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Одзвањајући кроз миленијуме стварања књига, ове
речи Књиге проповедникове данас се пројављују у
свој својој пуноћи. Нове технологије, попут штампа
ња на захтев, електронских књига, електронске поште
и свуда прис утног интернета, шире писану реч много
лакше и много брже него што је то икада раније би
ло могуће. И поред повремених пожалица љубитеља
књига, књига је жива и брзо се умножава. Тако, према
подацима Међународног удружења издавача, годи
шња продукција нових наслова у Уједињеном Кра
љевству током деведесетих година порасла је за 72%.
У Аргентини, Бразилу, Канади, Немачкој, Сједињеним
Државама и другим земљама продукција књига забе
лежила је такође значајан раст.
Премда се данас чини да су књиге бескрајне, њи
хов почетак је био много ограниченији, што је и древ
ни проповедник могао знати. Његове речи могу по
служити као упозорење у вези са релативно новом
праксом продукције књига. Претходни стих говори
против сваког списа осим „речи мудрих људи“, јер је
„много читање умор телу“. Забринутост због ове чи
њенице имала би смисла само у писменој култ ури
или, пре, у друштву које је ушло у потенцијално опа
сан процес преласка са усмене култ уре на писмену.
Моја студија је усмерена на такав прелазак у култ у
ри древног Израила, тј. на ширење писмености међу
друштвеним класама Јудејског царства у седмом веку
пре Хр, истражујући почетке настајања једне књиге –
Старог Завета (јеврејске Библије). Студија не претен
дује да дâ коначан и потпун одговор на питање о томе

како је Библија постала књига. Па ипак, она пружа је
дан нов поглед на Библију, разматрајући важне перио
де њене текстуализације (записивања) кроз нове идеје
о развоју писма и писмености у древном Израилу.
Начин на који Библија извире из овог контекста
има дубоке последице по многе религијске традици
је. Осим тога, ове последице су револуционарне и на
пољу научног проучавања библијске књижевности.
Али, моја књига је намењена кругу читалаца ширем
од научно-библистичког, због чега се технички апа
рат намењен библистичкој публици налази углавном
у белешкама. Потрудио сам се да будем пажљив: да,
са једне стране, не допустим да моје „препуцавање“
са другим библистима буде исувише наметљиво за
ширу читалачку публику; са друге стране, да пружим
довољан број белешки у којима бих представио и ан
гажовао достигнућа неких области широког поља би
блистике. Желео сам да савремену библијску науку
представим обичном читаоцу, не оптерећујући књигу
високостручним расправама. Наравно, упростио сам
комплексна питања, попут проблема развоја и приро
де писмености. Такође, нисам се темељно бавио сло
женим проблемима библијске критике. У принципу,
учинио сам уступак широј публици на уштрб научне.
Надам се да ће ми колеге опростити, с обзиром да је
сит уација обично супротна. Такође, надам се да ћу,
заобилазећи нека усконаучна питања, ипак успети да
пружим основни увид у библијску књижевност који
би научницима био од користи.
Ова књига многима нуди много. Речима исте би
блијске књиге, „нема ништа ново под сунцем“, и мо
же се рећи да ову књигу нисам толико писао, колико
сам је позајмио од својих учитеља, пријатеља и коле
га. Оно што сам позајмио враћам им кроз њу. Надам
се да им се то враћа у онако добром стању у каквом
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сам га и преузео. Нарочито желим да захвалим Бену
Сомеру, који је веома пажљиво прочитао рукопис и
побољшао га на много начина. (Извини, Бене, што
сам био тако ускогруд, па сам све твоје препоруке
узимао к срц у). Мада сам већ дуго одс утан са Бран
деис универзитета, дуг мојим тамошњим учитељима,
нарочито Марк у Бретлеру, Мајклу Фишбејну и Ште
фену Гелеру, траје и у овој књизи. Многи други су са
мном читали и разматрали делове рукописа, укљу
чујући Керол Бахос, Скота Барчија, Тамару Ескенази,
Адријану Левин, Бернија Левинсона, Антонија Ло
пријена, Џона Монсона, Мајкла Розенбаума, Јоахима
Шапера, Тами Шнајдер, Данијела Смит-Крис тофера,
Марва Свинија и Еда Рајта. Седмо поглавље (о Тори)
најпре је презентовано пријатељима и колегама у
Центру за јеврејске студије Калифорнијског универ
зитета у Лос Анђелес у, којима сам дубоко захвалан
на коментарима, критикама и храбрењу. Сви поме
ну ти пројавили су истинско пријатељс тво према ме
ни, буд ући уз мене у време заузетос ти овим пројек
том и учес твујући у њему на начин који писана реч
не може адекватно изразити. Желим да захвалим и
студентима који су стрпљиво подносили моје мозга
лице и умногоме учес твовали у сазревању овог про
јекта, на часовима и кроз семинарске радове. Такође
желим да захвалим Бобију Дјук у и Мојсију Исак у, са
радницима на истраживању у ток у писања ове књи
ге. Коначно, желим да захвалим Калифорнијском
универзитет у у Лос Анђелес у, који ми је обезбедио
веома подс тицајан прос тор за бављење интелект уа л
ним радом. Поред тога, универзитетски Академски
сенат доделио ми је истраживачк у стипендију, а ис
траживање је помогла и тамошњи декан друштвених
наука, Полин Ју. Приређивач књиге у Кембричком
универзитетском издаваштву, Енди Бек, једна је од

особа које су највише допринеле овој књизи. Њени
недос таци не могу се приписати живим гласовима
који су ми помагали на пу т у њеног нас танка.
Да би књига била прилагођена широј читалачкој
публици, корис тио сам веома упрошћен савремени
сис тем транскрипције јеврејских речи. Корис тио сам
текст и поделу на стихове енглеске Библије (обично
пратећи The New Revised Standard Version или The
New Jewish Publication Society, понекад ипак дајући
свој сопс твени превод, наглашавајући оно што одго
вара мојој аргументацији)*.
Премда је захвалност својој породици уобичајено
изразити на крају, то не значи да је захвалност коју ду
гујем својој стрпљивој супрузи Џини и двема дивним
кћеркама Тори и Микаели најмања. Оне су свему дале
усмерење, помогавши ми да схватим да је жива реч за
иста боља од писане.

У библијским наводима држали смо се, начелно, превода Ђура Да
ничића (Стари Завет), Атанасија Јевтића (Псалтир и Књиге Макавеј
ске), Амфилохија Радовића (остале старозаветне девтероканонске
књиге) и Светог архијерејског синода (Нови Завет), прилагођавајући
их, по потреби, контексту у ком их аутор наводи. Псалме смо наво
дили према септ уагинталној нумерацији коју користи Атанасије Јев
тић, а не масоретској које се држи аутор.
*
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Почаствован сам позивом да подржим превођење
своје књиге на српски језик, и уједно желим да се за
хвалим колегама Зорану Крстићу и Родољубу Кубат у,
као и Шумадијској епархији СПЦ за труд уложен у ње
но издавање. Надам се да ће она бити од помоћи сту
дентима у разумевању разлога због којих је Библија
записана, да би касније постала Свето Писмо. Прет
постављам да се искуство многих студената који изу
чавају Стари Завет разликује од мог искуства. Наиме,
ја сам одрастао у оквирима традиције која подразу
мева канон Писма и његов религијски ауторитет за
Цркву. Са друге стране, Стари Завет је настао међу
људима за које писана реч није била природни део
свакодневице. Они су били сиромашни земљорадни
ци и сточари. Средишњу важност у њиховим живо
тима нис у имале књиге, него заједница и предање. Па
ипак, у том истом древном Израилу настаће књига
која ће постати и остати центар верског ауторитета и
традиције до дана данашњег.
Пишући студију Како је Библија постала књига,
развио сам осећај за напетост између усменог пре
дања (и заједнице) са једне и ауторитета писаних
текстова са друге стране. Ова напетост се у антици
види и ван Писма. На пример, у Платоновим списи
ма читамо: „Писање ће омогућити људима да читају
много не будући истински научени, јер кад постану
многослушаоци без наставе уображаваће о себи да
су и свезналице, иако су већином незналице и те
шко је са њима изаћи на крај, јер су постали привид
ни мудраци, а не мудраци“ (Федар 275a–b). Писање
је поткопало ауторитет учитеља и усменог предања.
Напетост између усменог предања и писања налази

још један израз у 2Кор 3, 2–3: „Ви сте наша послани
ца, написана у срцима нашим, коју знају и читају сви
људи, показујући да сте посланица Христова, нашим
служењем написана, не мастилом, него Ду хом Бога
живога, не на каменим таблицама, него на телесним
таблицама срца“. Па ипак, ова напетост између тек
ста и учитеља, између писменог и усменог, по први
пут се испољава у процес у настајања Старог Завета. У
периоду позне монархије и у контексту империјали
зма Асирског царства, писање се шири захваљујући
потребама владарске бирократије и државне еконо
мије. У исто време, писање постаје помоћно средство
званичне религије. Најбољи пример овога предста
вља Јосијина верска реформа која почиње открива
њем „свитка Савеза“ и његовим преписивањем (2Цар
22–23). Такође, није случајно што се такозвани про
роци писци – личности попут Осије, Амоса, Исаије и
Јеремије – јављају управо у време када писање добија
средишњу улогу у јудејској култ ури и друштву. Иро
нично, Књига пророка Јеремије се противи употреби
писане речи као религијског ауторитета: „Како гово
рите: ,Мудри смо, и Тора је Господња код нас?‘ Заиста,
лаж учини лажљива писаљка писарева“ (Јер 8, 8).
Сматрам да моје истраживање теме писања и рели
гијског ауторитета Цркви пружа важну тачку гледи
шта на оваплоћену Реч. Апостол Јован своје јеванђе
ље започиње речима: „У почетку беше Реч“. Наравно,
он говори о живој Речи – оваплоћеном Христу. Али,
Реч је постала тело. Условно говорећи, жива Реч бива
сведена на записане речи кроз Јованово јеванђелско
сведочанство. Па ипак, Јеванђеље по Јовану не своди у
потпуности оваплоћену Реч на записане речи. Његов
закључак гласи: „Ово је ученик који сведочи о овоме и
написа ово, и знамо да је истинито сведочанство ње
гово. А има и много другог што учини Исус, што, кад
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би се по реду записало, ни у сами свет, мислим, не би
стале написане књиге“ (Јн 21, 24–25). Једна од тајни
оваплоћења коју је хришћанско богословље истакло
јесте двоприродност Христа, Бога и човека. У Писму
такође постоје аспекти ове двоприродности. Оно је
уједно људска творевина и божанско надахнуће, и за
Цркву не би било добро да, проучавајући Писмо, за
немаримо један од ова два аспекта.
16. јануар 2011.

Аутор

1. К ако ј е Биб л иј а пос та л а к њиг а

Када је Библија написана? Зашто је написана? Ова
питања циљају у средиште значаја Библије као књи
жевног дела. Она такође указују на суштински пре
лаз у људској култ ури. Библија је књига. Нама то из
гледа као очигледна чињеница, међу тим за религију
је то био крупан развојни корак. Ми књиге, на неки
начин, подразумевамо. Антички човек није.1 Чиње
ница да је свештени писани текст израс тао из сто
чарско-земљорадничке усмене култ уре предс тавља
вододелниц у цивилизације Запада. На страницама
које следе истражићемо кретање од усменос ти ка
текс туа лнос ти, од предписмене ка писменој култ ури.
На том пут у биће нам потребно да испратимо дру
штвену историју древног Израила и раног јудаизма,
као и процес формирања Библије као књижевног де
ла. Сама Библија ће бити сведок овог епохалног пре
ласка у људској свес ти – преласка из усменог у тек
стуа лни свет. Кључни трену так овог преласка биће
превага текс та над ауторитетом учитеља.
Како је Библија постала књига? Књига коју држи
те у рукама пружа историјски преглед писања у древ
ном Израилу и његове улоге у формирању Библије као
књиге. Да бисмо дали одговор на наше основно пита
ње, морамо да истражимо низ других питања у вези
са њим. Коју је улогу писање имало у древном израил
ском друштву током различитих историјских перио
да? Како се растућа важност писања у древном Изра
илу одразила на формирање библијске књижевности?
Каква је веза између усменог предања и писаних тек
стова? Када је и како писана реч потиснула ауторитет
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усменог предања и живе речи учитеља? Када почне
мо да схватамо одговоре на ова питања, почећемо да
схватамо како је Библија постала књига.
Наведена питања се могу повезати са трима кључ
ним проблемима. Први је критика питања о томе ко
је написао Библију. Ова књига се труди да докаже да
је питање о томе када је Библија написана умесни
је од анахронис тичког интересовања за ауторс тво
Библије. Одговор на ово питање омогућиће не само
увид у Библију као књижевно дело, него и поглед на
сложен процес преласка древног Израила на текс ту
алну култ уру. То нас води другом проблем у: зашто
је Библија уопште написана? Древни Израил је до
седмог века пре Хр. био углавном неписмен. Како
се догодило да је једна усмена култ ура, попут древ
ног Израила, свој идентитет изразила кроз писани
текст? Како је усменост раног Израила изнедрила
Библију као писани текст? Како је ауторитет писане
речи потиснуо живи глас учитеља и заједнице? Ово
нас, пак, води трећем проблем у: какве су конкретне
историјске околнос ти под којима је Библија пос тала
текст, а затим и Свето Писмо?
Улога писмености у развоју цивилизације Запада
није нова тема. Пре неколико деценија Џек Гуди, про
фесор социјалне антропологије на Универзитет у у
Кембриџу, написао је први од неколико чланака (ка
сније и књигâ) на тему последица писмености. Ово
истраживање, сажето у његовој недавној књизи Моћ
писменог предања (2000), утицало је на читаву генера
цију научника. На Гудијев рад се надовезао професор
енглеског језика на Универзитет у у Торонт у, Маршал
Меклохан, који је у делу Гутенбергова Галаксија: На
станак типографског човека (1962) показао да је тех
нолошки напредак, нарочито проналазак штампе, ду
боко утицао на савремено човечанство, преласком са

аудитивно-тактилне култ уре на доминантно визуелно
доба штампе. Студије попут ове подстакле су научни
рад на многим пољима друштвених наука. На пример,
лингвиста Валтер Онг написао је Усменост и писме
ност: Технологизовање речи (1982), о утицају развоја
писмености на људску свест. Важност појаве писме
ности и алфабета у древној Грчкој у петом веку пре
Хр. истакао је Ерик Хевлок, професор класичних је
зика на Јејлу, у својој класичној књизи Предговор Пла
тону (1963). Хевлок тврди да је револуција писмено
сти у древној Грчкој барем делом била инспирисана
настанком алфабета. Хевлоково истраживање, које је
за ширу читалачку публику представљено у делу Муза
учи да пише: Размишљања о усмености и писмености
од Антике до данас (1986), подстакло је енергичну
расправу на пољу класичних језика. Премда је Хевлок
пренагласио значај грчких иновација на пољу алфа
бета, као и ширења писмености и њеног утицаја на
грчку култ уру, свакако је био у праву када је истицао
улогу алфабета и ширења писмености као чинилаца
који су довели до кључних промена у грчкој култ ури.
Ове појаве су исто тако имале важну улогу у древном
Израилу, неколико векова раније. Важност писмено
сти за општу историју човечанства лепо је размотрена
у истраживачком подухват у професора Анри-Жана
Мартина из француске Националне школе хартија у
Сорбони, Историја и моћ писма (1994). Сви наведени
радови, као и многи други, сведоче о преображавају
ћој моћи писане речи у људском друштву.
Оно што желим да покажем у овој књизи јесте да
се један од средишњих тренутака у историји писане
речи догодио у древном Израилу, када је писана реч
из уских кругова дворских и храмовних писара иза
шла у шире друштво, а писање постало део свакоднев
ног живота. Још важније, писани текст по први пут у
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људској историји стиче религијски и култ урни ауто
ритет. На овај пренос ауторитета са усменог на писме
но желео сам да укажем у поднаслову ове књиге.
1.1. Ко ј е н ап ис ао Библ иј у?
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Наше читање Библије је читање кроз савремену оп
тик у. То значи да ми Библију читамо као књигу. Не
само што о Библији размишљамо као о једној књизи,
него је и читамо као да је потекла из света текс то
ва, књига и писаца. Читамо је из своје перспективе
високописменог света. Међу тим, Библија је написа
на пре него што су нас тале књиге. Размот римо ово
на другачији начин. Савремена „књига“ (у основном
смислу речи – низ страница учвршћених између
две корице) потомак је кодекса, на чијим се лис то
вима писало са обе стране. Замена традиционалног
свитка кодексом био је кључан технолошки корак у
историји писменос ти. Кодекси су се појавили у пр
вом век у, коначно пос тавши уобичајени у четвртом
век у.2 Кодекс је могао да обу хвати много већу коли
чину текс та него један свитак, учинивши могућом
Библију као књигу, Библију какву ми подразумева
мо. Спајајући низ свитака, кодекс је, такође, одредио
списак и поредак књига, омогућивши прецизније
одређивање канона. Захваљујући кодекс у, Библија је
могла да пос тане књига.3
Међутим, Библија је написана пре него што је ко
декс постојао. Важно је сетити се да је сама Библија,
заправо, збирка књига или свитака. Реч „библија“ по
тиче од грчке речи βιβλία, која се може превести као
„књиге“ или „свици“. Према томе, када постављамо
питање како је Библија постала књига, ми, заправо,
постављамо питање о збирци књига које сачињавају

нашу Библију. Јеврејска реч sefer, која се обично пре
води као „књига“, дословно значи „текст“, „писмо“ или
„свитак“. У раној библијској књижевности речју sefer
означаван је сваки писани текст, да би касније, када је
писање постало уобичајенија појава, развијенији во
кабулар почео да прави разлику између разних врста
писаних докумената.4 Читалац може приметити да на
слов Како је Библија постала књига не указује на она
кву „књигу“ на какву смо навикли, то јест на кодекс.
То је тачно. Али, како ће се видети у другом поглављу,
скоро магијска моћ коју многи данас припис ују књи
гама има везе са древноизраилском концепцијом бо
жанске моћи списа. Овакав наслов сам изабрао због
тога што сам желео да савременом читаоцу доча
рам осећај страхопоштовања који је овај прелазак са
усменог на писмено могао да створи. Библисти, који
јеврејску реч sefer увек преводе са „књига“, препозна
ју њен много шири семантички опсег у однос у на реч
„кодекс“. Управо у овом, ширем смислу „књиге“ као
писане речи и извора култ урног ауторитета, говорим
о томе како је Библија постала књига.
Ко је написао Библију? Ово питање је фасцинант
но питање, мада упитне вредности. Његову моћ да
привуче пажњу подвукао је Ричард Елиот Фридман у
свом бестселеру Ко је написао Библију? Овај популар
ни, проницљиво написан извештај о библијској кри
тици заправо је учинио нешто више од пуког давања
одговора на питање о томе ко је написао Библију, али
је без сумње дело постало популарно захваљујући
уоквирености овим једноставним питањем и једно
ставним одговорима који се могу дати на њега. Тако,
на пример, Јеремија је девфтерономиста (тј. он је „на
писао“ Девтерономион – Књигу поновљених закона);
или, свештеник из Ароновог племена је написао све
штенички документ (тј. Левитску књигу).5 Фридман
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тврди да се библијска књижевност често не може ра
зумети ако се не зна макар нешто о њеним ауторима,
да би затим поставио једноставно питање: „Да ли је
аутор конкретне библијске приче живео у осмом или
у петом веку пре Хр?“6 Суштина питања није у томе
ко је аутор, него када је текст написан. Кроз вешту
историјску контекстуализацију, Фридман пружа бо
гат увид у библијску књижевност. У неку руку је ште
та што је књига сведена на једноставно питање о томе
ко је написао Библију. Па ипак, управо је ово питање у
центру савремених интересовања.
Једно занимљиво питање које се често поставља у
књижевним круговима гласи: да ли је ауторство важно
за значење књижевног дела? У веома утицајној књизи
Има ли текста у овој учионици?, Стенли Фиш показује
да је заједница која тумачи важнија од аутора, јер чита
лац – на велику жалост неких аутора – коначно одре
ђује значење текста.7 Проблем постаје јаснији у окви
рима библијске књижевности. Библија је, заправо,
збирка књига, а не производ аутора појединца. Поред
тога, у древном тексту попут Библије често је тешко
(ако не и немогуће) открити шта је претпостављени
аутор намеравао да поручи. Много је приступачније,
можда и важније, схватити шта је текст значио својим
првим читаоцима (што не мора нужно говорити о на
мери самог аутора). На пример, значење Устава Сје
дињених Америчких Држава зависи више од рефлек
сије његових читалаца него његових аутора. То значи
да се његово значење мења кроз генерације читалаца.
Премда је намера састављача свакако важна, са прак
тичне тачке гледишта историјску важност има читање
Устава од стране америчког друштва, које гради исто
рију његовог тумачења. На исти начин, значење би
блијског текста више је одраз његових читалаца него
његових писаца. Штавише, улога заједнице у читању

је оправдана, јер је Устав (као и Библија) производ и
власништво заједнице, више него појединца.
Ако је један текст од кључне важности за један
народ или нацију, на начин на који су Декларација
независности и Устав важни за америчко друштво,
историја његовог тумачења може послужити као
прозор у историју тог народа. Једна друштвено важна
аналогија из америчке историје може послужити као
илустрација. Кључном одлуком Врховног суда у слу
чају Браун против Коморе за образовање (1954) одба
чене су расне одредбе о „раздвојеном али једнаком“
образовању (случај Плеси против Фергусона, 1896),
будући препознате као кршење четрнаестог аманд
мана Устава Сједињених Америчких Држава, који
свим грађанима гарант ује „једнаку заштит у закона“.
Ово је пре одговарало промени америчке друштвене
атмосфере него намери ауторâ.8 Различита тумаче
ња Устава дата 1896. и 1954. године одраз су промене
друштвених околности тумачâ. Текст се није проме
нио, али су се променили читаоци и њихов социјал
ни контекст. На сличан начин, значење Библије биће
укорењено у историји народа који ју је писао, читао,
препричавао, поново писао и поново читао. Значење
Библије тесно је повезано са сакупљањем, записива
њем и редиговањем предањâ и њиховим спајањем у
књигу коју данас називамо Библијом.
У својој претходној књизи узео сам пример обећа
ња Давиду (2 Сам 7) да покажем на који је начин овај
текст функционисао као констит уционални текст у
древном Израилу.9 Текст обећава цару Давиду и ње
говим синовима да ће заувек владати над Израилом.
Показао сам како је његово тумачење током једног
миленијума било уско повезано са друштвеним, ре
лигијским и политичким догађајима и околности
ма живота јеврејског народа. Текст потиче из десетог

23
Ко је написао
Библију?

24
Како је Библија
постала књига

века пре Хр, из периода преласка са полуномадског
на градско друштво. Обећање Давиду служило је као
уобичајена идеологија божанске подршке политици
новог, монархистичког друштва. Касније, у контексту
промена насталих асирским освајањем у осмом веку
пре Хр, обећање Давиду породиће једну нереалистич
ну религијску реторику која је изнедрила уверење
да је Бог обећао „светиљку Давиду заувек“ (1Цар 11,
36; 15, 4; 2Цар 8, 19). Током верских реформи у сед
мом веку пре Хр, обећање Давиду је примењивано на
цараи храм, за који се тврдило да ће трајати вечно,
као место Божијег обитавања на земљи. Вавилонско
изгнанство у шестом веку пре Хр. довело је то обећа
ње у кризу. Оно се није испунило. Давидови синови
више нис у на трону, а храм је уништен. Прет умачу
јући обећање, нови читаоци су могли да препознају
Бога Израила као Бога целе земље, штавише да ово
обећање примене на стране владаре (не из Давидове
лозе). Веза између друштвених околности читалаца и
тумачења нарочито се јасно уочава у начину читања
обећања Давиду од стране различитих јеврејских за
једница крајем периода другог храма. Рано хришћан
ство је, наравно, коначно испуњење обећања нашло у
личности Исуса из Назарета. Тумачење обећања Да
виду почело је у оквирима саме Библије, али се наста
вило и пошто је Библија постала Писмо, то јест пошто
је овај текст постао Свето Писмо.
Питање о томе ко је написао Библију донекле
је погрешно, јер наглашава индивидуалност ауто
ра. Нагласак на индивидуалном изразу није универ
зална култ урна вредност, иако у америчкој култ ури
има стат ус божанства. У неким култ урама заједни
ца је превасходнија у однос у на појединца. У народ
ној књижевности, на пример, књижевно дело при
пада скупини људи који деле заједничку традицију.

Значење текста није везано за онога ко је саставио
бајку. Концепт корпоративног ауторства одражава се,
такође, у преношењу текстова усменог предања, по
пут Талмуда у неким јеврејским заједницама.10 Рани
Израил и његова књижевност свакако су стављали
нагласак на заједницу у однос у на појединца. Тако, на
пример, када читамо причу о Ахановом греху (ИНав
7), наш савремени сензибилитет може бити повређен
чињеницом да је цео Израил кажњен због тога што је
појединац Ахан украо плен који је посвећен Богу. Бог
каже: „Израил (не само Ахан) је сагрешио“ (ИНав 7,
11–12). Због овог греха каменован је не само Ахан, не
го и његови синовии кћери, па и „цео шатор његов“
(ИНав 7, 24). Ово је много другачији култ урни миље
у однос у на наше, западне култ уре. Појединац је уто
пљен у заједницу. У целини, књижевност Израила ни
је израз појединца, него предање заједнице.
1.2 . А у тор ит ет ау тор а

Због чега нас толико интерес ује ко је написао Библи
ју? Ово питање је постало важно тек са успоном грчке
цивилизације у четвртом веку пре Хр, када је већина
књига Библије већ давно била написана. У древном
семитском свет у, напротив, концепт важности аутор
ства био је сасвим непознат.11 Чувени месопотамски
Еп о Гилгамешу, вавилонски мит о стварању Енума
елиш, египатска бајка о морепловцу који је доживео
бродолом, ханански књижевни епски извештај о бор
би међу боговима Вал и Мот – сва ова дела немају
аутора. Имају само записиваче чија се имена прено
се кроз традицију. Записивачи су први редактори, али
не и аутори. Старојеврејски језик чак нема ни реч ко
ја би означила аутора. Најближи термин био би sofer,
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„писац“, који је пре био преносилац традиције и тек
ста него аутор. Ауторство је концепт који проистиче
из доминантно писмене култ уре, док је древноизраил
ско друштво било махом усмена култ ура. Предања и
приче преношене су усмено, са поколења на поколење.
Ауторитет је потицао пре од заједнице која је предање
преносила него од аутора који је написао текст. Оче
вии мајке су били обавезни да уче децу овим причама
и предањима, како заповеда Понз 6, 6–7: „И нека ове
речи које ти ја заповедам данас буду у срцу твом. И че
сто их напомињи синовима својим, и говори о њима
кад седиш у кући својој и кад идеш путем“.
Пад Персијског царства у освајањима Алексан
дра Великог узроковао је дубоке промене на Блиском
истоку. Ширећи грчки језик, култ уру и грчке вред
ности, хеленистички период је донео концепт аутор
ства. Ауторитет текста је везан за аутора. Јеврејска
традиција се у овом периоду, природно, осетила при
мораном да пронађе ауторе делâ своје књижевности,
премда је о ауторству библијских књига постојао вео
ма мали број сведочанстава. Најранији јеврејски текст
који идентификује свог аутора су Премудрости Исуса
сина Сираховог, које се датирају на почетак другог ве
ка пре Хр. На неким се местима сама Библија посред
но супротставља касније приписаном ауторству. Ово
је јасно, на пример, у Књизи поновљених закона, која
је написана као извештај у трећем лицу о ономе што
је Мојсије говорио, а не као нешто што је сâм Мојсије
написао: „Ово су речи које говори Мојсије свему Изра
илу...“ (Понз 1, 1). У Књизи изласка, Књизи левитској
и Књизи бројева Мојсије је лик, а не аутор. Књига по
стања не помиње Мојсија ни на који начин. Упркос
томе, Књига поновљених закона, заједно са остале
четири књиге Торе, обично је приписивана перу са
мог Мојсија, пре него схватана као као скуп предања

преношених од Мојсија или, уопштеније, као скуп
традиција израилског народа.
Најзначајнији покушај да се потврди ауторитет То
ре налазимо међу свицима са Мртвог мора, откриве
ним 1947. године. Храмовни свитак, један од најдужих
и најцеловитијих свитака из библиотеке есенске зајед
нице Јевреја која је живела на обали Мртвог мора, садр
жи Тору и део Књиге поновљених закона. Премда први
редови свитка недостају, и мада је тешко рећи како тач
но свитак почиње, проблем ауторства и ауторитета он
решава тако што Мојсијев говор замењује Божијим.
Свитак замењује Мојсијев говор у трећем лицу Божи
јим говором у првом лицу. Ова промена се може виде
ти у целом свитку, али ће један пример бити довољан:
Књига поновљених закона 17, 14–15: „Кад уђеш у земљу
коју ти даје Господ (ЈХВХ, Јахве12) Бог твој да је насле
диш, и населиш се у њој, ако кажеш: ,Да поставим себи
цара, као што имају сви народи око мене‘, само онога
постави себи за цара кога изабере Господ Бог твој. Од
браће своје постави цара себи...“
Храмовни свитак (11QTa) 56, 12–14: „Кад уђеш у земљу
коју ти ја дајем да је наследиш, и населиш се у њој, ако
кажеш: ,Да поставим себи цара, као што имају сви на
роди око мене‘, само онога постави себи за цара кога ја
изаберем. Од браће своје постави цара себи...“

Променом лица књига добија снажан ауторитет:
аутор Храмовног свитка је сâм Бог. У овој изванредној
трансформацији Књиге поновљених закона јасно се
увиђа проблематика ауторитета текста. Тврдња да је
Бог истински аутор свештених текстова кроз историју
одређених верских заједница постаје све заступљени
ја. Овде је, међутим, уцеловљена у сâм текст. Она је из
раз потребе новог и важног култ урног сведока – писа
ног текста – да своје тврдње прикаже као правоверне.
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Хеленистички период је изнедрио мноштво књи
жевних дела која су тежила повратку у „златно доба“
древног Израила. У ова дела, позната као псеудоепигра
фи, убрајају се књиге као што су Књига Енохова, Мој
сијева апокалипса и Живот Адама и Еве. Проблемом
ауторитета и ауторства ова дела се често баве на веома
непосредан начин. Књига јубилеја, на пример, почиње
говором о даривању „две камене таблице закона и за
повести, које сам ја (Бог) написао“. Књига јубилеја се,
даље, потребом за писаним текстом бави у петом сти
ху, у ком Бог заповеда Мојсију: „Приклони срце своје
свакој речи коју ћу ти рећи на овој планини, и запи
ши их у књигу“. Касније се ангажује анђео да помогне
Мојсију у писању. Целокупна Књига јубилеја обузета је
сопственом текстуалношћу и приписаношћу личности
Мојсија. Назив којим се означавају оваква дела – псе
удоепиграф – потиче од грчке речи ψευδώνυμος, што
значи „под лажним именом“. У њима је учињен поку
шај добијања ауторитета на основу приписаности лич
ностима класичне старине. Штавише, ова дела су све
сна целокупног процеса писања. У трећем веку пре Хр.
псеудоепиграфија је у јеврејској верској књижевности
била норма писања. Док је тек неколицина књижевних
дела била анонимна, многа друга су била псеудонимна
илити лажно приписана некоме.
Библија, напротив, показује зачуђујућу незаинтере
сованост за питање ко ју је написао. Да се прецизније
изразимо, ова незаинтересованост је забрињавала
јеврејске читаоце који су живели у хеленис тичком
друштву, у ком је ауторитет књижевног дела био
тесно повезан са његовим аутором. Она и данас
забрињава многе поб ожне читаоце који су насле
дили хеленис тички принцип повезивања аутори
тета са аутором. Према таквим, некадашњим и са
дашњим читаоцима, Књига поновљених закона свој

свештени ауторитет црпи из претпос тавке да ју је
написао Мојсије, док ауторитет Књиге пророка Иса
ије проистиче из уверења да је сâм пророк облико
вао коначан текст целок упне канонске књиге која је
позната под његовим именом.
На ауторство које је приписано књигама Библи
је почело се гледати као на догму. Подразумевало
се да су пророци попут Самуила, Исаије и Јеремије
сами сели и написали своје књиге, и да је затим све
штеник Јездра сакупио и редиговао све књиге, уоб
личивши их у оно што данас познајемо као Библију.
Међу тим, сама Библија веома ретко указује на ауто
ре, иако извесна предања често припис ује одређеним
библијским ликовима. Тако, на пример, Књига про
рока Исаије почиње објавом: „Ово је виђење Исаије
сина Амосовог, које виде за Јуду и за Јерусалим...“ (Ис
1, 1) Премда се предање припис ује Исаији, он ипак
није означен као аутор саме књиге. У ствари, Књи
га пророка Исаије сугерише да су Исаијини ученици
сакупили његова учења (Ис 8, 16). Пророцима обич
но долази заповест да говоре речи Божије, а не да их
записују. Да бисмо ово расветлили, можемо се послу
жити примером Јеремије. У Књизи пророка Јереми
је писање добија важнију улогу. По први пут један
пророк пише пророштва и шаље их цару. Па ипак, не
пише сâм Јеремија, него он има свог секретара, писа
ра Варуха (Јер 36, 32). И заиста, тек се у касније вре
ме јавила стварна потреба за записивањем оваквих
ствари. Мали број људи је умео да чита, а материјал
за писање и израда свитака били су скупи. Социјална
инфраструкт ура није омогућавала бављење књигом.
Предања Израила била су углавном усмена, осим ако
су била везана за царски двор или храм, који су има
ли финансијски потенцијал и социјалну инфраструк
туру која је омогућавала да се предања запишу.
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Период просветитељства у осамнаестом веку по
ставио је конвенционалним верским предањима од
ређена питања која се тичу ауторства. Француски
физичар Жан Астрик (1684–1766) је прихватио Мој
сијево ауторство, али је доказивао да је Пост и Изл
Мојсије написао у четири колоне, и да се, с обзиром
на то којим именом називају Бога – Јахве или Елохим
– могу разликовати два различита документа. Тек су
каснији преписивачи, састављајући канонске књи
ге, непажњом искомбиновали ове делове. Неколико
немачких научника развило је Астрикова запажања.
Јохан Готфрид Ајхорн (1752–1827), на пример, прет
поставио је да је Петокњижје састављено на основу
писаних извора, дуго после Мојсијеве смрти. Вилхелм
М. Л. де В
 ете (1780–1849) је повезао писање Књиге по
новљених закона са Јосијином реформом крајем сед
мог века пре Хр. Све ове идеје коначно је артикулисао
Јулијус Велхаузен (1844–1918). Једноставно речено,
Велхаузен је доказао да су два првобитна извора, J (ја
хвеистички) и E (елохистички), комбиновани у један
документ, који се може означити као JE. Касније је до
дат D (девтерономистички) извор. Коначно, P (немач
ки priesterliche – свештенички) извор је у послеизгнан
ском периоду додат постојећој JE+D редакцији, чиме
је настало данашње Петокњижје.13 Теорија четири до
кумента плод је погледа на свет једне текстуалне кул
туре, то јест савремене критике, а не древне култ уре.
Теорија докумената у библистици је преовлађују
ћа од почетка прошлог века, иако је увек имала своје
критичаре. Многи побожни читаоци су одбацивали
сваки покушај расправе о сложеном ауторству књига,
плашећи се да би то могло урушити ауторитет Библије.
Неки научници истичу да се усмени свет раног Изра
ила тешко може уклопити у сложен документарни
приступ његовој књижевности.14 Израилова предања

– тврде – преношена су углавном усмено, попут Хоме
рових епова. Чињеница да сама Библија избегава про
блематику ауторства свакако не пружа велику помоћ
у потрази за ауторима Библије. Иронично, ауторима
Библије ауторство се чинило неважним. Аутор, очи
гледно, није био од прес удне важности за ауторитет
поруке или за значење текста.
Чак и када бисмо могли да схватимо ко су ауто
ри, да ли бисмо макар колико били ближи значењу
Библије? Вероватно да не. Али, ако бисмо знали када
је Библија написана, знали бисмо нешто више о значе
њу које је имала за своје древне читаоце. Јер – било то
добро или лоше – тумачење Библије тешње је повеза
но са читаоцима текста него са онима који су га напи
сали. Значење Библије више зависи од тога када је она
написана него од тога ко ју је написао. Према томе,
наше питање не би требало да гласи: „Ко је написао
Библију?“, него: „Када је Библија написана?“
1.3. Због ч е г а ј е Би б л и ј а п ис а н и т е кс т?

Друга тема ове књиге – због чега је, уопште, Библија
записана – може бити много занимљивија од тога ко ју
је написао. Широка писменост је релативно нова по
јава. Древни Израил је био првенствено усмена кул
тура. Иако би се тврдња да је личност попут Мојсија
била писмена могла бранити, тешко је замислити хор
де робова које је Мојсије извео из Египта како читају
књиге. Мојсије је, можда, био описмењен на египат
ском двору, али његови следбеници свакако нис у. Ова
чињеница намеће следећа питања: Због чега је Библија
књига? Зашто је записана, ако нико није могао да је
чита? Зашто је записана, ако су свици били скупи и
доступни само уским круговима?
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Библијска предања указују на усменост израилске
култ уре. Џејмс Креншо, у својој књизи Образовање
у древном Израилу, показује да је, судећи према би
блијској књижевности, мудрост у древном Израилу
у основи преношена усмено.15 Књига прича Соломо
нових опомиње: „Слушај, сине, наставу оца свога, и
не остављај наук мајке своје“ (Пр 1, 8). Ово указује на
усмено учење преношено кроз породицу. Псалми та
кође наглашавају усмено преношење предања. Тако,
на пример, у Псалму 104, 1–2 читамо:
„Исповедајте се Господу и призивајте име његово,
објавите у народима дела његова;
певајте му и псалмопојте му,
казујте сва чудеса његова“.

Псалам, затим, кроз песму говори о Израилу. Пу тем
оваквих песама, прича и поука предања мајки и оче
ва преношена су синовима и кћерима. И сама Тора
је најпре усмено дата Израилу, иако је касније по
стала писани текст изнад свих текстова. Најранији
извештај о давању десет заповести у Књизи изласка
19–20, заправо, ни не помиње њихово записивање.
Овај упадљив „пропуст“ говори о древности наведе
ног извештаја о синајском предању, јер одражава вре
ме пре него што су књиге добиле средишње место у
јеврејској култури. Други извештај о давању закона у
Књизи поновљених закона (грчка реч δευτερονόμιον
буквално значи „други законик“), као што ћемо виде
ти у седмом поглављу, у средиште ставља записивање
откривења, одражавајући каснији прелазак са усмене
на писмену култ уру „народа књиге“.
О појму писмености не може се расправљати
без претходног одређења исте. Шта се подразуме
ва под „широком писменошћу“? Постоје многи ти
пови писмености, од свакодневне писмености која

подразумева читање и писање кратких економских
текстова или административних спискова, до високе
писмености која је потребна да би се читали или писа
ли књижевни текстови попут Петокњижја или Књиге
пророка Исаије. Лингвисти истичу блиску повезаност
усмености и писмености. Чувени социолингвиста Де
бора Танен, на пример, одустаје од оштре подвојено
сти: „Немојмо мислити о усмености и писмености као
о потпуно раздвојеним стварима“.16 Библисти прате
исту линију, наглашавајући усменост древног Израи
ла и показујући да усменост опстаје чак и у писаним
текстовима Израила. У важном истраживању ове те
ме, насловљеном Усмени свет и писана реч, Сузан
Нидић истиче континуитет између усмености и пи
смености. Нидићева одбацује једноставан дијахрони
приступ, то јест оштру подвојеност између усменог
и писменог, сматрајући га погрешним због тога што
потцењује моћ усмених култ ура и превиђа утицај
усмености на писане текстове.17 Усмено насталу књи
жевност не треба сматрати простом и непрефињеном.
Дела попут Хомерове Илијаде и Одисеје изврстан су
пример моћи, сложености и узвишености коју усмена
књижевност може поседовати. Усмена дела могу би
ти сложена, као што и писани текстови могу бити јед
ноставни. Штавише, када се писани текстови јављају,
усмена реч у њима и даље оставља траг.
Темељита усменост раног Израила одразила се
на књижевну врсту мноштва првобитних текстова.
Почетком двадесетог века Херман Гункел је показао
дубоку зависност Књиге постања од народне књи
жевности.18 У новије време, научници попут Роберта
Кулија и, нарочито, Сузан Нидић показали су колико
дубоко библијска књижевност зависи од усмене кул
туре древног израилског друштва.19 Један од приме
ра овога је пророчка формула „тако говори Господ“.
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Ова фраза у Библији постаје писана формула, премда
има порекло у усменом начину саопштавања пору
ка.20 У својој књизи Приче у Писму и записима, Сајмон
Паркер расветљује усмену димензију древних записа,
међу којима и библијских текстова.21 Зато, чак и када
постоје писани текстови, усмена реч често прожима
њихов писмени израз.
Можда је још важније истаћи да усмено предање и
писани текст представљају међусобно супротставље
на средишта ауторитета. Док усменост и писменост
могу постојати у континуитет у, усменост и тексту
алност су међусобно супротстављене као различити
облици ауторитета. Када култ ура прелази са усме
ног предања на писани текст као основу ауторитета,
догађа се коренито померање друштвеног средишта
образовања. Треба само бацити поглед на савремене
педагошке расправе о различитим приступима обра
зовању – на пример, у којој мери рачунар треба да за
мени наставника или професора – да бисмо схватили
колико и најмање промене традиционалних облика
образовања могу бити пипава, штавише често запа
љива ствар. У крајњем исходу, писани текстови теже
да потисну усмено предање, што је процес на који они,
чији су интереси уложени у усмено предање не при
стају лако. У проучавању настанка библијске књижев
ности мора се узети у обзир како дијахрони прелазак
са усмености на писменост, тако и борба између усме
ног предања и писаних текстова.
Прелазак са усменог на писмено је, такође, дубока
култ урна промена. Џек Гуди, антрополог са Кембри
џа, истиче огроман култ урни утицај који су писање и
писменост имали у развоју западне цивилизације.22
Гуди је критикован за преувеличавање супротставље
ности између усмености и писмености.23 У томе има
истине, али, са друге стране, ова критика занемарује

супротстављеност између усмености и текстуалности
као конкурентних локуса ауторитета. Појава писа
ња и ширење писмености изазива усмено предање и
усмену заједницу новим, независним темељем ауто
ритета – писаним текстом. Ова новина на пољу обра
зовања није прошла без отпора, нити се родила преко
ноћи. Отпор према писању као замени за усмено пре
дање добро је позната антрополошка појава. У древ
ној Грчкој, на пример, Платонов Сократ се жали Фе
дру: „Човек би помислио да слова говоре као да нешто
разумеју; а ако их упиташ да схватиш нешто од онога
што се говори, свагда казују само једно те исто. А по
том, кад су једном написана, свака реч тумара овамо и
онамо“ (Федар, 275d). Наравно, не тумара толико сам
текст, колико читалац који га тумачи без вођства учи
теља. Међутим, иако се Сократ огорчено жали на пи
сану реч, његова жалба се, иронично, сачувала једино
у писменом извештају. Платон у Седмом писму пише
да „сваки озбиљан човек, бавећи се заиста озбиљним
темама, пажљиво избегава писање, јер би тако могао
да их учини пленом зависти и глупости јавности“.
У грчкоримском свет у је постојао природан отпор
према књигама и писању међу припадницима свих
класа, а нарочито међу занатлијама, које су схватале
да њихове вештине зависе од трговинског друштва и
најбољу зараду остваривале у таквом, усменом кон
тексту.24 Гален, римски лекар и филозоф (други век) је
омаловажавао „оне који, према пословици, покуша
вају да управљају према књигама“.25 Слично, Плиније
Старији истиче важност усменог предања нас упрот
књигама: „Живи глас (viva vox), какав постоји у обич
ном говору, много је делотворнији“ (Ep. II, 3). Важан
елемент у овим (и другим) познатим критикама пи
сане речи је пословична мудрост критичара. Управо
се пословичном мудрошћу, чуваном у заједници и
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преношеном предањем, књиге и списи највише баве.
Па тако, док је постојао континуитет између усмено
сти и писмености, истовремено је постојала и напе
тост између писаног текста и живог гласа. Ова напе
тост врхуни у борби за улогу темеља култ урног или
религијског ауторитета.
Амбивалентност писања у темељној хришћанској
књижевности одраз је критике устаљених религиј
ских и политичких установа. Павле из Тарса, на при
мер, говори Коринћанима: „Ви сте посланица Христо
ва, кроз наше служење написана, не мастилом, него
Духом Бога живога, не на каменим таблицама, него
на телесним таблицама срца“; штавише, „слово убија,
а Дух оживљава“ (2Кор 3, 3, 6). Ова изјава, која ко
ристи аналогију супротстављености писане речи и
живог гласа, није случајна нити изолована. Павле се
служи метафором из темељне култ урне критике писа
ња и књига, које су претендовале да заузму место ду
ха и сведочанства заједнице. Ранохришћански писци
често су апологетични по питању својих сопствених
списа. Тако, на пример, у другом веку Климент Алек
сандријски, парадоксално, почиње своје дело Стро
мате речима: „Ова расправа је... лек против заборава,
груба слика, сенка оних јасних и живих речи које сам
био удостојен да чујем“.26 Климентова критика пона
вља Платонову критику писања. Укратко речено, кри
тика писања је била део шире култ урне дебате.
Усменост је, такође, била идеологија рабинског
јудаизма. У првим вековима хришћанске ере раби
ни су на сав глас истицали да је усмено предање (тј.
усмена тора) највиши ауторитет, који је изнад писане
Торе. Па ипак, ово усмено предање се на крају сачува
ло у писаним текстовима (Мишна и Талмуд). Са дру
ге стране, писано предање је сачувано на изворном
јеврејском језику, одражавајући усмену идеологију.

Усмена идеологија се пројављује и у другим сфера
ма рабинског јудаизма. Тако, на пример, богослуже
ње није могло добити устаљен облик, него је морало
остати промењиво. Молитве нис у могле да буду запи
сане у једном, неизмењивом облику. Иако је усмено
предање опстајало упоредо са писаним текстовима27,
њихово сапостојање није било једноставно. Са једне
стране, рабинско наглашавање усмене торе – поне
кад на уштрб писане Торе – одражавало је јаку идео
логију која је давала предност усменом ауторитет у
над писменим. Са друге стране, указивање кумран
ских списа на оне „који померају границе“, „који сле
де једноставна тумачења“, или који говоре да Закон
„није непромењив“, одраз су критике усменог преда
ња у корист писаног. Кумранска секта је била елитна
свештеничка групација супротстављена јерусалим
ском свештенству. На сличан начин, напетост изме
ђу садукеја и фарисеја по питању ауторитета усменог
предања треба макар делом разумети као напетост
између писмене друштвене елите која је контролиса
ла писани текст и шире популације, углавном непи
смене. Усмена тора је била егалитаристична, а Писмо
елитистично. И ранохришћанска Црква и рабински
јудаизам су се удаљили од искључивог ауторитета
писаних текстова, али је њихова инстит уцијализаци
ја резултовала порастом значаја ауторитативних пи
саних текстова (попут Новог Завета и Мишне). Тек
стуализација култ уре се није могла зауставити, иако
су је привремено одложили религијска аристократија
и догађај уништења другог храма.
Прелазак религијског ауторитета са усменог пре
дања на писане текстове имао је далекосежне после
дице. Како је Хајм Соловејчик истакао у својој студи
ји о савременим јеврејским религијским покретима,28
овај прелазак наговештава тежњу ка религијској
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наметљивости, поседује могућност да битно измени
религију, мења природу и сврху образовања и прера
сподељује политичку моћ.
Читање ауторитативног (и иновативног) религиј
ског текста такође често резултира осећајем кривице
и, стога, потребе за коренитом реформом. Овде се на
мећу два библијска примера. Први је Јосијина рефор
ма, која почиње откривањем свитка Савеза: „А кад
цар чу речи у законику, раздре хаљине своје“ (2Цар
22, 11). Затим цар „прочита све речи свитка Савеза
који се нађе у дому Господњем. И цар, стојећи код сту
ба, учини Савез пред Господом да ће они ићи за Госпо
дом и држати заповести његове и сведочанства њего
ва и уредбе његове свим срцем и свом душом, вршећи
речи тог Савеза написане у тој књизи. И сав народ
приста на Савез“ (2Цар 23, 2–3). Одмах се јавља осе
ћај кривице, који условљава промену религијске прак
се. Народ учествује у широким реформама којима се
укидају неисправни (барем их књига тако одређује)
религијски елементи. Прича о Јездриним реформама,
на сличан начин, почиње детаљним описом сабирања
народа ради читања „свитка Закона Мојсијевог“. Је
здра се пење на нарочит подијум, народ гледа док он
отвара свитак, затим он чита (Нем 8, 1–8). Реакција је
тренутна: „Плакаше сав народ, слушајући шта говори
Закон“ (стих 9). Затим се народ подстиче на празнова
ње Празника сеница (Sukhot). Одговарајући на писани
текст, народ ступа у обавезујући записани уговор да
ће се одвојити од странаца, чак и својих жена и де
це, у складу са писаном речју (Нем 10, 28–38). Нару
шавање писаних одредби мора да буде кажњено, или
се макар мора дати оправдање. На пример, Давидово
многоженство је нарушило одредбу у вези са царем:
„Да нема много жена“ (Понз 17, 17). Кумрански списи
објашњавају да „Давид није прочитао књигу Закона

запечаћену у ковчегу, јер није отваран у Израилу од
дана смрти Елеазара и Исуса и стараца који су служи
ли богињи Астарти. Била је затрпана (и није) прона
ђена до доласка Садока“ (СD 5, 2–5). Књига мора бити
примењена у религијској пракси.
Као што је протестантску реформацију омогућила
промена технологије писања, тако су текстуализацију
Израила омогућиле друштвене и технолошке проме
не.29 Како је Меклохан показао у Гутенберговој галак
сији, технолошке иновације на пољу писања дубоко
су преобликовале цивилизацију. Усклик Мартина Лу
тера: „Sola scriptura!“ не би се чуо да није било изума
штампарске пресе. Технолошка промена која је по пр
ви пут омогућила ширење писмености био је настанак
алфабета, који је писменост учинио приступачнијом.
Премда је широка распрострањеност писмености у
савременим друштвима која немају алфабетно пи
смо (као што је Јапан) могућа, ширење писмености у
древним друштвима без алфабета било би немогуће.
Алфабет је, заједно са успоном прве светске импери
је, Асирског царства, у осмом веку пре Хр. био покре
тач друштвених промена које ће писану реч у древном
Израилу учинити ауторитативном. Касније ће кодекс,
наставши у првом веку, саставити свитке на функ
ционалнији начин. Рани хришћани су први усвојили
кодекс за своју свештену књижевност.30 Кодекс је од
свитка био погоднији за употребу у проповедању, по
учавању и богослужбеном читању. Када су списи ра
них религијских заједница спојени у одређени канон,
један велики кодекс је омогућио да се концепт канона
Писма физички представи. Тако кодекс представља
крајњи стадијум нашег разумевања начина на који је
Библија постала књига.
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Горуће питање међу савременим библистима и треће
кључно интересовање ове књиге јесте када је тачно
Библија написана. Тврдим да је библијска књижев
ност у највећој мери настала од осмог до шестог века
пре Хр, илити од пророка Исаије до пророка Јереми
је. Писање библијске књижевности уско је повезано
са урбанизацијом Јерусалима, порастом владарске
бирократије, развојем сложеније глобалне економи
је и, коначно, са ширењем писмености. Две кључне
личности за процват библијске књижевности били
су цареви Језекија (715–687) и Јосија (640–609). Овом
темом ћу се бавити у петом и шестом поглављу.
Моја теза непосредно се супротс тавља тренд у
прис утном код невеликог броја научника, који тврде
да библијски текс тови нис у сас тављени пре позног
персијског и хеленис тичког периода (од четвртог до
другог века пре Хр).31 Овај тренд је јасно предс та
вљен у књизи британског научника Филипа Дејвиса,
објављеној 1992. године под изазовним насловом У
потрази за „древним Израилом“. Дејвис, у суштини,
тврди да је библијски Израил измишљотина јевреј
ске националис тичке књижевнос ти четвртога века
пре Хр. (то јест позног периода Персијског царс тва).
Цара Давида, Дејвис сматра ништа историчнијим од
краља Арт ура. Одговарајући на питање „Када?“ на
много другачији начин него обично, Дејвис је Библи
ји дао темељно другачије значење. Елем, ако је Би
блија измишљена од стране Јевреја у позном персиј
ском период у, или чак у хеленис тичком и римском
период у (од четвртог до другог века пре Хр), како са
да тврде још неки аутори,32 онда би она била пука об
мана коју су пропагирали вешти шарлатани, или пак
пропаганда националис та или религијских идеолога.

Као што ћу подробније размотрити у деветом погла
вљу, ово касно датирање Библије веома је проблема
тично, али Дејвисов аргумент показује колико је пи
тање „Када?“ моћно.
Прецизно говорећи, Библија као збирка канони
зованих библијских књига коју ми познајемо је наста
ла од петог века пре Хр. до четвртог века. То, ипак, не
значи да је библијска књижевност почела да настаје
у овом периоду. То значи да се редакторски процес –
одлучивање о томе који ће списи постати канонски,
поредак књига, односи међу књигама, редакторско
заокруживање књига – одиграо углавном у току ових
девет стотина година. Моја књига се првенствено ба
ви исписивањем свитака библијске књижевности, а
не њиховим спајањем у једну књигу.
Пос тавити пит ање о томе како је Библија по
стала књиг а значи пос тавити пит ање о историји
јеврејског нар ода, јер се пис ање Библије налази
у средишту те историје. Ова књиг а, стог а, гов ори
нешто о раној историји јеврејског нар ода и њихо
вој књизи, Библији или Танах у (Tanak или Tanakh
је акроним од Torah, Neviim – Прор оци и Ketuv im
– Писци, што су називи трију делов а јеврејске Би
блије). Пажња ове књиг е је, према томе, усмер ена
на јеврејску Библију или хришћански Стари Зав ет,
који у овој књизи подр аз умев амо под речју „Библи
ја“. Премда се фрагмент арни почеци Библије као
пис ане књижевнос ти могу датир ати у време цар ев а
Давида и Соломона (то јест у дес ети век пре Хр),
већи део Библије је напис ан неколико веков а ка
сније, од времена прор ока Исаије (позни осми век
пре Хр) до времена пада монархије и прор ока Јер е
мије (рани шес ти век пре Хр).
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У овој књизи нећу се бавити Библијом као једностав
ном књигом. Библија одражава дијахроно богатство
и сложеност која се мора узети у обзир у свакој рас
прави о њеном настанку. Шта под овим подразумева
мо? Библија није написана у једном времену нити на
једном месту. Библијска књижевност је богата сложе
ношћу која проистиче из њеног стварања током дугог
временског периода. То се можда може илустрова
ти помоћу свитака са Мртвог мора, најстаријих по
стојећих библијских рукописа. Премда се најстарији
библијски рукописи међу свицима са Мртвог мора
датирају у трећи век пре Хр, тај период се не може
сматрати временом њиховог настанка. Пре него што
су, пре нешто више од педесетак година, откривени
свици са Мртвог мора, најстарији рукописи које смо
имали били су средњовековни, али нико није тврдио
да је, сходно томе, Библија средњовековни спис. (На
равно, увек се може наћи неко ко ће устврдити било
шта). Била би апс урдна редукција тврдити да је би
блијска књижевност настала у време у које датирамо
најстарији писани доказ који смо пронашли. Осим
тога, неопходно је напомену ти да свици са Мртвог
мора садрже, такође, велики број коментара, пара
фраза и других прерада библијске књижевности. Овај
активан процес тумачења, штавише ревизије Писма,
указује на то да је Библија стварана много раније. То
се види и у језику. Језик библијских коментара про
нађених на Мртвом мору одражава много каснији
стадијум јеврејског језика од језика самих библијских
рукописа, као што се енглески језик савремених ко
ментара Шекспирових дела разликује од језика само
га Шекспира. Лингвистички показатељи не допушта
ју касно датирање настанка Библије.33

Дозволите ми да наведем само један пример дуге
и сложене литерарне историје Библије, и то из саме
Библије. То је прича о нападу фараона Сисака на Је
русалим, који се догодио око 925. године пре Хр. Ова
прича указује на неке од дијахроних аспеката библиј
ске књижевности које треба имати у виду када поста
вљамо питање о томе како је Библија постала књига.
У 1Цар 14, 25–28 читамо:

43
Сложеност

„А пете године царевања Ровоамовог дође Сисак цар библијске
египатски на Јерусалим. И узе благо из дома Господ књижевности
њег и благо из дома царевог, све то узе; и узе све шти
тове златне које начини Соломон. И на њихово место
начини цар Ровоам штитове од бакра, и предаде их
старешинама над стражарима, који чуваху врата дома
царевог“.

Премда су, према тврдњама многих библис та, Књиге
о царевима први пут записане најраније крајем осмог
века, текст подробно говори о поход у фараона Сиса
ка, који се догодио најмање два века раније. Тачно
историјско одређење приче пружа нам египатски из
вештај о овом поход у који је оставио фараон Сисак
(или Шешонк) на зид у храма у Харнак у у Египт у34.
Вероватно је нешто од овога записано веома рано,
с обзиром на толик у прецизност хронолошког син
хронизма. Тако написан текст служио је као оквиран
извор за историјске приповес ти Књига о царевима,
које су написане у време позне монархије (осми и
седми век пре Хр).
Књиге дневника, које су написане у персијском пе
риоду (пети или четврти век пре Хр), користе Књиге
о царевима, препричавајући на основу њих историју
Израила. То нам омогућава да завиримо у ток наста
нка Писма. 2Дн 12, 2–9 разрађује наведену причу из
Књиге о царевима:
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„А пете године царевања Ровоамовог дође Сисак цар
египатски на Јерусалим, јер згрешише Господу, са хи
љаду и две стотине кола и са шездесет хиљада коњани
ка, и не беше броја народу који дође са њим из Египта,
Лувејима, Сухејима и Хусејима. И узе чврсте градове
Јудине, и дође до Јерусалима. Тада дође Семаја пророк
Ровоаму и кнезовима Јудиним, који се беху скупили у
Јерусалим због Сисака, и рече им: ,Овако вели Господ:
»Ви остависте мене, зато и ја остављам вас у руке Си
саку«‘. Тада се понизише кнезови Израилови и цар, и
рекоше: ,Праведан је Господ‘. А кад их виде Господ где
се понизише, дође реч Господња Семаји, говорећи: ,По
низише се, нећу их затрти, него ћу им сада дати изба
вљење, и неће се излити гнев мој на Јерусалим преко
Сисака. Него ће му бити слуге, да познају шта је мени
служити, а шта служити царствима земаљским‘. И та
ко дође Сисак цар египатски на Јерусалим, и узе благо
дома Господњег и благо дома царевог, све то узе; узе и
штитове златне, које беше начинио Соломон“.

Прво што се може приметити јесте да су Књиге днев
ника умногоме прошириле свој првобитни извор.
Проширење, пре свега, служи да објасни зашто је Си
сак напао Јерусалим: „јер згрешише Господу“. Ово је
типично за Књиге дневника. Каснији историчар жели
да дода објашњење. Зашто је Бог дозволио Сисаку да
опљачка храм? Такође, треба обратити пажњу на то да
аутор формом обележава проширење. Приметите да
се исказ „дође Сисак цар египатски на Јерусалим“ до
словно понавља два пута, на почетку и на крају про
ширења. Ово је уобичајена редакторска техника у Би
блији када каснији аутор или редактор умеће додатак,
позната као „настављање понављањем“ или Wiederauf
nahme.35 Ова техника показује да се каснији писац није
усуђивао да пише по ранијем тексту или предању.
Следеће питање је: одакле потичу проширења
у Књигама дневника? Да ли су она у целости једна

оригинална интерпретација аутора, или и она такође
имају изворе? Када текст говори да се ово догодило
„јер згрешише Господ у“, да ли је то ауторова интер
претација или, пак, предањско схватање верске за
једнице? Ово се питање делом тиче тога да ли Писмо
сматрамо тајним или јавним. Да ли библијски текст
прикрива своју зависност од ранијег текста, или га
на неки начин наводи? Појам самосвесне текстуалне
зависности идеја је новијег дат ума. Он подразуме
ва култ урно схватање целине текста као текста. Та
ко наш пример није више прича која се препричава,
него текст који бива прилагођаван. Ова самосвест о
интегралности текста и, стога, начину његовог ко
ришћења и адаптирања представља темељну проме
ну која се одразила у перспективи Књига дневника.
Први траг који упућује на одговор на ово питање је
сама редакторска природа дотичног додатка, која је
означена формом. Чак и ако не бисмо имали Књи
гу о царевима, могли бисмо да схватимо где додатак
почиње и где се завршава. У то време читаоц у Књига
дневника вероватно нис у биле доступне Књиге о ца
ревима. Свици вероватно нис у спајани на начин на
који су спојени у данашњој Библији. Текст нам чини
услугу, истичући додатак понављањем. Извештај о
цару Ровоаму завршава се изјавом: „Дела Ровоамова
прва и последња записана су у Дневницима пророка
Семаје и видеоца Ида, где се наводе поколења“ (2Дн
12, 15). Текст нам још једном указује на процес сопст
веног настанка. Да ли су ово измишљени ауторитети,
или текст упућује на нека писана предања? Иако не
знамо тачно природ у ових извора, можемо претпо
ставити да их је писац у некој форми поседовао. Дру
га је могућност да писац свесно покушава да превари
публику, при чему би његов положај био осигуран
тиме што је претходно проширење означио пу тем

45
Сложеност
библијске
књижевности

46
Како је Библија
постала књига

понављања. Наравно, коришћење предањâ не значи
нужно да је извештај у потпуности и у подробности
ма историчан, али нам пружа известан увид у процес
настајања текста. Све у свему, можемо претпостави
ти да је постојао писани текст – можда царски или
храмовни летопис – из десетог века пре Хр, који је
затим укључен у Књиге о царевима, у осмом и седмом
веку пре Хр. Касније је писац Књига дневника про
тумачио и редиговао Књиге о царевима, користећи
друге изворе, као што су пророчки дневници илити
летописи, у петом и четвртом веку пре Хр.
Пример који смо изнели само је делић дуготрајног,
богатог и сложеног тока писања Библије. Питање о то
ме када је Библија настала често је изузетно сложено.
У већини случајева постоји тек неколико изричитих
извора и трагова који наводе на ток настанка библиј
ске књижевности. Па ипак, овај ток је могуће посма
трати, налазећи аналогије између случајева који су ја
сни и оних који нис у. Такође, можемо реконструисати
друштвене околности у којима су предања преношена
усмено, затим записивана и, коначно, редигована, да
би постала оно што данас познајемо као Библију. Моћ
библијске књижевности делом лежи у њеном дуго
трајном развојном току. Живост библијског предања
и његово средишње место у древном Израилу и раном
јудаизму довели су га до писаног облика, који је чи
тан, тумачен, редигован и поново читан.
Одакле би требало започети путовање? Да бисмо
могли да разумемо начин на који је Библија постала
књига, потребно је да истражимо природу писања као
таквог у раним друштвима, а затим и у раном Израи
лу. Писање је у античком свет у имало божанску моћ.
Тајне писања чуване су од стране писарских друштава,
унутар затворених кругова дворова и храмова. Рани
Израил одражава предлитерарни поглед на писање.

Друго поглавље ће истражити моћ писања и његову
улогу у раном Израилу. Развој и употреба писања бли
ско је повезана са настанком државе и урбанизацијом.
Треће поглавље ће истражити централну улогу писа
ња у држави као таквој. Четврто поглавље ће се још
једном осврнути на ране Израилце, истражујући огра
ничену улогу писања у древним израилским царстви
ма. Да би писање постало елемент јавне култ уре, би
ће потребно да се догоди велики друштвени преврат.
Процват писања и ширење писмености догодило се у
осмом и седмом веку пре Хр. Пето и шесто поглавље
ће скицирати неке друштвене промене у Израилу ко
је су резултовале записивањем јеврејских предања, а
затим ће се усредсредити на процес ширења писања
и писмености који је учинио могућом текстуалну ре
лигију. Седмо поглавље илуструје прелазак из усменог
света у свет писаног текста, истражујући начин на ко
ји је Тора посматрана у библијској књижевности. Када
је писање добило своје место у религијској култ ури,
томе је природно уследио концепт Писма. Вавилонско
изгнанство је било криза како текста, тако и усменог
предања. Осмо поглавље показује како је библијска
књижевност у основи заокружена нестанком царског
дома и његовог покровитељства. Девето поглавље
опис ује најмрачнији период библијске књижевности
– период превласти персијског цара над провинцијом
Јехуд – у ком се библијска књижевност конзервира,
штавише скраћује. Препород библијске књижевности
догађа се у трећем веку пре Хр, појавом хеленизма и
његовог интересовања за писану реч и оснивање би
блиотека. Однос између усменог предања и писаних
текстова у старини није био једноставан. Поговор
скицира ту напетост између усменог и записаног у ра
ном јудаизму и раном хришћанству, кроз настанак ка
нона Писма – Библије у овим двема традицијама.
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Писање је, нарочито у предлитерарним друштвима,
имало божанску моћ. Најпре није коришћено да би
се канонизовала религијска пракса, него да би се иза
звао религијски страх. Писање је било дар богова.
Имало је натприродну моћ благосиљања и проклиња
ња. Имало је нарочит положај у божанском стварању
и управљању светом. Према једном древном јевреј
ском предању, слова јеврејског алфабета, као и умеће
писања, створени су шестога дана (Изреке отаца 5, 6).
Идеја да је писање љуском роду дато као елемент са
мог стварања света била је, такође, позната у древном
Египт у и Месопотамији. Писање није било световно.
Коришћено је за општење са божанском стварношћу,
кроз рит уалне радње или изговарање формула, како
би се утицало на ток садашњих или будућих догађа
ја. Према јеврејском предању, камене таблице дате на
планини Синај такође су створене шестога дана. Сам
Бог је својим прстом исписао ове две таблице. Древ
на Месопотамија такође опис ује небеске таблице (по
знате као Таблице судбине) у свом мит у о стварању
Енума елиш. Према библијској књижевности, Бог по
седује небеску књигу у којој су записана имена људи
која Бог додаје или брише, запис ујући тако вечну суд
бину именованих. Књиге Мојсијеве одражавају ово
рано поимање писања као натприродног. Поимање
писања као тајновитог и божанског карактеристично
је за углавном усмена друштва попут раног Израила.
У овом поглављу желим да истакнем неуобичаје
ност писања у старини. У данашњем друштву писа
ње је уобичајена појава. Оно је део нашег свакоднев

ног пос тојања. Понекад заборављамо да је писање
изум, и то релативно скорија појава у историји чо
вечанс тва. Поред тога, схватање писања или текс та
као ауторитативног, чак и као важног, свакако није
урођено. Вредност писменос ти је нешто што учимо.
Нас упрот томе, говор је нешто што учимо природно,
кроз друштвене интеракције. Друштвене структ уре
које омогућавају једном човек у да научи да говори
елемент су његовог најнормалнијег развоја. Да би
смо, пак, научили људе да читају и пишу, ми градимо
школе. Ни једно дете не учи читање не буд ући поуча
вано у вештачки створеном друштвеном окружењу.
Друштвене установе за учење читања и писања тво
ревина су сложеног друштва. Ауторитет и средишње
мес то текс та такође је стечена вредност. Ми учимо
дец у да су текс тови важни. Учимо их, такође, који су
то текс тови важни, чак канонични. Свакако, писме
ност је темељна вредност у западним култ урама, али
је његов развој имао дуготрајну и шаролик у истори
ју. Прелазак са усменос ти на нашу писану реч био је
велик процес. Овога треба да будемо свесни док се
бавимо процесом текс туализације Библије.
Ми писање обично разматрамо са становишта пи
смености.1 Међутим, у његовом раном периоду писа
ње је било контролисано од стране свештенства. Ве
ома мали број људи је био писмен. Процењује се да
је у древном Египт у и Месопотамији био писмен са
мо један проценат становништва. Ово нам је важно
да бисмо разумели како неписмен човек види писање,
с обзиром да је рано израилско друштво било углав
ном нелитерарно. Желим да направим разлику изме
ђу нелитерарности и неписмености. Нелитерарни су
људи који припадају друштвима у којима је писање
или непознато или ограничено, као што је био древни
Блиски исток. Неписменост је, нас упрот томе, погр
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дан израз који се користи у друштвима са широком
писменошћу. Као што ћу показати касније (у шестом
поглављу), широка писменост у Израилу није се раз
вила све до седмог века пре Хр. Према томе, рани
израилски текстови одражавају поглед нелитерарног
човека на писање. Нелитерарни људи су имали магиј
ска схватања о писању, која су била одраз веровања да
писање припада области божанског.
2 .1. Б ож а нск и к ара кт е р раног п ис ања

У раним друштвима писање је било знање које је чува
ла политичка и религијска елита. Писање је у древном
Израилу имало ограничену улогу уну тар дворских и
храмовних кругова. У древној Месопотамији писање
је припадало богињи Нисаби (понекад се назива Ни
даба), личном божанству писарâ и писарске школе. У
првом миленијуму ову улогу је преузео бог Набу, чији
симболи су били писарско перо и таблица. До 1000.
године пре Хр. Набу је готово непознат. Крајем дру
гог миленијума пре Хр. Набу се понегде опис ује као
најстарији син бога Мардука, који је био заштитник
града Вавилона и главни бог Вавилонаца. Набу је био
веома поштован од стране Вавилонаца и Асираца, ка
сније и Персијанаца. Мардук је био велики цар, а Набу
његов писар, слуга великог цара, записничар небеског
суда и чувар таблица судбине, познатих из великог
дела месопотамске епике Енума елиш. Према причи,
Мардук је поразио злу Тијамат и њеног мужа Кингуа
и постао цар богова. Захваљујући својој победи, Мар
дук је имао власт над таблицама судбине, на којима су
биле исписане одредбе моралног, друштвеног и поли
тичког поретка.2 Ове таблице су предате Набуу, глав
ном секретару божанског суда. Пораст значаја Набуа

у асирском и вавилонском судству нес умњиво је био
одраз све веће важности писарâ на двору.
Бог Набу (на јеврејском Навав) је несумњиво био
познат писцима Библије. Набу је постао веома важан
у нововавилонском периоду, да би му култ опстао и у
персијском периоду. Морао је бити добро познат је
врејском живљу у периоду после вавилонског изгнан
ства. Набу се помиње у Ис 46, 1, али као географска
локација Навав у области Моава, који се у библијској
књижевности чешће помиње. Библијски Навав је нај
познатији као место са ког је Мојсије узнет на небо на
крају свог живота (Понз 32, 49). Можда није случај
ност што се Мојсије на небо узноси са врха планине
Навав, планине посвећене богу писарâ. Мада, колико
год ово повезивање Мојсија, планине Навав и бога На
буа било изазовно, трагова овакве једне везе нема ни
у библијској књижевности нити у каснијем предању.
Да би прича о Мојсију и планини Навав била још заго
нетнија, други библијски текстови исту планину нази
вају Фазга (Понз 3, 27; 34, 1). Може бити да овај назив
одражава каснију осећајност, покушавајући да избегне
управо ову везу између Мојсија и месопотамског бога
писарâ. Већ у десетом веку пре Хр. израилски писа
ри пројављују познавање египатске писарске праксе.
Пројављујући египатски утицај, Израилци су нпр. по
зајмили египатски хијератски систем бројева за своје
административне текстове. Јеврејски писари су, према
томе, вероватно били упознати са египатским религиј
ским схватањем писања. Египатски бог писања је био
Тот,3 једна од чијих тит ула је гласила: „бог хијерогли
фа“ („хијероглиф“ значи „свети спис“). Свештеност
писања била је у самој сржи египатског језика. Тот није
био само бог писања и писара, него и бог магије – опи
сује се као „изврстан у магији“. Тајне писарског умећа
људским бићима је открио управо бог Тот.
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Кључна улога писања у египатској магији очиглед
на је у многим египатским текстовима. На пример, једна
магијска чин у Списима ковчега упућује читаоца:
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„Напиши име смирниним мастилом на двама мушким
јајима. Захваљујући једном очистићеш се потпуно; за
тим полижи име, разбиј га и баци. Држи друго у својој
делимично отвореној десној руци и покажи га Сунцу у
зору... Затим изговори формулу седам пута, разбиј јаје
и прогутај његов садржај“.4

Најважнији моменат ове чини је магијска моћ самог
писања. Староегипатски Списи пирамиде из трећег
миленијума пре Хр. одражавају веровање да писање
може вратити у живот. Ове чини и магијски рит уали
користе „окрњено писање“, то јест непотпуно написа
не хијероглифске знаке. Дефектно писање спречавало
је да спис оживи и тако постане опасан, како за мртве,
тако и за живе.5 Траг схватања магијске моћи хијеро
глифског писања налазимо у данашњим народним
обичајима коришћења праха огребаног са записа на
зидовима древних храмова у припремању исцељују
ћих напитака.
2 .2 . Р и т уа л н о п ис а њ е

Египатске клетве најранији су пример божанске моћи
писања.6 Клетве су упућиване људима или градовима.
Моћ клетве је рит уализована записивањем речи или
имена проклете особе, често на фигури која изобра
жава онога ко се проклиње (→ илуст. 2.1). Спискови
имена могу, такође, бити записани на шољама и ваза
ма. Магијски учинак нема писање као такво, него ри
туално разбијање фигуре или пос уде на којој је текст
записан. На пример, фигура на илустрацији 2.1 разби
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Илустрација 2.1: Египатска клетва

јена је у оквиру рит уала (а не зубом времена). Овакве
клетве су, у суштини, варијанта вуду-лутке. Дотични
Египћанин је „уништен“ током рит уала, за време из
говарања клетви над њиме.
Египатска рит уална употреба писања има блиску
паралелу у Закону љубоморног мужа у Библији. У ри
туалу који се опис ује у Бр 5, 16–30, свештеник доводи
опт ужену жену пред Господа и справља напитак, чији
кључни састојак је запис:
„Тада нека напише свештеник те клетве у књигу, и не
ка их спере водом горком, и нека дâ жени да се напије
горке воде проклете, да уђе у њу вода проклета и буде
горка... па онда нека дâ жени воду да попије“.

Кључни трену так рит уала љубоморног мужа је тре
ну так када свештеник исписује клетву, вероватно на
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комаду грнчарије (остраци), а затим спира запис у
горку воду. Запис води даје магијску моћ. Таква ма
гична вода може да покаже да ли љубоморни муж
са правом опт ужује своју жену. Овај рит уал сведо
чи о магичној моћи писаних речи. Сличност између
овог рит уала и египатских рит уала наводи на то да су
древни Израилци писање схватали на сличан начин
као њихови јужни суседи.
2 .3. За п ис а н о и м е

Име одређене особе – сматрало се – садржи нешто од
саме суштине те особе. Име патријарха Аврама (Абрам
– „уморни отац“) Бог је променио у Аврâм (Абрахам
– „отац народâ“), како би означио рођење детета које
ће Аврама учинити оцем многих народа (Пост 17, 5).
Мењајући име неког човека, може се утицати на њего
ву судбину (нпр. Пост 35, 18). Етимологија одређеног
имена такође садржи нешто од особе која то име носи.
Етимологије личних имена једна су од основних цр
та фолклористичне библијске књижевности. Приче о
библијском патријарху Јакову (чије име значи „вара
лица“) приказују Јакова који успева да превари свог
брата Исава и њиховог заједничког оца. Преокрет у
Јаковљевом живот у догађа се у једној чудној причи,
у којој се он рве са непознатим човеком (који можда
представља јављање самога Бога), и добија ново име
(Пост 32, 24–28):
„А кад остаде Јаков сâм, тада се један човек рваше са
њим до зоре. И кад виде да га не може савладати, удари
га по зглобу у куку, те се Јакову ишчаши кук из зглоба,
кад се човек рваше са њим. Па онда рече: ,Пусти ме,
зора је‘. А Јаков му рече: ,Нећу те пустити док ме не бла
гословиш‘. А човек му рече: ,Како ти је име?‘ А он од

говори. ,Јаков‘. Тада му рече: ,Од сада се нећеш звати
Јаков него Израил, јер си се јуначки борио и са Богом и
са људима, и одолео си‘“.

Јаковљево ново име, Израил, садржи његову суштину
као патријарха народа Израила. Његово ново име об
јашњава се измишљеном етимологијом, којом се ова
народна прича и завршава. Библијска етимологија
тврди да „Израил“ (Jisrael) значи „борити се“ (од је
врејске речи sarah) са Богом (El). Ипак, пре ће бити да
значи „Бог се бори“ или, можда, „Бог влада“.
Важност имена као таквог подвучена је још јед
ном фолклорном етимологијом, у причи о давању
имена Мојсију. Библијски извештај о Мојсијевом
рођењу у другој глави Књиге изласка казује да је
Мојсије (или јевр. Moshe) назван тим именом јер га
је фараонова кћерка meshiti (извадила) из воде: „А
кад дете одрас те, одведе га кћерци фараоновој, а она
га посини, и даде му име Мојсије, говорећи: ,Јер га
из воде извадих‘“. Међу тим, име Мојсије потиче од
добро познате египатске речи, која се обично тран
скрибује као m’zes или mes. Ова египатска реч значи
„рођен“; тако, име чувеног египатског фараона Рам
зеса значи „рођен од (бога) Ра“, док име фараона Тут
меса значи „рођен од (бога) Тота“. Име Мојсије било
је сасвим обично египатско име (понекад део имена)
крајем другог миленијума пре Хр. Мојсијево име би,
тако, значило „рођен од некога“, при чему је тај неко
божанс тво, можда Јахве или Ел, али можда и неки
египатски бог. Међу тим, библијска приповест даје
имену Моше нову, јеврејску етимологију која садржи
један од суштинских момената Мојсијевог живота.
Записивање имена може заробити самога човека.
На овој идеји су се темељиле египатске клетве. Писа
ње може имати рит уалну моћ чак и када човек запише
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одређена имена у списак. Као што у неким култ урама
израда слике може значити заробљење субјекта (ко
јим се, затим, може магијски управљати), тако је на
древном Блиском истоку (дакле, и у Израилу) писање
могло бити рит уални чин коришћен да би се утицало
на судбину особе. Записивање имена задире у област
божанског. Записивање имена је опасно јер може има
ти катастрофалне последице по оне особе које се на
лазе на списку. У Изл 30, 11–16 Бог прецизно опис ује
поступак вршења пописа становништва:
„Још рече Господ Мојсију, говорећи: ,Кад станеш броја
ти синове Израилове, од оних који иду у број свако нека
да откуп за живот свој Господу, кад их станеш бројати,
да не би дошло на њих неко зло кад их станеш бројати.
А нека дâ свако ко иде у број пола сикла, по сиклу све
том (а тај сикал је двадесет новчића); пола сикла биће
прилог Господу. Ко год иде у број, од двадесет и више
година, нека дâ прилог Господу. Богати да не дâ више,
а сиромах да не дâ мање од пола сикла, кад дају прилог
Господу на очишћење душа ваших. И узевши новце за
очишћење од синова Израилових, остави их за потребу
у шатору састанка, и биће синовима Израиловим спо
мен пред Господом, за очишћење душа ваших‘“.

Записивање именâ у списак мора бити пропраћено
приносом да би се спречио помор. Принос за очи
шћење служи као подсетник на отк уп који је дат за
животе пописаних.
Библијска Књига бројева почиње пописом. Бог за
поведа Мојсију: „Избројте сав збор синова Израило
вих... све мушке, главу по главу, од двадесет и више го
дина“ (Бр 1, 2–3). У овом попису има неколико чудних
ствари. Најочигледнија од њих је огроман број попи
саних људи. Према Бр 1, 46 било је 603.550 мушких од
двадесет година и више, што би значило да је преко
два милиона људи лутало кроз дивљину. Са овим бро

јем нешто, очигледно, није у реду. Можда је у питању
фалсификат настао у току редакторског процеса, али
ово такође може имати везе и са древним табуима по
питању записивања имена у списак. Припадници Ле
вијевог племена (Мојсијеви саплеменици) искључени
су из пописа, што се објашњава тиме да су Левити од
ређени за службу шатору, и да зато не треба да буду
пописани (Бр 1, 47–51). Међутим, ово тешко да може
бити објашњење, осим ако се у записивању њихових
имена у списак види некаква опасност. Коначно, леви
тима се заповеда да „стоје око шатора сведочанства, да
не дође гнев на збор синова Израилових“ (Бр 1, 53). Због
чега је управо тада на Израилце могао да дође гнев?
Можда зато што је у току био попис. Улога левита је
била да служе шатору састанка, приносећи жртве да
би одвратили гнев од оних који се пописују.
Сада, када смо разумели тежину коју има записи
вање имена у списак, можемо разумети причу о попи
су који врши цар Давид у 2Сам 24. „Господ се опет раз
гневи на Израила, и наведе Давида на њих, говорећи:
,Хајде, изброј Израила и Јуду‘“. Када Давид заповеда
свом војводи Јоаву да изврши попис, Јоав се одлучно
противи: „Зашто цар господар мој жели то?“ Јоав раз
уме тежину оваквог захтева. Па ипак, Давид поступа
по свом. „Тада Давида такну у срце, пошто преброји
народ, и рече Давид Господу: ,Сагреших веома што то
учиних. Али, Господе, узми безакоње слуге свога, јер
веома лудо радих‘“. У чему је Давидов грех? Уобичаје
но тумачење било би да Давид, једноставно, није имао
поверења у Бога. Међутим, као што смо видели, за
писивање имена у списак задире у област божанског.
Због тога Давид и Израил морају да поднесу помор, и
седамдесет хиљада Израилаца умире због тога што су
њихова имена била пописана. Не пати само Давид који
је предузео попис, него и они чија су имена пописана.
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Овај осећај божанске моћи записивања имена оп
стао је у јудаизму до дан-данас. Библијски текстови из
персијског и хеленистичког периода сведоче о расту
ћем осећају страхопоштовања према Божијем имену.
Књиге дневника нпр. често замењују свештено че
творословно Божије име (које је прис утно у Књигама
Самуиловим и Књигама о царевима) општијим име
ном Елохим (које се једноставно преводи са „Бог“).
У свицима са Мртвог мора има неколико писарских
решења која указују на зазор од записивања Божијег
имена. Понекад четири тачке замењују четири слова
имена Божијег. На другим местима, приликом запи
сивања имена Божијег користи се древно старојевреј
ско писмо (→ илуст. 2.2). Ово представља проширење
осећања божанске моћи записаног имена.
Па ипак, схватање о божанској моћи писања мо
раће да се преда када писање постане важно за двор
ску економију. Државна администрација ће морати
да запис ује имена ради основних економских актив
ности. Првобитно свештено схватање писања везује
се за свештенство и храм, будући у дубокој напетости
у однос у на потребу власти да бележи основне опера
ције сложене економије. Неопходно је да се попишу
залихе хране. Морају се издавати признанице за пла
ћање пореза и робе.
2 . 4 . Б ог п и ш е

Божанска природа писања дос тиже врх унац двема
таблицама датим Мојсију на планини Синај. Библи
ја опис ује камене таблице исписане самим Божијим
прс том, које је Мојсије примио на планини Синај
(Изл 24, 12; 31, 18). Премда је садржај ових двеју та
блица тајна (коју ћемо пок ушати да разоткријемо

Илустрација 2.2: Божије име на свитку са Мртвог мора
написано на нарочит начин

касније), њихова магијска својс тва су очигледна. По
што су таблице стављене у ковчег Савеза, он пос та
је опасан предмет. На пример, последица случајног
додиривања ковчега је тренутна смрт (2Сам 6, 6–7).
Пошто су таблице стављене у ковчег, ковчег је по
стављен на своје мес то у шатору (касније у јеруса
лимском храму). Када се ковчег уноси у шатор или
у храм, у њима се пројављује Божије прис ус тво (Изл
40, 20–21; 34–35; 1Цар 8, 6–11). Какве везе има при
сус тво Божије са ковчегом у ком се налазе таблице?
Да ли, можда, оно што је записано на таблицама на
неки начин привлачи Божије прис ус тво?
Прича о добијању Богом исписаних таблица једна
је од најупечатљивијих прича у Библији. Почиње после
почетног откривања закона на планини Синај у Изл
19, 3 – 14, 4. После тога, Мојсије се, очигледно, поново
успиње на свет у планину. Прича почиње у Изл 24, 9:
„Потом отидоше горе Мојсије и Арон, Надав и Авијуд,
и седамдесет старешина Израилових, и видеше Бога
Израиловог, и под ногама његовим као постоље од каме
на сафира, ведро попут неба. И Бог не пружи руке своје
на изабране из синова Израилових, него видеше Бога,
па једоше и пише. И рече Господ Мојсију: ,Попни се ме
ни на планину и остани овде, и даћу ти таблице од ка
мена, закон и заповести које сам написао, да их учиш‘“.

Магична моћ ових камених таблица може бити пове
зана са необичним начином њиховог настанка. Ово је
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једно од неколико места на којима се изричито тврди да
народ види Бога Израиловог. Народ је на „божанском
излет у“ на планини Синај. Затим се Мојсије (још ви
ше?) успиње, и сâм Бог пише на каменим таблицама.
Таблице су симбол, а не књижевни текст намењен
за читање и разматрање. Пошто су таблице стављене
у ковчег (Изл 25, 21–22; 40, 20), он добија божанску
моћ. Да ли – макар делимично – захваљујући божан
ском спис у? Ковчег је смештен у светилиште, и Божије
прис уство (на јеврејском kavod) лебди над ковчегом,
одакле Бог говори Мојсију и првосвештеницима. За
веса скрива божанско прис уство од погледâ. Ковчег се
мора носити помоћу полуга, да би се спречило случај
но додиривање (као у 2Сам 6). Дакле, моћан и опасан
спис је запечаћен у ковчегу и сакривен.
Небеска „књига живота“ други је пример Божијег
писања. У библијској књижевности се неколико пута
указује на божанску књигу у којој су записана имена
свих људи. Брисање имена из књиге значи смрт. Када
Бог прети да ће избрисати Израила после греха са злат
ним телетом, Мојсије моли за народ: „Али опрости им
грех. Ако ли нећеш, избриши ме из књиге своје коју си
написао“ (Изл 32, 32). Моћ „књиге живота“ очигледно
је у чину записивања именâ или – у случају Изл 32, 32
– њиховог брисања. Ова идеја божанске књиге опстаје
веома дуго. Према Књизи пророка Данила, божанска
личност названа „Старац данима“ судиће свет у према
књизи: „Суд заседе и књиге се отворише“ (Дан 7, 10).
Ова нарочита књига, према Дан 12, 1, садржи пописан
Божији народ:
„А у то ће се време подићи Михаило, велики кнез који
брани твој народ. И биће жалосно време, каквог није
било откако је народа до тада. И у то ће се време изба
вити твој народ, свако ко се нађе записан у књизи“.

Ова књига нес умњиво има везе са „књигом живота“
о којој се говори у Откривењу Јовановом. На послед
њем суду, „ко се не нађе записан у књизи живота ба
чен би у језеро огњено“, док „записани у Јагњетовој
књизи живота“ улазе у рај (Отк 20, 15; 21, 27). Коначна
судбина сваке особе зависи од тога да ли је њено име
записано у божанској књизи или избрисано из ње.
Трагови раног поимања писања опстају до данас.
Постоји осећај да име има значење, да носи нешто
од онога што особа која је његов носилац јесте, или
пак од онога што ми желимо да она буде. Волимо да
запис ујемо своја имена на местима која посећујемо.
Остављамо траг урезујући своје име на дрвет у или ка
мену. И у религијским обредима постоје трагови ва
жности имена. Посебним именима обележавамо своје
приступање верским заједницама. Постоје јеврејска и
хришћанска имена. Неки људи мењају име да би на
гласили преокрет у сопственом живот у. И данас си
нагоге чувају свитак Торе у „ковчегу“ и свечано исти
чу његово изношење на богослужењу, подсећајући на
снажну слику из Књиге изласка. Библија се поставља
на постоље и чита са узвишене проповедаонице. Пи
сану реч дубоко поштујемо.
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3 . П ис ање и д рж ав а

Ко је у антици писао? Зашто су људи писали? Нас та
нак и ширење писања прати нас танак античких на
рода и држава. На древном Блиском исток у писање
није могло да процвета без покровитељс тва државе.
Писање је пос тало део идентитета раних цивилиза
ција Египта и Месопотамије, стожер админис траци
је и високе култ уре, иако је било ограничено на уске
писарске кругове. Било је средишњи елемент јавних
споменика, премда је јавност била углавном нелите
рарна. Писање је било предс тава царске моћи на јав
ним трговима. Јавни споменици са записом нис у би
ли намењени за читање; они су били пројава царске
моћи и ауторитета. Чак и најбезначајнији тобожњи
цареви древног Блиског истока желели су да имају
сопс твене писаре. Процват писања и књижевнос ти
на древном Блиском исток у не може се разумети ван
контекс та државе.
Ово поглавље се бави неким од важних аспеката
развоја писања, како уопште на Блиском истоку, тако
и у самом Израилу. Писање је у антици било сложено
и скупо. Оно није било део свакодневице. Захтевало
је инстит уционалну подршку. Писање је испрва било
ствар државе. Настанак алфабета биће један од најва
жнијих развојних момената који ће подстаћи ширење
писања ван установа подржаних од стране државе. Па
ипак, алфабет је настао почетком другог миленијума
пре Хр, а да томе није последовало ширење писмено
сти у древном свет у. Процват писања, чак алфабет
ског писања, захтевао је у антици подршку државе и
повољне политичке и економске услове.
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3.1. Ран а у пот реба п ис ања

За сложену државну структ уру везана је не само по
јава, него и ширење писања.1 Писање је омогућило
ефикаснију, развијенију економију, у којој се роба
обележавала, њена врс та и квалитет записивали, а
знање нак упљало. Писање се вероватно најпре раз
вило у Месопотамији у четвртом миленијум у пре
Хр, у вези са рачуноводс твом месопотамских градо
ва држава, да би се задовољиле њихове админис тра
тивне и економске пот реб е.2 Писари су урезивали
бројевне знакове и пиктограме у таблице од свеже
глине, водећи заб елешке о размени. Из ових знако
ва су се касније развили ефикаснији начини писања,
којима су бележени не само размењени предмети
или животиње, него и читаве речи из језика на ком
је размена обављана. Затим су ове речи пос тале сим
боли за слогове, и тако је моћ и прилагодљивост пи
саног језика пос тајала све већа. На пример, сумер
ски клинас ти знак за небо (an) најпре је имао облик
звезде, да би временом пос тајао све стилизованији
(→ илуст. 3.1). Када је клинас то писмо преузето у
акадски језик, знак an је почео да предс тавља бога
неба Ану. Временом је пос тао толико стилизован да
се једва може препознати да је по среди један пикто
грамски знак. Како би писмо било прилагодљивије,
пиктограмски знаци су, такође, почели да служе као
слогови. Тако, наш пиктограм, који је најпре означа
вао звезду, сада је служио као слог il или el. Употреба

знакова за означавање слогова омогућила је клина
стом писму преношење апс трактних речи и много
сложенијих мисли.
Рана писма, попут клинас тог и хијероглифског,
била су дос та сложена. У сваком тренутк у писари
клинас тог писма су корис тили око шест хиљада и
више знакова, већина којих је предс тављала речи,
граматичке појмове (нпр. множину), семантичке
појмове (нпр. „човек“, „град“) и слогове. Египатско
хијероглифско писмо такође је имало неколико хи
љада знакова, већина којих је коришћена за записи
вање целих речи (идеограми), или групе два или три
консонанта (египатско писмо углавном није бележи
ло вокале). Египћани су, такође, корис тили знакове
који се називају детерминативи, а који су служили
да се реч сврс та или да се направи разлика међу хо
мографима. Поред свега овога, имали су и двадесе
так „алфабетских“ знакова, који су означавали поје
дине консонанте. Ови знакови су најпре коришћени
приликом транскрибовања страних имена. Сложени
сис теми писања ограничили су писменост на круг
професионалних писара. Иако је писање играло ва
жну улогу у египатској уметнос ти, писменост је ипак
била ограничена на најуж у елит у и цареве. Учити
писање било је невероватно тешко. У једној раној
месопотамској химни стоји: „Од детињс тва (био сам
у) писарској школи“.3 У Египт у и Месопотамији, љу
дима који нис у радили у админис трацији писменост
није била од нарочите корис ти, док су препреке на
пу т у ка њеном савлађивању биле бројне. Поред тога,
бити неписмен није била срамота.
По природи ствари, писање у Египт у и Месопо
тамији је било веома ограничено. Сис теми писања су
били толико незграпни и сложени да су само профе
сионални писари, обучавани у посебним дворским
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или храмовним школама, могли да науче да пишу.
Средс тва која је древна писменост изискивала била
су знатна, и могла их је приуштити само елита коју
је финансирала владајућа класа. Писари нис у били
независни, него су служили вољи владајуће класе ко
ја их је створила, издржавала и контролисала њихов
прис туп јавнос ти. Стога је улога писања у антици
била веома ограничена. Откривене су велике коли
чине клинас тих и хијероглифских текс това из Ме
сопотамије и Египта, међу тим већина њих се бави
бирократским, економским, админис тративним или
религијским питањима.4 Најранији текс тови углав
ном су белешке овог типа, премда има и књижевних
дела. Иако је књижевност нас тала много раније, тек
су у старовавилонском период у (између 2000. и 1600.
године пре Хр) многи од књижевних текс това запи
сани у писарским школама. Највећа збирка књижев
них дела потиче из асирских библиотека првог миле
нијума пре Хр. Чувена Асурбанипалова библиотека
(око 650. године) је сабрала низ месопотамских књи
жевних традиција, укључујући текс тове који се баве
обредима, митовима, математиком, астрономијом и
другим питањима.5 Ипак, за већину, писање је имало
искључиво админис тративно-бирократски значај.
Писање је значило вођење дворских и храмовних бе
лешки. Првобитна улога писања није било чување
култ урног наслеђа антике.
Писање је, такође, било приказ владарске моћи.
Текст је био украс главних јавних споменика, иако
нико није могао да прочита шта је написано. Из овог
разлога, јавни споменици исписани клинас тим пи
смом имали су на себи и симболичан уметнички
приказ којим је садржај текс та преношен масама. На
пример, чувени Хамурабијев законик (један од пр
вих правних кодекса у људској историји, који потиче

из раног другог миленијума пре Хр) поред текс та
законика садржи и уочљив сликовни приказ божан
ског даривања закона цару. Што се тиче египатских
хијероглифа, уметничко-ликовни аспекти били су
главни елемент писаног симбола.
3.2 . Н ас тан а к а лфабета

Одл уч ујући трен у т ак у историји пис ања био је на
станак алфаб ет а. Пис ање се обично проучав а у ве
зи са гов ор ом, али пис ање и гов ор ење нис у нужно
пов ез ани. У случају раних хијер оглифа и клинас тог
писма пис ање је било само помоћно средс тво пам
ћења. Рани сис теми пис ања били су нез ависни зна
чењски сис теми, лаб ав о пов ез ани са гов ор ом. Међу
тим, нас танак алфаб ет а је значењски сис тем пис ања
пос тавио у исту рав ан са гов ор ом, учинивши тако
писменост прис тупачнијом.6 Алфаб ет је имао моћ
да „демократизује“ пис ање, омогућио је да се писме
ност прошири ван пис арског сталежа. Такође, ова
новина је пис ању одуз ела тајновитост. Мож да није
изненађујуће што су први алфаб етски записи, у су
штини, графити.7 Иако је алфаб ет умногоме олак
шао учење чит ања и пис ања, од његов ог нас танка до
времена из ког имамо доказ е о знатнијем шир ењу
писменос ти ван пис арског сталежа прошло је више
од хиљад у година. Нас упрот тврдњама ант рополо
га Џека Гудија и античара Ерика Хевлока, нас танак
алфаб ет а није аутоматски резултирао шир ењем пи
сменос ти, појав ом демократије и критичке мисли.
Та чињеница није последица нес авршенос ти раних
алфаб ет а. Разлог је у томе што је друштвени разв ој
исувише сложен да би мог ао бити објашњен про
стом чињеницом појав е алфаб ет а. Са друге стране,
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Илустрација 3.2: Први познати алфабетски запис из Вади-ел-Хола у Египту
(фотографија Бруса Цукермана и Мерилин Лундберг, Пројекат западносемитских
истраживања. Љубазношћу Одељења за старине у Египту)

не треб а потценити ни потенцијал алфаб ет а као
технологије која може да преоблик ује друштво.
Рани алфабетски текстови су били веома ограни
чени, што говори да је писање у друштву и даље имало
ограничену улогу. Открића у Вади-ел-Холу у египат
ској Источној пустињи омогућила су научницима да
прве алфабетске текстове датирају на почетак другог
миленијума пре Хр. (илуст. 3.2). Међутим, почеци ал
фабетског писања још су старији; у Египт у су консо
нантски знаци вековима коришћени у транскрибова
њу страних имена. Иако још увек нис у прот умачени у
потпуности, записи из Вади-ел-Хола потврђују да се
у свом настанку алфабет заснивао на систему египат
ских консонаната. Премда ови консонанти у египат
ском писму нис у коришћени систематски као у алфа
бетном, ипак су пружали један систем који је могао
бити пренесен у алфабет. Додатни доказ о раном ал
фабетском писању долази од људи који су говорили

древни западносемитски језик, у Ханану и Синају у
шеснаестом и петнаестом веку пре Хр. На месту данас
познатом као Серабит-ел-Кадем откривено је четрде
сет пет „прото-синајских“ записа урезаних у камену.
Још увек нис у у потпуности раст умачени, али је јасно
да су у питању знаци упрошћеног алфабетског систе
ма који је у некаквој вези са алфабетом из Вади-ел-Хо
ла. Најпознатији запис урезан је на базалтној стат уи,
и гласи: lb’lt („дами“). Алфабетски записи датирани
у позни други миленијум пре Хр. нађени су у Гезеру,
Лахишу и Сихему. Колико смо у могућности да разу
мемо, слова су заснована на начелу акрофоније; тако
нпр. консонант м је изломљена линија која предста
вља водене таласе и одговара речи која у западносе
митским језицима почиње гласом m – mayim („вода“).
Изгледа да је рани алфабет настао као покушај да се
сваки консонантски звук (фонема) представи једним
одговарајућим словом (графемом), с тим што ће овај
систем касније бити упрошћен и прилагођен.
Према досадашњим сазнањима, алфабет је у ширу
употребу најпре ушао у граду Угарит у, крајем другог
миленијума пре Хр. Текстови су писани клинастим
алфабетом од тридесет слова, а језик је назван уга
ритским, према граду у ком је већина ових текстова
откривена. Ископана архива садржи писма пошиљана
из Угарита у друге хананске градове, што значи да су
и ови градови користили исти систем писања. Запра
во, таблице исписане клинастим алфабетом откриве
не су у откопавањима неколико хананских градова.
Очигледно је, стога, да је ово алфабетско писмо кра
јем другог миленијума пре Хр. било у веома широкој
употреби у Сирији и Палестини, иако огромна већина
доказа потиче из Угарита. Штавише, угаритско писмо
уводи у употребу – додуше ограничену – знакове за
три вокала – а, и и у. Текстови откривени у Угарит у
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углавном су везани за писарску делатност: то су рели
гијски, економски, дипломатски и административни
текстови дворских и храмовних писара.8 Писање је и
даље умногоме везано за писарске кругове подржава
не од стране храма или државе. Упркос изненађујућим
открићима раних алфабетских графита, писање је пре
свега било инстит уционално подржано средство вла
сти, религије и трговине.
3.3. Вл а д а рск и п ис ари

Писар је био једна од најважнијих личности за влада
јућу класу на Блиском Истоку. Штавише, онај ко прет
ходно није био писар није могао да очекује да ће по
стати цар. Чак су и мали и неважни градови државе
имали писаре. Ово се може приказати двама приме
рима. Крајем другог миленијума пре Хр. (дакле у по
зном Бронзаном добу), политичку структ уру Ханана
сачињавали су мали и безначајни градови државе.
Писма из Амарне, низ клинастих докумената написа
них углавном у Ханану и послатих фараону у Египат,
сведоче о египатској управи на овом простору. Месна
власт је давана градоначелницима који су уз подршку
Египта контролисали мале области. Упркос маленко
сти и безначајности ових владара, сви су они имали
владарске писаре. Ови владарски писари су писали
писма и водили административне белешке. Писма из
Амарне написана су на уобичајеном, „мешаном“ дија
лект у акадског језика, који су крајем другог миленију
ма користили владарски писари широм Сирије и Пале
стине.9 Слично, храмовни писари су вероватно водили
белешке о новчаној размени и о богослужењима свог
храма. Па ипак, писарска инфраструкт ура двора и хра
ма је била веома ограничена. Нема разлога очекивати

да су документи настајали ван оквира свакодневних
белешки и дипломатске преписке. Књижевност ових
малих држава била је у суштини традиционална књи
жевност која је коришћена у образовању писара. Пи
сање није било намењено књижевном стваралаштву
него администрацији владајућих слојева.
Други пример малог царства које је имало владар
ског писара потиче из раног деветог века пре Хр, из
Моава на висоравни изнад источне обале Мртвог мо
ра. Моав је, према сопственом извештају, било мало
царство под превлашћу Израила. Са археолошке тач
ке гледишта, Моавско царство раног Гвозденог доба
било је углавном сточарско-земљорадничко друштво.
Одмах по ослобођењу од превласти Израила, моавски
цар Меша у спомен победе оставља дуг запис (преко
тридесет редова). Запис почиње следећим речима:10
„Ја сам Меша, син Хемоша, цара Моава, Дивонита. Мој
отац је владао над Моавом тридесет година, а ја сам за
владао после свог оца. Подигао сам ово узвишење Хе
мошу (моавском народном божанству) у Кархоху јер ме
је избавио од свих царева и дао ми победу над свим мо
јим непријатељима. Амрије, цар Израила, понижавао је
Моав много дана зато што је Хемош био гневан на своју
земљу. Његов син (израилски цар Ахав) га је наследио и
такође рекао: „Понизићу Моав“. У моје дане је говорио
ово, али ја сам победио њега и његов дом, а Израил је
ишчезао заувек! Амрије је заузео земљу Медеву, и Изра
ил је починуо у његово време и половину времена ње
говог сина, четрдесет година; Хемош је тамо завладао у
моје време. И изградио сам Вал-Меон и направио скла
диште у њему, и изградио сам КиријатХајим...“

Овај запис разјашњава неколико ствари. Упркос ма
ленкости овог новог царства, мањег од Израила или
Јудеје, нови цар запошљава владарског писара да са
чини овај дуг владарски запис. Чињеница да је малено
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Илустрација 3.3: Запис из Тел-Дана (Давидовог дома; фотографија Бруса Цукермана
и Мерилин Лундберг, Пројекат западносемитских истраживања. Љубазношћу
Канцеларије за старине државе Израел и професора Абрахама Бирана)

царство Моава имало писара помало је зачуђујућа.
Због чега је цар поставио овај велики спомен-стуб?
Како је овакво мало царство могло имати писа
ра? Покушавајући да објасни како је малено Моав
ско царство могло да створи тако упечатљив писани
споменик, правописно и палеографски сличан изра
илском јеврејском, један научник је претпоставио да
је моавски цар запослио заробљеног израилског пи
сара.11 Али, ово објашњење је бескорисно. Готово ни
ко није био способан да чита овај споменик, који је за
циљ имао да истакне владарски успон цара новајлије,
величајући (преувеличавајући) његове победе. Из са
држаја записа такође је јасно да је моавски владарски
писар водио административне белешке о изградњи,
границама царства, дажбинама и ратном плену.

Данас познат запис који потиче из позног деветог
века је такозвани Стуб Давидовог дома. Фрагменте
овог стуба откопали су археолози у древном граду Да
ну у северном Израелу, 1993. и 1995. године. Стуб је по
дигао арамејски цар Дамаска Азаил, по освајању града,
поставивши га као споменик на царској капији да би
био на видику свакоме ко улази у град. Градска капи
ја на древном Блиском истоку била је главно место су
срета. Код капије је цар доносио пресуде. Старији људи
су водили политичке, економске и друштвене послове.
Религијска светилишта су представљала заштитничко
божанство. Величанствени записи попут овог прона
ђеног у Дану служили су као симболи владарског ауто
ритета и моћи, шаљући поруку онима који улазе у град.
Запис из Тел-Дана је фрагментаран (илуст. 3.3). Сачува
ни комади садрже следећи текст:12
„[зав]еру против [...] и раскинуо / склопио (спора
зум?) [Барак]ел, мој отац, ишао је [против њега када]
се борио код А[вела?], и мој отац је пао; отишао је
код [својих предака]. Цар Израила ушао је некада у
земљу, у земљу мог оца. [Али] Адад ме је учинио ца
рем, и Адад је ишао испред мене, [и] одвојио сам се
од седам [...] мог царства, и поробио сам седам[десет
цар]ева који су упрегли хиљ[аде ко]чија и хиљаде ко
њаника. [И убио сам Јо]рама, сина [Ахавовог], цара
Израила, и убио [сам Ахази]ју, сина [Јорама, ца]ра из
дома Давидовог. И претворио сам [њихове градове у
рушевине... гра]дове њихове земље у пу[стош...] друге
и да пре[тури све њихове градове... и Јуј је вла]дао над
Из[раилом...], опседајући [...]“

Запис очигледно прославља победу овог Арамејског
цара над двама царствима древног Израила – над Се
верним царством познатим под називом Израил, и над
Јужним царством Јуде – Јудејом, „домом Давидовим“.
Освајање се догодило око 841. пре Хр. и највероватније
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Илустрација 3.4: Владарски писар испред Бар-Ракиба на престолу
(фотографија аутора)

је повезано са државним ударом у Израилском цар
ству предвођеним израилским војним заповедником
Јујем (владао 841–814). Према библијском предању,
Јуј је био умешан у убиство ова два цара. Библијско
оправдање Јујевог устанка указује да је Јуј имао подр
шку пророка Илије и Јелисеја и да је био повезан са
арамејским царем Азаилом (видети 1Цар 19, 15–18).13
Том приликом је град Дан прешао из руку Израила
ца у руке Арамејаца. Цар Азаило је затим подигао овај
запис на градској капији, као знак новог, арамејског
владарског ауторитета за све који би улазили. Када
је, неколико деценија касније, град враћен под управу
Израилаца, они руше запис и користе његове делове
за изградњу темеља нове градске капије.

Иако је запис из Дана написан арамејским дијалек
том, његов језик и лексика заправо су слични језику и
лексици Моавског стуба и феничанских записа из истог
периода. То не би требало да изненађује.14 Писани језик
у древности није имао месно усмерење. Писарске шко
ле су створиле вештачку једнообразност, чак међу раз
личитим језицима и дијалектима. Писање је било про
јава моћи, али и средство међународне комуникације.
То значи да су писари обучавани у једној, свехананској
традицији.15 Појава језичког национализма тек ће ка
сније, у осмом веку пре Хр, подстаћи појаву различитих
језика и алфабетâ. Записи из деветог века из Моава, Фе
никије и Арама имају међусобних сличности зато што
су писари обучавани у заједничкој хананској традицији.
Углед цара делимично се изражавао кроз укра
шавање царства. Независно од величине раног Изра
илског царства, монархија у успону и новоосновани
храм запошљавали су писаре. Блискоисточки цареви
су сакупљали необичне животиње, попут мајмуна и
пауна. Цар Соломон је изградио флот у да би допремао
„злато и сребро, слоновачу, мајмуне и паунове“ (1Цар
10, 22).16 Која је била сврха мајмуна и паунова? Нео
бичне животиње биле су део „опреме“ правог цара, а
цар није могао бити цар без царске опреме. Слично,
они појединци који су тежили да постану цареви за
пошљавали су дворске писаре и водили белешке. Ме
ђу оне који су тежили царској тит ули нес умњиво се
могу сврстати и раноизраилске вође.
Важност владарског писара добро се види на вла
дарском рељефу арамејског цара Бар-Ракиба (илуст.
3.4). Бар-Ракиб је био „цар“ (ако се тако може рећи)
малог царства у северној Сирији. Поставио је вели
чанствен стуб са малим записом који га именује ца
рем. Ова стат уа била је израз његове владарске тежње.
Рељеф је испуњен симболима царства: цар седи на
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трону, са стопалима на подножној клупи и лотoсовим
цветом (или дрветом живота?) у левој руци, подигну
те десне руке. Трон је уздигнут, што се види у однос у
на писара који стоји испред. Запис на врху одређује
владаревог заштитника: „Мој господар, Вал харански
● Ја сам Бар-Ракиб, син Панамуве“.17 Запис је посвећен
месном божанству града државе Харана у северној
Сирији. Рељеф позајмљује асирске ликовне мотиве,
као што је лотoсов цвет (у левој руци), накит за кос у и
стилизована брада – Бар-Ракиб носи накит уобичајен
за асирског монарха. Али, најважнији елемент рељефа
је запис, који представља њега и његовог владарског
заштитника. Писар носи свитак у руци и још један до
кумент испод пазуха. Он пише за цара.
3. 4 . П ис ање к ао п роја ва д рж а вн е моћ и

Асирско царство је усвојило страни систем писања
(алфабет) и страни језик (арамејски), зарад остварења
политичких и административних циљева.18 Асирска
царска идеологија је покушала да уједини народе „раз
личитог говора“ у „један језик“. Према цилиндричном
запису из Дур-Шарукина, задатак језичког изједначења
поверен је асирском цару Саргону (владао 722–705):19
„Народе четири стране света, страног језика и различи
тог говора, житеље планина и долина, све којима је вла
дала светлост богова, као господар свих, ја сам довео у
Асур, мојом господарском заповешћу, моћју мога же
зла. Учинио сам их једним устима и населио их у њега.
Асирце који су сасвим способни да их науче како да се
боје бога и цара поставио сам као писаре и надзорнике.
Богови који пребивају на небу и на земљи и у том граду
услишили су милостиво моју реч, и подарили ми вечни
дар изградње тог града и да остарим у њему“.

Асирци су водили активну, идеолошки утемељену је
зичку политику. Били су свесни везе између језика и
национализма. Асирски програм се састојао у кори
шћењу страног система писања, како би се прекинула
веза између народа, земље и језика. Бриљантност ова
кве политике била је у томе што Асирци нис у изабра
ли свој, акадски језик да би ујединили царство. Уме
сто тога, изабрали су арамејски језик са алфабетским
писмом који је писарима било лакше да изуче, са ци
љем да олакшају администрацију унутар свог расту
ћег царства. Употреба алфабета у царству, упоредо са
порастом градске и опште економије, помогла је да се
писање прошири ка западу.
3.5. П ис ање у д ре вном г ра д у Угарит у

Древни град Угарит, испод планине данас познате под
арапским именом Рас-ес-Шамра, може бити корисна
аналогија за проучавање ране израилске монархије.
Угарит је средином другог миленијума достигао врху
нац, да би око 1200. године пре Хр. био разорен. Град
је управљао малим царством на североисточној обали
Средоземног мора. Са севера, истока и југа царство је
било окружено планинама. Долина североисточно од
града повезивала га је са већим царствима Месопота
мије. Равница око Угарита је била плодна, доносећи
обиље пшенице и јечма. На брдима око Угарита гаје
ни су виногради и маслињаци. Планине су биле извор
чувених „кедара ливанских“, који су коришћени у из
градњи и којима се трговало. Економија Угарита као
међународне луке заснивала се на извозу и увозу.
Космополитски карактер Угарита одражава се у
многим језицима и записима пронађеним приликом
ископавања Рас-ес-Шамре. Нађене су глинене таблице
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исписане великим бројем писама (клинасто, алфабет
ско клинасто, хијероглифско) и на многим језицима
(угаритски, акадски, сумерски, хуритски, хетитски,
египатски, кипро-минојски), мада су главни језици би
ли угаритски и акадски. Употреба клинастог и хијеро
глифског писма учврстила је везе Угарита са Месопо
тамијом и Египтом. Алфабетско клинасто писмо било
је особеност Угарита; можда су га тамошњи писари и
изумели. Тридесет слова клинастог алфабета спојила
су начела слоговног клинастог писма (знаци саставље
ни од клинастих облика утиснутих у глину) са начели
ма сугласничког алфабета развијеног у Египт у. Скоро
сви сачувани документи угаритског језика пронађени
су приликом откопавања Угарита, док је само неколи
ко кратких текстова писаних угаритским алфабетом
пронађено у другим деловима западног Средоземља
– на Кипру, у Сирији, у Либану и у Израелу (на плани
ни Тавор, у Танаху и у Вет-Семесу). Угаритска збирка
садржи књижевне текстове митолошке садржине, ад
министративне документе, економске текстове, писма
и школске текстове (вежбе, речнике, букваре).
Огромну већину текстова из Угарита чине еконо
мски и административни текстови. Текстови су про
нађени у области палате и показују у чему се састојао
задатак владарских писара. Поред ових текстова тре
ба поменути дуге митске басне, попут Легенде о цару
Керет у (или Кирт уу), Легенде о Акхат у и задивљују
ћег Валовог круга, чије умножавање је било поверено
храмовним писарима. Главни религијски и митоло
шки текстови долазе из две свештеничке библиотеке,
при чему је кућа првосвештеника вероватно служила
као писарска школа. Већи део важних митолошких
текстова написао је или преписао писар по имену
Илимилку, средином четрнаестог века пре Хр. Ови
текстови су постали део култ урног наслеђа Угарита

и читавог Леванта. Очигледно је да су у угаритском
друштву писари били широко образовани и добро
стојећи. Па ипак, они нис у били аутори у уобичајеном
смислу речи. Они су само чували – не и стварали –
предање и књижевност.
Угаритски језик показује знатну сличност са би
блијским јеврејским језиком и књижевношћу. У обла
сти лексикографије, угаритске речи често расветља
вају значење нејасних паралелних јеврејских речи.
Угаритска књижевност има нарочит значај за истра
живање библијске поезије (што ће се видети из осврта
на коментаре Псалама). Неки облици библијске пое
зије, попут употребе паралелизама, богато су засту
пљени у угаритској епици.20 Умберто Кас уто, један од
пионира у проучавању хананске књижевности, уочио
је да библијска епска поезија сведочи „о дубоко утеме
љеној уметничкој традицији којој је претходио веков
ни процес“.21 Кас уто тврди да је библијска књижевност
продужетак хананске. То значи да су раноизраилски
писари, као и њихове колеге из позног Бронзаног до
ба, били део шире сиропалестинске писарске тради
ције, што се види не само у књижевним утицајима,
него и у лингвистичкој и палеографској блискости.
Истакнути палеограф Јозеф Наве нпр. закључује да
се међу западносемитским алфабетима (феничански,
арамејски и јеврејски) у десетом веку пре Хр. готово
не може направити разлика.22 Писари широм области
су стицали умеће писања у међусобно лабаво повеза
ним свелевантским писарским школама. Сличности
између угаритске и библијске поезије – нарочито ране
библијске поезије – указују, дакле, на хананску тради
цију као гнездо раноизраилских писара.
Пример древног Угарита расветљава два важна
аспекта писања који ће нам помоћи приликом раз
матрања развоја писања у древном Израилу. Прво,
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развој државе и сложена економија били су важан чи
нилац за процват писања. Друго, сличности између
угаритске и израилске поезије указују на то да је древ
ни Израил био део ширег култ урног оквира, који се
наставио чак и по нестанку великих градова држава
позног Бронзаног доба, крајем другог миленијума пре
Хр. Како усмена, тако и писарска традиција Израила
надовезале су се на богат у баштину древног Ханана.
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4 . П ис ање у ран ом Израил у

Рани Израил је био усмено друштво. Библијска књи
жевност представља ране Израилце као полуномад
ске луталице које су се коначно скрасиле у Ханану,
водећи најпре сточарски, затим све више пољопри
вредни начин живота. Не може се очекивати да је у
таквим околностима писање цветало. „Књижевност“
раног Израила била је усмена књижевност, сачиње
на од песама и прича, изрека и народних бајки једног
традиционалног друштва. Усмени карактер раноизра
илских племена налази свој одраз и у библијској књи
жевности. Према Књизи поновљених закона, сваки
Израилац је исповедао о својим прецима: „Мој отац
беше лутајући Арамејац“ (Понз 26, 5). Археолошка ис
траживања такође указују да су рани Израилци у Ха
нану били сточари, који су потом прешли на пољопри
вредни начин живота.1 То говори да су преци раног
Израила били полуномадски пастири који су живели
на ободу блискоисточне пустиње, до око 1300. године
пре Хр. Последица ове чињенице је оскудност архео
лошких сазнања о њима. Када су почели да остављају
археолошке трагове, рани Израилци су били сточари
и пољопривредници. Међутим, да ли су ови сточари
и пољопривредници писали књиге? Ко би, уосталом,
читао те књиге? Веома мали број људи је умео да чи
та. Можда чак уопште није било писмених. Социјална
инфраструкт ура неопходна за ширу употребу писања
у Израилу неће почети да се развија све до времена
позне монархије. Почеци Библије се, према томе, на
лазе у усменој књижевности – у причама и песмама
преношеним са једног поколења на друго.
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Много говори чињеница да у јеврејском језику из
ворно чак није постојала ни реч са значењем „читати“.
Библијско-јеврејски глагол qara значи „узвикивати“,
„објављивати“, и тек је ретко коришћен у прошире
ном значењу „читати наглас“. У каснијој библијској
књижевности, пак, Писмо се јавно чита. Глагол qara
у значењу узвикивања или објављивања сада означава
читање, као у Нем 8, 3, где Јездра чита Тору народу на
улици: „И чита (qara) је на улици која је пред Воденом
капијом од јутра до поднева, пред људима и женама и
онима који могаху разумети, и уши свега народа беху
обраћене ка књизи Закона (Torah)“. У каснијим стади
јумима јеврејског језика ова реч се преобликује, и њено
прво значење постаје „читати“, одражавајући пораст
важности текстова и читања у јеврејском друштву.
У другом миленијуму пре Хр. у хананским градо
вима су постојали писари, премда је огромна већина
људи била нелитерарна. Употреба писања и почетно
уобличавање писане књижевности у древном Изра
илу зависило је од потреба раноизраилске државе. У
позном Бронзаном и раном Гвозденом добу (од петна
естог до деветог века пре Хр) и најбезначајнији ханан
ски цареви су имали свог писара. У раном Израилу
писање није било непознато, али је степен напретка
раноизраилске књижевности био нужно повезан са
развојем државе.
4 .1. Ран и Израи лц и

Одакле су Израилци дошли? Још важније: како су
се њихове приче о сопс твеном пореклу уобличиле?
Прво јављање израилског народа у Ханану било је
предмет велике научне расправе.2 Проблем је једно
ставан. До позног тринаес тог века пре Хр. ван Би

блије нема помена о Израилцима. Са друге стране,
библијски извештај о Авраму и његовим синовима
говори о патријархалном вођи чија породица је при
нуђена на ропс тво у Египт у, глађу која је завладала у
Ханану. Археолошки докази говоре да је рани Израил
израстао из друштва које је било углавном сточарскоземљорадничко. Библијске приче о јављању Израила
у Ханану, које су веома вероватно написане векови
ма касније, такође говоре о пас тирима и земљорад
ницима. Мало је разлога веровати да могу пос тојати
јасни писани докази о једном древном пољопривред
но-сточарском народ у.
Први помен Израилаца у небиблијском тексту
представља типичан пример „историчарске среће“.
Израилци се појављују на Победничком стубу фара
она Мернептаха, који се датира око 1207. године пре
Хр. Мада текст на стубу углавном набраја фараонове
походе против Либијаца, на самом дну се налази пет
редова текста у којима се спомиње Мернептахов по
ход на север. Нама битан одељак почиње кратком пе
смом, да би се текст завршио следећом изјавом о фа
раоновој војној моћи:3
„Принцезе су оборене, говорећи: ,Мир!‘
Нико не подиже главу од девет покорених.
Пустош је у Техенуу; Хати је смирен;
Разорен је Ханан са свим својим злом;
Разнесен је Аскалон; шчепан је Гезер;
Јаноам је учињен као онај који не постоји;
Израил је згажен и одбачен, његовог семена нема;
Хуру је постао удовица због Египта!
Све земље заједно, све су смирене;
Сви који нис у имали одмора оковани су од стране
цара Горњег и Доњег Египта:
Ба-ен-Ре мери-Амон, син Ре: Мер-не-Птах
Хотеп-хир-Мат, који као и Ре даје живот сваки дан“.
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Израил је, очигледно, споредна мисао на фараоновом
победничком стубу. То да је Израилово семе „згаже
но и одбачено“ једна је од неколико изјава ове мале
песме о фараоновом северном походу. Поход је очи
гледно сезао до Хатија (Хетитског царства) у северној
Сирији. Обалски и долински градови Аскалон, Гезер и
Јаноам су освојени и разорени. Ни један од ових гра
дова у касном тринаестом веку није био израилски,
јер је држава Израилаца била ограничена на брдске
области. Египатски детерминатив јасно истиче да је
Израил народ. Детерминативе попут овог египатски
језик је користио за разврставање именица, укључу
јући имена народа, градова, особа, земаља и нација.4
Покушај буквалног превода, при ком би се узеле у об
зир ове детерминативне ознаке, могао би бити следе
ћи: „Јаноам (град) је учињен као онај који не постоји;
/ Израил (народ) је згажен и одбачен...“ Израилски
народ се јасно разликује од хананских градова држа
ва попут Аскалона, Гезера и Јаноама, који су јасно де
терминисани као градови. Из ове чињенице научници
углавном изводе закључак да народ Израил није био
организован на начин градова држава као што су то
били Хананци, и смештају Израил у једну планинску
државу, на шта наводи и сама Библија. Све у свему,
Мернептахов стуб је вредан али оскудан доказ о раној
историји Израила, коју можемо сместити у Ханан, на
крај тринаестог века пре Хр. Одатле и почињемо при
чу о томе како је Библија постала књига.
Рани Израилци су се населили у Ханану у тринае
стом веку, усред нередâ широм источног Средоземља
изазваних економским, климатским и ратним збива
њима. Били су најпре сточари, да би затим постали зе
мљорадници. Њихова рана насеља сведоче о сточарској
традицији. Насеља су обликом била слична данашњим
бедуинским логорима. Место на ком се налазила древ
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Илустрација 4.1: Раноизраилско село код Вирсавеје (преузето и прилагођено из
Z. Herzog, ed, Beer-sheba II, Tel Aviv, 1984, p. 80)

на Вирсавеја говори о облику раноизраилских насеља
(илуст. 1.4). Кружни распоред кућа обезбеђивао је сре
дишњи простор у ком су чуване животиње када не би
биле на испаши. Преласком са сточарске на земљорад
ничку економију, веће зграде у Вирсавеји (и другим
насељима), које су служиле као складишта пољопри
вредних производа, постајале су све важније. Оваква
села могла су да сместе од 50 до 250 особа. Нема доказа
да су рани Израилци, попут њихових предака, живели
у већим, градским насељима.
Сеоска култ ура није била повољна за развој пи
сања. Писање доживљава процват у градским кул
турама, где се најпре суочава са административним
потребама власти. Рани Израил је имао задругарску
економију засновану на сточарству и земљорадњи.
Али, настанком алфабета су чак и људи који су живели
у овим малим селима стекли могућност писања. При
ступ писању у Месопотамији и Египт у био је ограни

92
Писање у
раном Израилу

Илустрација 4.2: Јеврејски алфабет из Избет-Сарте
(фотографија љубазношћу Израела Финкелштајна)

чен сложеношћу системâ писања. У раном Израилу то
није био случај. Један од најранијих примера писања
у древном Израилу долази из малог израилског села
Евен-Езера (данас рушевине Избет-Сарте),5 у ком су
археолози пронашли комад глине на ком је, док је још
увек био влажан, исписан јеврејски алфабет (илуст.
4.2). Па ипак, премда је алфабет учинио писање (и,
коначно, писменост) доступнијим, његова улога у зе
мљорадничко-пастирском друштву попут раноизра
илског морала је у бити веома ограничена.
Раноизраилска села била су сушта супротност град
ским дворско-храмовним друштвима карактеристич
ним за позно Бронзано доба (1550–1200. године пре
Хр). Ови мали ханански градови државе развили су
писарске школе које су оставиле велику количину до
каза о писању, премда углавном у виду административ
них текстова. Чак су и малени градови државе попут
Јерусалима, у ком крајем Бронзаног доба није живело
више од две хиљаде становника, имали владарске пи
саре. Две највеће ризнице списа из овог времена у ре

гиону којим се бавимо су писма из Амарне (око 1350)
и текстови из древног Угарита (1300–1200). Писма из
Амарне представљају збирку од шест писама владара
Јерусалима египатском фараону (EA 286–290).
4 .2 . Н ар од н е п ес м е

Најранија библијска књижевност састојала се од на
родних песама. Оне припадају усменој књижевности.
Своја рана предања израилски народ је преносио пе
вајући песме и причајући приче. Песме су засигурно
певане када се народ сакупљао на велике светковине;
неке се певају и дан-данас. Тако се нпр. Изл 15 (Мој
сијева песма) чита сваки дан у оквиру јутарње службе
у синагоги, као и на седми дан Пасхе. Ове песме се
певају чак иако њихове речи више нис у сасвим јасне.
Слично хомеровској епици, коју су сачували певачи
грчких бајки, рана предања Израила запамћена су
кроз песме. Према Библији, пошто су Мојсије и Изра
илци прешли Црвено море, „запева Мојсије песму“
(Изл 15, 1). Слично, пошто су Девора и Варак победи
ли Хананце, „певаху Девора и Варак син Авинејемов“
(Суд 5, 1). Помоћу оваквих исказа усмене песме су ин
тегрисане у писану прозу.
Једна збирка израилских песама дошла је до нас
под погрешним називом „Књига Јашарова“. Нарав
но, превод „књига“ за јеврејску реч sefer у овом слу
чају представља анахронизам, ако под књигом подра
зумевамо савремени кодекс. У класичном јеврејском
sefer значи „текст“, „документ“, „писмо“ или „свитак“.
Премда већина енглеских превода yashar разуме као
лично име, употреба одређеног члана у јеврејском (тј.
sefer ha-yashar) указује на заједничку именицу. Тако,
sefer ha-yashar се може дословно превести као „Књига
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Истинитога“. Два библијска навода из Књиге Јашаро
ве су древни поетски елементи. Први помен ове књиге
следи кратку песму у ИНав 10, 12–13, у којој се говори
о дану када је сунце стало:
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„Онај дан Кад Господ предаде Амореје синовима
Израиловим, тада проговори Исус Господу, и рече
пред синовима Израиловим:
,Стани, сунце, над Гаваоном,
и месече над долином Елеонском‘.
И стаде сунце и заустави се месец,
док се не освети народ непријатељима својим.
Не пише ли то у Књизи Јашаровој? И стаде сунце на
сред неба, и не наже се ка западу скоро цео дан“.

Други спомен Књиге Јашарове јавља се у вези са Пе
смом лŷка у 2Сам 1, 19–27. Песми претходи паренет
ска белешка Књизи Јашаровој у стиховима 17–18:
„Тада Давид нарица овако за Саулом и за Јонатаном,
сином његовим, и нареди да се се уче синови Јудини
Песми лŷка, и то је написано у Књизи Јашаровој“.

Треће могуће указивање на Књигу Јашарову налази
се у старогрчком преводу 1Цар 8, 12–13 (LXX 3Цар
8, 53а), где се древни песнички одломак припис ује
„Књизи песама“ (βιβλίῳ τῆς ᾠδῆς).
Старогрчки превод sefer yashar као „Књиге песа
ма“ важан је траг ка значењу дотичног назива.6 Грчки
превод нам пружа известан увид у повезивање неко
лико семантички сличних јеврејских речи. Јеврејска
реч yashar, премда изгледа као лично име, заправо је
облик јеврејског глагола yashir („певати“). Поред то
га, наведена реч може бити плод метатезе слова, која
је изнедрила јеврејску реч shir („песма“). Назив тек
ста Књиге Јашарове је, заправо, наговештај његовог
садржаја као свитка песама, збирке древних народ
них песама. О старости збирке говоре древни језички

елементи који тешко могу бити плод домишљатости
потоњих редактора.7 Потоњи списи са Мртвог мора се
нпр. труде да опонашају класични јеврејски, али њи
хови аутори не успевају да избегну употребу каснијих
елемената свог сопственог језика, који одају познији
дат ум настанка текстова. Књига Јашарова могла је би
ти усмени репертоар храмовних певача који су изво
дили израилске епске митове приликом светковина
и других култских догађаја. Збирка је вероватно била
много опширнија него што нам говоре ова три навода.
То постаје јасно када бацимо поглед на уводе у друге
библијске песме:
„Тада запеваше Мојсије и синови Израилови ову песму
Господу...“ (Изл 15, 1)
„И изговори Мојсије, да чује сав збор Израилов, речи
ове песме до краја...“ (Понз 31, 30)
„Тада певаше Израил песму ову: ,Поскочи, изворе; за
певајте му...‘“ (Бр 21, 17)

Ове песме могу бити део древне Књиге Јашарове. Са
да је важно приметити сукоб између усмености и тек
стуалности. По свој прилици, ове усмене песме чувале
су предања Израила, док су, са друге стране, могле би
ти записане и тако пренесене потомцима.
Мојсијева песма у Изл 15, позната и као Песма мо
ра, сматра се једним од најстаријих одломака библиј
ске књижевности, насталим у тринаестом веку пре Хр.
Песма мора је стилски и књижевно веома блиска уга
ритској књижевности четрнаестог и тринаестог века.
Језичке одлике песме потврђују рано време њеног на
станка, премда је на овакав начин тешко одредити тач
но време настанка једног текста.8 Употреба падежних
завршетака, енклитичко mem и релативна употреба zu
неке су од одлика које указују на рано време настанка
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Песме мора.9 Древне одлике текста песме сачуване су
упркос њеној непрестаној употреби у израилском бо
гослужењу, тачније богослужењу празника Пасхе. Са
држај песме наводи на помисао да је можда коришће
на за време новогодишње светковине, као и приликом
узвођења новог владара на престо. Песма мора је била
део свештеног богослужења древног Израила.
Кроз векове, израилске песме су се мало мењале.
Биле су заокружене сопственом метриком. Свакако,
могле су се мењати, али је метар налагао строгоћу об
лика. Мојсијева песма у Изл 15 постаје писани текст,
део Књиге изласка, дакле једног књижевног дела. У
том процес у песма бива уоквирена књижевном при
повешћу. Четрнаеста глава Књиге изласка, која непо
средно претходи песми, кроз приповесну прозу из
вештава о преласку преко Црвеног мора. Песма која
следи најављује се као песма коју „запеваше Мојсије и
синови Израилови“ по преласку преко Црвеног мора
(Изл 15, 1). Тако текст истовремено чува усмено пре
дање древног Израила и уводи сасвим другачију врсту
извештаја – писмену приповесну прозу. И са другим
раноизраилским песмама поступа се на сличан на
чин. Деворина песма се такође најављује прозним из
вештајем о бици Варака и Деворе против Сисаре (Суд
4–5). На тај начин, историјска приповест пружа књи
жевни оквир усменој поезији древног Израила.
Укључивање израилског усменог богослужења у
писану прозу било је од прес удног значаја за њено об
ликовање у Свето Писмо.10 Усмена богослужења не
представљају књижевност у најужем смислу те речи.
Она нису чиста књижевност, због тога што извор
но не представљају писани текст. Облици и средства
усмене књижевности значајно се разликују од облика
и средстава писане књижевности. На пример, пона
вљање, које је особеност библијске поезије, заправо

је беседничко средство певачâ и приповедачâ. Када
се таква једна песма интегрише у прозну приповест
библијске књижевности добија се поетско понављање
прозног текста. Тако Песми о преласку преко Црве
ног мора (Изл 15) претходи прозна библијска припо
вест на исту тему (Изл 14). Слично, Девориној песми
(Суд 5) претходи њен приповесни „двојник“. Премда
је, на основу разматрања језичких особености, пот
пуно јасно да су песме старије од својих приповесних
текстуалних оквира, ове приповести су веома лабаво
повезане са ранијим химнографским извештајима.
Наводи из Књиге Јашарове и указивања на њу у би
блијској књижевности наговештавају да је до десетог
века пре Хр. збирка древноизраилских песама већ
била записана. Овде налазимо још једну сличност са
древним Угаритом, у ком је писар Илимилку записао
неколико усмених епских текстова. Премда је већи
на угаритских текстова административне, економске
или дипломатске природе, образовање писара омогу
ћило је да буде записана и усмена књижевност. Ово
важи како за древни Угарит, тако и за древни Израил.
4 .3. Од х ан а нск и х до израи лск и х п ис ара

Каква је веза између старохананских писарских си
стема и раноизраилских писара? Уколико између њих
постоји известан унутрашњи континуитет, то би за
сигурно значило да је писање код Израилаца углавном
остало онакво какво је било у другом миленијуму пре
Хр, пре него што су Израилци дошли у Ханан. Премда
је крајем другог миленијума писарска култ ура у Сири
ји и Палестини била веома ограничена, она се, по све
му судећи, наставила у првом миленијуму, утичући на
писарске установе ране израилске државе.
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Неки научници сматрају да је израилско осваја
ње означило крај писарских установа хананског дру
штва. И, премда су археолози дошли до увида да су
раноизраилска племена населила углавном расељени
Ханан, идеја о катастрофалном завршетку писарских
установа у науци и даље опстаје. У својој веома утицај
ној књизи, Дејвид Џејмисон-Дрејк тврди да писарска
установа није, попут породичног накита, преношена
из једног друштва у друго.11 Ослањајући се на теори
је Џорџа Менденхола и Нормана Готвалда о преласку
из позног Бронзаног у Гвоздено доба, Џејмисон-Дрејк
је написао: „Досељавање Израила представља одба
цивање административне контроле карактеристичне
за ханански градски систем од стране једне неурбане
култ уре“.12 Ово „одбацивање“ је, у ствари, једна веома
закаснела идеализација онога што су верски рефор
матори у време Јосије веровали да би требало да се
догоди. Другим речима, одбацивање хананске култ у
ре је особеност Јосијине верске реформе и њене књи
жевности. Дакле, постоји велики број доказа о кон
тинуитет у између позног Бронзаног и Гвозденог доба,
и, према томе, о непрекинутости писарске установе.
Чак и библијска књижевност говори о томе како Да
вид запошљава Хетите у својој администрацији, док
Соломон користи феничанске занатлије. Штавише,
Давидову личну стражу чине страни плаћеници. По
ред тога, већ смо истакли сличност између угаритске
епике и ранобиблијске поезије, која указује на зајед
ничку књижевну култ уру на просторима Сирије и Па
лестине крајем Бронзаног и у Гвозденом добу.
Аргументи који говоре у прилог теорије о израил
ском одбацивању хананског урбаног система заснива
ју се на упрошћеном читању библијског извештаја о
насељавању у Књизи Исуса Навина. Потребу за кул
турним ограђивањем нагласила је тек Јосијина рефор

ма, крајем седмог века пре Хр. Јосијанско читање при
че о „освајању“ пример је свеопште људске чежње за
прошлошћу, „старим добрим временима“, када је жи
вот био једноставан и чист. Јосијина реформа (→ погл.
6) представља покушај прочишћавања државе од
иностраних утицаја и њеног повратка у идеализована
времена Израиловог уласка у Обећану земљу. Таквом
читању противе се археолошки налази, који сведоче о
непрекинутом прис уству Египћана у Ханану у позном
Бронзаном добу (1550–1200) и првом периоду раног
Гвозденог доба (1200–1000).13 Чак и приче у Књизи о
судијама (нарочито Суд 1; видети, такође, ИНав 13)
сведоче о суштинском континуитет у између градске
култ уре позног Бронзаног и раног Гвозденог доба.
Ове приче су усмене народне приповести о херојима
(„судијама“) предмонархистичког времена, и њихова
историчност мора се мерити с обзиром на ту чињени
цу. Тиме оне ништа мање сведоче о непрекинутости
између хананске и израилске култ уре.
Према археолошким сазнањима, култ урни конти
нуитет се нарочито одржао у обалским и равничар
ским пределима (нпр. Мегидон, Вет-Сан). Неки на
учници чак предлажу да први период Гвозденог доба
(период у ком се јавља Израил) треба преименовати
у трећи период позног Бронзаног доба (последњи пе
риод великих хананских градова држава), да би се ис
такао тај континуитет. Укратко говорећи, не постоје
археолошки докази који сведоче да су Израилци од
бацили хананске култ урне установе, премда је забе
лежен известан пад инфраструкт уре двора и храма у
позном Бронзаном добу, нарочито у средишњој брд
ској области, у којој су се израилска племена насели
ла. Иако неке касније библијске приповести говоре
у прилог култ урног прекида, приче о судијама и из
вештаји о раној монархији у Књигама Самуиловим и
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Књигама о царевима сведоче да су се рани израилски
цареви чврсто надовезали на хананску администра
тивну инфраструкт уру. Тек девтерономистичка идео
логија Јосијиних верских реформи позног седмог века
изнедрава схватање о потпуном култ урном раскиду
са хананским друштвеним установама.
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4 . 4 . Н ас тан а к раноизраи лск е мон а рх иј е

Питање величине и сложености раноизраилске др
жаве било је предмет срчаних расправа међу научни
цима.14 У суштини, копља се ломе око тога када је пе
риод монархије почео (у десетом или у деветом веку
пре Хр) и око величине и степена сложености државе.
Сматрам да овде то питање можемо заобићи.
Као што је истакнуто у претходном поглављу, иако
развијена писменост захтева сложену државу, писању
као таквом она није неопходна. Такође је истакнуто
да су писаре запошљавала чак и мала, безначајна цар
ства, попут Моава у Гвозденом добу или Јерусалима у
позном Бронзаном добу. У случају раног Израила, без
обзира на величину државе (или царства), писање је
било тек царева продужена рука, средство свакоднев
ног вођења белешки и дипломатске комуникације.
Веома је мало доказа да је писање било нешто више
од пуког израза владарске моћи, стварне или жељене.
Чак је и у великим царствима Египта и Месопотамије
писање махом било средство администрације. Књи
жевни текстови су коришћени пре свега за обучавање
писара; нис у били написани за јавност, која је, у су
штини, била нелитерарна. Радећи за цара или у хра
му, писари су водили спискове и белешке и били од
говорни за дипломатску преписку. Премда је задатак
писара такође било сачињавање записа који ће бити

јавно истакнути, смисао ових записа био је да изврше
визуелни утицај, а не да буду читани.
Календар из Гезера, древни поетски календар пољо
привредних радова, најстарији је пример писаног тек
ста у Израилу (→ илуст. 4.3). Потиче из времена Давида
и Соломона. Датира се, дакле, у десети век пре Хр, а
откривен је у древном библијском граду Гезеру (између
Јерусалима и данашњег Тел-Авива). Календар набраја:
„Два месеца сакупљања (маслина),
два месеца сејања (житарица),
два месеца позног сејања,
један месец узгајања лана,
један месец жетве јечма,
један месец жетве (житарица) и мерења,
два месеца брања грожђа,
месец дана сакупљања летњих плодова“.

Календар из Гезера јесте рани доказ писања у Изра
илу, али његов језик није класични библијски јевреј
ски. Неке језичке особености чине га сроднијим ха
нанском.15 Наравно, априорно је мало вероватно да би
класични библијски језик могао бити одраз раноизра
илске монархије. Класични јеврејски језик Библије
потиче из времена појаве градске култ уре у позној
јудејској монархији.16 Поред тога што писма из Амар
не и списи из Угарита представљају изданке једне ши
ре сиропалестинске традиције писања, постоји мали
број доказа који би могли указивати да је израилска
монархија развила независну писарску традицију и
сопствене писарске школе. Овај развој ће причекати
осми век – време преласка култ уре Израила на сту
пањ градске култ уре (→ погл. 5).
Давид и Соломон су запошљавали дворске и хра
мовне писаре. Рани текст из Књиге Самуилове набра
ја неке од Давидових званичника (2Сам 20, 23–26):
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„А Јоав беше заповедник над свом војском Израило
вом; а Венаја син Јодајев беше над Хетејима и Фелете
јима; а Адорам беше над робовима; а Јосафат син Ахи
лудов беше гласник; Сеја беше писар; Садок и Авијатар
беху свештеници; Ира Јаиранин такође служаше Дави
ду као свештеник“.
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Поред војних и храмовних функционера, списак
укључује и заповедника робова, царског гласника и
владарског писара. На списку је, такође, и храмовни
писар (1Цар 4, 1–6):
„А цар Соломон цароваше над целим Израилом. А ово
беху његови кнежеви: Азарија син Садоков, свеште
ник; Елиореф и Ахија, синови Сисини, писари; Јоса
фат син Ахилудов, гласник; Венаја син Јодајев, војвода;
Садок и Авијатар, свештеници; Азарија син Натанов,
заповедник чиновникâ; Завуд син Натанов, царев са
ветник; Ахисар, управник двора; Адонирам син Авдин,
заповедник принудне радне снаге“.

Соломонов списак је подробнији од Давидовог, што
говори да је администрација у међувремену порасла.
Сада поред царског гласника постоје још и два двор
ска писара, заповедник принудне радне снаге и функ
ционер који надгледа двор. Штавише, један званич
ник, Азарија син Натанов, заповеда дванаесторици
обласних управника (уп. 1Цар 4, 7–19). Један од зна
кова древности овог списка јес у сама имена. Теофор
ни елемент (суфикс или префикс имена који указује
на одређено божанство) није божанско име Израи
ловог Бога.17 Предјахвеистичка имена на овом списку
су: Адорам, Ахилуд, Сеја, Авијатар, Ира, Сиса, Ахи
сар. На пример, име Адорам значи „велики је Адад“.
Јахвеистички теофорни елемент лако се препознаје
у наставцима -ија(х), у именима као што су Језекија,
Исаија или Јеремија. Такође се лако може препозна
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Илустрација 4.3: Календар из Гезера (десети век пре Хр)

ти у префиксима као што је Ј(ех)о- нпр. у имену Јоса
фат. Важно је приметити да је јахвеистички теофорни
елемент одс утан у именима као што су: Аврам, Јаков,
Мојсије, Давид, Соломон. Према истраживањима
личних имена коришћених у древном Израилу, јахве
истички теофорни елемент се развија полагано, пре
овладавајући тек од деветог века. С обзиром да садр
же мноштво нејахвеистичких имена, ова два списка
Давидових и Соломонових службеника су аутентич
ни спискови из времена ране израилске монархије.
Приликом преписивања постојала је тежња ка замени
ових нејахвеистичких имена јахвеистичким. Тако нпр.
име Сиса потиче од египатске речи за писара. У 2Сам
8, 17 ово име је јахвеизовано и гласи Сераја. Лично
име из Давидовог списка Адорам, које значи „велики
је Адад“, у Соломоновом списку администрације по
стаје неу тралније Адонирам, „велики је мој Господ“.
Ове промене су веома веште, чак често вероватно не
свесне писарске варијације, које су имале за циљ да
прикрију ханански састав административне инфра
структ уре Давидовог и Соломоновог царства.
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Тачна улога једног од службеника, „гласника“ (јевр.
mazkir), предмет је расправа. Иако се реч понекад пре
води као „записничар“, указујући на писарску улогу, ко
рен речи говори управо о царском гласнику.18 Реч је из
грађена од корена zkr, који означава сећање, памћење.
Глагол који је носилац овог корена готово без изузетка
се односи на говорење, често у смислу објављивања не
чега или званичног говора, премда понекад има блажи
смисао напомињања. Никада не указује на писање.19 У
позним послеизгнанским текстовима долази до проме
не значења овог појма. Преводи библијског јеврејског
израза mazkir на грчки и арамејски одражавају схвата
ње дотичне улоге као улоге „записничара“.20 Међутим,
ови преводи су настали у суштински другачијем дру
штвеном и политичком окружењу Римског царства, у
ком је писање имало већу важност за власт и друштво.
У ствари, значењски развој ове речи од „гласника“ до
„записничара“ одговара развоју осталих израза који се
тичу писања (као што се значење јеврејске речи qara’
променило од „узвикивати“ на „читати“). У овој про
мени огледа се ток текстуализације јеврејске култ уре.
У служби раноизраилских царева били су и писа
ри. Главни задатак ових владарских писара било је во
ђење административних белешки. Писање није било
средство чувања и ширења култ уре. Вероватно није
случајност што имамо мало израилских писаних из
вора из десетог века. Записи попут календара из Ге
зера или још старије остраке из Избет-Сарте доказују
постојање писара у израилској држави већ у време ње
ног настајања.21 Пука је срећа што имамо сачуване за
писе на споменицима из деветог века у Трансјордани
ји (Моавски стуб о ком смо већ говорили) и Галилеји
(запис из Тел-Дана).22 Постоје још два велика (премда
веома фрагментарна) записа, из Јерусалима и Сама
рије, датирана у девети век пре Хр.23 С обзиром да су

открића великих записа ствар пуке среће, мали број
свакодневних записа пронађених из времена раног
Израила говори нам о ограниченој улози коју је писа
ње тамо имало од дванаестог до деветог века пре Хр.
Погледајмо један од малобројних примера писаних
извора из овог раног доба. Најуобичајенији примери
административног писања су печати и остраке. Печати
су коришћени за обележавање глинених посуда и за
печаћивање докумената (обично папирусних). Изоби
ље печатних отисака пронађених у Израилу потиче из
времена од осмог до шестог века пре Хр. Најважнији
ванбиблијски текстови налазе се на остракама. Израз
„острака“ представља множину грчке речи остракон
и значи „љуска“, „цреп“. Односи се на записе на кома
дима разбијене грнчарије. Већина острака исписана
је мастилом, а понекад је писано и на меканој глини
или је текст урезиван у тврде испечене комаде. Кома
ди разбијене грнчарије су разних облика и величина
и садрже текстове различите дужине. Остраке су биле
практичан и јефтин материјал за писање у поређењу са
кожом и папирусом, и коришћене су пре свега за обич
не административне и економске текстове, рачуне, пи
сма и сличне документе. Понекад би мастило спирали,
остраку прекривали танким жутим слојем и користи
ли изнова. Највеће збирке острака нађене су приликом
ископавања древних самаријских градова, Арада и Ла
хиша. Највећи број острака потиче из периода од осмог
до шестог века пре Хр, док се известан број датира у
раздобље од дванаестог до деветог века пре Хр.
У Тел-Араду (око 50 километара јужно од Јеру
салима, на ободу пустиње) су приликом ископавања
пронађене четири остраке које сведоче о раном по
стојању јудејских административних писара. Датира
ју се у десети век. Арад је био тврђава, изграђена кра
јем једанаестог или почетком десетог века на јужном
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ободу пустиње као административна и војна испоста
ва. Тврђава се помиње као уништена у војном походу
фараона Сисака 925. године пре Хр. Нема сумње да је
тврђава била изграђена у време првих јеврејских мо
нарха. На најцеловитијој од њих пише:
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„Син Б[...] М[...]
Син Х[...] хеката (јечма) 10
Сим МН[...] 100 хеката (јечма)
[... хеката (јечма)] 2[0]

Иако је овај запис крајње фрагментаран, јасно је да је у
питању некакав рачун. Хекат је египатска мера за јечам.
Четири текста из Арада користе хијератске бројеве и
знакове, позајмљене из египатског система рачунања
коришћеног у десетом веку пре Хр. Према томе, писа
ри у овој удаљеној испостави нису само вршили адми
нистративне послове; они су, такође, позајмили систем
бројева и скраћеница за рачунање од својих савремени
ка, египатских писара.24 Египатски систем хијератских
бројева коришћен је до краја јудејске монархије.
Као што су Абди-Кеба (градоначелник Јерусалима
у четрнаестом веку пре Хр) и Меша (владар Моавског
царства почетком деветог века пре Хр) имали писаре,
исто тако су их имали и рани цареви Јудеје и Израи
ла. Ови писари су вршили послове рачунања и писа
ња писама и надгледали исписивање јавних спомени
ка. Владарски писари су засигурно водили неку врсту
кратких летописа, у којима су бележили важне догађа
је попут египатског похода Сисака на Јерусалим (1Цар
14, 25–30). Докази говоре у прилог постојања писара
који су служили чак и најбезначајнијим владарима и
службеницима. Будући уобличено оваквом употре
бом, писање је у друштву имало ограничену улогу. Те
шко се може замислити да су владарски или храмовни
писари могли састављати велика књижевна дела.

Често се тврди да су Давид и Соломон извршили
велики књижевни рад. Почев од деветнаестог века,
неки научници износе мишљење да је један од глав
них извора Петокњижја, писац из десетог века познат
као Јахвеист (према божанском имену које користи),
саставио прво велико прозно дело у историји чове
чанства.25 Други научници су издвојили неке делове
Књига Самуилових који би могли бити написани као
одбрана Давида.26 Свакако, постоје елементи у при
чама Књиге постања, Књиге изласка, у причама о су
дијама и Давиду, који изгледају историјски тачни и,
као што је већ истакнуто, постојали су царски писари
који су, поред административних и економских тек
стова, водили и летописе. Па ипак, тешко је доказати
да су у дане Давида и Соломона писане дуге прозне
приповести. Друштвене и историјске околности гово
ре против тога. У раном периоду Израила писање је
имало ограничену улогу. Књижевност Израила је пр
вобитно била усмена. Нема разлога настојати на томе
да је претпостављени J-извор Петокњижја био доку
мент, а не усмено предање, или да су приче о Сампсо
ну и Далили или о Девори и Вараку у Књизи о судија
ма морале бити записане у време Давида и Соломона.
Свакако, у једном тренутку ове приче су морале бити
записане, али то време још увек није било дошло. Пи
сање није играло довољно важну улогу у раном изра
илском друштву да би ове песме, приче и изреке биле
записане. Време за то наступиће у осмом веку.
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5. Језек ија и почеци библијске књиж евности

Библија какву познајемо почела је да се обликује кра
јем осмог века пре Хр, у време пророка Исаије и јудеј
ског цара Језекије. Велика друштвена и политичка моћ
уродила је сакупљањем ранијих, углавном усмених
предања и писањем нових текстова. Осим тога, Јеруса
лим постаје моћан политички центар. Мали, изолова
ни градић Јерусалим брзо је прерастао у велику метро
полу. Писање је постало елемент градске бирократије и
политичко средство раст уће моћи владара. Ове проме
не су подстакле сакупљање и распоређивање библијске
књижевности. Наступила је зора Библије као књиге.
Шта је на локалном нивоу подстакло овакву из
ненадну промену јудејског друштва? Зашто је библиј
ска књижевност почела да цвета крајем осмог века?
Одговори на ова питања почињу успоном Асирског
царства и појавом друштвених, економских и поли
тичких изазова које је тај успон донео. Конкретно,
освајање Северног царства од стране Асирије и, као
последица тога, урбанизација руралног југа подста
кли су књижевно прегалаштво, које ће изнедрити ве
лике делове Старог Завета (јеврејске Библије). Такође,
освајање северног Израила породило је пророчка дела
Амоса, Осије, Михеја и Исаије о Јерусалиму, свеште
ничке богослужбене текстове и прадевтерономистич
ки историчарски рад. Идеализација златног доба Да
вида и Соломона надахнула је њима приписане збирке
мудросних изрека, предањâ и поезије. Да бисмо боље
разумели овај раздео историје настанка Библије, мо
рамо најпре покушати да разумемо последње деценије
осмог века, у светлости успона Асирског царства.
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Утицај успона Асирског царства на Јудеју, Сирију, Па
лестину, па чак и на ток западне цивилизације, тешко
је преценити. Асирија је била прво у низу великих
царстава. Немилосрдном силом, асирски монарх Ти
глат Паласар III (владао 745–727) ујединио је Асирију
и Вавилон, освојио царство Урарт у на северу (у Ма
лој Азији) и проширио власт на запад до Средоземног
мора. Потоњи асирски цареви освојиће целу Сирију и
Палестину, а накратко чак и Египат. Када је у седмом
веку пре Хр. зашло сунце Асирског царства, оно није
нестало, него је прешло у руке Вавилонаца, потом Пер
сијанаца и, коначно, Александра Великог. Асирија је,
дакле, изградила прво од великих светских царстава.
Асирија је Блиски исток увела у глобализацију:
једна власт, једна економија, један језик. Асирски цар
Саргон (722–705) изразио је асирску идеологију сле
дећим речима:
„Народе четири стране света, страног језика и различи
тог говора, житеље планина и долина, све којима је вла
дала светлост богова, као господар свих, ја сам довео у
Асур, мојом господарском заповешћу, моћју мога же
зла. Учинио сам их једним устима и населио их у њега.
Асирце који су сасвим способни да их науче како да се
боје бога и цара поставио сам као писаре и надзорни
ке“. (Ваљак из Дур-Шарукина)

Асирци нис у створили само царс тво које се протеза
ло од Индије до Египта. Они су, такође, створили им
перијалну админис трацију, како би могли да владају
својим огромним царс твом. У управљању царс твом
писање је пос тало изузетно важно. Нема сумње да
су Асирци, пос тавивши „писаре и надзорнике“, за
управљање освојеним земљама на запад у одабрали

арамејски језик (а не свој родни акадски), због тога
што је арамејски језик са својим алфабетским сис те
мом писања био подеснији за образовање бирокра
тије него веома сложен силабички клинас ти сис тем.
Ширење писања следи успон царс тва. Под овим
не подразумевамо прос то ширење lingua-е franca ме
ђу писарима, него ширење умећа писања у различи
тим друштвеним сталежима. Широм Блиског истока,
писање се све више корис ти у свакодневним адми
нис тративним и економским пословима. На пример,
све већи број сачуваних записа у Феникији прати по
раст броја записа у Израилу. Алан Милард, професор
оријенталних студија на Универзитет у у Ливерпулу,
истиче знатан пораст броја записа на грнчарији и
гробовима у Феникији, почев од осмог века. Милард
претпос тавља: „Њихово ширење Феникијом, Леван
том, па и шире доказ је да читање и писање није било
ограничено на двор и храм“.1 Даке, ширење писања,
које почиње у осмом век у, није било ограничено на
јудејске прос торе. То је била општа кретња на древ
ном Блиском исток у, повезана са ширењем Асирског
царс тва. Па ипак, по Јудеју ће ово ширење имати на
рочите друштвене последице.
Ширећи се ка запад у, Асирско царс тво је гу тало
мање државе. Област Галилеје дошла је 734. године у
руке Тиглат-Паласара III. Израил је пос тао според
на држава, непосредни вазал Асирског царс тва. Ма
лена држава Јудеја такође је почела да плаћа данак
Асирском царс тву. Израил се 722. године побунио
против асирске влас ти, али је асирска војска упала
и угушила побуну. Избеглице су пред асирским на
падом похитале на југ, у Јудеју. Север је потпао под
непосредну асирску власт. Израил је изгнан – Јудеја
је остала сама.
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Успоном Асирије средином осмог века разорене су
мање државе и измењена је слика читавог Блиског
истока. Једна од последица је била урбанизација. Су
ровост Асирског царства приморавала је сеоско ста
новништво да се сели у градове, ради ма какве сигур
ности.2 Села нис у имала много користи од војне снаге,
која је штитила најпре градове. У позном осмом веку
Јудеја је, као и друге области Блиског истока, доживе
ла значајан прелазак на урбаније друштво.3
Могу се навести многи примери сукоба урбаности
и руралности у библијској књижевности, али један ће
бити довољан. У деветом веку царица Готолија помоћу
сплетке и убиства покушава да дође на Јудин престо
(уп. 2Цар 11). Њеном царовању дошао је крај побуном
коју је подржао „народ земље“ (јевр. ‘am ha-aretz). Би
блијски приповедач завршава извештај о овом држав
ном удару речима: „И радоваше се сав народ земље, а
град се умири, пошто Готолију убише мачем код ца
ревог дома“ (2Цар 11, 20). Приповедач супротставља
„народ земље“ (сеоско становништво) и град, који је
очигледно подржао Готолијино зацарење.4 Укратко
речено, библијски писци су очигледно имали у виду
супротстављеност између урбаног и руралног и дубок
траг који је урбанизација оставила у Јудеји у време по
зне монархије.
Особеност урбанизације јудејског друштва између
осмог и седмог века одразила се на материјалну кул
туру. Најбројнију заоставштину сваке култ уре која се
проучава путем археолошких ископавања представља
грнчарија. Она археолозима служи као водич кроз
живот једног народа. Грнчарија са краја осмог века
изненађујуће је једнообразна, нарочито у поређењу
са мноштвом утицаја који се одражавају на грнчарији

са краја седмог века.5 Ова једнообразност указује на
изолованост Јудеје све до осмог века. Јудејска матери
јална култ ура одражава слаб спољни утицај и нераз
вијену спољну трговину. Нас упрот томе, материјал
на култ ура седмог века показује различите култ урне
утицаје. Ово је последица инкорпорације Јудеје у ши
ре економске оквире које је створила Асирија.
Археолози су ископали и друге историјске изворе
материјалне култ уре који одражавају слично стање. У
архитект ури нпр. уобичајена четворособна израилска
кућа постаје мања, због све веће урбаности и покре
тљивости становништва. Чак се и посуђе за припре
мање хране смањује, с обзиром да породице постају
мање, језгровитије.6 Ове разлике говоре о наглој про
мени јудејског друштва од изолованог и руралног ка
урбанизованом, космополитском. Нарочито за време
Језекије, Јудеја доживљава знатан пораст броја станов
ника и величине градова. Такође, много је већи број
записа и јавних споменика, а скупоцена роба постаје
приступачнија. Све су ово знаци урбанизације.7
Урбанизација је одиграла улогу неопходног покре
тача књижевне делатности. Премда је писарска делат
ност постојала и на мање плодном тлу ране монархије
(од једанаестог до деветог века), као и у вавилонском
и персијском периоду историје Израила (од шестог
до четвртог века), друштвене околности су доприне
ле процват у јеврејске књижевности у осмом и седмом
веку. Промене у друштвеном живот у јеврејског наро
да нарочито су се одразиле на Јерусалим.
5.3. Урбан изац ија Јер ус а л им а

Мора се имати у виду да је Јерусалим, као политичка
и верска престоница, био центар сакупљања и писа
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ња библијске књижевности. Прве кораке у сакупљању
Израилових (и Јудиних) предања засигурно су под
стакнути од стране инстит уција монархије и храма.
Према томе, да бисмо разумели како је Библија по
стала књига, морамо се усредсредити на Јерусалим.
Пре ископавања обављених у Јерусалиму седамдесе
тих година двадесетог века, водила се велика распра
ва о величини Јерусалима у време јудејске монархије.8
Расправу је стишало откриће огромног градског зида
на западном брегу, Широког зида (преко шест метара
ширине), од стране Намана Авигада (→ илуст. 5.1). Зид
се датира на крај осмог века и припис ује се Језекији,
као део његових припрема за напад Асираца. Сада је
јасно да је Јерусалим у позном осмом веку порастао
више него четвороструко, и да је наставио да се шири
све до последњих дана јудејске државе.
Раст Јерусалима је последица успона Асирског цар
ства. Асирија је, пре свега, уништила Северно царство
Израила, што је узроковало селидбу Израилаца у Је
русалим и друге јужне градове. Неколико година ка
сније у Јерусалим долази други талас избеглица из бр
довитих крајева Јудеје, бежећи пред Сенахирибовим
нападом 701. године.9 Ова два војна похода допринела
су урбанизацији, коју је покретала пре свега политич
ка и економска стварност Асирског царства. Стога,

Илустрација 5.1: Раст Јерусалима за време јудејске монархије

као што ћемо видети, ови догађаји се могу сместити у
шири контекст који је обликовао Јерусалим и утицао
на то да Библија буде записана.
Године 722. Језекија се суочава са поплавом досе
љеника из пораженог Северног царства. Прихватају
ћи придошлице, Језекија покушава да их интегрише
у живот Јерусалима, надајући се да ће обновити идеа
лизовано златно доба Израила, царство Давида и Со
ломона. Чувена „месијанска“ пророштва Исаије Јеру
салимљанина становници Јерусалима су вероватно
разумели као тумачење политичког стања. На пример,
у Ис 9, 1–7 читамо:
„Али неће се онако замрачити притешњена земља као
пре кад се дотаче земље Завулонове и земље Нефтали
мове, или као после кад досађиваше на пут у ка мору са
оне стране Јордана Галилеји незнабожачкој. Народ који
ходи у тами угледа светлост велику, и онима који седе
у земљи смртне таме засија светлост... Јер си сломио ја
рам у ком вучаше, и штап којим га бијаху по плећима,
и палицу насилника његовог, као у дан мадијански...
Јер нам се роди дете, син нам се даде, ком је власт на
рамену, и име ће му бити Дивни саветник, Бог силни,
Отац вечни, Кнез мира. Без краја ће расти власт и мир
на престолу Давидовом и у царству његовом, да се уре
ди и утврди судом и правдом од сада и до века“.

Књига пророка Исаије смешта ово пророштво из
међу 730. и 715. године, само неколико година пред
пад Галилеје под власт Тиглат-Паласара III, и можда
неколико година после коначног пораза Северног
царс тва. Пророштво даје над у „народ у који ходи у
тами“, то јест шири давидовско обећање на Север
но царс тво. Израилци су ходили у тами не само због
таме и очаја под „палицом насилника његовог“ (Аси
рије), него и зато што су одбацили цара уједињеног
севера и југа, Давидовог сина. Ко је ово дете које се
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родило? Ко је син који нам се дао? Већ нека рани
ја пророштва говоре о овом Давидовом потомк у. У
Ис 7, 14, у време Ахаза, цара Јудеје (владао 735–715),
Бог даје дому Давидовом знак: „Ево, млада жена ће
затруднети, и родиће сина, и даће му име Емануил“
(на јеврејском дословно „са нама је Бог“). За Исаији
не слушаоце ово није могао бити нико други до Језе
кија. Нос талгично становништво Јерусалима очеки
вало је од Језекије, сина Давидовог, да обнови златно
доба мира и напретка.
Језекија је покушао да оствари тај идеал, али се
његов покушај несрећно завршио. Када је 705. године
пре Хр. умро асирски цар Саргон, Језекија је стао на
чело једног непромишљеног савеза против Асирског
царства. Новом асирском монарху Сенахирибу (вла
дао 705–681) било је потребно четири године да угуши
Језекијину побуну у удаљеном западном делу царства.
Када је у томе 701. године коначно успео, последице су
биле погубне. У свом летопису, Сенахириб је записао:
„С обзиром да се Језекија Јевреј није потчинио мом
јарму, опсео сам његових четрдесет шест моћних гра
дова, ограђена утврђења и безбројна мала села у њи
ховој околини, и освојио сам их помоћу добро утвр
ђених земљаних рампи и ударних овнова постављених
близу зидина, придодавши томе напад пешадије кроз
поткопе, пукотине и помоћу копачâ. Извео сам двеста
хиљада и сто педесет људи, младих и старих, мушких
и женских, коња, мазги, магараца, камила, крупне
и ситне стоке без броја, сматрајући их пленом. Њега
сам учинио затвореником у Јерусалиму, његовом цар
ском боравишту, попут птице у кавезу. Окружио сам
га опкопом, да бих мучио оне који излазе кроз капију
његовог града. Његове градове које сам опљачкао оду
зео сам од његове државе и предао их Митинтију цару
Ашдода, Падију цару Акарона и Силибелу цару Газе.

Тако сам смањио његову државу, али сам му увећао да
жбине и kartu-поклоне мени као његовом господару,
које сам му наметнуо поред дотадашњих дажбина, да
ми исплаћује годишње“.10

Језекијин несрећни покушај да оствари независност
од Асирије пропраћен је другим таласом избеглица.
Сенахириб је опустошио јудејска брда западно од Је
русалима. Према археолошким прорачунима, као по
следица Сенахирибовог напада, број градова у брдима
западно од Јерусалима смањио се крајем осмог века за
85%. Број становника се смањио за око 70%. То значи
да је исељавање било масовније из мањих пољопри
вредних насеља и села него из градова.11 Тако је Се
нахирибов напад имао за последицу расељавање сео
ских простора и општу урбанизацију.
Језекијини царски писари усред опустошења беле
же својеврсну победу: Језекија остаје на престолу. Бог
га је спасао. Асирска војска се из непознатих разло
га повлачи. Један библијски извештај ово привремено
одлагање пораза припис ује Анђелу Господњем који је
учинио покољ у асирској војсци. Грчки историчар из
петог века, Херодот, знао је ову легену о избављењу Је
русалима. Он говори како је асирска војска била при
морана да се повуче, зато што су мишеви прегризли
стрељачке лукове док су војници спавали. Овај обрт
је омогућио Језекији да присвоји победу, али не и да
оствари сан о новом златном добу.
Владајући слој рас тао је заједно са бројем ста
новника Јерусалима. Многе јавне зграде одражавају
овај пораст. Међу њима су тврђаве (попут чувеног
Широког зида), водовод (Језекијин тунел) и нови
админис тративни центар око три километра јужно
од Јерусалима, данас познат као Рамат-Рахел. Власт
је установила нови сис тем админис трације. Језекија
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Илустрација 5.2: Владарски магацински ћуп и печат лемелек
(фотографија искоришћена уз дозволу Давида Усишкина)

је створио четири админис тративна града и развио
сис тем опорезивања и снабдевања. Најочигледнији
археолошки остаци ове админис трације су запеча
ћени владарски магацински ћупови (→ илуст. 5.2).12
Просечан владарски ћуп је имао запремину од око
десет и по литара (два библијска бата). У откопава
њима широм Јудеје пронађено је на стотине отисака
владарског печата. Ови отисци пронађени су чак и у
северном Израилу, што одражава Језекијине тежње
да припоји Северно царс тво после његовог пада у
руке Асираца. Печат је утискиван у дршку ћупа док је
глина још увек била влажна. Владарски симбол, који
вероватно предс тавља летеће сунце, налази се у цен
тру печата. Изнад симбола је јеврејски запис lemelek
(„царево“) са именом једног од четири града (Хевр
он, Сокот, Зиф или MMŠT). Загонетни MMŠT је ве
роватно нови админис тративни центар Рамат-Рахел,
изграђен крајем осмог века. У седмом век у владар
ски печат lemelek замењен је розетним печатом.13

Један од познатих записа са краја осмог века је ве
личанствени графит откривен у Језекијином (Силоам
ском) тунелу. Запис прославља инжењерску вештину
изградње четири стотине метара дугог канала изду
бљеног у стени, изграђеног да би се вода са Гијонског
извора спровела испод Давидовог града до Западног
брега, у резервоар познат под називом Силоамска ба
ња. Премда је покровитељ пројекта сигурно била ју
дејска власт, запис је очигледно оставио радник.14 Два
независна библијска текста, Ис 22, 9–11 и 2Цар 20, 20,
говоре о овом пројект у. Млађи текст припада извор
ном документ у који је коришћен приликом писања из
вештаја о Језекијином царевању, и гласи: „А остала де
ла Језекијина, и сва јунаштва његова, и како је начинио
базен и воду довео у град, није ли записано у Дневнику
царева Јудиних?“ Пун текст тунелског записа гласи:
„(...) Ово је извештај о пробијању. Док [су радници
ударали] својим пијуцима, један према другом, када је
било остало још три лакта [да се пробије, чуо се] глас
човека који је звао свог суседа јер је постојала пукотина
у стени од југа [ка севе]ру. А на дан када је продирање
завршено, радници су ударали, свако према свом сусе
ду, пијуком према пијуку, и вода је потекла са извора
ка базену удаљеном хиљаду и двеста лаката. Стотину
лаката била је висина стене изнад глава радника“.

Можда овакав, свечан тон одражава неочекивану успе
шност пројекта. Како наведени текст описује, а архео
лошко истраживање потврђује, тунел је копан са оба
краја истовремено. Успешан сусрет копача инжењерски
је подухват који одушевљава данашње научнике.15 За
пис се налази на посебној табли, 0,5 m високој и 0,66 m
широкој, али само на њеној доњој половини. Ова зани
мљива чињеница подстакла је неколико претпоставки.
Клермон-Жане износи мишљење да је, можда, посто
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јала намера да се на горњу половину уклеше некакав
рељеф.16 Други сматрају да је долазак асирске војске
прекинуо записивање, те је плоча остала недовршена.
Оваква објашњења подразумевају да је запис био па
жљиво испланиран и да је заиста остао недовршен. Ме
ђутим, неисписани део плоче може значити да је запис
лоше испланиран и остварен. Ако је то у питању, онда
би тумачењу самог текста требало приступити на дру
гачији начин. Претпоставку да натпис није добро ис
планиран подржава чињеница да се на њему не помиње
владар нити божанство, што је јединствен случај међу
записима на царским грађевинама. Поред тога, запис се
налази унутар тунела, шест метара од базена, што зна
чи да су само они који су радили на изградњи тунела и
који су исклесали запис могли знати за њега. Па опет,
запис није прост графит. Иако није у питању владар
ски запис, зид на ком се налази добро је припремљен, а
слова су лепо урезана у плочу од чврстог кречњака. Ван
двора и храма, писање су користили градитељи, зана
тлије и радници, како би забележили своје успехе. Од
највећег значаја је чињеница да се писање сада одвија и
ван оквира двора и храма, што најављује велике проме
не по питању улоге писања у јудејском друштву.
Последица пораста Јерусалима била је пренасе
љеност. Појавила су се нова села у пољопривредном
предграђу Јерусалима.17 Већ поменути Рамат-Рахел,
три километра јужно од Јерусалима, основан је као
помоћна престоница, како би се умањила пренасеље
ност Јерусалима.18 Град Гаваон, осам километара се
верно од Јерусалима, постао је главни индустријски
центар за пољопривредне производе и вино.19 Све
већа насељеност Јерусалима последица је: 1) селидбе
становништва из западних брдовитих крајева на ве
ће надморске висине; 2) велике потребе за пољопри
вредном производњом, како би се снабдео Јерусалим

и Језекијина администрација; и 3) потребе да се на
домести уништена пољопривредна инфраструкт ура
јудејских брдских предела.20
Све у свему, у позном осмом веку се одвија веома
брза централизација и урбанизација. Од велике рурал
не државе Јудеја постаје мања, али централизованија
и урбанија земља. Централност Јерусалима је узроко
вана великим порастом броја градског становништва
и расељавањем брдских предела на западу. Јерусалим,
у ком је средином осмог века пре Хр. живело око шест
процената укупног становништва Јудеје, две генера
ције касније пружа дом за тридесет процената станов
ништва.21 Ови процеси су повезани са политичком
идеологијом, која је тежила обнављању златног доба
Јудеје и поновном присаједињењу Северног царства.
Златно доба ће бити текстуализовано сакупљањем,
распоређивањем и редиговањем јеврејске књижевно
сти од стране Језекијиних владарских писара.
5. 4 . Језек ија и с т варање зл атног доба

Личност пресудна за рано обликовање библијске књи
жевности је цар Језекија. Његов отац, Ахаз (владао
735–715), је преживео нападе локалних непријатеља,
царева Самарије и Дамаска, поставши верни поданик
Асирског царства. Увиђајући да Јерусалим брзо расте,
Језекија је организовао централизовану власт која ће
надгледати урбанизацију Јерусалима и војну органи
зацију. Процват бирократије пројављује се у изненад
ном повећању броја сачуваних записа, међу којима и
владарских печата. Бирократија је надгледала нови си
стем опорезивања, приходи од кога су коришћени за
велике грађевинске пројекте широм Јудеје. Све ово во
дило је ка храбром али непромишљеном покушају Је
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зекије да се ослободи од асирске власти и да створи не
зависно Јудејско царство. Премда су Асирци разорили
Језекијин сан о великом и независном царству, његова
визија преживљава кроз библијску књижевност.
У средишту Језекијиног политичког програма би
ла је обнова златног доба Израила, времена Давида и
Соломона. Иако археологија показује да је Давидово и
Соломоново царство било веома скромно, раноизра
илски цареви су се трудили да од подељених племена
и братстава, карактеристичних за други миленијум,
створе јединствено царство.22 Кратковременост Дави
довог и Соломоновог царства допринела је његовој ка
снијој идеализацији. Као што је било довољно неколи
ко година да убијени амерички председник Џон Кенеди
пређе у бесмртну легенду, тако је и подела Израиловог
царства на север и југ убрзо довела до идеализације Да
вида и Соломона. Истини за вољу, чежња за прошло
шћу није плод Језекијине делатности. Носталгија за
прошлошћу и сопственим коренима прирођена је сва
ком човеку. Језекија је ту чежњу политички и књижев
но уобличио. Уз помоћ писарâ, путем књижевности,
Језекија је озваничио златно доба Давида и Соломона.
Битна ознака царске власти било је, између оста
лог, поседовање владарског писара и владарске би
блиотеке. Чак су и они који су само тежили да постану
цареви – попут Абди-Кебе, управника Јерусалима из
четрнаестог века, или Меше, владара Моава – имали
своје писаре. Не изненађује чињеница да процват пи
сања и писарског заната није био ограничен на Јудеју.
Оновремени новоасирски цареви такође су ствара
ли архиве и библиотеке.23 Почев од осмог века, број
архива и библиотека на Блиском истоку нагло расте,
достижући врхунац у седмом веку. Скоро сваки већи
град Новоасирског царства је имао архиву и библио
теку. Штавише, Асирци су у седмом веку усвојили На

буа, вавилонског бога писарâ.24 Најпознатија библио
тека била је велика библиотека у Ниниви, основана
за време асирског монарха Сенахириба (Језекијиног
савременика и противника), који је Ниниву учинио
асирском престоницом. Изградња библиотеке била
је велика страст асирског цара Асурбанипала (владао
668–627. пре Хр), који у једном писму пише:

125

„(...) сваку таблицу коју поседују и све таблице које су Језекијини људи
у Езиди (име писара храма бога Набуа у граду Борси
пи). Сакупи све... (дуг списак врста текстова) и поша
љи ми... Ако нађеш неку таблицу коју нисам поменуо, а
која би одговарала мом двору... пошаљи ми је“.

На сличну појаву наилазимо у Египт у. На пример, фа
раон Шабака (владао 716–702) обнавља Књигу хра
ма.25 Овај Језекијин египатски савременик поново ус
поставља мемфиску теологију из другог миленијума о
боговима ствараоцима. Језекијино сакупљање и реди
говање текстова, дакле, догађа се истовремено када и
слична делатност асирских и египатских владара.
5.5. Јез ек иј ин и људ и

Делатност Језекијиних писара посведочена је у би
блијској књижевности једном наизглед успутном при
медбом у Пр 25, 1: „И ово су изреке Соломонове, које
сабраше људи (то јест писари) Језекије цара Јудиног“.
Може се поставити питање да ли је приписивање ових
изрека Соломону истинито. Многи научници се сла
жу да су ови текстови записани много времена после
Соломона. Међутим, тврдња да ове изреке воде поре
кло од великог цара Соломона била je од највеће ва
жности за писца. У првом стиху поглавља, у ком се
тврди да су Језекијини људи записали неке од Соло
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монових изрека, у центру пажње је то да оне потичу
од Соломона, док је то што су их записали Језекијини
људи више споредна ствар. Што се нас тиче, ова ус
путна напомена један је од кључева за одговор на пи
тање када је записивање Библије почело.
Изјава да су Соломонови људи сакупили ове изре
ке свакако нема једнаке идеолошке последице какве
има њихово приписивање Соломону. Углед изрека се
заснива на њиховој приписаности Соломону, а не на
томе што их је сакупио Језекија. Језекија је живео ско
ро два века после Соломонове смрти. У књижевним
темама Прича Соломонових Језекија не игра никакву
улогу, док величанствени цар Соломон представља
мудрог владара, оца и учитеља свог народа (уп. Пр 1,
1, 8; 2, 1; 3, 1, 21; 4, 1–11 итд). За разлику од Соломо
на, Језекија се помиње само успутно. Једини путоказ у
нашем историјском истраживању представља ова ус
путна изјава. Нема разлога да одбацимо тврдњу да су
Језекијини писари записали дотичне изреке.
Премда се изреке предањски приписују Соломону,
писани облик су стекле тек у време Језекије. Колики део
Библије је настао у данима Језекијине владавине? Језе
кијини писари, који су покушали да обнове књижев
ност златног доба и тако, практично, исфабриковали
то златно доба, несумњиво су учинили више од пуког
сакупљања Соломонових изрека. Срећа је што имамо
ову успутну забелешку, али она само указује на један
важан корак у записивању Библије. Песма над песмама
такође се приписује цару Соломону. Књиге о Цареви
ма доносе легенде о Соломоновој мудрости (нпр. 1Цар
3, 10). Премда време настанка Књиге проповедникове
до данас остаје предмет расправе,26 и за њу се тврди да
потиче из уста цара Соломона. Сакупљање ове књи
жевности и њено приписивање златном добу иде у ко
рак са другим потезима Језекијине владавине.

Дошло је време да укратко размотримо како су
овакве друштвене и политичке околности могле ути
цати на обликовање библијских текстова. Књижевна
делатност Језекијине владавине била је знак владар
ске моћи и идеологије, нарочито с обзиром на пад Се
верног царства и опстанак Давидовог дома у Јудеји.
Језекијина књижевничка замисао је обу хватала исто
ријски рад, сакупљање мојсијевских и свештеничких
предања и записивање пророчких предања Исаије Је
русалимљанина, Амоса и Осије.
Писање, такође, постаје средство критике градске
и владарске моћи, као у Књизи пророка Михеја. Про
рок Михеј је потекао из малог јудејског села Моресета
у брдима западно од Јерусалима, па не изненађује што
он пружа подршку народу, критикујући градску елит у.
Он прети онима који „граде Сион крвљу, и Јерусалим
безакоњем“ (Мих 3, 10) и осуђује друштвене неправде
које су, услед урбанизације, погодиле сеоско станов
ништво. Михеј је на страни „народа земље“, који и
даље пружа јаку подршку Давидовој лози. Они ће ка
сније, после убиства цара Амона (640. године пре Хр),
устоличити дечака Јосију. Јосијина породица је такође
потицала из једног малог села Васкат, близу Михејевог
родног места. Сâм Михеј подржава идеал цара пасти
ра из села Витлејема: „А ти, Витлејеме Ефратски, иако
си најмањи међу хиљадама Јудиним, из тебе ће ми иза
ћи онај који ће бити господар у Израилу, чије порекло
је из старине, од давних дана... И стајаће и напасаће их
силом Господњом“ (Мих 5, 2–4). Раније, у деветом ве
ку пре Хр, у време царице Готолије (845–837), „народ
земље“ је пружио подршку обнављању Давидове ло
зе угрожене од стране „града“. Народ је помогао да се
одстрани претња коју је царица Готолија представља
ла овој лози, и приповедач примећује да се „радоваше
сав народ земље, а град се умири“ (2Цар 11, 20).
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Датирање Књига о царевима било је предмет вели
ке научне расправе у прошлом век у. Новији пок у
шаји датирања Књига о царевима темеље се на ра
ду Мартина Нота о такозваној девтерономис тичкој
историји.27 Нот је претпос тавио да је један једини
историчар у изгнанс тву сас тавио причу од Књиге
поновљених закона до Друге књиге о царевима, ко
рис тећи пос тојеће писане изворе. Ова прича је на
звана девтерономис тичком историјом, како би се
истакла њена условљеност религијском идеологијом
Књига поновљених закона, која је уобличила тума
чење Израилове историје. Покрену ти Нотовим ис
траживањем, научници су пратили четири основне
линије.28 Неки остају доследни теорији једне редак
ције извршене у вавилонском изгнанс тву, између
одласка у изгнанс тво 586. године и повратка који је
започео 539. године, указом персијског цара Кира.
Други разлик ују причу написану у изгнанс тву и две
потоње редакторске руке (пророчк у и законичк у),
разлик ујући се међусобно по томе да ли ове потоње
измене сматрају редиговањем или додавањем тек
ста и, наравно, расправљајући о томе који стихови
припадају ком извору. Трећа школа прати теорију
две редакције Франка Мура Кроса, који је тврдио да
је првобитан текст девтерономис тичке историје на
стао пре изгнанс тва, као подршка Јосијиним рефор
мама (владао 640–609), а да је затим измењен у Вави
лону (око 550), од стране редактора који се потрудио
да објасни вавилонско изгнанс тво. Четврти прис туп
припада научницима као што су Хелга Вајперт, Ан
ре Лемер и Барух Халперн, који препознају две пре
дизгнанске редакције подржане од стране јудејских
царева Језекије и Јосије, после којих је уследила једна

изгнанска редакција.29 Идеја о предизгнанском исто
ријском рад у за време Језекије чини ми се корисном
и интерес ује ме највише од свих, зато што први ко
рак писања девтерономис тичке историје датира у
време цара Језекије.
Већина аргумената у прилог Језекијине редакције
заснива се на формалној структ ури историјске припо
вести: формуле додавања и низања, формуле суђења,
тема Давида, однос према разним култским местима
(„узвишењима“). Ове особености се настављају кроз
историјску приповест све до извештаја о цару Језе
кији, а затим се ствар изненада мења. С обзиром на
формулску природу наведених аргумената, они су ве
ома објективни и тешко се могу одбацити. Нарочито
убедљивим овај доказ чине већ размотрене историјске
околности које су Језекију подстакле да сакупља тек
стове. Тешко је не видети да је први закључак Књига о
царевима пад Северног царства Израила и његове пре
стонице Самарије (2Цар 17). Иако прерађиван, овај
текст означава крај Северног царства. Каснији аутори
усвајају готово сасвим негативан однос према северу,
али неки трагови ипак указују на позитивно, скоро но
сталгично гледање на Северно царство. Међу њима су
приче о Илији и Јелисеју (1Цар 17 – 2Цар 9), у којима
се пројављују различити начини гледања на Северно
царство, од крајње негативног (нпр. 1Цар 18, 21) до ви
ше позитивног (нпр. 1Цар 22; 2Цар 6–7; 13, 14–21). По
ред тога, скоро сви северни цареви бивају похваљени
због војне моћи, док је са јужним царевима то редак
случај (уп. 1Цар 16, 5, 27; 22, 45; 2Цар 10, 34; 13, 8, 12;
14, 28). Местимично позитиван и носталгичан однос
према Северном царству може се лако приписати Језе
кијиним писарима, који су радили у историјским окол
ностима у којима је требало интегрисати бројне избе
глице са севера, стварајући идеологију златног доба.
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Како су преношени ранији извори? Приче о Или
ји и Јелисеју изгледају као збирка усмених пророчких
прича. Појединости у вези са војним походима, гра
дитељством и трајањем владавина вероватно су пре
писане из владарских архива. Када се узму у обзир
историјске појединости у библијском тексту, мора се
претпоставити да је аутор користио владарске архиве
са севера. На пример, сачувана су два историјска за
писа владара других народа из деветог века – Запис из
Тел-Дана (око 825, → илуст. 3.3) и Моавски камен (око
840). Премда ови записи износе историју Израила из
много другачијег историјског угла, они говоре о истим
догађајима о којима говори прича Књига о царевима.
Може се расправљати о томе који извештај је тачнији,
али нема сумње да ови записи и библијска прича гово
ре о истим људима и истим историјским догађајима.
Да би се једна библијска прича упоредила са старијим
записима, потребно је да сама Библија укаже на изво
ре из периода ране монархије. С обзиром на постоје
ћу сличност са наведеним записима, један од главних
извора за библијску причу морале су бити владарске
архиве, како из Јудеје, тако и из Израила.
Уобичајена формула којом се похваљују северни
цареви вероватно потиче из Језекијиног времена. Ве
роватно је под Језекијом, у светлу пада Самарије и
опс танка Јерусалима, сас тављен извештај о времену
пре изгнанс тва. Овај историјски рад послужио је ка
снијим ауторима, односно редакторима, као извор.
Можда су Јосијини и изгнански аутори овај текст
прерадили толико да се он више не може реконс тру
исати. За нас је, међу тим, довољно истаћи историч
ност Језекијиног историјског рада и књижевне ак
тивнос ти коју он подразумева.
Књиге о царевима доносе два слична одломка,
који су морали нас тати у време поделе Давидовог и

Соломоновог царс тва. Први закључује причу о поде
ли у којој Ровоам непромишљено слуша своје младе
саветнике: „Тако отпаде Израил од дома Давидовог
до данашњег дана“ (1Цар 12, 19). Израз „до дана
шњег дана“ говори о томе да се у време нас танка ове
приче подељеном царс тву придаје извесна важност.30
Такође, важно је истаћи да у овој изјави нема про
рочког оправдања, за разлик у од 1Цар 11, 9–13. От
падништво (јеврејска реч pesah овде значи „отпас ти“,
„побунити се“) је отпадништво од дома Давидовог.
Други одломак је умногоме редигована прича о пад у
Самарије у 2Цар 17, 20–21а:
„Зато Господ одбаци све семе Израилово, и мучи их, и
предаде их у руке онима који их плене, док их и одбаци
од себе. Јер се одвоји Израил од дома Давидовог и поста
више за цара Јеровоама сина Наватовог“.

Пад Северног царства је, дакле, плод Израиловог
одвајања од Јуде. Премда је јеврејска синтакса јасна,
превод понекад промашује смисао, преводећи актив
пасивом. На пример, New Revised Standard Version по
следњу реченицу преводи као да је њен први, времен
ски део зависан од другог: „Када он одбаци Израила
од дома Давидовог, они поставише за цара Јеровоама
сина Наватовог“.* Међутим, у јеврејском тексту име
ница „Израил“ је субјекат, а не објекат.31 Израил је тај
који се одвојио од Јуде. Израил је тај који је напустио
дом Давидов. Израил је кажњен зато што је поделио
Давидово царство. Владарски писари у Јерусалиму
пад Самарије тумаче као потврду Давидове лозе, на
рочито у годинама избеглиштва јеврејског живља са
севера. Овакво гледиште је, у суштини, политичко,
мада не изостају ни религијски аспекти.
* „When he had torn Israel from the house of David, they made Jeroboam
son of Nebat king“.
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Два размотрена одломка (1Цар 12, 19 и 2Цар 17, 20)
одјек су Језекијиног историјског рада, који је узео за
задатак да покаже да је Давидова лоза законит наслед
ник уједињеног царства. У овој историјској припове
сти битна су оба дела царства, јер је Језекија намеравао
да их поново уједини. Рана подела царства, одмах по
сле Саула, схваћена је као опасност, због чега је Давид
поново ујединио царство. Сада Језекија покушава да
иде његовим стопама. Он поново успоставља Давидо
во царство. У овоме се слажем са Јаном Прованом и
другима који тврде да је у Књигама о царевима Језекија
представљен као „нови Давид“.32 Језекија је једини цар
који је описан речима: „И чињаше што је право пред
Господом, сасвим као што је чинио Давид, отац ње
гов“ (2Цар 18, 3). Ово јединствено поређење Језекије
са Давидом има пре свега политички, а не религијски
значај: Језекија започиње обнову Давидовог царства
одмах по нестанку Самарије, на шта указује пророк
Исаија (Ис 7, 17; 9, 1–6; 11, 1–2). Ово је више од пу
ке књижевне тачке гледишта. Ово је одраз политике
условљене околностима краја осмог века.33 Језекијини
писари су радили на стварању новог златног доба, али
златног доба које је било политичка замисао.
Језекијина војна замисао приказана је у Књизи
Исуса Навина. Прича о Исус у је једно утопијско тума
чење освајања читавог Израила, севера и југа. Обу хва
ћеност севера у причи, штавише његова наглашеност,
по себи довољно говори. Јунак приче је северњак Исус
син Навин, из северног племена Јефремовог. Такође је
важно истаћи да се чувено склапање Савеза у ИНав
24, у ком Исус сакупља сва племена да склопе Савез
верности Господу, одвија у Сихему, првој престоници
Северног царства. То што је у средишту Књиге Ису
са Навина освајање северних области значи да је кон
текст њеног настанка управо време попут Језекијиног,

када Јудеја сања о поновном задобијању изгубљених
северних племена Израилових и њихових територија.
Јудејски и, потом, јеврејски поглед на Северно цар
ство у наредним генерацијама нагло се мења. Од па
да Северног царства до Јосијиних реформи прошао
је читав један век. Свет се променио. Моћ Асирије
брзо опада. Јосијине реформе се више баве верским
него политичким питањима. Север је постао жртве
ни јарац за Јудино неверство према Јахвеу. Док је Језе
кија покушавао да интегрише север, Јосија га осуђује.
Претпоставка да је Језекија сакупљао и писао историј
ске приповести даје оговор на сложено питање о исто
ријским књигама Библије, у које спадају Књига Исуса
Навина, Књига о судијама, Књиге Самуилове и Књи
ге о царевима. Колика је важност ишчезлог Северног
царства век или два века касније? Верске реформе у
време Јосије представљају снажно одупирање северу.
Књиге дневника говоре о улози севера у књижевности
позног персијског периода: он је занемарен. Север је
или стари непријатељ јеврејског народа или, пак, забо
рављен. Тек ће у другом веку пре Хр, успоном хасмо
нејског Јеврејског царства, Хасмонејци покушати да
поврате север, али без успеха. Јеврејски народ презире
Самарјане (како се северњаци у Новом Завет у нази
вају). Насупрот томе, Језекијин историјски извештај
чува приче из Израиловог царства као неодвојиви део
јудејског (или јеврејског) народа (јеврејска реч yehudi је
корен обе речи, „Јудејац“ и „Јевреј“). Судбина Север
ног царства одражава се на живот и књижевност Јуде
је највише у годинама после пада и изгања Самарије,
дакле за време Језекијине владавине. Тадашњи исто
ријски рад биће редигован од стране каснијих аутора,
али трагови првог, Језекијиног историјског извештаја
опстају као оквир Књиге Исуса Навина, Књиге о Су
дијама, Књига Самуилових и Књига о царевима.
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Разлог датирања Петокњижја од стране научника у
широком распону, од десетог до трећег века пре Хр,
веома је једнос таван: уну тар самог Петокњижја има
веома мало објективних критеријума на основу ко
јих би се датирање могло извршити. Једно је јасно:
писање и писани текст у Књизи пос тања, Књизи из
ласка, Књизи левитској и Књизи бројева не играју ва
жну улогу. Као што ћемо видети у седмом поглављу,
писање у први план долази тек у Књизи поновљених
закона. Ово запажање о улози писања у Петокњиж
ју пос таје упечатљивије ако библијско Петокњижје
упоредимо са хеленис тичком Књигом јубилеја, која
препричава садржај Петокњижја. У Књизи јубилеја
писање је од самог почетка главна тема! Ова чиње
ница има значајне последице, јер говори да су прве
четири књиге Петокњижја написане у време када
није пос тојала свест о важнос ти писања као таквог.
Нагласак на писању у Књизи поновљених закона на
домешта овај недос татак. Књига поновљених закона
препознаје да је потребно обратити пажњу на запи
сивање закона и прича о раном Израилу.
Пре него што пређемо на датирање Петокњижја,
даћемо неколико напомена. Тешко је прихватити да
је Петокњижје, у основи, састављено веома касно (у
персијском периоду, то јест у петом и четвртом веку
пре Хр), из два разлога. Први разлог је тај што је је
зик Петокњижја класични, а не позни јеврејски. Иако
су научници износили ову примедбу и раније,34 она
ипак није ухватила корена. Опис друштвених и поли
тичких околности персијског периода, расветљених у
археолошким истраживањима последњих неколико
деценија (→ погл. 9), учиниће ове језичке увиде још
убедљивијима. Недавна језичка истраживања запази

ла су карактеристичне особености усменог регистра
у језику прича о патријарсима и почецима света. На
супрот овоме, познији јеврејски показује упечатљив
прелазак на један више писарски, „канцеларијски“
стил.35 Наравно, тај прелазак је морао бити поступан,
али промену језика није могуће не уочити. Ова проме
на може бити објективни критеријум датирања већег
дела Петокњижја у време пре вавилонског изгнанства.
Други разлог због ког се Петокњижје не може да
тирати касно јесте истакнута улога коју у њему имају
северна племена Израила. Северно царство је нестало
у осмом веку, да би већ крајем седмог века било сма
трано отпадником од верске и политичке ортодокси
је. Овакво гледиште се није променило чак ни када су
хасмонејски цареви у другом веку покушали да освоје
северне територије. Петокњижје је препуно примера
истакнутости северних племена. На пример, приче
Књиге постања су приче о дванаест племена Израило
вих. Иако Књига постања даје нарочит у улогу племе
ну Јуде као племену из ког ће потећи цареви Израила,
прича говори о свој дванаесторици браће. Желео бих
да поткрепим ову тврдњу. Књига постања прича при
чу о пореклу Израила која је у складу са Језекијиним
политичким намерама. Књига изласка такође прича
причу о свих дванаест племена Израилових, која ће
постати народ Израил. Прича почиње у Изл 1, 1–4,
именовањем ових племена:
„Ово су имена синова Израилових који дођоше у Еги
пат, дођоше са Јаковом, сваки са својом породицом: Ру
вим, Симеон, Левије и Јуда, Исахар, Завулон и Венија
мин, Дан и Нефталим, Гад и Асир“.

Схватање о дванаест племена је, у суштини, предизг
нанско. Нема га нпр. у персијским Књигама Јездриној
и Немијиној, написаним у петом или четвртом веку,
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када су северна племена била не само изгубљена, бу
дући изгнана од стране Асираца, него, штавише, не
важна. Међутим, у време Језекије северна племена су
становништву Јудеје још увек била важна. Многи од
њих су били избеглице и живели у Јерусалиму. Језеки
ја је сањао о поновном припајању њихове територије.
Књига бројева почиње пописом целокупног Израила.
Па ипак, северна племена нис у без мрља. Тако нпр.
грех са златним телетом (Изл 32–33) бива поновљен у
Северном царству (1Цар 12). Прича о уходама је кри
тика северњачке политике: племена се не уздају у Бога
да ће им дати Обећану земљу.
Књига поновљених закона нарочито се труди да
интегрише елементе северне традиције. На пример,
планина Синај у Књизи поновљених закона се назива
Хорив. Дакле, планина Синај, место на које је, како се
сматра, сâм Бог сишао и предао Мојсију десет запове
сти, назива се другачијим именом. Када се обрати па
жња када се и зашто планина Синај назива Хоривом,
одмах упада у очи да се исто име даје и планини на ко
јој се северни пророк Илија сусреће са Богом. Науч
ници су претпоставили да је „Хорив“ назив планине
у северним, а „Синај“ у јужним традицијама. Неки на
учници претпостављају да Књига поновљених закона
има порекло у верским и политичким реформама ца
ра Језекије.36 Ова предања потичу из разних времена
и области, носећи печат дуге историје усменог прено
шења пре него што су записане. Преломни тренутак
за Књигу поновљених закона наступиће Јосијиним ре
формама (о чему ће бити речи у наредна два поглавља).
Пишући ову књигу, поставио сам три питања: ко
је писао, када је писао и зашто је писао? Приче Петок
њижја говоре о пореклу народа Израила, како јужних
тако и северних племена. Сакупљање ових предања
поклапа се са царским тежњама ка стварању библио

теке као једног од знакова царске власти. Храм је та
кође имао своје писаре, али је писање у храму било
унутрашња ствар и храмовне библиотеке као такве
нис у грађене. Свештенство је засигурно желело да са
чува божански и рит уални карактер писања. Постоје
чврсти аргументи у прилог тврдње да су свештеници
састављали текстове. Неколико научника је изнело
мишљење да су свештеници Језекијиног храма саста
вили законик светости, језгро од ког је сачињен текст
Лев 17–26.37 Како Израел Кнол, професор библијских
студија на Јеврејском универзитет у, показује у делу
Светиња тишине: свештеничка Тора и школа свето
сти, у древном Израилу су постојале две свештенич
ке школе, „школа светости“ и „свештеничка школа“.
Школа светости се борила са трима главним пробле
мима у Јудеји у времену позне монархије: најездом
северних идолопоклоничких култова, економским
и друштвеним раслојавањем на градску елит у и сео
ске земљораднике, и одвајањем морала од култа. Ови
проблеми су засигурно постојали крајем осмог века,
али и до самог краја монархије. Кнол тврди да шко
ла светости опстаје у доба изгнанства и после њега,
и да би управо њени припадници могли бити крајњи
редактори Петокњижја. Међутим, раздвајање и дати
рање слојева свештеничке књижевности тешко да се
може извршити. Ниједна подробнија схема не би мо
гла бити општеприхваћена. Зато ћемо се задржати на
уопштенијим одређењима.
5.8. Та козва н и п р ор оц и п ис ц и ос мог ве к а

Иронично, такозвани рани пророци писци – Исаи
ја, Михеј, Амос и Осија – уопште нис у били писци.
Назив „писци“ има за сврху разликовање од пророка
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попут Натана или Илије, којима нис у додељене за
себне књиге. У књигама које су им приписане, рани
пророци писци се ретко приказују као писци. Бог им
заповеда да говоре, а не да пишу. У њиховим књига
ма нема књига! За пророке осмог века писање је спо
редна ствар. Па ко је, онда, написао њихове књиге?
Пророчке књиге Исаије, Михеја, Амоса и Осије садр
же натписе који их смештају у другу половину осмог
века, указујући на редакторску делатност сак упља
ња пророштава. Премда се пророчки натписи углав
ном сматрају каснијим додацима, чини се да, и поврх
тога, они ваљано датирају пророке. Вероватно није
случајно што ни један од ових натписа не помиње не
ког од царева после Језекије. Како сматра Давид Но
ел Фридман, професор библис тике на Универзитет у
у Калифорнији (Сан Дијего), „збирка књига четири
пророка сас тављена је за време владавине Језекије,
у част и као тумачење догађаја везаних за асирски
напад на Јудеју и продирање у Јерусалим, који су се
окончали одс тупањем асирске војске и избављењем
града“.38 Коначно, ове књиге подржавају давидовску
монархију, што је Језекијиним писарима био добар
разлог да их сак упљају.
Као што се и може очекивати, писање у осмом веку
пре Хр. није било важан део јавне култ уре, него је још
увек било везано за двор, као делатност владарских пи
сара. Храм је такође имао писаре, али нема разлога сма
трати да су храмовни писари изненада увидели инте
рес у писању за јавност. Са друге стране, држава је увек
видела интерес у писању као средству пројављивања
владарске моћи и ауторитета у јавности. Улога писања
ће постати много важнија код каснијих пророка попут
Јеремије, Језекила или Захарије, што одражава пораст
значаја писања у израилској култ ури уопште. Код про
рока из осмог века чин писања се ретко спомиње, а чи

тање и писање нису део пророчке службе. У пророчким
делима Осије, Амоса и Михеја мало је помена писања,
текстова или писара, што тешко може бити случајност.
Неколико указивања на „писање“ (јеврејски katav)
у Ис 1–39 одраз су раног односа према писању. Пи
сање има магијску моћ, или служи као средство вла
дарске моћи и администрације. На пример, у Ис 4, 3
записивање у „Књигу живота“ је метафора за оне ко
ји ће преживети рат, за свакога „ко буде записан за
живот у Јерусалиму“. Ис 10 прекорева представнике
власти који користе писане документе подривајући
правду и пљачкајући сиромашне, удовице и сирочад.
Писање у Књизи пророка Исаије се такође може од
носити на јавне споменике (Ис 30, 8). Нема ни наго
вештаја да је Исаијина пророштва потребно записа
ти. Најпознатији догађај писања код Исаије јесте када
му Бог заповеда да запише чудно име његовог сина,
Махер-шалал-хаш-баз. Записивање имена има обред
ни значај и магијски учинак. Записано име потврђује
од Бога одређену судбину међусобно супротставље
них царстава Самарије и Дамаска, која су представља
ла претњу за Јерусалим (Ис 8). Овај задатак подразу
мева да је Исаија, дворски пророк у служби цара, био
макар најелементарније писмен. Па ипак, писање не
игра важну улогу у Исаијиној пророчкој поруци. Про
рок је говорник и глумац, а не читач и писац.
Зашто су, онда, ови пророчки текстови записани?
У позном осмом веку писање је још увек било ограни
чено на владајући слој и, вероватно, храм. Не изнена
ђује што сви пророчки списи развијају теме које иду у
прилог давидовској монархији. У позном осмом веку
давидовску монархију угрожава савез Сирије и Јефре
мовог племена, који су покушавали да збаце давидов
ског цара. Касније, после пада Самарије, давидовска
монархија је морала да се одржи пред најездом изра
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илских избеглица. Наравно, пад Самарије је схваћен
као потврда да је Давид једини Богом изабрани и за
конити цар. Интересовање за јудејски двор прис утно
је код свих пророка осмог века.
Језекијин савременик, пророк Исаија, даје нам до
знања да је у позном осмом веку обнова Давидовог и
Соломоновог царства била главни идеолошки циљ. На
пример, Исаија препричава напад савеза Арамејаца и
Израила, предвођених царевима Ресином и Факејем,
на Језекијиног оца Ахаза. Дом Давидов је угрожен –
бележи Исаија – и „срце народа његовог устрепта као
дрвеће у шуми од ветра“ (Ис 7, 2). Они су угрозили
„дом Давидов“. Овај израз подсећа на вечно обећање
Давиду и његовим синовима, дато кроз пророка На
тана: „Утврђен ће бити дом твој и царство твоје до
века преда мном“ (2Сам 7, 16).39 Појам „дом Давидов“
представља темељ царства које је обновио Језекија, јер
упућује на златно доба јединствене монархије.
Исаијина пророштва истичу да је пропаст Израи
ла последица поделе царства. Исаијино чувено про
роштво о детет у рођеном од младе жене, које ће се
звати Емануил (Ис 7, 14), врхуни виђењем краја Се
верног царства. Уништење Самарије Исаија види као
праведну последицу одвајања севера од југа после
Соломонове смрти: „Господ ће пустити на тебе и на
народ твој и на дом оца твога дане каквих није би
ло откад се Јефрем одвоји од Јуде, преко цара Асир
ског“ (Ис 7, 17). Покушај арамејско-израилског савеза
да збаци дом Давидов подсећа на прво побуњеничко
одвајање севера од синова Давидових (2Цар 17, 21;
1Цар 12, 19). Овога пута казна ће бити коначна: Аси
рци ће уништити Самарију, изгнати већину станов
ништва и поново населити територију.
Уништење Самарије од стране Асирије пружа Језе
кији могућност да поново изгради Давидово царство.

Исаија прориче коначно уништење Самарије (Ис 8, 4),
а затим пружа поруку пуну наде у вези са обновљеним
царством: „Али неће се онако замрачити притешњена
земља, као пре када је учинио презреном земљу Заву
лонову и земљу Нефталимову, него ће касније учинити
славним пут према мору, земљу са оне стране Јордана,
Галилеју незнабожачку“ (Ис 9, 1; јеврејски текст 8, 23).
Пророк говори да ће у позним данима Језекијине вла
давине тама нестати. Према овом тумачењу догађаја,
Бог кажњава поделу царства и побуну против закони
то именованих давидовских царева. Исаија види дан
када ће „без краја расти власт и мир на престолу Дави
довом и у царству његовом“ (Ис 9, 7; јеврејски текст 9,
6). Исаија говори о остатку са севера који ће се обра
тити (Ис 10, 20–22). Изданак Давидов (Ис 11, 1) ће са
купити овај остатак и повратити га (Ис 11, 11). Пророк
Осија је непосреднији: „После ће се обратити и тражи
ће Господа Бога свога и Давида цара свога, и у страху
ће приступити Господу и благости његовој у последња
времена“ (Ос 3, 5). Виђење ових дана је, заправо, виђе
ње обнове царства Давида и Соломона, којом поново
наступа златно доба Израила. Оно ће Језекију навести
на непромишљен покушај побуне против Асирије, ко
ја ће завршити пропашћу. Засигурно је ово исто виђе
ње подстакло Језекијине писаре на сакупљање и пре
писивање Прича Соломонових и других предања, која
ће затим бити приписана златном добу Израила.
Довољно је разлога веровати да је и Књига проро
ка Амоса коначно уобличена у време Језекије. Према
библијској Књизи пророка Амоса, пророк чије име
књига носи пророковао је у Северном царству, поло
вином осмог века. Зато можда изненађује што су књи
гу сачували писари Јужног царства. Настанак Књиге
пророка Амоса био је предмет немале расправе. Нај
свежији коментари Давида Ноела Фридмана и Шало
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ма Паула тврде да књига у основи потиче из времена
самог пророка (са половине осмог века) и да је касни
је веома мало редигована.40 Међутим, да би се дошло
до оваквог закључка морају се заобићи недвосмисле
ни указатељи на позни осми век, од којих је најочи
гледнији наговештај нестанка филистејског Гата, који
је уништен у Саргоновом нападу 712. године.41 Нема
сумње да су Амосова пророштва сачувана на југу због
тога што је он прорекао пропаст Самарије, што је, за
тим, прот умачено као још једно оправдање Давидове
лозе. Стих Ам 9, 11, „У то ћу време подићи опали ша
тор Давидов, и затворићу му пукотине, и поправићу
му што је разваљено, и опет ћу га саградити као што
је био пре“, често се сматра каснијим додатком.42 Ру
шевине које ће бити подигнуте су рушевине „шатора
Давидовог“, а не града Јерусалима. Другим речима, ру
шење овде значи поделу „дома Давидовог“, а не уни
штење Јудеје. Истраживачи у овом стиху често виде
разорење Јерусалима, иако је овде по среди, запра
во, метафора за поделу царства, „шатора Давидовог“.
С обзиром на друштвено-историјску позадину опи
сану у овом поглављу, Језекијин двор је веома могуће
место коначног редиговања Књиге пророка Амоса. У
њој је Језекија представљен као онај који обнавља дом
Давидов и „опет га изграђује као што је био пре“.
Натпис Књиге пророка Осије говори да је делат
ност и овог пророка делимично везана за Језекијино
време. И овај северни пророк је сачуван на југу због
своје критике незаконитости северних царева. Многи
коментатори запажају веома негативну слику монар
хије у Књизи пророка Осије. Можда најчешће наво
ђени пример је Ос 8, 4: „Постављају цареве, али не од
мене; подижу кнежеве за које ја не знам“. Ова изјава је
у складу са критиком потеклом из Језекијиног исто
ријског рада, упереном на поделу царства одбацива

њем Давидових синова од стране севера (уп. 2Цар 17,
21; 1Цар 12, 19). Ипак, значење ове критике у књизи
као таквој мора се читати кроз Ос 3, 4–5:
„Јер ће дуго синови Израилови седети без цара и без
кнеза и без жртве и без стуба и без оплећка или лико
ва. После ће се обратити и тражиће Господа Бога свога
и Давида цара свога, и у страху ће приступити Господу
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Временска одредница је „после“. Дакле, једно време
Северно царство није имало цара, али је затим ушло
у заједницу са Давидовом лозом. То може бити само
време после пада Самарије. Тврдња да је Давид њихов
цар значи да су бивше Северно царство и његови ца
реви били незаконити. Тврдња да ће Израилци поно
во бити интегрисани у царство потпуно је јасна када
имамо у виду да је Језекија после уништења Самарије
морао да интегрише хиљаде избеглица са севера. Да
би се уопште сачували, северни пророчки текстови су
морали бити сакупљени на Језекијином двору. Нарав
но, сачувани су само они текстови који су могли да
послуже интересима владарске библиотеке.
Књига пророка Осије предсказује чудесно изба
вљење Јерусалима: „А на дом Јудин смиловаћу се, и
избавићу их Господом Богом њиховим, а нећу их из
бавити луком ни мачем ни ратом ни коњаницима“
(Ос 1, 7). Овај стих је, изгледа, редакторски додатак
Осијиним пророштвима приликом њиховог записи
вања у Јерусалиму, после пада Самарије у осмом веку
пре Хр.43 Нас упрот томе, особеност позног седмог ве
ка је оштра критика религијских пракси цара Јерово
ама, што се никако не слаже са контекстом северних
пророчких предања. У послеизгнанско време Север
но царство је било давна прошлост. Штавише, писац
Књига дневника га занемарује. Уколико се интегриса
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ње северних књижевних традиција у Јерусалиму ика
да догодило, много је смисленије сместити га у време
непосредно после пада Самарије, када су многе избе
глице похитале на југ, него га датирати век касније, у
доба верске обнове која је за циљ имала да искорени
северне култ урне утицаје.
Да закључимо. Пад Северног царства и урбани
зација сеоског југа, нарочито Јерусалима, покренули
су сакупљање и редиговање којим је настао велики
део Старог Завета (јеврејске Библије). Ова делатност
је започела на двору цара Језекије крајем осмог века
пре Хр, сакупљањем и редиговањем пророчких дела
Амоса, Осије, Михеја и Исаије Јерусалимљанина. По
ред тога, Језекијини писари су сакупљали мудросна
предања, припис ујући их цару Соломону. Владарски
писари су, такође, изнедрили прадевтерономистички
историјски текст, чија приповест се завршава падом
Северног царства. Недавни догађаји – пад севера и
опстанак Давидове лозе – позадина су настанка на
бројаних делова библијске књижевности. Храмовни
свештеници су, вероватно, сакупљали и редиговали
нека свештеничка предања, попут законика свето
сти (Лев 17–26). У ово време вероватно су сакупљене
и предањске приче о раном Израилу које налазимо у
Књизи постања и Књизи изласка. Приче Књиге изла
ска послужиле су као моћан симбол изгнања, покаја
ња и владарске моћи. Сви наведени списи у крајњој
инстанци указују на Давидову лозу.
Урбанизација, централизација политичке моћи
и друштвене промене у Јерусалиму привукле су дру
штвене, политичке и верске тумаче. Та тумачења су
на пергамент или папирус могла бити стављена једи
но на двору. Политичке околности су условиле, шта
више учиниле неопходним, сакупљање усмених пре
дања и њихово записивање. Овај процес је почео у

позном осмом веку, под царем Језекијом, да би напре
довао и достигао врхунац у каснијим данима јудејске
монархије. У време Језекије и Исаије писање је још
увек било чврсто везано за цара и власт. Та околност
ће се, међу тим, променити.
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Револуција текста се догодила у дане цара Јосије, по
јавом писмености и процватом књижевности. Ово
је једна од најдубљих револуција у људској историји,
чији је плод ортодоксија текста. Ширећи се јудејским
друштвом, писменост је пробила границе затворе
них писарских школа, двора и гордих храмова. Са
владајуће бирократије употреба писања се ширила
друштвом. Основна писменост је постала уобичајена
ствар, штавише у тој мери да је неписменост постала
жигосана од стране друштва. Ширење писмености је
поставило камен темељац Јосијиној верској револу
цији – верски ауторитет писаног текста. Ово је најве
ћа и најтрајнија баштина Јосијиних реформи у ширим
оквирима историје развоја западне цивилизације.
Иронично, ширење писмености не узводи нужно
књижевност на виши ниво.1 Напротив, демократиза
ција писања узима писање из руку професионалаца
и ставља га у руке широке јавности. У време Језеки
је писање је углавном било ограничено на дворске и
храмовне писаре. У време Јосије писање се проши
рило међу владајућом бирократијом и економским
структ урама. Ширење писмености значило је већу
заступљеност, али и површност писања. Пораст кван
титета је лоше утицао на квалитет. Важна новина која
је проистекла из Јосијиних реформи није ширење пи
смености, него ауторитативност текста.
Последице писмености су биле предмет велике на
учне расправе. Године 1982. лингвиста Валтер Онг је
објавио пионирски рад из области лингвистичке ан
тропологије, Усменост и писменост: Технологизовање

речи, који је подстакао расправу међу класичним фи
лолозима. Ерик Хевлок, професор класичних језика
на Јејлу, наставио је рад Онга и социјалног антропо
лога са Кембриџа Џека Гудија, тврдећи да је револуци
ја писмености започела у Грчкој, у петом веку пре Хр.
Своју књигу Муза учи да пише Хевлок започиње при
знањем да је Онг уобличио његов став према пробле
му односа усмено – писмено у древној Грчкој.2 Премда
је тему усмености и писмености Хевлок истакао у пр
ви план научних расправа, његов рад је критикован
на више поља.3 Хевлок се залаже за посебну теорију
грчке писмености, тврдећи да су тек слова за самогла
снике која су Грци развили омогућила знатније шире
ње писмености. Сасвим је очигледно да је ова тврдња
погрешна.4 Важност самогласникâ за читање умного
ме зависи од морфолошког склопа одређеног језика.
Свакако, семитски алфабет је било тешко користити
за грчке текстове пре него што су у њему развијени са
могласници, али ово се тиче разлика између грчког и
семитских језика. Слова за самогласнике се у древном
јеврејском никада нис у развила у потпуности, зато
што нис у била важна за читање у оној мери у којој су
била важна у грчком.5 Поједностављени систем знако
ва за самогласнике, какав одговара јеврејском језику,
користи се и у савременом јеврејском.
Увођење и ширење слова за самогласнике у јевреј
ском језику може имати везе са ширењем писмености
у време позне јудејске монархије. Једноставан систем
слова за самогласнике у Јудеји ушао је у употребу у
седмом веку пре Хр, вероватно под утицајем ширења
писања ван писарских школа. До дан-данас филолози
настоје на „ваљаном“ правопис у и граматици. Прави
ло недељивости енглеског инфинитива већина „пи
смених“ људи данас не познаје. Неки академици се,
међу тим, згражавају када неко на енглеском напише:
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„to boldly go“, уместо граматички исправног: „to go
boldly“. У седмом веку у Феникији писање је и даље
у границама писарских школа, те стога не изненађује
што је и граматика веома конзервативна. У Јудеји, на
против, писање на јеврејским остракама постаје гра
матички веома недоследно, пројављујући недостатак
писарског образовања.
Ширење писмености, мада тек основне, у Јудеји
почиње у седмом веку. Важно је истаћи шта овде под
разумевам под писменошћу. Технолошки, друштвени,
економски и култ урни чиниоци који су се појавили
у последњих неколико векова из основе су промени
ли значење израза „бити писмен“. Изум алфабета је
посејао писменост. Често се тврди да је алфабет „де
мократизовао“ писање. Међутим, алфабет је разви
јен око 2000. године пре Хр, а ширење писмености се
догодило тек вековима касније. Свакако је тачно да
је алфабет олакшао читање и писање, али настанак
алфабета сам по себи није био довољан услов за ши
рење писмености. Била је потребна промена структ у
ре античког друштва. Писање је дуго било у власни
штву државе и храма, који су тајне писања чували у
затвореним круговима писарских школа. Алфабет је
могао да им одузме ову повластицу, али су за то биле
потребне нарочите околности. Тло за ширење писме
ности биће припремљено централизацијом политич
ке моћи Јерусалима, развојем бирократије, преласком
на градско друштво и глобализацијом економије. На
концу, засејана писменост морала је бити заливена
политичком револуцијом. Писање је било ограничено
на писарски сталеж и строго чувано унутар двора и
храма. Јосијина револуција је била покушај повратка
на стари, децентрализовани склоп јудејског друштва.
Она је допустила да се умеће писања прошири ван
граница писарског сталежа и култ урне елите. Писана

реч је била средство Јосијине политичке, друштвене и
верске револуције. Да бисмо боље разумели природу
ове револуције текста, потребно је да се вратимо ко
рак уназад и размотримо шире друштвене околности.
6.1. Д ру ш твен е околн ос ти шир ењ а пис мен ос ти

Процват писмености догађа се у одређеним друштве
ним, култ урним и политичким условима. Идеални
услови подразумевају различите чиниоце: демограф
ске (урбано нас упрот руралном), политичке (центра
лизована власт нас упрот децентрализoваном пле
менском устројству), економске (напредак нас упрот
моћи), технолошки напредак (настанак алфабета, раз
вој папируса и пергамента, настанак кодекса и штам
парске пресе). Ширење писмености се заснива на дру
штвеним и технолошким променама.
6.1.1. Ур б а н и з а ц и ј а

Урбанизација је изазвана асирским освајањима на
Блиском исток у. Људи су похрлили у градове. Еко
номију скале Асирци су подс такли на повећање про
изводње и централизацију. Један од најб ољих при
мера асирске политике је град Акарон. Уништивши
оближњи град Гат, Асирци су основали Акарон, као
центар производње маслиновог уља. Град је рас тао
веома брзо, са огромном инд ус тријском облашћу
посвећеном производњи маслиновог уља за чита
ву Асирију.6 Акарон је одличан пример производ
не специјализације која је пратила урбанизацију,
учинивши писање практичним средс твом вођења
белешки, писања признаница и сас тављања спи
скова. Као што се писање развило због тога што се
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показало практичним у свакодневној економији и
админис трацији, тако се и писменост проширила
због тога што се показала корисном. Урбанизација и
развој сложене економије под асирском влашћу учи
нили су писање корисном алатком.
Како је већ истакну то, урбанизација се нарочито
видела у Јерусалиму. Два узрока пораста Јерусали
ма су досељавање Израилаца који су дошли у Јудеју
са севера, после пада Самарије 721. године и прилив
избеглица пред најездом асирског цара Сенахириба,
701. године. Може бити да је прва од две скупине до
сељеника била подложнија променама. Језекија је се
верне избеглице покушао да политички интегрише у
своје царство. Као и обично у древном свет у, религи
ја је пратила политику. Према библијском предању,
јудејски цар Манасија (владао 687–642) је прилагодио
религијску пракс у северног цара Ахава. Не би треба
ло да изненађује то што су северни досељеници оста
вили печат на религијској пракси Јерусалима (2Цар
21, 3; уп. Мих 3, 9–10).7 Северно царство је увек било
напредније, насељеније и отвореније ка другим цар
ствима од Јудиног. Јудеја је била изолована у јужној
брдској области, док је њен северни сусед имао плод
нији екосистем и лак приступ лукама и међународ
ним трговачким пу тевима.
Јудејска владарска породица се везивала са севе
ром брачним везама, док је за Израил, свог богатијег
и урбанијег суседа, Јудеја увек била „последња рупа
на свирали“. Међу тим, када је Израил као држава не
стао, избеглице су похитале на југ и у Јерусалим. Ни
су се сви радовали овој најезди избеглица. Градски
пророк Михеј, савременик Исаије и Језекије, крити
кује социјалне промене које су северни досељеници
донели у Јерусалим (Мих 3, 9–10):

„Чујте ово, поглавари дома Јаковљевог и кнежеви до
ма Израиловог, који се гадите на правду и све што је
право изврћете, који градите Сион крвљу и Јерусалим
безакоњем“.

Међу тим, изгледа да је цар Језекија имао намеру да
интегрише север. Свом сину је дао име Манасија –
име водећег племена Северног царства. Поред тога,
уговорио је брак између свог сина и кћерке једне по
родице из Јотеве у Галилеји. Тиме је придобио при
сталице међу северним избеглицама у свом граду.8
Уништење Северног царства Језекија је, без сумње,
видео као потврду законитости Давидове лозе и као
могућност да обнови царство из славне прошлости.
Прича у 2Дн, према којој „посла Језекија целом Изра
илу и Јуди и написа књиге синовима Јефремовим и
Манасијиним да дођу у дом Господњи у Јерусалим, да
прославе Пасху Господу, Богу Израиловом“ (2Дн 30,
1), одговара описаном политичком стању.
Ко су биле избеглице са севера? Како су утицале на
обликовање библијске књижевности? Ови досељени
ци нис у били земљорадници нити сточари, јер, да су
били то, они не би ни напуштали земљу својих преда
ка. Велики број избеглица чинила је друштвена и кул
турна елита: племићи, чиновници, писари, занатлије,
храмовни свештеници. Другим речима, знатан део на
сељеника који су кренули ка југу, у Јудеју и Јерусалим,
био је писмен. То подсећа на један савремени пример:
досељеници у савременом Израелу, који су се на пре
сељење одлучили после распада Совјетског савеза.
Маса досељеника састојала се углавном од култ урне
елите, али није било могућности да се свако бави сво
јом професијом, па се догађало да су концертни пија
нисти радили као улични чистачи. На сличан начин,
древни Јерусалим је морао да прими веома велики
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број образованих и писмених избеглица. Па ипак,
за разлику од наведеног примера из новије историје,
мноштво досељеника је имало могућност да се запо
сли у растућој бирократији. Демографија писмености
крајем осмог века подстакла је развој књижевности.
Други корак урбанизације Јерусалима (о којој ће
више речи бити у последњем поглављу) био је по
следица Сенахирибовог похода (701. године). У Се
нахирибовом походу опустошена су брда западно од
Јерусалима. Према прорачунима археолога Израела
Финкелштајна, „око осамдесет пет процената насељâ
у Шефели из осмог века остало је ненасељено до краја
Гвозденог доба. Површина под грађевинама смањује
се за око седамдесет процената“.9 Опустошењем јудеј
ских брда и порастом Јерусалима повећао се број ма
њих насеља у околини Јерусалима, основаних крајем
осмог и у седмом веку. Нова пољопривредна насеља
и појединачна пољопривредна домаћинства образо
вала су пољопривредно-индустријску периферију Је
русалима. Као што смо раније поменули, нови вла
дарски административни центар, данас познат као
Рамат-Рахел, смештен три километра јужно од Јеру
салима, служио је као друга престоница, која је сма
њивала пренасељеност Јерусалима. Раст Јерусалима
може се, дакле, сматрати последицом Сенахирибовог
похода, за који сâм Сенахириб тврди да је „потчинио
јарму, опсео његових четрдесет шест моћних градова,
ограђена утврђења и безбројна мала села у њиховој
околини“. Пораст предграђа Јерусалима узрокован је
пресељењем становништва из западне брдске обла
сти у централну планинску, затим повећаном потре
бом за пољопривредном производњом да би се снаб
део Јерусалим и Језекијина бројна администрација и,
на концу, потребом да се надомести уништена пољо
привредна инфраструкт ура западних брда.

6.1.2 . Це нт р а л из ац иј а

Урбанизација или демографска централизација олак
шала је политичку и верску централизацију. Демо
графске промене су помогле централизацији политич
ке моћи у Јерусалиму, као и централизацији верског
ауторитета. То се пројавило кроз уништавање свих
богослужбених места ван Јерусалима, које је имало
политичке, економске и верске последице. У економи
ји античког света, храм и двор су били блиско пове
зани.10 Иако се религијска централизација често пове
зује са царем Јосијом, који је владао у позном седмом
веку, научници су схватили да је она започела још под
Језекијом у осмом веку (уп. 2Цар 18, 4, 22).11 С обзиром
да је храм у древној Јудеји био важан економски чини
лац, којим је у том смислу управљао двор, свака верска
централизација била је само продужетак политичке.12
Централизација управљања државом лако је мо
гла да изазове оштре реакције унутрашњости. Древна
Јудеја је била децентрализовано друштво са земљо
радничком и сточарском економијом. Незванични
политички ауторитети јудејске сеоске државе биле су
племенске старешине, „дом оца“ или „народ земље“.
Централизација моћи у Јерусалиму потпуно је ума
њила значај ових ауторитета. Вероватно у светлу тога
треба разумети негативно виђење Манасије у Књигама
о царевима, које су, у том случају, плод друштвених
промена централизације и урбанизације. У исто вре
ме, револуција изазвана убиством цара Амона и узво
ђењем осмогодишњег Јосије на престо засигурно има
везе са друштвеним напетостима услед урбанизације и
централизације. Иако су демографске промене у Јудеји
ишле у прилог централизацији, традиционални пољо
привредни и сточарски елементи који су се противили
политичкој централизацији и даље су опстајали. То се
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види у заинтересованости Књиге поновљених закона
за друштвену правду, као и у идеализацији пустиње у
Књизи пророка Јеремије (нпр. Јер 2, 2–3). Према томе,
политичка и религијска централизација није била ни
ти једноставна, нити праволинијска.
Пораст централизације изискивао је велико пове
ћање бирократског апарата. Власт је искористила јед
ноставност алфабета за вођење белешки и писање ра
чуна, за војну и политичку преписку и за надгледање
ресурсâ. На пример, већина јеврејских острака прона
ђених приликом ископавања тврђаве код Арада (око
осамдесет километара јужно од Јерусалима, на рубу пу
стиње) припада администрацији позне јудејске монар
хије.13 Једно писмо наређује: „Пошаљи педесет људи из
Арада и Кинаха, и пошаљи их у пустињу Рамат, на че
лу са Малкијахуом, сином Кербуровим“. Друго писмо
захтева: „А сада, дај Грцима (најамницима?) два бата
вина за четири дана, триста векни хлеба и цео један хо
мер вина. Пошаљи то сутра, немој чекати. Ако је оста
ло сирћета, дај им и то“. Власт је писање користила у
уобичајеној, свакодневној администрацији. На блиску
повезаност јерусалимског храма са влашћу указује јед
на недавно објављена острака: „У складу са оним што
је [Ј]осија цар наредио, да се преко [За]харије дâ сре
бро из Тарсиса за дом Јахвеов, три сикела“.14 Храм при
ма неку врсту пореза наложеног од стране двора. По
ред овог упутства, постоји мноштво јеврејских печата
и отисака разних службеника јудејске администраци
је, као што су „управник дома“, „служитељ царев“, „син
царев“, „управник робова“, „писар“, „управник“, „слуга
Јахвеов“, „свештеник“. Помиње се чак и једна женска
особа, са тит улом „кћи царева“, што може бити ознака
сродства, али је вероватније припадала женској особи
која је имала одређени административни положај.15
Ови докази говоре о постојању употребне писмености,

под којом подразумевамо пре свега способност чита
ња имена на печатима и, можда, неких најосновнијих
административних докумената. Ако је то тако, онда у
то време писање већ више није нешто што је познато
само високообразованим писарима. Писање престаје
да буде ексклузивно и тајанствено.
Пораст броја текстова подудара се са процесом
индивидуализације и нестајања заједничких вред
ности. Пророци Јеремија и Језекил понављају стару
изреку: „Оци једоше кисело грожђе, а синовима тр
ну зуби“ (Јер 31, 30–31; Јзк 18, 2). Ова изрека одра
жава схватање родбинских веза у традиционалном
друштву. Међу тим, пророчка књижевност поставља
питање да ли те традиционалне вредности још увек
важе. Усмено предање је предање заједнице. Приче и
мудрости једне заједнице преносе се у оквирима дру
штвености, уну тар саме заједнице. Предање зависи
од заједнице. Са друге стране, истицање појединца
нарушава друштво. Корисност ортодоксије текста за
политичке промене састоји се у томе што се ортодок
сија текста не ослања на предање.
Писани текст има моћ да ослободи појединца од
ауторитета предања заједнице. У случају протестант
ске реформације нпр. узвик „Sola Scriptura!“ („Само
Писмо!“) био је узвик против наводног насиља зајед
нице (Римокатоличке Цркве). Према другим тума
чењима, писани текст (Писмо) је за протестантску
заједницу био пратекст који је оправдао друштвену,
политичку и верску револуцију.16 Као што ћемо виде
ти, текстови могу не само да ослободе религију; они
могу и да спрече њен приступ друштвеној и религиј
ској елити која је писмена и способна да тумачи тек
стове. Текстови и писменост имају моћ како да осло
боде, тако и да поробе.
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Стотине јеврејских записа разних врста сведоче о ши
рокој употреби писања у позно време јудејске монар
хије. Већ крајем осмог века бележи се значајан број
сачуваних записа. Број записа се повећава све до на
језде Вавилонаца и вавилонског изгнанства почетком
шестог века. Ширење писања имаће кључну улогу у
обликовању библијске књижевности.17
Доказа писања у периоду позне јудејске монархије
има тако много да их овде не можемо све размотрити.
Како пише археолог Ефраим Штерн у свом прегледу
древних записа, „Када се узме у обзир величина Ју
дејског царства у овом периоду, огроман број записа
заиста запањује“.18 Прва ствар која оставља утисак на
истраживача јесте количина и разноврсност сачува
них записа. Међу њима су печати, отисци, остраке,
јавни записи и графити. Са изузетком графита, сачу
вани записи су углавном административни, економ
ски или бирократски текстови. Уобичајено истражи
вање овог великог броја записа усредсредило би се
на велике и упечатљиве или религијски и историјски
важне записе. Међу тим, имајући у виду сврху нашег
истраживања, желим да кренем другим пу тем. Успон
писмености се изразио како кроз оно величанствено,
тако и кроз оно сасвим обично.
Најбројнији и најубедљивији доказ писања пред
ставља мноштво печата и отисака који се датирају у
седми век пре Хр. Недавно објављена збирка садржи

Илустрација 6.1: Хипотетичка реконструкција запечаћеног документа
са отисцима печата (по Авигаду)

око седам стотина јеврејских печата, већина којих се
датира у седми век пре Хр.19 То је само један мали део
личних печата коришћених у време позне јудејске
монархије, који указује на велику количину папиру
сних и пергаментних докумената који нис у преживе
ли промењиве временске прилике и ратне сукобе. Из
времена пре вавилонског освајања Јерусалима (586)
сачувано је само једно папирусно писмо (papMur 7).
Ово је веома фрагментарно писмо које се датира у
седми век. Откривено је у сушној области близу обале
Мртвог мора. Велика количина докумената је ишче
зла, али сачувани печати и отисци указују на велики
број писаних докумената из времена позне монархије
који су изгубљени (→ илуст. 6.1).
Печати су у древном Израилу коришћени у раз
не економске и административне сврхе. У претход
ном поглављу навео сам пример владарског печата (→
илуст. 5.2). Владарски печати носе знак цара са нат
писом „царево“ (lemelek, lmlk) и именом једног од че
тири града.20 У Јерусалиму, у Давидовом граду, 1982.
године је ископана збирка од четрдесет пет отисака21,
у приватном дому који су истраживачи назвали „Дом
печатâ“. Једна од најзанимљивијих ствари у вези са
овом збирком јесте то што је већина печата лоше изра
де. То значи да су печате правиле не само обучене за
натлије, него и обични људи. Неколико отисака, попут
отиска владарског писара Гемарјахуа сина Сафановог
(о коме знамо из Библије), веома је префињене изра
де. Међутим, на многим другима се налазе слова неуо
бичајеног и неправилног облика. Па ипак, сви отисци
потичу из једне архиве, спаљене 586. године, прили
ком уништења Јерусалима од стране Вавилонаца.
Велики број откривених печата и отисака одраз
је целокупног јудејског друштва, укључујући и ниже
слојеве. Наман Авигад, који је објавио збирку отисака
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ископаних у стамбеном делу Јерусалима, говори о „из
весном броју непажљиво израђених печата и неве
штом облику многих натписа“.22 Он сматра да су ове
печате израдили њихови власници. Имати печат ко
јим се означава власништво у то време је био стат усни
симбол. Такође је важно истаћи да је Јудеја најранији
доказ широке употребе неиконичких печата, то јест
печата без слика. На древном Блиском истоку печати
су најчешће садржали слике које су говориле нешто
о власнику печата. Алан Милард говори о разлици у
односу на оновремене феничанске печате: „Скоро сви
објављени феничански печати имају на себи неку вр
сту украса, било једноставан симбол божанства, било
неки сложен призор, тако да украс већ сам по себи из
ражава идентитет власника печата. На таквим печа
тима, слова којима је исписано име власника сасвим
су сувишна“.23 Ова чињеница постаје нарочито важна
када имамо у виду да се ради о једном углавном нели
терарном друштву. Насупрот томе, широка употреба
неиконичких печата претпоставља могућност лаког
препознавања власника печата на основу онога што
је написано. Ради се тек о најосновнијој писмености,
али, било како било, ови печати говоре да је писање
постало део свеопште култ уре. Велика употреба печа
та доказ је и све сложеније економије, која је и подста
кла пораст писмености. Употреба печата је јасан пока
затељ ширења писмености у јудејском друштву.
Велика употреба печата и тегова говори, у најма
њу руку, о основној писмености, то јест о способности
читања и писања сопственог имена, читања и писања
признаница и, можда, читања кратких писама. Прет
поставку о ниском степену писмености потврђује не
давно објављена острака, која садржи списак седам
наест различитих потписа појединаца и, очигледно,
представља признаницу (илуст. 6.2).24 Ова острака је
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Илустрација 6.2: Признаница од сребра са седамнаест потписа
(фотографија Р. Дојч, цртеж М. Хелцер)

једна од боље сачуваних и истраженијих острака које
улазе у траг употреби писања у свакодневној еконо
мији познe Јудејскe монархије.
Друга група предмета са натписима су тегови. Они
садрже скраћенице речи које означавају одговарајуће
мере, као и хијератске бројевне знакове преузете из
египатског писма.25 Неки од израза на теговима, по
пут речи sheqel, коришћени су све до римског периода,
а неке се користе чак и данас. Други изрази, као што је
pim, који означава две трећине шекела, налазе се само
у јеврејским записима из Гвозденог доба и у Старом
Завет у (јеврејској Библији). Натписани тегови сведо
че о порасту административне употребе писања у по
зној монархији. Они су још један доказ повезаности
развоја економије и ширења писмености.
6.2 .1. П ис м о п ис м ен о г в о јн ик а

Једна острака пронађена у Лахишу (друга престони
ца Јудеје, у брдима југозападно од Јерусалима) пружа
веома значајно сведочанство о ширењу писмености у

седмом веку. Писмо из Лахиша бр. 3, тзв. Писмо писме
ног војника, доноси расправу између млађег и старијег
официра по питању способности читања.26 Острака је
исписана са обе стране, и садржи следећи текст:
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„Твој слуга Хошајаху шаље да обавести свог господара
Јахуша. Нека Јахве дâ моме господару да чује извештај
о миру и извештај о другим стварима. А сада, молим те,
објасни своме слузи значење писма које си послао своме
слузи синоћ, јер је срце твога слуге болно од кад си по
слао своме слузи, и зато што је мој господар рекао: ,Не
умеш да прочиташ писмо‘. Нека је Јахве жив, никада ми
ни један човек није читао писма. И свако писмо које ми
дође прочитам и, штавише, могу да га поновим у потпу
ности! Што се тиче твога слуге, писало је: ,Заповедник
војске, Конјаху бен Елнатан, сишао је да уђе у Египат. И
послао је да се склоне Ходавјаху бен Ахијаху и његови
људи са овог места‘. Исто и писмо Тобјахуа, слуге царе
вог, које је стигло Шалуму бен Јади преко пророка, које
вели: ,Чувај се!‘, твој слуга је послао моме господару“.

У скоро целом писму млади официр доказује да уме
да чита. Очигледно му је његов надређени, Јахуш, по
ставио то питање. Хошајаху, млађи официр, осећа се
нападнутим тврдњом да не уме да чита! Чак и када пи
смо скреће са теме Хошајахуове писмености, излаже
се садржај претходне преписке. Другим речима, сврха
последњих неколико редова јесте доказати да је мла
ђи официр пажљиво прочитао претходна писма. Све
у свему, писмо се бави питањем писмености у непи
сарском слоју друштва. На основу страсти са којом
се млађи официр буни, можемо закључити да је не
писменост била друштвено жигосана, а ово писмо је
најстарији сачувани документ на ту тему.
О томе најбоље говори велика количина писама
из дотичног периода: за оба официра саговорника
писменост је очекивана норма. Понекад се погрешно

тврди да ово писмо припада писмима из Лахиша пи
саним на „званичном јеврејском“.27 То би подразуме
вало да је војни заповедник имао професионалног пи
сара, и да су, према томе, писма из Лахиша написана
званичним јеврејским језиком образованих писара.
Међутим, овој тврдњи се противи сâм текст. Писмо
из Лахиша бр. 3 посвећено је доказивању да млађем
официру није потребан професионални писар. Такав
садржај писма подрива тврдњу да писмо потиче из пе
ра образованог писара. У једном научном чланку ус
тврдио сам да језичка неуједначеност овог писма го
вори о томе да је писмо написао млађи официр сâм,
владајући тек најосновнијим језичким вештинама.28
Под језичком неуједначеношћу подразумевам грешке
у писању, граматичке грешке и нестандардне форму
ле. Може се чак рећи да би било боље да је млађи офи
цир послушао савет свог надређеног и унајмио писа
ра. Млађи официр је имао способност читања, али тек
најосновнију. Имајући у виду важност јасног и преци
зног изражавања и писања у војној преписци, старији
официр је захтевао од млађег да узме писара. Најупе
чатљивије у писму је то што старији официр, чини се,
моли млађега да то учини, док се овај љути!
На страну расправу о степену официрове писме
ности, ово писмо одражава значајан помак на пут у од
усмености ка писмености. Оно је чврст доказ семених
промена у саставу јудејског друштва у време позне
монархије, упркос томе што је ниво писмености овог
војника тек најосновнији и што не би било згорег да је
унајмио писара који би му помогао.
6.2 .2 . О с т р а к а и з Мес а д-Х а ш а в ј а х у а

Писмо из Месад-Хашавјахуа такође говори о ширењу
писања и писмености у позној Јудејској монархији29.
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Острака је пронађена у стражарници мале војне твр
ђаве Месад-Хашавјаху, која је својевремено очиглед
но служила и као пољопривредни административни
центар. Писмо потиче од земљорадника који се жали
да је његова летина неправедно заплењена.
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„Нека чиновник, мој господар, услиши молбу свог слуге.
Твој слуга је радио на берби. Твој слуга је био у ХасарАсаму. Твој слуга је брао, завршио бербу и сместио лети
ну неколико дана пре суботе. Када је твој [сл]уга завршио
бербу и сместио летину пре неколико дана, Хошајаху син
Шобајев је дошао и узео летину твог слуге. Када сам завр
шио бербу у то време, пре неколико дана, он је узео лети
ну твог слуге. Сви моји другови ће сведочити за мене, сви
који су брали са мном под жегом сунца. Моја браћа ће
сведочити за мене. Заиста, невин сам од сваке крив[ице].
[Молим, вратите] моју летину. Ако чиновник не схвати
као обавезу да врат[и твоме] слу[зи летину, онда те мо
лим да се са]жалиш [и да вра]тиш твоме [сл]узи [летину].
Не смеш да мирујеш [док је твој слуга без своје летине]“.

У овом непотребно опширном писму радник моли
управника да посредује и да се постара да му лети
на буде враћена. Писмо је нарочито вредно, зато што
указује на библијски закон о летини узетој у залог. На
пример, Изл 22, 27–27 (видети такође Понз 24, 10–15;
Ам 2, 8) налаже зајмодавцу:
„Ако узмеш у залог хаљину ближњем свом, врати му је
пре него што сунце зађе. Јер му је то све одело којим за
клања тело своје. У чему ће спавати? А ако завапи мени
ја ћу га услишити, јер сам милостив“.

Питање летине узете у залог било је, очигледно, до
бро познато правно питање. Радник није морао да има
непосредно познавање писаног закона да би уложио
жалбу. Обично се сматра да је радник имао писара који
је написао жалбу у његово име. Ако је било тако, онда

је радник диктирао жалбу, а писар је записао вршећи
најмање могуће измене. То би било једино могуће обја
шњење преопширности писма. Наравно, претпостав
ка да је радник имао писара је само претпоставка, која
се заснива на наводној неприхватљивости могућности
да је земљорадник умео да пише, што може али не мо
ра бити тачно. Међутим, кључно питање је зашто је,
уопште, било потребно да се жалба напише, имајући у
виду маленкост ове удаљене испоставе. Да ли писање
у јудејском друштву стиче толико важну улогу, да чак
и жалба једног сиромашног радника из удаљене и ма
лене пољопривредне испоставе мора да буде записана?
6.2 .3. Гр а ф и т и

Други говорљив доказ писмености су графити. Док
Писмо писменог војника говори о способности чита
ња, графити говоре о способности писања у неписар
ском слоју друштва.
Најпознатија група графита откривена је у пећин
ском гробљу у Кирбет-ел-Кому. На записима се при
мећује одступање од верске ортодоксије. Један графит
нпр. моли благослов од „Јахвеа и његове Ашере“.30 Рад
ник је можда умео да пише, али очигледно није био нај
упућенији у монотеизам. Други, мање познат графит
из Кирбет-ел-Кома је недавно објављени запис који је
урезао клесар гроба, молећи се да буде благословен.
Графити у древном свет у нису неуобичајена појава, али
занимљив је друштвени сталеж особа које су урезива
ле графите. Древни графити се обично могу приписа
ти писарима или бирократама, који су их састављали у
нарочитим условима. У случају, пак, Кирбет-ел-Кома,
аутор се представља као клесар гробова.
Друга скупина графита откривена је у гробовима
у Кирбет-бет-Леију, око осам километара источно од
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Лахиша. Део записа и слика урезаних на зидове ових
гробова датира се на крај јудејске монархије.31 Графи
ти су се лоше сачували, али се могу прочитати. Живо
описују стање пропасти, вероватно Сенахирибов напад
(701. године) или, можда, први поход Вавилонаца (597).
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6.2 . 4 . Ср еб рн е а м а јл иј е и з К е т е ф -Х ин ом а

У једном гробу на гробљу у западном делу Хиномске
долине, на старом пу т у од Јерусалима ка Витлејему,
недавно је пронађен један од најзначајнијих записа са
краја јудејске монархије. Археолог Габријел Баркај је
пронашао две мале сребрне амајлије, у које је фино
угравирано више од двадесет линија текста (→ илуст.
6.3).32 Археолошки контекст их смешта у позни седми
век пре Хр.33 Текстови на амајлијама парафразирају
два добро позната библијска одломка. Први текст је
свештенички благослов из Бр 6, 24–26: „Нека те бла
гослови Господ и нека те чува! Нека те обасја Господ
лицем својим и дâ ти мир! Нека ти буде милостив.
Нека Господ обрати лице своје к теби!“ Други одло
мак је добро познати текст из Понз 7, 9: „И тако знај
да је Господ Бог твој Бог, Бог веран, који држи Савез
свој и милост своју до хиљаде нараштаја онима који
га воле и држе заповес ти његове“. Овај други текст
је задржао важност у време другог храма (уп. Дан 9,
4; Нем 1, 5).34 Исписаност ових библијских текс то
ва на амајлијама чини се као пок ушај испуњавања
заповес ти дате у shema Jisrael: „И вежи их (запове
сти) себи на рук у као знак, и нека ти буд у као слика
на челу. И напиши их на доврацима куће своје и на
вратима својим“ (Понз 6, 8–9). Писање на доврат
ку (mezuzoth) је јеврејска традиција која се пошту
је и дан-данас. Упот реба амајлија може бити заче
так касније праксе ношења филактерија (tefilin, уп.
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Илустрација 6.3: Најранији библијски текст: сребрна амајлија број 2 из КетефХинома (Јерусалим), датирана у седми век пре Хр. (фотографија Бруса Цукермана
и Мерилин Ландберг, Пројекат западносемитских истраживања. Љубазношћу
Канцеларије за старине државе Израел и Габријела Баркаја)

Мт 25, 3; M. Shеvuoth 3, 8, 11)*. Мудросна књижевност
помиње ношење речи мудрости око врата, на прсти
ма и на грудима (уп. Прем 1, 9; 3, 3; 6, 21; 7, 3), па ипак,
ово се често разумевало преносно. У вези са развојем
ове традиције важна је чињеница на се на доврацима,
филактеријама или, у нашем случају, на амајлијама
испис ује текст из једне одређене књиге, Торе.
*

Филактерије или tefilin су две кожне кутијице у које се полажу од
ломци из Торе исписани на пергамент у. Једна се носи на левој руци,
а друга на челу.
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Ове две амајлије засигурно нис у јединствени пре
дмети те врсте. Мора се имати у виду да случајни на
лази представљају једну општу појаву у време позне
монархије. Људи су користили традиционалне тек
стове као амајлије, носећи их око врата. Иако нис у
били намењени за читање, њихова употреба говори о
религијској моћи коју је писани текст стекао у позној
јудејској монархији.
6.3. О ртодоксија к њиг е

Ширење писмености и, са њом, ортодоксије књиге пот
помогнуто је политичком реформом. Урбанизација и
политичка централизација изазвале су огорченост у
руралнијим срединама. Како је централизована власт у
Јерусалиму расла и напредовала, старе политичке и дру
штвене структуре су одбациване. Овај процес се одра
жава нпр. код руралног пророка Михеја, из провинциј
ског града Моресет-Гата, у већ наведеном тексту:
„Чујте ово, поглавари дома Јаковљевог и кнежеви дома
Израиловог, који се гадите на правду и све што је право
изврћете, који градите Сион крвљу и Јерусалим беза
коњем. Поглавари његови суде за мито, и свештеници
његови поучавају за плат у, и пророци његови проричу
за новце, а на Господа се ослањају, говорећи: ,Није ли
Господ са нама? Неће доћи зло на нас‘“ (Мих 3, 9–11).

„Поглавари“ и „кнежеви“ се везују за „дом Јаковљев“
и „дом Израилов“, то јест за север. Те избеглице пред
асирским нападом на северни Израил „граде Јеруса
лим“. У околностима огромног раста Јерусалима, гла
гол „градити“ (корен  )בנהзахтева конкретног врши
оца радње. Нови насељеници Јерусалима, многи са
севера, опт ужени су да уносе изопачене друштвене

вредности. Северно царство је било урбаније, еко
номски напредније и култ урно разноврсније од Јудеје.
Нема сумње да су многе избеглице са севера припа
дале елити, будући самим тим најбољи представници
култ урне разноврсности и економске напредности
области. Они су „упали“ у култ урно изоловани, ру
рални југ, доневши са собом друштвене вредности
града. Пророчка критика, попут наведене Михејеве
(слична се може наћи код Амоса и Осије), осликава ту
друштвену напетост између града и села.
Критика нових култ урних утицаја врх унила је
убис твом Језекијиног унука Амона. Амон је владао
само две године (642–640), да би затим био убијен.
На конц у ће се скупина, на јеврејском именована као
‘am ha-aretz, што се може превес ти као „народ земље“,
умешати у ствар и обезбедити да трон наследи њима
подобна личност. Власт је поверена осмогодишњем
цару Јосији (владао 640–609). Јосија је владавину за
почео као марионета „народа земље“. О промени ло
куса друштвене моћи можда говори чињеница да је
нови цар био пореклом из Воската, малог села у ју
дејским брдима.35 Моћ је узета из рук у урбане елите
повезане са северним Израилом и враћена руралним
племенским вођама.
Улога загонетног ‘am ha-aretz у Јосијином држав
ном удару говори да су то, заправо, биле старе ру
ралне племенске вође.36 Напетост између ‘am ha-aretz
и урбане елите је јаснија у једном ранијем политич
ком удару – Јоасовом (владао 835–796) збацивању
царице Готолије (владала 841–835). Готолија, кћерка
северног цара Амрије, била је удата за јудејског ца
ра Охозију, у политичком савезу који је имао за циљ
поновно уједињење подељеног царс тва. Када је њен
муж убијен у дворској завери у Самарији, Готолија је
наследила прес то. Извештај о Готолијиној владавини
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закључује се изјавом која дос та говори: „И радоваше
се сав ‘am ha-aretz, а град се умири, пошто Готолију
убише мачем код царевог дома“ (2Цар 11, 20). Оба
државна удара говоре о напетос ти која је пос тојала
између урбане и руралне струје у древној Јудеји.
Јосијин удар је био реакција на промене у јудејском
друштву, покушај обнављања старих вредности и дру
штвеног устројства. Али, повратак није био могућ. Ми
нули дани се не могу вратити. Па опет, иако су извесне
промене које је донела асирска глобализација биле не
повратне, ипак су могле да послуже револуцији.
Причу о Јосијиној револуцији нашироко прича
девтерономис та у 2Цар 22–23. Верска обнова је под
стакну та откривањем једног свитка (или „књиге“, ка
ко се чес то погрешно преводи). Прича о дотичном
свитк у је следећа:
„Тада рече Хелкија првосвештеник Сафану писару: ,На
ђох свитак Закона (Торе) у дому Господњем‘. И Хелкија
даде свитак Сафану, и он је прочита. А Сафан писар
оде цару, и јави цару, говорећи: ,Покупише слуге твоје
новце што се нађоше у дому и предадоше их радници
ма који надгледају дом Господњи‘. И рече Сафан писар
цару, говорећи: ,Свитак ми даде Хелкија свештеник‘. И
прочита га Сафан цару. А кад цар чу речи свитка Зако
на, раздре одећу своју... Тада посла цар, те се скупише
к њему све старешине Јудеје и Јерусалима. И оде цар у
дом Господњи, и с њим сав народ Јудеје, и сви Јерусали
мљани, и сви свештеници и пророци, и сав народ, мало
и велико, и прочита им све речи свитка Савеза који се
нађе у дому Господњем. И цар, стојећи код стуба, учини
Савез пред Господом да ће они ићи за Господом и др
жати заповести његове и сведочанства његова и одред
бе његове свим срцем и свом душом, вршећи речи тог
Савеза написане у том свитку. И сав народ пристаде на
Савез“ (2Цар 22, 8–11; 23, 1–3).

Јосија користи откриће свитка да оправда чишћење
Јерусалима и Јудеје од лоших утицаја са севера.37 Сре
дишње место „књиге“ у извештају о Јосијиним рефор
мама је од прес удног значаја. Писана реч постаје „лак
мус-папир“ верске ортодоксије. У класичном делу из
области антропологије писања Припитомљавање ди
вљег ума, Џек Гуди запажа: „Писменост је истовремено
изазвала критику и примедбе са једне, и ортодоксију
књиге са друге стране“.38 Гуди се позива на догађај от
кривања свитка Савеза, који постаје основа Јосијиних
реформи. Откривање свитка је било одскочна даска
за Јосијине реформе, у току којих ће бити извршено
преписивање свитка. Тешко да може бити случајно
што су се ове, текстом надахнуте реформе одиграле
управо у време када запажамо друштвене услове нео
пходне за успон писања и археолошке доказе који го
воре о његовом муњевитом ширењу.
Библијска књига која је послужила као нацрт при
ликом Јосијиних реформи јесте Књига поновљених
закона. Када пажљиво размотримо специфичне еле
менте Јосијине реформе – нпр. централизацију бого
служења (Понз 12), Савез са Јахвеом (Понз 26), уни
штавање страних култова – видимо да су они одраз
девтерономистичког законика. Свечаност склапања
Савеза којом реформе почињу – „И цар, стојећи код
стуба, учини Савез пред Господом да ће они ићи за
Господом и држати заповести његове и сведочанства
његова и одредбе његове свим срцем и свом душом,
вршећи речи тог Савеза написане у том свитку“ (2Цар
23, 3) – одјекује девтерономистичким језиком (нпр.
Понз 4, 40; 6, 17; 7, 11; 26, 17). Веза између Јосијиних
реформи и Књиге поновљених закона веома је јасна.
У Књизи поновљених закона писање има среди
шњу ва
жност за от
кри
ве
ње, што ову књи
гу одва
ја
од остатка Петокњижја (како ћемо видети у седмом
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поглављу). Неколико примера расветлиће средишњу
улогу писања у Књизи поновљених закона. За разлику
од Књиге изласка, Књига поновљених закона више пу
та понавља тврдњу да је откривење на Синају записано
(4, 13; 5, 19; 9, 10; 10, 4; 27, 3, 8; 31, 24). Није записана
само Тора, него је и Мојсијеве поуке потребно записа
ти још једном: „Запиши све речи овога закона, кад пре
ђеш да уђеш у земљу“ (27, 3). Чак и цар мора да начини
за себе један примерак, како би могао да га чита и да у
њему тражи савете (17, 18). Штавише, одломци Торе
треба да се налазе у свакој кући. Књига поновљених
закона више пута налаже људима: „Напиши их на до
врацима куће своје“ (6, 9; 11, 20). На тај начин, сваки се
Јевреј сећао записаних заповести учења – Торе. Она је
исписивана на вратима домова. То је вероватно био на
чин да се у јудејско друштво почне уводити ортодокси
ја текста. Mezuzah – како се овај запис на вратима зове
– је постала подсетник на ортодоксију записане Торе.
Већ сам истакао два ванбиблијска примера – сребрне
амајлије из Кетеф-Хинома које наводе Понз 7, 9–10 и
свештенички благослов у Бр 6, 24–26 – који говоре о
верском ауторитет у и ортодоксији текста у периоду
позне јудејске монархије. Наравно, нису сви Јудеји би
ли способни да читају, нарочито не на нивоу вишем од
свакодневног. Али, и поред тога, писани текст је постао
основа религијског ауторитета у јудејском друштву.
Која је сврха писања у Књизи поновљених закона
и у Јосијиним реформама? Писана реч оправдава вер
ске реформе руралних старешина и вођа, потиснутих
централизацијом моћи у Јерусалиму и личности цара.
Књига поновљених закона знатно ограничава моћ ца
ра, кроз писану реч и „свештенике левите“:
„А кад седне на престо царства свога, нека препише се
би овај Закон (Тору) у прис уству свештеникâ левитâ, и

нека га држи код себе, и нека га чита док је жив, да се
учи бојати се Господа Бога свога, држати све речи овога
закона и ове уредбе, и вршити их. Да се не би уздигло
срце његово изнад браће његове, и да не би одступио
од ове заповести ни надесно ни налево, да би дуго ца
ровао он и синови његови у Израилу“ (Понз 17, 18–20).

Ово је била коренита новина. Моћ цара се ограничава.
Записана Тора, коју чувају „свештеници левити“, га
рант ује да цар неће постати исувише моћан, „да се не
би уздигло срце његово изнад браће његове“. На Бли
ском истоку царева реч је била закон, међутим овај од
ломак ставља цара под закон, једнако као и остале.
Ко је ограничавао моћ цара? Према наведеном за
кону за цара, „свештеници левити“ су му давали закон.
Даљи текст Књиге поновљених закона одређује тачни
је ову скупину: „Свештеници левити и све племе Ле
вијево да немају удела ни наслеђа са осталим синови
ма Израиловим“ (Понз 18, 1). Свештеници левити су
живели широм земље, не само у Јерусалиму и храму. У
свечаности склапања Савеза у Књизи поновљених за
кона свештеници левити су поред Мојсија: „И рекоше
Мојсије и свештеници левити свему Израилу, говоре
ћи: ,Пази и чуј, Израилу, данас си постао народ Госпо
да Бога свога‘“ (27, 9). Засигурно није случајност што
је у овом одломку описан читав ток записивања Књиге
поновљених закона. Приповест се развија у 27, 1–9:
„И заповеди Мојсије са старешинама Израиловим
народу, говорећи: ,Држите све ове заповести које
вам ја данас заповедам. И кад пређеш преко Јорда
на, у земљу коју ти даде Господ, Бог твој, подигни
себи камење велико и намажи га кречом. И напиши
на њему све речи овог Закона (Торе), кад пређеш да
уђеш у земљу коју ти даје Господ Бог твој, у земљу где
тече млеко и мед, као што ти је рекао Господ Бог ота
ца твојих... И напиши на том камењу све речи овога
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Према наведеној причи, „ова Тора“ је записана тек
пошто су Израилци прешли преко Јордана. Мојси
јев говор у Књизи поновљених закона је, према то
ме, записан касније, очигледно од стране свештеникâ
левитâ. Старе племенске вође које се помињу у Понз
27 – „старешине Израилове“ и „свештеници левити“
–централизацијом и урбанизацијом позне јудејске
монархије губе значај. Сада, међутим, они намећу ца
ру ортодоксију писаног текста која ограничава царску
моћ. Иронично, писање се у Јудеји проширило помо
ћу владајуће бирократије, да би се затим, у девтеро
номистичком законодавству, окренуло против моћи
владајућег слоја. Јосијине реформе постају одлучују
ћи тренутак за улогу писања у библијским текстови
ма. Пре позне јудејске монархије, писање је у древном
Израилу било споредна појава, коришћена на двору
за вођење белешки. Појавило се у магији и имало уло
гу у настајању митова о стварању. Током позне Јудеј
ске монархије, пак, писање постаје саставни део дру
штвене свакодневице. Писани текстови чувају знање
и пружају ауторитет. Важност писане речи биће осет
на у целокупној послејосијанској књижевности. Улога
писања у друштву веома се променила.
Утицај култ уре текста створене Јосијиним рефор
мама види се нпр. код Јеремије. Служба пророка Јере
мије је почела када је првосвештеник Хелкија нашао
свитак (2Цар 22, 2, 8). Пророк признаје: „Кад се нађоше
речи твоје, поједох их, и реч твоја постаде ми радост и
весеље срцу мом“ (Јер 15, 16), указујући истовремено
на проналажење свитка и на свој позив (Јер 1, 9). Сâм
Јеремија није био писар, али његов блиски пријатељ,
писар Варух, записивао је његова пророштва. Тако

нпр. када Јахве заповеда Јеремији да запише пророч
ку поруку (Јер 36, 1–2), пророк зове Варуха да запи
ше оно што ће му он издиктирати (стих 4). Овај опис
процеса записивања пророкових речи је први и једи
ни библијски извештај те врсте.
6. 4 . Нови д р у ш т вен и полож ај п ис ања

Од времена Језекије до Јосије писање не само што се
проширило, него је стекло и нови друштвени положај.
Оно више није привилегија државе. Распрострањено
је и у разним неписарским сталежима, као што пока
зују раније размотрени записи. Да бисмо разумели ка
ко се друштвени положај писања променио, вратимо
се на чувено проналажење свитка: „Тада рече Хелкија
првосвештеник Сафану писару: ,Нађох свитак Закона
у дому Господњем‘“. То што је првосвештеник прона
шао свитак у храму од прес удне је важности за разу
мевање новог друштвеног положаја писања: у храму,
међу свештеницима. Ово је помак у однос у на тради
ционалну контролисаност писања државом. Нарав
но, писање је у храму увек имало улогу, али сада су
свештеници искористили писани текст као средство
спровођења религијских реформи. Писање више није
пуки магијски начин да се распозна да ли је нпр. жена
преварила свог мужа (као у Бр 5). Оно је сада средство
спровођења једне религијске визије, како у народу, та
ко и у владајућим слојевима.
Зашто се друштвени положај писања коренито
променио управо у овом тренутку историје? Пораст
писмености је отворио могућност да писање стекне
нов друштвени положај. Као што тврде антрополо
зи, писменост је омогућила ортодоксију књиге. Ме
ђутим, важнији од овога били су политички догађаји,
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који су свештеницима у храму, раније потчињенима
монархији, дали предност. Јосијин отац је убијен ка
да је Јосији било само осам година, и „народ земље“,
рурална јудејска политичка скупина, доводи на трон
цара дечака. Учинивши то, ови рурални политичари
су оборили утврђену политичку и верску власт. Писа
на реч је искоришћена да би се ове политичке и верске
реформе озакониле. Првосвештеник је открио писану
реч у храму, коју затим свештеници и „народ земље“
користе да учврсте свој положај у политичком живо
ту позне Јудејске монархије.
Првосвештеник Хелкија открива свитак Савеза
– што непосредно указује на законодавс тво Изл 20–
23 о ком се говори у Изл 24, 7 (→ погл. 7) – и Јосији
не реформе прате Понз. Понз је била велика повеља
Јосијиних политичких и верских реформи. Иронич
но, Књига поновљених закона умногоме ограничава
моћ цара. У Понз 17, 16–18 нпр. по питању царске
моћи стоји:
„Али (цар) да не држи много коња, и да не враћа народ
у Египат да би имао много коња, јер вам је Господ ре
као: ,Не враћајте се више овим путем‘. И да нема много
жена, да не би отпало срце његово; ни сребра ни злата
да нема врло много. А кад седне на престо царства сво
га, нека препише себи ову Тору у присуству свештеникâ
левитâ“.

Ова ограничења царске моћи биће искоришћена за
критику славног цара Соломона.39 Девтерономистич
ки извештај о владавини цара Соломона опис ује цара
који гради огромне коњушарнице за своје коње, же
ни стотине жена и сабира велике количине злата. У
вешто прикривеној критици, девтерономиста пише:
„Сви судови из који пијаше цар Соломон беху златни,
и сво пос уђе у дому шуме Ливанске беху од чистога

злата. Од сребра не беше ништа; сребро беше ништа
у време Соломона“ (1Цар 10, 21). Замислите колико
је пао углед Соломона, који је од мудрог цара злат
ног доба постао цар који је прекршио Божији закон!
Девтерономисти на сва уста критикују Соломона, јед
ног од оснивача уједињеног царства, мада ипак на по
средан начин. Штавише, девтерономистички закон о
цару захтева да свештеници левити надгледају пре
писивање Торе за цара. Преписана Тора затим игра
улогу обавезујућег ауторитета, контролишући царево
понашање. Књига поновљених закона није документ
јаке монархије. Убиство цара Амона (владао 642–640)
и узвођење осмогодишњег Јосије на царски престо од
стране „народа земље“ пружило је том истом „народу
земље“ могућност да ограничи моћ монарха. Када је
Јосија порастао (у осамнаестој години владавине, пре
ма 2Цар 22, 3), започео је широке верске реформе које
ће му вратити улогу поглавара храма.40
У чему је средишњи проблем или, још боље, но
вина Књиге поновљених закона? До тог тренутка,
библијска књижевност је, у суштини, настајала под
покровитељством царске моћи. Међутим, Књигу по
новљених закона нис у саставили владарски писари.
Она ограничава моћ цара и заузима се за обичне људе.
Књига поновљених закона служи као контролор царе
ве моћи. То је књига друштвене савести која подржа
ва обесправљену руралну власт и руралне свештенике
левите. Зато је Књига поновљених закона књига „на
рода земље“ (‘am ha-aretz). Књига поновљених закона
се брине и о свим странцима, као и, уопште, о свима
који живе у земљи Израиловој. Један од честих израза
у књизи гласи: „на свим твојим капијама“, одражавају
ћи њену широку друштвену заинтересованост. Књи
га поновљених закона није дело јерусалимске ели
те или Јосијиних дворских писара. Својом широком
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друштвеном заинтересованошћу она се супротставља
и дворској књижевности и свештеничком законику
који се налази у Књизи левитској и Књизи бројева.
Дакле, друштвени положај писања се шири. Не пи
ше се више само по налогу двора. Ако је – како сам ус
тврдио – писани текст постао основа религијске орто
доксије, на који је начин распростиран? Немамо основа
да сматрамо да је произвођено на хиљаде преписа, који
би затим били чувани у личним библиотекама. За тако
нешто нема доказа; уосталом, то би било веома непрак
тично. Иако је до ширења писмености дошло, у питању
је тек свакодневна писменост, која се појавила успоном
јудејске бирократије и економије. Јавни списи религиј
ске природе били су такође део свакодневице, будући
намењени за постављање на довратак сваког израил
ског дома (Понз 6, 9; 11, 20), или за ношење око врата
(као амајлије). Они су били нека врста подсетника на
Мојсијев Закон, као што је заповеђено у Књизи поно
вљених закона. Свештеници левити широм земље узе
ли су на себе да поучавају народ записаној Тори.
6.5. К рит ик а к њиг е

Писање није нужно сматрано свеопштим добром. На
пример, кроз занимљиву слику фараона и бога Тотома,
Платон критикује египатског бога и изумитеља писања:
„Ниси, дакле, изумео лек за памћење, него за подсећање,
а ученицима носиш привидну а не истиниту мудрост,
јер кад постану многослушаоци без наставе уображава
ће о себи да су и свезналице, иако су већином незна
лице и тешко је са њима изаћи на крај, јер су постали
привидни мудраци, а не мудраци“ (Федар, 275a). Текст
омогућава читање „без наставе“ и може да замени тра
диционалног учитеља. Па ипак, тврди Платон, настава

живог учитеља је та која чини човека мудрим, а не сâм
текст. Текст подрива заједницу и не доноси мудрост.
Писање ауторитет смешта у текст и његовог чита
оца, уместо у традицију и заједницу. Писање не захте
ва живи глас. Зато писање има моћ да истисне тради
ционалне начине обучавања и друштвено устројство
образовања. У предлитерарном друштву ауторитет
је у потпуности зависио од традиције, чији носиоци
су били родитељи и старешине, и која је преношена
усмено, са поколења на поколење. Заједница је та ко
ја има кључеве мудрости и ауторитета. Писани текст
може да замени традиционалну мудрост у чијем је
средишту заједница. Што се тиче знања и мудрости,
појединац више није зависан од заједнице, зато што
писана реч сама по себи пружа знање. Гледано из овог
угла, нагласак на писаном тексту у Јосијиним рефор
мама и у Понз није био обична, него опасна новина!
Иако се заснивао на древности Мојсијевог откриве
ња, и премда су га девтерономистички реформатори
искористили да поново потврде традиционалну ор
тодоксију, писани текст је исто тако могао да поста
не замена за ортодоксију.41 Напетост између текста
и традиције, између писаног и усменог, види се већ
у Јер. Један од најпроблематичнијих одломака у би
блијској књижевности је Јер 8, 8, који подсећа на Со
кратову критику мудрости засноване на тексту: „Ка
ко говорите: ,Мудри смо, и Тора је Господња код нас‘?
Заиста, лаж учини лажљива писаљка писарева“. Неки
коментатори нерадо закључују да је ова „Тора Господ
ња“, заправо, Књига поновљених закона или нека ње
на варијанта. У овоме се заиста може видети свитак
Закона откривен за време Јосијиних реформи, који се
обично сматра предканонском варијантом Понз. Па
ипак, овај закључак није очигледан. Један коментатор
пише: „Овај кратки одломак је један од најтежих за
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разумевање у целој књизи“.42 Он сматра да није могу
ће да пророк говори о некаквом измишљеном зако
нику или, пак, да одбацује Књигу поновљених закона.
У популарној књизи Ко је написао Библију?, Ри
чард Елиот Фридман тврди да је сâм пророк Јеремија
био девтерономиста. Према томе, у Јер 8, 8 не може
бити речи о Понз. Фридман овај стих сматра крити
ком свештеничког документа (хипотетички свеште
нички документ или P, како се стручно назива, налази
се пре свега у Лев и Бр, али му научници припис ују и
неке одломке из Пост и Изл).43 Међутим, то би значи
ло да су Јосијине реформе биле првенствено свеште
ничке реформе. Ова тврдња, такође, занемарује кључ
ни елемент Јеремијине критике: то је критика писаног
текста као таквог, критика самог писања. Записаност
традиције свештеничкој школи није интересантна
(→ погл. 7). У документ у P се ни у једном тренутку не
заповеда да треба да буде записан, нити се писање у
њему помиње на битан начин. Док је P данас (и у ве
ћини научних описа) текст, чини се да сâм P тога није
свестан. Девтерономион је, напротив, веома свестан
себе као записаног откривења. Према томе, Јеремији
на критика писања и писаног текста тешко се може
применити на свештеничку књижевност.
Спомињање „лажи“ (sheker) у Јер 8, 8 подсећа на је
дан од Јеремијиних најоштријих коментара у вези се
данима Јосијине владавине: „И поред свега тога, не вра
ти се мени невера јој сестра Јудеја свим срцем својим,
него у лажи (sheker)“ (Јер 3, 10; уп. ст. 6–10). Очигледно
је постојало неко незадовољство у вези са Јосијиним
реформама. Унутартекстуално указивање на повратак
Јудеје кроз Јосијине реформе између 3, 10 и 8, 8 користи
исту јеврејску реч: тај повратак је sheker, лаж.
Шири контекст наведеног Јеремијиног одлом
ка омогућава његово ваљано тумачење. У Јер 8, 7–9

записана „тора Господња“ је замењена различитим
врстама усменог предања:
„И рода под небом зна своје време, грлица и ждрал и
ласта пазе на време кад долазе, а народ мој не зна пре
дање (mishpath) Господње. Како говорите: ,Мудри смо,
и Закон (Тorah) је Господњи код нас‘? Заиста, гле, лаж
учини лажљива писаљка писарева. Мудри се осрамо
183
тише, уплашише се и узеше се. Ето, одбацише реч (da Критика књиге
var) Господњу, па каква им је мудрост?“

За ваљано тумачење овог одломка од прес удне су ва
жности јеврејски изрази mishpath, torah и davar. Јасно
је да израз „Тора Господња“ указује на писани текст,
с тим што се научници често споре око тога који је
текст у питању. Неки мисле да је у питању Девтероно
мион; други, пак, да су то записана (лажна) тумачења
девтерономистичког закона. Лично сматрам да се ов
де не ради о одређеном тексту, него о ауторитет у било
ког записаног текста, као супротстављеног усменом
предању. Контекст разјашњава проблем. Девети стих
указује на „реч (davar) Господњу“. У библијском је
врејском ово је технички израз за усмену реч коју Бог
даје пророку.44 Мудрост је повезана са усменим преда
њем заједнице и објавама Божијих посланика, па како
онај ко њих одбацује може бити мудар?
Израз mishpath у седмом стиху нешто је ширег опсе
га значења; може се превести као „предање Господње“
или „обичај Господњи“.45 Mishpath се у библијској књи
жевности често налази на местима која се не односе на
неку записану традицију, али где ипак постоји чврсто
укорењен обичај или традиција. Тако нпр. нови цар се
уводи у престо у традиционалном обреду и на одре
ђеном месту, „према обичају (mishpath) цара“ (2Цар
11, 14). Пророк Самуило упозорава Израил у вези са
„начином“ (mishpath) на који ће цар владати (1Сам 8,

184
Јосија
и револуција
текста

9, 11). Употреба израза mishpath у правном значењу не
односи се на писане текстове, него на правне судове. У
већини случајева не постоји чак ни писани текст који
би послужио као основа суђења (нпр. Пост 18, 25; Лев
19, 15). Како друштвене околности Јеремијиног вре
мена, тако и непосредан књижевни контекст указују
на то да Јер 8, 8 представља побуну против ауторите
та писаног текста, који је сматран рушиоцем усменог
предања и ауторитета пророкâ.
Између усменог предања и текста уједно посто
је континуитет и супротстављеност. Већина научни
ка истиче континуитет. Он, са једне стране, заиста
постоји. Међутим, са друге стране, усмено и писано
су оштро сукобљени. Традиционална друштва су се
ослањала на усмено предање и заједницу као на осно
ве ауторитета. Писани текст представља изазов за из
воре традиционалне мудрости, штавише има моћ да
их потисне. Јер 8, 7–9 јасно осликава разлику изме
ђу усменог и писаног ауторитета. На крају је писани
текст заменио пророке и усмено предање. У времену
другог храма, „реч Господња“ ће бити писани текст, а
не више усмена проповед пророкâ. Међутим, сукоб
усменог и писаног није решен лако нити брзо. На
петост између усменог и писаног предања у времену
другог храма добиће, између осталог, облик супрот
стављености између фарисеја и садукеја. Иако је усме
но предање наставило да брани своја права (као нпр.
код Јеремије), на крају је ипак потиснуто и замењено.
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Писање пет књига Торе је одличан пример текстуа
лизације древне израилске религије. Са једне стране,
Књига изласка, нарочито откривење на планини Си
нај у Изл 19–23, показује незаинтересованост Библи
је за сопствену текстуалност. Са друге стране, Књига
поновљених закона приказује текстуалност Торе као
темељну чињеницу откривења на планини Хорив (не
на Синају, као у Књизи изласка). Ови различити из
вештаји о откривењу одражавају историјски процес
текстуализације израилске култ уре и религије. Науч
ници Тору посматрају углавном кроз питање аутор
ства, користећи критику извора. Ми ћемо, међу тим,
ово поглавље започети другачијим приступом, по
стављајући питање: какав је однос Торе према соп
ственој текстуалности?
Средишња личност текстуалности Торе је Мојсије.
Књижевна историја текстуализације Торе прати Мој
сијеву улогу у откривењу. Мојсије је први избавитељ
Израила. Он прима и објављује откривење на плани
ни Синај. Мојсију су дате камене таблице. Према Књи
зи изласка, ове таблице су, изгледа, садржале нацрт
шатора састанка, док су према Књизи поновљених
закона садржале десет заповести. Мојсије прераста
у писца и ауторитативну личност јеврејске религије.
Списи и предања приписивана Мојсију наставила су
да се умножавају дуго после његове смрти, да би му
коначно била приписана целокупна Тора. Хелени
стички Јевреји су између 300. године пре Хр. и 300.
године наставили да пишу псеудоепиграфска дела у
име Мојсија, попут Књиге јубилеја. После уништења

другог храма, рабини као што су Акива и Јуда Кнез (Је
худа ха-Наси) сакупили су усмена законска предања у
Мишну, Тосефт у и Талмуд. Сва ова дела се ослањају на
Мојсија као на темељни ауторитет: „Мојсије је примио
Тору на Синају и предао је Исусу, Исус старешинама,
старешине пророцима, а пророци су је предали људи
ма великог већа“ (Изреке отаца 1, 1).
Пре него што се вратим на питање текстуализа
ције Торе, дужан сам да упозорим читаоца да се ово
што следи супротставља читавом једном веку библи
стике. Нарочито желим да оспорим последњих неко
лико деценија европског проучавања Петокњижја,
које је настанак Петокњижја сместило у персијски
период. Научници попут Ерхарда Блума, професора
на Универзитет у у Тибингену, или Рејнера Алберца,
професора на Универзитет у у Минстеру, датирали су
настанак Петокњижја све касније и касније. Није мо
гуће набројати све научнике и радове којих ће се ово
поглавље дотаћи (јер нема краја писању књига о Пе
токњижју). Стога ћу у неколико напомена истаћи неке
од приговора појединим научницима. Моји закључци
су другачији зато што је мој приступ био другачији. С
обзиром на то, да бисмо се окренули појединостима,
морамо да размотримо методологију.
Мој приступ настанку библијске књижевности
почео је разматрањем практичних страна писања и
развоја друштвених околности писања у древном
Израилу и раном јудаизму. На пример, веома сложе
ни модели записивања и редиговања библијске књи
жевности кроз више слојева чине ми се не само не
разумно субјективним, него и веома захтевним. За
тако нешто било би неопходно напредно схватање
текстуалности и постојање веома развијених писар
ских школа. Међутим, на основу спољних доказа које
пружају археологија и записи, не може се тврдити да
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су оне постојале. Чак и ако би се овакви модели, ко
ји говоре о мноштву аутора и редактора, могли укло
пити у друштвене, економске и политичке околности
древног Израила, нема убедљивих доказа у прилог на
ведене претпоставке. Улога писања и друштвена исто
рија указују на много једноставније моделе настанка и
раста библијске књижевности.
7.1. Р еч „тор а“

Занимљиво је да јеврејска реч torah ( )תדהизворно зна
чи „учење“, „поучавање“, указујући на усмено преда
ње. Реч потиче од јеврејског корена trh, који значи
„поучавати“. У Библији често има управо ово значење.
Истовремено, постоји средишњи садржај учења који
је садржан у првих пет књига Библије, познатих под
називом Тора. Како је Моше Вајнфелд истакао, „Пре
лазак са торе као учења на Тору као свештену књигу
Јосијиног времена преломна је тачка израилског ду
ховног живота“.1 Па ипак, изворно значење јеврејске
речи torah подвлачи њену усменост. Реч је означавала
усмено поучавање и није имала никакве везе са писа
ним текстом. Између осталог, у овом поглављу намера
вам да покажем како „учење“ постаје свештени текст.
Употреба речи torah у самој Тори, то јест употреба
израза „учење“ у Петокњижју, представља „издају“ ра
ног значења речи. У Књизи постања нпр. Бог обећава
да ће учинити Израил великим народом „зато што је
Аврам слушао глас мој и чувао наредбу моју, запове
сти моје, законе моје и поуке моје“ (26, 5). Тора је део
често навођене тројке: заповести, закони и поуке (to
rah). Поред тога, torah не означава нужно Божије поу
ке. Како видимо у Причама Соломоновим, torah може
означавати поуке оца сину: „Сине мој, не заборављај

поуке (torah) моје, и заповести моје нека чува срце
твоје“ (Пр 3, 1); „Чувај, сине мој, заповест оца свога и
не остављај поуке (torah) мајке своје“ (Пр 6, 20). Мо
гли бисмо да наведемо мноштво оваквих примера,
али ови довољно показују да је тора најпре била део
усмене речи древног Израила. Како, онда, Тора поста
је писани текст, у пуном смислу те речи?
Пре него што одговоримо на питање о томе како је
Тора постала текст, ваља размотрити употребу дотич
не речи у Петокњижју, то јест у Тори самој. Научници
Петокњижје обично деле на најмање четири извора,
међу којима су и свештенички и девтерономистич
ки. Да бисмо поједноставили, можемо оквирно рећи
да су Књига левитска и Књига бројева свештеничке, а
Књига поновљених закона девтерономистичка. Пре
ма послевелхаузеновској библистици, свештенички
списи чине најмлађи од четири документа. Стога је
неуобичајено што се јеврејска реч torah у Књизи ле
витској и Књизи бројева никада не односи на текст. У
овим књигама torah задржава значење учења или поу
чавања, што значи да свештенички списи Петокњиж
ја нис у свесни сопствене текстуалности. Ово је сушта
супротност књижевности персијског и хеленистичког
периода, коју су састављали углавном свештеници, и
где је torah текст. Тако нпр. записана Тора (са великим
„т“) је средиште религијског програма персијског пе
риода, као што се види у Књигама Јездриној и Немији
ној. У Нем 8 нпр. описана је велика свечаност предста
вљања свитка Мојсијеве Торе, који се чита, проучава
и поштује. Ова текстуализација Торе се такође види у
Књизи дневника, где израз torah означава сваки текст
(уп. нпр. 1Дн 16, 40; 2Дн 15, 3). Први пут значење тек
ста реч torah добија у Књизи поновљених закона и код
писаца из Јосијиног времена.
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Наше схватање приче о откривењу и записивању Торе
представља мешавину низа текстова и предања, укљу
чујући и чувени призор на Божијој планини из фил
ма Десет заповести. Међутим, ако се усредсредимо на
прву причу о Божијем откривењу на планини Синај,
изложену у Изл 19, стећи ћемо много другачију слику.
Којим речима се опис ује прво откривење на Си
нају? Ради се о говорењу, а не писању, о усмености, а
не о текстуалности. То је сасвим природно, ако има
мо у виду рано израилско племенско друштво. Најпре
народ чује грмљавину са планине. Чудесна двосми
сленост која постоји у јеврејском језику добро је по
служила у овој причи. Јеврејска реч qol може значи
ти „глас“, „звук“ или „грмљавина“.2 Док се народ пење
на планину, чује се qol и виде муње. Претпоставимо
да qol овде означава грмљавину, с обзиром да је про
праћен муњом. Међутим, у Изл 19, 19 прича казује
да „Мојсије говораше, а Бог му одговараше гласом /
у грому“. Затим Мојсије усмено преноси народу оно
што му је Бог рекао. Тако нпр. најављујући десет запо
вести, Мојсије вели да „рече Бог све ове речи“ (Изл 20,
1). Народ тражи од Мојсија да им говори, да им каже
шта је Бог рекао, зато што се плаше да им Бог непо
средно говори (Изл 20, 19). Бог заповеда Мојсију да
подсети Израилце на оно што су видели – да је Бог са
неба говорио са народом (Изл 20, 22).
Запањујуће је запажање да писање у откривењу на
планини Синај (Изл 19) нема никакву улогу. Такође,
писање нема улогу у опис у давања десет заповести
(Изл 20), као ни у такозваном законику Савеза (Изл
21–23). Чини се да прича о откривењу у Изл 19–23
није свесна тога да је Тора текст. Ова чињеница ће по
стати још значајнија када видимо колико су позни

ја предања опседну та излагањем приче о записивању
Торе.3 Тема исписивања камених таблица од стране
Бога први пут се јавља не у Изл 19–20, него тек по
завршетку свечаности склапања савеза, у Изл 24. Тек
накнадно, у Изл 24, 4, приповедач бележи да је сâм
Мојсије записао заповести. Он је то учинио не зато
што што му је Бог тако заповедио у причи, него само
зато што би то могло бити очекивано.
Дакле, у догађај на Синају писање се уводи тек у
Изл 24. Међутим, овај одломак је веома чудан. Изл 24
представља загонетку последњем веку библијске кри
тике извора, као и последњем миленијуму побожних
читалаца.4 Као што ћемо видети, део проблема поти
че од једноставне чињенице да се Изл 24 бави темама
и догађајима од средишње важности. Да бих олакшао
књижевну анализу одломка, начинио сам превод са
поделом на пас усе, белешкама у заградама и курзи
вом, којима сам истакао основне књижевне јединице
и проблеме који постоје у причи.
Изл 24, 1–8: „И рече (субјекат је изостављен) Мојсију:
,Изађи горе ка Господу, ти и Арон, Надав и Авијуд, и
седамдесет старешина Израилових, и поклоните се из
далека. Мојсије сâм (мења се податак о томе ко ће ићи
на планину) нека приступи Господу, а они нека не при
ступе; и народ нека не иде горе са њим‘. И дође Мој
сије, и рече народу све речи Господње и све законе. И
одговори народ једним гласом, и рекоше: ,Чинићемо
све што је рекао Господ‘. И записа Мојсије све речи Го
сподње и, уставши рано, начини олтар подно планине
и дванаест стубова за дванаест племена Израилових. И
посла младиће из синова Израилових, који принесоше
жртве спаљенице и принесоше теоце и жртве захвал
не Господу. И узевши Мојсије половину крви, стави у
пос уде, а половину крви изли на олтар. И узе свитак
Савеза (очигледно онај који бива нађен у 2Цар 23, 2) и
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прочита народу. А они рекоше: ,Шта је год рекао Господ
чинићемо и слушаћемо‘. А Мојсије узе крв и покропи
њоме народ, и рече: ,Ево крв Савеза који учини Господ
са вама за све речи ове‘“.
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Изл 24, 9–11: „Потом отидоше горе Мојсије и Арон,
Надав и Авијуд, и седамдесет старешина Израило
вих (скупина поменута у првом стиху), и видеше Бога
Израиловог, и под ногама његовим као постоље од ка
мена сафира, ведро попут неба. И Бог не пружи руке
своје на изабране из синова Израилових, него видеше
Бога, па једоше и пише“.
Изл 24, 12–13: „И рече Господ Мојсију: ,Попни се мени
на планину и остани овде, и даћу ти таблице од камена,
закон (torah) и заповести (mitzvah) које сам написао, да
их учиш‘. Тада устаде Мојсије са Исусом који га служа
ше, и изађе Мојсије на планину Божију...“

Научници се слажу да је ово поглавље спој више извора
и да текст показује трагове прерађивања. Међутим, не
ма слагања по питању поретка паковања слојева. Заи
ста сматрам да је једини разлог сложености овог одлом
ка то што се у њему говори о догађајима од средишње
важности: пењемо се на планину Синај, Мојсије запи
сује Тору, народ крвљу склапа савез са Богом, стареши
не виде Бога, а Бог обећава да ће исписати „таблице од
камена“ и дати их Мојсију. Како би један свештенички
или девтерономистички редактор, или пак савремени
коментатор, могао да одоли оваквом поглављу? Упра
во овакви текстови привлаче редакторе, коментаторе и
тумаче. Пре него што се развило схватање о свештено
сти и неизмењивости текста, редактори и коментатори
су једноставно уносили белешке у сам текст. Као један
од најједноставнијих примера оваквих коментара мо
же послужити појашњавајући коментар у 1Сам 9, 9: „У
старо време, ко би ишао да пита Господа, говорио би:

,Хајде да идемо видеоцу‘. Јер ко се сада зове пророк, у
старо се време зваше виделац“.5 Курзивом је означена
глоса каснијег писара који је осетио потребу да разја
сни значење старог јеврејског израза „виделац“. Кроз
овај пример такође стичемо кратак увид у историјску
слојевитост текста: каснији писар тумачи нешто што
сматра оскудно објашњеним или тешко разумљивим,
додајући кратко објашњење. У процесу преписивања
и преношења библијских текстова теолошки или идео
лошки осетљивије теме привлачиле су већу пажњу.
Питање је како се треба кретати кроз овај тексту
ални лавиринт. Не желим да се бавим питањем реди
говања Изл 24 путем добрих старих критичких мето
да критике извора, критике редакција или историје
традиција. То би било само додавање још једног гласа
мноштву гласова који су се на Синају већ чули. Да би
смо са овим поглављем отишли корак даље, потребно
је да покушамо да му приступимо на нов начин. Моја
разматрања Изл 24 вођена су развојем саме текстуал
ности. Полазим од претпоставке да се кључ настанка
и редиговања овог поглавља мора налазити у самом
развоју идеје писаног и, затим, свештеног текста.
Као књижевни текст, Изл 24 се јасно издваја од око
лине. Почиње изненадно, без субјекта у првом стиху,
наводећи на закључак да је измештен из првобитног
контекста. Постоји, наиме, извесна напетост у вези са
очекивањем да је подразумевани говорник у првом
стиху Господ. Природно би било да сâм Господ говори
Мојсију да се попне њему на планину. Проблем ова
квог тумачења састоји се у томе што је у причи Господ
у трећем лицу. Дакле, не стоји: „Рече Господ: ,Изађи го
ре ка мени‘“, него: „Рече (он): ,Изађи Горе ка Господу‘“.
Ко је, дакле, рекао Мојсију: „Изађи горе ка Господу“?
Поред тога, први стих није лако повезати са претход
ним поглављем. Можда је премештен из Изл 20, 22, где
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почиње законик Савеза (Изл 21–23). Али ни то не би
објаснило ко је тајанствени изостављени субјекат.
Такође, литерарна анализа показује да стихови 2–8
представљају другачији извор у однос у на главни ток
приче. То се види из промене податка о томе ко ће се
попети ка Господу. У првом и деветом стиху на пла
нину се позива прилично велика скупина: Мојсије,
Арон, Надав, Авијуд и седамдесет старешина. Према
другом стиху, Мојсије узлази сам, што се слаже са ра
нијим извештајем у Изл 19, 3 (видети и стих 20), у ком
Мојсије такође сам узлази на планину.
Да би ствар била још сложенија, изгледа да у сти
ховима 2–8 постоји два слоја. На њих указује понавља
ње народне заклетве у стиховима 3b и 7b: „Чинићемо
све што је рекао Господ“, односно: „Шта је год рекао
Господ чинићемо и слушаћемо“. Овакво понављање
обично представља редакторску ознаку да је одређе
ни одломак накнадно додат, слично примерима 1Цар
14, 25–28 и 2Дн 12, 2–9, које сам навео у првом погла
вљу. Прва заклетва нас враћа на Изл 19, 5–8, где Мој
сије износи „речи Божије“ Израилу, који на њих од
говара: „Шта је год рекао Господ чинићемо“. На овај
начин, стихови 2–3 повезују Изл 24 са првобитном
причом о откривењу у Изл 19. Стихови 4–8 предста
вљају девтерономистички слој тумачења свечаности.
Изл 24, 2–8 се, дакле, може поделити на следећи начин:
Изл 24, 2–3 (повезивање са Изл 19, 5–8): „,Мојсије сâм
нека приступи Господу, а они нека не приступе; и народ
нека не иде горе са њим‘. И дође Мојсије, и рече наро
ду све речи Господње и све законе. И одговори народ
једним гласом, и рекоше: ,Чинићемо све што је рекао
Господ‘“.
Изл 24, 4–8 (девтерономистички додатак): „И записа
Мојсије све речи Господње и, уставши рано, начини ол

тар подно планине и дванаест стубова за дванаест пле
мена Израилових. И посла младиће из синова Израи
лових, који принесоше жртве спаљенице и принесоше
теоце и жртве захвалне Господу. И узевши Мојсије по
ловину крви, стави у пос уде, а половину крви изли на
олтар. И узе свитак Савеза и прочита народу. А они ре
коше: ,Шта је год рекао Господ чинићемо и слушаћемо‘.
199
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Понављање заклетве у стиховима 2–8 свакако се чи
ни непотребним. Док заклетва у Изл 24, 3, у суштини,
прати прву заклетву коју је народ положио у Изл 19,
5–8, заклетва у Изл 24, 7 је подстакнута Мојсијевим
записивањем откривења и читањем свитка Савеза на
роду. Стих 4 говори да „записа Мојсије све речи Го
сподње“. Какав обрт! Мојсију није заповеђено да за
пише откривење; он то чини сам од себе. У дословном
читању, овај стих би значио да је Мојсије записао за
коник Савеза (Изл 21–23) и десет заповести (Изл 20).
Мојсије затим крвљу склапа савез, који врхуни у чи
тању свитка Савеза и поновном полагању заклетве
од стране народа. Важно је сетити се да је народ већ
раније чуо ове речи и заклео се да ће их верно испу
њавати (стих 3). Стога стихове 4–8 препознајемо као
каснији додатак у одељку 2–8, чији је смисао текстуа
лизација усмене свечаности.
Како треба разумети ова два одломка у стиховима
2–8, у контексту састављања свитка? Први део везује
причу за Изл 19. Према томе, стихови 2–3 су део при
поведачке нити Књиге изласка као целине. Они су део
процеса стварања једне прозне приповести од разних
прича, усмених предања и богослужбених елемената
који сачињавају Књигу изласка. Изворна, пак, прича
о Синају није свесна своје текстуалности, то јест не
извештава о сопственом записивању. Стихови 4–8 из
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вештавају о Мојсијевом записивању свитка Савеза.
Овај свитак је касније изгубљен, према извештају о
Јосијиним реформама у 2Цар 22–23. Првосвештеник
Хелкија проналази свитак за који се испоставља да је
то тај исти свитак Савеза (запазите да су Изл 24, 7 и
2Цар 23 једина два места у Библији у којима дословно
стоји израз „свитак Савеза“).
Где још у Библији Мојсије пише? Уосталом, о Мој
сију се обично говори као о ономе ко је од Бога примио
већ исписане таблице, а не као о ономе ко их је испи
сао. Не треба да изненађује чињеница да је друго место
на ком се Мојсије одређује као писац управо закључак
Књиге поновљених закона. У извештају о постављању
Исуса за Мојсијевог наследника читамо: „И Мојсије
записа овај закон, и даде га свештеницима, синови
ма Левијевим који ношаху ковчег Савеза Господњег,
и свим старешинама Израиловим“ (Понз 31, 9). Овај
одломак је један од редакторских захвата који Књигу
поновљених закона повезује са Књигом Исуса Навина,
чинећи тако једну обимнију приповест, коју су науч
ници назвали девтерономистичком историјом. Чак ће
и обичан читалац увидети нпр. да Понз 31 и ИНав 1
понављају причу о постављању Исуса, повезујући тако
два свитка – Књигу поновљених закона и Књигу Исуса
Навина.6 Важно је, исто тако, приметити да Изл 24, 4
и Понз 31, 9 користе понављање да би представили
Мојсија као онога ко је записао Тору. Можемо претпо
ставити да управо овде, приликом завршног редиго
вања Библије, Мојсије постаје писац. Узгред, последње
редиговање Библије је извршено вероватно у позном
персијском или у хеленистичком периоду.
Изл 22, 4–8 уноси важну међутекстуалну везу са
Јосијиним верским реформама описаним у 2Цар 22–
23. Документ записан у Изл 24, 7 добија назив „свитак
Савеза“ (sefer ha-berith). Потпуно исто се назива свитак

који Јосијин првосвештеник Хелкија проналази у хра
му. То није пука случајност. Израз „свитак Савеза“ на
лази се само на два места – у Изл 24, 7 и у причи о от
кривању свитка који подстиче Јосијине реформе (2Цар
23, 2. 21). Употреба овог јединственог израза упућује
на намерну књижевну везу између синајског откриве
ња у Књизи изласка и свитка који се тајновито појавио
у јерусалимском храму за време његовог реновирања
под царем Јосијом: „Тада рече Хелкија првосвештеник
Сафану писару: ,Нађох свитак Торе у дому Господ
њем‘. И Хелкија даде свитак Сафану, и он га прочита“
(2Цар 22, 8). У 2Цар 23, 2. 21 приповедач поистовећује
овај „свитак Торе“ (sefer ha-torah) са „свитком Савеза“
(sefer ha-berith). Наравно, било би тешко поистоветити
овај свитак са синајским откривењем, да га Мојсије на
крају није записао (Изл 24, 4). Било како било, Јосији
не реформе не прате законик Савеза (Изл 21–23), али
прате Књигу поновљених закона, која се делом може
одредити као тумачење законика Савеза.
Вратимо се сада на причу у Изл 24. Стих 9 нас та
вља приповедачки низ првог стиха, прекинут стихо
вима 2–9. Ваља уочити понављање списка оних који
се пењу на планину: „Мојсије и Арон, Надав и Ави
јуд, и седамдесет старешина Израилових“. Овим по
новним навођењем списка из првог стиха, прича се
после дугог скретања враћа тамо где је и почела. На
ставља се важном изјавом да, пењући се на планину,
набројани „видеше Бога Израиловог“. Затим Бог даје
Мојсију камене таблице.7
Увођење камених таблица на овом месту подстиче
на одређена питања. У Изл 24 постоје два извештаја о
писању. Први извештај (22, 4) уобичајено бележи да је
Мојсије записао речи Божије. О овом извештају већ је
било говора. Други извештај (24, 12) говори да сâм Бог
пише на таблицама које, затим, даје Мојсију. Каква је
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веза између ова два питања? Који је садржај две табли
це у другом извештају? Ово су питања која ће, читају
ћи Изл 24, проницљиви читаоци засигурно поставити.
У садашњем књижевном облику, Изл 24 текстуа
лизује Тору на веома упечатљив начин. Текстуализа
ција је најтешње повезана са језиком Књиге поновље
них закона и девтерономистичке историје. Пре свега,
она додаје изјаву: „Мојсије записа све речи Господње“
(стих 4). Затим, Мојсије добија „свитак Савеза“ и чита
га пред свим народом (стихови 7–8). Свакако није слу
чајност што се израз „свитак Савеза“ (sefer ha-berith)
јавља само овде, у Изл 24, 7, и у причи о Јосијиним
верским реформама (2Цар 23, 2, 21). Рит уално чита
ње теста у Изл 24, 7–8 чини основу склапања Савеза
између Бога и Израила, баш као и у 2Цар 23.
Дакле, откривење законика Савеза у Књизи изла
ска изворно је било описано као усмено откривење.
Није било читања нити писања текс това. Целок уп
но откривење је одраз усменос ти древног Израила.
Тек ће Књига поновљених закона текс туа лност учи
нити средишњом за откривење. Књига поновљених
закона ће, такође, морати да се позабави очигледном
напетошћу између овог новоуведеног текс та, који је
записао сâм Мојсије, и камених таблица, „исписа
них прс том Божијим“. Када су предања о Изласку
и Синају интегрисана у Петокњижје и повезана са
девтерономис тичком историјом (Књига поновљених
закона и Књиге о царевима), извештај о записивању
свитка Савеза додат је у Изл 24, 4–8 као тумачењско
понављање. Када се догодила текс туализација Торе?
С обзиром да је свитак Савеза био од средишње ва
жнос ти за Јосијине верске реформе, образовање Пе
токњижја какво познајемо највероватније је почело
крајем седмог века пре Хр.

7.3. К а м ен е та бл иц е

Камене таблице нас враћају божанском пореклу писа
ња. Ове таблице, „исписане прстом Божијим“, налазе
се у средишту једног од најизазовнијих текстова Ста
рог Завета (јеврејске Библије). Мојсије, Арон и старе
шине Израила се пењу на планину Синај, на којој ви
де Бога Израиловог, а Мојсије добија камене таблице.
Прича се налази у Изл 24, 9–18:
„Потом отидоше горе Мојсије и Арон, Надав и Авијуд,
и седамдесет старешина Израилових, и видеше Бога
Израиловог, и под ногама његовим као постоље од ка
мена сафира, ведро попут неба. И Бог не пружи руке
своје на изабране из синова Израилових, него видеше
Бога, па једоше и пише. И рече Господ Мојсију: ,Попни
се мени на планину и остани овде, и даћу ти плоче од
камена, закон (torah) и заповести које сам написао, да
их учиш‘. Тада устаде Мојсије са Исусом који га служа
ше, и изађе Мојсије на планину Божију... И оде Мојсије
на планину, а облак покри планину. И беше слава Го
сподња на планини Синај, и облак је покриваше шест
дана. А у седми дан позва Мојсија из облака. И слава
Господња беше изгледом као огањ који спаљује на вр
ху планине, пред синовима Израиловим. И Мојсије уђе
усред облака, и попе се на планину. И остаде Мојсије на
планини четрдесет дана и четрдесет ноћи“.

Чудна скупина Израилаца – Мојсије, Арон, Надав,
Авијуд и седамдесет старешина Израилових – налазе
се на гозби код Бога на планини Синај. Ова скупина
стоји нас упрот откривењу у Изл 19, где Израил није
пуштен на планину, видећи Бога као муњу. Богослов
ска потешкоћа коју је ово телесно виђење Бога ство
рило постала је јасна када је текст постао помало збу
њујући, у другом веку будући преведен на арамејски.
У Таргуму неофити стоји:8 „видеше славу (shechina)
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Господњу и обрадоваше се над својим жртвама, које
су примљене као да су јели и пили“. Према овом раном
јеврејском тумачењу, скупина не види Бога нити обе
дује са њиме, него се то само привидно догађа. Овај
покушај објашњења дотичног текста говори не само
о његовој необичности из касније перспективе, него
указује и на древност предања. После чудног излета
описаног у Изл 24, 11, Мојсије се опет пење на плани
ну, где му Бог обећава камене таблице.
Шта су ове таблице садржале? Један од одговора
пружа прича која следи. Изл 25–31 је пре свега нацрт
за грађење шатора у ком ће Јахве обитавати. Изл 24, 12,
стих о давању две камене таблице, започиње књижевну
целину која се заокружује јасним закључком у Изл 31,
18. Ова књижевна целина ограничена је инклузијом, то
јест завршним понављањем које подсећа на почетак и
затвара целину. Дакле, прича која почиње у Изл 24, 12
завршава се указивањем на почетни стих у Изл 31, 18:
Изл 24, 12: „И рече Господ Мојсију: ,Попни се мени на
планину и остани овде, и даћу ти плоче од камена, за
кон и заповести које сам написао, да их учиш‘“.
(Следи нацрт за шатор и заповест о празновању суботе).
Изл 31, 18: „И изговоривши ово Мојсију на планини
Синај, даде му две таблице Савеза, камене таблице ис
писане прстом Божијим“.

Прича се завршава једном од најмоћнијих и најинспи
ративнијих библијских антропоморфних слика. Пре
ма Изл 31, 18, Бог дословно исписује таблице својим
прстом. Овај опис добија потврду у Изл 32, 16: „И беху
таблице дело Божије, и писмо беше писмо Божије уре
зано на таблицама“. Међутим, шта се налазило на овим
таблицама? Наравно, ми бисмо очекивали да се на њи
ма налазио садржај Изл 25–31, то јест заповест о пра

зновању суботе и нацрт за грађење шатора састанка.
Археолошка и упоредна истраживања заиста указују
на велику древност плана и, уопште, идеје за градњу
шатора.9 Према томе, библијска прича овде само сли
ковито описује и оправдава један древни религијски
предмет. Када се текст чита на овај начин, долази се до
закључка да на чувеним каменим таблицама није био
исписан ни законик Савеза нити декалог, него да је Бог
открио нацрт за сопствени шатор и његову опрему, са
заповешћу о суботњем богослужењу у њему.
Шта је, онда, са чињеницом да друго откриве
ње тврди да је Бог ове таблице исписао сопственим
прстом? Најсличнији случај представљају таблице
судбине о којима је било речи у другом поглављу. Ва
вилонске таблице судбине представљају божански
спис који је настао приликом стварања света. Моћ
на слика божанског писања, „прста Божијег“, употре
бљена у Изл 31, 18, искоришћена је можда баш због
тога што је управо то метафора за стварање, како
стоји у Пс 8, 4: „Када погледам небеса, дела прстију
твојих, месец и звезде које ти основа“. Из овога би се
могло закључити да је божански спис настао прили
ком стварања света. Уосталом, ништа у Изл 24, 12 или
31, 18 не указује нужно на то да је Бог таблице испи
сао док је Мојсије чекао на планини. Могло би се лако
закључити да су таблице исписане раније. Не треба да
изненађује што је каснија јеврејска традиција изри
чито устврдила да је Тора претпостојећа (уп. Пост Р,
1, 1, 4; Пес 54a).10 Тешко да су ову тврдњу рабини мо
гли смислити „ни из чега“. Исто то је тврђено и кроз
повезивање Торе са Премудрошћу коју је Бог створио
у почетку (нпр. Пр 8, 22–30; Сир 1, 1–5). Према томе,
рабини су следили већ утабану стазу тумачења.
Ово нас враћа на питање: шта је исписано прстом
Божијим? То су, очигледно, нацрти Божијег земаљског
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обиталишта, а не раноизраилски законик Десет запо
вести Божијих. О томе нам говори поједностављено
читање Изл 24, 9 – 31, 18. После обећавања таблица
Мојсију, прича опис ује нацрт за изградњу шатора,
који се завршава упутствима о суботњем богослуже
њу у њему. После осврта на златно теле (Изл 32–34),11
остатак Књиге изласка (поглавља 35–40) опис ује сâм
ток изградње шатора. Прича врхуни постављањем две
камене таблице у ковчег Савеза и уношењем ковчега
у шатор (Изл 40, 20–21). У том тренутку прис уство
Божије силази на земљу и Бог заузима свој престо, у
шатору изнад ковчега, на крилима херувимâ, као што
је обећао у Изл 25, 22: „Ту ћу се састајати са тобом, и
говорићу ти изнад поклопца, између два херувима ко
ји ће бити на ковчегу Савеза, све што ћу ти заповедати
за синове Израилове“. То би значило да је Тора доби
јена тек пошто је ковчег са таблицама постављен у
шатор.12 Пошто је шатор изграђен, Бог долази да оби
тава у њему (како се говори у Изл 40). Са свог места
обитавања у шатору, Бог говори синовима Израило
вим. Према оваквом читању, тора представља Божи
је говорење Израилу са места обитавања, а не писани
текст (Тору). Био би чудан потез затворити таблице у
ковчег, нарочито ако је требало да буду читане и кори
шћене као морални и правни водич. Са друге стране,
ако су таблице садржале упутство за изградњу шато
ра, онда су изградњом шатора одиграле своју улогу,13
те су могле бити затворене у ковчег, као доказ који го
вори да је обиталиште Божије на земљи изграђено на
основу Богом откривеног и исписаног нацрта.
Шта је, дакле, Мојсију на планини откривено? У
уском контексту Изл 24, 12 – 31, 18 најочигледнији од
говор би био да су таблице биле исписане божанским
нацртом за изградњу Божијег шатора. Међутим, ова
рана прича је укључена у каснију приповест, па тако

у Изл 24 постоји два извештаја о писању. Када Изл
24 читамо без тумачења од стране девтерономистич
ке историје и касније тумачењске традиције, није са
свим јасно шта је записао Мојсије (Изл 24, 4), а шта
Бог (Изл 24, 12). Две су ствари могле бити записане.
Прва: Бог изговара десет заповести (Изл 20, 1–17), а
затим још једном говори, откривајући законик Савеза
(Изл 20, 22 – 23, 33). Књига поновљених закона тврди
да је прстом Божијим исписано десет заповести, иако
у Изл 24 то није јасно речено. Неко би могао поми
слити да би то требало јасно рећи. Девтерономиста је,
очигледно, био таквог мишљења.
Извештаје попут нацрта за шатор налазимо у ши
рој блискоисточној књижевности, као и у самој Би
блији. Књига дневника нпр. примењује идеју Богом
написаних упутстава на Соломонов храм. Када Давид
завет ује Соломона да изгради храм, предаје му и бого
надахнути нацрт, како стоји у 1Дн 28, 11–12:
„Тада предаде Давид Соломону, сину своме, нацрт тре
ма и кућа његових, и ризница, и соба, и просторија
унутрашњих, и места за поклопац ковчега, и нацрт
свега, који је добио духом: свих тремова дома Господњег,
и свих околних просторија, и ризнице дома Божијег, и
ризнице светих ствари...“

Према Књизи дневника – тексту из персијског пери
ода – нацрт храма је Давиду дат дословно духом, што
нес умњиво има за циљ да истакне његово божанско
порекло. Као што је за оправдање шатора било неоп
ходно имати богонадахнут и записан нацрт, исто то
је било потребно и за јерусалимски храм. 1Цар 8, 4
(паралелно са 2Дн 5, 5) бележи да је шатор унешен
у храм у току свечаности посвећења храма. То значи
да је божанско обиталиште премештено из шатора у
храм. Светиња над светињама одражава неке особе
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ности шатора, од којих је најупечатљивије средишње
место ковчега Савеза. Каснија традиција ће сматра
ти да је храм садржао шатор.14 Одјек овога чује се и у
псалмима (нпр. 26, 8; 27, 4; 61, 5).
Шатору и, касније, јерусалимском храму, у поре
ђењу са другим оновременим храмовима, недостајао
је ауторитет древности. У поређењу са вавилонским
храмом посвећеним богу Мардуку, који је сопствено
порекло пратио од самог стварања света, шатор и је
русалимски храм нис у били у могућности да полажу
право на такво поштовање. Па ипак, Мојсијев шатор
је био ауторитативан и древан на други начин. Иако
није „спуштен са неба“ приликом стварања света (по
пут вавилонског храма, према спис у Енума елиш),
заповест о његовом средишњем, суботњем богослу
жењу дата је приликом стварања света.15 Засигурно
није случајно што се у оквиру упутстава за изградњу
храма говори и о суботи (Изл 31, 12–17).16 Упутства
за изградњу шатора Бог завршава подсећајући Изра
ила: „То ће бити знак између мене и синова Израило
вих довека, јер је за шест дана створио Господ небо и
земљу, а у седми дан почину и одмори се“ (стих 17).
Укључивањем заповести о суботи у магичне, Богом
написане таблице, које опис ују изглед места Божијег
пребивалишта на земљи, шатор на својеврстан начин
стиче древност, будући повезан са суботом.17
У средишту нацрта за шатор у Изл 25–31 налази се
израда ковчега Савеза, у који ће затим бити положене
камене таблице. Једну од највећих и најзапаженијих
тајновитости у Библији представља нестанак ковчега
Савеза.18 Са ковчегом нестају и камене таблице. Још
више боде очи безбрижност у вези са нестанком ков
чега и таблица. О проблему нестанка ковчега изнете
су многе претпоставке, од Сисаковог напада у десетом
веку до уништења или заплењења ковчега од стране

Навуходоносора. Међутим, недоумицу изазива неза
интересованост Библије за овај догађај. Потрага за
изгубљеним ковчегом више је савремена потрага коју
је овековечио Холивуд, него потрага древних Израи
лаца. Управо је нестанак ковчега омогућио девтероно
мистичким писцима да устврде да је на изгубљеним
таблицама било записано десет заповести.
Нестанак ковчега Савеза занимљив је не само исто
ријски, него и приповесно. На изненађење читаоца,
ковчег Савеза ишчезава у Књизи поновљених закона, у
којој се појављује на само два места (10, 1–8; 31, 9, 25–
26). Насупрот томе, ковчег игра средишњу улогу у опи
су шатора у Књизи изласка (у којој се јеврејски израз
aron, који се преводи као „ковчег“, јавља 26 пута), за вре
ме лутања дивљином, у причама о освајању и насељава
њу Обећане земље, као и у раној монархији. Ковчег има
средишње место и приликом изградње јерусалимског
храма (2Сам 6, 15; 1Цар 2, 26; 3, 15; 8, 1–21). Међутим,
после Соломоновог освећења храма у 1Цар 8, ковчег се
у историјској приповести Књига о царевима више не
спомиње. Постаје прошлост, јер сав његов значај, који
се састојао у оприсутњивању Бога, прелази на храм.
Спомињање ковчега у Књизи пророка Јеремије
наводи на питање о његовој садржини. У Јер 3, 16–17
читамо:
„,И кад се умножите и народите у земљи, онда се‘, ве
ли Господ, ,неће више говорити: »ковчег Савеза Господ
њег«, нити ће им долазити на ум, нити ће га спомињати,
нити ће ићи њему, нити правити нови. У то ће се време
Јерусалим називати престолом Господњим, и сви ће се
народи сабрати у њега, имену Господњем у Јерусалиму‘“.

Зашто Јудејци неће више говорити о ковчегу? Зашто
неће бити направљен нови ковчег? Ковчег је био сим
бол божанског присуства на земљи, у шатору и, касни
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је, у јерусалимском храму. Овај текст говори да ће цео
Јерусалим заменити шатор (и храм) као место Божијег
присуства. Сетимо се Јеремијине проповеди у храму, у
којој он упозорава становнике Јудеје: „Не уздајте се у
лажне речи, говорећи: ,Храм Господњи, храм Господњи,
храм Господњи ово је‘“ (Јер 7, 4). Јеремија упозорава да
божанска природа храма неће спасти Јудеју. Ковчег је
био симбол и обећање Божије заштите храма. Јереми
ја одбацује велико поштовање које је указивано храму,
али, чинећи тако, наговештава да је моћ ковчега у то
ме што он храм чини Божијим обиталиштем. Нарав
но, овај одломак из Књиге пророка Јеремије не говори
шта је било написано на таблицама у ковчегу, међутим,
уноси сумњу у увереност да је садржај таблица могао
чинити декалог са свитком Савеза. Повезивањем Мој
сијевог законодавства са ковчегом, писана мојсијевска
Тора такође је обавијена митом о шатору и суботи. С
обзиром да је субота, према Пост, део стварања света,
шатор и Тора могу да претендују на сопствену древ
ност, захваљујући томе што су повезани са суботом.
Све у свему, првобитни садржај камених таблица
на којима је писао Бог највероватније је био божански
нацрт за шатор и храм. Ова врста писања је у скла
ду са улогом писања у раним, углавном нелитерарним
друштвима. Откривење Мојсију је, према томе, било
усмено откривење, какво је и приличило раном Изра
илу. Сама чињеница да Изл 19–31 опис ује поучавање
као усмено и да је нацрт за Божије светилиште дао сâм
Бог веома је древна. Већим делом Изл 19–31 одража
ва рано схватање улоге писања у израилском друштву.
Са друге стране, извештај о записивању откривења у
Изл 24 додат је од стране каснијих редактора, који су
били заинтересовани за текстуализацију религијске
ортодоксије. Овај каснији додатак бележи да је Мој
сије записао откривење у свитак Савеза, који се по

истовећује са свитком Савеза чије ће проналажење у
храму од стране првосвештеника Хелкије довести до
Јосијиних верских реформи. Међутим, овај додатак је
учинио неопходним да се објасни однос између свит
ка који је написао Мојсије и две камене таблице које
је исписао Бог. Одговор на тај проблем пружа Понз.
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Филмско виђење Мојсија са Десет заповес ти на
двема каменим таблицама производ је Књиге по
новљених закона. Реч девтерономион значи „други
закон“,19 и тај назив добро опис ује књигу. Књига по
новљених закона садржи Мојсијеве говоре Израилу,
непосредно пре уласка у Ханан. У њима се нашироко
препричава откривење на Синају, при чему је закон
мало „узнапредовао“, наиме, сада је то писани закон.
У Понз чес то се наглашава записаност закона, почев
од 4, 13: „И објави вам Савез свој који вам заповеди
да држите, десет заповес ти које записа на две каме
не таблице“. Затим, у 5, 22 стоји: „Те речи изговори
Господ целом сабрању вашем, на планини, усред ог
ња, облака и мрака, гласом великим, ништа више; и
записа их на две камене таблице које ми даде“. Понз
4–5 изричито препричава, чак коментарише Изл 19–
20.20 Записаност закона је премиса која се изричито
или посредно провлачи кроз целу Књигу поновље
них закона (уп. Понз 9, 10; 10, 2–4; 17, 18; 27, 8). Књи
жевни облик Понз предс тавља мешавину усменог и
писаног. Њена основа је Мојсијев опроштајни говор
израилском народ у о божанском откривењу као чи
ниоц у уговора који је Јахве склопио са Израилом.
Овај каснији облик уговора чини да откривење по
стане, у основи, писани текст.
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На Блиском истоку уговор је био један од основних
писаних текстова. Уговори су познати још у трећем ми
ленијуму пре Хр. у Месопотамији. Они донекле одра
жавају сложеност текстуалности на древном Блиском
истоку. Књижевна врста уговора и њихов обавезујући
ауторитет много су старији од Јосијиних реформи.21
Другим речима, схватање о ауторитативности текста
није у потпуности новина. Изгледа да се моћ писаног
уговора састојала у призивању богова као сведока, то
јест да је писани уговор имао божанску моћ. Моћ пи
саног се, према томе, заснива на магичним особинама
које писани текст као такав може имати.22 Научници
су истакли да књижевни облик Понз има сличности са
вазалским уговорима Асархадона, цара Асирије (вла
дао 681–669). Мојсијев Савез чине божански закони, а
заклетва се полаже Богу. Вазалски, пак, уговори одно
се се на политичка питања, а заклетва се полаже над
ређеном владару. Свечаност склапања старозаветног
Савеза има облик Асархадонових уговора. Једна од
најуочљивијих сличности у призору склапања савеза
јесте сабирање целог народа (Понз 29, 9–11; Асархадо
нов вазалски уговор 4–5). У оба призора, сабрани на
род полаже заклетву не само за себе, него и за будућа
поколења (Понз 29, 14; Асархадонов вазалски уговор
6–7; видети такође Сефиров уговор I, А, 1–5).23
Могло би се поставити питање: зашто је тексту
алност у Понз толико наглашена, док је од Пост до
Бр готово одс утна? У основи, Понз је та која тексту
алност Торе чини средишњом за јеврејску религију.
Понз чини јудаизам религијом књиге. У Изл тора је
усмено учење, док је у Понз Тора писани закон. Тек
када Изл читамо у светлу тумачења Понз, постаје
нам јасан значај писаног закона у Изл 19–24. Понз се
обично повезује са религијским реформама цара Јо
сије о којима се говори у 2Цар 22–23. Средишње ме

сто у овим реформама заузима проналажење свитка
Савеза (уп. 2Цар 23, 2 и Изл 24, 7), који постаје њи
хова основа. С обзиром да се ове реформе чине вео
ма блискима религијској ортодоксији заступљеној у
Понз, научници су често тврдили да је у храму прона
ђена Понз у неком облику, поставши тако основа за
текстуално засновану религијску реформу. На осно
ву претходна два поглавља имамо довољно разлога
да верујемо да је текстуалност Торе постала важна
управо у седмом веку пре Хр. Успон писмености пра
тио је у корак урбанизацију Јерусалима. Пораст пи
смености је дубоко уобличио развој јудејске култ уре
у седмом веку и омогућио семене промене у јудејској
религијској пракси, пре свега појаву ауторитатив
них писаних текстова. Тако је писани ауторитет мо
гао постати основа религијске критике.
Књига поновљених закона сведочи о сопственом
ослањању на текстуални модел, који претпоставља тек
стуалну култ уру.24 Насупрот томе, откривење у Књизи
изласка одражава темељну усменост израилске култ у
ре. За откривење Торе средишњу важност у Понз игра
писање, а у Изл говорење. Јосијино доба је било пре
кретница у духовном живот у Израила. Писар Јездра је
објавио и распространио Тору почетком периода дру
гог храма (Јзд 7, 6; Нем 8, 1, 4), међутим, то је био само
„наставак процеса који је започео већ у време Јосије“.25
7.5. Н ас та ва к т е кс т уа л изац иј е Торе

Текстуализација Торе је била трајан процес. На при
мер, Књига јубилеја, написана половином другог века
пре Хр, представља себе као извештај о речима ко
је су откривене Мојсију на планини Синај. Започиње
говорењем о таблицама датим Мојсију: „Даћу ти две
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камене таблице закона и заповести које сам записао,
да би могао да их поучаваш“ (Јуб 1, 1).26 Писање је
средишњи трену так тока откривења, који се помиње
више пута. Бог говори Мојсију: „Имај на уму све што
ћу ти рећи на овој планини и запиши то у књигу“ (Јуб
1, 5). Штавише, Мојсије добија анђела који ће му по
магати у текстуализацији откривења: „,И запиши се
би све што ти објављујем на овој планини: шта (беше)
у почетку и шта (ће бити) на крају‘... И рече анђелу
прис уства: ,Запиши Мојсију од првог стварања до из
градње мог светилишта међу њима за сву вечност‘“
(Јуб 1, 26–27). Анђео узима божанске таблице и по
стаје посредник: „Анђео прис уства говораше Мојсију
по речи Господњој, говорећи: ,Запиши цео извештај
о стварању...‘“ (Јуб 2, 1). Мојсије препис ује оно што
је најпре записано на небу: „И ти, Мојсије, запиши
ове речи, зато што је тако записано и постављено на
небеским таблицама, као сведочанство за вечне нара
штаје“ (Јуб 23, 32). Садржај Књиге јубилеја отприли
ке прати причу од Пост 1 до Изл 20. Приповест Књиге
јубилеја завршава се говорењем о божанском и Мој
сијевом писању. Подстичући народ да држи субот у,
књига се завршава речима: „Као што је написано на
таблицама које је ставио у моје руке, да бих могао да
вам запишем закон о сваком времену и према сва
кој подели његових дана“ (Јуб 50, 13). Закон о субо
ти је записан на првобитним, небеским таблицама, а
затим је Мојсије написао проширење и упутство за
примену овог божанског закона. На тај начин, Књига
јубилеја извештава о Богом исписаним таблицама и о
Мојсијевом делу на много префињенији и убедљиви
ји начин него Изл, или чак Понз.
Други пример текстуализације Торе је такозва
ни Храмовни свитак, који је пронађен међу руко
писима свитака са Мртвог мора.27 Текст је написан

у кругу верске секте која се половином другог века
пре Хр. населила у Кирбет-Кумрану. Садржина тек
ста углавном прати канонску Понз, мада је разлика у
начину приповедања велика. Понз је постављена као
Мојсијев говор у трећем лицу, дакле представља из
вештај о Мојсијевом опроштајном говору, у ком он
укратко излаже искуство Изласка и садржај Божијег
откривења које му је дато на планини Синај. Књига
поновљених закона садржи само Мојсијев извештај о
Божијем откривењу на планини Синај. Међу тим, шта
је дословно Бог рекао Мојсију на Синају? Храмовни
свитак попуњава ову празнину. Попут Књиге јубиле
ја, и Храмовни свитак текстуализује једну важну пра
знину у откривењу са планине Синај.
Записивање Мишне, то јест усмене торе у трећем
веку је, парадоксално, још један пример текстуализа
ције откривења на планини Синај. Према Изрекама
отаца, „Мојсије је примио тору на Синају и предао је
Исус у, Исус старцима, а старци пророцима, а проро
ци су је предали људима великог сабора“ (Изреке ота
ца 1, 1). У питању је усмена тора, која је, међутим, сада
текст. Може бити да су Изреке отаца пренеле податак
да је записивање усмене торе поверено рабину Јуди
Принцу у трећем веку. Идеологија усмености садр
жана у усменој тори сачувала ју је од текстуализације
све до трећег века, али је на крају чак и усмена тора
текстуализована (→ погл. 10). Иронија је у томе што
се каснија текстуализација Торе у рабинском јудаизму
позива на претходну текстуализацију откривења у
корпус у од Књиге изласка до Књиге поновљених зако
на. Можда се, чак, може говорити о тиранији писања,
које се непрестано намеће усменом предању.
Процес текстуализације који смо описали свакако
је сложенији од простог дијахроног развоја. То није био
једноставан историјски процес. Улога текста и усменог
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предања у древном Израилу и настајућем јудаизму ве
ома је сложена. Поред тога, постоји непрестана пове
заност и напетост између усменог предања (у нашем
случају усмене торе) и записане Торе. Ова напетост
одражава разлике међу друштвима древног Израила и
настајућег јудаизма. Како је истакнуто у претходном
поглављу, Јосијина (и девтерономистичка) реформа
је била начин на који се „народ земље“ супротставио
градској и свештеничкој елити. Тора је критикована
зато што потиче из „лажљиве писаљке писареве“ (Јер
8, 8). Са друге стране, усмено предање („обичај“, mish
pat, Јер 8, 7) и усмена пророчка реч (davar) славе се као
истинска мудрост (Јер 8, 9). Другим речима, већ је про
рок Јеремија био свестан све веће важности записане
Торе, помоћу које је религијска елита („лажљиви писа
ри“) наметала ортодоксију. Писани текст је природно
довршио и, затим, заменио усмено предање. И, премда
се усмено предање непрестано самопотврђује, проце
сом текстуализације оно бива потиснуто.
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4 се често приписује извору D (као паралела Понз 31, 9). Изл
31, 18 се често дели на више делова, мада мора имати везе са
старијим текстом у 24, 12, на који се изричито позива. Проблем
различитих погледа на оно што је записано и на питање ко га је
записао научници нису довољно истражили.
4
Најновији рад о Изл 19–24 је циришка дисертација Wolfgang
Oswald, Israel am Gottesberg. Eine Untersuchung zur Literargeschich
te der vordern Sinaiperikope Ex 19–24 und deren historischen Hinter
grund, OBO, 159; Fribourg: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. Пре
глед литерат уре и неких репрезентативних приступа видети у
L. Perlitt, Bundestheologie in Alten Testament, WMANT, 36, Neukir
chen-Vlyun: Neukirchen Verlag, 1969, pp. 156–238; H. H. Schmid,
Der sogenannte Jahwist: Beobachtungen und Fragen zur Pentateuch
forschung, Zürich: Theologischer Verlag, 1976, pp. 83–93; J. van Se
ters, The Life of Moses: The Yahwist as Historian in Exodus-Numbers,
Louisville: Westminster John Knox Press, 1994, pp. 247–360.
5
Више о појашњавајућим писарским коментарима видети у
M. Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel, Oxford: Cla
rendon, 1985, pp. 44–88.
6
О понављању Понз 31 у ИНав 1 видети Fishbane, Biblical Inter
pretation in Ancient Israel, pp. 384–385.
7
У Изл 24, 12 „камене таблице“ се опис ују као „Тора и запове
сти“ које је Бог дао Мојсију да поучава народ. Како су многи
приметили, јеврејски израз „закон (torah) и заповести (mit
zvah)“ је веома тежак. На пример, B. Childs примећује: „Реч
waw пред речју torah“ може се превести као везник или као

217
Напомене

218
Како је Тора
постала текст
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8 . П ис ање у изг н а нс т ву

Вавилонско изгнанство представља вододелницу у
историји Израила. Низом војних похода вавилонска
војска десеткује становништво Јудеје, спаљује град Је
русалим и уништава тамошњу економију. Први поход
се догодио 597. године пре Хр. Том приликом Вави
лонци су раселили велики број Јудејаца (2Цар 24, 14),
укључујући и Јоахинову владарску породицу (стих
12). Други поход се завршио спаљивањем Јерусалима
и унутрашњости 586. године (2Цар 25, 8–12). Вави
лонци су поставили привремену управу, да би се 581.
године вратили и одвели још једну скупину Јудејаца у
изгнанство (Јер 52, 30). Па ипак, упркос изгнанству,
јудејска владарска породица је живела удобно, у вави
лонској царској тврђави. Вавилонска власт им је од
редила издашно следовање и сачувала њихова права
законитих владара Јудеје. Иако су вавилонска осва
јања и изгони десетковали јудејски народ, писарска
инфраструкт ура владарске породице у току вавилон
ског изгнанства и у раном персијском периоду остала
је нетакнута. У данима невоље који су наступили ва
вилонским освајањима, писање је поново дошло под
контролу изгнане владарске породице у Вавилону.
Изгнанство дели историју. Чак и терминологија
одражава ову поделу – говоримо о предизгнанском и
послеизгнанском периоду. Вавилонско изгнанство се
често посматра као догађај, међутим, то је био дуг и
разоран период. Према јеврејском предању, пророч
ки покрет се завршава убрзо након уништења хра
ма и краја Јудејског царства. Изгнанство ће, такође,
подстаћи сакупљање и редиговање древне израилске
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књижевности, чиме настаје књига коју данас назива
мо Библијом. Да ли је доста тога учињено захваљују
ћи управо изгнанству? Да ли се доста тога може учи
нити захваљујући изгнанству? Да ли је изгнанство
поставило темеље састављању Библије, или је, пак,
било мрачно доба библијске књижевности? Да ли је
изгнанство као криза уродило сакупљањем и редиго
вањем библијске књижевности?
Један од нају тицајнијих високих критичара девет
наестог века, Јулијус Велхаузен, користио је изгнан
ство као одређујући догађај приликом разматрања
израилске религије и настанка Библије. Велхаузенова
историјска и критичка анализа је помогла изгнанству
да стекне главну улогу у библијском критицизму. Један
библијски критичар је чак изјавио да би било поште
но рећи да је Велхаузен открио изгнанство.1 Изгнан
ство је, исто тако, било преломни тренутак за јевреј
ски језик. Библијски текстови настали пре изгнанства
написани су класичним библијским јеврејским, док је
језик каснијих библијских текстова (као што су Књиге
Јездрина и Немијина, Књига пророка Данила и Књи
га о Јестири) одређен као позни библијски јеврејски.2
Изгнанство је из корена изменило политичке, рели
гијске и култ урне установе древног Израила.
Током прошлог века научници су на изгнанство
гледали као на темељно време записивања, сакупља
ња и редиговања библијске књижевности. У свом
класичном делу Изгнанство и обнова, Питер Акројд
је показао да је време изгнанства обележено великом
књижевном стваралачком делатношћу.3 Изгнанство
је, наводно, подстакло распламсавање стваралачке
енергије, које је делом била реакција на разорење Је
русалима. Катастрофа је Јудејце подстакла да запишу
и, тако, сачувају традиције свог друштва. Међу тим,
ово изгледа као једна натегну та конструкција. Очеки

вало би се да ће изгнанство смањити, а не подстаћи
књижевну делатност. Штавише, идеја да је записи
вање било природан поступак у покушају да се сачу
ва култ ура очигледно је плод савременог погледа на
свет, из оквира култ уре у којој је текстуалност нешто
што се подразумева. Крајем јудејске монархије, древ
ни Израил је био друштво у ком се писменост тек по
степено појављивала. Писање није нужан природни
одговор култ уре на катастрофу. Такву улогу писање
ће добити тек у послегу тенберговском свет у.
Пре него што тачно одредимо улогу писања у из
гнанству, морамо се позабавити сликом тадашње Ју
деје. Како су током вавилонског периода изгледали
Јерусалим и Јудеја? Да ли ван Библије има доказа у
прилог постојања друштвених услова за велики ства
ралачки књижевни процват? Шести век у Јудеји, тј.
време изгнанства, повезан је са оним што је названо
добом врхунца древних цивилизација.4 Научници су
шести век дуго сматрали једним од најстваралачки
јих периода у светској историји.5 То је, такође, време
делатности грчких филозофа и библијских личности
попут Јеремије и Језекила. Вавилонско изгнанство је
свакако подстакло велике промене у историји јевреј
ског народа, али да ли га то чини временом разбукта
ле књижевне делатности? Вероватно не.
Традиционална наука је нагласила важност из
гнанства. Међутим, неки научници су се увек питали
да ли је, можда, његова важност пренаглашена. Нема
оштрије критике изгнанства и његовог места у библи
стици од критике Ч. К. Торија, нарочито у његовом
делу Јездра учи, објављеном 1910. Тори је устврдио
да је изгнанство, у суштини, измишљено од стране
јеврејских писара позног персијског периода. Он пи
ше: „Изразе ,изгнански‘, ,предизгнански‘ и ,послеизг
нански‘ треба заувек избацити из употребе, због тога
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што су они само једна илузија и не одговарају ничему
стварном у јеврејској књижевности и живот у“.6 Тори
јево тумачење је обновљено у неколико недавних ра
дова. На пример, у делу Мит о празној земљи, Ханс
Барштад се обазриво позива на Торијеве закључке,
мада их често сматра претеранима.7 Тори се, такође,
појављује у једном броју извештаја на Европском се
минару историјске методологије, насловљеном По
робљавање ропства: „Изгнанство“ као идеологија и
историја. Можда најгласнији Торијев присталица у
овом зборнику је библиста Роберт Керол, који вели да
би волео да прес уди „прослављеним уџбеницима би
блијске историје“.8 Керол, ватрени ирски научник, био
је нарочито осетљив на опасност да се Библијом усме
реним приступом историји мање скупине политички
и социјално маргинализују. Сматрао је да се таквим
приступом изоставља знатан део друштвене и култ ур
не историје Палестине, као и јеврејског народа. И заи
ста, иако је званичну номенклат уру академских обла
сти одредила Библија, постоји много више података о
историји Палестине него што се може наћи на страни
цама Библије. То је један од могућих доприноса ова
квог приступа. Па опет, имајући у виду све већи број
археолошких доказа, безумно би било порицати огро
ман утицај вавилонског освајања и изгнанства на жи
вот у Јудеји и на записивање библијске књижевности.
8.1. Бесн и Ва ви лон

Недавна археолошка истраживања у многоме су расве
тлила жестину вавилонског разарања Јерусалима и Ју
деје, као и читавог Леванта. Археолог Ефраим Штерн,
професор на Јеврејском универзитету у Јерусалиму,
упоређује вавилонско и асирско присуство у Палестини:

„Освајајући Палестину, Вавилонци су водили много
мање војних похода него Асирци и, сходно томе, број
писаних извора о вавилонским походима којима рас
полажемо је много мањи. Па ипак, резултати вави
лонског освајања су, у сваком погледу, били далеко де
структивнији, довевши државу у процват у до једног од
највећих опадања у њеној дугој историји“.9

Са становишта Јерусалима, класично дело асиролога
Х. Сагса Велики Вавилон требало би преименовати у
„Бесни Вавилон“. Упркос недавним покушајима да се
изгнанство оповргне и одбаци,10 величина и свире
пост вавилонских освајања постаје све јаснија сваким
новим археолошким истраживањем.
Вавилонско изгнанство није прекинуло сваки кон
тинуитет. Знамо нпр. да су Вавилонци 586. године на
значили привременог управника области. Управни
ково средиште смештено је у град Миспу северно од
Јерусалима, који је, за разлику од остатка Јудеје, током
вавилонских војних похода остао углавном неоште
ћен. Миспа је ову улогу највероватније задржала све
време краткотрајне вавилонске владавине.11 Према
2Цар 25, 12, Вавилонци су оставили „најсиромашније
становнике земље да буду виноградари и ратари“. По
разорењу Јерусалима и одвођењу народа у изгнанство,
Навуходоносор је за управника области поставио из
весног Годолију сина Ахикамовог (уп. 2Цар 25, 22–23;
Јер 40, 7).12 Годолија је, међутим, убијен убрзо по поста
вљењу (2Цар 25, 25; Јер 41, 1–3). Плашећи се вавилон
ске одмазде, завереници су побегли у Египат. Миспа је,
очигледно, задржала улогу главног града области и, ка
да су Персијанци разорили Вавилонско царство, мно
ги повратници су се населили северно од Јерусалима
(нпр. Јзд 2, 21–28; такође Нем 3, 7).
У својој важној и често навођеној монографији под
изазовним насловом Мит о празној земљи, библиста
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Ханс Барштад разматра поменути континуитет. Бар
штад истиче континуитет материјалне култ уре Јудеје
током вавилонског периода (око 586–538. године пре
Хр). Он тврди да је после Навуходоносорових похода
већина становништва остала у својој постојбини.13 Ро
берт Керол заузима још искључивије становиште: „У
овом тренутку земља губи нешто мало становништва.
Расељено је веома мало становника, чак веома мало
оних који су заузимали високе друштвене положаје.
Већина становника је наставила живот у својој земљи,
као да се ништа, осим спаљивања Јерусалима, није до
годило“.14 Из тога би следило да је библијска књижев
ност настала највећим делом у Јудеји током вавилон
ског периода.15 Међутим, ствари другачије стоје.
Да ли се живот у Јудеји после 586. године заиста
наставио на исти начин као и пре? Да ли су вавилон
ско освајање Јудеје и изгнанство заиста тек незнатно
утицали на јудејски народ? Критика изгнанства се, у
суштини, своди на две тврдње. Прва је да је већина
становништва остала у земљи до краја вавилонског
периода, тј. да се демографска слика изменила веома
мало. Друга тврдња је да се живот јудејског народа на
ставио мање-више уобичајеним током. Ниједна од ове
две тврдње не издржава критику. Демографске проме
не у Јудеји су биле дубоке. Бележи се велико смањење
броја становника.16 Земља није остала без људи, али се
број становника смањио. Поврх тога, промениле су се
све установе култ урног живота. Више није било дави
довског цара нити храма. Према библијском предању
(Дан 1, 3–4), у изгнанство је одведена целокупна пи
сарска инфраструкт ура. Чак се и говорни језик проме
нио: уместо јеврејског завладао је арамејски. Засигур
но, свакодневни живот земљорадника који су остали у
Јудеји под Вавилонцима и Персијанцима – тј. оних ко
ји нису погинули у рат у, нису одведени у изгнанство,

нити су били приморани да избегну услед економске
пропасти и друштвеног расула – није био много друга
чији од живота под давидовским царевима.
Ране вавилонских освајања и изгнанства у Јудеји
биле су дубоке. Иако је материјална култ ура 586. годи
не свакако задржала континуитет, крај давидовске мо
нархије и уништење и пљачкање јерусалимског храма
нису могли бити без последица по друштвено устрој
ство. Државне и религијске установе су се измениле. У
својим упоредним социолошким истраживањима из
гнанства, Данијел Смит-Кристофер показује колико је
Израилово искуство изгнанства било далекосежно и
дубоко.17 Пророци попут Језекила и дела попут Плача
Јеремијиног изражавају дубоке психолошке последице
изгнанства. Барштадово дело подвлачи начин на који
потоње колективно сећање јеврејског народа ствара
догађај изгнанства и истиче свеобухватност тадашње
несреће. Ово сажимање изгнанства у један догађај
пројављује се кроз психолошке и идеолошке чиниоце
у познијој књижевности. Па ипак, снажна психолошка
траума, измена друштвених околности и економско
опустошење оставили су дубоке и трајне последице.
Крајем вавилонског периода земља је била много
празнија него што су новији критичари изгнанс тва
сматрали. Тешко је предс тавити друштвене околно
сти које би у то време омогућиле велики књижевни
процват. Вавилонска најезда је била дивља и неми
лосрдна.18 Вавилонци су, затим, углавном напус тили
опус тошену земљу, за разлик у од Асираца, који су
поново населили расељене облас ти.19 За обнову су
били потребни векови.
Археолози су извршили подробно истраживање
узорака из насељâ дотичног периода. Таква истражи
вања пружају могућност релативне демографске про
цене. На пример, у седмом веку пре Хр. (крајем мо
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нархије) у Јудеји је било најмање 116 насеља (великих
и малих градова и села). У шестом веку (вавилонски
период) тај број пада на 41. Још је упечатљивије то
што 92 од 116 насеља из периода монархије у вави
лонском периоду бива напуштено.20 Око 8% великих
и малих градова и села у шестом веку је или напуште
но или уништено. Многи градови и села персијског
периода (42%, то јест 17 насеља од укупно 41) изгра
ђени су на претходно ненасељеним местима, што зна
чи велики прекид континуитета популације. Поред
тога, просечна површина насеља се смањила са 4,4
на 4,1 ha, то јест за 70%. Није спаљен само Јерусалим.
Нестала је већина јудејских градова. Генерално, ста
новништво прелази из градова у села.
Ископавања градова као што су Јерусалим, Ла
хиш, Гезер и Мегидон сведоче о великим пожарима
које су Вавилонци потпалили у Палестини.21 Смањи
вање броја становника се наставило кроз читав ва
вилонски период.22 Почетком вавилонског периода
изразито се мењају збирке грнчарије и њихова распо
дељеност.23 Трагове континуитета показује тек неко
лицина градова северно од Јерусалима, међу којима
се нарочито истиче Миспа, средиште локалне вави
лонске власти. Укратко, крајем вавилонског периода
у Јудеји је живео мали број људи. У њој су остали са
мо „најсиромашнији људи земље“, живећи у малим
градовима и селима. Економија је опстајала захваљу
јући земљорадњи и сточарству.
Политика вавилонских похода на запад била је
свирепа.24 Уместо политике која би покушала да иско
ристи новоосвојену област,25 Вавилонци су системат
ски пустошили земљу. Доказа који говоре о вавилон
ским уништавањима у Јудеји и околини има много. У
последњим данима монархије, Јудеја је била релатив
но густо насељена, економски напредна урбана држа

ва. У вавилонском периоду све се променило. Област
није била способна да се развије ван граница сточар
ства и најосновније земљорадње.26 Област више није
могла да храни онолики број становника колики је
у њој живео у седмом веку, због чега се велики број
људи преселио у Египат, у ком се изненада појављују
велике јеврејске заједнице. Да ли се живот наставио
„углавном на исти начин“? Не би се рекло.
Да ли су друштвене околности вавилонског пери
ода у Јудеји заиста биле повољне за велику стваралач
ку књижевну делатност? Тешко. Још један показатељ
промена које су Вавилонци донели јесте нагло опадање
броја грађевинских радова. Исто тако, бележи се пад
количине скупоцених предмета, који у археологији слу
же као показатељи напредности економије27 и постоја
ња друштвених услова неопходних за писање. У анти
ци, да би се писање развило била је потребна напредна
градска економија. О процвату овакве економије у брд
ској области Јудеје нема доказа све до трећег века пре
Хр. Зато се из вавилонског периода сачувало веома ма
ло записа, нарочито на јеврејском језику.28 То се и могло
очекивати, с обзиром да већину јудејских насеља овог
периода чине мала земљорадничка или сточарска села.
Што дубље залазимо у период изгнанства, могућ
ност велике књижевне делатности је све мања. Уоби
чајени приступи историји Сирије и Палестине изо
стављају доста тога из друштвене и културне историје.
Конкретно, општеприхваћена номенклатура „изгнан
ства“ није узела у обзир све чиниоце процеса униште
ња и смањења броја становника у шестом веку, после
вавилонске најезде. Морамо представити много ширу
слику „изгнанства“ него што су то учинили библијски
писци. У ширењу платна водећу улогу мора преузети
археологија. Наравно, археологија вавилонског перио
да може бити варљива, нарочито с обзиром на то да је
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реч о периоду краћем од педесет година. Археологија
најчешће није довољно опремљена да би могла да изо
лује овако кратак период. Она је боље опремљена за
описивање процеса. Књижевност тежи да сачува успо
мену на одређене догађаје (нпр. на пад Берлинског зида
као завршетак Хладног рата), док археологија помаже у
откривању позадинских и сложенијих процеса.
Каква је била инфраструкт ура вавилонске власти у
Јудеји? Да ли је могла да обезбеди услове за ширу књи
жевну делатност? О овом периоду у Израилу знамо,
заправо, веома мало. То је био почетак тамног доба
историје ове области. Са данашње тачке гледишта, не
достатак историјских извора говори о општој незаин
тересованости Вавилона за економски развој области.
Према Књигама о царевима, Вавилонци су 586. годи
не поставили привремену власт на челу са Годолијом
(2Цар 25, 22–26; Јер 40, 5 – 41, 18). Према Књизи про
рока Јеремије, Годолија је био један од приврженика
пророка Јеремије (Јер 39, 14), а Јеремија је сматрао да
треба бити одан Вавилонцима. Годолијина привреме
на влада била је смештена у Миспу, зато што је Јеруса
лим био у потпуности уништен. Међутим, Годолијина
подршка Вавилонцима ускоро постаје узрок његове
смрти: скупина јудејских побуњеника убија Годолију
и вавилонске војнике смештене у Миспи (Јер 41, 1). То
се највероватније догодило исте године када је Годо
лија и постављен. Неколико година касније (око 581)
Вавилонци су наредили треће расељавање (Јер 52, 30).
Поред ових одломака, заснованих на библијској књи
жевности, мало је непосредних сазнања о догађајима
у Јудеји у шестом веку пре почетка персијске власти.
Има ли икаквих доказа о писању на јеврејском језику
у Јудеји током периода изгнанства? Не рачунајући би
блијске текстове, одговор је: не. Нема јеврејских запи
са датираних у вавилонски период (586–539).29 За си

ромашне Јудеје који су остали у земљи голи опстанак
је био права срећа. Они засигурно нис у учествовали у
неком великом књижевном процват у.
Печат Моза указује на промене у административ
ном језику области. Сачувана је знатна збирка гли
нених пос уда на којима је пре печења утиснута реч
„mozah“. Моза, мали град северозападно од Јерусали
ма, био је познат по глини, и вероватно је био среди
ште производње глинених предмета. Моза-печати се
понекад датирају у нововавилонски период. Међутим,
меродавни научници су их датирали у период од ше
стог до четвртог века.30 Главни доказ у прилог датира
ња у нововавилонски период је чињеница да је пос уђе
пронађено углавном приликом откопавања Миспе,
центра власти у вавилонском периоду. Међутим, Ми
спа је ту улогу задржала и у персијском периоду, тако
да ово не може бити доказ наведене тврдње. Пос уђе
највероватније треба датирати на крај шестог и поче
так петог века. За нашу тему занимљивија је чињени
ца да су печати исписани арамејским (не јеврејским)
писмом, иако је производња била локалног карактера.
То говори о процес у преласка са јеврејског на арамеј
ски као административни језик, започетом већ у но
вовавилонском периоду. Другим речима, ученици пи
сарских школа у Јудеји од шестог до четвртог века пре
Хр. учили су да пишу и читају арамејски.
8.2 . Н а рек а м а ва ви лонск и м

Положај Јудеје је био тежак. А да ли је стање у изгнан
ству било много боље? Да ли је вавилонско изгнанство
пружало повољне околности за књижевни процват?
Вероватно не, али чини се да књижевна делатност то
ком изгнанства није изостала у потпуности.
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У својој недавној књизи о изгнанству, Данијел
Смит-Кристофер међу научницима увиђа тежњу да
се „подразумева спокојан, ако не и сасвим удобан жи
вот“.31 Велики немачки библиста, Мартин Нот, на при
мер, истиче да изгнаници нису били затвореници, не
го само присилни расељеници који су били слободни
у свакодневном живот у.32 Изношене су, такође, тврдње
да изгнаници нису били робови, барем са становишта
вавилонског законодавства.33 Често се износи углав
ном нетачна тврдња да историјски извор за период
изгнанства пружа Мурашу-архива.34 Мурашу-архива
је важна збирка правних докумената са краја петог ве
ка, пронађена у граду Нипур у средњој Месопотамији.
Архива садржи пословне белешке породице Мурашу
или њихових радника. У овим текстовима, писаним
углавном на арамејском и акадском језику, налази се
око осамдесет чисто јеврејских имена, као што су Ша
батај, Минјамин, Хагај и друга. Ови људи се сматрају
потомцима јудејских изгнаника који су у позном петом
веку (то јест, у време Јездре и Немије) и даље живели
у Вавилону. Тешко је направити разлику између њих и
других људи који се помињу у архиви,35 али текстови
су настали толико времена после периода изгнанства
да могу помоћи једино у разумевању персијске влада
вине у области средњег Еуфрата у позном петом веку.
Нововавилонском царству је било потребно масов
но расељавање становништва како би били остварени
велики грађевински планови. Археолошко истражива
ње средње Месопотамије Роберта Меккормика Адамса
дошло је до јасног закључка о тамошњем порасту бро
ја становника, услед масивног присилног расељавања
људи из освојених области. Ово расељавање свакако
обухвата и три таласа из Јудеје (Јер 52, 28–30). Изгледа
да су Вавилонци покушали да опораве ову сиромашну
област, насељавајући је заробљеницима. Имамо и ва
вилонски текст који потврђује да је макар део јудејских

изгнаника расељен у област средњег Еуфрата.36 Вави
лонски извори говоре да су ови изгнаници живели у
„Јудејском селу“. Они нису били грађани царства. Били
су изоловани у некој врсти радног логора.
Библијски опис изгнанства не одражава ружичасто
искуство. Смит-Кристофер је из библијске књижевно
сти сабрао оно што је сам назвао „лексикографија трау
ме“. Описујући изгнанство, он указује на честу употре
бу речи као што су „јарам“ (moserah, Нм 1, 13; Ис 52, 2;
Пс 106, 14) и „окови“ (ziqim, Нм 3, 10; Иса 45, 14; Пс 149,
8; Јер 40, 1). Изрази везани за тамницу и ропство по
стају метафора за њега. Штавише, египатско ропство
постаје важна историјска метафора за искуство вави
лонских изгнаника.37 Псалмопојац је забележио очај
вавилонских заточеника. У Пс 136, 1–4 читамо:
„На рекама вавилонским, тамо сеђасмо и плакасмо ка
да се сетимо Сиона. На врбе посред њега обесисмо хар
фе наше. Јер тамо нас запиташе они који нас заробише
за речи певања, и који нас одведоше за песме: ,Певајте
нам од песама сионских‘“.

Тешко је замислити ишта осим мрачног стања у ком су
се налазили изгнаници. Псалам их опис ује као затво
ренике и робове које господари муче. Псалам 78, 1–4.
11 пружа веома емотивну слику искуства изгнанства:
„Боже, дођоше незнабошци у наслеђе твоје,
Оскрнавише храм свети твој,
Положише Јерусалим као кошарицу поврћа.
Дадоше трупове слугу твојих за храну птицама небеским,
Месо преподобних твојих зверима земаљским.
Излише крв њихову као воду око Јерусалима
И не беше ко да сахрани.
Постадосмо руг суседима нашим,
Подсмех и поруга онима око нас...
Нека изађе преда те уздисање сужања,
По величанству мишице твоје сачувај синове убијених“.
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Целокупан Плач Јеремијин говори о уништењу Јеру
салима и ужас у изгнанства. Изгнаници су описани
као потпуно обесхрабрени:
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„Исели се Јуда у муку и љуто ропство;
седи међу незнабошцима, не налази мира;
сви који га гонише стигоше га у теснацу“ (Плач 1, 3).
„Ишчилеше ми очи од суза, утроба ми се усколебала;
просипа се на земљу јетра моја од погибељи кћери
народа мога,
јер деца и одојчад обамиру на улицама града“ (Плач 2, 11)
„Зашто си нас заборавио довека?
Зашто си нас заборавио за многе дане?“ (Плач 5, 20)

Пет поглавља Плача Јеремијиног представљају бого
службену тужбалицу у којој се оплакује судбина Јеру
салима и народа после вавилонског уништења.38 Ова
ква књижевност мора бити схваћена као одраз дубоке
патње народа због изгнанства и уништења. Многе
песме попут ове, које опис ују очај народа, настале су
вероватно током изгнанства. Али песмама нис у по
требни писари. Када су ова тужбалица и други псал
ми записани – то је друго питање, на које није могуће
одговорити. Њима нис у били потребни перо и перга
мент: за њихов настанак довољна је била патња.
8.3. Вл а д а рск а пор од иц а и вл а д а рск е а рх иве у
изг н а нс т ву

Библијска поезија чува мноштво дубоких искрених
израза из изгнанског периода. Међутим, недостаје
систематичан прозни извештај.39 Друштвени поло
жај изгнаника једноставно није допуштао састављање
систематичних прозних приповести. Али, зато наста
је усмена књижевност. Псаламска поезија и пророци

опис ују положај изгнаника: „Ако заборавим тебе, Је
русалиме, нека ме заборави десница моја!“ (Пс 136, 5).
Три кратка прозна извештаја баве се животом и по
јединцима у изгнанству. Први, који сам већ поменуо,
јесте кратка прича о Годолији, кога су Вавилонци по
разорењу Јерусалима поставили за управника обла
сти, да би неколико месеци касније био убијен. Други,
такође кратак извештај налази се на крају Књига о ца
ревима (са готово истоветним паралелним извешта
јем на крају Књиге пророка Јеремије), и говори о цару
Јоахину. И, коначно, ту је прича о пророцима Јеремији
и Језекилу, која се везује за судбину цара Јоахина у Ва
вилону. Одакле потичу ова књижевна дела? На који
начин и због чега су сачувана?
Кључна личност за питања „шта“, „како“ и „за
што“ у вези са писањем током изгнанства је цар Јо
ахин. Књига царева се завршава кратким прозним
извештајем о судбини последњег цара Јудеје. У среди
шту приповести налази се судбина цара Јоахина у Ва
вилону. Књига се завршава његовим ослобађањем из
затвора. Због чега? Због чега је судбина цара Јоахина,
вавилонског затвореника током неких тридесет седам
година, после којих ће 550. године бити ослобођен,
толико важна за приповест о изгнанству? Очигледан
одговор био би да тај исти Јоахин стоји иза писања
Библије током изгнанства.
Ко је, заправо, био Јоахин, и какву је улогу одиграо
у писању Библије? Да бисмо одговорили на ова пита
ња морамо разумети политичке интриге са краја ју
дејске монархије, које су се наставиле и у изгнанству.
Јосијино непријатељство према фараону Нехаону
уједињује Јосију са вавилонским царем Навуходоно
сором II у код Кархемиша 609. године. Исте године
фараон у бици код Мегидона убија Јосију, и „народ
земље“ на јерусалимски престо узводи Јосијиног си
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на Јоахаза (2Цар 23, 30). Устоличен народном вољом,
Јоахаз дели очева осећања против Египта, због чега га
Египћани смењују, постављајући Јоакима. Јоахаз бива
одведен у Египат, где умире у кућном притвору (2Цар
23, 33–34). Јоаким се показује као одани вазал Египта,
појачавајући супарништво између Египта и Вавилона
за превласт над јудејским престолом.
Јоаким у Јерусалиму влада једанаест година (608–
597). Одан је час Египт у, час Вавилону. Најпре је одани
вазал Египћана, који су га и поставили на престо. По
сле битке код Кархемиша 605. године, у којој Египћа
ни бивају побеђени од стране Вавилонаца, Јоаким се
везује за Вавилон. Касније, уз подршку Египћана, по
диже побуну против Вавилонаца. Јоаким умире непо
средно пре вавилонске опсаде Јерусалима 597. године,
оставивши свог сина Јоахина, новог цара, на милост и
немилост вавилонској војсци која се приближава ка
пијама Јерусалима. Према Књигама о царевима, „та
да се Јоахин, цар Јудеје, предаде цару вавилонском, са
мајком својом, са слугама својим, са службеницима
својим и са дворјанима својим“ (2Цар 24, 12). Вави
лонци на јерусалимски престо постављају Седекију,
Јоахиновог ујака, а бившег цара, владарску породицу,
њихове слуге и дворјане одводе у Вавилон у затворе
ништво. (У то време, Јоахинов деда Јоахаз и даље је у
затвореништву у Египт у). Књига о царевима се завр
шава потоњим ослобађањем Јоахина (2Цар 25, 27–30):
„А тридесет седме године заробљеништва Јоахина, ца
ра Јудеје, дванаестога месеца, двадесет седмога дана,
Евил Меродах, цар Вавилона, исте године када се заца
ри ослободи из тамнице Јоахина, цара Јудеје. И лепо го
вори са њим, и даде му столицу изнад столица других
царева који беху код њега у Вавилону, и промени му
хаљине тамничке, те он јеђаше увек са њим, целог века
свог. И следовање му се једнако даваше од цара, сваки
дан века његовог, до смрти његове“.
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Илустрација 8.1: Таблица исписана клинастим писмом (Вавилон 28178):
списак следовања Јоахину (по Вајднеру)

Јасно је да 2Цар Јоахина сматра истинским царем Ју
деје. Али, у то време жива су три цара! Јохаин је у за
точеништву у Вавилону, Јоахаз у Египт у, а Седекија
царује у Јерусалиму. Овакво стање расветљава чување
и записивање библијске књижевности током шестог
века пре Хр. Јоахинова породица и дворски писари су
ти који су уобличили процес сакупљања, записивања,
редиговања и чувања библијске књижевности.
Библијски извештај о судбини Јоахина и владарске
породице налази потврду у збирци од 290 глинених
таблица пронађених тридесетих година прошлог века
(→ илуст. 8.1).40 Текстови исписани клинастим писмом
пронађени су у подземним просторијама испод једне
јавне зграде, близу чувене Иштарине капије на уласку
у град Вавилон. Потичу из периода 595–570. пре Хр, и
представљају спискове следовања уља и јечма важним
политичким затвореницима из Навуходоносорових
ратних похода. За нас је најважнији списак следовања
„Јоахину, цару Јудеје“ (или, у транскрипцији са акад
ског клинастог записа, anaIya’ukinu šarri šaKURyahudu).
Јоахин се у тексту и даље назива царем Јудеје. Са њим
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Илустрација 8.2: Кућа јудејске владарске породице у Вавилону
(означена стрелицом; прилагођени цртеж Вика Мичела из A. Millard,
Treasures from Bible Times, Herts, England: Lion Publishing, 1985, p. 135)

се чак и у кућном притвору опходе као са владарем.
Следовања се испоручују њему, јудејским кнежевима
и дворјанима. Један од ових спискова (илуст. 8.1) мо
же се превести на следећи начин:
6 литара41 (уља) за Јоахина, цара земље Јудине
2 литра за 5 кнежева Јудиних
4 литра за 8 људи Јудиних

Ови појединци су добијали месечно следовање уља,
којим су могли да тргују. Оно је имало улогу новца.
Најважнија је чињеница да је цар Јудеје добијао знат
но већу количину уља, што вероватно указује на његов
нарочит положај и на бројност његових укућана. По
ред тога, јудејски кнежеви и дворјани добијају уобича
јена следовања која, судећи према списку, износе по
ла литра уља месечно по особи. Према вавилонском
списку, пет младих јудејских кнежева имали су слугу
по имену Кенија, који је примао њихова следовања. У
дворјане спада и „осам људи Јудиних“. То су, најверо
ватније, слуге, службеници и дворјани који су се пре

дали Навуходоносору, да би затим били стављени у
кућни притвор са Јоахином. Вероватно су били сме
штени у јужној тврђави Вавилона (→ илуст. 8.2).42 Јоа
хин је вероватно био Навуходоносоров саветник, дају
ћи му потребне податке о Јудеји као удаљеној области
Вавилонског царства. Захваљујући владарској породи
ци и подршци коју им је пружио вавилонски двор, чу
вање и записивање библијске књижевности се – иако у
мањем обиму – наставило и у изгнанству.
Јоахинова судбина је средишња тема завршетка
Друге књиге о царевима. 2Цар 24–25 је, очигледно,
каснији додатак који се усредсређује на судбину по
следња два јудејска цара, Јоахина и Седекије. Почиње
Јоахиновим изгнањем у Вавилон. Седекија, Јоахинов
ујак, постављен је за цара као вавилонска марионета,
али подиже побуну и суочава се са горком судбином:
Вавилонци „синове Седекијине поклаше на његове
очи, па онда Седекији ископаше очи, свезаше га у два
ланца бакарна и одведоше га у Вавилон“ (2Цар 25, 7).
За разлику од њега, Јоахин се предао Вавилонцима,
захваљујући чему је, сходно последњем стиху Књиге
о царевима, обедовао за столом вавилонских царева.
Ко прича ову причу и због чега? Смисао наведеног
додатка Књигама о царевима јесте да оправда Јоахи
нов очигледни кукавичлук. Уместо да устане против
Вавилонаца, попут оца и ујака, он се предаје и добија
удобан живот у Вавилону, можда чак и слободу.
Историјска приповест Књиге о царевима изворно
се завршава причом о цару Јосији. Овај научни закљу
чак се заснива на неколико чињеница. Најпре, строга
приповесна структ ура формула устоличења и форму
ла смрти и сахране, све до Јосијине смрти, извештај о
којој, очигледно, не припада изворној приповести. До
датак који има улогу да надопуни причу о монархији
и да изнесе Јоахинову судбину има сасвим другачију
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приповесну структ уру. Затим, ту је пророчица Олда,
главни присталица Јосијиних реформи у 2Цар, која
прориче да ће Јосија умрети у миру (2Цар 22, 19–20).
Међутим, Јосија умире у бици (2Цар 23, 29). Са припо
весне тачке гледишта, Јосијина смрт нарушава строгу
структ уру формула смрти и сахране, све до овог мо
мента карактеристичних за Књиге о царевима. Каква
је улога дотичног додатка? Нови завршетак Књига о
царевима ослобађа Јоахина од опт ужбе за лоше посту
пање, оправдава његову предају Вавилонцима и по
тврђује његов положај као законитог цара Јудеје, чак и
док обедује на вавилонском двору.
Занимљив моменат завршетка Књига о царевима
представља њена веза са Књигом пророка Јеремије.
Текст 2Цар 24, 18 – 25, 21 има паралелу у Јер 52. Ко
ментаришући Књигу о царевима, Модечаи Коган и
Хајим Тадмор истичу: „Девтерономистички суд о Јо
ахину (Јер 52, 2) и начин на који је његова казна у Ва
вилону представљена (Јер 52, 3, 7) припада Књигама о
царевима, али не и Јеремији“.43 Међутим, питање „за
што“ и даље остаје неодговорено. Зашто Јер 25 готово
препис ује завршетак Књиге о царевима?
Једна од најчуднијих прича у вези са настанком
библијске књижевности је прича о Књизи пророка
Јеремије. Постоје, у суштини, две различите Књиге
Јеремијине. Књига Јеремијина (неканонска) је наста
ла пре трећег одвођења Јудејаца у изгнанство (582).
Ушла је у састав канонске Књиге пророка Јеремије:
„И пустићу на ту земљу све речи које сам говорио за
њу, све што је записано у овом свитку, што пророко
ва Јеремија за све народе“ (Јер 25, 13). Овај Јеремијин
свитак пошао је двама пу тевима. Краћа, неканонска
Књига пророка Јеремије највероватније је редигована
у Египт у, да би касније постала основа за грчки (Сеп
туагинта или LXX) превод. Овом, неканонском вер

Табела 8.1: Различит распоред материјала у Књизи пророка Јеремије у јеврејском
масоретском тексту (MT) и грчкој Септуагинти (LXX):

Јеврејски (MT)

Грчки (LXX)

1 – 25, 13а
25, 13б – 38
26–45
46
47
48
49, 1–6
49, 7–22
49, 23–27
49, 28–33
49, 34–39
50–51 Вавилон
52

1 – 25, 13а
32, 13б – 38
33–51
26
29
31
30, 17–21/22
30, 1–16
30, 29–33
30, 23–28
25, 14–20
27–28
52

зијом овде се нећемо бавити. Дужа, канонска Књига
пророка Јеремије редигована је у Вавилону, под окри
љем јудејског двора у изгнанству.
Редиговање Књиге пророка Јеремије може бити од
помоћи за разумевање процеса састављања библијске
књижевности током изгнанства.44 Из тог разлога вреди
се упустити у одређена техничка разматрања. Погле
дајмо структ уру Књиге пророка Јеремије у већини ен
глеских превода Библије. Ова верзија је за око шестине
дужа од грчке. Стихови присутни у јеврејском масо
ретском тексту који одсуствују из грчке Септ уагинте
су следећи: 2, 1; 7, 1; 8, 11–12; 10, 6–8; 11, 7; 17, 1–4; 25,
13b–14; 27, 1, 7, 13, 17, 21; 29, 6, 16–20; 30, 10–11, 22; 33,
14–26; 39, 4–13 (паралелно са 52, 4–16); 46, 1; 49, 6. По
редак јеврејског (MT) и грчког (LXX) текста углавном
је исти до 25. поглавља. Од ове тачке, грчки текст би
ва организован на знатно другачији начин. Табела 8.1
систематски приказује организационе разлике између
јеврејског и грчког текста Књиге пророка Јеремије.
Чињеница да су две верзије поглављâ 1–25 потпу
но једнаке говори да је њихов распоред био утврђен
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пре него што ће други део бити редигован у изгнан
ству. У поретку друге половине књиге постоје знатна
разилажења, мада је садржај углавном исти. С обзи
ром да је текст пророштава у јеврејској и грчкој вер
зији практично исти, може се извести закључак да су
пророштва већ била написана, али не и састављена у
једну књижевну целину, што је омогућило настанак
две књиге. Према томе, додаци у дужој (канонској) ва
ријанти је требало да помогну у спајању делова.
У закључку Књига о царевима, Јоахин се приказује
као онај који следи Јеремијине савете. Према Књизи
пророка Јеремије, пророк је предвидео уништење Је
русалима и Јудеје од стране Вавилонаца (Јер 21). Он је
устврдио да је, због грехова цара Манасије, уништење
неизбежно (Јер 15, 1, 4):
„И рече ми Господ: ,Да стану Мојсије и Самуило пре
да ме, не би се душа моја обратила том народу. Отерај
их испред мене, и нека одлазе... Учинићу их страшилом
свим царствима земаљским због Манасије, сина Језеки
јиног, цара Јудиног, за оно што је учинио у Јерусалиму‘“.

Јеремија и додатак Књигама о царевима деле ово об
јашњење Јудиног изгнања. Оно је јасно истакнуто на
самом почетку додатка: „По заповести Господњој до
годи се то Јуди, да би га одбацио од себе за грехе Ма
насијине, за све што беше учинио“ (2Цар 24, 3).45 По
ред тога, позивање на Манасијине грехове налази се
и у закључку приповести о Јосијином владању, да би
се објаснило због чега Јосијине изврсне реформе нис у
могле да одоле несрећи вавилонског изгнанства (2Цар
23, 26).46 Неко је, очигледно, био заинтересован за
скидање кривице за изгнанство са последњег јудејског
цара. Ко би то могао бити? Једини логичан одговор је
да је то Јоахинова пратња у Вавилону. Они су имали
интерес, али и могућност да то запишу и сачувају.

Пророк Јеремија је подржавао владарску породицу
у Вавилону, чак и пре пада Јерусалима. Према Јер 29,
током Седекијине владавине (пре коначног уништења
Јерусалима), пророк је написао посланицу изгнаници
ма у Вавилону, храбрећи их: „Тражите добро граду у
који вас преселих, и молите се за њега Господу, јер у
добру његовом биће вама добро“ (ст. 7). Јеремија подр
жава владарску породицу: „,Знам мисли које мислим
за вас‘, говори Господ, ,мисли добре, а не зле, да вам
дам будућност какву чекате‘“ (ст. 11). Када се упореде
грчки и јеврејски текст, постаје очигледан тумачењски
додатак Јеремијином пророштву (Јер 29, 16–20). Ових
стихова нема у грчком тексту, што је одраз ранијег
краћег јеврејског текста. Засигурно су додати прили
ком редиговања Јеремијиног свитка у Вавилону, под
покровитељством владарске породице, критикујући
њихове супарнике који су остали у Јерусалиму.
Вавилонски додатак (Јер 29, 16–20): „Овако вели Господ за
цара који седи на престолу Давидовом и за сав народ који
стоји у овом граду, за браћу вашу која не отидоше са ва
ма у ропство. Овако вели Господ над војскама: ,Ево, ја ћу
пустити на њих мач, глад и помор, и учинићу их да буду
као смокве рђаве, које се не могу јести колико су рђаве. И
гонићу их мачем и глађу и помором, и учинићу их стра
шилом пред свим царствима земаљским, да буду клетва
и страшило и подсмех и ругло међу свим народима у које
их доведем, јер не послушаше моје речи‘, говори Господ,
,кад им слах слуге своје пророке непрестано, али не по
слушаше‘, говори Господ. Слушајте, дакле, реч Господњу,
сви ви изгнани које послах из Јерусалима у Вавилон“.
Изворно пророштво (Јер 29, 21): „Овако вели Господ
над војскама, Бог Израилов, ,за Ахава, сина Колајиног,
и за Седекију, сина Манасијиног, који вам пророкују у
моје име лаж: ево, ја ћу их предати у руке Навуходоно
сору, цару вавилонском, да их побије на ваше очи‘“.
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Додатак је очигледан не само на основу упоредног по
сматрања старогрчког и јеврејског масоретског текста,
него је, такође, означен поновљеним изразом „Овако
вели Господ“ (означен курзивом), уобичајеним сред
ством библијских писаца.47 Намена овог додатка јесте
да осуди владарског претендента Језекију који је остао
на Давидовом престолу у Јерусалиму. Изворно припо
весно језгро (стих 21) представља осуду Јеремијиних
личних супарника пророкâ. Јеремија, заправо, везује
делатност ових лажних пророка (а не царева Манасије
или Седекије) за предстојеће изгнанство јудејског на
рода. Из тога следи да је Књига пророка Јеремије (она
која је заступљена у већини енглеских превода) кона
чан облик добила током изгнанства, под покровитељ
ством Јоахиновог царског двора.
Пророк Језекил је, са Јоахином, био међу изгнани
ма 597. године (уп. Јзк 1, 2; 2Цар 24, 16). На његову
несрећу, није одведен у Вавилон да живи у царској па
лати као Јоахин и царска породица, него је са оста
лим изгнаницима био смештен у радном логору дуж
канала Шебар, нешто северније од Вавилона. Књига
пророка Језекила има много заједничког са Књигом
пророка Јеремије. Најважније је да Језекил признаје
Јоахина за законитог цара Јудеје. Имајући ово у виду,
књига догађаје од самог почетка датира према годи
нама Јоахинове, а не Седекијине владавине (Јзк 1, 2).
Постоји мишљење да је Језекил гајио наду да ће се за
точени цар једнога дана вратити на власт.48 Међутим,
ове дат умске формуле плод су редакт уре и одражава
ју став редактора, тј. изгнане јудејске владарске поро
дице у Вавилону – став о њиховој сопственој закони
тости. Сама књига датира пророкову службу између
593. и 585. године, тј. после првог (597), али пре трећег
(581) одвођења у изгнанство. Попут свог савремени
ка Јеремије, и Језекил подржава тиху покорност Ва

вилонцима (12, 1–15; 17, 1–22; 21, 18–32). Изгнанство
је неизбежно. Седекију, постављеног на јерусалимски
престо, Језекил осуђује као „нечистог безбожника,
кнеза Израиловог“ (Јзк 21, 30). Језекил за изгнанство
такође окривљује Манасију (као и Јеремија и заврше
так Књиге о царевима), иако не сасвим изричито.49
Све ово нас враћа на улогу изгнане јудејске владарске
породице у редиговању и чувању књижевности која
подржава њихов владарски стат ус, ослобађа Јоахина
од непосредне кривице за вавилонско изгнанство и
оправдава покорност Вавилонцима.
8. 4 . Траја н у т иц ај Јоа х инове пор од иц е

У вавилонским списковима следовања истичу се пето
рица јудејских кнежева – Јоахинових синова. Родосло
вља јудејске владарске породице у Јоахиновој линији
често се понављају у библијским текстовима (нпр. Јзд
3, 2; 8; 5, 2; Нем 12, 1; Аг 1, 1; 1Дн 3, 17).50 Према овим
родословљима, Јоахин је имао седам синова, међу ко
јима извесног Салатила, Зоровавеловог оца. Зоровавел
ће постати важна личност у раном периоду јудејске об
нове, после освајања Вавилонског царства од стране
Персије (539. године). Континуитет средишњег места
Јоахинове давидовске владарске породице примора
ва нас да изгнанство преразмотримо из темеља. Сре
дишњост и утицајност владарске породице у периоду
изгнанства непосредно се наставља у првим годинама
персијске власти, крајем шестог века пре Хр.
Убрзо по освајању Вавилонског царс тва, Кир из
даје општи указ о повратк у расељеника у своје по
стојбине. У персијском текс ту познатом као Киров
цилиндар читамо: „Сак упио сам све њихове (изгна
не) житеље и вратио им њихова обиталишта... Нека
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сви богови које сам смес тио у њихова свештена сре
дишта моле сваки дан Бела и Набуа да моји дани буд у
дуги, и нека се заузимају за моје благос тање“.51 Кир је
пос тао омиљен међу изгнаницима, обнављајући њи
хове храмове и земље њихових предака. Научници
су одавно приметили да последњи део Књиге проро
ка Исаије (гл. 40–66) предс тавља додатак изворном
текс ту књиге. Овај додатак одаје Киру дужну захвал
ност, називајући га „помазаник (месија) ког држим
за десниц у, да оборим пред њим народе“ (Ис 45, 1).
Научници расправљају тачно време нас танка и пи
тање ауторс тва наведених глава. Библијска крити
ка их дели на Другог (гл. 40–55) и Трећег Исаију (гл.
56–66). Претпос тавља се да Други Исаија одражава
вавилонски контекст, а да је Трећи Исаија написан
по повратк у у Јерусалим. Ова подела је вероватно
исувише оштра. И Други и Трећи Исаија морали су
бити написани уз подршку Јоахинове владарске по
родице, било у Вавилону, било пошто породица ша
ље Зоровавела да поново оствари њихова законита
владарска права у Јерусалиму.
Једно од главних библистичких питања у вези са
Књигом пророка Исаије представља ауторство. Међу
тим, Књига пророка Исаије нема ауторе. У њој не посто
ји чак ни концепт ауторства. Ауторство је хеленистички
и савремени проблем, и то питање се током редиговања
Књиге пророка Исаије није постављало. Уместо аутора,
Књига пророка Исаије има личност Исаије, пророка из
осмог века. Књига пророка Исаије је уобличена реди
говањем Исаијиних пророштава под покровитељством
јудејске владарске породице током изгнанства, које је
започето још у време Језекије, крајем осмог века. Моћ
Исаијине поезије и његова визионарска подршка јудеј
ској владарској породици учинили су да се његов глас
још вековима чува и чује на јудејском двору.

Ис 61 се често разуме као одраз пророковог учени
ка, Трећег Исаије. Изгледа да је овде по среди погрешно
читање текста. У стиховима 1–4 налазимо чувене речи:
„Дух је Господа Бога на мени,
јер ме Господ помаза
да јављам добре гласе кроткима,
посла ме да завијем рањене у срцу,
да огласим заробљенима слободу
и сужњима да ће им се отворити тамница.
Да огласим годину милости Господње
и дан освете Бога нашега,
да утешим све жалосне,
да учиним жалоснима у Сиону
и дам им накит место пепела,
уље радости место жалости,
одело за похвалу место духа тужнога,
да се прозову храстовима правде,
сâд Господњи за славу његову.
И они ће изградити давнашње пустолине,
подићи ће старе развалине
и обновиће градове пусте,
што леже разваљени од пре много нараштаја“.

Међутим, ове речи се не односе на пророка. На дру
гим местима у Старом Завет у (јеврејској Библији) Дух
долази на вође (обично не на пророке), нарочито када
они треба да потврде своју улогу (нпр. Понз 34, 9; Суд
3, 10; 6, 34; 11, 29; 13, 25; 1Сам 11, 6). Помазање је би
ло део рит уала устоличења цара или првосвештени
ка. Пророци, напротив, нис у били носиоци званичне
службе у коју би могли да буду уведени. Дух долази
на „помазаног“ (јеврејски mesiah) цара, како би назна
чени вођа могао да изврши дужности владара, које,
између осталог, подразумевају човечно опхођење са
потлаченима, ослобађање затвореника и обнову по
рушеног Јерусалима. То су биле дужности праведног
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цара. Према томе, овај опис се вероватно односи на
једног од царевих синова у вавилонском изгнанству,
који је позван да обнови Јерусалим.
Књига пророка Исаије се завршава истицањем
Божије свеприс утности и покушајем умањења вред
ности храма (дакле, и свештенства). Последња глава
Трећег Исаије почиње (Ис 66, 1–2):
„Овако вели Господ:
,Небо је престо мој и земља подножје ногама мојим.
Где је дом који бисте ми изградили,
и где је место мог починка?
Јер све је то рука моја створила,
и све је то моје‘, вели Господ“.

Овај текст оправдава невољност владарске породице да
уложи сва могућа средства у поновну изградњу јеруса
лимског храма. Ипак је Јахве Бог целе васељене. Да ли
васељена овде треба да укаже на Вавилон, у ком је живео
највећи део јудејске владарске породице чак и после Ки
ровог указа о повратку? Ако је тако, ово универзалистич
ко пророштво је требало да оправда изгнану владарску
породицу у Вавилону, иако је поново стекла упориште у
Јерусалиму. Овај текст јасно указује на један други текст,
који је био добро познат у древном Израилу – обећање
Давиду у 2Сам 7. Кроз пророштво пророка Натана, Бог
чини упитном Давидову жељу да изгради храм: „Хоћеш
ли ми ти изградити дом у ком ћу живети?“ (стих 5). Ис
66 понавља ову идеју, тврдећи да за Јахвеа није могуће
изградити дом, с обзиром да он обитава на небесима.
Важно је приметити да је указивање на 2Сам 7 позивање
на једну од средишњих прича израилске културе. Ово
није пуко беседничко подсећање ученог писара на неки
мало познати текст.52 Ово је једна дуготрајна расправа о
храму у јудејској владарској породици, која је започела
добро познатом причом у 2Сам 7.

Друго указивање на 2Сам 7 налази се у књизи при
писаној пророку са краја шестог века, Агеју. За раз
лику од Ис 66, 1–2, намера овог указивања је критика
одбијања јудејске владарске породице да обнови храм.
Књига почиње следећим речима: „Овако вели Господ
над војскама, говорећи: ,Овај народ говори: „Још није
дошло време, време да се изгради дом Господњи“‘. За
то дође реч Господња преко Агеја пророка, говорећи:
,Је ли вама време да седите у кућама својим поплоча
ним, а овај је дом пуст?‘“ Премда је пророштво наиз
глед упућено „народу“, управник Зоровавел је био тај
који је живео у поплочаној кући, а не народ. Зоровавел
је био потомак Јоахина и давидовске владарске лозе.
Његово одбијање да изгради храм је сушта супротност
Давидовој чежњи да храм буде изграђен. Приповест о
изградњи храма у 2Сам 7 почиње Давидовим речима
упућеним пророку Натану: „Види, ја стојим у кући од
кедровог дрвета, а ковчег Божији стоји под завесама“.
Давид живи у раскошном дому, што га подстиче да из
гради храм. Зоровавел живи у солидној кући, док храм
лежи у рушевинама, међутим он не сматра да је дошло
време за изградњу храма.
Јзд 1–6 приповеда о раном повратку јудејске вла
дарске породице.53 Ова прозна приповест о раном
послеизгнанском периоду наставља причу о јудејској
владарској породици, али дајући изванредно важну
улогу свештеницима. Свештеници су ти који стоје иза
Зоровавелове обнове храма. Обнова храма ће умањи
ти значај владарске породице у политици послеизг
нанског Јерусалима, а вођа јеврејске заједнице другог
храма постаје првосвештеник. Киров указ о повратку
појеврејен је у Јзд 1, 1–4:
„Прве године Кира, цара Персијског, да би се испуни
ла реч Господња коју рече устима Јеремијиним, подиже
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Господ дух Кира, цара Персијског, те огласи по свему
царству своме и расписа, говорећи: ,Овако вели Кир,
цар Персијски: »Сва царства земаљска дао ми је Господ
Бог небески, и он ми је заповедио да му изградим дом у
Јерусалиму у Јудеји. Ко је од вас из свег народа његовог?
Бог небески нека буде са њим, па нека иде у Јерусалим у
Јудеји, и нека гради дом Господа Бога Израиловог, Бога
који је у Јерусалиму. А ко би остао у ком год месту где
се бави, нека га људи онога места потпомогну сребром
и златом и имањем и стоком, поред добровољног при
лога за дом Божији у Јерусалиму«‘“.

Обећање о обнови храма описано је као испуњење проро
штва Јеремије – омиљеног пророка владарске породице.
Владарски намесник Зоровавел води групу изгна
ника назад, у персијску провинцију Јехуд (Јзд 2, 1–2).
Вредно је помена да је Зоровавел (Зерубабел) сасвим
обично вавилонско име које је значило „семе Вавило
на“. Други истакнути члан владарске породице, Саса
васар, такође је носио вавилонско име. У Књизи про
рока Јездре он је наведен као први управник Јехуда (1,
8; 5, 4; уп. 1Дн 3, 18).54 Ова вавилонска имена вероватно
одражавају блиску, можда чак и емотивну везу јудејске
владарске породице са градом Вавилоном. Зоровавел,
као управник назначен од стране новог персијског цара
Кира, започиње обнову Јерусалима, његовог храма и је
врејског живота у земљи њихових предака (Јзд 3, 2–8):
„Тада устаде Исус син Јоседеков са браћом својом све
штеницима и Зоровавел син Салатилов са браћом сво
јом, и изградише олтар Бога Израилова да приносе на
њему жртве спаљенице, како пише у закону Мојсија
човека Божијег... И празноваше Празник колиба како је
писано, приносећи жртве спаљенице сваки дан на број
како је уређено за сваки дан, а потом приносећи жртву
спаљеницу свагдашњу, и на младине и на све празнике
Господње освећене, и од свакога ко драговољно прино

шаше принос Господу. Од првога дана месеца седмога
почеше приносити жртве спаљенице Господу, али дом
Господњи још не беше утемељен... Друге године по по
вратку њиховом у дом Божији у Јерусалиму другога ме
сеца започеше Зоровавел син Салатилов и Исус син Јо
седеков и остала браћа њихова, свештеници и левити, и
сви који дођоше из изгнанства у Јерусалим“.

Зоровавел, представник изгнане јудејске владарске
породице, враћа се у Јерусалим. Занимљиво је, међу
тим, да је Зоровавел једини члан владарске породице
поменут у списку оних који су се вратили у Јерусалим.
У Књизи Јездриној постоји дугачак списак повратни
ка, али нема наговештаја да се јудејска владарска по
родица икада вратила у Јерусалим.
У раном персијском периоду (позни шести век)
стање у Јерусалиму је било суморно. У средишњој бр
довитој области није било већих градова. Током шестог
века број становника у градовима и селима опао је за
85%. Границе провинције, коју су Персијанци назвали
Јехуд, биле су прилично узане.55 Провинција се у пот
пуности састојала од кршевитих брда, будући погодна
тек за најосновнију земљорадњу и сточарство. Била је
слабо повезана са трговачким путевима. Најезде Вави
лонаца и економски пад који је за њима следио проре
дили су становништво. Зоровавел је напустио раскош
Вавилона где је живео у палати, да би се вратио у једну
пустош на рубу царства. Иако је вероватно намеравао
да изгради себи „поплочану кућу“, економско стање
није било лако поправити. Пророк Агеј (око 520. годи
не) описује то стање: „Сејете много, а жањете мало; је
дете, али не бивате сити; пијете, али не утољујете жеђ;
одевате се, али нико не може да се загреје; а ви који
зарађујете плат у зарађујете је да бисте је ставили у по
цепану врећу“ (Аг 1, 6). Агеј сматра да су за то криви
маловерни повратници, али, истини за вољу, економ
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ска сит уација се није побољшавала. Како археолошка
истраживања, тако и писани извори, говоре да је еко
номско пропадање зашло дубоко у пети век.56
Уз подршку, понекад чак и принуду свештеникâ
и пророкâ, Зоровавел помаже обнову јерусалимског
храма. Књига пророка Агеја оправдава Зоровавелов
положај као законитог владара, приморавајући га да
заврши храм. Већ смо поменули да књига започиње
подстицајем на изградњу храма:
„Друге године цара Дарија шестога месеца првога да
на дође реч Господња преко Агеја пророка Зоровавелу
сину Салатиловом, управнику Јудеје, и Исус у сину Јо
седековом, првосвештенику, говорећи: ,Овако вели Го
спод над војскама, говорећи: »Овај народ говори: ›Још
није дошло време, време да се изгради дом Господњи‹.
Зато дође реч Господња преко Агеја пророка, говорећи:
›Је ли вама време да седите у кућама својим поплоча
ним, а овај је дом пуст?‹«‘“.

Премда су пророкове речи записане као порука Зо
ровавелу и првосвештенику Исус у, одговорност за
изградњу храм лежи на цару. Пророк разводњава не
посредност Зоровавелове критике, изјављујући да
„овај народ говори: ,Још није дошло време, време да се
изгради дом Господњи‘“. Међутим, није „овај народ“
живео у поплочаним кућама, него Зоровавел и, мо
жда, првосвештеник. Супротност са чежњом цара Да
вида да изгради храм Јахвеу је очигледна. Зоровавел,
наравно, гради храм, озакоњујући тако своје вођство
над јеврејском заједницом.
Агејева кратка пророчка књига се завршава опето
ваном надом да ће се кроз Зоровавела обновити Јоа
хинова владарска породица (Аг 2, 20–23):
„Потом дође реч Господња други пут Агеју, двадесет
четвртога дана месеца, говорећи: ,Реци Зоровавелу,

управнику Јудеје, говорећи: »Ја ћу потрести небо и зе
мљу, и оборићу престо царстава, и сатрћу силу царстви
ма народâ, оборићу кола и оне који седе на њима, и по
падаће коњи и коњаници, сваки од мача брата свога«‘“.

Међутим, у овом тренутку историјске приповести Зо
ровавел нестаје. Неки научници су претпоставили да
су га Персијанци заточили или убили. Према много
каснијој јеврејској традицији из шестог века (Seder
‘Olam Zuta), Зоровавел се вратио на свој ранији поло
жај у Вавилону, где је умро и био сахрањен. Нема осно
ва да се са сигурношћу каже шта се са њим догодило.
Знамо само да је нестао. Од овог тренутка из историј
ских записа нестаје и целокупна јудејска владарска по
родица. Археолошки и писани докази говоре да еко
номска пропаст коју су у Јерусалим донели Вавилонци
још дуго није превазиђена. Наравно, можда је заиста
Зоровавел изабрао да се ипак врати на повлашћени
положај који је владарска породица у Вавилону имала,
уместо да остане у запуштеном персијском Јехуду.
У свом темељу, писање је у изгнанском периоду би
ло наставак писања од стране државе. Писање у Вави
лону је било писање од стране јудејске владарске поро
дице и за њу. Владарска породица је једини друштвени
оквир који је могао бити повољан за наставак писања
суштински важних текстова током изгнанства. Књи
жевност предизгнанског времена највероватније је
сачувала управо владарска породица у Вавилону, да
би је потом вратила у Јерусалим са Зоровавелом ко
ји ће изградити храм. Библијска књижевност настала
током шестог века пре Хр. одражава интересе јудејске
владарске породице. Према томе, писање током роп
ства и у раном послеизгнанском периоду ни у ком слу
чају не представља одговор на рушилаштво Вавилона
и изгнанство у традиционалном смислу. Оно пред
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ставља повратак писања у древне оквире – у оквире
владајућег слоја, премда изгнаног. Велику литерат уру
изгнанства чине усмена народна књижевност, псалми
и тужбалице. Али, када и како је ова усмена књижев
ност коначно стављена на папирус – тешко је рећи.
Нема разлога сматрати да је записана много касније.
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Персијски период је означио крај библијске књижев
ности са владаром у средишту. Давидовски цар неста
је са позорнице, а вођство над јеврејском заједницом у
Јерусалиму прелази на свештенство. Идентитет јевреј
ског народа се све више усредсређује на јерусалимски
храм. Састављање и редиговање библијске књижев
ности догађа се у њему. Настанак писане књижевно
сти налази се под контролом свештеникâ. Давидови
синови нис у заборављени, али нис у више на власти, и
свештеници се не интерес ују за њих као за наследни
ке владарског престола. Давид и његови синови сада
су покровитељи храма, његовог свештенства и бого
служења. На место Давида долази свештеник и писар
Јездра. Вођен Божијом руком, попут другог Мојсија,
Јездра води послеизгнанску заједницу. У средишту
свештеничког вођства налазе се Мојсијеве књиге.
Свештеници постају чувари Мојсијеве Торе и свеште
них списа древног Израила. Усмена реч Божија кроз
пророке престаје текстуализацијом речи Божије од
стране храмовних свештеника и писара.
У овом поглављу ћемо се бавити писањем од петог
до трећег века пре Хр, тj. од средњеперсијског периода
закључно са хеленистичким. Премда персијски пери
од почиње освајањем Вавилона од стране персијског
цара Кира (539), улога давидовске владарске породи
це током првих година персијске власти у Јерусалиму
(позни шести век) и даље опстаје. Давидовска владар
ска породица нестаје крајем шестог века, и вођство
прелази на свештенике. Ово су мрачна времена Јеру
салима и персијске провинције Јехуд. За претходне

нараштаје, овај период је био „мрачан“ просто зато
што су знања о њему била веома мала. Археологија је
постепено попунила празнину, али једном веома бле
дом сликом расељене и осиромашене области. Међу
тим, научници су овај период дуго сматрали суштин
ски важним у писању Библије. Претпостављало се да
се у периоду „обнове“ наставио успон књижевне де
латности, надахнут вавилонским изгнанством. Ђова
ни Гарбини пише: „Под влашћу Ахеменидâ, јеврејство
је доживело свој магични тренутак, а јеврејска књи
жевност златно доба“.1 Међутим, археолошки остаци
указују на веома лоше економско стање Јерусалима и
околине. Ово је пре било време чувања него процвата
библијске књижевности. У овом поглављу желим да
покажем да су тадашњи свештеници и писари чува
ли, али не и стварали књижевност Израила. Писање
је било веома ограничено, одражавајући арамејски је
зички свет Персијског царства.2
Мали број библијских списа (а можда и ниједан)
се са сигурношћу може датирати у овај период. Књи
ге за које се са највећом вероватноћом може рећи да
су настале у персијском периоду јес у Књиге дневни
ка и Књиге Јездрина и Немијина.3 Друге књиге, попут
Књиге о Јестири и, можда, Књиге проповедникове,
могле су настати у четвртом или трећем веку. За Књи
гу пророка Данила се обично сматра да је коначно
уобличена средином другог века.4 Набројане библиј
ске књиге показују знатан језички утицај арамејског
света, наметнутог од стране Персијског царства. Иако
је већина библијских псалама настала раније, Псалтир
још увек није био заокружен. Свештенички левитски
певачи помогли су да се Псалтир уобличи, али ова пе
смарица древног Израила је можда најнепостојанија
књига у целокупном канону.5 Део процеса чувања би
блијске књижевности састојао се у њеном сакупљању
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и редиговању. Тако нпр. древној поезији Књиге о Јову
додата је прозна прича, и тако је књига добила коначан
облик.6 Свештеничка редакторска делатност подразу
мевала је додавање натписа, редакторских белешки и
груписање библијске књижевности у књиге и скупине
књига.7 Збирка мањих пророчких свитака (мали про
роци: Осија, Јоил, Амос, Овадија, Јона, Михеј, Наум,
Авакум, Софонија, Агеј, Захарија, Малахија) постаје
већи свитак Дванаесторице.8 Премда је Петокњижје у
бити састављено у предизгнанском периоду, коначно
је уобличено у јерусалимском храму. Тешко је са си
гурношћу рећи да је редиговање и уобличавање свих
ових књига извршено у персијском периоду, нарочито
с обзиром на друштвене околности. Сасвим је разум
но датирати неке од ових редакторских захвата у тре
ћи век (хеленистички период): трећи век је био време
релативне стабилности, Египат је подржавао писаре и
текст, а економија је напредовала.
9.1. С а врем ен а т еж ња

Желим да оспорим савремену тежњу све каснијег да
тирања библијских текстова. Од појаве историјског
критицизма у деветнаестом веку сматрало се да је пер
сијски период био време књижевног стваралаштва.
Савремена тежња мења само један аспект, тврдећи
да је скоро целокупна (ако не и целокупна) библијска
књижевност производ персијског и хеленистичког
периода. Ова савремена тежња понавља тежњу са пр
ве половине двадесетог века, када су неки научници
сматрали да је Библија, у суштини, производ персиј
ског, хеленистичког и хасмонејског периода.9 Откри
вање свитака са Мртвог мора одредило је најкаснији
дат ум ове теорије, због тога што су неки од тамошњих

библијских рукописа већ били датирани у трећи век.
Неко би могао да постави питање да ли је Библија хе
ленистичка књига.10 Међутим, као књига, Библија је
поприлично млада. Тек ће јој технолошка новина ко
декса дати физички облик књиге.
Још већа стрмина ове теорије је називање Библи
је „изумом“ писара из персијског и хеленистичког пе
риода, уз претпоставку да су јеврејски националисти
путем књижевног измишљања стварали идентитет и
везу са земљом.11 Измишљеним личностима сматрају
се не само Давид и Соломон, него и Јездра и Немија.
Њих су, тобоже, измислила каснија поколења хелени
стичких Јевреја, како би оправдали своје идеолошке
и религијске захтеве. Овакве претпоставке се засни
вају на чињеници да ван саме Библије нема доказа о
постојању набројаних личности.12 У својој одмереној
критици ових тврдњи, Џејмс Бар истиче: „С обзиром
да мало тога знамо о персијском периоду, зауставља
мо се у грчком периоду“.13 Међутим, „уколико бисмо
овакав аргумент примењивали увек и на све, не би
било знања ни о чему“.14 По среди је класичан случај
reductio ad absurdum. Па ипак, идеја да су Јездра и Не
мија пуке измишљотине познијих писаца може бити
поучна. Она показује колико се мало зна о персијском
периоду. У недостатку доказа све се претвара у прах.
То је заиста било тамно доба у историји јеврејског на
рода. Па ипак, светлости је сасвим довољно да се про
нађе пут кроз таму.
9.2 . М рачн а с е нк а П е рси јског ц а рс т ва

Какве је, дакле, околности за писање библијске књи
жевности пружало Персијско царство? Уништење Ју
дејског царства од стране Вавилонаца баца дуготрај
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ну и мрачну сенку на послеизгнански период. Можда
највећи археолошки доказ представља велико сма
њење броја становника током вавилонског и персиј
ског периода. Овај увид је први изнео Кенет Хоглунд
у делу Ахеменидска империјална администрација у
Сиропалестини и мисија Јездре и Немије (1992), да би
га новим сазнањима проширио Чарлс Картер, у веома
важној темељној археолошкој студији Појава Јехуда:
Социодемографска студија (1999). Број становника
провинције Јехуд крајем вавилонског периода (позни
шести век пре Хр) Картер процењује на око 13.350.15
Иако ће овај број до краја персијског периода (поло
вином четвртог века) порасти на око 20.650, то је ипак
веома скромна насељеност. Према археолозима, ни у
једном тренутку персијске владавине Јерусалим није
имао више од 1.500 становника!16 Треба нагласити да
су ово условни подаци, јер процена насељености једне
територије у антици може бити веома варљив задатак.
Па ипак, основна представа је јасна: земља је била рет
ко насељена. Јерусалим је био мали град. Ове чиње
нице морају бити задршка тврдњи да су персијски и
хеленистички период били обележени великим књи
жевним процватом, чији је плод био настанак великог
дела библијске књижевности.
О расељености Јехуда говори грчки путник Хе
катеј из Абдере (око 300. године). Он тврди да Јудеји
потичу из Египта одакле су истерани, да би се затим
населили у Јудеји, „која није много далеко од Египта,
а у то време је била сасвим ненасељена“.17 Хекатеј се
не може узети исувише озбиљно, с обзиром да је ње
гов опис одраз уобичајених грчких митолошких опи
са о насељавању нових земаља у којима нема станов
ништва. Међутим, он касније поткрепљује свој опис
примедбом да је Јеврејима било забрањено да продају
своју земљу, да не би „дошло до мањка радне снаге“,18 у

чему се може видети проблем расељеног Јехуда. Тамо
је очигледно живело исувише мало људи да би земља
могла бити у пуној мери обрађивана.
Библијска књижевност осликава сличан портрет
економски ослабљеног Јехуда. Када је Немија, ситни
персијски чиновник и један од вођа послеизгнанске
јеврејске заједнице, средином петог века дошао у Јеру
салим, економија је још увек била у рушевинама у ко
је су је претворили Вавилонци. Зоровавел 515. годи
не окончава обнову храма, и од тог тренутка јудејска
владарска породица ишчезава. Немија је зидине Јеру
салима затекао у рушевинама (Нем 1–2). Картер при
мећује да су „порези и дажбине које је империјална
политика наметнула становништву Јехуда допринели
тешком економском стању“.19 Народ је био обремењен
империјалним дажбинама и локалним администра
тивним злоупотребама (Нем 5, 1–19). Због лошег еко
номског стања, левитско свештенство је напустило Је
русалим (уп. Нем 13, 10–13).20 Према томе, библијски
опис општег економског стања одговара стању које су
реконструисали археолози.
Немија такође указује на свеопшту расељеност Је
русалима. Присећајући се, Немија пише: „А град бе
ше широк и велик, али народа беше мало у њему и
куће не беху изграђене“ (Нем 7, 4). Важно је запазити
да је површина града за који Немија вели да је „широк
и велик“ свега 12 ha (у поређењу са око 60 ha у седмом
и, касније, другом веку). Јерусалим није био само ма
ли, него и ненасељен.
Сит уација се постепено (али не много) побољша
вала током три века персијске владавине. Период од
шестог до четвртог века у Јехуду може се поделити на
три фазе. У првој фази персијске власти земљи је не
достајала одговарајућа инфраструкт ура да би изгра
дила било какву врсту чврстог административног или
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Илустрација 9.1: Величина Јерусалима од 600. до 150. године пре Хр.

економског устројства. Није било довољно становни
штва. Израелски археолог Ефраим Штерн запажа да
је „жеља за изградњом постојала, али су недостајали
одговарајући услови“.21 Године 448. и, опет, 459, Египат
се побунио против Персијског царства, што је обеле
жило почетак друге фазе персијске власти у Сиропа
лестини. Царство је узело активнијег удела у админи
страцији на западу, укључујући и малену провинцију
Јехуд. Мисије библијских личности Јездре и Немије се,
изгледа, јављају у зору египатске побуне.22 Персијан
ци граде низ тврђава и лука, имајући у виду претећи
Египат и Грчку. Упркос томе, Јехуд остаје релативно
изолован у средишњим брдима, а опоравак економи
је и повећање броја становника догађа се поприлично
споро. Последња фаза почиње око 400. године, када
Египат успева да поврати независност. У раном че
твртом веку Палестина постаје поље сукоба између
васкрслог Египта и Персијског царства. У археоло
шким ископавањима пронађени су докази уништава
ња на јудејској обали и у брдима западно од Јерусали
ма. Персијанци су били притиснути не само Египтом,
него и Грцима на западу, а и унутрашњим побунама
Вавилонаца. Персијско царство ће бити разорено у
зору Александра Великог и новог, Македонског цар

ства. Јерусалим је поштеђен освајања, пошто се 333.
године мирно предао Александру Македонском. Ме
ђутим, Александар умире кроз десет година, што ње
гове генерале подстиче на борбу за делове царства.
Сигурност и напредак Јерусалим ће повратити тек по
четком трећег века, под влашћу египатских Птолемеја.
Даћемо кратак обрис историјске слике Палести
не од шестог до четвртог века. Крајем четвртог века,
у Јерусалиму је живело још увек мање од 1.500 љу
ди. У северном делу града (Храмовни брег) налазио
се храм, а стамбени део је био ограничен на малени
Давидов град. Ова слика се неупоредиво разликује
од Јерусалима у периоду позне монархије или у до
ба хасмонејских царева (→ илуст. 9.1). Економију Је
худа и даље кочи неповољан географски положај у
удаљеним брдима средишње Палестине, те она остаје
ограничена на најосновнију земљорадњу и сточар
ство. Ван кругова малобројне свештеничке елите и
званичника персијске администрације у Јерусалиму,
писмености скоро да није било. Као што ћемо видети,
у персијској империјалној администрацији писање је
играло веома важну улогу, али писање на арамејском
језику. Ово не може бити слика тренутка повољног за
библијску књижевност.
Археолошки и писани извори од шестог до чет
вртог века представљају проблем за уобичајени став
да је ово био повољан период јеврејског библијског
стваралаштва. Археолог Чарлс Картер је свестан про
блема: „Ако је Јехуд био тако мали и сиромашан, ка
ко је друштвена и верска елита могла да издржи тако
обимну књижевну делатност, каква се припис ује пер
сијском периоду?“23 Картер поставља питање: како је
Јерусалим, који је спао на веома мале размере, има
јући мање од 1.500 становника, могао да подржи та
ко обилно књижевно стваралаштво? И то не просто
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обилно књижевно стваралаштво, него обилно књи
жевно стваралаштво на класичном јеврејском језику.
Намеће се и друго питање: због чега би становништво
Јерусалима подржало књижевно стваралаштво? Не
треба заборавити да се све ово о чему говоримо не
догађа у нашем, савременом свет у. Када тражимо мо
гуће антрополошке аналогије, морамо имати на уму
да промена технологије писања ове аналогије чини
неодговарајућима. Јеврејска девојчица Ана Франк је
током Другог светског рата могла да пише дневник у
нужнику стана у Амстердаму, али она је имала пред
ност двохиљадугодишњег технолошког и култ уроло
шког напретка писања.
Једно од омиљених решења претходних научних
нараштаја – смештање великог дела библијске књи
жевности у хасмонејски период (167–63. године пре
Хр) – више није у оптицају. Као што смо поменули
раније, свици са Мртвог мора садрже библијске руко
писе који се датирају на средину трећег века пре Хр.
Поред тога, јеврејски језик другог века пре Хр. разли
кује се од језика библијске књижевности у тој мери,
да се наведени предлог показује као сасвим немогућ.
Дотични предлог би био сличан тврдњи да је Шекспир
своја дела написао деведесетих година двадесетог ве
ка! Све ово смањује могућност да је у периоду о ком
говоримо настао велика и разноврсна збирка списа
који чине Стари Завет (јеврејску Библију).
Друго решење било би прерађивање персијске
историје. Британски научник Филип Дејвис нпр.
предлаже: „Гледање на Јудеју у персијском перио
ду као на економски заосталу култ урну пустош мо
жда би требало још једном размотрити“.24 Због чега
је потребно поновно разматрање? Због тога што се
процват писарске делатности у персијском периоду,
који многи узимају као нес умњиву чињеницу, ниуко

лико не слаже са сликом персијске провинције Јехуд
око које је сагласна већина археолога, историчара и
библиста. Свестан овог проблема, Дејвис запажа да
„што каснији дат ум узмемо, то је лакше закључити да
је храм могао да подржи известан број изузетно де
латних писарских школа“. Дејвис са правом настоји на
томе да је постојала не само једна писарска школа. Да
би се створила таква количина разноврсне библијске
књижевности, био је неопходан већи број писарских
школа. У истом смеру, Ентони Салдарини, покојни
професор раног хришћанства на Бостонском коле
џу, сматра: „Да би се објаснио настанак и редигова
ње библијске збирке у изгнанском и послеизгнанском
периоду, неопходно је претпоставити писарску делат
ност разних скупина (свештеника, пророка, видела
ца, писара и других вођа заједнице)“.25 Међутим, то је
неопходно само уколико подразумевамо да је библиј
ска књижевност у највећој мери настала у персијском
периоду. Овакав став захтева веома обилну писарску
делатност у времену у ком се писарска делатност на
јеврејском језику чини немогућом.
Уласком у хеленистички период, нарочито у трећи
и други век, писарска делатност добија све веће мо
гућности. Наравно, тако позним датирањем долазимо
у сукоб са кумранским библијским рукописима, који
се датирају у трећи. Па онда, шта чинити са јевреј
ском књижевношћу којој припадају Књига јубилеја и
Књига Исуса сина Сираховог? Ова дела су написана
на јеврејском, али много познијим књижевним сти
лом, много млађим слојем јеврејског језика. Ова је
врејска књижевна дела датирају се углавном у трећи
и други век. У језику и духу много се разликују од би
блијске књижевности. Са једне стране, све што знамо
о персијској провинцији Јехуд чини је мало вероват
ним кандидатом за процват бројних писарских шко
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ла, које научници са правом сматрају неопходнима да
би се објаснила запањујућа књижевна разноликост
Старог Завета (јеврејске Библије). Са друге стране,
тешко је овако обимну писарску делатност припи
сати познијим периодима, због постојања кумран
ских библијских текстова, Септ уагинте, апокрифâ и
псеудоепиграфâ. Куда нам ваља ићи? Назад у јудејску
монархију, у време царева Језекије и Јосије и пророкâ
Исаије и Јеремије. Тадашњи друштвени и економски
услови могли су подржати процват књижевности. У
археолошким ископавањима пронађено је мноштво
списа на јеврејском језику из периода позне монархи
је. Тада је јеврејска библијска књижевност доживела
својих пет минута.
9.3. Свеш т ен и чк о вођс т во

Ко су биле вође јеврејске заједнице после изгнанства?
Давидови синови у персијском периоду ишчезавају.
Због тога, персијски период означава крај библијске
књижевности у којој цар заузима средишњу улогу.
Књиге Јездре и Немије су ретки примери књижевно
сти јеврејске заједнице у Јерусалиму током овог пери
ода, и у њима се помињу само вавилонски и персијски
цареви. Важно је приметити да Књиге Јездре и Немије
Давида своде на личност која је установила храм и ње
гово особље (Јзд 3, 20; 8, 20; Нем 12, 24, 36, 45–46). Не
станком давидовске владарске породице, вођство над
заједницом у Јехуду прелази у руке свештеникâ. Обно
вљени храм је пружао ослонац њиховом вођству.
Улогу управника Јехуда у персијском периоду
преузимају свештеници. Упркос распарчаности исто
ријске слике, археолози Дјук универзитета, Керол и
Ерик Мејерс, успели су да саставе списак управника

Табела 9.1: Управници Јехуда

Управник

Време управљања

Сасавасар
Зоровавел
Елнатан
Немија
Ваго
Језекија
Језер
Азај

538. пре Хр.
520. пре Хр.
позни шести век пре Хр.
445–433. пре Хр.
408. пре Хр.
четврти век пре Хр.
непознато
непознато

Јехуда, користећи археолошке, писане и књижевне
изворе (→ табела 9.1).26
Једна од најизненађујућих ствари у овом списку је
то што су прва два управника, Сасавасар и Зорова
вел, очигледно Давидови потомци. Ова два последња
сина Давидова (са, можда, Елнатаном) су последњи
изданци Јоахинове изгнане владарске породице (о ко
јој смо говорили у претходном поглављу). Са њима се
вођство владарске породице над јеврејским народом
у Јехуду завршава. Моћ прелази на храм који су они
изградили и на његове служитеље. Персијска импери
јална власт је водила политику храмовне економије,
користећи блискоисточне храмове као средство опо
резивања становништва. Тако су храмови и њихово
свештенство добили на важности. Јерусалимски храм
и његови служитељи постају средишња, нормативна
установа настајућег јудаизма.
Давидовска владарска породица је до четвртог ве
ка сасвим потиснута. Археолози су пронашли новчиће
сковане средином четвртог века, у чијем се натпису по
миње извесни „Јоханан свештеник“. Најзанимљивији
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и најубедљивији доказ пружа извештај грчког путника
Хекатеја из Абдере. Описујући Египат, Хекатеј вели:
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„Мојсије је изабрао најплеменитије људе, најспособније
да буду глава читавог народа, и одредио их за свештени
ке... Те исте људе је одредио да буду судије у свим важним
расправама, и поверио им чување законâ и обичајâ. Из
тог разлога, Јевреји никада нису имали цара, а власт над
народом има онај свештеник који се сматра највишим“.27

Хекатеј, такође, помиње старог свештеника, по имену
Језекију (Езекиас), очигледно важну личност у јевреј
ској заједници. Језекија је био принуђен да побегне у
Египат 312. године. Његово име би могло да се пре
позна као грчка варијанта јеврејског имена Језекије
који је био управник Јехуда у позном персијском пе
риоду.28 Неколико новчића са половине четвртог века
носи натпис: „Језекија управник“. Ови новчићи тако
ђе сведоче да су се улоге свештеника и управника, тј.
свештеног и световног вође, у персијском периоду све
више преклапале. Поред тога, они могу бити траг уче
шћа свештенства у једном или два низа побуна против
персијске власти између 366. и 343. године. Наведени
јудејски вођа кује новчиће са својом сликом, исписане
древним јеврејским народним писмом (уместо импе
ријалног арамејског). Како примећују лингвистички
антрополози, језик и, нарочито, писмо често су обре
мењени политичком и народном идеологијом. Ови
новчићи говоре о постојању јеврејског националног
покрета који је предводило свештенство.
9. 4 . Јеврејск и ј ези к у а ра м ејском с вет у

Током персијског периода, јеврејски језик је био под
опсадом. Ширење арамејског, подржавано од стра
не империјалне администрације Персијског царства,

угрожавало је његов пуки опстанак. Стотине ископа
них арамејских записа, који се датирају у персијски
период, „сведоче о обиму продора арамејског језика у
Палестину, све до локалног сеоског становништва“.29
Нема готово никаквих писаних доказа о писању
на јеврејском језик у у персијском период у. Оно мало
што је написано на јеврејском предс тавља идеоло
шку одбрану која је пок ушавала да заштити народни
и култ урни идентитет јеврејског народа. За разлик у
од стотина арамејских острака, печата, папируса и
других исписаних предмета, веома је мали број дра
гоцених доказа писања на јеврејском језик у. Пос то
ји нпр. неколико новчића из четвртог века, на који
ма стоји реч „свештеник“ или „управник“ исписана
старојеврејским писмом. Чињеница да ови новчићи
оживљавају старо јеврејско народно писмо говори
да у персијском и хеленис тичком период у јеврејски
језик није био у потпунос ти изгубљен. Она, такође,
указује на идеолошку улогу јеврејског језика у јевреј
ској заједници позног персијског периода. Мало ви
ше од века после Језекијиних новчића, Хасмонеји ће
такође писати јеврејским, на новчићима са сопс тве
ним ликовима. Устаници Бар-Кохбе у другом век у
такође су корис тили старојеврејски на својим нов
чићима, премда у то време јеврејски језик има тек
симболички значај, а записи су пуни грешака.30 Сва
како, јеврејски језик је и даље био говорен и читан.
Чак је и нешто библијске књижевнос ти из тог вре
мена написано на јеврејском. Преписи библијских
рукописа из трећег века (укључујући Књиге проро
ка Јеремије и пророка Самуила) сведоче о нас тавк у
преписивања и чувања библијске књижевнос ти на
јеврејском. Јеврејски после изгнанс тва није нес тао,
али ће га продорни утицај арамејског као говорног
језика бацити у сенк у.
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У периоду другог храма, арамејски је постао ма
терњи језик већине Јевреја у Палестини. На пример,
опште је прихваћено да је арамејски био матерњи је
зик Исуса из Назарета. Свакако, Јевреји су наставили
да говоре јеврејски. Јеврејски је језик већине јевреј
ских свештених списа. Јеврејски је, такође, био језик
молитве, верског подучавања и расправе. Верска сек
та у Кирбет-Кумрану је, заправо, покушала да избегне
сваки утицај арамејског у сопственим списима, прем
да не сасвим успешно.31 Арамејски језик је постао део
свакодневице. Коришћен је у администрацији огром
ног Персијског царства и био језик огромне мреже
писарских школа, од Ирана преко Турске до Египта.
Постоји велико мноштво записа из персијског пе
риода, тачније велико мноштво арамејских записа.
Арамејски записи су сачувани на глини, металу, каме
ну и папирус у. Сачувани су сви могући књижевни об
лици, од брачних уговора до мудросне књижевности,
попут Мудрости Ахикарове. Сачувана су писма на
арамејском која је јеврејска заједница из Египта посла
ла, тражећи дозволу да изгради храм у Елефантини.
Има економских и дипломатских текстова, уговора
и печата, административних записа. Све је ово одраз
локалне администрације, пре него покушаја наметања
ауторитета империје. Чарлс Картер истиче да „сваки
отисак печата из Јехуда који се датира у нововавилон
ски или персијски период говори ни о чему другом, до
о локалној административној организацији са среди
штем у Тел-ен-Назбеху (Миспи) у нововавилонском
и раном персијском периоду, односно у Јерусалиму
крајем шестог и почетком петог века“.32 Из персијског
периода пронађени су документи свих могућих врста,
на најразноврснијим материјалима. С обзиром на ње
гову улогу бирократског језика царства, не изненађује
толика количина текста на арамејском језику. Истини
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за вољу, обиље арамејских списа пронађено је углав
ном ван граница Јехуда. Али, и Јехуд има доброг удела
у арамејским записима, нарочито административним,
економским и правним. У овакво стање савршено се
уклапа чињеница да су велики делови Књиге Јездрине
и Књиге пророка Данила састављени на арамејском.
Нимало не изненађује што арамејски језик оставља
утицај на позни библијски и рабински јеврејски.
Арамејски свет је неприметно утицао на развој је
врејског језика. Штавише, оно што је данас познато
као „јеврејски“ алфабет заправо је арамејски алфабет
(→ илуст. 9.2).33 Проучавање палеографије (развоја об
лика и врста слова) показује да су Јевреји арамејско
писмо усвојили управо током персијског периода. У
својој класичној књизи Рана историја алфабета, Јо
зеф Наве арамејско писмо код Јевреја назива „the Je
wish script“, да би истакао разлику у однос у на старије
јеврејско (Hebrew) писмо. Палеографи под староје
врејским алфабетом обично подразумевају предара
мејски јеврејски алфабет. Упадљива је чињеница да
су рани библијски рукописи међу свицима са Мртвог
мора написани арамејским, а не јеврејским писмом.
Промена је била толико дубока да скоро сви тексто
ви у познијим периодима бивају преписивани арамеј
ским писмом. Када у хасмонејском и римском перио
ду (почев од другог века пре Хр) почињу да се јављају
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текстови на јеврејском језику, то је обично јеврејски
језик забележен арамејским писмом.
Током персисјког периода очигледно није било јаке
култ урне идеологије која би спречила усвајање арамеј
ских слова, граматике и речника. Важно је имати на уму
да је писмо идеолошки и теолошки бременито. Касније
ће јака идеологија поново истаћи важност старојевреј
ског писма. У деветнаестом веку научници су тврдили
да је такозвани јеврејски језик рабинске књижевности
(мишнаистички или рабински јеврејски), чије основ
не одлике почињу да се јављају у персијском периоду,
био, заправо, „благо јевреизовани арамејски, вештачки
створен од стране учених људи“.34 У својој добро позна
тој граматици мишнаистичког (или рабинског) јевреј
ског, написаној почетком последњег века, Моше Сегал
га је успешније одредио као говорни јеврејски дијалект,
а не јевреизовани арамејски. Па ипак, није могао да не
запази дубокосежан утицај арамејског.
У персијској провинцији Јехуд готово да нема је
врејских записа. Све до половине трећег века, са изу
зетком Библије, нема доказа о писању на јеврејском.
Иронично, управо ово је време у ком се претпоставља
велики раст библијске књижевности, време које се
сматра чаробним тренутком јеврејске библијске књи
жевности. Штавише, неки научници су изнели ми
шљење да је целокупан Стари Завет (јеврејска Библи
ја) написан у персијском и хеленистичком периоду.
Међутим, осим неколицине размотрених јеврејских
записа из најранијег вавилонског периода (586–539),
све до другог века пре Хр. на јеврејском нема значај
нијих записа. То се и могло очекивати. Друштвени и
економски услови у персијском Јехуду нис у били по
вољни за књижевни процват.
Арамејски језик је старији од Персијског царства.
То је био језик арамејских држава у Сирији у десе

том веку пре Хр. Асирско царство је већ у осмом веку
усвојило арамејски као административни језик, ради
лакшег општења са западом.35 Арамејски је био језик
Израилових северних суседа и противника. Према би
блијском предању, арамејским су говорили и Израи
лови преци: „Мој отац беше лутајући Арамејац“ (Понз
26, 5). Арамејски је, такође, веома блиско повезан са
јеврејским, због чега је, често, тешко уочити разлику
између арамејског утицаја на јеврејски и заједничког
језичког наслеђа ових двају сродних језика.
Крајем четвртог века, арамеофони свет је постао
хеленистички, гркофони свет. Пре почетка трећег ве
ка пре Хр. јеврејска заједница у Александрији почиње
да преводи Библију на грчки. Грчки превод, познатији
као Септ уагинта (по легендарној причи о седамдесе
торици преводилаца), ушао је у употребу у јеврејском
расејању и, касније, у хришћанском богослужењу.
Према легенди коју износи Аристејево писмо, превод
је извршен по заповести Птолемеја II Филаделфа (вла
дао 285–247. пре Хр), који је сакупљао књиге за чувену
владарску библиотеку у Александрији. Покушавајући
да докаже божански карактер превода, легенда вели да
су седамдесеторица преводилаца, радећи независно је
дан од другог, дошли до истоветног превода. Научници
су поставили питање колико су преводиоци, уопште,
разумели библијски јеврејски. Истакнути оксфордски
библиста Џејмс Бар је сумњичав по дотичном пита
њу.36 Јан Јостен, професор јеврејског језика на Уни
верзитет у у Стразбуру, закључује да септ уагинтални
преводиоци показују познавање тадашњег јеврејског,
који се разликовао од јеврејског језика библијске књи
жевности. Јостен указује на неке нетачности у преводу
Септ уагинте, закључујући: „Процес септ уагинталног
превода подразумевао је несвесно изједначавање са
јеврејским језиком из времена самих преводилаца“.37
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Занимљив пример је библијска јеврејска реч ger, која
у свим библијским текстовима значи „туђин“. Међу
тим, како сведоче кумрански текстови на јеврејском и
рабинска књижевност, верски развој у позном пери
оду другог храма јеврејској речи ger придаје значење
„верски обраћеник“. Септ уагинта одражава значење
ове речи у тадашњем („позном“) јеврејском, преводе
ћи реч ger са значњем верског обраћеника. Ствар је у
томе што се до трећег века пре Хр. јеврејски језик про
менио у тој мери да се може говорити о потпуно новој
фази његовог историјског развоја. Стога је немогуће
помирити историјски развој јеврејског језика и дати
рање већег дела библијске књижевности у позни пер
сијски или хеленистички период.
9.5. П ис ање и библ и јск а к њиж е внос т
у п е рси јском п ериод у

С обзиром да је јеврејски језик у персијском перио
ду потиснут на маргине, писање на њему постало је
изузетно важно. Персијско царство је арамејски језик
учинило lingua-ом franca Блиског истока. Званични
арамејски, како су га научници назвали, коришћен
је, са занемарљивим разликама, од Ирана до Египта.
Једнообразност арамејског сведочила је о моћи им
перијалне администрације и њене писарске мреже.
По природи ствари, то је највећи утицај оставило на
библијску књижевност насталу унутар граница Пер
сијског царства. Најизразитији пример је Књига Је
здрина, која садржи значајне делове написане на ара
мејском. Чак и када је писано јеврејским, осећао се
наметљив утицај арамејске lingua-е franca.
Као што је већ истакнуто, арамејски језик је извр
шио велики утицај на позније библијске књиге, захва

љујући арамејском свет у у ком су написане.38 Време на
станка многих библијских књига не може бити тачно
утврђено,39 с обзиром да датирање умногоме зависи од
наших претпоставки о њиховом настанку. Било како
било, Књиге Јездрина и Немијина и Књиге дневника
јесу књижевно дело персијског периода.40 Књига про
рока Данила се датира у хеленистички период, иако
арамејске приче које садржи вероватно потичу из пер
сијског периода.41 Тешко је бити тачан при датирању
Књиге о Јестири, премда она мора бити датирана негде
између петог и другог века пре Хр. Око наведених тек
стова је, на основу језика и садржаја, увек постојала са
гласност да су настали у персијском и хеленистичком
периоду. Књига о Јову има приповесни прозни увод
(прве две главе) који је додат у персијском или хелени
стичком периоду, тј. редигована је касније, док је вели
ки поетски део (гл. 3–41) старији. Датирање Песме над
песмама и Књиге проповедникове је спорно, због тога
што језичке неправилности ових списа широко прева
зилазе просту употребу арамеизама. Многи научници
су предложили решење да су оне одраз другачијег ди
јалекта јеврејског језика, сместивши њихов настанак у
северни Израил.42 Овде и у другим случајевима проце
на доказа доста зависи од наших претпоставки о језич
ким чињеницама. Списак библијских дела која показу
ју дубокосежан утицај арамејског прилично је кратак.
С обзиром да је целокупна писарска инфраструкт ура
Персијског царства била арамејска, као и да су матер
њи дијалекти Сиропалестине били повезани са ара
мејским језиком, све што је написано у овом периоду
по природи ствари одражава дубок утицај арамејског
света. Међутим, веома мали део библијске књижев
ности показује овај утицај. Зашто? Просто зато што је
ово време било ограничено на сакупљање и редигова
ње, без нарочитог књижевног стваралаштва.
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Током персијског периода, писари су обучавани
арамејском језику. То се јасно види у Књигама Јездре и
Немије. На пример, у Нем 8, 8 читамо: „И читаху књи
гу, Закон Божији, са тумачењем (превођењем), и раз
лагаху смисао, те се разумеваше оно што се читаше“.
Овај текст подразумева да слушаоци Торе у Јерусали
му у петом веку пре Хр. нис у разумели њен јеврејски
језик.43 Морала је да буде протумачена илити преве
дена, што јеврејска реч meforash овде значи (погледати
такође Јзд 4, 18). Заправо, сама јеврејска реч meforash
је позајмљеница из арамејског, у ком је била технич
ки израз коришћен у званичној персијској преписци.
Другим речима, употреба израза „са тумачењем“ го
вори да је аутор текста добио писарско образовање на
арамејском. Грађанска и свештеничка елита у Јеруса
лиму није само користила арамејски у свакодневном
живот у; неки од њих су стицали и писарско образова
ње, користећи потенцијале Персијског царства.
Нас упрот томе, средс тва за писарско обучавање
на јеврејском била су веома скромна, а инфрас трук
тура неразвијена. Разговорни јеврејски је опс тао,
али уз знатан арамејски утицај. Немија жали због
губљења јеврејског језика у мешовитим браковима:
„Још видех у то време Јудејце који се бех у оженили
Азоћанкама, Амонкама и Моавкама. И пола синова
њихових говораше азотски, и не умех у говорити ју
дејски, него језике разних народа“ (Нем 13, 23–24).
„Азотски језик“ и „језици разних народа“ су дијалек
ти арамејског. Овај одломак говори уједно о опс танк у
јеврејског и о великој најезди арамејског. Треба има
ти на уму да је и сâм текст Књиге Немијине позно
библијски јеврејски. Књига Немијина није написана
класичним књижевним језиком. Када Немија жали
за губитком јеврејског, он под јеврејским не подра
зумева класични библијски језик. Немија жали због

немогућнос ти разумевања јеврејске књижевнос ти и
губљења позног разговорног дијалекта.44
Библијска и, шире, јеврејска књижевност имала
је више историјских празнина. Највећа од њих је пе
риод од шестог до другог века пре Хр. Библија у Пе
токњижју садржи приче о пореклу јеврејског народа,
затим прозне приповести о монархији све до Вавлон
ског царства. Затим ствари постају неповезане. Осим
Књига Јездрине и Немијине, не постоје јеврејски књи
жевни извештаји о дотичном периоду. Постоји пра
знина између ишчезнућа Зоровавела и његове војске
и завршетка обнове храма 515. године са једне, и по
јаве Јездре (која се обично, мада не општеприхваћено,
датира око 458. године) са друге стране. За Немију се
претпоставља да је Јездрин савременик. Да занемари
мо за тренутак расправе о историчности ових библиј
ских личности, упечатљиво је да – осим ових кратких
животописних искри – не постоји библијски извештај
о историји персијског и хеленистичког периода. Ове
празнине нис у одлика само библијске књижевности.
Историјских извештаја о дотичном периоду нема ни
ван Библије. Стога касније, у првом веку, јеврејски
историчар Јосиф Флавије, пишући исцрпно дело Ју
дејске старине, које почиње Мојсијевим рођењем и
иде до времена самог аутора, има великих тешкоћа са
овим делом историје. Јеврејска литерат ура ће се поно
во позабавити историјом тек у другом веку пре Хр, у
Књигама макавејским. Како објаснити ову празнину?
Археолошки и писани извори нуде решење да дотич
ни период, једноставно, није био повољан за књижев
ности на јеврејском језику.
У другом веку пре Хр. јеврејска књижевност дожи
вљава обнову. Између осталих, Прва макавејска књига,
Премудрости Исуса сина Сираховог, Књига јубилеја и
Књига пророка Данила настају у другом веку пре Хр.
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Ова обнова је, свакако, подстакнута успоном Хасмонеј
ске државе, која Јевреје прихвата као део свог национа
листичког програма. Хасмонејци су покушали да оживе
старојеврејско писмо, које су користили на својим нов
цима. Кумранска верска секта чини употребу јеврејског
језика јаким идеолошким елементом свог идентитета,
стварајући многа нова дела, пронађена међу чувеним
списима са Мртвог мора. Али, овај јеврејски се знат
но разликује од класичног јеврејског какав налазимо у
Библији и записима који се датирају у седми век пре
Хр. Овај језик је претходник онога што ће бити названо
рабинским (мишнаистичким) јеврејским. Арамејски и
даље утиче на све елементе јеврејског језика. Пошто је
арамејски постао lingua franca Блиског истока, његов
утицај на јеврејски није се могао зауставити.
Један од проблема савременог проучавања библиј
ског јеврејског језика представља прекид јеврејске пи
сарске традиције између периода монархије и персиј
ског периода. Како сам истакао у последњем поглављу,
ова традиција се у ограниченој мери продужила то
ком вавилонског изгнанства и, затим, до краја шестог
века. У исцрпљеној и расељеној провинцији Јехуд, ова
писарска инфраструкт ура се угасила. Долази до пре
кида јеврејског језика и његових писарских установа.
Џон Беркист у свом истраживању персијске историје
насловљеном Јудаизам у сенци Персије истиче: „Ниво
писмености је био тако низак да је писани закон за
већину становништва имао мало смисла. Закони су
били пре обичаји него записани искази који захте
вају оданост слову“.45 Нарочито у персијском Јехуду,
чија економија се углавном сводила на најосновнију
земљорадњу и сточарство, и чији становници су жи
вели углавном у малим селима, писменост је морала
бити веома ниска. Па опет, писање је било средишњи
елемент персијске империјалне администрације.

9.6. Х ра мовн а библ иот ек а

Према једној хеленистичко-јеврејској традицији, Не
мија је основао библиотеку у Јерусалиму. У 2Мак 2,
13–14 читамо:
„A објашњава се и у записима и у подсетницима Не
мијиним исто то, и како je он, основавши библиотеку,
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сабрао књиге о царевима и о пророцима и о Давиду, и Храмовна
писма царева о жртвама. А исто тако и Јуда сабра све библиотека
књиге што беху раст урене због рата који је дошао на
нас, и налазе се код нас“.

Према предању, Немија оснива библиотеку и сакупља
књиге. Наравно, овај одломак је доста каснијег поре
кла. О Немијиној делатности он говори у хеленистич
ким категоријама. Ови чинови се, такође, могу по
везати са редиговањем књижевних дела, као што је у
извесној мери био случај приликом изградње велике
хеленистичке библиотеке у египатској Александрији.
Према томе, тешко је бити поверљив према исторично
сти предања које Немији приписује стварање библио
теке. Ипак, у Јерусалиму је заиста створена библиотека.
Библијска књижевност древног Израила је сачувана.
Храмовна библиотека је настала вероватно при
ликом обнове храма од стране последњих изданака
Давидове лозе, у шестом веку пре Хр, и књижевност
владарске породице је тада вероватно похрањена у
храмовној архиви. Храмовна библиотека је, свакако,
била ограничена на „свештене књиге“. Јеврејски исто
ричар Јосиф Флавије говори о свештеним књигама
„сачуваним у храму“.46 Занимљиво је да Јосиф истиче
храм као складиште само свештених, а не и светов
них књига. Једна од тема Књиге Јездрине је претражи
вање архива. Персијским службеницима непрестано
бива наређено да „претраже архиве“, да пронађу запи

се о историји града Јерусалима, дозволу да се обнови
храм, разна писма и документе. Ове белешке говоре о
свеопштем интересовању за библиотеке и архиве које
се јавља у Асирском и наставља у Персијском царству.

284
Писмо
у сенци храма

9.7. Те кс т уа л изац ија ј еврејск е рел иг иј е

У верском нацрт у Јездре и Немије писана реч је сре
дишњи појам.47 Према библијским извештајима
књигâ под њиховим именима, књижевност древног
Израила је имала нарочит у улогу у утврђивању ауто
ритета и спровођењу Јездрине и Немијине обнове.
Вреди навести подробну причу о читању Мојсијевог
Закона (Нем 8, 1–5):
„Тада се сабра сав народ једнодушно на улицу која је
пред Воденом капијом, и рекоше књижнику Јездри да
донесе свитак Торе Мојсијеве који даде Господ Израи
лу. И донесе Јездра свештеник Тору пред сабрање, у ком
беху људи и жене и сви који могаху разумети, првога
дана седмога месеца. И чита је на улици која је пред Во
деном капијом од јутра до подне, пред људима и женама
и онима који могаху разумети, и уши свему народу беху
обраћене на свитак Торе. А Јездра књижник стајаше на
месту повисоком, које за то беху начинили од дрвета...
И отвори Јездра свитак да види сав народ, јер беше из
над свега народа. И кад га отвори, устаде сав народ“.

Прича се успорава и даје подробности. За читање То
ре направљена је нарочита дрвена бина, проповедао
ница. Јездра отвара свитак раскошним покретом руке.
Народ устаје у знак поштовања према речима Божи
јим. Какав призор! Овај призор је, без сумње, требало
да послужи као образац начина читања Торе у јевреј
ској заједници. Прича је, стога, програмска, и изгледа
да је постигла жељени ефекат. Читање Торе позива на

делање. У наставку приповести, Тора заснива верску
пракс у (Нем 8, 9–18):
„Потом Немија који беше управник, и Јездра свеште
ник и књижник, и левити који подучаваху народ реко
ше свему народу: ,Овај дан је свет Господу Богу вашем.
Не тугујте и не плачите‘. Јер плакаше сав народ, слуша
јући шта говори Тора... А сутрадан се сабраше погла
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вари домова отачких из целог народа са свештеницима Текстуализација
и левитима Јездри књижевнику, да проуче речи Торе. јеврејске религије
И нађоше написано у Тори, коју је Господ заповедио
преко Мојсија, да синови Израилови бораве у колиба
ма (sukhot) на празник седмога месеца. И објавише, и
прогласише по свим градовима својим и у Јерусалиму...
И читаше се свитак Торе Божије сваки дан, од првога
дана до последњег. И празноваху празник седам дана, а
осми дан би сабор према одредби“.

Не само што Јездра гласно чита Тору народу, него и сам
народ долази да је изучава. Ово је следећи корак цен
трализације текста. Приповест, такође, истиче ко је
аутор Торе добијене преко Мојсија. У знак послушно
сти ономе што су научили из писане Торе, народ слави
празник данас познат као Сукот (Празник колиба).
Књиге дневника су најобимније књижевно де
ло из персијског периода. Међу тим, та чињеница не
извлачи просек. Књиге дневника углавном препри
чавају историју Јудеје, позајмљујући много тога од
Књига Самуилових и Књига о царевима. На почетк у
се налази девет поглавља родословљâ, са нагласком
на свештеничким родословљима састављачâ. Затим
се препричавају приче о древним давидовским царе
вима, почев од Саулове смрти. Кратак упоредни пре
глед Прве књиге Самуилове и Прве књиге дневника
показује колико много Књиге дневника позајмљују
од својих извора:
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1Сам 31

1Дн 10

1. „А Филистејци се сукобише
са Израилцима, и побегоше
Израилци испред Филистејаца,
и падаху мртви на гори Гелвуји.

1. „А Филистејци се сукоби
ше са Израилом, и побјегоше
Израилци испред Филистејаца,
и падаху мртви на гори Гелвуји.

2. И стигоше Филистејци Сау
ла и синове његове, и погубише
Филистејци Јонатана и Ави
надава и Мелхис ува, синове
Саулове.

2. И стигоше Филистејци Сау
ла и синове његове, и погубише
Филистејци Јонатана и Ави
надава и Мелхис ува, синове
Саулове.

3. И бој поста жешћи око Са
ула, и нађоше га стрелци, и би
рањен од стрелаца.

3. И бој поста жешћи око Са
ула, и нађоше га стрелци, и би
рањен од стрелаца.

4. И рече Саул момку који му
ношаше оружје: ,Извади мач
свој и прободи ме, да не дођу ти
необрезани и прободу ме и на
ругају ми се‘. Али не хтеде мо
мак што му ношаше оружје, јер
га беше врло страх. Тада Саул
узе свој мач и баци се на њега.

4. И рече Саул момку који му
ношаше оружје: ,Извади мач
свој и прободи ме, да не дођу
ти необрезани и наругају ми се‘.
Али не хтеде момак што му но
шаше оружје, јер га беше врло
страх. Тада Саул узе свој мач и
баци се на њега.

5. А кад мо
мак ко
ји но
ша
ше
оружје виде Саула мртвог, ба
ци се и он на свој мач и умре са
њим.

5. А кад мо
мак ко
ји но
ша
ше
оружје виде Саула мртвог, баци
се и он на свој мач и умре.

6. Тако погибоше Саул и три
сина његова и момак који му
ношаше оружје и сви људи ње
гови заједно тог дана.

6. Тако погибоше Саул и три
сина његова и сав дом његов
заједно.

7. А Израилци који беху са дру
ге стране потока и преко Јор
дана, кад видеше да Израилци
побегоше и да погибоше Саул
и његови синови, напустише
градове и побегоше, те дођоше
Филистејци и заузеше их.

7. А кад сви Израилци који беху
у долини видеше да побегоше
Израиљци и да погибоше Са
ул и синови његови, оставише
градове своје и побегоше, те до
ђоше Филистејци и заузеше их.

8. А сутрадан дођоше Фили
стејци да свлаче мртве, и нађо
ше Саула и три сина његова где
леже на планини Гелвуји.

8. А сутрадан дођоше Фили
стејци да свлаче мртве, и нађо
ше Саула и три сина његова где
леже на планини Гелвуји.

9. И одсекоше му главу, и ски
доше оружје са њега, и посла
ше у земљу Филистејску на све
стране да се објави у домовима
њихових лажних богова и по
народу.

9. И сву
кав
ши га узе
ше гла
ву његову и оружје његово, и
послаше у земљу Филистејску
на све стране, да се објави код
лажних богова њихових и по
народу.

10. И оставише оружје његово
у храму Астартином, а тело ње
гово обесише на зид Вет-Сана.

10. И оставише оружје његово у
храму богова својих, а главу му
обесише у храму Дагоновом.

11. Али чуше становници у Ја
вис у Галадовом шта учинише
Филистејци Саулу,

11. Али чуше сви у Јавис у Гала
довом шта учинише Филистеј
ци Саулу,

12. и подигоше се сви људи хра
бри, и, ишавши сву ноћ, скидо
ше тело Саулово и тела синова
његових са зида Вет-Сана, па
се вратише у Јавис, и онде их
спалише.

12. и подигоше се сви јунаци,
узеше тело Саулово и тела си
нова његових, и донесоше их у
Јавис, и погребоше кости њихо
ве под храстом у Јавис у, и по
стише седам дана.

13. Затим узеше кости њихове
и погребоше их под дрветом у
Јавис у, и постише седам дана“.

13. И тако погибе Саул за беза
коње своје које учини Господу
што не слушаше речи Господ
ње и што тражаше да пита дух
врачарски, 14. а не пита Госпо
да. Зато га Господ уби и пре
несе царство на Давида, сина
Јесејевог“.

Једина важна промена је редакторски коментар на
крају. Местимична мала разилажења вероватно од
ражавају незнатну различитост извора из ког је текст
преузет. Многе мале разлике, које су нарочито видљи
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ве у јеврејском изворнику, одражавају развој језика
од класичног ка познијем хроничаревом јеврејском.
Понекад измене у духу савременијег јеврејског бивају
узрок малих значењских разлика.
Књиге дневника некад прераспоређују садржај.
На пример, прича о цару Давид у из 2Сам 5–24 до
бија потпуно нови распоред у 1Дн 11–21. Негативни
тренуци Давидовог живота, попут прељубе са Вир
савејом и убис тва њеног мужа Урије, у целини су ис
пуштени. Прерасподела служи да се нагласи улога
Давида као градитеља храма.48 Дуги додатак у 1Дн
22–29 истиче пос тављање различитих храмовних
служитеља, певача и свештеника. Тамо где се види да
Књиге дневника корис те извор (канонске Књиге Са
муилове и Књиге о царевима), текст је обично гото
во истоветан, чак и када је поредак измењен. Књиге
дневника мес тимично садрже додатке, који одгова
рају намерама јерусалимског свештенс тва у персиј
ском период у. Свештеници углавном додају родо
словна стабла. Такође, додат је један подробан опис
изградње и уређења храма. Додаци чес то садрже бо
гословске коментаре, попут раније наведеног 1Дн 10,
12–13. Поред тога, редактори чес то испуштају оно
што им се чини неважним или што не одговара њи
ховим интересима. Приљежно се труде да Давида и
Соломона учине побожним царевима који су дос тој
ни улоге градитеља храма, због чега се испуштају све
њихове лоше особине. И, најупечатљивије: свеште
ници одбац ују целокупан извештај о Северном цар
ству Израила у Књигама о царевима. Одс трањивање
делова текс та понекад је неспретно, па трагове ста
ријег књижевног извора није тешко уочити. Међу
тим, у највећем делу текс та ове, од стране јерусалим
ског свештенс тва „преправљене“ приче о јеврејском
народ у, Северног царс тва нема.

Књиге дневника су дубоко свесне идеје записаних
свештених предања. У вези са тим, могуће их је на
звати тумачем Писма. У Књигама дневника се види
рас тућа важност ауторитативних писаних текс това.
На пример, када у 2Дн 15 Дух Божији долази на Аза
рију, он упућује неповезану, донекле загонетну по
рук у народ у Јудеје. За нас је најзанимљивија изјава:
„Дуго је Израил без правога Бога, и без свештеника
учитеља, и без Торе“ (ст. 3). Овде идеја „свештеника
учитеља“ – нес умњиво некога попут Јездре – прати
одс ус тво Торе, то јест писаног предања. Премда из
раз torah изворно значи „поука“, те је везан за усме
ност, у књижевнос ти другог храма усмена тора или
„поука“ прерас та у текс туа лну, писану Тору. Проме
на се види нпр. у 1Дн 16, 40: „Све што је написано
у Тори Господњој, што је заповедио Израилу“.49 Од
редбе су најпре усмено заповеђене, да би касније биле
записане. Према томе, Тора којом свештеник поучава
предс тавља скуп заповес ти записаних у једном док у
мент у, како нам говори 2Дн 17, 9: „И учаху свештени
ци по Јудеји, имајући при себи свитак Торе Господње,
и прохођах у све градове Јудине, поучавајући народ“.
У Књигама дневника говори се уједно о свештеном
писаном текс ту и о свештеницима који на основу ње
говог ауторитета уче народ.
Уопштено говорећи, јеврејска књижевност пер
сијског и хеленис тичког периода сведочи о успону
Писма. Сама идеја свештеног писма зависи од текс ту
алне култ уре. Сас тављање, поучавање и преношење
у усменој култ ури међусобно су повезани. Предање
непрес тано обнавља себе. Са друге стране, писање
конзервира предање. Како Платон оштроумно запа
жа у Сократовом обраћању Федру, „слова свагда ка
зују само једно те исто“. Анри-Жан Мартин, у свом
врсном делу Историја и моћ писања, истиче да писа
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ње „није револуционарно, али се јавља сваки пут ка
да комуникациона револуција чини нужним стапа
ње у једну већу целину. Ово, када се догоди, убрзава
промене које су покрену те у одређеном друштву“.50
Персијско царс тво је подс такло револуцију техноло
гије писања. Чинећи нормативним један језик и пи
смо у царс тву које се протезало од Индије преко Ма
ле Азије до Африке, Персијанци су Блиском исток у
наметнули један јединс твен службени језик. Писање
више није било ограничено на државне послове, по
ставши део култ уре коју су Персијанци расејали ши
ром тада познатог света.
9.8. Те кс т уа л изац ија реч и Господ ње . С у тон
п р ор ош т ва

Наочигледнији пример промена у религијској кул
тури, подржаних од стране свештенства, представља
промена смисла техничког израза „реч Господња (Ја
хвеова)“. У библијској књижевности, нарочито у Ра
нијим пророцима, израз „реч Господња“ означава
речи пророкâ. У библијској књижевности, све до ка
сније насталих Књига дневника, нема наговештаја да
је „реч Господња“ нешто више од Богом заповеђеног
пророчког говора. Имаће прес удан утицај на проме
ну схватања речи Божије у круговима храмовног све
штенства и писара персијског периода.
Ова чињеница завређује подробнији осврт.51 Израз
„реч Господња“ јавља се у Старом Завет у (јеврејској
Библији) око 240 пута. Мада би то било очекивано,
њиме се, ипак, не опис ује откривење Мојсију у Петок
њижју.52 У Петокњижју Бог „говори“ Мојсију, али се
користе потпуно другачији изрази. „Реч Господња“ се
обично јавља у устаљеним изразима који се односе на

пророштва и друге пророчке говоре, највише код ра
нијих и каснијих пророка. Постоји нпр. мноштво ис
каза који почињу речима: „Дође реч Господња проро
ку X“. Такође, чести су закључци извештајâ о разним
догађајима по моделу: тако и тако се догодило „по ре
чи Господњој кроз пророка X“. Дакле, „реч Господња“
је технички израз за пророчко откривење.
О овоме је било речи у шестом поглављу, при
ликом разматрања критике писане речи од стране
пророка Јеремије. Јеремија се жали да су писари и
мудраци одбацили „реч Господњу“, давши предност
записаној Тори (Јер 8, 7–9). У суштини, Јеремија жа
ли што су предањске ауторитете – усмено предање и
пророчку реч – „мудраци и писари“ заменили новим
ауторитетом – писаном речју. Тора, која је најпре би
ла „усмена поука“, сада пу тем „лажљиве писаљке пи
сареве“ постаје текстуални ауторитет. Јерусалимски
свештеници и писари персијског периода убрзаће
овај преображај. Пророк Јеремија, у суштини, жали
због преношења значења речи torah са усменог пре
дања на текст. Од усмене речи Божије коју изговарају
пророци, „реч Господња“ у Књигама дневника поста
је записана реч Божија.
Може изгледати чудно, али јеврејска реч за про
роштво, nevuah, потиче из позног персијског перио
да, и јавља се једино у Књигама дневника и Књига
ма Јездре и Немије (2Дн 9, 29; 15, 8; Јзд 6, 14; Нем
6, 12). Због чега? Уобичајени израз за пророштво је
„реч Господња“. Међу тим, текс туализацијом усме
них предања он добија ново значење. С обзиром да
„реч Господња“ сада означава Мојсијеву Тору, био је
потребан посебан израз за пророчк у реч. Наравно,
овај неологизам има огроман утицај на савремени
религијски израз, тако да се под „речју Господњом“
обично подразумева текст.
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Библијско пророштво (макар формално) нестаје
са почетком овог преображаја.53 Израз „реч Господ
ња“ је имао средишње место у изражавању пророчког
схватања Божије речи. Прилагођавањем овог појма
писаној речи, пророштво ће и само бити обу хваћено
њоме и, на концу, нестати. Једно од важних јеврејских
предања гласи да се пророштво завршило уништењем
храма 586. године пре Хр. Захарија, Агеј и Малахија се
сматрају последњима међу великим пророцима, које
наслеђују мудраци. Друга терминологија такође одра
жава овај нови нагласак на писаној речи као аутори
тативном религијском ослонцу. Реч darash, „тражити“,
и изведена именица midrash, више не означавају тра
жење, него се почињу користити у значењу тумачења
писаног текста.54 На пример: „Јездра беше управио ср
це своје да проучава (darash) Тору Господњу“ (Јзд 7,
10). Пророштво постаје писарска појава, а „пророк“
је сада онај ко разуме Божије тајне сакривене у писа
ној речи. Јасан пример овога налазимо међу списима
са Мртвог мора, у коментару Књиге пророка Аваку
ма. Истинским тумачем се сматра „Учитељ правде,
коме је Бог обзнанио све тајне слугу својих пророка“
(1QpHab 7, 4–5). Сами пророци нис у разумели сво
ја откривења, али је вођи заједнице, Учитељу правде,
Бог открио значење пророчких списа. Учитеља правде
есенска секта није сматрала пророком, него надахну
тим тумачем божанске речи.
Приликом навођења Мојсијевих закона из Пето
књижја, Књиге дневника користе четири израза. На
вод најчешће почиње речима: „Како је писано“, како
у Књигама дневника, тако и у Књигама Јездре и Не
мије.55 Остали изрази су: „по заповести Мојсијевој“
(2Дн 8, 13), „по Тори Мојсијевој“ (2Дн 30, 16), „по
речи Господњој“ (1Дн 15, 15; 2Дн 35, 6). У Књигама
дневника и Књигама Јездре и Немије позивање на пи

сани Мојсијев законик особеност је историјског при
каза. Последња два израза, „Тора Мојсијева“ и „реч
Господња“, указују на кључни значењски прелазак са
усменог на писано предање.
У персијском и раном хеленистичком периоду пи
сање библијске књижевности се приводи крају. У ње
ним последњим списима већ видимо развој схватања
о свештености текста. Међутим, да ли је текстуали
зација древног Израила била завршена? Било је оних
који су одбацивали замену традиционалног усменог
ауторитета писаном речју. Премда је нова ортодок
сија маргинализовала пророштво, оно ће се касније
поново појавити у новим облицима, као што је апо
калиптичка књижевност. Па ипак, историја ће ућут
кати ово неслагање, и то пре свега самом чињеницом
његове сопствене усмености. По смрти оних који го
воре, усмено предање не остаје сачувано за будуће
нараштаје. Како видимо код Јеремије, да би критика
усмене речи била сачувана, она мора да буде записана!
Постоји извесна инстит уционална пристрасност ко
ја ограничава нашу свесност дубине критике писане
речи у јудаизму другог храма. Друго, храмовна и по
литичка елита је вршила контролу над писањем. Они
који су били заинтересовани за пренос ауторитета са
усменог предања на писани текст били су исти они ко
ји су контролисали само писање. Што су економски
извори мањи, а политичко вођство ограниченије, те
же је стварати књижевне текстове који износе супрот
но мишљење. Ово нарочито важи за древна времена,
пре него што је напредак технологије писања омогу
ћио широку писменост. Ућуткана критика ауторитета
писаног текста одраз је мрачних година персијског пе
риода. Али, ову тишину ће победити гласови новона
стајућих јудаизма и хришћанства.
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Дошло је време да се осврнемо на неке од главних ар
гумената ове књиге и да видимо како сам одговорио на
нека од питања постављених на почетку. Када је Библи
ја написана? Зашто је написана? Како је Библија поста
ла књига? Постављеним питањима сам приступио из
угла улоге писаног текста у древном Израилу. Истакао
сам да је писање у древности имало ограничену улогу.
Пре свега, контролисала га је држава. Писање је било
уједно пројава моћи државе и средство државне адми
нистрације. Друго, писање је схватано као дар богова.
Као такво, писање је било саставни део магијских об
реда, попут заклетве у обреду са горком водом (Бр 5).
И на небу се пише (Књига живота, божанске таблице
са нацртом Божијег земаљског обиталишта). Насупрот
томе, усмено предање је служило као средство култ ур
ног континуитета. Рани Израил је певао песме о својим
прецима и препричавао приче о праоцима. Кроз изре
ке, народне приче и песме, сваки нараштај је примао
култ урно наслеђе древног Израила и предавао га даље.
Главна промена у древном Израилу почела је кра
јем осмог века пре Хр. Урбанизацијом друштва, поја
вом сложеније економије и истакнутијим положајем
власти, писање је добило средишњу улогу и раширило
се Јудејом. Писање је раније увек било пројава владар
ске моћи. Сада се та моћ проширила на збирку велике
библиотеке у Јерусалиму (то су истовремено учинили
и Асирци и Египћани). Цар Језекија је желео да ство
ри царство попут за његово време легендарног царства
Давида и Соломона. Усмена предања древног Израила
су састављена у записане текстове. Храмовне архиве,
које су садржале административне текстове древне Ју
деје, искоришћене су за састављање историјске нараци
је о јудејским царевима. Један од подстрека на обнавља
ње златног доба Израила, то јест јединствене монархије

Давида и Соломона, био је пад Северног царства, Изра
ила. Његово коначно уништење послужило је као
оправдање Давидовог дома, који је вековима ратовао са
својим северним суседом. Када су многе избеглице са
севера нагрнуле у Јерусалим, Јудеја је прихватила не са
мо њих, него и њихова предања. Нека од њихових про
рочких предања, попут оних у Књизи пророка Осије,
редигована су на јудејском двору и, исто тако, схваћена
као оправдање Јудеје. Историја Израила је написана као
да су Јудеја и Израил били једно царство, премда је и
сама историјска приповест свесна чињенице да је „је
динствени“ Израил био тек кратак историјски трену
так. Ипак, ова идеологија једног царства дванаест пле
мена Израилових оваплотила се у књижевности позног
осмог века, која је уједно сачувала и створила златно до
ба Давида и Соломона. Овај велики књижевни процват,
иако кратак, означио је почетак библијске књижевно
сти какву познајемо. Језекијино политичко виђење до
било је ратни израз у побуни против Асирије 705. годи
не. Асирски цар Сенахириб угушио је 701. године ову
побуну и уништио њен сан о новом златном добу под
Језекијиним потомцима. Јудеја је остала поданик Аси
рије до њеног пада у време цара Јосије (владао 640–609).
Други одлучујући корак у књижевном обликова
њу Библије догодио се у време цара Јосије. Од време
на Језекије, употреба писања у свакодневне економске
и административне сврхе наставила се пуном паром.
Писменост се проширила јудејским друштвом. Војни
ци су умели да читају и пишу. Занатлије су биле пи
смене. Писање је претходно имало ограничену улогу
у друштву, а његово ширење у свакодневном живот у
значило је да би оно сада могло да послужи као сред
ство урушавања централизоване моћи власти. Тексто
ви више нису били само ствар двора или свештенства.
Преломни тренутак за библијску књижевност било је
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убиство цара Амона (владао 642–640). „Народ земље“
у Јерусалиму устоличава слабашног осмогодишњег де
чака Јосију. Под утицајем „народа земље“ и везе Јосији
не породице са јудејским брдима, нови цар је извршио
политичку и верску обнову која је циљала на култ урни
утицај попут оног који су урбанизација и „севериза
ција“ имале у дане Језекије. Као у Књизи поновљених
закона, писање је постало средство критике Језекији
ног виђења. Према девтерономистима, Соломон ни
је био велики цар, него цар који је учинио, такорећи,
насиље над божанским законом записаним у свитку
Савеза (уп. 1Цар 11 са Понз 17, 14–20). Девтероно
мисти су заговарали повратак традиционалној рели
гији предака. Наравно, ова напетост између градског
и сеоског, између двора и сеоских старешина, била је
неизбежна. Међутим, девтерономистичка револуција
сеоским старешинама даје могућност да се огласе пи
сменим путем. Древни списи, који су у време Језеки
је коришћени као књижевна пропаганда, изврнути су
наглавачке. У позним данима јудејске монархије пи
сање постаје уобичајен начин изражавања. Библијска
књижевност достиже свој врхунац.
Међутим, убрзо наступа крај великог независног
процвата књижевности. Затишје између пада Асир
ског царства и успона Вавилонског царства трајало је
колико и Јосијина владавина (640–609). Када је у би
ци код Мегидона од руке египатског фараона Нехаона
погинуо сâм цар Јосија, са њим је умрла и свака нада
на независно Јудејско царство.
Вавилонци су брзо успоставили управу над обла
шћу. Три војна похода (597, 586. и 581. године) обеле
жена су разарањем и изгнанством. Владарска породи
ца на челу са царем Јоахином предала се Вавилонцима
597. године. Одведени су у изгнанство, где су се према
њима очигледно опходили прилично добро. Они ко

ји су остали и одупрли се Вавилонцима нису живели
ни упола тако добро. Вавилонци су опљачкали област.
Уништавањем, изгнанством и избеглиштвом Јудеја је
изгубила готово целокупно становништво. Заробљени
Јудејци су као робови радили на изградњи вавилонских
каналâ, док је јудејска владарска породица са својом
послугом живела удобно, у јужној кули града Вавило
на. Због свега овога, вавилонски период је био период
опадања библијске књижевности. Писање и чување
библијске књижевности вратило се у руке владарске
породице. Ланац Јоахинове владарске породице бива
прекинут тек у шестом веку, преживевши чак и пад Ва
вилона и дочекавши почетак владавине персијског ца
ра Кира (539. године). Под Персијанцима, Јоахинов по
томак Зоровавел присваја вођство над онима који су се
вратили у Јерусалим. Међутим, у односу на своју слав
ну прошлост, Јерусалим и Јудеја сада су били олупине.
Земља је била разорена ратом и расељена. С обзиром
да је део владарске породице полагао право на водећу
улогу у обнови, Зоровавел је помогао обнову храма (за
вршену 515. године). Али, убрзо после тога, Зоровавел
и владарска породица тајанствено нестају. Библијска
књижевност изгнанског и раног послеизгнанског пе
риода углавном редигује и довршава ранија дела. Ве
лики прелазак са усмености на текстуалност, започет у
време позне јудејске монархије, разорењем Јерусалима
и Јудеје доживљава велики застој. Услови повољни за
процват писмености и текстуалности нестају.
Персијски период је био мрачно доба библијске
књижевности. Персијска провинција Јехуд је била
разорена, осиромашена и расељена. Некада велики
град Јерусалим сада је био у рушевинама, мада је храм
већ донекле био обновљен. Чак је и јеврејски језик до
живео пад – почео је да га замењује арамејски са својим
писмом. У сенци Персијског царства, верни свештени
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ци који су служили у јерусалимском храму сачували су
библијску књижевност. У највећој мери, свештеничка
делатност се састојала не у састављању књижевности,
него у њеном чувању. То значи да је неким делима дат
редакторски оквир. На пример, великој поеми Књиге о
Јову додат је редакторски предговор и закључак. Псал
ми су уобличени у књигу из пет делова, по узору на
Мојсијево Петокњижје. Свештеник Јездра је изврстан
пример новог свештенства. Он је био уједно световни
и верски вођа, претходно обучен на двору персијских
царева, који је уз њихову подршку служио у Јерусали
му. Из Књига Јездре и Немије, које спадају у малоброј
не књиге настале у персијском периоду, јасно се види
да се Јездра обучавао у персијској писарској школи.
Јездра и свештенство су уједно чували свештене тек
стове и подучавали народ, имајући тако контролу над
ауторитативним текстовима. Световно свештеничко
вођство наставило се до краја периода другог храма
и разорења Јерусалима од стране Римљана (70. годи
не). Јасно је да је у периоду другог храма свештеничко
руководство отворено одбацивало ауторитет усменог
предања. Разлог треба тражити у томе што је оно под
ривало ауторитет списâ на које су се они, као учитељи
Израила, позивали. Рабинско вођство, које је уследило
по разорењу другог храма, значиће коренит раскид са
оваквим начином свештеничког световног вођства и
његовог одбацивања усменог предања.
Овим долазимо до поговора. У трећем веку пре
Хр. јеврејска књижевност ће опет процветати, овога
пута захваљујући хеленистичком култ урном препо
роду. Египатска хеленистичка власт вратила је Јеруса
лиму мир и известан напредак. Град је поново почео
да расте. Али, канон библијске књижевности био је
одавно затворен. Библија се углавном више није писа
ла. Уместо тога, сада је преписивана, превођена, пре

причавана, коментарисана и поштована као свештени
текст. Тиме су се бавили свештеници и левити. Крајем
трећег века пре Хр. у Јеврејској школи у Јерусалиму
проучавано је Писмо, као што је описано у Премудро
стима Исуса сина Сираховог, свештеника и предавача.
Средином трећег века пре Хр. свештеници у расејању
у Египт у преводе Писмо на грчки језик. Свици са Мр
твог мора садрже рукописе на јеврејском који се дати
рају у трећи век пре Хр, указујући на велику живост
преписивања и преношења Старог Завета (јеврејског
Писма). Нас упрот томе, ни рабински јудаизам ни
ти рано хришћанство неће имати много присталица
из редова писара (књижника). Њих није водила дру
штвена елита нити учено свештенство. Они су изра
сли из кругова необразованих, нешколованих људи,
одражавајући ауторитет усменог предања и учитеља.
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10 . Пог ов ор

Какву ће улогу писана реч добити у првим вековима
јудаизма и хришћанства? Као закључак желео бих да
дам једну општу слику односа између усменог предања
и писаног текста у настанку јудаизма и хришћанства.
Иако је срж ове књиге разматрање раног развоја писа
ња и текстова у древном Израилу и везе писања и тек
стова са настанком Старог Завета (јеврејске Библије),
сматрам да је вредно осврнути се на улогу текстуали
зације у периоду настајања јудаизма и хришћанства.
Схватање о свештености и ауторитативности пи
сане речи потврђено је већ у последњим књигама Ста
рог Завета (јеврејске Библије), написаним у персиј
ском периоду. Ово схватање је веома јасно истакнуто
у свештеничкој Књизи Исуса сина Сираховог, која је
настала почетком другог века пре Хр, која већ наво
ди троделну канонску поделу Јеврејске библије на За
кон, Пророке и Списе (које наводи као „друге књи
ге“).1 Исто тако, свици са Мртвог мора такође познају
троделни канон, иако не у потпуности уобличен.2 Док
год је библијска књижевност умножавана на свицима,
тачан канонски поредак библијских књига није уста
новљен. Била је позната основна, троделна подела Је
врејске библије, али не увек и садржај сваког од три
дела. Тако нпр. Књига о Рути је понекад бивала део
Књиге о судијама убрајане у Пророке. Чешће је при
брајана трећем делу – Списима. У првим вековима
хришћанске ере поредак се и даље понекад мења. Шта
више, међу Јеврејима у расејању, нарочито у Алексан
дрији, уобличио се сасвим другачији поредак канона.
Овај, више историјски распоред појединачних књига
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постаће основа хришћанских канона. Ипак, појава ко
декса је учинила неопходним доношење одлуке о по
ретку библијских књига унутар њега. Хришћани су у
другом веку за своје рукописе усвојили кодекс,3 што
је помогло да се уобличи канон хришћанске књижев
ности. Нас упрот томе, Јевреји су остали верни свитку
још много векова после проналаска кодекса.
Премда су и рани хришћани и Јевреји писаним тек
стовима дали извесну улогу, замена усменог предања у
масама није била брз нити једноставан процес. Писана
реч је била фах друштвене елите. Чувала је верску ор
тодоксију свештеничке аристократије. Била је средство
владања. За разлику од тога, усмено предање је живело
унутар породице и блиских односа, будући преношено
путем изрека, прича и песама са поколења на поколе
ње. Уосталом, како примећује Вилијем Грејем у својој
књизи Изнад записане речи: Усмени аспекти писма у
историји религије, чак и писана реч је релациона, тј,
„Текст постаје ,Писмоʻ у активној, субјективној вези
са особама и као део кумулативног предања заједнице.
Текст, било усмен, записан или и једно и друго, не може
бити свештен ван оквира заједнице“.4 Према томе, чак
ни текстуализовано предање не може да избегне најо
сновнију усменост. Научници говоре о писању на усме
ни начин или о писменој усмености. Многе књижевне
врсте, заправо, потичу из усменог окружења, као што
је нпр. древна израилска форма писма. То захтева ко
ришћење оксиморона попут „писмена усменост“ или
„усмена писменост“. Не постоји строга граница између
усмености и писмености. Стога израз „писмен“ треба
пажљиво одредити. Писменост може постојати на мно
гим нивоима – од свакодневне писмености занатлија
и ситне бирократије до високе писмености дворских
књижника и писара. Усменост и даље утиче на писање
и текстове, чак и пошто људи пређу праг писмености.

Премда се догађа плима и осека писмености и
усмености, оне се налазе на супротним, понекад чак
непријатељским странама култ урног ауторитета. Као
пример напетости између усменог предања и писане
речи, која је била саставни део раног јудаизма и раног
хришћанства, може послужити халачка расправа из
међу раби Елеазара бен Азарије и раби Акибе. Елеазар
одбацује Акибино тумачење Писма, дајући предност
усменом предању. Елеазар вели: „Чак и ако цео дан
будеш објашњавао стих, ја га нећу прихватити, зато
што је усмена тора дата Мојсију са Синаја“ (уп. Sifra
Tzav, Parashah he, Pereq Yod Alef, 34b–35a; B. Menahot,
89a). У чему се састоји култ урни ауторитет? Не у на
вођењу и тумачењу Писма. Према Елеазару, култ урни
ауторитет се састоји у усменом предању које се, почев
од Мојсија, преноси кроз заједницу. Премда између
усмености и текстуалности симбиозе може бити, кон
тинуитет свакако изостаје. Овде се мора учинити из
бор. Да ли ауторитет почива у тексту или у учитељу?
Када ауторитет почине у тексту, учитељ може бити
одбачен (иако се ово не дешава увек). Није случајно
што се узвик Мартина Лутера: „Sola Scriptura!“ („Само
Писмо!“) укоренио у плодном земљишту Гутенберго
ве галаксије (да позајмимо наслов најважније књиге
Маршала Меклохана). Такође је важно имати у виду
да препирка између усмености и писмености има дугу
историју, на коју су утицале технолошке новине и дру
штвено-политичке промене.
Обраћање тексту не чини учитеља непотребним,
али писменост постаје предуслов. На пример, у току
Јосијине реформе свештених Хелкија проналази сви
так, а затим га писар Сафан чита цару. У току рефор
ми у персијском периоду свештеник и писар Јездра
чита народу Тору. Левити, „чувари шатора Господњег“
(према Бр 31, 30.47), помажу у читању и тумачењу То
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ре (Нем 8, 8–9). Ортодоксија текста у тим околностима
ограничава религијски ауторитет на оне који поседују
текст и могу да га читају. У свему овоме постоји тежња
ка ограничавању религијског ауторитета на храм, у
ком су чувани древни свици, и на свештеничке писаре,
који су имали могућност читања свештених текстова.
Текстуализацијом усменог предања у јудаизму и
хришћанству разлика између култ урног ауторите
та текста и култ урног ауторитета усменог предања
постепено бледи. Почев од трећег века, средишња
одлика древне синагоге, коју задржава и савремена
синагога, постаје истакнуто место за Тору, на ком се
налази ковчег са свитком Торе. Ово древно архитек
тонско решење је, вероватно, утицало да свитак оста
не омиљени облик Торе. Али, свитак такође одражава
темељно, можда чак идеолошко одбацивање кодекса.
Веома је занимљиво да место за Тору у првим синаго
гама није постојало. До самог уништења 70. године, је
русалимски храм је био средиште јеврејске заједнице,
како у Јудеји, тако и у расејању. Свештеници, левити
и књижници у храму и његовим двориштима свако
дневно су излагали учење Торе. Нас упрот томе, сина
гога је била пре свега средиште заједнице у ком је бо
гослужење вршено вероватно суботом и празником.5
Библија је већ написана. Али њена борба још увек
није завршена. У првим вековима хришћанске ере она ће
морати да се бори за религијски ауторитет у настајућем
јудаизму и хришћанству. Улога библијске књижевности
као ауторитативног Писма биће једно од најважнијих
питања у напорима ових двеју религијских традиција
ка самоодређењу. Хришћанство и рабински јудаизам су
израсли из – да тако кажемо – народске културе. Нису
имали подршку државе нити су израсли из институци
оналне религије. Због тога је писана реч у раном хри
шћанству и јудаизму имала веома тежак задатак.

10.1. М ес то п ис ан е реч и у д р у ш т ву

Кључну улогу у развоју схватања о свештености Пи
сма одиграо је успон хеленизма и култ урна револуци
ја на Блиском истоку која га је изнедрила. После неми
ра у Палестини који су обележили четврти век пре Хр,
политичко стање се у трећем веку смирило. Палести
на је дошла под власт египатских хеленистичких вла
дара Птолемеида. Египат је доживео успон. Долина
реке Нил је производила обилну пшеницу, која је про
давана широм Средоземља. Хеленистички владари
су поново почели да граде, путем огромних храмова
и дворова покушавајући да поврате славну египатску
прошлост. Египат је доживео препород.
Птолемејски владари су себе сматрали интелект у
алцима. Основали су нову престоницу у Александрији,
граду који је 331. године, после освајања Египта, осно
вао Александар Велики. Птолемеј I (такође познат као
Птолемеј Сотир, владао 305–282) је у Александрији
основао велику библиотеку.6 Такође је изградио музеј,
као сабирно место писаца, песника, научника и других
учених људи. Чланови су добијали плат у, смештај и ис
храну. Сâм Птолемеј Сотир је написао ауторитативну
Историју Александра Великог. Захваљујући издашној
подршци Птолемеја II (Филаделфа, владао 282–246),
библиотека у Александрији вишеструко је порасла.
Срећом по велику библиотеку, Египат је имао моно
пол над главним материјалом за писање у античком
свет у – папирусом. Према Аристејевом писму, Птоле
меј II, цар Египта, издао је наредбу својим библиотека
рима да сакупљају књиге са свих страна света за њего
ву библиотеку. Претпоставља се да је Александријска
библиотека садржала преко 490.000 свитака.
Птолемеј Филаделф је запамћен по дарежљивости
према науци и уметности. Према јеврејском народском
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предању, Филаделф је чак наредио да Тора буде преве
дена на грчки. И, уопште, он се на сваки начин трудио
да допуни своју библиотеку недостајућим књигама.
Александрију је учинио култ урном престоницом хе
ленистичког света. Ширио је хеленизам у Палестини,
стварајући хеленистичке градове попут Филаделфије
(данас Аман у Јордану), Филотреје (на Галилејском мо
ру) и Птолемeиде (северно од данашње Хаифе на оба
ли Средоземног мора). Птолемеј III (Евергетид I, вла
дао 246–222) је такође био покровитељ књижевности.
Птолемеј IV (Филопатор, владао 222–204) је био писац.
Јевреји су, хтели они то или не, постали део култ ур
не револуције у птолемејском Египт у. Премда Аристе
јево писмо говори да је превођење Торе наредио Пто
лемеј, већина научника верује да је превод извршила
јеврејска заједница у Египт у, за Јевреје у Египт у који
више нис у разумели јеврејски. Већи део Старог Завета
(јеврејске Библије) преведен је у Египт у у трећем ве
ку пре Хр. Вероватно није случајност што најстарији
сачувани библијски рукописи на јеврејском, пронађе
ни међу свицима са Мртвог мора, потичу са половине
трећег века. То јест, први ванбиблијски доказ проуча
вања, преписивања и превођења библијске књижев
ности датиран је у трећи век пре Хр. Ови рукописи
сведоче о живој писарској традицији која се развила у
хеленистичком периоду.
10.2 . Свеш т ен иц и к ао у ч ит ељи

У периоду другог храма свештеници су били чувари и
учитељи свештеног писаног текста.7 Они су били учи
тељи закона. Премда је у периоду монархије писање
било пре свега у рукама власти и владарских писара,
после обнове јерусалимског храма 515. године светов

но вођство над Израилом прелази на свештенство.
Заједно са световним вођством, свештеници су насле
дили и административну улогу писања у Персијском
царству. У исто време, били су им поверени свештени
списи похрањени у храму, те задатак подучавања и ту
мачења Писма. Први изричит исказ о овој свештенич
кој обавези налазимо у делу из персијског периода,
Књигама дневника, где се тврди да је цар Јосафат на
значио свештенике и левите, те они „учаху по Јудеји,
имајући при себи књигу Торе Господње, и прохођаху
све градове Јудине, учећи народ“ (2Дн 17, 8–9).
Девтероканонска књига Премудрости Исуса сина
Сираховог одраз је свештеничке аристократске шко
ле са краја трећег века пре Хр, у којој је приљежно
изучавано Писмо. У другом веку, свештеник Исус
бен-Елеазар бен-Сирах превео је књигу свога деде на
грчки језик.8 Његов деда, бен-Сирах, живео је у Је
русалиму, где се и школовао (уп. Сир 50, 27). Ово је
први помен школе у јеврејској књижевности, који се
понекад бесправно користи да би се установа шко
ле пројектовала на древни Израил. Међутим, свет
бен-Сираха је био дубокохеленистички свет. Установа
школе и школовања, описана у Премудростима Исуса
сина Сираховог, одраз је хеленистичке култ уре, а не
остатак древног израилског школског система. Како
стоји у предговору грчком преводу:
„Много доброг нам је дато кроз Закон, Пророке и оне
који их следише... И не само да смо, изучавајући списе,
сами дужни да разумемо, него љубитељи учења могу по
моћи и другима, и причањем и писањем. Зато деда мој
Исус предаваше другима учења Закона, Пророка и дру
гих књига отаца и, стекавши велико знање о њима, одлу
чи да и сам напише нешто што се односи на образовање
и мудрост, како би љубитељи учења, проучавајући и ову
књигу, још више напредовали у живљењу по Закону“.
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У књизи Исуса сина Сираховог, синови Аронови се
прослављају као учитељи Израила: „Он му даде своје
заповести и власт да пресуђује, како би учио Јакова от
кривењима и научио Израила закону његовом“ (Сир
45, 21). Премда предговор прославља бен-Сирахово
познавање јеврејског Писма, јеврејски језик Књиге
Исуса сина Сираховог се доста разликује од језика би
блијске књижевности.9 Готово три стотине година по
сле Сираха, јеврејски историчар са краја првог века, Јо
сиф Флавије, будући и сâм свештеник, описује сличну
улогу свештеникâ као учитељâ Израила. Према Јосифу,
јеврејски народ је писање поверио „својим првосве
штеницима и пророцима... и ти записи су преписивани
до наших дана са највећом тачношћу“ (Против Апиона
1, 6). На другом месту Јосиф пише да је Мојсије „предао
ове књиге свештеницима, са ковчегом у који је ставио
десет заповести исписаних на две камене таблице“ (Ју
дејске старине 4, 8, 44). Према Јосифу, свештеници су
били задужени за јавно читање Писма на седмогоди
шњи празник Сукот (Јудејске старине 4, 8, 12).10
Научници често износе мишљење да се у зору
хеленизма појавила скупина писара несвештеника.
Ови лаички писари су, наводно, били претече фари
сејског покрета и рабинских мудраца.11 Како истиче
Стевен Фраде, професор рабинистике на Јејлу, не по
стоје докази којима би се поткрепила претпоставка о
развоју лаичког учитељства у периоду другог храма.
Фраде пише:12
„Пре свега, мало је доказа о постојању велике скупине
или покрета несвештеничких (али свакако не против
свештеничких) писара и мудраца у овом периоду. Дру
го, ауторитет чувања, тумачења, подучавања и правне
примене свештених списа постојећи извори из вре
мена непосредно пре и после уништења храма и даље
припис ују свештенству“.

Почев од Јездре, узора свештеничког учитеља и пи
сара, писари су бирани углавном из свештеничког
сталежа. Рабински јудаизам, напротив, одбацује сре
дишње место свештеникâ као ауторитетâ религијске
ортодоксије. Једна од најупадљивијих недостајућих
карика у ланцу усменог предања у Изрекама отаца је
сте свештенство. У ланцу усменог предања нема све
штенства! У Изрекама отаца усмено предање почиње
Мојсијем, затим прелази на рабине, без икаквог поме
на о свештеницима. Пророци, који су примили про
рочку (и усмену) реч Божију повлашћена су карика у
ланцу преношења усмене торе, али не и свештеници.
Усмено предање не зависи од свештенства.
Скупину са краја периода другог храма (тј. у пр
вом веку пре Хр. и првом веку) која је била најтешње
повезана са свештенством и храмом чинили су саду
кеји. Њихово име одражава њихово виђење себе са
мих као наследникâ Садока, првог првосвештеника
Соломоновог храма. Према Jосифу Флавију, садукеји
су одбацивали усмено предање, прихватајући искљу
чиво записану Тору (Јудејске старине 13, 10, 6):
„Фарисеји су научили народ многим обичајима преда
тим од отаца који нис у записани у Закону Мојсијевом.
Због тога су их садукеји одбацили и рекли да треба да
поштујемо као обавезне оне обичаје који су записани,
али не и оне који су нам предати од отаца“.

Као свештеници храма, они су имали приступ свеште
ним списима. Садукеји су били свештеничка аристо
кратија другог храма која је имала световно вођство
над јеврејском заједницом. Писари су финансијски
зависили од владајућих ауторитета – Римљана и саду
кеја.13 Вероватно су бирани углавном из свештеничког
и левитског рода. Јосиф такође тврди да су садукеји
потицали углавном из аристократије, која их је и по
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државала: „Садукеји не могу да убеде никога осим бо
гатих и немају присталица у народу, док фарисеји на
својој страни имају већину“ (Јудејске старине 13, 10,
6). На основу тога можемо претпоставити да је ауто
ритет усменог предања (као супротстављеног писа
ним текстовима) имао највише присталица међу на
родним масама, што, рекао бих, не изненађује.
10.3. Ус м е н о и п ис а н о у с е к т и с а М р т вог мор а

Једно од најпознатијих археолошких открића дваде
сетог века чине свици са Мртвог мора. Према тради
ционалној причи, свитке је открио сиромашни де
чак пас тир, у пот рази за изгубљеним стадом оваца.
Набасао је на пећину ризниц у – прву пећину свитака
са Мртвог мора. Шта предс тављају свици са Мртвог
мора? То је збирка од око 900 рукописа сас тављених
од неколико хиљада фрагмената. Око 25% чине би
блијски рукописи. Пре њиховог открића, најс тари
ји библијски рукописи које смо имали потицали су
из десетог века. Најс тарији библијски рукопис ме
ђу свицима са Мртвог мора потиче из трећег века
пре Хр. Око половине преос талих 75% небиблијске
књижевнос ти чине раније позната књижевна де
ла (попут Књиге јубилеја), а другу раније непозна
та литерат ура саме секте. Свици се доводе у везу са
јеврејском сектом која је живела на северној обали
Мртвог мора, од око 135. године пре Хр. до 68. годи
не. Књижевност секте одражава високо писмену ре
лигијску култ уру. Велики број библијских рукописа
у библиотеци ове заједнице указује на средишње ме
сто библијских текс това, на њихово активно читање
и проучавање. Како уну т рашњи текс тови који опи
сују делатност заједнице, тако и спољна запажања,

попут оних Јосифа Флавија, сведоче о средишњем
мес ту писане речи у овој секти.14
Ко су били припадници ове верске скупине? Она
се развила нас упрот јерусалимској свештеничкој ари
стократији. Једним од главних непријатеља сматрали
су „Злог свештеника“, што се можда односи на јеруса
лимског првосвештеника. Одбацили су јерусалимски
храм и окренули се ка есхатолошком времену, када ће
сâм Бог изградити нови храм у Јерусалиму.15 Сматра
ли су да се Ис 40, 3 („Припремите у пустињи пут Го
сподњи“) односи управо на њих. Њихов задатак у пу
стињи је било истраживање „Торе коју је објавио Бог
кроз Мојсија за послушност“ (1QS 8, 14–15). Стога су
основали удаљено насеље на северној обали Мртвог
мора, где ће касније чувени свици са Мртвог мора и
бити пронађени. Свици су припадали библиотеци
ове секте, али нис у сва дела која свици садрже напи
сали њени чланови, нити сва нужно одражавају ста
вове секте. Судећи према назнакама у свицима, секта
се разишла од свештеничког вођства у Јерусалиму.
Скупина о којој је реч обично се поис товећује са
сектом есена из списâ Јосифа Флавија.16 Међу тим,
изгледа да се ради о екстремној грани есена, која се
можда чак одвојила од њих. Лоренс Шифман, про
фесор Њујоршког универзитета, сматра да се ску
пина одвојила од сад укеја.17 Можда је у питању рана
група јерусалимских свештеника чије се мишљење
сукобљавало са главном струјом, и који би се могли
назвати прасад укејима (с обзиром да о сад укејима
највише знамо на основу изворâ из првог века и ка
сније). Највероватније се управо ова скупина раз
вила у нову свештеничк у сект у коју Јосиф Флавије
назива есенима. Али, назив је мање важан од њихо
вог односа према текс ту. Прихватићу назив који им
Јосиф даје – есени.
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Са садукејима, есени су делили одбацујући ста
према усменом предању. На пример, у свитку позна
том као Дамаштански документ, скупина критикује
примену усменог предања на тумачење верске прак
се, закључујући да су њихови противници „исквари
ли свој свети дух, и хулним језиком понизили одредбе
Божијег Завета, говорећи: ,Оне нис у непромењивеʻ“
(CD 5, 11–12). Верска пракса је била заснована на пи
саном тексту.18 Један одломак из списâ заједнице гла
си: „О вођи је написано: ,Да нема много женаʻ (Понз
17, 17). Али, Давид није прочитао књигу Закона запе
чаћену у ковчегу, јер није отваран у Израилу од дана
смрти Елеазара и Исуса и стараца који су служили бо
гињи Астарти. Била је затрпана (и није) пронађена до
доласка Садока“ (CD 5, 1–5). Заједници је представља
ло проблем то што је цар Давид имао неколико жена,
што се објашњава примедбом да су свештени списи
били склоњени. Склоњена, а затим поново пронађена
књига, јесте свитак Завета пронађен у време цара Јо
сије. Ваља приметити да текст има средишњу улогу у
одређивању и критиковању религијске праксе.
Есени такође бирају свештенике, да буду учитељи
и вође заједнице. О устројству заједнице говори се на
неколико места. На пример, у Дамаштанском доку
мент у (CD 14, 3–8) читамо:
„Правило за оне који живе у свим логорима (широм зе
мље Израилове). Сви треба да буду пописани поимен
це: свештеници први, левити други, деца Израилова
трећа, прозелити четврти... Свештеник који је на челу
сабрања мора да има између 30 и 60 година, да буде нау
чен Књизи созерцања и свим одредбама Торе, говорећи
их на ваљан начин“.

Свештеници су увек први. Секта је у своје редове при
мала и несвештенике, али су свештеници били вође и

учитељи. Премда обесправљени од стране јерусалим
ске верске аристократије, есени су били свештенич
ко-књижничка скупина умногоме слична садукејима
у њиховој усредсређености на свештени текст и одба
цивању усмености. Међу тим, у току Великог устанка
68. године, Римљани су уништили кумранско насеље.
Као ни садукеји, ни есени нис у преживели овај пре
ломни догађај.
10. 4 . Од фа рис ејÂ до ра би н Â

Фарисеји су научницима дуго представљали проблем.
Све што имамо од извора о фарисејима јесу речи дру
гих о њима. Не постоје текстови које су написали сами
фарисеји. Да би постало јасно колико су фарисеји сла
бо схваћени, потребно је прелистати научну литерат у
ру о њима.19 Научници су фарисеје описали као уједно
верске вође и политичаре, као учену лаичку скупину
супротстављену свештенству. Свакако би било исуви
ше поједностављујуће сместити све фарисеје у једну
једину категорију. У принципу, изгледа да су фарисе
ји свој идентитет црпели из супротстављености саду
кејској свештеничкој аристократији. Као што сам већ
истакао, наше поимање фарисејâ заснива се на ономе
што су други писали о њима, а не на ономе што су они
писали о себи самима. Мартин Јафи, професор раби
нистике на Универзитет у у Вашингтону, у својој ва
жној књизи Тора у устима запажа: „Не постоји ни је
дан једини текст из периода другог храма за који би се
озбиљно могло устврдити да су га саставили фарисеји,
излажући своју тачку гледишта“.20 Ово је веома значај
на чињеница. Не постоје фарисејски текстови. Зашто?
Недостатак фарисејске књижевности није ограни
чен на период другог храма. Фарисеји су били лабаво
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повезана јеврејска скупина периода другог храма, која
ће касније постати позадина настајућег рабинског по
крета, од првог до шестог века. Фраде примећује да
је, уништењем храма од стране Римљана 70. године,
„наступио историјски прес удан период од преко сто
тину година, у току ког се покрет рабинских мудраца
укоренио и доживео велики пораст и развој, али не
постоји ни један рабински извор који би се могао ја
сно датирати“.21 Оно што можемо рећи на основу по
стојећих извора јесте да рабини нис у писали све до
трећег века, када се јавља један постојан ток рабин
ских докумената. Почев од трећег века, када је усмена
тора записана у Мишну, рабини су почели да повера
вају усмено предање писаљки и свитку.
Одс уство фарисејских текстова не значи одс уство
литерат уре у периоду другог храма. Из тог периода
постоји књижевност, али не и књижевност која изра
жава фарисејску тачку гледишта.22 Почев од хелени
стичког периода, тачније од трећег века пре Хр, наста
је велика количина јеврејске књижевности. Фарисеји
се помињу у историјском извештају о хасмонејској
династији у 1Мак, затим у историјским списима Јо
сифа Флавија, и у новозаветним списима из првог ве
ка. Помињу се и у есенским списима са Мртвог мора,
као „они који тумаче једноставне ствари“. Фарисеји се
сматрају прецима рабинског јудаизма.
Фарисејском и рабинском јудаизму заједнички је
нагласак на усменом предању. Првенственост усмено
сти у рабинском јудаизму добро се види у једном од
најпознатијих одломака из Изрека отаца (1, 1сс):
„Мојсије је примио (усмену) тору на Синају и предао је
Исус у, Исус старцима, а старци пророцима, а проро
ци су је предали људима Великог већа. Они су рекли
три ствари: ,Мудро судите, образујте многе ученике,

направите ограду око Тореʻ. Симеон Праведни је био
један од последњих живих чланова Великог већа. Имао
је обичај да каже: ,На три ствари стоји свет: на Тори, на
богослужењу у храму и на делима милосрђаʻ. Антигон
из Сохота је примио (усмену тору) од Симеона Правед
ног. Имао је обичај да каже: ,Не будите као слуге које
служе господару ради добијања плате, него као слуге
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бен-Јоханан из Јерусалима су је примили од њих...“

Овај текст тежи да докаже континуитет између фа
рисејског и рабинског јудаизма. Текст, такође, прави
јасну разлику између усменог предања и писаног тек
ста, која се одражава у опис у порекла и ауторитета
усмене торе. У преводу сам покушао да истакнем ову
разлику, пишући реч која се односи на усмену тору са
малим почетним „т“, а реч која се односи на записану
Тору са великим почетним „Т“ (у јеврејском изворни
ку разлика је истакнута употребом одређеног члана
ha када се ради о записаној Тори). Средишњу улогу
у преношењу усмене торе има учитељ. Усмена тора
је свој ауторитет црпела из првог и највећег учитеља
Израила – Мојсија. Према наведеном одломку, „Мој
сије је примио (усмену) тору на Синају и предао је Ису
су, Исус старцима, а старци пророцима, а пророци су
је предали људима Великог већа“. Каснији рабински
мудраци такође „примају“ усмену тору.
Нема сумње да је тора о којој се говори у Изрека
ма отаца управо усмено предање. Како запажа Јафи,
„Коришћење израза ,тораʻ у Изрекама отаца, без од
ређеног члана којим се означава записана Тора, у зна
чењу учења које су мудраци примили од Мојсија, није
случајност“.23 Он види везу између torah као усменог
предања и ha-Torah као Писма. Ово налази одраз у ра
бинским причама чији је предмет ha-Torah (Писмо).
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Узајамност два значења речи torah – значења усме
ног учења и значења записаног текста – најавио је још
пророк Јеремија, о чему је било речи у шестом по
глављу. Јеремија говори о преображењу усмене торе
у писану Тору: „Како говорите: ,Мудри смо, и Тора
је Господња код нас‘? Заиста, гле, лаж учини лажљи
ва писаљка писарева“, то јест писаљка је тору (учење)
учинила Тором (писаним текстом). Међутим, ове две
торе нис у одражавале једна другу, него су биле међу
собно супротстављене. Нова, записана Тора аутори
тет смешта у другачију друштвену скупину – међу оне
који су себе називали мудрима (јеврејски chakham).
Они су били писари древног Израила, који су преоте
ли ауторитет од традиционалних скупина попут ста
раца и пророка. Јеремија „мудре“ поистовећује са по
литичким вођама. Рабинска традиција ће то значење
изврнути наглавачке.
Одакле ће, коначно, рабински јудаизам црпе
ти ауторитет? Из Писма или из књижничког усме
ног предања? Важно је запамтити да између древног
Израила и рабинског јудаизма постоји значајна раз
лика у начину гледања на текст. Рабинска култ ура је
записаној Тори морала да призна известан ауторитет,
зато што га је она већ имала, док јој је древна изра
илска култ ура најпре дала ауторитет, да би тек затим
постепено схватала последице тога. Стога је рабински
јудаизам, који је зависио од усменог предања, био при
нуђен да се носи са својом везаношћу за древни тек
стуални ауторитет који се у Израилу учврстио током
Јосијиних (седми век пре Хр) и Јездриних (пети век
пре Хр) реформи. У раном јудаизму о овом питању
се расправљало, да би касније рабински јудаизам из
брисао разлику између усмене торе и записане Торе.
На пример, у једном позном предању у Вавилонском
талмуду читамо: „Потпуно су исте речи Торе и речи

књижникâ“ (bYoma 28b). Наравно, брисање границе
између усменог и писаног се догодило када је усме
но предање већ било записано. Вавилонски талмуд у
наведеном одломку говори о нечему што је већ било
постало писани текст, премда је идеолошки остало
усмена тора. Ово је била следећа степеница у текстуа
лизацији јеврејске религије.
10.5. П ис а њ е у ра н ом х ри ш ћ а нс т ву

Не изненађује што рано хришћанство, будући уко
рењено међу обичним људима, показује известан от
клон од писања. Рано хришћанство је на писање гле
дало потпуно исто као и фарисејски јудаизам.
Новозаветни писци имају разноврсна станови
шта о важности писане речи. О томе, између осталог,
говори различита „тактика“ којом четири јеванђеља
постижу сопствену текстуалност. Јеванђеље по Јова
ну нпр. закључује: „А има и много друго што учини
Исус, што, кад би се редом пописало, ни у сами свет,
мислим, не би могле стати написане књиге“ (Јн 21, 25).
У овоме се састоји критика самог Јовановог дела, које
почиње одређивањем истинске Речи као особе, а не
текста: „У почетку беше Реч... И Реч постаде тело, и
настани се међу нама, пун благодати и истине. И ви
десмо славу његову, славу као јединорођенога од Оца“
(Јн 1, 1.14). Важно је повезати одређење Исуса као „Ре
чи Божије“ са ранијом текс уализацијом „речи Божи
је“ у Књигама дневника (о чему је било речи у деветом
поглављу). У библијској књижевности израз „реч Бо
жија“ увек означава усмену пророчку реч. Међутим,
у персијском периоду Књиге дневника текстуализују
овај израз, те он добија значење записане Мојсијеве
Торе. Виђена из овог угла, тврдња Јеванђеља по Јова
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ну да је „Реч Божија“ особа, а не текст, веома је важна.
Нас упрот томе, Јеванђеље по Луки и Дела апостолска
придају много већи значај писаној речи (Лк 1, 1–4):
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„Будући да многи почеше описивати догађаје који се
испунише међу нама, као што нам предаше који ис
прва сами видеше и слуге Речи бише, намислих и ја,
испитавши све од почетка, по реду писати теби, че
стити Теофиле, да познаш темељ оних речи којима
си се научио“.

Писана реч ће Теофилу послужити као водич кроз
истину о стварима о којима је чуо усмено. Јеванђеље
по Луки и Дела апостолска, као и Јеванђеље по Јовану,
веома су свесни сопствене текстуалности и изградње
текстуалног ауторитета. Јеванђеља по Матеју и Марку,
са друге стране, не баве се непосредно својом текстуал
ношћу. Јеванђеље по Матеју нпр. ограничава концепт
текста на Исусово родословно стабло: „Књига (βίβλος)
родослова Исуса Христа, сина Давидовог, сина Авра
мовог“ (Мт 1, 1). Матеј усваја фарисејски и рабински
модел ауторитета учитеља, а не ауторитет текста, ка
ко и закључује текст: „И приступивши Исус, рече им,
говорећи: ,Даде ми се свака власт на небу и на земљи.
Идите, дакле, и научите све народе, крстећи их у име
Оца и Сина и Светога Духа, учећи их да све држе што
сам вам заповедио. И, ево, ја сам с вама у све дане до
свршетка векаʻ“ (Мт 28, 18–20). Исус је ауторитативни
учитељ који свој ауторитет предаје ученицима. Можда
није случајно што Мартин Јафи запажа: „Галилејски му
драци овог периода (трећег и четвртог века) су тврдили
да имају приступ знању које се може стећи само кроз
учеништво“.24 Јафи говори о галилејским рабинима ко
ји су живели после Исуса, али је јасна извесна сличност
у односу према усменом предању и улози учеништва у
раном хришћанству и рабинском јудаизму.

Међутим, предност књига је у томе што оне над
живљују учитеља. Јеванђеље по Матеју овај проблем
решава тиме што Исус свој ауторитет предаје учени
цима. Јеванђеље по Јовану га решава уводећи Светога
Духа, који замењује учитеља. Треба пазити да не ус
тврдимо да су рано хришћанство или јудаизам одба
цивали записано Писмо. У Јеванђељу по Матеју нпр.
Исус говори: „Док небо и земља стоје, неће нестати
ни најмањега слова нити једне јоте из Закона“ (Мт 5,
18). Према томе, не поставља се питање о одбацивању
ауторитета списâ, него о однос у писане речи и усме
ног учења. Слично томе, фарисејски (и касније ра
бински) јудаизам није одбацио Писмо, али га није ни
схватио као једини култ урни ауторитет.
Јеванђеље по Луки и Дела апостолска, чини се, за
говарају високописмену култ уру. Управо код Луке на
лазимо израз да Исус „отвара“ Писма на пут у за Емаус
(Лк 24, 13–27). Такође, Лк 4, 16–30 опис ује како Исус
у субот у чита одломак из Књиге пророка Исаије. На
супрот томе, паралелни одломци Мт 6, 1–6 и Мк 13,
54–58 говоре да Исус, просто, „учаше“ у синагоги.
Уопштено говорећи, ова два јеванђеља опис ују Исуса
као онога ко подучава, а не као онога ко објашњава
Писма (уп. Мк 1, 21–28, 39; Мт 4, 23–25; 7, 28–29). У
исто време, Исус често прекорева своје клеветнике,
питајући их: „Зар нисте читали у Писмима?“ (нпр. Мт
12, 3, 5; 19, 4; 21, 16, 42; 22, 31; Мк 2, 25; 12, 10, 26; Лк 10,
26). Међутим, ово се пре чини као беседничко сред
ство, него као позивање на Писмо. Исусови клеветни
ци су они који свој ауторитет заснивају на Писму, али
Исус изврће њихов ауторитет наглавачке. У Мт 22, 29
Исус одговара садукејима који га питају о васкрсењу
о ком се, по њиховом мишљењу, у јеврејским Писми
ма не говори: „Варате се, не познавајући ни Писма ни
силу Божију“. Њихова тврдња се заснива на Писмима,
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али Исус им указује да су у заблуди, како из њихове
сопствене перспективе искључиве ауторитативности
писаног текста, тако и из перспективе првенствене
ауторитативности усменог предања.
Сила Божија почива у ауторитативном учитељу и
у усменом предању. Један од најзанимљивијих одло
мака је Лк 11, 52, где се говори о „кључу знања“. Исус
осуђује законике (νομικός), тј. оне који су били обуче
ни за читање и тумачење јеврејског закона, „јер узесте
кључ знања“ (ὅτι ἤρατε τήν κλεῖδα τῆς γνώσεως). Пре
вод би, такође, могао гласити: „јер задржасте за себе
кључ знања“. То јест, они су другима онемогућили да
стекну разумевање. То што, према овом одломку из
Лукиних списа, законици имају кључ писаног текста
може се прочитати на два начина. Са једне стране, мо
гло би се рећи да Писмо чува кључеве знања, што би
била снажна изјава о текстуалном ауторитет у. Са дру
ге стране, могло би се рећи да кључеве знања држи од
ређена друштвена скупина. Ранохришћански покрет
није потекао из образованих слојева. Рани хришћани
нис у били свештеници нити књижници, него рибари
и њима слични. Наведена Исусова изјава наговештава
да је подела између текстуалног ауторитета и усменог
предања у првим вековима хришћанске ере била, ујед
но, подела међу друштвеним слојевима средоземног
света и њиховим приступима тексту и писмености.
Павле је био веома образован, па ипак уздржан
према писаној речи. Умео је да пише, премда не кра
снописом: „Видите како вам великим словима напи
сах својом руком!“ (Гал 6, 11) На другом месту, Павле
тражи од пријатеља Тимотеја да му овај донесе његове
књиге и материјал за писање: „Када дођеш, донеси ми
огртач који сам оставио у Троади код Карпа и књиге, а
нарочито пергаменте“ (2Тим 4, 13).25 Павлова уздржа
ност према писању можда се може приписати његовом

фарисејском образовању. Према Делима апостолским,
Павле тврди: „Ја сам човек Јудејац, рођен у Тарсу Ки
ликијском, васпитан у овоме граду код ногу Гамалило
вих, научен тачно закону отачком, и бејах ревнитељ
Божији, као што сте ви сви данас“ (Дап 22, 3). Павле
недвосмислено признаје да је слушао живу реч Гамали
ла (а не да ју је проучавао) и да је „научен тачно закону
отачком“ (πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου
νόμου), то јест усменој тори. То је довољан разлог да
Павле себе може сматрати фарисејем и сином фари‑
сеја (Дап 23:6; Флп 3, 5). Наиме, Павле је наследио фарисејски нагласак на усменом предању и његову усмереност на учење рабина (учитеља) као носиоца предања.
Вернер Келбер у књизи Усмено и записано Јеванђеље (1983) примећује да прелазак са усменог на писано предање у раном хришћанству није било покрет
континуалности (како сматра критика обликâ), него
прекида. Усмено општење се разликује од писменог, с
обзиром да говорење подразумева присутност и непосредност. Писмено општење је спољно, апстрактно,
објективно. Веома је важно то што је Исус подучавао
усмено и што га је слушала рурална, углавном нелитерарна публика. Када је ово усмено предање смештено у јеванђелске списе, догодио се темељан прелаз.
„Слово убија“, како вели Павле (2Кор 3, 6). Павлова
иронија је у томе што је он писао много и многима.
Попут Платонове, и Павлова критика писања је морала да буде записана. Можда није случајно што Павле
пише писма, а не књиге. У својим посланицама Павле
се заузима за живи глас учитеља. Непрестано понавља
да је позван да објављује јеванђеље. Јеванђеље (грчки
εὐαγγέλιον) је, пре свега, било усмена објава.26 Павле
никада не говори да је позван да пише.
Биргер Герхардсон у својој важној књизи Памћење
и рукопис (1961) примећује да, према једном од јеванђе-
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ља (Јн 7, 15), Исус није примио учење, док су апостоли описани као неуки људи из народа (Дап 4, 13).27
Како примећује Герхардсон, постоје јасни догматски
искази који одражавају позитиван став о неучености
ученикâ. Исус није био књижник нити припадник друштвене елите. Његови ученици нису били учењаци.
Догматизам је одраз идеологије писаца јеванђељâ и
ране Цркве. Ова идеологија је делимично критична
према књижницима и проучавању књига. У Јн 7 нпр.
Исус подучава у храму. То га ставља међу писаре и
књижнике јеврејске религијске елите. Он критикује
религијску установу, наводећи сâм Закон: „Није ли
вам Мојсије дао Закон? Али нико од вас не испуњава
Закон“ (ст. 19). Међу тим, Исус избегава текстуални
ауторитет, позивајући се на сопствени ауторитет који
је од „Онога ко га је послао“. Другим речима, учитељ је
важнији од текста. Користећи текст у критици религијске установе, Исус се позива на виши ауторитет,
који није текстуално заснован.
Поставио сам несташно питање о томе како су
рани хришћани балансирали између усменог и писаног ауторите та. Још дрскије питање поставили су
Џон Доминик Кросан и Џонатон Рид: да ли је Исус,
уопште, био писмен? У популарној књизи Ископавање Исуса: Испод камења, иза текстова, они су устврдили да је Исус био неписмени сељанин.28 Ипак, ова
тврдња не издржава критику. Према новозаветним
описима, Исус је умео да чита и пише. На пример, у
Лк 4, 16–18 читамо:
„И дође у Назарет, где беше одгајен, и уђе по обичају свом у дан суботњи у синагогу, и устаде да чита. И
дадоше му Књигу пророка Исаије и, отворивши књигу, нађе место где беше написано: ,Дух Господњи је на
мени...ʻ“.

Умеће читања и писања може се повезати са верским
образовањем јеврејских младића. Они су умели да
читају Писмо. Па ипак, то је веома ограничена писменост. Али, тврдња да је Исус био неписмен је, заправо,
само беседнички обрт, који наглашава ограничену
писменост средоземног света Исуса и његових ученика.29 Може бити да је идеологија усмености ограничила прихватање високе писмености. Важност живог гл
аса учитеља преузела је првенство над знањем које би
се могло стећи из књига.
10.6. К а ко ј е Би бл и ја пос та л а к њи га

У овој књизи покушао сам да покажем да је стварање
књига и позивање на ауторитет писања умногоме потекло из институције државе и храма. Писање је било
у власти двора, а затим свештеничке аристократије.
Коришћено је као средство владања, да би затим постало средство религијског ауторитета и ортодоксије.
Нисам тачно датирао сваки библијски текст, нити
сам покушао да одредим историјски положај свих
библијских књига. Ова питања су осуђена на вечиту
научну расправу. Понудио сам извесна разматрања о
улози писања у библијској књижевности и у древном
израилском друштву. Показао сам да, почев од позног
осмог века пре Хр, писање постаје важна културна
особеност древне Јудеје. Показао сам да су увиди у
развој древног израилског друштва и улогу писања у
њему археолошки потврђени. И сама библијска књижевност сведочи о развоју свести о важности писане
речи у библијским приповестима из периода Јосијиних реформи у позном седмом веку.
Јосијиним реформама почела је смена плиме и осеке свештених текстова и усменог предања. Писана реч
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је прошла трновит пут до положаја свештеног текста
и мерила религијске ортодоксије. Две ствари су усмериле тај пут. Прва је замена усмености писменошћу.
Како је писменост преовладавала, текстуалност је
постајала примењивија. Другим речима, што су људи
били писменији, то је више писана реч могла служити као пу токаз религијске ортодоксије. Друга ствар је
такмичење усмености и писмености као облика ауторитета. Усменост и писменост су делови једног истог
пу та, док усменост и текстуалност представљају његова два крака. Пут којим се више пу товало је усмено
предање, при чему су заједница и учитељ пружали
образовање и одређивали ауторитет који су имали
генерацијама. Новији пут је пут текстуалног ауторитета. Овај пут је изградила власт, уз подршку друштвене
и религијске елите.
Велики рат са Римљанима одузео је свештеницима
и друштвеној елити моћ. Године 66. јеврејске масе предвођене месијанским зилотима побуниле су се против
Римског царства. За четири године побуна је угушена,
град Јерусалим уништен, а храм изгорео у великом
пожару. Можда још важније: аристократско вођство
храма такође је уништено. Премда садукеји нису подржали побуну, уништење храма и Јерусалима било је,
уједно, уништење темеља њихове моћи. У исто време,
Римљани су уништили и верску секту у Кумрану. Ове
две скупине, које су најбоље представљале религијски
ауторитет текста, Римљани су разорили заједно са
храмом. На основу њиховог наслеђа, традиционална
усменост ће се сама обновити.
И хришћанство и рабински јудаизам, израсли из
народних слојева, морали су после уништења храма да
се боре са напетошћу између свештеног текста и ауторитета усменог предања. Премда су били свесни ауторитета Писма, прихватили су уједно ауторитет усме-

ног предања и живог гласа учитеља. Хришћанство
је, међу тим, брзо усвојило кодекс. Усвојивши кодекс,
рано хришћанство се показало иновативним. Вероватно је та чињеница подстакла поимање о ауторитативности Писма у раној Цркви. Насупрот хришћанству,
јудаизам је био поприлично спор у усвајању кодекса, те
се чак и данас у синагоги налази свитак Торе. Касније ће и јудаизам обући своје усмено предање у текстуално ру хо. Па ипак, јака идеологија усмености опстаће у
рабинском јудаизму чак и после спајања усмене торе
и исписаних таблица у једну, предпостојећу Тору, која
је била код Бога приликом стварања света.
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