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Abstract: Фи он (око 20. г. пре Хр. – 50. г. по Хр.) зна ча јан је све ок ју еј ства грч ког 
го вор ног по руч ја у о а Дру го га хра ма. Оп се жност ње го вог књи жев ног ства ра-
а штва и очу ва ност ње го вих спи са ме ђу хри шћа ни ма чи не га је ин стве ним из-
во ром ка ко за ам и јент ра ног хри шћан ства, та ко и за о ре ђе ње ми ше ња о ко је 
ме ре је хри шћан ство цр пе о из грч ког ју еј ства.
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1. Фи о нов жи вот

Из ста ри не не по сто ји са чу ва на не ка су вре ме на Фи о но ва и о гра фи ја (Vi-
ta). Ми а нас мо же мо тек ре кон стру и са ти ње гов жи во то пис на осно ву 

по вре ме них спо ме на ње га у и о гра фи ја ма ру гих ич но сти, рев них te sti-
mo nia и по сре них по а та ка о и је них из по зна ва ња ње го ве по ро и це.

1.1. Фи о но ва по ро и ца

Фи он је ио чан нај зна ме ни ти је по ро и це у аек сан риј ској је вреј ској 
за је ни ци. Јев се ви је Ке са риј ски са свим ис прав но ве и а „ни је ио ни у че му 
ни жи о нај и стак ну ти јих у и о по о жа ја у Аек сан ри ји“ (Јевс., Цркв. ист. 
2. 4. 2). Ње гов рат Ју и је Гај Аек сан ар р жао је ви со ки по о жај у гра ској 
упра ви (Јо сиф, Ста ри не, 20. 5. 2. 100). Ње го во име а је на су ти ти а је Гај 
Ју и је Це зар ао рим ско гра ђан ство ње го вој по ро и ци, мо жа Аек сан ро-
вом и Фи о но вом е и из за хва но сти на по мо ћи у вре ме аек сан риј ског 
ра та (48–47. г. пре Хр.). По што по ро и ца ни је мо га при ми ти гра ђан ство а 
а прет хо но ни је има а аек сан риј ско гра ђан ство (Пи ни је, По сла ни ца 
10. 5 – 7. 10), ча но ви по ро и це мо ра а су по се о ва и тро стру ко гра ђан-
ство: у је вреј ској аек сан риј ској за је ни ци, у грч ком гра у Аек сан ри ји и 
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рим ско гра ђан ство. При ви е го ва ни по о жај по ро и це по твр ђу ју и ка ри је ре 
Аек сан ро вих си но ва: Ти ве ри је Ју и је Аек сан ар је о сти гао по о жај cur-
sus ho no rum све о на ме сни ка Ју е је, Си ри је и Егип та, ок ни је по стао на-
че ник шта а им пе ра то ра Ти та за вре ме Пр вог је вреј ског устан ка (66–70. г. 
по Хр.) и пре фект пре то ри јан ске стра же у Ри му. Мар ко Ју и је Аек сан ар је 
умро при ич но ра но, по се ско пе ног ра ка са Вер ни ки јом, ћер ком Иро а 
Агри пе I. Без сум ње је ру штве ни уге ове по ро и це о при нео а је вреј ска 
за је ни ца иза е ре Фи о на, Аек сан ра и ма ог Ти ве ри ја Ју и ја Аек сан-
ра за ча но ве иза сан ства упу ће ног Га ју 39–41. г. по Хр. (Фи он, Leg. Gai. 
182, 370; Anim. 54).

1.2. Фи о нов жи вот

Као чан ове по ро и це, Фи он је сте као ка ко грч ко (Фи он, Con gr. 74–76; 
Spec. Leg. 2. 229–30), та ко и је вреј ско ора зо ва ње. Ње го во грч ко ора зо ва-
ње тре а а се о ви ја о у три ета пе: шко о ва ње у гим на зи ји, је но го и шња 
ep he bia (и цеј), што је у Аек сан ри ји и о нор ма но ка а и е чак имао 
три на ест ии че тр на ест го и на, и ви ше шко о ва ње из ре то ри ке и фи о со-
фи је. Фи о со фи ја је и а по се но зна чај на за Фи о на, ко ји је це нио основ не 
по став ке сре њег па то ни зма (око 80. г. пре Хр. – 220. г. по Хр.) ко ји је по-
стао во е ћа ин те ек ту а на сна га у Аек сан ри ји с ње го вим пре став ни ком 
Ев о ром (око 25. г. пре Хр.). О ич но је по зна вао сво ја рев на пре а њи, ма-
а ни је по зна вао ара меј ски и је вреј ски је зик. Ње го во те ме но по зна ва ње 
Сеп ту а гин те (LXX) ука зу је на то а ју је по зна вао о ма их но гу. Фи он ни је 
сма трао а ју еј ство и па то ни зам мо гу и ти су прот ста ве ни си сте ми; шта-
ви ше, р жао је а су Мој си је и Па тон на раз и чи те на чи не по и ма и исту 
ствар ност. Ово не зна чи а су по а зи и са истог ста но ви шта — Фи он је ио 
пр вен стве но Је вре јин — а та ње го ва при вр же ност Мој си ју ни је и а је вреј-
ском Мој си ју, не го па то ни стич ком Мој си ју. Древ ни пи сци су ово пре по зна-
и у оној по зна тој из ре ци: „Ии Па тон фи о ни зу је ии Фи он па то ни зу је“ 
(нпр. Је ро ним, Му же ви 11. 7).

Фи о но во грч ко ора зо ва ње и ру штве ни по о жај о при не и су то ме а 
је при хва тио мно ге ви о ве грч ке ку ту ре. Он по ми ње сво је уче шће у го за-
ма (нпр. Фи он, Leg. All. 3. 156; Fug. 31–32), у по зо ри шним пре ста ва ма (нпр. 
Фи он, Ebr. 177; Omn. Prob. Lib. 141), као и у атет ским так ми че њи ма (нпр. 
Фи он, Omn. Prob. Lib. 26; Prov. 2. 58). Као и ве ћи на Је вре ја оно га о а, ни-
је ве ро вао а та ква за ни ма ња пре ста ва ју прет њу је вреј ском иен ти те ту. 
Овај иен ти тет је остао очу ван не го ва њем је вреј ских ои ча ја (нпр. Фи он, 
Vit. Mos. 1, 31), ме ђу ко ји ма и о а зак на по ко ње ње је ру са им ском хра му 
(Фи он, Prov. 2. 64).

И ок је Фи он су жио ју еј ској за је ни ци као чан оног чу ве ног иза-
сан ства и, мо жа, оа ва ју ћи ру ге гра ђан ске у жно сти, ср це му је и о 
про же то кон тем па тив ним жи во том (Фи он, Spec. Leg. 3. 1–6). По зна то је а 
је већ по сто ја а тра и ци ја је вреј ског књи жев ног ства ра а штва ко ја је за хва-
та а вре ме о 3. ве ка пре Хр., ка је за по чео пре во Сеп ту а гин те, о га ше ња 
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је вреј ске аек сан риј ске за је ни це о 115. о 117. г. по Хр. И прем а Фи он 
не спо ми ње по и мен це пи сце прет хо ни ке, ње го ва е а оа ју по зна ва о ца њих 
не ко и ци не, ме ђу ко ји ма Ари сто ву а, Псев о-Ари сте ја и Је зе ки а Тра ги ча-
ра. Чак су зна чај ни ји ано ним ни ег зе ге ти на ко је се по зи ва и чи ју ег зе гет ску 
тра и ци ју уно си у сво је спи се (нпр. Фи он, Op. Mund. 26 за у ква и сте; Mi
gr. Abr. 89–93 за те ме не ае го ри сте). Сто га не и тре а о а на ње го во е о 
ге а мо као на изо о ва ни на пор, не го као на вр ху нац у ге и о га те тра и ци-
је. Да нас се во и рас пра ва о спе ци фич ном ру штве ном ам и јен ту у ко јем је 
Фи он про у ча вао и пи сао. И ок не о во ност по а та ка о пу шта тек на су-
ћи ва ње, нај по у за ни ја прет по став ка и и а а је е ао у ви шој ег зе гет ској 
шко и у сво ме о му ии у за ку пе ној згра и, што су фи о со фи и е ка ри че-
сто чи ни и (нпр. епи ку ре јац Фи о им, сто ик Епик тет, нео па то ник По тин 
и е кар Га ен). Ње го ви сту ен ти-су ша о ци и и су ве ро ват но по тен ци ја не 
во ђе је вреј ске за је ни це.

2. Фи о но во књи жев но ства ра а штво

Мо ра се по ста ви ти пи та ње ка ко је о шо о ње го вог та ко по ног ства-
ра а штва. По зна то је а је на пи сао ви ше о се ам е сет (70) оге а: три е-
сет се ам (37) оге а је са чу ва но у ру ко пи си ма на грч ком, и ва на ест (12) на 
при ич но у ква ном јер мен ском пре во у из 6. ве ка. Из ру гих е а има мо 
из во е на грч ком и фраг мен те још ру га ва спи са на јер мен ском. Оста и 
спи си су по зна ти је и но из по зи ва ња на њих, са р жа ним ии у са чу ва ним 
оге и ма ии пре ко te sti mo nia. Би ће а пра зни не у ску пи на ма ко мен та ра 
ука зу ју на ру га е а о ко ји ма не ма мо по а та ка.

Фи о нов кор пус мо же се по е и ти на пет ве ћих гру па: три егзегет скe ску-
пинe, фи о соф ски спи си и апо о гет ски оге и. Три егзегет скe це и не но се 
ое еж је Фи о но вог ра а; фи о соф ске и ег зе гет ске гру па ци је је су а на шње 
кон струк ци је упо ше не а гру пи шу оге е ко ји су кон цеп ту а но сич ни а 
књи жев но са мо ста ни. Ме ђу о нос из ме ђу ових гру па, на ро чи то из ме ђу ег-
зе гет ских ску пи на, ве о ма је со жен. Мо жа и тре а о а о њи ма ми си мо 
као о не за ви сним про јек ти ма на пи са ним исто вре ме но за вре ме ње го вог жи-
во та, а не као а су то по је и нач ни по со ви ко ји и и и за вр ше ни пре не го 
што је пре шао на ру ге ску пи не.

Гав ни на оге а при па а ску пи ни и иј ских ко мен та ра. Фи он је из нео 
на че ни уви у све ове три ску пи не спи са у сво јем во том ном Жи во ту Мој
си је вом (De Vi ta Mo sis). Овај Мој си јев жи во то пис је пру жио о и чан уво у 
Мој си је ве књи ге, о ста сич но оно ме ка ко је Пор фи ри јев Жи вот Пло ти нов 
при пре мио чи та о ца за Ене а де. Прет по ста ве но чи та а штво ове и о гра фи-
је ве и ко је и ве ро ват но за хва та ча но ве ши ре је вреј ске за је ни це и, мо жа, 
за ин те ре со ва не не је вре је.
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2.1. Пи та ња и о го во ри о књи га ма По ста њу и Из а ску

Нај је но став ни ја ску пи на о ко мен та ра на Ста ри за вет је сте во том на 
књи га Пи та ња и од го во ри о књи га ма По ста њу и Из ла ску (Qu e sti o nes et So-
lu ti o nes in Exo dum, Qu e sti o nes et So lu ti o nes in Ge ne sin), што је ко мен тар из 
сти ха у стих на Пост 2, 4 – 28, 9 и Из  6, 2 – 30, 10. Де сет о ва е сет књи га 
по сто је на јер мен ском пре во у и у не ким фраг мен ти ма на грч ком. Ко мен тар 
је са чи њен у ви у пи та ња–о го вор, што је ио та а шњи књи жев ни ма нир 
за по чет Ари сто те о вим Хо мер ским про бле ми ма, а нај о е га пре ста ва ју 
Пу тар хо ва зи ти мат ска (ис тра жи вач ка, прим. прев.) е а. Прет хо ни ци Је-
вре ји, ка кви су и и Ди ми три је (фраг мен ти 2 и 5) и Ари сто ву (фраг мент 2) 
ко ри сти и су књи жев ну вр сту пи та ње–о го вор у окви ру ве ћег е а, а Фи о-
нов ко мен тар је пр во по зна то зи ти мат ско е о у ју еј ству. Пи та ња се по ста-
ва ју на ва на чи на: ии се на во и текст из и иј ске књи ге ко јем прет хо и 
пи та ње ии за се но фор му и са но пи та ње ко је са р жи раз ог за тра га ње. 
О го во ри су сра змер но крат ки, и че сто са р же и у ква но и ае го риј ско ту-
ма че ње. Спис је ве ро ват но тре а о а у е ко мен тар за уче ни ке по чет ни ке у 
Фи о но вој шко и ии за ча но ве ши ре је вреј ске за је ни це.

2.2. Ае го риј ски ко мен тар

Нај зна ме ни ти ја ску пи на ко мен та ра је сте Але го риј ски ко мен тар, ту ма че-
ње из сти ха у стих на Пост 2, 1 – 41, 24. О 31 књи ге чи ји на со ви су о ши 
о нас, њих ва е сет са чу ва ни су на грч ком, а фраг мент ру гог е а на јер-
мен ском. Као и Пи та ња и од го во ри, Але го риј ски ко мен тар је пи сан у ви у 
пи та ње–о го вор; ме ђу тим, он то чи ни ру га чи је. Пи та ња су са а са р жа на 
у ег зе ге зи. О го во ри су уве и ко про ши ре ни уно ше њем за па жа ња о ру го-
сте пе ним и иј ским тек сто ви ма (lem ma ta) у ко ји ма ае го риј ска ту ма че ња 
о ми ни ра ју. Док су ра ни ји Је вре ји, као Ари сто ву и Псев о-Ари стеј, ко ри-
сти и ае го риј ско ту ма че ње, по се ни ме то Фи о но вог ту ма че ња нај и жи 
је на чи ну ко мен та ри са ња при ме њи ва ног у фи о соф ској тра и ци ји (нпр. у 
па тон ском Ано ним ном ко мен та ру на Те а те та у Пу тар хо вом О на стан
ку ду ше у спи су Ти ме ју ии у Пор фи ри је вом На пе ћи ни Ним фе). Ме ђу тим, 
сич но сти ни су пот пу не; на при мер, Фи он је на сто јао а сво је ег зе гет ске 
по ступ ке по ве же у је ан не пре ки ни а нац. Ова ску пи на ко мен та ра је има-
а ве ро ват но за ци ну гру пу на пре ни је сту ен те Фи о но ве шко е ии, пак, 
ру ге је вреј ске ту ма че.

2.3. Из о же ње За ко на

Тре ћу ску пи ну ко мен та ра пре ста ва Из ло же ње За ко на. На грч ком је зи-
ку је са чу ва но ва на ест о пет на ест књи га. Овај низ ту ма че ња је у знат ној 
ме ри ру га чи ји о ру га ва: он је си сте ма ти чан у сво јој ком по зи ци ји, а у-
ква ан у ту ма че њу. Фи он е и ег зе гет ску ску пи ну у три е а (Pra em., 1–3). 
Пр ви је из ве штај о ства ра њу све та по што је ко смос у хар мо ни ји са за ко ном 
(Ства ра ње/De Opi fi cio Mun di). Дру га ску пи на је исто риј ска ии и о граф ска: 
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па три јар си (Аврам, Исак, Ја ков) су оте о ве ња не пи са ног за ко на (Аврам/De 
Abra ha mo), а Јо сиф је по и ти чар (Јо сиф/De Iosep ho). Тре ћа ску пи на је за кон-
ска и за по чи ње са О Де ка ло гу (De De ca lo go). Сва ка о Де сет Бож јих за по ве сти, 
је на за ру гом, су жи као на сов за ру ге за ко не, уре е, у че тво ро том ном 
О на ро чи тим уред ба ма (De Spe ci a li bus Le gi bus). Пре о ста и за кон ски ма те-
ри ја из о жен је у не ко и ко о а та ка по на со ви ма ра зних вр и на (Вр ли не/
De Vir tu ti bus). О на гра да ма и ка зна ма (De Pra e mi is et Po e nis) чи ни за вр шни-
цу у по ра жа ва њу Дев те ро но ми ју му. Мо гу ће је а су ови ра о ви на пи са ни за 
ши ру је вреј ску пу и ку.

2.4. Фи о соф ски спи си

Че твр та ску пи на о у хва та Фи о но ве фи о соф ске спи се. О осам књи га за 
ко је зна мо а их је на пи сао, ве су на грч ком, ве на јер мен ском и је ан јер-
мен ски фраг мент ру ге књи ге. Има ју не ко и ко ка рак те ри сти ка ко је их ова-
ја ју о и иј ских ко мен та ра: њи хо ва са р жи на са сто ји се о фи о соф ских 
те ма, из во ри су пр вен стве но грч ки, а књи жев ни ма ни ри спа а ју у фи о соф-
ску тра и ци ју (нпр. арит мо о ги ја, Бро је ви/De Arit hmis; и ја ог, Про ми сао/
De Pro vi den tia и Жи во ти ње/De ani ma li bus; те за, спис ко ји из а же те зу са 
о ка зи ма за и про тив, Веч ност/De Aeter ni ta te Mun di; и ис курс, О то ме да 
је сва ка до бра лич ност сло бод на/Qu od Om nis Pro bus Li ber Sit). На ме ње ни су 
ве ро ват но за уче ни ке Фи о но ве шко е.

2.5. Апо о гет ски спи си

По се ња ка те го ри ја са сто ји се о спи са ко ји су из ра зи то апо о гет ског 
ка рак те ра. О осам књи га, њих три су на грч ком (О кон тем пла тив ном жи
во ту/De Vi ta Con tem pla ti va, Фла кус/In Flac cum и Иза слан ство/Le ga tio ad 
Ga i um) и из во из че твр те (Hypotheticа). Ве ћи на ових спи са ве ро ват но је на-
пи са на у све зи са по гро мом у Аек сан ри ји и по то њим иза сан ством 38–41. 
г. по Хр.

3. Фи он и ра но хри шћан ство

До ста ра но, мо жа пре рас па а аек сан риј ске је вреј ске за је ни це 115–117. 
г. по Хр., Фи о но ви спи си су пре ши у хри шћан ске ру ке. Уско ро је на ста а 
е ген а о то ме ка ко је он ио хри шћа нин (нпр. Јев се ви је, Цркв. ист., 2, 16. 
2 – 17. 2). У је ном ро ју ви зан тиј ских ка те на на зван је епи ско пом. Ње го ви 
спи си су и рект но ути ца и на из ве сан рој зна чај них ра них хри шћан ских 
ми си а ца, ме ђу ко ји ма су Ки мент Аек сан риј ски, Ори ген, Јев се ви је, Ди-
им, Гри го ри је Ни сиј ски и Ам вро си је. Ин и рект но су ути ца и а е ко ви ше. 
И ок је е ген а о Phi lo Chri sti a nus ана хро ни чан про из во ка ко и се хри-
сти ја ни зо вао сав ни Је вре јин, она пак ука зу је на зна чај ко ји је Фи он имао 
за пр ве хри шћа не. Ка кав је, пак, ње гов о нос пре ма но во за вет ним пи сци ма 
и хри шћан ским за је ни ца ма?
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3.1. Рас пра ва

Струч ња ци су оав но са ге а и зна чај Фи о но вих оге а за ту ма че ње 
Но во га за ве та. Је ан о нај по зна ти јих по чет нич ких ра о ва ио је Ob ser va ti
o nes ad No vum Te sta men tum e Phi lo ne Ale xan dri no ауто ра К. Ф. Ле зне ра (C. F. 
Lo e sne rus) из 1777. г. Фи о но во ме сто у но во за вет ним из у ча ва њи ма о се го 
је зе нит у пр вој по о ви ни 20. ве ка у е и ма Ч. Спи ка (C. Spick) на по са ни-
цу Је вре ји ма, Ч. Х. До а (C. H. Dodd) на Јо ва но во је ван ђе е и И. Р. Гу и на-
фа (E. R. Go o de no ugh) о исто ри ји ре и ги ја. Про на а зак сви та ка са Мр твог 
мо ра и уоп ште ар хе о о шки про на а сци ста ви и су по знак пи та ња ра ни ја 
са зна ња. Сви ци су пру жи и чи тав низ тек сто ва на спрам ко ји ма и тре а о 
чи та ти Но ви за вет. По се но су струч ња ци ис ти ца и а је апо ка ип тич ка ес-
ха то о ги ја сви та ка и а мно го и жа по ге и ма но во за вет них пи са ца не го-
и Фи о но ва па то ни стич ка он то о ги ја. Да е, сви ци и ар хе о о шка от кри ћа 
уста но ви а су ви ше о ра зност ју еј ства. Ка а је М. Хен ге (M. Hen gel) из ри-
сао осо и тост је и ни стич ког о па е стин ског ју еј ства, Фи о но во ме сто у 
ју еј ству је по ста о про е ма тич но.

Ни је оспо ра ва но пи та ње а и су Фи о но ва е а ва жна за схва та ње по-
за и не ра ног хри шћан ства; она, шта ви ше, чи не ру ник по а та ка о тра и-
ци ји ту ма че ња, ју еј ској ети ци и је и ни стич кој мо ра ној фи о со фи ји, као 
и о исто риј ским пи та њи ма. Ме ђу тим, пи та ње је а и Фи он по све о ча ва 
онај о ик ју еј ства ко ји је не по сре но упи ви сао пр ве ко ра ке хри шћан ске 
ми си. Струч ња ци по Фи о но вом е у твр и и су а су ње го ви спи си пра-
ви ре пре зен тан ти ју еј ства, и то у ви ше по руч ја (Бор ген, Стер инг). И ок 
ни је ру штве но пре став ник ши ре је вреј ске за је ни це, ипак је оте о ве ње 
схва та ња ко ја су и а ши ре за сту па на.

3.2. Исто ри ја ре и ги ја

У на став ку на ве е ни при ме ри из но се не ка схва та ња ко ја су и а за је нич-
ка ко Фи о на, грч ког го вор ног ју еј ства и ра ног хри шћан ства.

3.2.1. По са ни це Ко рин ћа ни ма

Нај ра ни ји при мер је ан тро по о ги ја ко ринт ске хри шћан ске оп шти не (Pe-
ar son, Hor sley, Sel lin, Ster ling). Нај о чи ге ни ји при мер је у 1Кор 15, 44–49, ге 
је ес ха то о шко схва та ње Па во во о ве о га а ар гу мен ти ше про тив ко рин-
ћан ског схва та ња Пост 1, 26–27 и Пост 2, 7. Пост 2, 7 је по ста а сре и шна 
тач ка су ко а из ме ђу апо сто а и та мо шње оп шти не. Ап. Па ве је ци ти рао 
текст, аи је за ме нио е о ве ре че ни це в и  (1Кор 15, 45). Ис та као је: „Ни је пр-
во у хов но, не го у шев но, по том у хов но“ (1Кор 15, 46). За ап. Па ва је при-
ро но — Аам, а у хов но је Хри стос. Апо сто о во ин си сти ра ње на по рет ку 
прет по ста ва а су се Ко рин ћа ни р жа и ру га чи јег по рет ка. На и ме, по и-
сто ве ћи ва и су у хов но с у ским у Пост 1, 26–27, и при ро но с у ским у 
Пост 2, 7. Нај и жа ана о ги ја њи хо вом ми ше њу је сте Фи он ко ји је пра вио 
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раз и ку из ме ђу ум ног у ског у Пост 1, 26–27 и чу ног у ског у Пост 2, 7 
(нпр. Фи он, Op. Mund., 134–135). Мо жа је ова вр ста па то ни стич ког ту ма-
че ња на ве а Ко рин ћа не а пот це њу ју про па и во те о и по ри чу вас кр се ње.

3.2.2. По са ни ца Је вре ји ма

У овој по са ни ци о а зи о из ра жа ја пи та ње: Да и ова ра на оми и ја ко-
ри сти апо ка ип тич ку ес ха то о ги ју (Hurst) ии па то ни стич ку он то о ги ју 
(Thom son). Мо жа ни је у пи та њу ии–ии не го и–и. Два тек ста ко ри сте исту 
па тон ску ме та фо ру „сен ке“ (Па тон, Rep. 7. 51а–b), аи на ру га чи ји на чин. 
Пр ви је упо тре ен у оге у о ски ни ји, ка а пи сац го во ри о ово зе ма ским 
све ште ни ци ма „ко ји су же пра си ци и се ни не е ских ства ри“ (Јев 8, 5). Ни-
је те шко опа зи ти па то ни зам у ова квом ис ка зу: он ко ри сти па то ни стич ку 
си ку („сен ка“) и про тив став зе ма ски/не е ски, и ци ти ра Из 25, 40 као тек-
сту а ну осно ви цу за то раз у чи ва ње. Фи он је пра вио исто па то ни стич ко 
раз у чи ва ње из исто га тек ста (Па тон, Leg. 3. 102–3; Фи он, Qu a est. in Ex. 2. 
82). У не ким кру го ви ма то и и о о ро по зна то ту ма че ње. Дру ги текст ко-
ри сти иен тич но ме та фо рич но из ра жа ва ње, аи му ста ва на по ре о ес ха-
то о шку пер спек ти ву ко ја функ ци о ни ше при вре ме но: „Јер За кон је ио сен ка 
у у ћих о а ра, не сам ик ства ри“ (Јев 10, 1). Ово си ко ви то из но ше ње кон-
тра ста исто та ко је па то ни стич ко: „сен ка“ (Па тон, Rep. 7. 515а–b) на спрам 
„и ка“ (Па тон, Crat. 439а), аи при ме на је ес ха то о шка: мој си јев ски кут и 
за кон су се но ви ти о раз у у ће ствар но сти („и ка“). О нос из ме ђу он то о-
шког раз у чи ва ња у Јев 8, 5 и ес ха то о шког раз у чи ва ња у Јев 10, 1 про е-
ма ти чан је. Би ће а су и чи та а штво и пи сац при хва ти и па то ни стич ко 
раз у чи ва ње, с тим а је пи сац о ао ес ха то о шки за о крет у ска у са хри-
сто о шким по и ма њем исто ри је.

3.2.3. Лу ка — Де а апо сто ска

Х. Кон це ман (H. Con zel mann) је ис та као зна чај по ка ја ња (ме та но ео, ме
та но иа) у Лу ки ном је ван ђе у и у Де и ма апо сто ским. Тре ћи је ван ђе ист 
је ко ри стио ре чи из ове по ро и це а озна чи ора ће ње Бо гу уз мо ра ни пре-
о ра жај (нпр. Дап 26, 20). И ок су не ки фи о со фи ко ри сти и те ре чи а њи-
ма опи шу мо ра но уса вр ша ва ње (нпр. Псев о-Си вис, Ta bu la 10. 4 – 11. 1. 2; 
Пу тарх, Mor. 26d, 27а, 204а, 551d, 712c), нај и же па ра е е су је вреј ски пи-
сци из вре ме на Дру гог хра ма ко ји су из на ши а је ово нор ма ан на чин а 
се го во ри о ора ће њу из па ган ства у ју еј ство (Jos. и As. 9, 2; 15, 6–8; 16, 7; Pr 
Man; Фи он, Virt. 175–86). Нај у па и ви је па ра е е на а зе се ко Фи о на. 
Лу ка — Де а апо сто ска као а о ра жа ва ју ге и ште уои ча је но у ју еј ству 
грч ког го вор ног по руч ја.

3.2.4. Јо ван

По се њи при мер ја ва се у пе снич ком про о гу Јо ва но вог је ван ђе а. По-
сто је три зна чај не па ра е е у о но су на Фи о на. Пр ва, ве о ма је упа и ва 
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упо тре а Ло го са као по сре ни ка из ме ђу Бо га и ко смо са и чо ве ко вог ро а. 
Ни је у пи та њу са мо за је нич ки тер мин, не го и сич не функ ци је Ло го са ко је 
ову па ра е у чи не моћ ном (To bin). Дру га, про ог пра ви раз и ку из ме ђу веч-
ног Ло го са и при вре ме ног ства ра ња патoнистичим раз у чи ва њем из ме ђу 

„е ше“ (in) у ст. 1–2 и „по ста е“ (ege ne to) у 3. сти ху. Сме на вре ме на ни је су-
чај на: она је за р жа на кроз це и про ог (Ло гос бе ше: Јн 1, 2. 3. 9. 10. 15, ок 
по ста де у: Јн 1, 3. 6. 10. 14. 17 и мо гу ће у гав ни ни тек ста: Јн 8, 24. 28. 58; 13, 
19). Ова сме на по се ћа на Па то но во зна ме ни то пи та ње „а и је ко смос ио 
(en) сваг а, а ни је имао по чет ка, ии по ста е (ge go non), от по чев ши о из-
ве сног по чет ка“ (Па тон, Tim. 28b). Фи он Аек сан риј ски је ко ри стио исту 
игру ре чи а и на пра вио раз и ку из ме ђу ва ју све то ва (Фи он, Op. Mund. 
12; Po ster. C. 30; Gig. 42). Тре ћа па ра е а: про ог упо тре а ва пре о шку ме-
та фи зи ку (упо тре у раз и чи тих пре о га ка ко и се озна чи е раз и чи те 
ме та фи зич ке син таг ме) а се пре ста ви Ло гос као чи ни ац ства ра ња (Јн 1, 3. 
10). Фи он упо тре а ва исте пре о шке фра зе а и озна чио еј ство Ло го са 
при ства ра њу (Фи он, Sa cr. 8; Spec. Leg. 1. 81).

Ова кви при ме ри прет по ста ва ју а на ше ру га чи је схва та ње ју еј ства 
тре а а се ува жа ва, при том не ис ку чив ши ко ри шће ње Фи о но вих е а 
при ре кон стру и са њу хри шћан ских по че та ка.
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Philo of Alexandria

The author of this essay, a well-known scholar, Ph. D. Gregory E. Sterling, As-
sociate Professor of Theology at the University of Notre Dame in Notre Dame, 

Indiana, presents Philo’s life, then his writings and his relationship to early Chris-
tianity. Philo (c. 20 B.C.-c. A.D. 50) wrote more than seventy treatises: thirty 
seven of these have survived in Greek manuscripts and twelve in a rather literal 
sixth-century Armenian translation. The remainder is known only from refer-
ences in either the extant treatises or testimonia. The corpus can be subdivided 
into five major groups: three commentary series, philosophical works and apolo-
getic treatises. The bulk of the treatises belong to the commentary series. Philo 
provided a general introduction to all three sets in his two-volume Life of Moses 
(De Vita Mosis).

The most famous commentary series is the Allegorical Commentary, a run-
ning commentary on Genesis 2:1 – 41:24. Of the thirty-one books whose titles 
have come down to us, twenty are preserved in Greek and a fragment of another 
in Armenian. Like the Questions and Answers (which is an allegorical commen-
tary on Genesis 2:4 – 28:9 and Exodus 6:2 – 30:10), the Allegorical Commentary 
uses the question-and-answer device, but the questions are now subsumed in the 
exegesis. While earlier Jews as Aristobulus and Pseudo-Aristeas used allegori-
cal interpretation, the particular form of Philo’s commentary is closest to that of 
commentaries in the philosophical tradition.

Twelve of the fifteen writings by Philo on the exposition of the Law have been 
preserved in Greek. This series is significantly different from the other two: it 
is systematic in its organization and literal in its interpretation. Here we have 
his works: Creation (De Opificio Mundi), Abraham (De Abrahamo), Joseph (De 
Iosepho), On the Decologue (De Decalogo), Virtues (De Virtutibus), Rewards and 
Punishments (De Praemiss et Poenis).

The fourth group comprises Philo’s philosophical works. Of the eight books we 
know that he wrote we have two in Greek, two in Armenian and an Armenian 
fragment of another. These works are: Numbers (De Arithmis), Providence (De 
Providentia), Animals (De Animalibus); Eternity (De Aeternitate Mundi), That 
Every Good Person is Free (Quod Omnis Probus Liber Sit).

Among Philo’s apologetic works we can enumerate here three of the eight books 
extant in Greek: On the Contemplative Life (De Vita Contemplativa), Flaccus (In 
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Flaccum) and Embassy (Legatio and Gaium) as well as an excerpt from a fourth 
(Hypothetica).

In the last section of this essay the author deals with the influence of Philo’s 
works on early Christian writers. His writings directly influenced a number of 
significant early Christian thinkers, including Clement of Alexandria, Origen, 
Eusebius, Dydimus, Gregory of Nissa and Ambtrose. Philo’s works constitute a 
mine of information on interpretative traditions, Jewish ethics, and Hellenistic 
moral philosophy. The issue is whether Philo attests a form of Judaism that di-
rectly influenced the development of a form of Christian way of thinking, espe-
cially n reference to Philo’s teaching on the Logos, as exposed in the prologue of 
John’s Gospel.

Key words: Philo, Alexandria, Septuagint, philosophy, Judaism, Jewish Law, 
Jewish tradition, Logos, Genesis, Exodus, Moses, commentaries, apology, allegory, 
Temple, Christianity, Christian doctrine, gospels.
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