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Апстракт: Својом текстуалном и лингвистич
ком комплексношћу Књига о Јестири представља
идеалан модел на основу којег ћемо покушати да
изградимо својеврсну методологију превода библиј
ских књига.** Током превода, у погледу језика, на
стојали смо да посебну пажњу посветимо дијахро
ном развоју библијског јеврејског језика, док смо у
погледу текста настојали да применимо најсавре
менија достигнућа науке која се бави текстуалним
критицизмом библијског текста. Користимо ми
нималистички приступ у погледу реконструкције
места текста, за која (тренутно) не постоје тек
стуални сведоци који реконструкцију оправдавају.
Кључне речи: Превод на српски језик, Књига о
Јестири, методологија превода, лингвистичке
особености, рани библијски јеврејски језик, касни
библијски јеврејски језик, масоретски текст, тек
стуални критицизам библијског текста, синхро
но и дијахроно проучавање јеврејског језика.

Увод
Иако се на први поглед чин и да биб лијс ки јеврејс ки језик пред
ста в ља хомог ен у це л ин у, пос тоји од р еђ ен број пара ме тара који
ука з у ј у на ди ја х рон развој овог језик а, те груб о можемо еви ден т и
рат и две фа зе у развој у биб лијс ког јеврејс ког језик а, измеђ у којих
се на ла зи ва ви лонс ко ропс тво.1
* ntumara@gmail.com.
** Ради поређења, погледати наш ранији превод Књиге пророка Осије: Небојша Ту
мара, „Превод Књиге пророка Осије на српски језик у светлу дијалекатских особености
такозваног северно-израелског јеврејског језика“, Отачник 1–2 (2010), 282–298.
1
О дија х роном и син х роном проу ч а в ању језик а, пог лед ат и на помене које
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Што се тиче Књиг е о Јес тир и, у ака д емс ким кру г ов и м а ни ј е
пос тиг н ут конс енз ус у пог ле д у јез ик а ове књиг е, кој а је зас иг ур
но нас та л а у пе риод у кој и је усле д ио на к он ва в и лонс ког ропс тва,
буд у ћ и да она у себ и са д рж и елем ен т е ка к о ран ог (=РБЈ), так о и
кас ног биб лијс ког јев рејс ког јез ик а (=КБЈ). Ова књиг а пос е д у ј е оно
што бис мо мог ли дефин ис ат и као јез ичк у ми м ик ри ј у, где пис ац
кор ис ти арх а из ме, јез ичк е елем ен т е кар ак т ер ис тичне за ра н и би
блијс ки јев рејс ки, очиг лед н е поз ајм љ ен иц е из перс ијс ког јез ик а,
ка к о би опис ао неј ев рејс ку сре д ин у, као и елем ен т е пост в а в и лон
ског јев рејс ког јез ик а кој и су блис ки јез ик у Миш не (=ЈМ), од нос но
тан аи тс ким учењ а ц и м а, кој и се дефин иш у изр а з ом „кас ни би
блијс ки јез ик“. 2
У пог ле д у оног а што се на з ив а ни ж и или текс туа лн и кри
тиц из ам, од свих књиг а Биб ли ј е Књиг а о Јес ти р и пос е д у ј е нај
ком п лекс ни ј у текс туа лн у истор и ј у. Она пос е д у ј е три раз л и ч и т е
текс туа лн е тра д иц и ј е: мас ор етс ку (=MT), и две грчк е верз и ј е, од
кој их тзв. А текст предс та в ља крат к у и не р асп рос тра њ ен у вер
зи ј у, и Б текст, кој и предс та в ља ду ж у, расп рос тра њ ен у, септ уа 
гинт алн у текс туа лн у верз иј у (=LXX). Обе ове верз иј е, удаљ ене су
од мас ор е за кој у не пос тој и, што је уник атност у однос у на друг е
књиг е Стар ог За в е т а, њој близ ак, аутен т и ч ан грчк и прев од. У по
гле д у овог а, у нау чн ом све т у је пред лож ено, што је та к ођ е ку р и
оз и т ет свој е врс те, да упра в о црк венос лов енс ки прев од Књиг е о
Јес ти р и предс та в ља или ди р ек т ан прев од са мас ор етс ког текс та,
донос и М. Ивић и које се односе на Де Сос ир а (Ferd inand de Saussure): Milk a Ivić,
Pravc i u ling vistic i (1), Beog rad: XX vek (1990), 172–183. У пог лед у примене ових
иде ја на биб лијс ки јев рејс ки пог ле д ат и: Avi Hur v itz, The Trans it ion Per iod in Bibli
cal Hebrew: A Study in Post-Exilic Hebrew and its Implicat ions for the Dat ing of Psalms,
Jer usa lem: Bia l ik, 1972 [на јеврејском]; Avi Hur v itz, „Ling uistic Criter ia for Dat ing
Problemat ic Biblical Texts“, Hebrew Abstracts 14 (1973): 74–79; Avi Hurv itz, „The Hi
stor ical Quest for ‘Anc ient Israel’ and the Ling uistic Evidence of the Hebrew Bible:
Some Methodolog ical Obser v at ions“, Vet us Testament um 47. 3 (1997), 301–315; Avi
Hur v itz, „The Recent Debate on Late Biblical Hebrew: Sol id Data, Ex perts Opin ions
and Inconclusive Arg uments“, Hebrew Studies 47 (2006), 191–210.
2
Де т аљ н и је о лин г вис тич к им осо б енос ти м а Књи г е о Је с ти ри и про б ле м у
њеног дат ир ањ а пог лед ат и: A. R. Millard, „The Persian Names in Esther and the Re
liabil ity of the Hebrew Text“, Jour nal of Biblical Lite rat ure, 96. 4 (1977), 481–488; Ron
Bergey, „Late Ling uistic Feat ures in Esther“, The Je w ish Quar terly Re v ie w, New Ser ies,
75. 1 (1984), 66–78; Albert D. Friedberg, „A New Clue in the Dat ing of the Composi
tion of the Book of Esther“, Vet us Testament um, 50. 4 (2000), 561–565; Dav id Talshir
and Zipora Talshir, „The Double Month Nam ing in Late Biblical Books: A New Clue for
Dat ing Esther“, Vet us Testament um, 54. 4 (2004), 549–555; Noa h Hacham, „3 Macca
bees and Esther: Pa rallels, Inter tex t ua l ity, and Diaspora Ident ity“, Jour nal of Biblical
Literat ure, 126. 4 (2007), 765–785.
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или прев од са изг уб љен ог грчк ог текс та кој и је био близ ак мас о
ри.3 Мож ем о прет п ос та в и т и да је флу и д ност текс туа лн их тра д и
ци ј а Књиг е о Јес ти р и де лом прои зв е л а проб лем ат и ч ан ка нонс ки
стат ус ове књиг е. Пот ребн о је пон ов ит и да од свих књиг а кој е чи
не ка нон Стар ог За в е т а, је д ин о Књиг а о Јес ти р и ни ј е прон а ђ ен а
међ у спис и м а са Мрт вог мор а.4
Овд е, као увод у прев од са мас ор етс ке текс туа лне тра д иц и
је, нас тој и м о да дел и м ичн о предс та в и м о линг вис тичк у хе т е р о
геност Књиг е о Јес тир и, и да укаж ем о на њено мес то, у пог лед у
јез ик а, у од н ос у на биб лијс ки и постб иб лијс ки ли т е р арн и корп ус
сач у в ан на јев рејс ком јез ик у. У са м ом прев од у доне л и смо кри
тичк е опас ке кој е се од н ос е на ква л и т ет мас ор етс ког текс та.

1. Елементи КБЈ у Књизи о Јестири5
1.1.  – ִאּלּוКондиционална речца ако, мада, да

У чи т а в ом биб лијс ком корп ус у ова кон д иц ион алн а речц а по
јав љуј е се у Јест. 7, 14 и Проп. 6, 6. Као одл ик а КБЈ, она стој и на
су п рот свом РБЈ еквив а лен т у לּו/ לּואод нос но обл ик у са нег а ц и ј ом
לּולֵ א. Овај обл ик, как о дон ос и Brown-Drivers-Briggs (=BDB) „озна
ча в а рад њу кој а се ни ј е од иг ра л а, и за кој у не пос тој е изг ле д и да
ће се од иг рат и“. У ЈМ, ова кон д иц ион алн а речц а увек се пише
пун им пис мом, אילו.
3
Moshe Altbauer and Moshe Taube, „The Slavonic Book of Esther: When, Where,
and from What Lang uage was it Translated?“, Har vard Ukrainian Studies 8/3 (1984), 19–
35; Horace G. Lunt and Moshe Taub
 e, „The Slavonic Book of Esther: Translat ion from
Hebrew or Evidence for Lost Greek Text?“, Har vard Theological Re v ie w (1994), 347–362;
Horace G. Lunt and Moshe Taube, The Slavonic Book of Esther, Text, Lex icon, Linguistic
Analysis, Problems of Translat ion, Harvard University Press, 1999.
4
Shem ar ayahu Talmon, „Was the Book of Esther Known at Qum ran?“, Dead
Sea Dis cov er ie s 2.3 (1995), 249–267; Sidn ie White Crawford, „Has Esther Been
Fou nd at Qum ran? 4QProt o-Esther and the Esther Corp us“, Re v ue de Qum ran 17
(1996), 307–325; Eman uel Tov, „The Sign if ic anc e of the Texts from the Jud ean De
sert for the His tory of the Text of the Heb rew Bible: A New Synthes is“, Qum ran
Bet wee n the Old and New Tes tam ents, ed. Fred er ick H. Cryer and Thom as L. Thomp
son, JSOT Supp. Ser. 290, Sheff ie ld: Sheff ie ld Acad em ic Press (1998), 289, n. 44;
Jon ath an Ben-Dov, „A Pres umed Cit at ion of Esther 3:7 in 4QDb“, Dead Sea Dis co
ver ie s 6 (1999): 282–284.
5
Ов д е дон ос и м о нај р еп рез ен т ат ивн и ј е при м е р е. Де т аљ н и ј е о овом е по
гле д ат и: Ron ald L. Berg ey, The Boo k of Esth er’e Plac e in the Ling uistic Milie u of
Post-Exilic Heb rew Pros e: A Study in Late Biblic al Heb rew, Ann Arb or: Univ ers ity
Micr of ilms, 1983.

57

Теолошки погледи / Theological Views XLVII (1/2014)

		

РБЈ				

(Пост. 43, 10) לּולֵ א ִה ְת ַמ ְה ָמ ְהנּו
Да нисмо закаснили
(1 Сам. 14, 30) ּכִ י לּוא ָאכֹל ָאכַ ל ַהּיֹום ָהעָ ם
Да се данас народ најео
(Суд. 8, 9) ל ֹא ָה ַרגְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם-אֹותם
ָ לּו ַה ֲחיִ ֶתם
Да сте их оставили у животу, не
бих вас убио
(Јез. 14, 15)7 חּיָ ה ָרעָ ה ַאעֲ ִביר ָּב ָא ֶרץ-לּו
ַ
Ако пустим бесне звери да прођу
земљом

КБЈ/ЈМ 67

(Јест. 7, 14) וְ ִאּלּו לַ עֲ ָב ִדים וְ לִ ְׁש ָפחֹות נִ ְמּכַ ְרנּו
Да смо у робље и слушкиње
продати
(м. Кетубот 13, 5) אילו אני פסקתי לעצמי
Да сам само то знао
(м. Назир 5, 5) מה אילו טעה
Шта ако је погрешио?
(м. Макот 1, 11) אילו היינו בסנהדרין
Да смо били у Санхендину

1.2. Piel корена ׁשנה

У Piel–у овај кор ен се ја в ља у прозним изв ори м а који пот и ч у
из времен а ропс тва или нак он њег а, са изу з етк ом 1 Сам 21, 14, ко
ји предс та в ља све д ок а РБЈ. У Књизи о Јес ти ри, овај обл ик кор ен а
означ ав а пром ен у мес та: רֹות ָיה
ֶ ֲנַ ע-( וַ יְ ַׁשּנֶ ָה וְ ֶא תЈест. 2, 9) – „И премес ти
њу и њене дев ојк е“. На друг им мес тим а КБЈ овај кор ен има значе
ње пром е нити одећ у, прес вући се, као у 2 Цар. 25, 29 и Јер. 53, 33. У
РБЈ, од р еђ ен а пром ен а нечег а, означен а је кор еном חלף, са на поме
ном да у Piel–у и Hifil–у, овај кор ен означ а в а пром е н у одећ е, као у
Пост. 31, 7; 35, 2; 41, 14; 2 Сам. 12, 20 итд. Кор ен  ׁשנהје у КБЈ потп у
но за мен ио кор ен חלף, и овај проц ес је евид ент ан и у изв орим а РБЈ,
што свед оч и помен ут о мес то у 1 Сам. 21, 14.8

1.3. Израз ּכָ כָ ה-על,ַ поводом овог, у односу на ово

Овај изр аз еви д ен т и р ан је са мо на јед ном мес ту у чи т а в ом би
блијс ком јев рејс ком јез ик у (=БЈЈ), и то у Јест. 9, 26. У изв орим а РБЈ,
корис те се сличне сем ан т ичк е конс трук ц и је, док при лог ּכָ כָ ה, има
свој у КБЈ скра ћен иц у כך.
6
Изв ор за Миш ну – http://www.mechon-mam re.org/b/h/h0.htm (прис ту
пљено: 20. 12. 2013. г.).
7
Обрат ит и паж њу да се ова речц а, као она која је каракт ерис тична за КБЈ, ја
вља у Књизи прор ок а Језек иљ а, која пот иче из период а вавилонс ког ропс тва.
8
Ronald L. Bergey, „Post-Exil ic Hebrew Ling uistic De velopments in Esther: A
Diach ron ic Approach“, Jour nal of the Evangelical Theological Soc iety 31. 2 (1988), 164.
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РБЈ				

(Пост. 19, 21) לַ ָּד ָבר ַהּזֶ ה
(Пост. 24, 9) ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה-ל
ַ ַע
(Понз. 3, 26) ַּב ָּד ָבר ַהּזֶ ה
Поводом ове ствари

КБЈ/ЈМ
(Јест. 9, 26) ּכָ כָ ה-ראּו עַ ל-ה
ָ ּומ
ָ
Што видеше поводом овог
(м. Авот 2, 9) כי לכך נוצרת
Јер због овога си створен
(м. Менахот 13, 4) לא כך נתכוונתי
Ово ми није била намера

1.4. Израз כָ ֵׁשר ַה ָּד ָבר לִ ְפנֵ י, исправно пред, одговара за итд.

У читавом корпусу БЈ овај израз јавља се једино у Јест. 8, 5. У РБЈ
користе се различите конструкције истог значења, где КБЈ изразу כָ ֵׁשר,
исправно, подобно, који се јавља у Проп. 10, 10 и 11, 6, одговара РБЈ из
раз וַ ּיִ ַיטב, и допаде се, и свиди се, док КБЈ изразу לִ ְפנֵ י, пред, одговара РБЈ
изразу ּבעֵ ינֵ י,ְ у очима.
		

РБЈ				

(Пост. 41, 37) וַ ּיִ ַיטב ַה ָּד ָבר ְּבעֵ ינֵ י ַפ ְרעֹה
И допаде се ово фараону

КБЈ/ЈМ

(Јест. 8, 5) וְ כָ ֵׁשר ַה ָּד ָבר לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך
И (ако је) исправна ова ствар
пред царем

(Пост. 45, 16) וַ ּיִ ַיטב ְּבעֵ ינֵ י ַפ ְרעֹה
И допаде се/и свиди се фараону

1.5. Конструктни инфинитив + негација אין

Ова конструкција користи се како у Књизи о Јестири тако и у другим
изворима КБЈ, као што су Јез. 9, 15; 1 Дн. 5, 11; 20, 6; 22, 9; 35, 15. У извори
ма РБЈ, конструктни инфинитив прати, уместо негације אין, негацију לְ ִבלְ ִּתי.
Иако је употреба конструктног инфинитива са негацијом  איןевидентна и
на пар места у изворима РБЈ као 1 Сам. 9, 7 и 2 Сам. 21, 4, у Књизи Јездри
ној и Књизи о Јестири негација  איןје једина која се употребљава.
		

РБЈ				

(Понз. 4, 21) בֹא-לְ ִבלְ ִּתי
Неће ући

КБЈ/ЈМ
(Јест. 4, 2) ֵאין לָ בֹוא
Не може се ући
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(2 Сам. 14, 13) לְ ִבלְ ִּתי ָה ִׁשיב
Неће дозвати

(Јест. 8, 8) ֵאין לְ ָה ִׁשיב
Не може се опозвати

1.6. Употреба заменице ּבֹו
приликом навођења назива/броја месеца године
Ова формула представља још једну од лингвистичких особености
Књиге о Јестири, која није забележна ни у једној другој књизи Старог
Завета. По овоме, овај извор, може се поредити са танаитским изво
рима јеврејског језика, односно са ЈМ. На другима местима Библије,
како изворима РБЈ тако и изворима КБЈ, користи се израз, לַ ח ֶֹדׁש, (од)
месеца, на крају фразе, или израз יֹום, дан.
		

РБЈ/КБЈ			

(Пост. 7, 11) עָ ָׂשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש-ּבְ ִׁשבְ עָ ה,ּבַ ח ֶֹדׁש ַה ֵּׁשנִי
Другог месеца, седамнаестог дана
тог месеца
(Бр. 9, 11) ַּבח ֶֹדׁש ַה ֵּׁשנִ י ְּב ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר יֹום
Другог месеца, четрнаестог дана
(Јер. 39, 2) ַּבח ֶֹדׁש ָה ְר ִביעִ י ְּב ִת ְׁשעָ ה לַ ח ֶֹדׁש
У четвртом месецу, деветог дана
тога месеца
(Језд. 10, 9) הּוא ח ֶֹדׁש ַה ְּת ִׁשיעִ י ּבְ עֶ ְׂש ִרים ּבַ ח ֶֹדׁש
Деветог месеца, двадесетог дана
тога месеца

КБЈ (Јест.)/ЈМ

 ּבִ ְׁשל ָֹוׁשה עָ ָׂשר,וַ ָּיִּק ְראּו סֹפְ ֵרי ַה ֶּמלֶ ְך ּבַ ח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון
(Јест. 3, 12) יֹום ּבֹו
И дозваше писаре цареве првог
месеца тринаестог дана у њему
יׁשי
ִ ִה ִהיא ַּבח ֶֹדׁש ַה ְּׁשל-ת
ַ ֵה ֶּמלֶ ְך ָּבע-י
ַ וַ ּיִ ָּק ְראּו ס ְֹפ ֵר
(Јест. 8, 9)  ּבִ ְׁשל ָֹוׁשה וְ עֶ ְׂש ִרים ּבֹו,ח ֶֹדׁש ִסיוָ ן-הּוא
И дозваше писаре цареве у исто
време, у трећем месецу, који је ме
сец сиван, двадесет и трећег дана
у њему
לֹוׁשה עָ ָׂשר
ָ  ּבִ ְׁש,ח ֶֹדׁש ֲא ָדר-ּובִ ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש הּוא
(Јест. 9, 1) יֹום ּבֹו
Дванаестог месеца, који је месец
адар, тринаестог дана у њему
(м. Шекалим 1, 1) באחד באדר... בחמישה עשר בו
Првог адара... петнаестог дана у
њему

1.7. Израз Y  לחדׁשX ביֹום, дана Х месеца Y

У изворим а КБЈ, спис им а са Мрт вог мора (=СММ), као и у Књи
зи о Јес ти ри, ка лен д арс ка форм ула: Y  לחדׁשX ביֹום, дан а Х мес е ц а Y,
стоји нас у п рот форм ул и РБЈ у којој се елемент  ביֹוםне налази на по
четк у фразе.
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РБЈ				

КБЈ/СММ

(Бр. 9, 11) ּבַ ח ֶֹדׁש ַה ֵּׁשנִי ּבְ ַא ְרּבָ עָ ה עָ ָׂשר יֹום
Другог месеца, четрнаестог дана

(Јест. 9, 15) ּבְ יֹום ַא ְרּבָ עָ ה עָ ָׂשר לְ ח ֶֹדׁש ֲא ָדר
У четрнаести дан, месеца адара

(ИНав. 5, 10) ּבְ ַא ְרּבָ עָ ה עָ ָׂשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש
Четрнаестог дана, тога месеца

(Дан. 10, 4) ּובְ יֹום עֶ ְׂש ִרים וְ ַא ְרּבָ עָ ה לַ ח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון
У двадесет и четврти дан, првог месеца
(Нем. 8, 2) ּבְ יֹום ֶא ָחד לַ ח ֶֹדׁש ַה ְּׁשבִ יעִ י
Првог дана, седмог месеца
(2 Дн. 7, 10) ֹלׁשה לַ ח ֶֹדׁש ַה ְּׁשבִ יעִ י
ָ ּובְ יֹום עֶ ְׂש ִרים ְּוׁש
У двадесет и трећи дан, седмог месеца
(1Q22 iii 11)9 וביום ע[שר ל]חודש
Десетог дана тога месеца
(4Q503 xii 13) [...ביום חמשה ו[עשרים לחודש
Двадесет и петог дана тога месеца

1.8. Имена месеци9
Као што наводи извор рабинског јудаизма, повратници из вавилон
ског ропства донели су са собом и вавилонски лунарни календар.10 Из
овог разлога Књига пророка Захарије, Јездра, Немија, Јестира, кори
сте вавилонске називе за месеце. Међутим, док Јездра и Немија потпу
но занемарују архаичну свештеничку употребу бројева за означавање
месеци, и користе само вавилонска имена, дотле Јестира и Захарија
користе оба система, стари и нови, указујући тако да у време када су
ове књиге настале нови систем још увек није потпуно заживео.11

1.9. Компаратив -יותר מ, више од

Компаративна формула више од, појављује се два пута у читавом
библијском корпусу, и то у Књизи Проповедника и Књизи о Јестири. На
једном месту у Јест. 1, 19, Књига о Јестири открива своје дијахроне језич
Bergеy, 1984, стр. 73.
Јер. Талмуд Рош Хашана 1, 2.
11
Јест. 2, 16; 3, 7; 13; 6, 15; 8, 9; 12; 9, 1; У Књизи о Јестири постоје четири места
која не следе наведено правило: Јест. 9, 15; 17; 19; 21. Међутим, као што доноси Фрид
берг, разлог за ово лежи у чињеници да је дупла формула наведена непосредно раније
у тексту, те није било потребе да се понавља. Friedberg, 2000, стр. 561–565.
9

10
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ке особености, користећи језичку конструкцију која је карактеристична
за РБЈ, где се компаратив једноставно означава са предлогом מ, од.
		

РБЈ				

(Јест. 1, 19) עּותּה ַהּטֹובָ ה ִמ ֶּמּנָ ה
ָ לִ ְר
Другој која је боља од ње
(1 Сам. 9, 2) וְ ֵאין ִאיׁש ִמּבְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל טֹוב ִמ ֶּמּנּו
И није било човека, међу синовима
Израиљевим, лепшег од њега
(2 Сам. 3, 39) ָק ִׁשים ִמ ֶּמּנִ י
Јачи од мене
(1 Цар. 2, 22) ּכִ י הּוא ָא ִחי ַהּגָ דֹול ִמ ֶּמּנִ י
Будући да је он мој старији брат

КБЈ/МЈ

(Јест 6, 6) לְ ִמי ְיַחּפֹץ ַה ֶּמלֶ ְך לַ עֲ ׂשֹות ָיְקר י ֵֹותר ִמ ֶּמּנִי
Коме цар жели да укаже почаст ви
ше него мени?
(Проп. 12, 12)12 וְ י ֵֹתר ֵמ ֵה ָּמה
Више од овога
 יתר מן הראוי לו,שמא תעדיף עליו
(м. Недарим 11, 4)
Можда му се свиди, више него што
му приличи
ולא יקרא לתורגמן יתר מפסוק אחד
(м. Мегила 4, 4)
И нека не прочита преводилац више
од једног (библијског) стиха

2. Hepax Legomena
Књига о Јестири поседује неколико лексикографских јединица ко
је се не појављују ни на једном другом месту библијског корпуса. По
рекло ових речи тражи се у вокабулару персијског, арамејског, асир
ског или санскрита.13 Овде доносимо списак ових речи, чије тумачење
обично почива на традицији, будући да о њима на несистематичан на
чин расправљају каснији јеврејски извори:
Јест. 1, 6; 8, 15: חּור, бела тканина, платнена или памучна (?); Јест. 1,
6: דר,ַ бисер (?), седеф (?); Јест. 1, 6: ּכַ ְר ַּפס, памук, (или фино платно), позајм
љеница из санскрита (карпаса, памук), или персијског (карпас, фино плат
но); Јест. 1, 6: ס ָֹח ֶרת, камен који се са мермером користи приликом поплоча
вања. На асирском реч сихру означава драги камен; Јест. 1, 8: אֹנֵ ס, присила,
принуда, изнуда итд; Јест 1, 11; 2, 17; 6, 8: ּכֶ ֶתר, круна, можда позајмљеница
из персијског језика; Јест. 7, 4: נֵ זֶ ק, повреда, губитак. Позајмљеница из ара
12
13
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мејског језика; Јест. 8, 10: ר ָּמכִ ים,ַ значење нејасно. На сиријском, пахлавију
и новоперсијском, крдо, на КЈ, мула; Јест. 8, 10.14: א ַח ְׁש ְּת ָרן,
ֲ придев (?) цар
ски, од перс. кшатра, господство, царство; Јест. 8, 15: תכְ ִריְך,ַ тканина.

3. Партицип מ ְתיַ ֲה ִדים,
ִ постати Јеврејин (Јест. 8, 17)
У облику у којем се налази, овај израз такође представља hepax
legomena. У читавом библијском корпусу једино на овом месту налази
мо кованицу која дефинише приступање јеврејској вери односно наро
ду: הּודים ֲעלֵ ֶיהם
ִ ְהּי-ד
ַ נָ ַפל ַּפ ַח-ּכִ י-„ – וְ ַר ִּבים ֵמעַ ֵּמי ָה ָא ֶרץ ִמ ְתיַ ֲה ִדיםИ многи од тамошњег
живља (пагана) постадоше Јевреји јер их спопаде страх од Јевреја“.
Септуагинта тумачећи ово доноси да су се многи од народа обрезали, и
постали Јевреји: καὶ πολλοὶ τῶν ἐθνῶν περιετέμνοντο καὶ ἰουδάϊζον,
што по Г. А. Муру (Garey A. Moore), не произлази из самог текста.14

4. Присуство/одсуство Бога у Књизи о Јестири
Књига о Јестири представља једину књигу у Библији у којој се ни на
једном месту име Бога експлицитно не помиње. Међутим, стихови Јест.
4, 13–14, који у исто време представљају кулминацију приче, будући да
износе једну од главних теолошких тема, указују да је Бог, иако скри
вен, ипак главни покретач догађаја. Традиционални тумачи сматрају да
овде израз  – ָּמקֹוםместо (Јест. 4, 14) представља криптично име за Бога.15
Пракса именовања Бога овим именом евидентна је у ванбиблијским из
ворима. Тако мидраш Берешит Раба доноси теологизацију ове праксе,
правећи конотацију између речи место и постојање (биће), које имају
исту графичку али различиту гласовну вредност:
.מפני מה מכנין שמו של הקב”ה וקוראין אותו מקום? שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו
„За ш то ми на з ив а мо име Све т ог, бла г ос лов ено да је Име
Њег ов о, Мес том (ма к ом)? Зат о што је Он Пос тоја њ е (Биће)
14
Gary A. Moore, Esther, A New Translation with Introduction and Commentary, The
Anchor Bible, Garden City, NY: Doub
 leday & Company Inc. (1984), 82.
15
Тако Лукијанова редакција Септуагинте, Јосиф Флавије у Јеврејским старина
ма, Мидраш Леках Тов итд. Погледај детаљније: John M. Wiebe, Esther 4:14: „Will Relief
and Deliverance Arise for the Jews from Another Place?“, Catholic Biblical Quarterly 53.3
(1991), 411, фуснота 3; Talmon, 1995, 429, фуснота 1; Moor e, 1984, 50; William W. Gras
ham, „The Theology of the Book of Esther“, ResQ 16 (1973), 99–111.
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(мек ом) чи т а в ог све т а, али Њег ов свет ни је Њег ов о пос то
јањ е (биће).“16

Ако је ово тачно, онд а је ово именов ањ е Бог а још једно од мес та
које указ ује на утиц ај КБЈ на Књиг у о Јес тири.
Међу т им, у нау чн им кру г ови м а чуло се миш љењ е које исту па
прот ив ове тра д иц ионалне биб лијс ке ег зег езе и даје је д ан сас вим
дру г ач и ји тон чи та вом нарат ив у, ба зи рај у ћ и се опет на од л ик а м а
КБЈ. Ј. М. Виб (John M. Wiebe) смат ра да кон д иц ионална речен иц а,
која у Јест. 5, 14а поч ињ е конс трук ц и јом ּכִ י ִאם, увод и питањ е у пр
вом де л у речен ице које може да се преве де на сле дећ и нач ин: „Да
ли ће ослоб ођ ењ е и изб ав љењ е доћ и са друг ог мес та? тј. Ко ће по
моћ и ако нећеш ти?“ Дру г им реч и м а, Бог а у при ч и нем а, и главн и
ак т ер је Јес ти ра.17
Да љ е, Бож и је прис ус тво у текс ту тра жено је уз помоћ текс туа л
ног кри т иц изма масор етс ког текс та, који је пор еђ ен са Сеп т уа г ин
том. Ба зи рај у ћ и се на поја ви која се од нос и на упот ребу скра ћен и
це за име Бож ије, Г. Р. Драјвер (G. R. Driver) реконс труи ше Vorlage
стих а масор е Јест. 6, 1: נָ ְד ָדה ְׁשנַ ת ַה ֶּמלֶ ְך, није могао да спава цар, на осно
ву чи та њ а које донос и Сеп т уа г ин та: Ο δὲ Κύριος ἀπέστησε τὸν
ὕπνον ἀπὸ τοῦ βασιλέως – „Али Б
 ог уклони са н од цара“.На основ у
Септуагин т е, Драјве р елеменат масоре נָ ְד ָדה, чита као: ` ה+ נ ֵֹד ד, тј.
Poel корена + с краћениц а з а т е т раграматон.18 Е. Тов (Emanuel Tov)
елиминише ов у реконструкцију на ос нову логике са мог текста.19

5. (Персијска) имена
Књиг а о Јес и ри донос и под у ж у лис ту по свем у суд ећ и перс иј
ских имен а, која су дож ив е л а знат не трансформ а ц и је у оста л им
све д оч анс тви м а биб лијс ког текс та, та к о да је Мур у свом клас ич
ном комент ар у на Књиг у о Јес тири зак ључ ио да је управ о на осно
ву ових бројн их вари ја ц и ја пот ребно за д рж ат и од р еђ ен у рез ерв у
у пог лед у вер од ос тојнос ти консон антс ког текс та које нам донос и

16
Берешит Раба 68. Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, Talmud Babli,
Talmud Yerushalmi and Midrashic Literature, London: Luzac (1903), 830.
17
Wiebe, 1991, 409–415.
18
G. R. Driver, „Problems and Solutions“, Vetus Testamentum 4.1 (1954), 238.
19
Еmanuel Tov, The Text-Critical use of the Septuagint in Biblical Research, Jerusalim:
Simor Ltd. (1997), 167–168.
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масор а.20 Нас уп рот овоме, А. Р. Мил ард (A. R. Millard), пор ед ећ и
не са мо перс ијс ка имен а која су сач у в а н а на стра н иц а м а масо
ре са ванбиб лијс ким на л а зи м а, за к љу ч у је да је тра д иц и ја масор е
у пог ле д у перс ијс ких имен а у Књизи о Јес ти ри поу з да н а. 21 Исто
та к о за нек а од перс ијс ких имен а Ми л ард донос и значењ е. Та к о,
име цар а Аха ш ве р ош а тј. Ксеркс а дол а зи од перс ијс ког имен а
Кшајарш а, моћ ан чов ек, моћн о око. Мех ум ан (Јест. 1, 10), јед ан од
евн у х а, нос и име које пот и че од стар оперс ијс ког ва х ум ан а, што
знач и мудар или па м ет ан. Име евн ух а Карк ас а (Јест. 1, 10) пот вр
ђено је у Авес ти и означ ав а лешин ара, име Ама нов ог оца Аме д ат е
дол а зи од стар оперс ијс ког амадат а, што знач и јак, чврс то саздан
итд. 22 Овд е донос и мо спис ак имен а, која смо транс криб ов а л и на
основ у масор етс ког текс та, и чи ја транс крипц и ја се раз л ик у је од
оне кој у донос и Да н ич ић.
BHS

Ђуро Даничић

Небојша Тумара

ֲא ַח ְׁשוֵ רֹוׁש

Асвир

Ксеркс

ׁשּוׁשן
ַ

Сусан

Суса

וַ ְׁש ִּתי

Астина

Вашти

ִּבּזְ ָתא

Висата

Бизта

 ַח ְרבֹונָ ה, ַח ְרבֹונָ א

Арвона

Харвона

ִּבגְ ָתא

Викта

Бигта

ֲא ַבגְ ָתא

Авакта

Авагта

ּכַ ְר ְׁשנָ א

Карсена

Каршена

ֵׁש ָתר

Сетар

Шетар

ַא ְד ָמ ָתא

Адмата

Адемата

ַת ְר ִׁשיׁש

Тарсис

Таршиш

ְממּוכָ ן

Мемукан

Мемухан

ֵהגֶ ִא

Игај

Егеи

ָמ ְר ֳּדכַ י

Мардохеј

Мардохај

Moore, 1984, XXXIV–XLIV.
Millard, 1977, 481–488.
22
Idem, 484–485.
20
21
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ִׁש ְמעִ י

Симеј

Шими

ִקיׁש

Кис

Киш

ֶא ְס ֵּתר

Јестира

Естера

ֵהגָ י

Игај

Егај

ַׁשעַ ְׁשגַ ז

Сасгаз

Шашгаз

ִּבגְ ָתן

Вихтан

Бигтан

ֶת ֶרׁש

Терес

Тереш

זֶ ֶרׁש

Сереса

Зереш

ַּפ ְר ַׁשנְ ָּד ָתא

Фарсандата

Фаршандата

ַּדלְ פֹון

Далфон

Далпон

ַא ְס ָּפ ָתא

Аспата

Асфата

ּפֹור ָתא
ָ

Порат

Фората

ַּפ ְר ַמ ְׁש ָּתא

Фармаста

Фармашта

Естера
1.

1,1 У дане Ксеркса, оног Ксеркса који је царевао од Индије да Ети
опије, сто двадесет и седам покрајина.
1,2 У те дане, док је седео цар Ксеркс на престолу царства свога, у
Суси, престоници,
1,3 Треће године свога царевања, направи гозбу за све принче
ве своје и све слуге своје, војсковође Персије и Мидије, племиће23 и
принчеве покрајина који беху пред њим,
1,4 Показујући богатства славног свог царства и раскошну лепоту
величине своје, многе дане, сто и осамдесет дана.
1,5 И када се навршише дани ови, направи цар за сав народ који се
налазио у Суси, престоници, од великог до малог, гозбу седам дана, у
дворишту баште царске палате.
23
MT донос и:  – ַה ַּפ ְר ְּת ִמיםпле мићи, староперс ијс ка поз ајмљ ен иц а, појав љује се
само у Дан. и Јест.
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1,6 Тканине од белог и плавог платна, причвршћене врпцама од
морске свиле и скерлет на дршкама од сребра и стубови мраморни,
лежаји од злата и сребра на плочицама од порфира и мрамора и седе
фа и драгог камена!24
1,7 Точило се пиће у посуде златне, свака посуда различита од
друге, и много вино царско, као што доликује цару.
1,8 Пило се по прогласу, без присиле, јер цар нареди сваком управ
нику свога дома, да чини како је коме воља.
1,9 И Вашти царица, направи гозбу за жене у царском двору цара
Ксеркса.
1,10 Седми дан, када се срце цара накитило вина, рече Меуману,
Бизти, Харвони, Бигти и Авагти, Зетару, Харкасу, седморици евнуха
који дворише пред царем,
1,11 Да доведу Вашти царицу, са царском круном, како би показао
народима, принчевима, лепоту њену, јер је била веома лепа.
1,12 Али одби царица Ваш ти да дође, по заповес ти царевој кој у
су јој пренели евн уси и разљут и се цар врло и бес његов се распали
у њем у.
1,13 И рече цар мудрацима, зналцима времена, јер тако је говорио
цар пред свим зналцима закона и правде,
1,14 А најближи до њега Каршена, Шетар, Адемата, Таршиш, Ме
рес, Марсена, Мемухан, седам принчева Персије и Мидије, који су
гледали лице царево, који су седели на првим местима у царству.
1,15 По закону, шта учинити царици Вашти, што није учинила по
наређењу цара Ксеркса, које су јој пренели евнуси?
1,16 И тада рече Мемукан25 пред царем и принчевима: Није само
цару скривила Вашти царица него и свим принчевима и свим народи
ма који су у свим покрајинама цара Ксеркса.
1,17 Јер изаћи ће дело царице пред све жене те ће презрети муже
ве своје у очима својим говорећи: Цар Ксеркс нареди да доведу Вашти
царицу пред њега а она не дође.
1,18 И у сам овај дан рећ и ће овако принцезе Персије и Мид ије,
кад а чуј у шта је рек ла царица, свим принчевима цара и биће прези
ра и љутњ е.
1,19 Ако је цару мило, нек а изађе царска заповест од њега и не
ка се запише у законе Персије и Мид ије, и да се не измени, да неће
24
Пасус који доноси МТ, евидентно је корумпиран, и идејно неповезан са прет
ходним наративом. Највећи број hepax legomena, управо се налази у овом стиху. Из
онога што пружа сачувана МТ, преводимо стих као настојање да се набрајањем егзо
тичног и скупог материјала, дочара богатство и раскош персијског двора.
25
MT доноси: מומכן, што читамо као  – ְממּוכָ ןМемукан.
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више изаћ и пред цара Ксеркса, и царс тво њено да пред а цар другој
која је бољ а од ње.
1,20 И када се прочује проглас цара, који ће цар сачинити, у чита
вом царству своме, колико год да је пространо, све ће жене поштовати
мужеве своје од великог до малог.
1,21 И допаде се ово у очима цара и принчева и учини цар по ре
чима Мемукана.
1,22 И посла књиге по свим покрајинама царства, у сваку покрајину
понаособ, на писму сваког народа понаособ, на језику његовом, да би
сваки човек био господар у своме дому и да говори шта год му драго.26

2.

2,1 Након ових догађаја, кад се утиша бес цара Ксеркса, сети се
Вашти и шта јој учини и шта је наређено за њу.
2,2 И рекоше момци цареви, слуге његове: Хајде да тражимо цару
девојке девице лепа изгледа!
2,3 И нека одреди цар надзорнике у свакој покрајини царства сво
га, и нека скупе све девојке девице лепа изгледа у Сусу, престоницу, у
руке Егаја,27 евнуха царева, чувара жена и нека им се дају њихове по
трепштине за улепшавање.
2,4 И девојка која се допадне у очима цара биће царица уместо Ва
шти! И допаде се ова ствар у очима цара и уради тако.
2,5 Један Јеврејин био је у Суси, престоници, по имену Мардохај
син Јаира сина Шимија, сина Кишева из племена Венјаминовог,
2,6 Који би одведен у ропство из Јерусалима са робљем које је би
ло одведено у ропство са Јехонијом царем Јуде, којег зароби Навухо
доносор цар вавилонски.
2,7 И он је отхранио Адасу,28 а то је Естера, ћерку стрица његова,
јер је била без оца и мајке, а девојка је била дивног стаса и лепог изгле
да, и по смрти оца њеног и мајке њене, узе је Мардохај себи за ћерку.
2,8 И када се прочу заповест цара и одлука његова и кад се скупи
девојака мноштво у Суси, престоници, под руку Егаја, чувара жена, до
ведоше и Естеру у царску палату под руку Егаја, чувара жена.
26
MT доноси: ּכִ לְ ׁשֹון ַעּמו- (говорити) језик свог народа, што читамо као – כל ׁשוה עמו
шта год му је драго. Уп. Biblia Hebraica Stuttgartensia, Karl Elliger, Wilhelm Rudolph
(Eds.), Deutsche Bibelgesellschaft, 1998 (=BHS); Уп. даље са Јест. 3, 8; 5, 13; 7, 4.
27
MT доноси:  – ֵהגֶ אЕге, док на осталим местима доноси  – ֵהגָ יЕгај. Уп. Јест. 2, 8; 2,
15. Хармонизујући, читамо Егај.
28
Есте ри но јев рејс ко име је име биљ к е мирт а. Уп. Ис. 41, 19; 55, 13; Нем. 8,
15; Зах. 1, 8.
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2,9 И допаде се девојка у очима његовим и нађе милост пред њим
те јој брже додели потрепштине њене за улепшавање и храну њену и
седам девојака одговарајућих из цареве палате, и премести29 њу и ње
не девојке у најбоље место у харему.
2,10 Не рече Естера народа свога, нити рода свога, јер јој Мардохај
нареди да не каже.
2,11 Сваког дана Мардохај је ходио испред дворишта харема, како
би дознао како је Естера и шта јој се дешава.
2,12 Долазио би ред на сваку девојку понаособ да уђе код цара
Ксеркса након што би јој било по закону жена дванаест месеци, јер та
ко је одређен период улепшавања њихова: шест месеци уљем од смир
не и шест месеци мирисима и потрепштинама за улепшавање жена.
2,13 Таква, свака девојка би ушла код цара и све што би рекла, да
ло би јој се да уђе са њом из харема у царску палату.
2,14 Увече би ушла и ујутру би се вратила у други харем под руку
Шашгаза, евнуха царева, чувара наложница и не би улазила више цару
осим ако је не би пожелео цар и позвао је по имену.
2,15 И када дође ред на Естеру, ћерку Авихаила, стрица Мардо
хајевог, који је узе за ћерку, да уђе код цара, она није тражила ништа
осим онога што јој је рекао Егај, евнух царев, чувар жена. И Естера се
допаде свакоме ко је виде.
2,16 И би одведена Естера цару Ксерксу у палату његову, десетог
месеца, а то је месец тевет,30 седме године царевања његова.
2,17 И заволи цар Естеру више од других жена, и она нађе милост
и наклоност пред њим више од других девица и стави јој круну царства
на главу њену и постави је за царицу уместо Вашти.
2,18 И направи цар гозбу велику за све принчеве своје и слуге сво
је, гозбу у част Естере и починак покрајинама додели и раздели по
клоне као што доликује цару.
2,19 И када су се девице скупљале по други пут,31 Мардохај је седео
код Царских врата.
2,20 И Естера не обзнани народа свога нити рода свога, као што јој
нареди Мардохај, и заповести Мардохајеве Естера је чинила, као када
је одрастала са њим.
2,21 У те дане, док је седео Мардохај код Царских врата, наљутише
Као одлика КБЈ, Piel корена  ׁשנהовде означава промену места.
Име месеца тевет, децембар–јануар, потиче од вавилонске речи која означава
глагол углибити се у (блато), односно блатњав. Уп. BDB, 372.
31
MT доноси: ׁשנִ ית,
ֵ други пут. Није јасно зашто је било потребно да се девојке
сакупе још једном, будући да је Естера већ задобила наклоност цара. LXX потпуно из
оставља овај детаљ, и доноси да је Мардохај седео у дворишту.
29
30
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се Бигтан и Тереш, два евнуха царева, чувари прага, и вребаше да диг
ну руку на цара Ксеркса.
2,22 И ствар ова би јављена Мардохају и он је обзнани Естери ца
рици а Естера дојави цару у име Мардохаја.
2,23 И истражи се ова ствар и потврди се, и обесише ону двојцу на
вешала и записа се то у књигу дневника пред царем.

3.

3,1 После ових догађаја, узвиси цар Ксеркс Амана сина Амедатина,
Агагејца и постави трон његов изнад свих принчева који беху са њим.
3,2 И све слуге цареве, које су код Царских врата, падале су и клањале
се Аману, јер тако нареди цар, а Мардохај нити је падао нити се клањао.
3,3 И рекоше слуге цареве које су код Царских врата Мардохају:
Зашто ти прелазиш преко заповести цара?
3,4 И пошто су му говорили из дана у дан, а он их није слушао,
рекоше Аману, да би видели да ли ће остати речи Мардохајеве, јер им
рече да је Јеврејин.
3,5 И кад виде Аман да Мардохај не пада и не клања му се, напуни
се Аман беса.
3,6 Али му би мрско да дигне руку на Мардохаја самог, јер су му
рекли из ког је народа Мардохај, те је тражио Аман да уништи све Је
вреје у читавом царству Ксеркса, народ Мардохајев.
3,7 Првог месеца, а то је месец нисан,32 у дванаес тој год ини ца
ревањ а Ксеркса, бац ише пур, а то је жреб, пред Аманом да би одре
дили дан и месец. И жреб означи тринаес ти33 дан дванаес тог месеца
а то је месец адар.34
3,8 И рече Аман цару Ксерксу: Има један народ, расејан и одвојен
у свим покрајинама царства твога, и закони њихови различити су од
других народа, и законе цара не чине, и цару није вредно да их остави.
32
Први месец вавилонс ког календ ара, који одг ов ара месец им а март–април.
Име месец а пот иче од вавилонс ке реч и нис ан у, и одг ов ара месец у авив у календ ара
који је био у упот реби пре вавилонс ког ропс тва. Уп. BDB, 644.
33
Овде LXX чита четрнае ст, али на друг им мес тим а чита тринае ст. Уп. 3, 13;
8, 12; 9, 1 у LXX.
34
По свем у судећ и овај стих предс тав ља инт ерполац иј у кас нијег ред акт ора,
који је инс ис тирао на лит ург ијс ком значај у прос лаве празник а. Нејас ан текст који
донос и MT читамо на основ у LXX, са претпос тавком да је исти по свем у судећ и из
ос тао услед хап лог рафије у МТ: „...и жреб означ и тринае с ти дан дванае с тог месец а
а то је месец адар“. Име месец а адар, дванае с тог месец а вавилонс ког календ ара,
који одг ов ара месец им а фебруар–март, пот иче од реч и вавилонс ке реч и адар у, по
мрачити, потамнети. Уп. BDB, 12.
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3,9 Ако је цару мило, нека буде написано да се погубе и десет хи
љада таланата сребра измерићу на руке оних који обављају работу да
се донесе у ризнице35 цара.
3,10 И скиде цар прстен свој са руке своје и даде га Аману сину
Амедатином Агагејцу, непријатељу Јевреја.
3,11 И рече цар Аману: Тај новац даје се теби, а том народу чини
шта ти је драго.
3,12 И дозваше писаре цареве првог месеца тринаестог дана у ње
му, и записа се све како заповеди Аман сатрапима царевим36 и војво
дама37 који су над сваком покрајином, и принчевима сваког народа,
свакој покрајини на писму њеном, и сваком народу на језику његовом,
у име цара Ксеркса, написа се и запечати прстеном цара.
3,13 И посла књиге по гласницима, у све покрајине цара, да се ис
требе, убију и погубе сви Јевреји од младог до старог, деца и жене, у
један дан, у тринаести дан дванаестог месеца, то је месец адар, а има
ње њихово да се похара.
3,14 Препис38 ове заповести да се изда као закон у свакој покраји
ни, обзнањено свим народима, да буду спремни за тај дан.
3,15 Гласници отидоше журно по заповести цара, и овај закон се
прогласи у Суси, престоници. И док су цар и Аман сели да пију, град
Суса се узбуни.

4.

4,1 А Мардохај дозна све што се десило и поцепа Мадохај одело своје и
обуче кострет и пепео и изађе усред града и крикну великим и болним јаук ом.
4,2 И дође до Царских врата, јер се не може ући на Царска врата
одевен у кострет.
4,3 И у свакој покрајини понаособ, месту у које је дошла заповест
цара и одлука његова, би жалост велика Јеврејима и пост и плач и на
рицање, и многи се простреше у кострети и пепео.
4,4 И дођоше Естерине девојке и евнуси њени и рекоше јој и пре
страви39 се царица веома те посла одећу да се обуче Мардохај и да се
скине кострет његова са њега, али он не прими.
MT донос и: – גנזיםризниц е, поз ајмљ ен иц а из перс ијс ког језик а. Уп. Јест. 4, 7.
MT донос и: ה ֶּמלֶ ְך-י
ַ ֵ – ֲא ַח ְׁש ַּד ְר ְּפנсатрапи цареви, јеврејизиран обл ик перс ијс ке ре
чи khshat rapanan.
37
MT донос и:  – ַּפחֹותвојводе, градоначелници, управитељи, поз ајмљ ен иц у из
акадс ког језик а. Уп. Нем. 5, 14; Мал. 1, 8.
38
MT доноси:  – ַּפ ְת ֶׁשגֶ ןпрепис, копија, позајмљеницу из персијског језика. Уп. Јез. 7, 11.
39
MT донос и:  – ִּת ְת ַחלְ ַחלHithpalpеl кор ена חיל, који се у овом обл ик у појав љује са
мо на овом мес ту, у значењу: прес травити се, збунити се, сметн ути се итд.
35

36
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4,5 И позва Естера Атаха, једног од евнуха цара, којег он постави
пред њу, и нареди му за Мардохаја, да сазна шта је то и о чему је то.
4,6 И изађе Атах Мардох ају на градску улиц у која је била код
Царских врата.
4,7 И исприча му све што му се десило и тачну суму сребра коју
рече Аман да ће измерити у ризнице цареве за Јевреје да се погубе.
4,8 И препис писане одлуке која се даде у Суси да их униште, даде
му да покаже Естери и да јој каже, и да јој нареди, да уђе код цара, да
га умилостиви и да моли пред њим за свој народ.
4,9 И дође Атах и исприча Естери речи Мардохајеве.
4,10 И рече Естера Атаху и заповеди му да каже Мардохају:
4,11 Све слуге цара и народи покрајина царевих знају да сваки чо
век и жена који уђе код цара у унутрашње двориште, а да није позван,
један је закон за њега: да се погуби, осим ако не пружи40 ка њему цар
златно жезло41 да би остао у животу. А ја нисам звана да дођем код ца
ра ево већ тридесет дана.
4,12 И рекоше Мардохају речи Естерине.
4,13 И рече Мардохај поручујући Естери: Немој да мислиш у себи
да ћеш да се спасиш у палати цара мимо свих Јевреја.
4,14 И ако останеш потпуно нема сада, ослобођење и избављење
ће доћи са другог места, а ти и дом оца твога ћете пропасти. И ко зна
да ниси због часа као што је овај дошла до царске власти?
4,15 И рече Естера поручујући Мардохају:
4,16 Иди, сакупи све Јевреје који се налазе у Суси и постите за ме
не и не једите и не пијте три дана, ноћ и дан. И ја и девојке моје ћемо
постити тако. И тако ћу отићи цару, ако и није по закону. И ако поги
нем, нека погинем.
4,17 И оде42 Мардохај и учини све како му нареди Естера.

5.

5,1 И у трећи дан, обуче Естера царску одору и стаде у двориште
унутрашње палате цара, насупрот дому цара, док је цар седео на свом
царском трону у дворани престола, насупрот улазу у палату.
5,2 И кад виде цар Естеру царицу, како стоји у дворишту, она нађе
MT доноси: יֹוׁשיט
ִ – Hiphil корена יׁשט, налази се једино у Јест. Уп. Јест. 5, 2; 8, 4.
MT донос и: ׁש ְר ִביט,
ַ што је арамејиз ам за јеврејс ки израз ׁש ֶבט,
ֵ у значењу жез ло,
скипт ар, цептар.
42
MT доноси:  – ּיַ ֲעבֹרпрећи преко. Да ли преко градске улице, уп. Јест. 4, 6, или пре
ко моста на реци Аб Карка (Улај из визије пророка Данила?), који је повезивао град
Сусу од утврђене цитаделе, као што предлаже Мур (Moor e, 1984, 51). Уп. Дан. 8, 2; 16.
40
41
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милост у очима његовим, и пружи цар према Естери златно жезло, ко
је је у руци његовој, и приближи се Естера и додирну врх жезла.
5,3 И рече јој цар: Шта ти је Естеро царице и која је молба твоја?
До пола царства ће ти се дати.
5,4 И рече Естера: Ако је цару мило, нека дође цар и Аман данас на
гозбу коју сам му припремила.
5,5 И рече цар: Пожурите Амана да учини како Естера рече. И до
ђе цар и Аман на гозбу коју припреми Естера.
5,6 И рече цар Естери док су пили вино: Шта тражиш, даће ти се и
која је молба твоја, до пола царства, биће учињено.
5,7 И одговори Естера и рече: Жеља моја и молба моја:
5,8 Ако сам нашла милост у очима цара, и ако је цару мило да ми
да што је жеља моја и да учини што је молба моја, нека дође цар и Аман
на гозбу коју ћу припремити, и сутра ћу учинити по речи царевој.
5,9 И изађе Аман тога дана весео и радосна срца, али кад виде
Аман Мардохаја код Царских врата, који нити уста нити се уплаши од
њега, напуни се Аман беса на Мардохаја.
5,10 Али уздржа се Аман, и дође дому своме и посла и позва при
јатеље своје и Зереш жену своју.
5,11 И наброја им Аман славу богатства свога, и бројни пород свој, и
како га је уздигао цар, и како га је узвисио над принчевима и слугама цара.
5,12 И рече Аман: И поред овога, никог другог не позва Естера ца
рица са царем на гозбу коју начини, до мене сама, чак и сутра, позва
ме са царем.
5,13 Али све ово не вреди ми, све док гледам како Мардохај Јевре
јин седи код Царских врата.
5,14 И рече му Зереш жена његова, и сви пријатељи његови: Нека
се направи вешало високо педесет лаката и сутрадан реци цару да обе
се Мардохаја на њега, па иди са царем на гозбу весео. И допаде се ово
Аману и начини вешало.

6.

6,1 Те ноћи, није могао да спава цар, те рече да се донесе књига
записа, књига дневника, да се чита пред царем.
6,2 И нађе се записано како је дојавио Мардох ај о Бигтан у и Те
реш у, два евн ух а цара, чувара прага, који су вребали да дигн у рук у
на цара Ксеркса.
6,3 И рече цар: Која почаст и које достојанство је указано Мардо
хају због овога? И рекоше момци цареви, служитељи његови: Ништа
му није учињено.
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6,4 И рече цар: Ко је у двориш ту? А Аман уђе у спољњ е двориш те
палате цара како би рек ао цару да се обеси Мардох ај на вешало које
му прип рем и.
6,5 И рекоше момци цареви: Ево Аман стоји у дворишту. И рече
цар: Нека уђе.
6,6 И уђе Аман и рече му цар: Шта да се учини човеку, којем цар
жели да укаже почаст? И рече Аман у срцу своме: Коме цар жели да
укаже почаст више него мени?
6,7 И рече Аман цару: Онај, коме цар жели да укаже почаст,
6,8 Нека донесу царску одору коју је цар носио и коња којег је ја
хао цар, на чијој глави је царска круна,
6,9 И нека се преда одора и коњ у руке једнога од принчева цара
најплеменитијих43 и нека обуку онога којем цар жели да укаже почаст,
и нека га поставе на коња на улици града и нека вичу испред њега: Ова
ко ће бити учињено свакоме коме цар жели да укаже почаст!
6,10 И рече цар Аману: Брзо, узми одору и коња као што си рекао
и учини тако Мардохају Јеврејину који седи код Царских врата и не
изостави ништа од онога што си рекао.
6,11 И узе Аман одору и коња и обуче Мардохаја и проведе га ули
цама града, вичући пред њим: Овако ће бити учињено свакоме коме
цар жели да укаже почаст!
6,12 И врати се Мардохај код Царских врата а Аман похита дому
свом жалостан и покривене главе.
6,13 И наброја Аман Зереши жени својој и свим пријатељима сво
јим, све што му се десило и рекоше му мудраци његови и Зереш жена
његова: Ако је од јеврејског семена Мардохај пред којим си почео па
дати, нећеш га надјачати, него ћеш сигурно пасти пред њим.
6,14 Док су они говорили са њим, евнуси цара дођоше и пожурише
да одведу Амана на гозбу коју припреми Естера.

7.

7,1 Кад дође цар и Аман да обедују44 са Естером царицом,
7,2 Рече цар Естери, друг ог дана док су пил и: Шта траж иш Есте
ро царице, даће ти се, и која је молба твоја, до пола царс тва, биће
учињ ено.
7,3 И одговори Естера царица и рече: Ако сам нашла милост у очи
Погледај фусноту бр. 23.
MT донос и инфин ит ив  – לִ ְׁשּתֹותпити, који прев од и мо са обедовати, буд ућ и
да по све м у су д ећ и пис ац нас тоји да пов е ж е имен и ц у  – ִמ ְׁש ֵּתהгоз ба, обед, са инфи
нит ив ом истог кор ен а.
43

44
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ма цара, и ако је цару мило, нека ми поклони живот мој, за жељу моју,
и народ мој за молбу моју,
7,4 Јер продани смо, ја и народ мој да нас истребе, убију и погубе.
Да смо у робље и слушкиње продати, била бих нема, јер није вредан
наш јад цареве штете.45
7,5 И рече цар Ксеркс Естери царици:46 Ко је тај и где је тај који се
усуди да учини тако?
7,6 И рече Естера: Противник и непријатељ! Аман овај зли! И Аман
се престрави од цара и царице.
7,7 И кад цар уста у бесу свом од вина и оде у башту двора, Аман
оста да моли за живот свој од Естере царице, јер виде да је зло наум
 ио
цар по њега.
7,8 И цар се врати из баште двора у дворану где се пило вино, а
Аман паде на кревет на којем је била Естера. И рече цар: Хоће ли на
паствовати царицу док сам ја у двору? И чим ово изусти цар, покрише
лице Аманово.
7,9 И рече Харвона,47 један од евнуха пред царем: Ево га вешало која
припреми Аман за Мардохаја, који је говорио добро по цара, стоји код
дома Аманова, високо педесет лаката. И рече цар: Обесите га на њега!
7,10 И обесише Амана на вешало које припреми за Мардохаја. И
бес цара се стиша.

8.

8,1 И тај дан, даде цар Ксеркс Естери царици имање Амана непри
јатеља Јевреја и Мардохај дође пред цара, јер рече Естера ко јој је он.
8,2 И скиде цар прстен свој, који је узео од Амана, и даде га Мар
дохају и постави Естера Мардохаја над имањем Амановим.
8,3 И настави Естера да говори пред царем и паде пред ноге њего
ве, плачући и молећи га да уклони зло Амана Агагејца, и намеру њего
ву коју је смислио за Јевреје.
8,4 И пружи цар ка Естери златно жезло, и уста Естера и стаде
пред цара.
8,5 И рече: Ако је цар у мило, и ако сам наш ла милост пред њим,
и ако је исп равна ова ствар пред цар ем, и ако сам мила ја у очи
45
MT доноси: ּכִ י ֵאין ַהּצָ ר- ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי, לְ ַה ְׁש ִמיד לַ ֲהרֹוג ּולְ ַא ֵּבד וְ ִאּלּו לַ ֲע ָב ִדים וְ לִ ְׁש ָפחֹות נִ ְמּכַ ְרנּו,ּכִ י נִ ְמּכַ ְרנּו ֲאנִ י וְ ַע ִּמי
 ׁשֹוֶ ה ְּבנֵ זֶ ק ַה ֶּמלֶ ְךУправни говор царице Естере, открива утицаје КБЈ. Уп. кондиционалну
речцу  ִאּלּוи hepax legomena ְנֵ זֶ ק. BHS потврђује да је масоретски текст искварен и за масо
ретски елеменат  ַהּצָ ר ׁשֹוֶ הпредлаже алтернативно читање: הצלה שוה, спасење (није) вредно.
46
MT доноси: „И рече цар Ксеркс и рече Естери царици“.
47
Словна вредност овог имена, разликује се од Јест. 1, 10.
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ма њег овим, нек а на п ише да се опозов у књиг е у који м а је зам ис ао
Ама на сина Аме д ат ина, Ага г ејц а, који за п ис а да се пог уб е Јевреји у
свим пок рајина м а цара.
8,6 Јер како бих могла гледати зло које снађе народ мој и како бих
могла гледати уништење рода мога?
8,7 И рече цар Ксеркс Естери царици и Мардохају Јеврејину: Ево
имање Аманово дао сам Естери, и њега обесише на вешало зато што је
дигао руку на Јевреје.
8,8 А ви напишите за Јевреје шта вам је мило у име цара и запе
чатите прстеном цара, јер писмо написано у име цара и запечаћено
прстеном цара не може се опозвати.
8,9 И доз ва ш е пис ар е цар ев е у исто врем е, трећ ег мес ец а, ко
ји је мес ец сив ан,48 двад ес ет и трећ ег дан а у њем у, и нап ис а све
ка к о за п ов е д и Мард ох ај Јев реј и м а и сат ра п и м а 49 и војв од ам а 50
и прин ч ев и м а пок рај ин а, од Ин д и ј е до Етиоп и ј е, сто два д ес ет
и се д ам пок рај ин а, сва к ој пок рај ин и на пис му њен ом, и сва к ом
нар од у на јез ик у њег ов ом, и Јев реј и м а на пис му њи х ов ом и на
јез ик у њи х ов ом.
8,10 И написа у име цара Ксеркса и запечат и прс теном цара и
пос ла књиг е по гласниц има на коњима, који су јах али брзе ате, цар
ских51 крд а,52
8,11 Да је дао цар Јеврејима у сваком граду, да се окупе и уста
ну зарад живота својих да истребе, убију и погубе сваку војску народа
и покрајине који покажу непријатељство према њима, децу и жене и
имање њихово да се похара.
8,12 У исти дан, у свим покрајинама цара Ксеркса, тринаестог да
на дванаестог месеца, који је месец адар,
8,13 Препис писма, датог као наредба у свакој покрајини, оглашен
је свим народима, како би Јевреји били спремни за тај дан, да се освете
непријатељима својим.
8,14 Гласници, јахачи ата царских, отидоше брзо, пожурени по за
повести цара и закон се прогласи у Сусу, престоници.
8,15 И Мардохај оде од цара у царској одори, плавој и белој, са ди

48
Трећи месец вавилонског календара, који одговара месецима мај–јун. Име ме
сеца потиче од вавилонске речи simanu, у значењеу време, доба. Уп. BDB, 695.
49
Погледај фусноту бр. 36.
50
Погледај фусноту бр. 37.
51
MT доноси:  – ֲא ַח ְׁש ְּת ָרןцарски, реч персијског порекла.
52
MT донос и:  – ַר ָּמךзначењ е реч и нејас но. Превод имо на основ у арам. еквив а
лента: крдо, стадо, мул а итд.
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јадемом53 златном великом, и одеждом54 од морске свиле и скерлета, и
град Суса радоваше се и веселише се.
8,16 Јеврејима би светлост и срећа, радост и дика.
8,17 И у свакој покрајини и у сваком граду, месту у којем одлука
цара и заповест његова дошла, срећа и радост би Јеврејима, гозба и
празници, и многи од тамошњег живља55 постадоше Јевреји јер их спо
паде страх од Јевреја.

9.

9,1 Дванаес тог месеца, који је месец адар, тринаес тог дана у ње
му, кад а дође одл ук а цара и заповест његова да се исп уни, у дан кад а
су се над али неп ријатељи Јевреја да ће зав лад ат и над њима, десило
се суп ротно, Јевреји су били ти који су зав лад али над онима који су
их мрзели.
9,2 Окупише се Јевреји у градовима својим, у свакој покрајини ца
ра Ксеркса, да дигну руку на оне који су им желели зло и нико не уста
против њих, јер паде страх на све народе.
9,3 И сви принчеви пок рајина, и сат рапи56 и војводе57 и они ко
ји управ љај у пос ловима цара, помагали су Јевреје, јер паде на њих
страх од Мардох аја.
9,4 Јер Мардох ај пос та моћ ан на двор у царс ком, и глас о њем у
се проч у у свим пок рајина м а, ка ко је тај човек Мардох ај пос тајао
све моћн ији.
9,5 И побише Јевреји све непријатеље своје ударцем мача, покла
ше и уништише их,58 и учинише шта им је воља онима који их мрзе.
9,6 И у Сус и, прес тон иц и, убише Јевреји и униш тише пет сто
тина људ и.
9,7 И Гаршандату и Далпона и Асфату
9,8 И Фората и Адалију и Аридату
9,9 И Фармашта и Арисаја и Аридаја и Ваизата.
9,10 Десет синова Амана сина Амадатина, непријатеља Јевреја по
губише, а на плен не ставише руку своју.
53
MT доноси: עֲ ֶט ֶרת, што преводимо са дијадема. Уп. са: краљевска круна у Јест. 1,
11; 2, 17; 6, 8. Мур преводи са: турбан. Уп. Moor e, 1984, 81.
54
MT доноси: תכְ ִריְך,ַ hepax legomena, од арамејског керак, умотати, обмотати,
завити итд.
55
MT доноси:  – עַ ֵּמי ָה ָא ֶרץбуквално: народи земље. Ово је и технички израз за нејевре
је, односно пагане.
56
Погледај фусноту бр. 36.
57
Погледај фусноту бр. 37.
58
Буквално: и покољем и уништењем.
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9,11 Тога дана јавише цару број убијених у Суси, престоници.
9,12 И рече цар Естери царици: У Суси, престоници, убили су Је
вреји и погубили пет стотина људи и десет синова Амана. Шта ли су
урадили у осталим покрајинама цара? Шта тражиш, даће ти се и шта
молиш још, биће учињено.
9,13 И рече Естера царица: Ако је цару мило нека дозволи да и су
тра Јевреји који су у Суси учине по данашњем закону, а десет синова
Аманових да се обесе на вешала.
9,14 И рече цар да се учини тако. И заповест је издата у Суси, и де
сет синова Аманових обесише.
9,15 И окуп ише се Јевреји који су у Сус и и у чет рнае с ти дан, ме
сец а адара, и убише у Сус и три стот ине људ и а на плен не ставише
рук у свој у.
9,16 А остали Јевреји који су у покрајинама цара, окупише се и да
бране живот свој и да одахну од непријатеља својих. И убише неприја
теља својих седамдесет и пет хиљада, а на плен не ставише руку своју,
9,17 У тринаести дан месеца адара. И одахнуше четрнаестог дана,
који начинише даном гозбе и среће.
9,18 А Јевреји који су у Суси, окупише се и тринаестог и четрнае
стог, и одахнуше петнаестог, који начинише даном гозбе и среће.
9,19 Због овога, Јевреји сељани, који живе у градовима без бедема,
у четрнаести дан месеца адара, веселе се и госте, празнују и шаљу да
рове један другом.
9,20 Тад а Мардох ај записа све ово и пос ла свим Јеврејима који
су у свим пок рајинама цара Ксеркса, онима који су близ у и онима
који су далеко,
9,21 Да би установио међу њима и да славе из године у годину че
трнаести дан месеца адара као и петнаести дан истог месеца.
9,22 Као дане када одахнуше у њима Јевреји од непријатеља својих
и месец у којем им се жалост преокренула у срећу и туга у празник,
тако да се начине ови дани данима славља и среће, када шаљу дарове
један другом и даривају сиромашне.
9,23 И прихватише59 Јевреји оно што су они почели да чине, и оно
што им написа Мардохај.
9,24 Јер Аман син Амадатин, Агагејац, непријатељ свих Јевреја,
мислио је да погуби све Јевреје, и баци пур, то јест жреб, да их сломи
и да се погубе.

59
MT доноси: ( וְ ִק ֵּבלу једнини), што читамо као ( וקבלוу множини): и прихватише,
и примише.
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9,25 Али кад она дође60 пред цара, рече да се опозове књигом, те се
зла замисао његова коју је смислио за Јевреје, сручи на његову главу и
обесише њега и синове његове на вешала.
9,26 Зато прозваше ове дане пурим, од речи фур, како због свега
оног што је написано у овом писму, и због оног што видеше поводом
овог, тако и због оног што им се деси.
9,27 Поставише и примише Јевреји на себе и на семе своје и на све
оне који им се придруже, да се не промени прослава ова два дана, као
што је написано за њих по датуму њиховом, из године у годину.
9,28 И ови дани да се спом ињу и прос лав љај у у сваком нараш та
ју и у свакој пород иц и и у свакој пок рајини и у сваком град у и ови
дани пурима да се не укин у међу Јеврејима, и сећањ е на њих да не
пресахне у семен у њиховом.
9,29 И написа Естера царица, кћи Авихаилова, и Мардохај Јевре
јин, под пуном влашћу, да се потврди ово друго писмо о пуриму.
9,30 И посла књиге свим Јеврејима, у сто двадесет и седам покра
јина царства Ксерксова, речима поздрава и истине,
9,31 Да се установе ови дани пурима, по датумима њиховим, као
што је установио за њих Мардохај Јеврејин и Естера царица и као што
су они установили постове и нарицање себи самима и семену своме.
9,32 Тако Естерина заповест установи све што је у вези са пуримом
и би записано у књизи.

10.

10,1 И наметну цар Ксеркс61 порез на земљу и на острва мора.
10,2 И сва дела власти његове и снаге његове као и веран опис
величине Мардохајеве када га узвиси цар, зар није све то записано у
Књизи дневника царева Мидије и Персије?
10,3 Јер Мардохај Јеврејин, био је други до цара Ксеркса и истак
нут међу Јеврејима и омиљен у мноштву браће своје, тражитељ добра
за народ свој и заговорник мира читавом семену своме.

60
MT доноси:  – ְּובב ָֹאּהкад она дође, које су Вулгата, Пешита, Таргуми итд. разумели
да се односи на царицу Естер те стога преводе: „Када је дошла Естера царица.“ Овде
повезујемо инфинитив са суфиксом за ж. род, који доноси МТ, са именицом (зла) за
мисао, која је такође у ж. роду.
61
MT доноси непотпуно: א ַחׁשְֵרֹׁש,
ֲ што читамо као Ксеркс.
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The Book of Esther
– The Linguistic Features and
Text ual Criticism of the Masoretic
Text, with the Mod ern Serb ian
Trans lat ion –
Nebojša Tumara
Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade
Summary: With its many unique linguistic and com
plex textual features, The Book of Esther posts in front
of its translator an uneasy task. For that reason, during
the process of translation from Biblical Hebrew to Mo
dern Serbian, we will try to propose a methodological
frame that will focus on the language and on the text. In
another words, in terms of the language, we will focus
on some of the many traces of diachronic development of
the Biblical Hebrew.* In the terms of the text, we will use
the most recent scientific accomplishments of the textu
al criticism of the Bible. During the translation, we will
apply a minimalistic approach related to the reconstruc
tion of the text, where the relevant textual witness is not
(yet) to be found.
Key words: Modern Serbian translation of the Book
of Esther, Early Biblical Hebrew, Late Biblical Hebrew,
methodology of translation, Masoretic text, textual cri
ticism of the Biblical text, diachronic approach to the
Biblical Hebrew.

* Note our previou
 s translation of The Book of Hosea, in the light of dialect feat ures
of the Northern Biblical Hebrew: Небојша Тумара, „Превод књиге пророка Осије на
српски језик у светлу дијалекатских особености такозваног северно-израелског јевреј
ског језика“, Отачник 1–2 (2010), 282–298.
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