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Uvod

Skupaj z vzponom zanimanja za svetopisemsko starozavezno modrostno literaturo je v
zadnjih nekaj desetletjih tudi lik starozavezne poosebljene modrosti prejel kar nekaj
pozornosti, ki je pripeljala do pomembnih del na to temo. Ravno ob preučevanju del, ki
raziskujejo starozavezno poosebljeno modrost, pa smo naleteli na pomanjkljivost, saj se
jih večina osredotoča in omejuje predvsem na pojavitve poosebljene modrosti v Jobu
(Job 28), knjigi Pregovorov (Prg 1–9), Knjigi modrosti (Mdr 6,22–11,1), Sirahovi knjigi
(Sir 1; 24; 51) in deloma tudi Baruhu (Bar 3,9–4,4), pri tem pa se pogosto izpušča
abecedno pesem Pohvala vrli ženi (Prg 31,10-31). V tem diplomskem delu se bomo
ukvarjali ravno z omenjeno pomanjkljivostjo, saj bomo raziskovali odlomek Prg 31,1031 v kontekstu raziskovanja starozavezne poosebljene modrosti in hkrati trdili ter
dokazovali, da je abecedna pesem Pohvala vrli ženi (Prg 31,10-31) pomemben odlomek
za razumevanje poosebljene modrosti v knjigi Pregovorov in tudi za vse ostale
pojavitve poosebljene modrosti v Stari zavezi. O starozaveznem liku poosebljene
modrosti lahko tako govorimo, le ko v njen opis vključimo tudi predstavitev in lastnosti
vrle žene iz Prg 31,10-31, saj bomo zagovarjali, da je vrla žena le eden izmed
mnogoterih obrazov poosebljene modrosti. Poleg opisane vrste razlage (alegorično
razumevanje odlomka) bomo za uspešnejše približevanje resnici predstavili tudi
dobesedno branje pesmi Pohvala vrli ženi, ki nam lahko pomaga razumeti pogoje za
nastanek in razvoj lika starozavezne poosebljene modrosti.
Pomembnost odlomka Prg 31,10-31 za razumevanje starozavezne poosebljene modrosti
bomo dokazovali s pomočjo sinhrone metode, kar pomeni, da bomo besedilo pesmi
primerjali z drugimi starozaveznimi odlomki, v katerih nastopa lik poosebljene
modrosti, in na podlagi jezikovnih ter vsebinskih podobnosti razmišljali, ali gre v vseh
primerih za isti lik poosebljene modrosti, le z drugačnimi poudarki. Pri aplikaciji
sinhrone metode bomo upoštevali krščansko kanonično zaporedje knjig in končno
obliko posameznih besedil, kar pomeni, da se v našem delu ne ustavljamo pri razvoju
besedila posameznih knjig, ampak uporabljamo besedilo v obliki, kakor se je uvrstilo v
Sveto pismo. Le kjer je za razumevanje poosebljene modrosti nujno potrebno, se bomo
pri posameznih vrsticah poglobili v razvoj besedila in besedno analizo.
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Poudarimo tudi, da je središče našega diplomskega dela abecedna pesem v Prg 31,1031, zaradi česar bo prvo poglavje, ki se ukvarja z omenjenim odlomkom in z
modrostnimi pesmimi v Prg 1–9, daljše od vseh preostalih poglavij. V drugem poglavju
se bomo ukvarjali s poosebljeno modrostjo, kakor se pojavlja v preostalih starozaveznih
knjigah izven knjige Pregovorov (Job 28; Mdr 6,22–11,1; Sir 1; 24; 51; Bar 3,9–4,4).
Pri tem bomo v prvih dveh poglavjih vseskozi iskali razlike in podobnosti med
poosebljeno modrostjo, kakor se kaže skozi lik vrle žene, in med predstavitvijo
poosebljene modrosti v Prg 1–9 ter drugih starozaveznih besedilih, v katerih nastopa
poosebljena modrost. V sledečem, tretjem poglavju bomo raziskovali, kako so odlomek
Prg 31,10-31 razlagali judovski eksegeti; pri tem opisujemo mnoštvo različnih razlag in
izpostavimo, da je alegorično razumevanje pesmi prevladovalo kot tradicionalna
razlaga. Ob koncu tretjega poglavja bomo predstavili tudi poosebljeno modrost, kakor
se je pojavljala v judovski apokaliptični literaturi (1 Enoh 42,2; 2 Ezra 5,9b-10a) in
misli judovskega filozofa Filona Aleksandrijskega. V zadnjem, četrtem poglavju se
bomo ukvarjali s krščanskim izročilom v povezavi z našim odlomkom (kako so
cerkveni očetje razumeli besedilo Prg 31,10-31) in odnosom med starozavezno
poosebljeno modrostjo ter Jezusom Kristusom.
Omenimo, da bomo zaradi obširnosti tematike poosebljene modrosti in razlag pesmi
Pohvala vrli ženi primorani določene vidike, besedila in avtorje opustiti, saj bi v
nasprotnem primeru krepko prešli predvideno dolžino diplomskega dela. Izbor vidikov,
besedil in avtorjev bo tako narejen po ključu reprezentativnosti in pomenljivosti, ne
izpopolnjenosti. Naš namen bo namreč prikazati temeljni pomen odlomka Prg 31,10-31
za razumevanje lika poosebljene modrosti, pri čemer uporabljamo predvsem metodo
medbesedilne primerjave (sinhrona metoda), ki že po sami naravi zahteva
osredotočenost na bistveno in spregled nebistvenega. Enako osredotočenost na bistveno
bomo ohranjali tudi pri izboru in obravnavi pojavitev poosebljene modrosti v Job 28;
Prg 1–9; Mdr 6,22–11,1; Sir 1; 24; 51 in Bar 3,9–4,4, kakor tudi pri izbiri judovskih
razlag abecedne pesmi v Prg 31,10-31 in omemb poosebljene modrosti v drugi judovski
literaturi. Ravno s tem razlogom bomo omenili le nekatera besedila cerkvenih očetov v
povezavi z odlomkom Prg 31,10-31 in strnili povezavo med starozavezno poosebljeno
modrostjo in Jezusom Kristusom, ki je v Novi zavezi sam predstavljen kot Modrost.
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Na koncu navedimo še nekaj besed o pisanju besede »modrost«, na katero bomo v tem
diplomskem delu pogosto naleteli. Ko v besedilu govorimo o modrosti kot nauku oz.
učenju, jo zapisujemo z malo začetnico in s pokončnimi črkami (npr. starozavezna
modrost). Ko je v besedilu jasno zapisano, da govorimo o poosebljeni modrosti, besedo
prav tako pišemo z malo začetnico in s pokončnimi črkami (npr. poosebljena modrost).
V primerih, ko v besedilu morda ni dovolj razvidno, ali je težje razvidno, da mislimo na
poosebljeno modrost, pa pišemo besedo »modrost« z malo začetnico, vendar s
poševnimi črkami (npr. modrost). Pri analizi poosebljene modrosti v knjigah, ki so bile
napisane v grškem jeziku in kot take vključene v Staro zavezo (Mdr in deloma tudi Sir),
ponekod in v soglasju z avtorji razlag, katere navajamo, namesto slovenske besede
»modrost« uporabimo grško besedo za modrost »sofija«. Ker v teh primerih vedno
mislimo na poosebljeno modrost in bi iz konteksta težje razbrali, da je temu tako,
pišemo besedo »sofija« z malo začetnico in s poševnimi črkami (npr. sofija). Predvsem
v zadnjih podpoglavjih bomo pogosto srečevali besedo »modrost« v povezavi z
Jezusom Kristusom; v primeru, da se beseda navezuje na Jezusa Kristusa kot njegov
naziv, jo pišemo s pokončnimi črkami in z veliko začetnico (npr. Modrost).
Z malo začetnico in poševnimi črkami pišemo tudi preostale poosebitve, ki jih
omenjamo v našem diplomskem delu in za katere morda ni dovolj jasno, da so
poosebljeni liki (npr. tujka v Prg 5,3; gospa neumnost v Prg 9,13; Jeruzalem v Bar 4,8).

3

1 POOSEBLJENA MODROST V PRG
KONTEKSTU KNJIGE PREGOVOROV

31,10-31

V

Prvo poglavje, ki se ukvarja s poosebljeno modrostjo, kakor se pojavlja v knjigi
Pregovorov, prav posebno v odlomku Prg 31,10-31, pa tudi v uvodnem delu Prg 1–9, je
središče našega dela, iz katerega bodo izhajala vsa preostala poglavja (pogl. 2; 3; 4).
Poglavje je razdeljeno na tri večje tematske sklope oz. podpoglavja (1.1; 1.2; 1.3), na
koncu sledi kratek zaključek poglavja (1.4).
Prvo podpoglavje (1.1) bo služilo kot strnjen uvod v modrostno literaturo, v kontekstu
katere se pojavlja poosebljena modrost. Njegov namen je postaviti osnovni okvir, ki
nam poda razumevanje v kakšnem času, prostoru, okoliščinah in v kakšnih literarnih
oblikah se je svetopisemska starozavezna modrost podajala. Vse to omogoča boljše
razumevanje lika poosebljene modrosti.
V naslednjem podpoglavju (1.2) se bomo ukvarjali s poosebljeno modrostjo v odlomku
Prg 31,10-31. Pri tem si bomo ogledali, kako je naš odlomek umeščen v knjigo
Pregovorov in kaj oblika abecedne pesmi (abecedni akrostih) pomeni za razumevanje
pesmi Pohvala vrli žene (Prg 31,10-31). Največ pozornosti bomo posvetili dvema
različnima razlagama našega odlomka (dobesedno in/ali alegorično branje), ki ju bomo
soočili med seboj, pri tem pa poskušali preko povezav oz. podobnosti med vrlo ženo
(Prg 31,10-31) in poosebljeno modrostjo v Prg 1–9 ter drugimi starozaveznimi
pojavitvami poosebljene modrosti (Job 28; Mdr 6,22–11,1; Sir 1; 24; 51; Bar 3,9–4,4)
dokazovati, da gre v primeru vrle žene v Prg 31,10-31 za drugačen vidik poosebljene
modrosti in ne le za ideal popolne žene oz. gospodinje.
Tretje podpoglavje (1.3) bo razkrivalo, kako se poosebljena modrost predstavlja v
uvodnem delu knjige Pregovorov (Prg 1–9). Najprej bomo preučili dva govora modrosti
(Prg 1,20-33; 8,1-36), kjer spregovori modrost sama, zatem pa še odlomek o
poosebljeni modrosti v Prg 3,13-20 in nenavadno besedilo povabila modrosti k
modrostni gostiji v Prg 9,1-6. Pri tem bomo imeli ves čas pred očmi besedilo Pohvala
vrli ženi (Prg 31,10-31).
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Zaključili (1.4) bomo z zaključnimi mislimi in ugotovitvami o povezavi med vrlo ženo
(Prg 31,10-31) in poosebljeno modrostjo (Prg 1–9).

1.1 Knjiga Pregovorov v kontekstu modrostne literature
Izraz modrostna literatura se nanaša na več knjig Stare zaveze: Job, Pregovori, Pridigar
(tudi Ekleziast ali Kohelet), Knjiga modrosti in Sirahova knjiga (tudi Ekleziastik).
Nekateri avtorji1 pa med modrostno literaturo uvrščajo tudi Psalme in Visoko pesem.
Tako si znotraj hebrejske Biblije naziv modrostna literatura zaslužijo tri knjige (Job,
Pregovori in Pridigar), medtem ko med t. i. devterokanoničnimi knjigami najdemo še
dve modrostni knjigi (Knjiga modrosti in Sirahova knjiga) (Murphy 2002, 1). Kot smo
omenili, se v okviru modrostne literature občasno omenjajo tudi psalmi, vendar
največkrat ne kot celotna zbirka Psalmi, ampak samo tisti posamezni psalmi, v katerih
razlagalci prepoznajo podobnost z modrostno literaturo, npr. jezikovno in/ali vsebinsko
podobnost (Crenshaw 2010, 5). Glede uvrščanja t. i. modrostnih psalmov v
svetopisemsko modrostno literaturo ni dokončnega soglasja (Murphy 2002, 1),
pojavljajo se namreč utemeljeni zadržki, vendar jih Crenshaw (2010, 5) na tem mestu ne
opisuje. Zelo podobno situacijo imamo pri Visoki pesmi, katero so zaradi njene
osredotočenosti na življenje ljudi nekateri razlagalci uvrščali med modrostno literaturo,
vendar se s tovrstno uvrstitvijo večina kritikov ne strinja (6). Zadnja leta je v
raziskovanju svetopisemske modrosti opazno iskanje modrostnih vplivov in podobnosti
izven že omenjenih besedil2, kar je pripeljalo do novega razumevanja, ki namiguje, da
je modrostna literatura širši pojem, kot so akademiki prvotno mislili (Brenner 1995, 11).

1

O modrostnih psalmih govorita Hermann Gunkel in Sigmund Mowinckel (Murphy 2002, 102), medtem
ko o Visoki pesmi kot modrostni literaturi razmišljata Ernst Würthwein in Brevard Childs (106).
2
Na misel, da je modrostna literatura širši pojem kot so eksegeti tradicionalno verjeli, je odločilno vplival
Gerhard von Rad, ki je v modrostno literaturo uvrščal tudi pripoved o Jožefu v Egiptu (1 Mz 39–50),
Mordohaja v Esterini knjigi in Daniela (prav posebno Dan 2; 5). Naštete pripovedi ponujajo nekakšen
model delovanja, po katerem se lahko zgledujejo mladi fantje (Brenner 1995, 11). Temu trendu sledi tudi
vključitev drugih ženskih zgodb v modrostno literaturo, npr. modre žene iz Tekoe in Abela (2 Sam 14;
20) (12). Dosti preučevanja pa je bilo namenjenega povezavi in vplivanju med Izaijem in modrostno
literaturo (npr. Iz 11,2.9; 28,23-29; 31,2). Ni nenavadno, da naletimo na povezovanje med modrostno
literaturo in Amosom, Jonom, Mihejem in Habakukom, kakor tudi z 2 Sam 9–20; 1 Kr 1–2 ter mnogimi
drugimi svetopisemskimi besedili (Crenshaw 2010, 33). Povezavo z modrostno literaturo razkrivata tudi
Tobit (Macatangay 2011, 181) in Baruh (Murphy 2002, 141).
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V našem razmišljanju se bomo ukvarjali predvsem s Pregovori3, za katere ni nobenega
dvoma, da spadajo v korpus modrostne literature.
Kot bomo videli v naslednjih nekaj odstavkih, modrostna literatura ni najbolj zgovorna
o svojem poreklu. Morebitno avtorstvo, čas in kraj nastanka besedil ter prvotna zgradba,
pogosto niso dovolj jasni, da bi o njih lahko govorili z gotovostjo.
Večina modrostnih knjig je pripisana kralju Salomonu kot domnevnemu avtorju. V ta
okvir lahko postavimo večji del knjige Pregovorov, kjer se njegova povezanost z
določenimi zbirkami (Prg 10–22; 25–29) kaže v naslovih, ki kralja Salomona
predstavljajo kot avtorja izrekov (Prg 1,1; 10,1; 25,1) (Crenshaw 2010, 5). Poleg
omenjenega moramo poudariti, da knjiga Pregovorov na neposreden ali posreden način
povezuje določene zbirke tudi z drugimi osebami.4 Kljub jasnemu pripisu avtorstva v
naslovih zbirk, pa je resnično avtorstvo še vedno skrivnost. Hkrati ne gre zanemariti
tudi drugih dveh modrostnih knjig, Pridigarja in Knjige modrosti, ki sta prav tako tesno
povezani s Salomonom (5), vendar tudi zanju velja, da resničnega avtorja besedil ne
poznamo.
Časovna opredelitev nastanka in ureditve modrostnih knjig predstavlja svojevrsten
izziv. Svetopisemski učenjak James Crenshaw (2010, 5) trdi, da lahko samo v primeru
Sirahove knjige govorimo o dokaj jasnem času nastanka, tj. okoli 180 pr. Kr. Pri drugih
knjigah so ocene njihovega nastanka manj jasne in gotove. Za knjigo Job lahko
govorimo o najverjetnejšem času okoli 6. stol. pr. Kr., medtem ko je za Pridigarja
najverjetnejše obdobje 3. stol. pr. Kr. Knjigo modrosti še težje časovno opredelimo, saj
jo uvrščamo v 1. stoletje po Kr. ali še stoletje poprej. Knjiga Pregovorov je med
modrostno literaturo prava posebnost, saj verjetno ni bila dokončana do helenističnih
časov (332–198 pr. Kr.), čeprav vsebuje tudi mnogo starejšo literaturo. Pri tem moramo
razlikovati med samim izvorom določenih zbirk v Pregovorih in končno oz. urejeno
sestavo zbirk (Crenshaw 2010, 5). Pri določitvi okvirne starosti zbirk v knjigi
Pregovorov si lahko pomagamo z naslovi zbirk, ki to ali ono zbirko pripisujejo ali
Knjiga pregovorov oz. Pregovori je poimenovana po literarni zvrsti pregovora. Že v prvi vrstici knjige
je v naslovu (Prg 1,1) uporabljena hebrejska beseda mišlĕ, ki je le množinska oblika besede māšāl, katero
pogosto prevajamo kot pregovor. Vendar māšāl v starodavnem Izraelu ni pomenil le kratkih pregovorov,
ampak množico literarnih zvrsti, ki jih najdemo v tej knjigi (Crenshaw 2010, 62).
4
Zbirka Prg 25–29 se z naslovom povezuje z Judovim kraljem Ezekijem (in predvsem s Salomonom),
medtem ko se Prg 31,1-9 povezuje z materjo tujega kralja Lemuéla (Crenshaw 2010, 6). Naslov v Prg
30,1 govori o nenavadnih izrekih Agúrja, še prej pa v Prg 22,17–23,11 opazimo izreke neimenovanih
modrecev.
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povezujejo z določenimi osebami, vendar temu ne gre prehitro zaupati, saj lahko že pri
samih naslovih, ki najpogosteje pripisujejo avtorstvo kralju Salomonu, vidimo
nesoglasje med trditvijo o starosti izrekov in realno oceno le teh (43). To kaže na
dejstvo, da je avtor/urednik želel zbirke pregovorov prikazati kot starejše, kot
najverjetneje v resnici so, hkrati pa bi jim povezava s Salomonom dajala večji ugled in
vpliv. Priznati moramo, da med svetopisemskimi razlagalci ni soglasja o starosti besedil
v Pregovorih5, vendar se v zadnjem času krepi prepričljiv trend, ki zagovarja, da bi
glavne zbirke lahko izhajale iz časov monarhije (44), sploh Prg 10–22 in Prg 25–29, saj
se ti dve zbirki smatrata za najstarejši. Ko gledamo na celoto tekstov knjige Pregovori,
vidimo, da vsebujejo širok časovni razpon, saj bi lahko bili nekateri pregovori po izvoru
predmonarhični, drugi so cveteli tekom izgnanstva, medtem ko bi lahko bila kasnejša
zbirka (Prg 1–9) iz časa po izgnanstvu (52). Vendar gre mogoče v iskanju točne časovne
in krajevne opredelitve za napačno pot in pristop k modrostni literaturi. Resnica, ki so jo
izrekali modreci, je v svojem bistvu tako univerzalna, da pogosto presega čas in tudi
geografsko omejenost (72) – govorimo tudi o t. i. mednarodnem značaju modrostne
misli. V tem kontekstu lahko razumemo sovplivanje modrostne misli drugih narodov na
izraelsko modrost in obratno kot povsem normalen proces, ki ne ogroža edinstvenosti
izraelske modrostne literature.
Kot smo lahko videli, svetopisemske modrostne literature ne moremo v polnosti
opredeliti z avtorstvom, časovnimi ali geografskimi zamejitvami. Še najbolj jo namreč
opredeljujeta dva vidika: literarne oblike (modrostno literaturo sestavljajo pregovori,
nauki, razprave, intelektualne refleksije itd.)6 in tematika svetopisemske modrosti, ki se
ukvarja z možnostmi obvladovanja življenja za izboljšanje človeških življenj,
hlastanjem po življenjskih skrivnostih, soočanjem s človeško končnostjo in iskanjem
resnice itd. Šele združitev ene izmed modrostnih literarnih oblik in tematike, s katero se
Skoraj nemogoče je določiti okvirno, a prepričljivo starost pregovorov, saj ti ne vsebujejo nobenih
omemb zgodovinskih dogodkov, za katere smo lahko gotovi, da so se odvijali sočasno z nastankom
pregovorov. Izjema v tem pogledu so naslovi, ki določene zbirke pripisujejo Salomonu ali Ezekijevim
možem (Crenshaw 2010, 72), vendar, kot smo videli zgoraj, tudi ta način ne prinaša zanesljivih časovnih
ocen.
6
Svetopisemska modrostna literatura (Job, Prg, Prd, Mdr in Sir) priča o najopaznejših literarnih zvrsteh:
pregovor, uganka, alegorija, himna, dialog, avtobiografska pripoved, katalogi in didaktična pripoved v
obliki poezije ali proze. Pri tem moramo poudariti, da v svetopisemski modrostni literaturi nimamo
ohranjenih veliko ugank (najdemo jo npr. v Prg 30,33), vendar je v Sirahovi knjigi jasno nakazano, da so
bile uganke včasih pomemben del svetopisemske modrosti (Crenshaw 2010, 31). Podobno je s katalogi,
ki niso preživeli dovolj dolgo, da bi bili vključeni v Staro zavezo (32). Tudi Pregovori nam postrežejo z
raznovrstnostjo literarnih oblik: pesmi in abecedne pesmi, navodila oz. nauki, svarila, raznovrstni kratki
pregovori, številčni pregovori, molitev, morebitni dialog itd.
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modrost ukvarja, tvori svetopisemsko modrostno literaturo (Crenshaw 2010, 17).
Preden se temeljiteje posvetimo tematiki modrostne literature in njenemu pogledu na
svet, poudarimo dejstvo, da obstaja še tretji vidik, ki opredeli modrostno literaturo kot
takšno – modrost ima namen vplivanja, poučevanja (Brenner 1995, 11) in vodenja po
pravi poti (Crenshaw 2010, 72). Didaktični namen modrosti je najbolj očiten ravno v
knjigi Pregovorov, kjer se v desetih naukih7 (Whybray 1994, 27) in tudi v krajših
izrekih oz. pregovorih, ki imajo prepričevalnega duha ter računajo na učinkovitost
(Crenshaw 2010, 71), jasno pokaže želja modrostne literature po vzgoji ljudi.
S tematskega vidika se modrostna literatura neposredno ukvarja z življenjem in z večno
veljavnimi resnicami. V ospredju je trenutna življenjska izkušnja in primeren odgovor
nanjo. Izjemno pozitivno je ovrednoteno življenje samo (Murphy 2002, ix) in prakse oz.
odzivi, ki so življenju pritrjujoči. Pregovori v tej drži prednjačijo, saj se bolj natančno
ukvarjajo z dobrim življenjem, vprašanjem dveh poti ali načinov življenja (Crenshaw
2010, 72) in tudi s tistimi, ki se podajo na eno izmed dveh poti, tj. z modrimi in
neumnimi (73). Življenje, katero obljublja modrostna literatura in Pregovori, če se
bomo le držali pravih poti, je dolgo življenje v zdravju, bogastvu in časti, hkrati je
obdarjeno tudi z blagoslovom potomstva in spominjanjem umrlega po smrti (Prg 3,112; Sir 44,10-15) (56). Izraelski modreci torej trdijo, da je življenje dobro, ko imamo
obilo prijateljev in otrok, pomembno pa je tudi premoženje, s pomočjo katerega lahko
prebrodimo marsikatero težavo (72).
Ko vemo, s čim se modrostna literatura ukvarja, lahko tudi določimo, o čem ne govori
in zakaj je temu tako. Ob branju svetopisemske modrostne literature postane očitno, da
se izraelski modreci niso poglabljali v rešilne posege Gospoda, kot so to počeli
devteronomistični zgodovinarji (Murphy 2002, ix). Jasna je odsotnost tistega, kar
človek običajno razume kot izraelsko in judovsko. Ni omembe obljub danim očakom,
izhoda iz Egipta in Mojzesa, zaveze in Sinaja, obljube Davidu (2 Sam 7) itd. Izjemi sta
le Sir 44–50 in Mdr 11–19, ki sta zelo poznega izvora in samo potrjujeta pravilo
(Murphy 2002, 1).
Očitna osredotočenost na življenje, sedanjost in odzivanje na dane situacije itd., ter po
drugi strani odsotnost pripovedi o dogodkih odrešenjske zgodovine, pa je mogoča le
zaradi posebnega pristopa in pogleda modrosti na svet. Celotna bližnjevzhodna
7

Najdemo jih v Prg 1–9.
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modrost, v katero štejemo tudi izraelsko, se je navduševala nad čudesi narave in
človeškim obnašanjem, dosežki ter nesrečami. Opazovanje narave in človeškega
življenja je modrece pripeljalo do spoznanja, da v svetu obstaja nekakšen red.
Prepričani so bili, da bi, v kolikor bi spoznali zakonitosti delovanja tega reda in živeli v
harmoniji z njim, lahko živeli mirno in uspešno življenje. V primeru, da ne bi živeli po
njem, sreča in uspeh sploh ne bi bila mogoča, ampak bi v njihovem življenju zavladala
nesreča in žalost (Bergant 1997, 12). Gre za temeljno prepričanje, da si je vsakdo
zmožen zagotoviti blagostanje in to brez potrebe ali pričakovanja po božanskem posegu
(Crenshaw 2010, 16), saj naj bi delovanje v harmoniji z razvidnim redom že samo po
sebi zagotavljalo želene učinke. To prepričanje je močno uveljavljeno v knjigi
Pregovorov, ki optimistično gleda na svet8 (Murphy 2002, 15) in zaupa pravilom v
družbi, medtem ko drugi dve modrostni knjigi, Job in Pridigar, to prepričanje
postavljata pod vprašaj (Whybray 1994, 11). Zanimivo je še izpostaviti, da zaupanje v
red ni stvar le določenega družbenega razreda. Pregovori v tem kontekstu izhajajo iz
različnih okolij (od kraljevega dvora do kmečke hiše) (Whybray 1994, 11) in tako
kažejo na splošno razširjeno življenjsko naravnanost v tistem obdobju.
Morda na prvi pogled izgleda, da je v svetu modrostne literature Bog odsoten, vendar se
ob podrobnem branju hitro izkaže, da je vse prej kot tako. Izraelci so verjeli, da je
njihov Bog veliki stvarnik sveta, vsega, kar je v njem in tudi reda, ki so ga opazovali v
naravi in družbi. Bog je bil poleg stvarnika reda tudi njegov ohranjevalec (Bergant
1997, 12). Na nek način je bil red Božji dar ljudem, ki je bil hkrati pod Božjo oblastjo.
Na tej točki pa sedaj preidemo na drugo vlogo Boga v modrostni literaturi. Čeprav so
modreci verjeli, da je Bog ustvaril red in zato vanj ni pogosto posegal, pa je bila
njegova beseda vseeno vedno zadnja (Crenshaw 2010, 61). Božja volja je bila v svetu
svetopisemske modrostne literature nepredvidljiv dejavnik, ki je predstavljal negotovost
spoznanju modrecev in predvidevanemu ter načrtovanemu življenju (Murphy 2002, 12).
Kljub temu da ima starozavezna modrost svoje posebnosti, to še ne pomeni, da je
povsem odtujena vsemu tistemu, kar imamo za značilno judovsko. Ob preučevanju
starozaveznih besedil lahko hitro opazimo, da sta postava in modrost med seboj
povezani z več zornih kotov. Najprej poudarimo, da je po teološki interpretaciji
Poleg prepričanja, da je človek zmožen spoznati red v svetu in živeti v skladu z njim ter si tako
zagotoviti dobro življenje, knjiga Pregovorov preko svojega etičnega učenja utrjuje vero, da modrost in
pravica uspevata, medtem ko se neumnost in zloba samouničita (Murphy 2002, 15).
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zgodovine in postave v Peti Mojzesovi knjigi9 (npr. 5 Mz 29,1–30,20) (Murphy 2002,
105) postava narodna modrost, ki vsebuje vse potrebno znanje o tem, kako pravilno
ravnati in delovati v svetu (Weeks 1999, 26). Ta najvišja modrost, ki vsemu zadostuje in
je povsem dosegljiva, javna ter ne potrebuje nobenega sledečega dopolnila, se kaže tudi
v Prg 1–9, kjer je izpostavljena predvsem njena dostopnost sleherniku. Dosegljivost in
povezanost modrosti ter postave lahko zasledimo v neposrednih nagovorih poosebljene
modrosti v Prg 1–9 in v devteronomističnem izražanju v Prg 3,1-3; 7,1-3 (26). Murphy
(2002, 104–105) na to temo doda še, da je v 5 Mz prisoten modrostni vpliv, ki se
razodeva v podobnostih med 5 Mz in modrostno literaturo, npr. usmerjenost na
življenje, strah Gospodov, vzgojno-poučevalni namen, intenziteta govora in ponavljanje
nekaterih besed (srce, učiti, red itd.).

1.2 Poosebljena modrost v Prg 31,10-31
Že v prejšnjem uvodnem podpoglavju smo spoznali, da modrostna literatura poseduje
svojevrstno svetopisemsko učenje (modrost), ki posamezniku omogoča spoznanje o
pravi poti in načinu življenja. Fox (1999, 83) razlaga, da je v običajnih modrostnih
predstavah modrost neodvisna od posameznikovega uma, kar pomeni, da obstaja »tam
zunaj nekje« in čaka človeka, da jo najde. Ker znanje obstaja neodvisno od človeka, ga
človeku ni potrebno izumiti ali dokazovati njegovo pravilnost (84), ampak ga mora
samo najti in uporabiti v svojem življenju. Gre za zelo pozitivno sporočilo, ki trdi, da je
modrost ljudem povsem dostopna (85).
Modrost oz. znanje v Stari zavezi obstaja v zgoraj omenjeni obliki kot vedenje, ki je
sicer neodvisno od ljudi, vendar vseeno dostopno. To je tisto vedenje, ki ga modreci
opisujejo v svojih literarnih delih (Fox 1999, 85). Vendar v Stari zavezi naletimo še na
eno obliko modrosti, tj. poosebljena modrost. Fox (1999, 83) nadaljuje, da poosebljena
modrost (npr. v Prg 1,20-33; 8,1-36; 9,1-12 in Sir 14,20–15,8; 24,1-29) predstavlja isto
modrost, ki se jo uči in hvali v drugih modrostnih besedilih. Če bi modrost pomenila
nekaj povsem drugačnega od nepoosebljene modrosti, potem lik modrosti ne bi govoril
9

V nadaljevanju bomo pisali le krajšavo 5 Mz.
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o enakem vedenju kot modreci (84). Dejali smo, da je modrost ločena, neodvisna in
predhodna človeku, kar je predstavljalo tudi dober temelj za poosebitev modrosti, ki je
obstajala že pred človeštvom pri Bogu (npr. Prg 8,22-23). Ker poosebljena modrost
temelji na tradicionalni nepoosebljeni modrosti, je le-ta prav tako neodvisna, resnična
sama po sebi (ne potrebuje argumentacije), varna (85) in zaupanja vredna. Temu je
najverjetneje tako, ker je za Jude največja modrost zapisana v postavi, za katere
pravilnost jamči sam Bog. Zgoraj opisano razliko med modrostjo in modrostjo lahko
povežemo s Schroerjevo (2000, 26) izjavo, da je pomemben razlog za izpeljavo
katerekoli poosebitve, narediti nekaj težko razumljivega in abstraktnega, v bolj
razumljivo, trdno in domače. Avtorica omenjeni argument sicer uporablja za pojasnitev
vprašanja: »Zakaj je modrost poosebljena kot ženska?« Vendar pa ga ni napak
uporabljati tudi za vprašanje: »Zakaj je modrost sploh poosebljena?« Zdi se, da
Schroerjev (2000, 26) argument uspešno doprimore k razjasnitvi obeh vprašanj.
Sveto pismo Stare zaveze je polno raznovrstnih poosebitev10, ki oživljajo stvari v
okolju, abstraktne ideje in principe itd. (Bowie idr. 1980, 773). Vendar Murphy (2002,
133) meni, da je poosebljena modrost najmočnejša poosebitev v vsej Bibliji. Kot
omenjeno, je modrost v Stari zavezi največkrat poosebljena kot ženska (Prg 1,20-33) oz.
žena (Prg 31,10-31), pa tudi kot sestra, znanka (Prg 7,4), drevo življenja (Prg 3,18) itd.
Beseda »modrost« je v starodavnih jezikih ženskega spola (hebr. hokmah; gr. sophia;
lat. sapientia), kar sicer pripomore k oblikovanju poosebitve modrosti kot ženske
(Edwards 2005, 20), vendar še zdaleč ne pojasni, zakaj natančno je do tega prišlo, saj se
poosebitve v Stari zavezi ne držijo nujno pravil slovnice (Murphy 2002, 278). Iz tega
lahko sklepamo, da bi modrost lahko poosebili tudi kako drugače in hkrati, da so morali
imeti avtorji starozaveznih besedil poleg slovničnega, še kak drug razlog za poosebitev
modrosti kot žene. Ob preučevanju besedil, v katerih se modrost pojavlja, smo opazili
značilnost, ki je zagotovo pripomogla k tovrstni poosebitvi in ki povezuje modrost in
ženo – modrost zagotavlja dobro življenje in preživetje (npr. Prg 3,16; Mdr 7,7-14; Sir
1,14-20; Bar 4,1), sposobna žena prav tako (npr. Prg 31,10-31 in Sir 26,1-4; 26,13-27).
Vse to pa je mogoče zaradi tesnega odnosa med modrostjo in Gospodom (Job 28,23-28;
Druge poosebitve, ki jih srečamo v Stari zavezi, so npr.: vriskajoče gore in griči ter ploskajoča drevesa
(Iz 55,12) (Bowie idr. 1980, 773), hodeča pravičnost in straženje Gospodovega veličastva (Iz 58,8),
srečanje dobrote in zvestobe ter poljub pravičnosti in miru (Ps 85,11), v Prg 20,1 je vino zasmehovalec in
opojna pijača razgrajač, v Prg 23,21 ima vino celo oči (Murphy 2002, 133). Poosebljena je tudi ljubezen
in ljubezenska strast (Vp 8,6), mesta (Bar 4,36) ter narodi (Am 5,2) itd. (Scott 1965, 39).
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Mdr 8,3; Sir 1,8-10; Bar 3,32-38), ki je resničen vir vsega življenja. K poosebitvi
modrosti kot žene oz. ženske je zagotovo pripomogla tudi splošna prisotnost
politeističnega modela bližnjevzhodnih boginj (Weeks 2007, 89), večje opolnomočenje
žensk v Izraelu za časa izgnanstva in takoj po njem (Schroer 2000, 27) in željeni učinek
poosebitve, ki poživi besedilo ter ga s tem naredi še bolj privlačnega in vplivnega
(Murphy 2000, 133), sploh v primeru, da nagovarja mlade moške (146).
V nadaljevanju bomo spoznavali posamezne odlomke, v katerih se pojavlja modrost, ki
je poosebljena kot ženska. Videli bomo, da ima modrost v Stari zavezi mnogo obrazov,
ki se v vsaki knjigi in poglavju ujemajo z avtorjevim namenom in z določenimi
okoliščinami (časovnimi in krajevnimi), na katere poosebitev odgovarja (Murphy 2002,
145). Zaradi različnosti njenih opisov, se eksegeti soočajo z velikim izzivom: Kako
sploh razumeti in opredeliti poosebljeno modrost? Kot primer tovrstnega premišljevanja
navajamo Schroerjevo (2000, 28) misel: »Ḥokmā je nasprotni pol Gospoda, sveta druga
polovica. Vendar ni otrok, ni hči, ni boginja poleg Gospoda, prav tako ne posredniška
hipostaza, ki dela božanski le en aspekt Boga. Ḥokmā je Bog Izraela v podobi ženske in
jeziku boginj.« Murphy (2002, 147) o tem pravi, da različnih opisov modrosti ne
moremo zreducirati na enotno opredelitev, s čimer se sicer povsem strinjamo, vendar ob
tem ne smemo izpustiti izpred oči dejstva, da je kljub vsemu modrost v vseh glavnih
odlomkih vedno poosebljena kot ženska.
Poosebljeno modrost v Stari zavezi srečamo v Jobu (Job 28,1-28), knjigi Pregovorov
(Prg 1–9), Knjigi modrosti (Mdr 1,4-6; 6,12–11,1), Sirahovi knjigi (Sir 1,1-30; 24,1-34;
51,13-30), in Baruhu (Bar 3,9–4,4). V zadnjem enaintridesetem poglavju knjige
Pregovorov pa se pojavi še en odlomek (Prg 31,10-31), v katerem bi lahko bilo govora o
poosebljeni modrosti. Odlomek Pohvala vrli ženi se na prvi pogled ukvarja z
opisovanjem dejavnosti in lastnosti neimenovane žene, mi pa bomo poleg te razlage
razmišljali še o alternativni razlagi, ki vrlo ženo povezuje s poosebljeno modrostjo.
Ker se bomo v tem glavnem delu našega premišljevanja ukvarjali predvsem s Pohvalo
vrli ženi (Prg 31,10-31) in kako se ta povezuje z drugimi, že omenjenimi primeri
poosebljene modrosti v Stari zavezi, na tem mestu navedimo celotno pesem, na katero
se bomo sklicevali, v celoti.
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Pohvala vrli ženi
(Prg 31,10-31)

10

Vrlo ženo, kdo bo našel?

Daleč nad biseri je njena vrednost.
11

Srce njenega moža ji zaupa
in dobička ne pogreša.

12

Izkazuje mu dobroto in nič hudega
vse dni svojega življenja.
13

Poskrbi za volno in lan

ter pridno dela s svojimi rokami.
14

Je kakor trgovčeva ladja,

od daleč prinaša svoj kruh.
15

Vstaja, ko je še noč,

razdeli hrano svoji hiši
in da navodila svojim deklam.
16

Ogleda si njivo in jo kupi,

s sadovi svojih rok zasadi vinograd.
17

Z močjo opasuje svoja ledja
in okrepča svoje roke.

18

Zadovoljna je, ker je njen zaslužek dober,
njena svetilka ponoči ne ugasne.
19

Svoje roke steguje k preslici,

njene dlani prijemajo vreteno.
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20

Svojo dlan odpira ponižnemu

in svoje roke podaja ubogemu.
21

Ne boji se snega za svojo družino,

kajti vsa njena hiša ima dvojno oblačilo.
22

Napravila si je odeje,

tančica in škrlat sta njena obleka.
Njen mož je cenjen pri vratih,

23

ko sedi s starešinami dežele.
24

Izdeluje platno in ga prodaja,
trgovcu dobavlja pasove.

25

Moč in ugled sta njeno oblačilo,
smeji se prihodnjemu dnevu.

26

Svoja usta odpira z modrostjo,

na njenem jeziku je dober pouk.
27

Nadzira poti svoje hiše

in kruha lenobe ne uživa.
28

Njeni sinovi vstanejo in jo blagrujejo,
tudi njen mož jo hvali:
29

»Veliko hčera je vrlo ravnalo,
ti pa jih vse presegaš.«

30

Varljiva je milina in minljiva je lepota,

žena, ki se boji Gospoda, pa je hvale vredna.
31

Dajte ji od sadov njenih rok

njena dela naj jo hvalijo pri vratih!
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1.2.1 Mesto odlomka Prg 31,10-31 v knjigi Pregovorov

Knjiga Pregovorov je izjemno lepo urejeno svetopisemsko delo, saj vsebuje mnoge
naslove, ki označujejo glavne dele (Murphy 2002, 15) in po katerih se lahko orientiramo
pri spoznavanju raznovrstnih besedil. Prvi naslov, ki je naslov tako za Prg 1–9, kakor
tudi za celotno knjigo, se glasi: »Pregovori Salomona, Davidovega sina, Izraelovega
kralja.« Temu v Prg 10,1 sledi podoben naslov, »Salomonovi pregovori«, vendar se
kljub podobnemu naslovu besedila po stilu med seboj precej razlikujejo. Murphy (2000,
15) opisuje, da je naslov v Prg 22,17, »Zbirka modrecev«, dodan oz. močno prilagojen,
medtem ko naj bi bil naslednji (Prg 24,23), »Tudi to je od modrecev», že prvotno
takšen. Ponovno omembo Salomona najdemo v naslednjem naslovu (Prg 25,1): »Tudi
to so Salomonovi pregovori, ki so jih zbrali možje Ezekija, Judovega kralja.« Predzadnji
naslov lahko preberemo v Prg 30,1: »Besede Jakéjevega sina Agúrja iz Mase. Izrek
moža Lejtiéla, Lejtiéla in Ukála.« Zadnji pa je v Prg 31,1: »Besede Lemuéla, kralja v
Masi, s katerimi ga je poučevala njegova mati.« V Prg 31,10-31 ne najdemo naslova,
vendar gre za pesem po abecednem zaporedju oz. akrostih (Murphy 2002, 15).
Z zgoraj naštetimi naslovi so povezane tudi zbirke11. Knjigo Pregovorov včasih
imenujemo »zbirka zbirk«, ker je sestavljena iz mnogih zbirk. Glede na naslove in
vsebino lahko ločimo in govorimo o štirih daljših in petih krajših zbirkah (Crenshaw
2010, 66). Med štiri daljše zbirke štejemo: Prg 1,1–9,18; 10,1–22,16; 22,17–24,22;
25,1–29,27, med pet krajših pa: Prg 24,23-34; 30,1-14; 30,15-33; 31,1-9; 31,10-31 (66).
Knjigo Pregovorov lahko razdelimo tudi drugače in opredelimo najprej dve zbirki (Prg
10,1–22,16 in Prg 25–29), medtem ko druga zbrana besedila imenujemo dodatki (Prg
22,17–24,22; 24,23-34; 30,1-14; 30,15-33; 31,1-9). Zbirki in dodatke zaokrožujeta dolg
uvod (Prg 1–9) in že omenjeni akrostih (Prg 31,10-31), ki služi kot zaključek (SPJ 2013,
111)12. Povsem razvidna je tudi najpreprostejša razdelitev knjige Pregovorov na
enaintrideset poglavij.

Omenimo, da različni avtorji različno opredeljujejo strukturo knjige Pregovori. Medtem ko Crenshaw
(2010, 66) govori o štirih daljših in petih krajših zbirkah ter kot zbirko omenja tudi Prg 1–9, Gilbert
(2003, 7) in Uvod v Knjigo pregovorov (SPJ 2013, 111) ista besedila (Prg 1–9) opredelita kot dolg uvod v
Pregovore. Na tem mestu se ne izrekamo o tem, kateri izmed omenjenih avtorjev ima bolj »prav«.
12
Vsi citati, komentarji in podatki iz spremnih besed, ki spadajo v starozavezno svetopisemsko
modrostno in preroško literaturo, so vzeti iz najnovejšega prevoda iz leta 2013: Sveto pismo. Modrostne
in preroške knjige. V kolikor bo kje drugje uporabljen drug svetopisemski prevod, bo to označeno v
besedilu.
11
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Naš odlomek Pohvala vrli ženi (Prg 31,10-31) je zadnje besedilo Pregovorov. Kot smo
že poprej omenili, gre za pesem po abecednem zaporedju oz. abecedni akrostih, ki na
prvi pogled govori o idealni oz. popolni ženi. Podrobnejši analizi besedila se bomo
posvetili v nadaljevanju. Ob branju Pregovorov opazimo nekakšno povezavo med
začetkom in koncem knjige. V prvi daljši zbirki Prg 1–9 najdemo veliko raznovrstnost
besedil in literarnih zvrsti, tisto kar že na prvi pogled povezuje začetek in konec (Prg
31,10-31) knjige, pa je zagotovo uporaba daljših pesmi (Whybray 1994, 11), ki se
vsebinsko ukvarjajo z ženskimi liki, tako pozitivnimi, kakor negativnimi. S poosebljeno
modrostjo se srečamo v Prg 1,20-33; 3,13-20; 8,1-36; 9,1-6 in morda v Prg 31,10-31,
negativni liki pa predstavljajo gospo neumnost (Prg 9,13-18) in tujo ženo (Prg 5,1-23;
7,1-27). Prvo in zadnjo zbirko povezuje tudi prisotnost akrostiha v obeh zbirkah.
Abecedna pesem v zadnji zbirki predstavlja edino besedilo v njej oz. je pesnitev kratka
zbirka sama po sebi, medtem ko v prvi daljši zbirki (Prg 1–9) abecedno pesem najdemo
v Prg 2,1-22. Poudariti moramo, da abecedna pesem v Prg 2,1-22 ni popolna, vendar jo
vseeno sestavlja dvaindvajset vrstic, kar ustreza črkam hebrejske abecede. Vsebinsko se
ukvarja z opisovanjem modrosti (Murphy 2002, 16).
Kot smo omenili, se Pohvala vrli ženi nahaja v enaintridesetem – zadnjem poglavju.
Whybray (1994, 149) pri zadnjih dveh poglavjih (Prg 30–31) poudarja, da vsebujeta
zbor različnega materiala, ki le z dvema naslovoma, »Besede Jakéjevega sina Agúrja iz
Mase« (Prg 30,1) in »Besede Lemuéla, kralja v Masi« (Prg 31,1), očitno ni nameravalo
pokriti vseh dodatnih besedil, ki se jih je naknadno vključilo v poglavji.
Poglavje, ki je predhodno (Prg 30) našemu odlomku, je po mnenju Crenshawa (2010,
66) razdeljeno na dve krajši zbirki: Prg 30,1-14 (Jakéjeve besede) in Prg 30,15-33
(numerični oz. številčni pregovori). Prvi del poglavja (Prg 30,1-14) je po mnenju
nekaterih razlagalcev dialog med skeptikom in vernikom, kateremu je dodana
pomenljiva molitev (Prg 30,7-9), ki prosi, naj se molivcu prihrani skrajna revščina in
bogastvo (69). Rečemo lahko tudi, da v Prg 30,1-4 govori Agúr, temu v Prg 30,5-6
sledijo besede o zanesljivosti (Murphy 2002, 25) in zadostnosti Božje besede (26).
Molitev v Prg 30,7-9 je napisana v prvi osebi ednine, enako kot začetne besede (Prg
30,1-4), zato jo lahko razumemo kot nadaljevanje Agúrjevih besed. Z deseto vrstico se
začnejo nenavadni numerični pregovori, ki govorijo o štirih generacijah ali skupinah
slabih ljudi (26). Drugi del poglavja oz. krajša zbirka Prg 30,15-33 je v večini
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sestavljena iz številčnih pregovorov (Whybray 1994, 150), vendar v njej najdemo tudi
neštevilčne pregovore (Prg 30,17.20.32.33) (152).
Zadnje poglavje (Prg 31) vsebuje dve kratki zbirki: Prg 31,1-9 »Besede Lemuéla, kralja
v Masi…« in naš odlomek v Prg 31,10-31 Pohvala vrli ženi. Besede Lemúela so v
resnici besede njegove matere, s katerimi je vzgajala svojega sina. Gre za obliko
mednarodne zvrsti modrosti, imenovane »nasvet princu« (Murphy 2002, 26), ki se je
znotraj biblične tradicije demokratizirala na način: »Kar je dobro za kralja, je dobro za
vse« (27). Vsebinsko gre za nauk/navodilo, ki svari mladega kralja Lemuéla pred
pijančevanjem in spolno razuzdanostjo (Crenshaw 2010, 69) ter ga spodbuja k
pravičnosti (Murphy 2002, 26). Zadnja kratka zbirka poglavja in knjige je naš odlomek
Pohvala vrli ženi (Prg 31,10-31), kateremu se bomo podrobneje posvečali v naslednjih
poglavjih.
Na tem mestu lahko še izpostavimo, da zbirko Prg 31,1-9 in Prg 31,10-31 druži
osredotočenost na ženska lika. Obe ženski (kraljeva mati in vrla žena) posedujeta
življenjsko modrost, ki omogoča dobro življenje. Lemúelova mati enakopravno vstopa
v svetopisemsko modrost s svojim lastnim nasvetom sinu, podobno tudi vrla žena nudi
dober pouk (Prg 31,26) in z uspešnim načinom življenja ter pobožnostjo (Prg 31,30)
vzbuja občudovanje.
Druga lastnost, ki povezuje tri zbirke, je morebiten tuj izvor ali vsaj močno vplivanje s
strani drugih bližnjevzhodnih kultur. Po običajni razlagi se Agúrja in Lemúela povezuje
s krajem, imenovanim Masa, ki naj bi bila pokrajina oz. področje v Arabiji (Murphy
2002, 25). Lemúel tako verjetno ni izraelski kralj (Whybray 1994, 153). O morebitnem
tujem izvoru ali navdihu se bomo spraševali tudi ob razmišljanju o poosebljeni
modrosti, saj je ravno ta nenavaden lik mnoge eksegete navedel k prepričanju v njen,
npr. egipčanski izvor (Schroer 2000, 1). Ob raziskovanju Pohvale vrli ženi bomo poleg
razlage, da odlomek opisuje idealno ženo, ali da gre za navodilo glede obnašanja mladih
deklet in nevest (154), raziskali tudi možnost, da pesem govori o poosebljeni modrosti.
V tem okviru se bomo prav tako spraševali o možnih tujih izvorih poosebljene modrosti
v Stari zavezi (npr. boginje modrosti) in morebitnih stopnjah kulturnega in religijskega
vplivanja.
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1.2.2 Pohvala vrli ženi kot akrostih

Pesem v Prg 31,10-31 je abecedni akrostih13 oz. abecedna pesem, kar pomeni, da se
vsaka vrstica začne z besedo, katere prva črka ustreza primerni, zaporedni črki
hebrejske abecede. Črke so od začetka do konca pesmi razvrščene po abecednem redu,
kar skupaj tvori dvaindvajset vrstic, ki se ujemajo z dvaindvajsetimi črkami hebrejske
abecede. Zaradi namenske in nespremenljive strukture pesmi, je izbira besed in deloma
tudi vsebina misli podrejena zahtevam formalne strukture (Scott 1965, 186). To dejstvo
je hkrati tudi zagotovilo, da se pesmi ni moglo dosti (če sploh) prilagajati in popravljati,
saj njena struktura onemogoča večje posege vanjo (Whybray 1994, 155).
Murphy (2002, 10) trdi, da imajo modrostne pesmi14 že same po sebi nagnjenje k
abecednemu usklajevanju. To nagnjenje se lahko uresniči v večji ali manjši stopnji
abecednega usklajevanja, zaradi česar lahko že v sami knjigi Pregovorov naletimo na
različne oblike in stopnje. Tako ima na primer pesem v Prg 2,1-22 dvaindvajset vrstic
(število črk hebrejske abecede), nima pa usklajevanja v prvih črkah po principu
akrostiha (10). Vendar je v našem primeru povsem razvidno, da govorimo o popolnem
abecednem akrostihu, ker vsebuje zaporedje vseh črk (Whybray 1994, 154).
V povezavi z našim odlomkom povejmo, da ni dokončnega soglasja, zakaj se v Stari
zavezi pojavljajo abecedni akrostihi. Uporabljali bi jih lahko kot pesniško obliko, že
zaradi njene lepote ali zaradi lažjega pomnjenja (Coogan in Brettler idr. 2007, 541),
prepričljiva pa je tudi razlaga, da abecedni akrostih posreduje in kaže na
popolnost/vseobsežnost vsebujočega sporočila (Metzger in Coogan 1993, 6). Glede na
postavitev pesmi v Prg 31,10-31 bi lahko rekli, da zaključuje celotno knjigo Pregovorov
(McCreesh 1985, 25) in morda tudi temo o poosebljeni modrosti. Še posebno zanimivo
je dejstvo, da to ni edini primer, kjer na koncu knjige naletimo na akrostih z modrostno

Akrostih je pesem, v kateri začetna črka vsake vrstice tvori nekakšen vzorec. V hebrejskem Svetem
pismu so vsi akrostihi abecedne pesmi oz. abecedni akrostihi, kar pomeni, da prve črke vsake vrstice (ali
skupina vrstic/kitica) tvorijo hebrejsko abecedo, ki je sestavljena iz dvaindvajsetih črk (Collins in Senior
2006, 1146).
14
Wolters (1988, 449) meni, da modrostna pesem v Prg 31,10-31 nosi značilnosti himne, prav posebno
junaške himne, ki v tem primeru ne hvali Boga (451), ampak človeško junakinjo vrlo ženo (455). Vendar
je Fox (2009, 903) mnenja, da je abecedno pesem pravilneje uvrstiti v literarno vrsto encomium, katere
značilnost je velika hvala/pohvala osebi ali vrsti osebe. Encomium je pogost v grško-rimski literaturi (Fox
2009, 903).
13
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tematiko. Tudi Sirahova knjiga se zaključuje z abecedno pesmijo (Sir 51,13-30), katera
govori o Sirahovem iskanju modrosti, ki je v tej pesmi brez dvoma poosebljena.

1.2.3 Pesem v Prg 31,10-31 kot opis ideala popolne žene

V našem raziskovanju poosebljene modrosti si bomo najprej ogledali dobesedno razlago
abecedne pesmi, ki vrlo ženo izenačuje s popolno podjetno ženo in gospodinjo15.
Zanimiva je postavitev pesmi v sobesedilo, saj Pohvala vrli ženi sledi opisu kriterijev
idealnega kralja (Prg 31,1-9) (Bergant 1997, 92). Apple (2011, 175) opisuje, da ima
enaintrideseto poglavje dva razdelka oz. dve besedili, ki bi lahko bili med seboj
povezani. Obe besedili opisujeta pametni ženski; prva svari svojega sina pred
nemoralnim obnašanjem, medtem ko druga deluje in je zaradi tega hvaljena. V
nadaljevanju se omenjeni avtor sprašuje, »če« in »kako« sta dve ženski povezani med
seboj? Pride do jasnega sklepa, da v dveh pesmih ne gre za isto osebo, saj je ženska v
Prg 31,1-6 mati kraljica, medtem ko vrla žena v Prg 31,10-31 očitno ne pripada temu
sloju, prav tako ne njen mož in otroci (178). Apple (2011, 178) zaključi z mislijo, da
obstaja velika verjetnost, da je odlomek Prg 31,10-31 samostojen sestavek, ki na tem
mestu služi kot antiteza prejšnjemu (Prg 31,1-6). Prva ženska govori (svari), medtem ko
druga deluje. Kot lahko vidimo, se v obeh primerih ustvarja težko dosegljiv ideal, ki pa,
v kolikor je uresničen, ne koristi le posamezniku, ki ga uresničuje, ampak predvsem
njegovi družini in skupnosti, pa tudi celotni družbi kot taki. Pri tem dodajmo Applov
(2011, 178) opis dveh žensk v Prg 31: »Medtem ko je skrb prve ženske njen sin, se tukaj
(Prg 31,10-31) zdi prvenstvena moževa dobrobit.« Kot lahko vidimo, je pozornost obeh
žensk usmerjena na drugega člana družine16. V svojem razmišljanju se bomo zaradi tega
na kratko dotaknili tudi vprašanja mesta in položaja ženske v bibličnem času.
Crenshaw (2010, 15) trdi, da so v modrostnih knjigah (tudi v knjigi Pregovorov) ženski
liki oz. ženske pogosto predstavljene pristransko in z negativnim prizvokom, kot tiste,
ki prinašajo nevarnost in včasih celo pogubo (npr. tujka in gospa neumnost). Vendar je

Whybray (1994, 154) omenja, da je dobesedna razlaga abecedne pesmi (Prg 31,10-31), ki vrlo ženo
izenačuje s popolno ženo, pri interpretacijah do nedavnega prevladovala, vendar so v zadnjih letih
eksegeti začeli iskati tudi drugačne interpretacije, ki vrlo ženo povezujejo s poosebljeno modrostjo.
16
McCreesh (1987, 28) izpostavi, da se vrla žena daje soljudem, tudi denar, ki ga zasluži, nameni drugim.
15
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to samo ena stran medalje, kajti po drugi strani jih ista knjiga ponekod predstavlja kot
Božji dar in kot osebe, ki si zaslužijo hvalo svojih otrok in mož, saj so dobre žene
povečevale možev ugled v družbi. Zato meni, da je namen abecedne pesmi v Prg 31,1031 izpostaviti omenjeno vrednost žene za otroke in moža (15). Crawford (1977, 542) v
povezavi z opisanim govori celo o »zlatem ABC-ju popolne žene«, ki podrobneje
predstavlja razloge za pohvalo. Če torej vrlo ženo razumemo kot popolno ženo, ki
povečuje možev ugled in mu prinaša življenje, lahko v tem kontekstu kot njeno
nasprotje (antižena) vidimo tujko v npr. Prg 7, ki moškim prinaša pogubo in smrt
(Fontaine 1995, 34)
Najprej si poglejmo, katere lastnosti in dejanja abecedna pesem pripisuje vrli ženi, oz.
kaj je razlog njene pohvale. Akrostih se začne z vprašanjem (Prg 31,10a): »Vrlo ženo,
kdo bo našel?« To nam daje vedeti, da se avtor zaveda redkosti dobre žene (Crenshaw
2010, 15) in težavnosti njenega iskanja (Bowie idr. 1980, 955). Kdor pa jo le najde, si je
pridobil zaklad, dragocenejši od biserov (Prg 31,10b), kar kaže na njeno veliko
vrednost. Podobno misel srečamo že v Prg 18,22, kjer preberemo: »Kdor najde ženo, je
našel nekaj dobrega, prejel je milost od Gospoda.«17 Omenjena vrstica poleg vrednosti
dobre žene opisuje tudi, da je tako ženo mogoče najti, vendar ne zaradi sposobnosti
moškega, ampak le kot dar Boga (Murphy 1998, 246). Njena vrednost naj bi bila še
večja zaradi množice slabih žena, pred katerimi svari knjiga Pregovorov (»prepirljiva
ženska« − Prg 21,9; »prepirljiva in jezljiva ženska« − Prg 21,19; »lepa ženska brez
razsodnosti« − Prg 11,22) (Bowie idr. 1980, 955).
Prva in najpomembnejša lastnost, ki se pripisuje naši popolni ženi, se jasno izpostavi že
v prvi vrstici - vrla (Prg 31,10). Abecedna pesem zatem vse do Prg 31,29 ne
uporablja tega izraza za opisovanje žene, v omenjeni vrstici pa ponovno
preberemo: »'Veliko hčera je vrlo ravnalo, ti pa jih vse presegaš'« (Prg 31,29).
Pridevnik »vrla« ima v hebrejščini več pomenov, med drugim fizično moč (4 Mz
24,18), bogastvo (Job 20,15 – morda bi lahko šlo za bogastvo, pridobljeno z
močjo ali sposobnostjo), verodostojnost, sposobnost ali osebnostno moč (1 Mz
47,6; 2 Mz 18,21.25) (Hawkins 1996, 13). Omenjeni drugi primeri uporabe te
besede se večinoma navezujejo na moške, zaradi česar ne moremo narediti
Podobne misli srečamo tudi v Prg 12,4: »Vrla žena je krona svojemu možu, sramotna pa je kakor
gniloba v njegovih kosteh,« in v Prg 19,14: »Hiša in premoženje sta dediščina po očetih, razumna žena pa
je od Gospoda.«
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popolne pomenske izenačitve. Vendar v Stari zavezi, poleg dvakrat uporabljene
besede vrla/o (Prg 31,10.29) v naši abecedni pesmi, najdemo uporabo iste
besede še v Rut 3,11 in Prg 12,4. Van der Sluisejeva (1980, 94) menita, da v
primeru Prg 12,4, kjer beremo, da je »vrla žena […] krona svojemu možu,
sramotna pa je kakor gniloba v njegovih kosteh,« ne bi smeli izpuščati pomena,
ki govori o moči žene18, samo zato ker se govori o ženski in ne o moškem. To
podpirata s primerom druge uporabe besede »vrla«19 v Rut 3,11: »Zdaj pa, moja
hči, se nikar ne boj; vse, kar boš rekla, ti bom storil, saj vsi, ki so pri vratih
mojega ljudstva, vedo, da si krepostna ženska.«20 Ruta je namreč prikazana kot
močna ženska, ki zna doseči zastavljene cilje (Van der Sluis-van der Kors,
Hanneke in van der Sluis Douwe 1980, 94). Podobno lahko rečemo tudi za vrlo
ženo (Prg 31,10-31), ki prav tako deluje namensko, zavestno in usmerjeno proti
cilju. Na osnovi opisa drugih dveh vrlih žensk (Rut 3,11; Prg 12,4) in opisa vrle
žene v Prg 31,10-31 tako van der Sluisejeva trdita, da se pri razmišljanju o njeni
osebi (vrli ženi) ne smemo izogniti dejstvu, da je opisana kot fizično in psihično
močna oseba (95). To je ravno nasprotno »sramotni ženi« (Prg 12,14b), ki ji
psihične moči oz. osebnostne moči primanjkuje (96).
Pesem v Prg 31,11-12 ne opisuje nežnih čustev moža do njegove žene, kakor bi lahko
sklepali iz besedila, ampak kaže na njegovo zaupanje ženi v povezavi s poslom oz.
zaslužkom. Mož ji povsem zaupa, da zasluženega premoženja ne bo zapravila (Bowie
idr. 1980, 955). To se povsem ujema z razumevanjem zakona v bibličnih časih, ko je
zakonska zveza služila ekonomskim, družinskim in družbenim ciljem (Fox 2009, 916).
Podobno razmišlja Apple (2011, 178), ki trdi, da je vrla žena (hebr. ʼēšet ḥayil)
zagotovo vredna žena, vendar je njena vrednost pragmatična in povezana s poslom. Pri
tem Bergant (1997, 92) dodaja misel, da se pri opisu žene v Prg 31,11-12 in celotni
pesmi jasno izpostavi prednost in korist21 tako sposobne žene za moža. Zaradi zaupanja

Moč vrle žene poudarja tudi Gilbert (2003, 19), njeno hvalo pa primerja s tisto v Jdt 13,18-20; 15,9-10
in drugimi opisi znamenitih žena (Sare, Rebeke, Lee, Rahele, Mirijam, Debore itd.). Trdi, da ni
neobičajno, da se v Stari zavezi spominjajo znamenitih žena in da Prg 31,10-31 še zdaleč ni edino mesto
v Stari zavezi, ki priznava in opisuje izjemno ženo. Bolj kot poosebljeno modrost v vrli ženi vidi močno
ženo, ki živi modro in je popolnoma prežeta z modrostjo (Gilbert 2003, 21).
19
Hebrejska beseda »vrla« se na tem mestu (Rut 3,11) in v tem prevodu (SP 2005, 1034), prevaja kot
»krepostna«.
20
V primeru Rute uporabljamo starejši prevod Svetega Pisma: (SP 2005, 1034).
21
Lang (2004, 198) gre celo tako daleč, da dobro ženo primerja z moževo dobičkonosno investicijo,
ravno zato naj bi bil zakon stvar razuma in ne glave.
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in izkazane uspešnosti vrle žene, se njen mož ne vmešava v njene odločitve in jih ne
spreminja, njun odnos temelji na močnem zaupanju (McKane 1980, 667). Vendar
Schroer (1995, 73) dodaja, da vrednost žene ne izhaja samo iz finančne in gospodarne
koristi, ki jo prinaša možu z vodenjem gospodinjstva, ampak tudi iz pomoči, ki jo nudi
možu preko nasvetov in navodil.
Vrla žena je rokodelka in umetnica, ki iz lana in volne pridno izdeluje vsevrstne izdelke
(Prg 31,13) (McKane 1980, 677). Že na samem začetku pesmi in vse do konca se
izpostavlja njena neverjetna sposobnost in trud, saj v resnici nikoli ne preneha z delom
(Prg 31,15.18.27) (Apple 2011, 178). Zgodaj vstaja in preko celega dneva vodi
gospodinjstvo ter posluje, kar ji zagotavlja zelo dober zaslužek (Prg 31,18a). Opisana je
tudi kot »trgovčeva ladja, od daleč prinaša svoj kruh« (Prg 31,14), kar lahko razumemo
kot že opisano dejstvo, da se vrla žena ukvarja tudi s sekundarno predelavo in
trgovanjem22, ali pa kot namig, da se med drugim oskrbuje z uvoženimi dobrinami
(McKane 1980, 667).
Pri hiši imajo dekle, katere vodi in nadzoruje, skupaj z njimi še ponoči vstaja, razdeli
hrano in jim dodeli dnevna opravila (Prg 31,15). Na ta način poskrbi, da spravi
domačijo v gibanje na začetku vsakega delovnega dne, da ima vsak svojo zadolžitev, in
da se vsa dela izvajajo organizirano po načrtu (McKane 1980, 668). Vse to nam daje
vedeti, da gre za zelo uspešno domačijo višjega razreda, katero vodi prav ženska (Apple
2011, 178).
Zanimiv je njen opis: »Z močjo opasuje svoja ledja in okrepča svoje roke,« (Prg 31,17)
ki izraža njeno sposobnost celodnevnega oz. nenehnega dela. McKane (1980, 668)
vrstico razume na način, da si vrla žena kot pripravo na težko delo povzdigne obleko, da
bi lažje opravljala vsa opravila, med katerimi so očitno tudi fizična. Za Murphyja (1998,
147) pa je vrstica opis ženinega pristopa k delu (odločno in pripravljeno). Opisana je
tudi moč njenih rok, kar se navezuje na dejavnost predenja (Prg 31,19), ki ji prinaša
obilo dobička (Prg 31,18) (McKane 1980, 668). S prisluženim denarjem razpolaga sama
in samostojno sprejema poslovne odločitve (Bergant 1997, 92). Dobiček vlaga naprej –
kupuje zemljo in zasadi nov vinograd (Prg 31,16) ter s tem samo še povečuje družinsko
premoženje. Poleg samega trdega dela in organizacijskih sposobnosti je vrla žena
Primarna pridelava bi bila v njenem primeru gojenje zelenjave, žitaric in živali na domačiji (McKane
1980, 667).
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predstavljena tudi kot sposobna podjetnica, saj sledi ponudbi na nepremičninskem
področju, si ogleda ponudbo (njivo), prepozna njeno vrednost, jo kupi in zasadi trto.
Glede na tok misli v abecedni pesmi lahko predvidevamo, da bo višek vina čez nekaj let
lahko prodala naprej. Pri tem opozorimo na dejstvo, da vrla žena ne živi iz dneva v dan,
ampak misli nekaj let vnaprej in se pripravlja na dobre, kakor tudi na slabe čase. Prg
31,18b govori o svetilki vrle žene, ki ponoči ne ugasne, kar se lahko razume ali
dobesedno, da je povpraševanje po izdelkih veliko in zato žena, da zadosti naročilom,
dela pozno v noč, ali pa v prenesenem pomenu, da je svetilka simbol uspešnega doma
(McKane 1980, 668).
Kot smo prikazali, vrla žena zelo dobro poskrbi za svojo družino (izrecno so omenjeni
le mož in sinovi v Prg 31,28) in za tiste, ki delajo zanjo (dekle v Prg 31,15). Popolna
žena ima ves čas pred očmi potrebe svojega moža, otrok in gospodinjstva (Whybray
1994, 154). Vendar ne misli samo nase, ampak tudi na tiste, ki so na slabšem od njih:
»Svojo dlan odpira ponižnemu in svoje roke podaja ubogemu« (Prg 31,20). Vrla žena je
opisana kot krepostna ženska, ki velikodušno skrbi za potrebe revnih (McKane 1980,
668; Bergant 1997, 92).
Sledeča vrstica (Prg 31,21) hvali ženino sposobnost priprave in preskrbe celotne družine
z dvojnimi oblačili, prav tako je tudi njena garderoba opisana kot sestavljena iz
najboljših kosov (Prg 31,22) (McKane 1980, 668). Tančica in škrlat nakazujeta na
razkošnost njenih oblačil (Bowie idr. 1980, 956), kar ponovno izpostavlja njeno veliko
premoženje in status. Opis same aktivnosti izdelovanja platna in pasov ter kasnejše
prodaje trgovcem najdemo v Prg 31,24.
Mož vrle žene se drugič pojavi v Prg 31,23, kjer je opisano njegovo delovanje in
življenjski stil, je »cenjen pri vratih, ko sedi s starešinami dežele« (Prg 31,23), kar se
lepo povezuje z njegovo prejšnjo omembo, v kateri je opisana stopnja moževega
zaupanja vrli ženi in premoženjska korist, ki izhaja iz njenega dela (Prg 31,11). Tudi na
tem mestu se poudarja ženin velik prispevek, ki s tem, da poskrbi za celotno domačijo,
možu omogoča uspeh v družbenem življenju (McKane 1980, 669). Ta lahko svobodno
in brez skrbi gradi svoj ugled kot svetovalec, preudaren mož (669) ter politik (Bowie
idr. 1980, 956), ravno na osnovi urejenega in uspešnega doma (McKane 1980, 669).
Kot opisuje abecedna pesem, mu je to do določene mere že uspelo, saj zaseda
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pomemben položaj v skupnosti (Bergant 1997, 92) in pri mestnih vratih s preostalimi
moškimi debatira o družbenih temah (Apple 2011, 178).
Z vrstico Prg 31,25 se nadaljuje govor o vrli ženi, ki je opisana takole: »Moč in ugled
sta njeno oblačilo, smeji se prihodnjemu dnevu.« Najverjetneje gre pri tem opisu za
prikaz ekonomske (McKane 1980, 669) in družbene (Bowie idr. 1980, 956) moči
njenega doma, saj se lahko smeji negotovi prihodnosti ravno zaradi njenega prepričanja
v zadostnost prihrankov, kateri naj bi družini omogočali uspevanje tudi v težkih
okoliščinah (McKane 1980, 669).
Poleg vseh že omenjenih dejavnosti, ki jih vrla žena izvrstno opravlja, se v vrstici Prg
31,26 dodaja še nova – dobra mati je tudi učiteljica, saj se je velik del poučevanja
odvijal ravno v domači hiši. Popolna žena ni le gospodinja in podjetnica, ampak
premore tudi zavidljiv intelekt (Bowie idr. 1980, 957). McKane (1980, 670) dodaja, da
njena modrost in pouk ne pomenita nujno moralnega ali verskega učenja, ampak bi
lahko na tem mestu šlo tudi za ženin strokovni nasvet deklam, na temo dejavnosti, ki jih
vrla žena nadzoruje in vodi. Fontaine (1995, 30) v svojem razmišljanju o materini vlogi
v učenju, svetovanju in reševanju sporov doma ugotavlja, da so omenjene naloge tiste,
ki jo usposabljajo za izvajalko modrosti. Mater kot učiteljico srečamo tudi v Prg 1,8;
6,20, kar pomeni, da je materin nauk užival nemalo spoštovanja v tradicionalni družbi
(30). Avtorica dodaja, da je materina vloga učiteljice majhnih otrok obeh spolov, deklet
vseh starosti in hišnih dekel, ena izmed velikih virov njene moči, kar jo dela avtoriteto
doma (31), če ne tudi v družbi.
Zaradi vseh opisanih lastnosti in dejavnosti vrle žene jo njeni sinovi in mož blagrujejo
ter hvalijo (Prg 31,28). Knjiga Pregovorov je polna svaril pred nespodobnimi in
praznoglavimi ženskami23, na tem mestu pa se srečamo z ravno nasprotnim pristopom,
ki je hvala častnim in spoštovanja vrednim ženskam (Bowie idr. 1980, 957). Vendar
kljub temu da je mnogo hvale vrednih žensk, vrla žena prekaša prav vse (Prg 31,29) in
se s tem postavlja na prvo mesto.
Zelo zanimiva je vrstica Prg 31,30, ki pripoveduje: »Varljiva je milina in minljiva je
lepota, žena, ki se boji Gospoda, pa je hvale vredna.« McKane (1980, 670) razlaga, da
se je na telesno lepoto in simpatičnost gledalo kot na zahrbtno in brez vrednosti, ker ni
Prepirljiva ženska v Prg 21,9; prepirljiva in jezljiva ženska v Prg 21,19; lepa ženska brez razsodnosti v
Prg 11,22.
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nenehna in ne traja. Tako dobra žena, ki si zasluži hvalo, ni lepa in simpatična (vsaj ne
nujno), ampak le tista, ki se boji Gospoda. Tu pa že preidemo iz povsem posvetnega
opisa sposobnosti vrle žene, na opis, ki vsebuje njeno versko dimenzijo. Kot smo
omenili, se celotno pesem, razen te vrstice, največkrat razlaga kot povsem tustranski
opis sposobne oz. popolne žene. Kot večpomenski McKane (1980, 670) opisuje vrstici
Prg 31,20.26b. Prva (v. 20) opisuje ženino pomoč revnim, kar se lahko razume tudi kot
del verskih dolžnosti, medtem ko druga vrstica (v. 26b) govori o dobrem pouku, ki se ga
lahko razume kot versko ali moralno navodilo. Ravno zaradi edine jasne omembe
verske dimenzije v tej abecedni pesmi, se vrstico Prg 31,30 lahko razume kot kasnejši
dodatek (670). Hawkins (1996, 15) pri tem dodaja, da je vrstica Prg 31,30 pomembna
tudi zato, ker prikaže drugo stran vrle žene v kontekstu njenih osebnostnih in duhovnih
lastnosti. Kljub temu da je vrla žena opisana kot premožna ženska, so vse njene
osebnostne in duhovne lastnosti uresničljive tudi brez bogastva oz. finančne stabilnosti.
Lastnosti, kot so: zaupanja vredna (Prg 31,11), gospodarna (Prg 31,11.13.15.1720.24.27), modra in pouka polna (Prg 31,26), vse izhajajo iz temeljne lastnosti vrle
žene, ki je strah Gospodov (Prg 31,30), in zato niso niti najmanj odvisne od
premoženjskega stanja žene (Hawkins 1996, 15). Vrlo ženo bi tako imeli za kaj hvaliti
tudi v primeru, da ne bi proizvajala bogastva, saj bi še vedno posedovala osebnostne in
duhovne kreposti.
Pesem se zaključi s klicem po hvali vrle žene: »Dajte ji od sadov njenih rok, njena dela
naj jo hvalijo pri vratih!« Vrstica kliče k priznavanju zaslužnosti dosežkov vrle žene, ki
naj se javno prepoznajo in pripišejo, saj si žena zasluži dober ugled in visoko mesto v
skupnosti (McKane 1980, 670). Isto misel pa lahko tudi razumemo v smislu, da vredna
žena ne potrebuje nikogaršnje hvale, saj jo hvalijo že njena lastna dela (Bowie idr. 1980,
956).
Kot smo lahko videli, je vrla žena izjemno sposobna in vsestranska ženska, od katere je
odvisna dobrobit celotne družine. Dober del njenih dejavnosti je jasno opisan, zaradi
česar ima abecedna pesem v Prg 31,10-31 poseben pomen za razumevanje statusa
poročenih žensk in tudi za razumevanje vodenja gospodinjstva v bibličnih časih.
Upravičeno se lahko vprašamo: je imela hebrejska žena sploh dovolj pravic in
svoboščin za izvajanje vseh aktivnosti, ki jih opisuje pesem? Lang (2004, 189) trdi, da
temu je tako in da moramo vrlo ženo razumeti kot resnično žensko, obdarjeno z
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verjetnimi lastnostmi in sposobnostmi. Opisuje, da so vse sposobnosti vrle žene povsem
verjetne, vendar priznava, da je seznam morda rahlo predolg za resnično življenje, kar
pripisuje zanesenosti pesnika (189). Podobno razmišlja tudi Murphy (1998, 245), ki se
sprašuje: »Kdo bi sploh lahko dosegel v več življenjih to, kar ona doseže v teh verzih?«
Vendar Fox (2009, 912) ne deli Murphyjevega skepticizma in meni, da je povsem
možno in verjetno, da gre pri vrli ženi za resnično žensko, čeprav ji je zaradi njene
neverjetne sposobnosti težko najti enako. Razlaga, da kar nekaj navedenih opravil
(kupovanje zemlje, zasajanje vinograda in trgovanje) vrla žena ne izvaja vsakodnevno,
hkrati pa ji pri opravilih pomagajo tudi njene dekle. Obe dejstvi ji močno olajšata
opravljanje vseh opisanih dejavnosti (912). Tako njena opravila postanejo izvedljiva,
vendar se vrli ženi vseeno pripisuje neverjetna sposobnost vodenja, izvajanja in
nadziranja.
Abecedna pesem vrli ženi pripisuje dve osnovni ženski opravili – skrb za hrano (Prg
31,14-15) in obleko (Prg 31,13.19.21-22) (Lang 2004, 191). Tako oskrbovanje s hrano
kot z obleko sta bili dve sestavni dejavnosti žena in mater, zato je povsem verjetno, da
je vrla žena vse to opravljala in zmogla. Pri tem omenimo, da žene v bibličnih časih
niso kupovale že izdelane tkanine oz. blaga in iz njega ustvarile oblačila, ampak so
samostojno izvedle celoten proces od tkanja ali predenja do oblikovanja obleke (193). V
besedilu je posebna pozornost dana zimskim oz. dvojnim oblačilom, ki so opisana kot
zelo razkošna. Zadolžitev vsake žene na področju Mediterana je bila sebi in svoji
družini priskrbeti topla oblačila za čez zimo, kar stori tudi naša vrla žena, vendar s to
razliko, da ona svoji družini priskrbi razkošna oblačila, ki so izkazovala njihov višji
razred (194). Prav tako ni nenavadno, da vrla žena trguje z blagom in oblačili24. Na ta
način je lahko prišla do svoje gotovine, ali pa do potrebnih dobrin, preko blagovne
menjave (195). Enako pričakovano je opravilo žene, da daje praktična navodila in
napotke svojim deklam, da ji s tem pomagajo pri vsakodnevnih gospodinjskih opravilih.
Vrla žena je tako po principu delitve del na »moška in ženska dela« opravljala vsa
»ženska dela«, medtem ko je njen mož prevzel »moška dela«25 (196). Kot »ženska
dela« so po navadi opredeljena tista dela, ki jih je žena opravljala v okviru svojega
Vrla žena ni edina opisana ženska v Stari zavezi, ki s proizvodnjo tkanine pomaga preživljati celotno
družino. Podoben primer najdemo v knjigi Tobit, kjer žena Hana trguje z blagom, za svoje odlično
opravljeno delo pa je poleg plačila nagrajena še s kozličkom (Lang 2004, 195).
25
»Moška dela« so vsa tista dela, ki jih mož opravlja izven svojega doma v javnem prostoru. Tako je
opisan tudi mož vrle žene, ki pri mestnih vratih sedi s starešinami dežele (Lang 2004, 196).
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doma, vendar je naša vrla žena poleg tega, da gospodinji, opisana tudi kot aktivna zunaj
domače hiše, ko ureja zasajanje vinograda (Prg 31,17) (197). Lang (2004, 199) meni, da
se pesem z opisom ključnega ekonomskega doprinosa vrle žene oddalji od resničnega
življenja v antiki, saj bi njen mož moral biti opisan kot bogati lastnik nepremičnin, ki
ženo oskrbuje z dobrinami in ne obratno. Ekonomski temelj hebrejskega gospodinjstva
višjega razreda je bil moško orientirano kmetijstvo in ne žensko orientirana tekstilna in
druga proizvodnja (199). V abecedni pesmi pa najdemo še eno neskladnost z resničnim
življenjem hebrejskih žena v antiki, ki je povezana s kupovanjem in posedovanjem
nepremičnin (201). V Prg 31,16 je vrla žena opisana kot tista, ki kupi in preuredi
vinograd, vendar v resnici ne vemo zagotovo, če so ženske v tistem času sploh imele
pravico nakupa in/ali posedovanja zemlje izven dedovanja, saj o tej temi biblični
zakoniki molčijo (203).
Kot lahko vidimo, se večina opisa vrle žene povsem ujema z resničnimi zadolžitvami
hebrejskih gospodinj, z izjemami nakupa in posedovanja zemlje, ekonomske odvisnosti
družine od žene in ženinimi dejavnostmi izven domače hiše. K omenjenim
neskladnostim Valler (1995, 85) dodaja še ženino pogajanje za nakup zemlje in urejanje
trgovskih poslov v tujini. Lang (2004, 189) trdi, da bi zaradi dosegljivosti opisanega
ideala žene, ta abecedna pesem lahko služila kot vzpodbuda ženam k oponašanju vrle
žene. Podobno meni Hawkins (1996, 15), ki pravi: »Plemenita žena je seštevek vsega
kar je bilo že rečenega o dobri ženski ali ženi. Je ultimativna vzornica, po kateri lahko
vsaka ženska v kateremkoli času oblikuje svoje življenje, če si želi živeti po principih
modrosti in strahu Gospodovega.« Camp (1985, 83) tej misli dodaja še svojo
perspektivo, saj je mnenja, da poleg vrle žene v Prg 31,10-31 obstaja še en literarni
model idealizirane ženske, ki je primeren za posnemanje – Eva v 1 Mz. Obe sta
idealizirani kot ustvarjalni in močni ženski, ki sodelujeta z moškimi za dobrobit sveta v
katerem živita, vendar ne prvenstveno za nadaljevanje svoje vrste preko rojevanja otrok,
in ne v položaju podrejenosti ali odvisnosti od moških (83).
Če na kratko povzamemo do sedaj predstavljene razlage, vidimo, da vrlo ženo v naši
abecedni pesmi lahko razumemo kot resnično žensko26, ki je obstajala in se jo v pesmi
hvali (Fox 2009, 909), ali pa kot predstavljeni ideal, kakšna naj bi bila popolna žena v
Z izrazom »resnična ženska« mislimo na ženo, ki je resnično živela v določenem času in kraju.
Posedovala je vse opisane lastnosti in izvajala omenjene dejavnosti, ki so posledično v njenem življenju
ali po njeni smrti navdahnile neznanega pesnika k zapisu pesmi o vrli ženi.
26

27

popolnem svetu (Camp 1985, 92). Joüon (1922, 349) je na svojstven način uspel
združiti obe razlagi, saj meni, da je zaradi jasno opisanih lastnosti žene očitno, da gre za
resnično osebo, ki je nekoč živela27. Hkrati poudari, da njena zgodovinskost oz.
resničnost še ne pomeni, da v tej abecedni pesmi ni idealizirana. V nasprotju s tem je
Fox (2009, 912) prepričan, da v abecedni pesmi ni pohvaljena resnična ženska, o tem
dvomi tudi Murphy (1998, 911), ki se bolj nagiba k mnenju, da je vrla žena opisan ideal
vseh praktičnih in etičnih ženskih vrednot (912). Fox (2009, 912) celo zagovarja, da je
vrla žena pravzaprav ženska oblika modrega moškega/modreca, ki ga opisuje knjiga
Pregovorov. Vrla žena uspeva v vseh tistih lastnostih in dejavnostih, ki so najbolj
pomembne za modrece v knjigi Pregovorov oz. za avtorje in urednike knjige (916), kot
najbolj očitno na tem mestu omenimo strah Gospodov. S tem v mislih omenimo še
tretjo možno razlago - če modreci in vrla žena živijo in delujejo po podobnih vrednotah,
potem niti modreci niti vrla žene ne predstavljajo izključno ideala za svoj spol, ampak
skupaj predstavljajo ideal popolne osebe (močna, vredna, natančna, sposobna,
darežljiva, samozavestna, modra in Boga boječa) (916).
Poleg razlage Crenshawa (2010, 15), ki trdi, da je namen abecedne pesmi pohvala ženi,
ki povečuje možev ugled, Whybray (1994, 154) predstavlja še dve drugi možnosti:
pesem našteva lastnosti ženske, katere naj moški išče v njegovi bodoči ženi – t. i.
priročnik za bodoče ženine (Whybray 1972, 184), ali pa gre za navodilo/priročnik za
mlada neporočena dekleta, ki jim daje ideal, po katerem naj se vedejo, da si bodo lahko
našle moža. Fox (2009, 917) meni, da bi okviru navodila ženinom lahko med drugim šlo
za nasvet, naj zakonov ne sklepajo samo na osnovi lepote ženske in strasti med njima,
ampak na sposobnosti ženske v okviru partnerstva, vzgoje in oskrbovanja družine (916).
Zadnjo tezo o navodilu nevestam pa zagovarja Margaret Crook (1954, 140), ki trdi, da
je pesem vodilo za bodoče neveste in ne opis resničnih ženinih lastnosti. Predlaga
razlago, da gre za spomin, ki bi ga mlade ženske iz višjega družbenega razreda lahko
prinesle iz šole, kjer so jih pripravljali na zakon s pomembnim moškimi in na
prevzemanje ženskih položajev v skupnostih (140).
Vidimo lahko, da so vse v tem podpoglavju opisane razlage tustranske in vpete v
človeško družbo. Ne glede na vrsto omenjenih razlag je tudi jasno, da abecedna pesem
govori o ženskah in njihovem mestu v družbi. Upravičeno se nam morda zdi
27

Vendar omenimo, da avtor ne navaja, katero resnično ženo bi pesem lahko opevala.
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presenetljiva stopnja neodvisnosti in ekonomske pomembnosti, ki jo akrostih pripisuje
ženi v očitno patriarhalni družbi (Fox 2009, 912), čemur lahko le prikimamo, saj
deloma razblinja nekatere napačne predstave o povsem podrejeni vlogi žensk v
bibličnem času. Vendar vseeno ne pozabimo, da je celo vrla žena, ki je predstavljena
kot boljša in sposobnejša od vseh ostalih žena, večinoma omejena na domače okolje,
izvzeta iz političnih debat in svetov, njeno zasluženo premoženje pa namenjeno
predvsem družini. Fox (2009, 914) razlaga, da je vrla žena pohvaljena zaradi svoje
sposobnosti služenja denarja, medtem ko moški na njenem mestu ne bi bil, saj se je
zaslužek moža smatral za njegovo osebno lastnino, zaslužek žene pa kot skupno
družinsko premoženje, katerega glava je bil mož. Murphy (1998, 247) o opisanem
odnosu med spoloma potrjuje mnenje, da je abecedna pesem napisana z moškega
zornega kota. Ženska naj bi bila med drugim pohvaljena tudi zaradi aktivnosti, ki naj bi
jih drugače opravljali moški. Ravno zaradi tega in zaradi opisa vloge moža, ki namiguje
na nekakšno popolno pasivnost in nepomembnost, se Murphy (1998, 247) sprašuje, če v
pesmi morda ne gre najti rahlo sled ironije, povezane z opisano vlogo moža vrle žene.
Medtem ko on le debatira s svojimi prijatelji ob mestnih vratih, je žena doma učinkovita
in dejavna sila (247). Zadnje Murphyjevo mnenje se nam zdi izjemno zanimivo, saj
nakazuje na možnost, da je avtor abecedne pesmi v družbi zaznal nepravično
porazdelitev del in pravic glede na spol, kar bi ga lahko navdahnilo za pisanje družbeno
kritične pesmi.

1.2.4 Pesem v Prg 31,10-31 kot drugačen opis poosebljene modrosti

Whybray (1994, 154) opisuje, da v zadnjih letih mnogo eksegetov v abecedni pesmi o
vrli ženi vidi več kot le tisto, kar se da opaziti na prvi pogled 28. To »novo branje«
Murphy (1998, 248) razlaga kot drugo oz. globljo pomensko plast, in Fox (2009, 907)
kot moderno alegorično interpretacijo. Oba opisa uporabljata le različne izraze za danes
ponovno29 močno razširjeno razlago, ki vrlo ženo razumeva kot poosebitev modrosti
(907), tako kot je ta poosebljena v prvem delu knjige Pregovorov (Prg 1,20-33; 8,1-36;
S tem mislimo na razlage, ki vrlo ženo razumejo kot resnično žensko ali kot ideal žene, kateremu naj bi
se ženske v bibličnih časih poskušale čim bolj približati.
29
Judovska razlaga iz Midraš pregovorov vrlo ženo iz Prg 31,10-31 razume kot poosebljeno modrost
(Apple 2011, 179), medtem ko jo Hilarij iz Poitiersa razlaga le kot modrost (Fox 2009, 907). Kot lahko
vidimo, alegorična interpretacija v primeru naše abecedne pesmi nikakor ni sodoben izum.
28
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9,1-6 in deloma Prg 3,13-20). Poleg razlag, ki obe pomenski plasti predstavljajo kot
enako pomembni (npr. Fox 2009, 907), bomo predstavili tudi tiste, ki se nagibajo bolj k
simbolni interpretaciji (npr. McCreesh 1985, 25–46) ali k dobesednemu razumevanju
(Schroer 2000, 25). Whybray (1994, 154) omenja tudi možnost, da ne gre nujno za
dosledno poosebitev, ampak v pesmi vidi lik ženske, ki na nek način samo predstavlja
modrost.
Vidimo lahko, da je abecedno pesem, ki tvori vrhunec in zaključek knjige Pregovorov
(Whybray 1994, 154), možno razumeti na dva precej različna načina. Vendar, kakor trdi
Fox (2009, 908), namen alegorične razlage ni nadomestiti dobesedni oz. površinski opis
vrle žene, ampak soupoštevati to vrsto razlage na višji pomenski stopnji. Gre torej za
strpno sobivanje in dopolnjevanje, ne pa za tekmovanje (katera razlaga je pravilnejša)
ali izpodrivanje.
Bergant (1997, 92) opisuje, da abecedno pesem sicer lahko razumemo kot samostojno
pesem, vendar ne moremo zanikati dejstva, da uporablja nekatere enake ženske
podobe30, kot jih najdemo že v prvem delu knjige (Prg 1–9). Zaradi omenjenih ujemanj
avtor predlaga, da le-ta tvorijo povezanost med začetkom in koncem knjige Pregovorov,
kar nam daje vedeti, da je knjiga strukturno gledano namensko sestavljena (93).
Podobno meni McCreesh (1985, 25), ki med drugim zagotavlja, da ravno ta pesem igra
ključno vlogo za razumevanje vse knjige31, saj prevzema vlogo nekakšnega ključa oz.
kode. To je tudi razlog za trditev, da moramo abecedni akrostih v Prg 31,10-31 gledati v
kontekstu celotne knjige Pregovorov (Murphy 1998, 246) in morda tudi širše – v
kontekstu modrostne in preroške literature.
Podobno kakor v prejšnjem podpoglavju si poglejmo ključne vrstice, ki v tem primeru
vrlo ženo povezujejo s poosebljeno modrostjo v knjigi Pregovorov in v drugi modrostni
ali preroški literaturi. Opazili bomo, da je vrla žena opisana na način, ki nas bo
upravičeno močno spomnil na že videne opise modrosti (Murphy 2002, 27; Bergant
Žena in modrost sta med seboj povezani. Schroer (2000, 26) meni, da je poosebljena modrost kakor
ženska, na način, da je ženska podoba modrosti (tako poosebljene, kot nepoosebljene). Primere te
povezave v knjigi Pregovorov bomo sproti vpletali med besedilo vrstične razlage pesmi Prg 31,10-31.
Dodajmo še, da se omenjena povezava iz knjige Pregovorov preseli tudi v Sirahovo knjigo, kjer naletimo
na ujemanje npr. Prg 3,13 in Sir 16,1 (Murphy 2002, 27).
31
McCreesh (1985, 25–46) govori o Pohvali vrli ženi tudi kot o povzetku in zaključku knjige Pregovorov,
ter jo primerja s podobno abecedno pesmijo v Sirahovi knjigi (Sir 51,13-30), ki je prav tako postavljena
na konec knjige, govori o modrosti in uporablja enako literarno obliko. Podobnosti med odlomkoma
služijo kot dodaten argument, da je Pohvala vrli ženi nekakšna oblika hvalnice modrosti.
30
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1997, 92). Na ta način bomo ugotovili, če in v kolikšni meri je alegorična razlaga
Pohvale vrli ženi prepričljiva kot vrsta branja omenjenega besedila, ki modrost enači z
vrlo ženo.
Prva vrstica (Prg 31,10a) se glasi: »Vrlo ženo, kdo bo našel?«, kar smo že razložili z
vidika iskanja popolne žene (dobesedno razumevanje vrstice). Vendar lahko vprašanje
razumemo tudi drugače, če v njem iščemo globlje pomenske plasti. Ne moremo
spregledati očitne podobnosti te vrstice s podobnim vprašanjem, ki ga postavlja Job:
»Modrost pa, kje jo je mogoče najti, kje je kraj razumnosti?« (Job 28,12). Murphy
(1998, 246) tako poleg dobesednega razumevanja vrstice opisuje tudi možnost, da je
vrla žena pravzaprav poosebljena modrost, ki je ni mogoče najti. Če smo dejali, da Job
v svoji pesmi (Job 28) išče poosebljeno modrost, ki je ne najde, ker je modrost pri Bogu
in je tako izven človeškega dosega, potem na tem mestu trdimo, da gre v Prg 31,10a za
podobno izhodiščno misel, ki poudarja težko dosegljivost oz. morda celo nedosegljivost
modrosti. Tudi v knjigi Pregovorov je modrost opisana kot bivajoča z Bogom (Prg 8,2230), zaradi česar lahko še hitreje prepoznamo namig na nedosegljivost modrosti (249).
Podobno meni tudi McCreesh (1985, 36), ki glede vrstice Prg 31,10a pravi, da gre za
nekakšno retorično vprašanje, ki najverjetneje pričakuje in v usta polaga negativen
odgovor. Tudi on opaža že opisano povezavo z Job 28, hkrati pa dodaja še druga svoja
opažanja o povezavi med iskanjem in najdenjem modrosti ali modrih. Podobno
vprašanje zasledi že v Prg 20,6b: »kdo pa more najti zvestega moža?« V tem primeru se
izpostavi nasprotje med samo-proglašeno krepostjo in tisto, ki je resnična, zanesljiva in
pristna, ravno to zadnjo (36) pa naj bi bilo skoraj nemogoče najti (37). Pričakovani
odgovor na omenjeno vprašanje bi bil, da nihče ne more najti take osebe. McCreesh
(1985, 37) pa najde še eno sorodno vprašanje, ki se v tem primeru ukvarja z znanjem o
vsem, kar je: »Daleč je ostalo, kar je bilo, in globoko, globoko; kdo more to najti?« (Prd
7,24). Tudi v tem primeru lahko odgovorimo, da znanja o vsem, kar je, predvidoma ne
more najti nihče. Karkoli že iščemo, zaupanja vredno osebo ali modrost, je skoraj ne
moramo najti (McCreesh 1985, 37). Do tu se Murphy (1998, 246) in McCreesh (1985,
37) strinjata, retorično vprašanje naj bi tudi na podlagi drugih podobnih vprašanj (npr.
Job 28,12.20; Sir 1,6-7; Bar 3,15), že v naprej predpostavljalo odgovor, da modrosti ne
moremo najti. Prava uganka pa se za McCreesha na tem mestu šele začne, saj meni, da
je predpostavljen odgovor v nasprotju s tem, kar sledi v pesmi. Pesem v nadaljevanju
namreč govori, da je tako žensko vredno zasledovati oz. jo iskati. Zato avtor članka
31

meni, da ima uvodno vprašanje namen poudariti neprimerljivo vrednost žene, hkrati pa
priznava, da je tako velikansko vrednost težko najti. Zato začetna vrstica ne kaže na
povsem nedosegljiv ideal, ampak na zelo neverjetno posameznico, katero je zaradi
njene neverjetne vrednosti pomembno iskati in si jo pridobiti (37). Modrost si je tako
težko pridobiti, vendar nas to ne sme odvrniti od truda zanjo.
Podobno razmišlja tudi Schroer (2000, 22), ki pravi, da je v abecedni pesmi jasna
povezanost med vrlo ženo, modrostjo in Bogom. Tema iskanja je zanjo eden izmed
odločilnih dejavnikov, ki vrlo ženo povežejo z modrostjo. Svojo trditev podkrepi z
dvema primeroma iz Pregovorov: »Kdor najde ženo, je našel nekaj dobrega, prejel je
milost od Gospoda,« (Prg 18,22) in podobno sta enaka sreča in življenje obljubljena
tistemu, ki je našel modrost (Prg 8,35). Korist vrle žene za moža in družino, pa je
razvidna preko celotne pesmi (Prg 31,10-31).
Poleg razlage vrstice, ki si pomaga s podobnimi primeri iz Stare zaveze, pa McCreesh
(1985, 38) opisuje tudi drug pristop k interpretaciji uvodnega vprašanja, ki še bolj
podpira enačenje vrle žene z modrostjo. Prg 31,10a lahko razumemo tudi kot uganko, ki
jo moramo rešiti. Pod uganko razumemo identiteto ženske, katero se opisuje v celotni
abecedni pesmi. McCreesh (1985, 38) zagovarja, da pesem kot uganka ne izstopa iz
sobesedila, saj je umeščena v del knjige, ki vsebuje pregovore, ki so precej drugačni od
vseh preostalih besedil v knjigi, to so npr. uganka (Prg 30,1-4), različni številčni
pregovori (Prg 30,15-16; 30,18-19; 30,21-31) in svarila (Prg 30,5-6.10; 30,11-14.17;
30,32-33; 31,1-9). Zaradi podobnosti sobesedila se verjetnost, da gre v abecedni pesmi
(Prg 31,10-31) tudi za uganko, poveča. K temu McCreesh (1985, 38) dodaja še
argument iz samega začetka knjige Pregovorov, začetni verz (Prg 1,6): »da bo razumel
pregovor in priliko, besede modrih in njihove uganke,« ki naj bi v tem kontekstu
napovedoval vsebino celotne knjige. Z omembo ugank napoveduje torej tudi te kot
literarno zvrst, ki se pojavi v tridesetem poglavju (Prg 30,1-4) z besedami Agúrja in
zatem zopet v Pohvali vrle žene (Prg 31,10). McCreesh (1985, 38) je mnenja, da bi
razvozlanje uganke o vrli ženi vodilo k odkritju modrosti (resnična identiteta vrla žene
naj bi bila v tem primeru poosebljena modrost). V primeru, da v naši abecedni pesmi res
prepoznamo uganko, se zdi opisana identifikacija verjetna, saj je pri ugankah jasno, da
moramo pogledati preko tistega, kar je očitno, oz. kar se samo ponuja (npr. opis popolne
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žene), v tisto, kar je skrito v samih besedah in kar lahko preberemo med vrsticami (opis
modrosti).
Poleg že omenjenega pa prvi del vrstice razkriva še eno povezavo, ki vzpostavlja
izenačitev vrle žene z modrostjo, to je beseda »našel«. Murphy (1998, 246) izpostavlja,
da glagol »najti« ne pomeni samo preprostega iskanja, ampak se bolj približuje pomenu
»pridobiti« (npr. pridobiti modrost). Na tej osnovi se Prg 31,10a močno povezuje z
drugima dvema omembama pridobivanja modrosti v prvih devetih poglavjih knjige
Pregovorov (Prg 1–9). Tako v Prg 1,28 preberemo: »Tedaj me bodo klicali, pa ne bom
odgovorila, iskali me bodo, pa me ne bodo našli,« in v Prg 8,35 podobno: »Kdor me
najde, najde življenje in prejme milost od Gospoda.«
Ker je McCreesh (1985, 36) mnenja, da se identifikacija vrle žene z modrostjo razkrije
šele v izbiri besed in fraz, hkrati pa se s tem pokaže tudi simbolna vrednost modrosti,
daje zato dosti poudarka besedi »vrla« (hebr. ḥayil), katera razkrinkava identiteto in
lastnosti vrle žene. Že v prejšnjem podpoglavju smo omenjali tustranske razlage, kaj bi
beseda »vrla« lahko pomenila za ideal popolne žene ali celo za resnično ženo. Na kratko
smo omenili, da je poleg vrle žene tudi Ruta opisana kot vrla (Rut 3,11), kar vzpostavlja
povezavo med dvema ženskama. McCreesh (1985, 39) meni, da primerjava z Ruto služi
kot metoda za razčlenitev nekaterih vidnih lastnosti portreta v Prg 31,10-31; tako je tudi
s povezavo z drugimi svetopisemskimi ženami, ki so izjemno dejavne in je od njih
odvisen velik del preživetja in nadaljevanja družine. Ravno ta povezava s
svetopisemskimi ženami nam razkriva, da je potrebno žensko v Prg 31,10-31 videti v
isti luči – kot tisto, od katere je odvisno preživetje in uspeh družine (40). V primeru, da
vrlo ženo razumemo kot modrost, je lastnost omogočanja preživetja in uspeha družine
še bolj razumljiva, saj je ravno modrost tista, ki vodi v življenje (npr. Prg 3,16; Sir 1,20;
Bar 4,1; posredno pa tudi v Mdr 7,7-14, kjer modrost vodi dobrine, ki omogočajo
življenje, in Sir 24,23-34, kjer je modrost (postava) opisana kot voda, ki napaja in s tem
omogoča življenje). Tudi v nadaljevanju se smer razmišljanja drži poti življena, saj
McCreesh (1985, 40) predstavi zanimiv kontrast med ženo v Prg 31,10-31 in žensko, ki
se jo omenja v Prg 31,3: »Ne dajaj ženskam svoje moči, ne svojih poti pogubnicam
kraljev.« V Prg 31,3 mati kraljica svari svojega sina, naj ne daje svoje moči (ḥayil)
ženskam, ki same te moči nimajo in jo zato jemljejo drugim. One ravno zaradi
pomanjkanja svoje moči postanejo uničevalke vseh, ki so jim blizu. Ob tem opisu slabe
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ženske (Prg 31,3) se lahko hitro spomnimo na ženske32, ki so bile že opisane v prejšnjih
poglavjih (Prg 1–9) in prinašajo nezvestobo, nevednost, žalost in končno smrt. Zdi se,
da se opis v Prg 31,3 nanaša ravno na njih oz. na isto vrsto žensk33. V nadaljevanju (Prg
31,10-31) pa ravno obratno srečamo žensko, ki ima svojo moč (ḥayil), vendar jo
uporablja za služenje drugim. Če smo prej dejali, da ženska brez moči uničuje, pa vrla
žena, ki poseduje moč, ustvarja in ščiti. Kot lahko vidimo, se knjiga Pregovorov
končuje (Prg 31) z isto temo, kot se je začela (Prg 1–9) – to je kontrast med ženskami,
ki vodijo v smrt, in žensko modrostjo, ki obljublja življenje (Prg 9). Pri tem pa moramo
prepoznati še razliko, da se na koncu zaradi razvoja dogodkov in misli ravnovesje
prevesi v prid modrosti (McCreesh 1995, 40).
Kot zadnjo razlago besede vrla (ḥayil) predstavljamo pomen, ki je povezan z bogastvom
in se prav tako lepo vklaplja v našo pesem ter podpira izenačenje vrle žene z modrostjo.
Žena v Prg 31,10-31 trguje z daljnimi kraji (v. 14), kupuje vinograd (v. 16), prodaja
oblačila (v. 24) in v svojem trgovanju prepoznava dobiček (Prg 31,18). To se zelo dobro
vklaplja s tem, kar nam je o modrosti rečeno v Prg 8,18.21, kjer se modrost opisuje kot
tista, pri kateri zase najdemo bogastvo, imetje in čast (McCreesh 1985, 40).
Drugi del vrstice (Prg 31,10b) pravi: »Daleč nad biseri je njena vrednost.« Videli smo,
da je vrednost človeške vrle žene velika (celo neprecenljiva), zaradi njenega doprinosa
družini. Vendar v Stari zavezi obstaja še tesnejša povezava med modrostjo in njeno
veliko vrednostjo/neprecenljivostjo. V knjigi Pregovorov je vrednost poosebljene
modrosti opisana s skoraj enakimi besedami, v Prg 3,15: »Dragocenejša je od biserov,
nobeno tvoje hrepenenje ji ni enakovredno,« in v Prg 8,11: »Kajti modrost je boljša od
biserov in nobena dragocenost ji ni enakovredna« (Fox 2009, 908). Tudi drugje v knjigi
Pregovorov je modrost opisana kot neprecenljiva s pomočjo primerjave z biseri ali
dragocenostmi drugih vrst (Prg 2,4; 21,15; 18,19; 16,16). Na podlagi vseh omenjenih
primerov v knjigi Pregovorov lahko sklepamo, da pesnik na vrlo ženo preslikava tisto,
kar je bilo prej rečeno za modrost (McCreesh 1985, 42), to pa podpira razumevanje vrle
žene kot modrosti34.

Tujka (oz. tuja ženska v Prg 2,16), gospa neumnost (Prg 9,13), sramotna žena (Prg 14,4) itd.
Tako Prg 1–9, kot Prg 31 sta mlajša dela knjige Pregovorov, zato lahko govorimo o isti ali podobni
antitezi. Več o omenjeni antitezi med modrostjo in tujko (Prg 1–9) v naslednjem podpoglavju.
34
Velika vrednost modrosti je opisana tudi v npr. Job 28,15-19; Mdr 7,8-9; 8,5; Bar 3,30 itd.
32
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Kot smo že omenili v prejšnjem podpoglavju, vrla žena prinaša bogastvo svojemu
možu, ki je glava družine: »Srce njenega moža ji zaupa in dobička ne pogreša« (Prg
31,11). Podobno misel najdemo v prvem delu knjige Pregovorov (Prg 1–9), vendar se ta
tam nanaša izključno na modrost: »Kajti njo pridobiti je boljše od pridobitve srebra in
njen dobiček je več kot zlato,« (Prg 3,14) podobno pa tudi v Prg 8,18: »Pri meni sta
bogastvo in čast, trajno imetje in pravičnost,« in v Prg 31,21: »da obdarim te, ki me
ljubijo, in napolnim njihove zakladnice« (Fox 2009, 908). Druga modrostna in preroška
literatura prav tako govori o dobrinah in dobičku, ki jih prinaša modrost (npr. Mdr 7,1112; Sir 1,16-17; 3,15b).
Vrstica Prg 31,11 pa razkriva še en vidik poosebljene modrosti. Vsebuje namreč prvo
omembo moža vrle žene, za katerega McCreesh (1987, 42) meni, da je odmev besedila,
ki učenca spodbuja k modrosti: »Ne zapusti je in te bo varovala, ljubi jo in skrbela bo
zate!« (Prg 4,6) in »Visoko jo ceni in te bo povišala, prinesla ti bo čast, če jo boš
objemal; ljubek venec ti bo dala na glavo, prekrasno krono ti bo poklonila« (Prg 4,8-9).
Še bolj jasno pa to opisuje pregovor v Prg 28,26: »Kdor se zanaša na svojo pamet, je
bedak, kdor pa hodi v modrosti, bo rešen.« V navedenem zadnjem pregovoru (Prg
28,26) in Prg 31,11 so uporabljene enake besede o zaupanju, le da se v prvem primeru
nanašajo na učenca modrosti, v drugem pa na moža vrle žene. Obema je skupno, da
nista zaupala svojemu srcu, ampak nekomu drugemu, ki je v obeh primeri isti – modrost
(42), ta je v Prg 31,10-31 opisana kot vrla žena omenjenega moža. Zadnjo trditev
podkrepi Schroerjevo (2000, 23) opozorilo, da si v Stari zavezi zaupanje ljudi zaslužita
le Bog in modrost (Prg 1,33), kar še okrepi interpretacijo, da mož vrle žene v resnici
zaupa modrosti.
Opisali smo že veliko zaupanje moža vrli ženi zaradi njenega uspešnega pridobivanja
dobička, ki ga lahko uživa sam in celotna njegova družina. Če to misel razdelamo,
vidimo, da je vrla žena tista, ki priskrbi in poskrbi za hrano (Prg 31,14) ter za druge
sadove njenih rok (Prg 31,16.31). Vse to se ujema z modrostjo, ki prav tako priskrbi
hrano: »'Pridite, jejte od mojega kruha in pijte od vina, ki sem ga zmešala',« (Prg 9,5) in
sad v Prg 8,19: »Moj sad je boljši kot zlato in čisto zlato, moj pridelek je boljši kot
izbrano srebro« (Fox 2009, 909). Obe torej priskrbujeta svojim bližnjim tisto, kar je
najbolj potrebno za preživetje, vendar ne samo toliko, da je ravno dovolj, ampak njuno
oskrbovanje presega osnovne potrebe družine (zagotavlja obilje). Na primer, hrana, ki
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jo priskrbi vrla žena, ni samo zadostna količina lokalnih živil, ampak »od daleč prinaša
svoj kruh« (Prg 31,14b)35. Podobno meni McCreesh (1985, 41), ki opisuje, da oba
primera na dramatičen način prikazujeta sposobnost poskrbeti za tiste, ki so pod njeno
oskrbo. To zagotavljata preko širokega razpona sposobnosti in znanj36, ki se razširjajo
preko mnogih različnih področij življenja, tako javnih kot zasebnih. Da vse to zmore,
ima vrla žena veliko moč, za katero McCreesh (1985, 41) meni, da ni običajne vrste.
McCreesh (1985, 43) tudi v sledeči vrstici opazi podobnosti z modrostjo. V Prg 31,12:
»Izkazuje mu dobroto in nič hudega vse dni svojega življenja,« naletimo na opis žene,
ki deli samo dobro in nikoli slabega; upravičeno lahko enako rečemo tudi za modrost,
vendar si moramo priznati, da v knjigi Pregovorov to ni nikjer izrecno rečeno in
navezano na modrost (43).
Fox (2009, 908) opaža, da sta tako modrost kot vrla žena gospodarici doma37. V Prg
31,15 preberemo: »Vstaja, ko je še noč, razdeli hrano svoji hiši in da navodila svojim
deklam« (podobno misel najdemo tudi v Prg 31,21.27). Vrla žena je tista, ki poskrbi, da
celotna domačija uspeva (909). Tudi v prvem delu knjige (Prg 1–9) ima poosebljena
modrost hišo, katere gospodarica je. Modrost pravi: »Blagor človeku, ki me posluša, ki
dan za dnem čuje pri mojih vratih in čuva podboje mojih duri!« (Prg 8,34), podobno
misel najdemo v Prg 9,1: »Modrost si je sezidala hišo, izklesala si je sedem stebrov«
(908). Poleg ujemanja začetka in konca, kjer naletimo na dva ženska lika (modrost in
vrla žena), ki sta obe gospodarici hiše, osrednji del knjige prav tako razkriva omenjeno
povezavo. Modrost, ki gradi hišo, srečamo v Prg 14,1: »Modra žena gradi svojo hišo,
neumna pa jo s svojimi rokami podira,« in v Prg 24,3 »Z modrostjo se zida hiša in z
razumnostjo se utrjuje,« vse to pa odzvanja v Prg 31,15.21.27, kjer vrla žena skrbi za
hišo (Murphy 1998, 246). Poudarimo, da posedovanje hiše v Stari zavezi pomeni več
kot le enostavno bivališče. Ko je rečeno, da imata modrost in vrla žena hišo, se to dotika
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Omemba trgovskih ladij v vrstici Prg 31,14 McCreesha (1985, 43) spominja na modrega kralja
Salomona, ki je bil edini kralj v izraelski zgodovini s svojo uspešno trgovsko floto. Zdi se, da je modrost,
ki jo predstavlja Salomon, povezana tudi z vrlo ženo v Prg 31,10-31. Taka primerjava (Prg 31,14) je v tej
abecedni pesmi primerna, ker je celotna knjiga Pregovorov pripisana kralju Salomonu (Prg 1,1) in ker dve
zbirki pregovorov nosita njegovo ime (Prg 10,1; 25,1) (44).
36
Ravno za modrost je rečeno, da poseduje vedenje o vseh stvareh, pamet in znanje (npr. Mdr 7,15-21;
Sir 1,25; 24,25-27 itd.)
37
Če vrlo ženo razumemo kot modrost, ki se je oženila in ustalila s svojim izbrancem, potem moramo
omeniti, da je ravno to tisto, kar si bo želel in verjetno tudi udejanjil Salomon v Mdr 8,1-16. Na enak
način kakor ženin išče svojo nevesto, bo tudi Sirah iskal modrost (Sir 51,13-30), kar bi lahko posredno
razumeli kot namig na povezavo med modrostjo in ženo. V Sir 26,1-27 bomo našli opis dobre žene,
katero se bo podobno kot vrlo ženo v Prg 31,10-31 opisovalo na zelo podoben način kot modrost.
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področja eksistence, življenja in skupnosti. Spomnimo se, da modrost vabi v hišo
življenja, medtem ko gospa neumnost vabi v hišo, ki vodi v smrt (Prg 9,18) (Schroer
2000, 24).
Spoznali smo, da pomembni ženski liki (modrost in vrla žena, pa tudi tujka in gospa
neumnost) gospodujejo hiši. Ta podobnost služi kot eden izmed »dokazov« za povezavo
med vrlo ženo in modrostjo. K temu prispeva še ena podobnost, oba pozitivna ženska
lika imata dekle oz. služabnice. Vrla žena ima doma za pomoč svoje dekle: »in dá
navodila svojim deklam,« (Prg 31,15c) enako kot poosebljena modrost v Prg 9,3:
»Razposlala je svoje dekle, naj kličejo s povišanih krajev mesta« (Fox 2009, 909).
Vrla žena je močna: »Z močjo opasuje svoja ledja in okrepča svoje roke« (Prg 31,17),
tako kot je modrost v Prg 1–9 opisana kot tista, ki poseduje moč: »Moč in ugled sta
njeno oblačilo, smeji se prihodnjemu dnevu« (Prg 31,25) in »Pri meni sta svèt in
veščina, jaz sem razumnost, pri meni je moč« (Prg 8,14) (Fox 2009, 908).
Omenili smo že, da sta tako vrla žena, kot modrost, sposobni ustvarjati dobiček.
Vzporednice lahko vlečemo iz začetka knjige v Prg 3,14b: »in njen dobiček je več kot
zlato,« s koncem knjige v Prg 31,18: »Zadovoljna je, ker je njen zaslužek dober, njena
svetilka ponoči ne ugasne« (Fox 2009, 908). Povsem jasno je torej, da obe ustvarjata
dobiček, celo beseda za dobiček (hebr. saḥar) je v obeh primerih enaka (908). Vendar to
ni vse, kar nam naša vrstica razkriva. V povezavi z modrostjo in ženino nenehno
aktivnostjo, lahko najdemo še en odmev v Prg 13,9. Če rečemo, da je žena v Prg 31,15
opisana kot tista, ki zgodaj vstaja in dela cele dneve, v Prg 31,18b pa se ta opis še
dopolni z mislijo, da dela tudi pozno v noč, bi to lahko bilo povezano s pregovorom v
Prg 13,9: »Luč pravičnih prinaša veselje, svetilka krivičnih pa ugasne.« Ta pregovor
daje še dodaten pomen vrstici Prg 31,18, saj bi beseda luč (svetilka), ki jo najdemo v
obeh tekstih, lahko v Prg 31,18 pomenila, da ženina svetilka ne ugasne, ker jo razumejo
kot pravično oz. kot nekoga, ki dela »z« in »za« pravične. Ravno to pa je ena glavnih
vlog modrosti (McCreesh 1985, 43). Ne pozabimo, da je modrost drugje v modrostni in
preroški literaturi prav tako opisana kot luč ali svetloba (npr. Mdr 7,10.26.29; Sir 24,27;
Bar 3,14-20), kar jo še tesneje poveže z vrlo ženo.
V Prg 31,25 preberemo: »Moč in ugled sta njeno oblačilo, smeji se prihodnjemu
dnevu.« O moči vrle žene v Prg 31,10-31 in vzporedno poosebljene modrosti v Prg 1–9
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smo že marsikaj povedali, zato bomo na tem mestu izpustili ponovno obravnavo te
teme. Toliko bolj pa je zato zanimiva omemba ugleda, ki ga poseduje vrla žena. Njen
ugled se posredno opisuje tudi v Prg 31,28-31, kjer se omenja hvala družine in širše
javnosti, kar namiguje na ugled vrle žene. Vzporednico z ugledom v zadnjem poglavju
(Prg 31,25.28-31) lahko najdemo v Prg 3,16: »Dolgost življenja je v njeni desnici, v
njeni levici pa bogastvo in čast« in v Prg 8,18: »Pri meni sta bogastvo in čast, trajno
imetje in pravičnost« (Fox 2009, 909). Tako modrost kot vrla žena sta tisti, ki ne samo
posedujeta čast, ampak jo tudi naklanjata drugim. Spomnimo se na moža vrle žene, ki
ravno zaradi nje uživa ugled pri mestnih vratih (Prg 31,23), kar lahko primerjamo z
omembo pridobivanja modrosti v Prg 3,4: »Tedaj najdeš milost in dobro dojemljivost v
Božjih očeh in pri ljudeh« (Hawkins 1996, 16). Vendar se čast in moč vrle žene v
kontekstu Stare zaveze še ne izčrpa s povezavo med prvim in zadnjim delom knjige
Pregovorov. Schroer (2000, 22) opozarja, da sta moč in čast v Psalmih pripisana Bogu,
kot beremo: »Veličastvo in sijaj sta pred njim, moč in čast sta v njegovem svetišču,« (Ps
96,6)38 in podobno v Ps 104,1. Moč in čast tako posedujeta Bog in poosebljena modrost,
kar kaže v smer, da moramo tudi vrlo ženo razumeti v teh okvirih in ne samo kot
človeško ženo.
Drugi del vrstice (Prg 31,25b) razkriva še eno podobnost med ženo in modrostjo – obe
se smejita prihodnosti. V Prg 1,26 modrost obljubi, da se bo smejala pogubi, ki bo prišla
nad tiste, ki je ne bodo poslušali: »Tudi jaz se bom smejala ob vaši nesreči in se
posmehovala, ko pride vaš strah.« Modrost tu izraža, da je ona sama varna in je tako le
brezskrbna opazovalka nesreče drugih; podobno preberemo v Prg 31,25b, kjer ima vrla
žena enak odnos do svoje prihodnosti: ona je varna, tako da se lahko tudi sama le smeje.
Omenjeni vrstici nam razodevata, da je prihodnost nevarnost in uničenje le za tiste, ki
ne poslušajo modrosti oz. ne živijo kakor modrost (McCreesh 1985, 42). Spomnimo se,
da so pri prerokih prihajajoči dnevi (prihodnost) polni groženj in kazni, medtem ko se v
družbi modrosti nimamo česa bati: »Kdor pa mene posluša, bo prebival na varnem in bo
miren, ne da bi se bal hudega« (Prg 1,33) (43).
Modrost v Prg 1,20-21; 8,1-3 kliče in nagovarja ljudi v javnosti, medtem ko v Prg 9,1-5
vabi v svojo hišo, kjer bo nagovorila učence modrosti. Svojo dejavnost (poučevanje)
modrost izvaja tako v javnosti, kakor doma (Schroer 2000, 19). Podobno je tudi v
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V tem primeru uporabljamo starejši prevod Svetega pisma – (SP 2005, 872)
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našem odlomku, kjer vrla žena večino svojih dejavnosti opravi kar od doma. Med vsemi
opravili, ki se omenjajo v abecedni pesmi, se navaja tudi poučevanje: »Svoja usta odpira
z modrostjo, na njenem jeziku je dober pouk« (Prg 31,26), kar lahko primerjamo in
povežemo z vrsticami Prg 8,6-9, npr.: »Vsi izreki mojih ust so pravični, nič zvijačnega
in zahrbtnega ni v njih« (Prg 8,8) (Fox 2009, 909). Omenimo, da je vrla žena opisana
tudi kot tista, ki daje navodila deklam, kar prav tako spominja na nekakšno bolj
praktično poučevanje (Prg 31,15c). Tudi v drugi modrostni literaturi poosebljena
modrost vzgaja in poučuje, npr. Mdr 8,7 in Sir 51,16.26. Vidimo lahko, da obe
poučujeta in posredujeta dober nauk, kar lahko, kot je razvidno iz primerov, izvajata
tudi doma. Jasno je ujemanje v lokaciji izvajanja dejavnosti (dom) in dejavnosti sami
(poučevanje).
Tudi vrstica Prg 31,30: »Varljiva je milina in minljiva je lepota, žena, ki se boji
Gospoda, pa je hvale vredna,« vrlo ženo povezuje z modrostjo. Že v prejšnjem
podpoglavju smo izpostavili nenavadnost uporabe strahu Gospodovega v pesmi, ki daje
poudarek na tustranskost. Kot smo lahko videli, se vprašanje razreši, ko sprejmemo
biblični pogled na svet, v katerem sveto ni ločeno od profanega, in je strah Gospodov
osnovna vrednota, ki povzema in omogoča vse ostale ženine vrline (Whybray 1994,
156). Podobna dilema se ne pojavlja, če predpostavljamo, da je vrla žena pravzaprav
poosebljena modrost. Že v Prg 1,7 lahko preberemo misel, ki izenačuje modrost in strah
Gospodov: »Strah Gospodov je začetek znanja, modrost in pouk zaničujejo neumni«
(Murphy 1998, 248). Na tem mestu lahko vidimo izenačitev med modrostjo in strahom
Gospodovim, medtem ko naša vrstica (Prg 31,30) le namiguje na izenačitev med vrlo
ženo in strahom Gospodovim. Hausman (1992, 261–267) sicer opozarja, da sam
tekstualni dokaz v Prg 31,30 ni dovoljšen, da bi ženo lahko izenačili s strahom
Gospodovim, se pa ravno na to močno namiguje. Poleg Prg 1,7, je modrost
nerazdružljiva s strahom Gospodovim tudi v Prg 8,13, v Prg 9,10 pa je strah Gospodov
omenjen kot začetek znanja. Izven knjige Pregovorov se strah Gospodov povezuje z
modrostjo npr. v Job 28,28 in Sir 1,11-21. Strah Gospodov tako omogoča modrost,
modrost pa naj bi vzajemno omogočala razumevanje strahu Gospodovega (Hawkins
1996, 16). Vidimo, da v povezavi s strahom Gospodovim obstaja očitna podobnost med
začetkom in koncem knjige Pregovorov, med vrlo ženo in modrostjo (Murphy 1998,
249).
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Zadnja vrstica abecedne pesmi (Prg 31,31) pravi: »Dajte ji od sadov njenih rok, njena
dela naj jo hvalijo pri vratih!« Že na prvi pogled lahko opazimo namig na javna mesta
zbiranja, v tem kontekstu smemo reči, da obe ženski vplivata na javnost oz. na družbo
(Prg 1; 3; 8; 9 in Prg 31,31) (Murphy 1998, 248). Ker je vpliv vrle žene na javnost
pogojen s hvalo pri mestnih vratih, Hausman (1992, 261–267) izpostavi nenavadnost in
problematičnost tovrstnega zaključka knjige Pregovorov. Izpostavlja, da pesem hvali
njeno gospodarnost in spretnost, čeprav v predhodnih poglavjih (Prg 10–29) o tem ni
nič rečenega, kar pomeni, da ne najdemo nobene priprave na tovrsten zaključek. Pod
vprašaj pa da tudi priporočilo, naj se vrlo ženo hvali pri mestnih vratih, saj dvomi, da bi
se tam hvalilo ravno žensko. Njegov dvom temelji na vprašanju realističnosti situacije v
tistih časih. Podobno skeptična je Schroer (2000, 23), ki opozori na dejstvo, da se ljudi v
Stari zavezi navadno ne hvali, ampak je to običajno rezervirano samo za Boga. Na
osnovi opisanega lahko trdimo, da zadnja vrstica radodarno razkriva identiteto vrle
žene, ki ni popolna človeška gospodinja, ampak nekaj božanskega in zelo vrednega –
modrost.
Kot smo lahko opazili med vrstično analizo, je McCreesh (1985, 44) pristaš branja, ki
vrlo ženo razume simbolično, kot simbol za modrost. Zanj je enostranska pozornost
dana ženi, zgoščenost vseh njenih dejavnosti, celo izključenost ostalih ljudi (npr. moža)
in njihovih prispevkov ter ponavljajoče besede in mnoge povezave oz. namigi na
modrost v Prg 1–9, zadosten »dokaz«, da je potrebno v abecedni pesmi (Prg 31,10-31)
brati med vrsticami (44). Prg 31,10-31 razume kot zadnji del simboličnega okvirja, ki
združuje celotno knjigo Pregovorov, tudi posamezne pregovore (Prg 10,1–29,27).
Simbolični okvir knjige omogoča celosten prikaz narave modrosti (26). Ta se začne z
značilnimi klici modrosti (Prg 1,20-21; 8,1-3; 9,3), katerih glavna lastnost je, da
naslavljajo vse ljudi, ki še niso prejeli njenega pouka, saj jo vsak, ki je še nima,
potrebuje (44). V Prg 9,1-6 klic modrosti postane vabilo (Prg 9,4), ki se posreduje preko
njenih dekel. Modrost preproste in nespametne vabi v svojo hišo, s katero se prvič
srečamo šele v devetem poglavju, sama pa se predstavi kot mladenka, zrela za zakonski
stan (44). Dogajanje in besede modrosti McCreesha (1985, 44) močno spominjajo na
veliko poročno gostijo, morda takšno, kot je opisana tudi v Vp 5,1. Kot pomemben del
simboličnega okvirja knjige avtor predstavi nasprotje med modrostjo in gospo
neumnostjo (ter tujko). Hiša nasprotnice modrosti je bila omenjena že prej (Prg 2,18;
5,8; 7,8), v Prg 9,14 pa se še bolj direktno postavi v opozicijo s hišo modrosti (44).
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Podobno je s povabilom, ki ga modrost izreka preko svojih dekel, saj gospa neumnost
uporablja enake besede. S tema vzporednicama je prikazana nujnost izbire odnosa, ki je
lahko dolgotrajno družabništvo z modrostjo ali uničujoč odnos z njeno nasprotnico (45).
Ko človek sprejme klic oz. vabilo modrosti, nastopi čas učenja, ki ga predstavljajo
samostojnejši pregovori v sredini knjige (Prg 10,1–29,27); ti učencu modrosti
omogočajo, da prepozna modrost in jo posledično tudi izbere (vrlo ženo) (45). Na koncu
knjige nasprotja med gospo neumnostjo (in tujko) ni več, ker tudi nasprotnice modrosti
ni več, saj je bilo že v Prg 7,27 izrečeno svarilo: »Njena hiša so poti podzemlja, ki
vodijo v smrtne sobane« (46). V zaključnem besedilu knjige (Prg 31,10-31) tako
srečamo samo modrost, ki je predstavljena kot vrla žena in sposobna gospodinja
domačije, ki se je končno ustalila s svojimi bližnjimi. Modrost ni nek oddaljen in visok
ideal, ki je dostopen le tistim, ki so vpeljani v njene skrivnosti, ampak je praktična,
vedno prisotna in zvesta vseživljenjska spremljevalka za vsakogar, ki izbere njene poti.
McCreesh (1985, 46) zaključuje z besedami: »Njen izvor je pri Bogu (Prg 8,22-30) in
njeno učenje pridobi Božje blagoslove (Prg 8,35), vendar je njen dom v tem svetu. To je
tako, kot si je modrost sama želela. Tudi ko je bila ob Stvarniku in se veselila v njegovi
prisotnosti, se je z njenimi besedami v Prg 8,31: 'igrala sem se na njegovem zemeljskem
krogu in moje veselje je pri človeških otrocih'.«
Schroer (2000, 25) se vprašanja povezanosti med vrlo ženo in modrostjo loti na
drugačen način. Tudi ona priznava, da sta vrla žena in modrost iz Prg 1–9 med seboj
povezani, vendar trdi, da je zadnja ženska39modrost (Prg 1–9), prva pa je modra žena
(Prg 31,10-31). Obe gradita in vzdržujeta domačo hišo, imata vpliv na javnost, in
dejavnost obeh ima nekaj opraviti s strahom Gospodovim. Na osnovi pregovora Prg
14,1 zagovarja misel, da se poosebljena modrost prvotno sklicuje na ženske modrosti,
na način, da šele ženska modrost omogoča oblikovanje lika poosebljene modrosti v
knjigi Pregovorov. To oblikovanje postavi v izgnanski in poizgnanski čas, ko se je
položaj žensk močno izboljšal zaradi splošnih kriznih razmer, kar se je odražalo tudi v
razumevanju Boga, ki je lahko zaradi večjega vpliva žensk dobil tudi žensko podobo
(31). Poosebljena modrost je namreč ravno to – ženska podoba Boga, ki se oblikuje na
podlagi ženskih modrosti in zgodovinskih razmer. Za Schroerjevo (2000, 25) vrla žena
ni popolnoma izenačena s poosebljeno modrostjo, ampak jo prej razume kot predpogoj
Poosebljena modrost je Prg 1–9 predstavljena kot še neporočena ženska, medtem ko je vrla žena že
poročena in ima svojo lastno družino.
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za nastanek tega lika. Kljub temu pa njen opis (vrle žene) ni brez vrednosti, saj se da
Gospoda izkusiti tako v vrli ženi iz Prg 31,10-31, kakor tudi v govorici poosebljene
modrosti (Prg 1–9), preko katere nagovarja Izrael (25).
V svojem razmišljanju se deloma strinjamo tako z McCreeshem (1985, 25–46), ki v vrli
ženi na prvem mestu vidi modrost, kot s Schroerjevo (2000, 25), ki trdi, da je vrla žena
»predpogoj« za dosledno oblikovanje poosebljene modrosti v Prg 1–9, ravno zaradi
dejstva, ker spregovori o izboljšanem položaju žensk (kje in kako so ženske delovale ter
kaj je patriarhalna družba od njih pričakovala). Vendar hkrati menimo, da enostranska
razlaga abecedne pesmi v Prg 31,10-31 enostavno ne zadostuje, saj ostaja na površju in
zato ne uspe prepoznati večpomenskosti našega akrostiha. Ob preučevanju besedila smo
prišli do prepričanja, da je najustreznejša interpretacija Pohvale vrli ženi tista, ki v
besedilu prepoznava dobeseden in prenesen pomen, torej obe pomenski plasti. Podobno
kot Hawkins (1996, 17) menimo, da bi omejitev vrle žene samo na poosebljeno modrost
bralca prikrajšala za razumevanje položaja žensk v bibličnih časih in za opazovanje vrle
žene ter njenega delovanja, saj le-to prikazuje, kaj pomeni biti in živeti modro.
Kljub temu da priznavamo obe pomenski plasti in njuni razlagi (vrla žena kot
poosebljena modrost in ideal popolne žene) menimo, da ima poosebljena modrost v naši
pesmi vseeno večjo težo. Ne moremo zanikati vseh opisanih ujemanj med začetkom in
koncem knjige Pregovorov, niti podobnosti s poosebljeno modrostjo v drugi modrostni
in preroški literaturi, ki našo pesem umešča med besedila, v katerih nastopa in se
razodeva modrost.

1.3 Poosebljena modrost v Prg 1–9
Poosebljeno modrost v prvih devetih poglavjih knjige Pregovorov srečamo kar
nekajkrat40. Prvič naletimo nanjo že v prvem poglavju (Prg 1,20-33), kjer ženski lik
modrost oživi, zavzame svoj položaj na javnih mestih ter samostojno naslavlja ljudi.
Nagovarja jih, naj prepoznajo njene povsem razvidne kvalitete in zato dovolijo, da ona
Izven modrostnih pesmi, ki jih bomo obravnavali v našem raziskovanju, se poosebljena modrost
pojavlja tudi med starševskimi navodili (Prg 2,2-4; 2,10-15; 4,5-9.13; 7,4), vendar v teh primerih ni jasno
definirana (Whybray 1994, 30).
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vodi njihova življenja (Whybray 1994, 12), oz. naj se naslovljenci v svojem življenju
ravnajo po njej.
Podobno pesem srečamo v osmem poglavju (Prg 8,1-36). Tudi tukaj, podobno kot v
prvi pesmi, navodilo (modrost oz. hokmā) samo oživi (Whybray 1994, 11). Ravno ta
posebnost, da v obeh pesmih modrost sama spregovori o sebi in aktivno nagovarja ljudi,
je tista, ki jo ločuje od drugih modrostnih besedil v prvih devetih poglavjih in predvsem
od krajše modrostne pesmi (Prg 3,13-20), ki prav tako govori o poosebljeni modrosti,
vendar v tretji osebi (35). Dve daljši pesmi (Prg 1,20-33; 8,1-36) sta si poleg dejstva, da
v obeh modrost govori sama zase, tj. v prvi osebi, podobni še v tem, da obe na javnih
mestih nagovarjata isto vrsto občinstva oz. poslušalstva (Prg 1,22; 8,5) (38). Zanimivo
pa je tudi dejstvo, da imata obe pesmi krajši uvod (Prg 1,20-21; 8,1-3), ki vpeljuje v
glavni del pesmi, kjer spregovori modrost sama (Prg 1,22-33; 8,4-36) (35).
Kot smo na hitro že omenili, v tretjem poglavju najdemo kratko pesem o modrosti (Prg
3,13-20), kjer modrost ne spregovori sama, ampak se o njej govori v tretji osebi. Kljub
njeni kratkosti pesem ni brez pomena za razumevanje poosebljene modrosti v knjigi
Pregovorov.
S poosebljeno modrostjo se zadnjič srečamo v devetem poglavju (Prg 9,1-6). V tem
najkrajšem odlomku modrost pripravi gostijo in preko svojih dekel vabi preproste in
nespametne v svojo hišo na modrostni obed. Tu je modrost postavljena v neposredno
nasprotje z drugo poosebitvijo – gospo neumnostjo (Prg 9,13-18). Oba lika, tako
modrost kot gospa neumnost, v tem poglavju na mizo položita vse karte in dokončno
razodeneta svojo naravo. Bralcu se popolnoma jasno pove, da modrost vodi k življenju,
gospa neumnost pa v smrt.

1.3.1 Poosebljena modrost v Prg 1,20-33

V Prg 1,20-33 se modrost prvič pojavi v knjigi Pregovorov. Modrostna pesem je
sestavljena iz prvih dveh vrstic (Prg 1,20-21), ki služita kot uvod v pesem in vsebujeta
opis okoliščin nagovora modrosti in njenih aktivnosti ter osebnega nagovora modrosti v
prvi osebi (Prg 1,22-33). Uvodne besede aktivnost modrosti opisujejo kot glasno
klicanje, dviganje glasu, vpitje in izrekanje njenih besed (Prg 1,20-21). Navedene pa so
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tudi lokacije, kjer modrost nagovarja poslušalce: trgi in ulice (Prg 1,20), vrh obzidja in
pri mestnih vratih41 (Prg 1,21). S tem ko modrost govori na javnih mestih, kaže na svojo
pomembnost (Whybray, 1994, 35). Weeks (2007, 120) dodaja, da je modrost prikazana
kot aktivna, javna, dosegljiva, ne pa kot skrivna in zakrita; gre za aktiven lik, ki
nenehno išče nepoučene. Poleg že omenjene pomembnosti pa njeno nastopanje v
javnosti (sploh na ulicah) spominja tudi na svetopisemske preroke (Jer 5,1; 7,2) (SPJ
2013, 114). Modrost v tej pesmi govori javno in odločno kot svetopisemski prerok, ki
grozi s pogubo in uničenjem tistih, ki zavrnejo njeno sporočilo (Murphy 2002, 16). Da
je modrost poosebljena kot prerokinja (podobno v Prg 8),

tako najbolj podkrepi

lokacija nagovora (javna mesta) in vsebina nagovora (grožnja in obljuba). Vendar,
kakor opozarja Scott (1965, 39), na tem mestu vseeno manjka en člen v sestavljanki.
Modrost namreč ni upodobljena kot poslanka, ki ljudem prinaša tipičen preroški
nagovor: »Tako govori Gospod […]« (Am 1,3), ampak govori v svojem imenu, sama
zase in s svojo lastno avtoriteto, kar spominja na boginje. Vendar to ne pomeni, da je v
Prg 1,20-33 prostor še za kakšno božanstvo poleg Gospoda, pa četudi mu je podrejeno.
Poleg manjkajočega preroškega nagovora v Prg 1,26 preberemo o posmehljivem smehu
modrosti nesrečam tistih, ki je niso poslušali, ravno tovrsten smeh pravični nesreči, pa
naj bi imel bolj mitološki42 kakor preroški ton. Scott (1965, 39) to uganko, zakaj
modrost morda celo bolj kot na preroke spominja na bližnjevzhodne boginje, rešuje z
odgovorom, da gre v primeru poosebljene modrosti pravzaprav za poosebitev
Gospodovih atributov na način, za katerega se zdi, da izvira iz starodavnih boginj
modrosti.
Ko v Prg 1,22-33 modrost končno samostojno spregovori, njene besede spominjajo na
svarilo učiteljice, ki nagovarja nespametne, porogljivce in bedake (Prg 1,22). Poslušalce
spodbuja, naj prisluhnejo njenim besedam, ki so jim povsem dostopne, ter se
spreobrnejo: »Spreobrnite se ob mojem svarjenju; glejte, izlijem vam svojega duha,
razodenem vam svoje besede!« (Prg 1,23). V istih vrsticah pa lahko poleg svarila
prepoznamo tudi napoved jeze, ki se povezuje s podobnimi govori prerokov (Iz 65,2.12;
66,4; Jer 6,19; 7,13; 11,1) (Gilbert 2003, 14).
Mestna vrata so kraj srečanja in zbiranja, kjer se preberejo razglasitve, se dosežejo dogovori in se
izvršuje pravica, tam se je bralo tudi postavo (Neh 8,3). Nerazrešeno vprašanje ostaja, če se je med
drugim bralo tudi modrostna besedila in druga sorodna navodila (Schroer 2000, 19).
42
Scotta (1965, 39) smeh poosebljene modrosti v Prg 1,26 močno spominja na smeh boginje Anat
(feničanska boginja ljubezni), ko se bojuje s svojimi sovražniki v Ugaritskem mitu o Ba'alu in Anat.
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Isto poslušalstvo, ki ga v prejšnjih vrsticah nagovarja in svari, v nadaljevanju (Prg 1,2425) direktno obtoži, da so zavrnili njen klic in učenje, kar za posledico nosi, da se
modrost v Prg 1,26-27 oddalji od odgovornosti za dobrobit poslušalcev (Whybray 1994,
38). Za omenjeno oddaljitvijo od odgovornosti za dobrobit poslušalcev in pravično
kaznijo stoji prepričanje, ki je bilo razširjeno po vsem Bližnjem vzhodu in s tem tudi v
Izraelu, da obstaja povezava med dejanjem in njegovo posledico (Schroer 2000, 2).
Tako dobra ali slaba dejanja avtomatično prinesejo dobre ali slabe življenjske posledice.
To pravilo naj bi veljalo tako za skupino kot za posameznika, vendar je v knjigi
Pregovorov najbolj poudarjena usoda posameznika (Prg 11,5.19; 12,21; 13,25) (2).
Schroer (2000, 3) trdi, da je ravno modrost kot sveti simbol predstavljala ta pravičen
red, ki vodi v uspelost ali propad.
Ob njihovi prihajajoči pogubi napove svoj smeh (Prg 1,26) in prazno iskanje ljudi, ki jo
bodo po svoji nesreči želeli najti, a bo za to že prepozno (Prg 1,28). Rečeno je: »Tedaj
me bodo klicali, pa ne bom odgovorila, iskali me bodo, pa me ne bodo našli,« (Prg
1,28), kar nam razkriva, da avtor modrostne pesmi ljudem napoveduje težko usodo, ki
pa se mu zdi pravična (Whybray 1994, 39).
Razlog za pravično kazen, ki jo napoveduje modrost, je bolj obširno opisan v Prg 1,2930: »Ker so pač sovražili znanje in za strah Gospodov se niso zmenili, niso hoteli
mojega nasveta, odklonili so vsako moje svarilo.« Whybray (1994, 39) izpostavi, da že
v osemindvajseti vrstici, kakor tudi na tem mestu in vse do konca pesmi, pride do
spremembe v naslavljanju. Modrost je v Prg 1,20-27 svoje poslušalce nagovarjala
neposredno, od Prg 1,28-33 pa jih modrost ne nagovarja več neposredno, ampak
posredno43. V prebranih vrsticah najdemo tudi omembo Gospoda (Prg 1,29b), kjer se
znanje in strah Gospodov povezujeta med seboj ter s tem dajeta modrosti še večji
pomen. Kdor se namreč odloči za modrost, se istočasno odloči tudi za vero, pobožnost
in pokorščino Gospodu. Whybray (1994, 39) o tem pravi: »V pesmi, ki govori izključno
o modrosti, omemba Gospoda močno izstopa in poudarja, da sta človeška sreča in
uspelost odvisni le od poslušanja modrosti, tudi zaradi njene povezanosti z Gospodom«
(Whybray 1994, 39).

Whybray (1994, 39) razlaga, da vzrok za to spremembo še ni znan; kot eno izmed možnih razlag
omenja, da bi lahko šlo v delu besedila, ki poslušalce naslavlja v tretji osebi, za dodatek k besedilu,
vendar o tem med eksegeti še ni soglasja.
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Whybray (1994, 39) svoje razmišljanje o modrostni pesmi v Prg 1,20-33 sklene s
komentarjem, da se pesem zaključi s povsem značilnim kontrastom knjige Pregovorov:
»Kajti nezvestoba nespametnih jih bo pokončala in lahkomiselnost bedakov jih bo
pogubila. Kdor pa mene posluša, bo prebival na varnem in bo miren, ne da bi se bal
hudega« (Prg 1,32-33). Murphyja (2002, 16) isti dve vrstici spominjata na temo prave
poti, ki se redno pojavlja v Prg 1–9, in tako tudi interpretira besedilo: »Dve poti sta
položeni pred bralca, sam pa izbira med potjo bedakov in uboganjem modrosti (Prg
1,32-33).« Če večina pesmi ne spregovori o darovih modrosti (Prg 1,22-32), pa zadnja
vrstica opiše koristi za človeka, ki posluša modrost: varnost, mirnost, izogib slabemu
(Prg 1,33).

1.3.2 Poosebljena modrost v Prg 8,1-36

Za raziskovanje in razumevanje modrosti je pesem v Prg 8,1-36 izjemno pomembna, saj
v tej pesmi modrost najdlje samostojno govori v svojem imenu. Podobno kot v prejšnji
pesmi (Prg 1,20-33), tudi tu na začetku najdemo kratek uvod (Prg 8,1-3), ki enako kot v
prvi modrostni pesmi opisuje aktivno delovanje in dostopnost modrosti (Prg 8,1) ter
lokacijo, kjer modrost deluje (Prg 8,2-3). Ker sta si besedili po vsebini uvodnega dela
skoraj povsem enaki, se na tem mestu ne bomo spuščali v ponovno razlago že
opisanega.
Govor modrosti se začne z javnim in univerzalnim nagovorom, ki je namenjen vsem −
»možem« in »človeškim otrokom« v Prg 8,4, kar lahko razumemo kot vabilo vsem
ljudem (Whybray 1994, 40) −, prav posebno pa tistim, ki jim modrosti primanjkuje −
»preprosti« in »neumni« v Prg 8,5 − (Murphy 2002, 135).
Zatem modrost izgovori svojo prvo trditev o poštenosti in verodostojnosti njenih besed
(Prg 8,6-9)44, ona je tista, ki predlaga resnico in pravico (Prg 8,7-8). Vendar, kakor meni
Murphy (2002, 135), njena prva trditev presega preprosto poštenost, saj so prav te
besede povezane z Gospodom, ki je (tudi) resnicoljuben in pravičen (Murphy 2002,
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Murphy (2002, 135) vidi v tej trditvi nasprotje z gladko govornico tujke (Prg 2,16; 5,3; 7,21).
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135). Ravno zaradi omenjene povezave lahko modrost v nadaljevanju svoj nauk opiše
kot neprecenljiv (Prg 8,10-11; 8,19)45 (Murphy 2002, 136).
Govor modrosti se nadaljuje z opisom njenih cenjenih lastnosti (Prg 8,12-16), ki jih
posreduje tudi drugim, ki ji prisluhnejo. Kot kvalitete, katere modrost poseduje, so
opisane »razumnost« in »spoznanje dobrih sklepov« (Prg 8,12), »svet«, »veščina«,
»razumnost« ter »moč« (Prg 8,14). Vse te kvalitete omogočajo modrosti, da je temelj za
kraljevanje in opora kraljem ter plemstvu (Prg 8,15-16) (Murphy 2002, 136), vendar se
tudi na tem mestu pojavlja temeljna značilnost modrosti – dostopna je vsem: »Ljubim
te, ki me ljubijo, tisti, ki me iščejo me najdejo« (Prg 8,17). Modrost, skupaj z
intelektualnimi darovi (Prg 8,12-14), pa prinaša tudi materialno obilje in družbeni status
(Prg 8,15.21).
Odlomek Prg 8,22-31 je eden izmed najpomembnejših za razumevanje poosebljene
modrosti, saj ona ravno tu najdlje govori o sebi. Whybray (1994, 41) že na samem
začetku svoje analize odlomka poudari, da je ta del pesmi povsem drugačen od
preostalih in naj bi ga zato pogosto razumevali kot samostojno pesem, medtem ko se
Scott (1965, 71) s tem ne strinja in govori o enotnosti celotne pesmi (Whybray 1994,
71), kar nam daje vedeti, da o tem ni končnega soglasja. Četudi se eksegeti o enotnosti
ali neenotnosti pesmi ne morejo zediniti, pa je dejstvo, da je vsebina srednjega dela
pesmi Prg 8,22-31 zelo drugačna od preostale. Clifford (1999, 95) razlaga, da modrost v
tem odlomku objasni, od kje prihaja njena avtoriteta in zakaj je vredna zaupanja. Ona
ima namreč poseben odnos z Bogom, kar se kaže v tem, da je bila rojena oz. zasnovana
pred vsem stvarstvom. Njena avtoriteta torej sloni na prvorojenosti pred vsem ostalim
stvarstvom (Prg 8,22-26) in na dejstvu, da je bila poleg Boga med stvarjenjem (Prg
8,27-31) (95). Ob tem dodajmo, da v Prg 8,27-31 ne najdemo sledi sodelovanja
modrosti pri samem ustvarjanju sveta, ampak samo njeno navzočnost ob Gospodu.
Osrednji del pesmi (Prg 8,22-31) predstavlja precejšen izziv za eksegete. Že v prvi
vrstici naletimo na problem večpomenskosti: »Gospod me je imel v začetku svojega
stvarstva, pred svojimi pradavnimi deli« (Prg 8,22). Hebrejska beseda, ki povzroča
težave, je qānāh, ki lahko pomeni »pridobiti, imeti ali posedovati nekaj pridobljenega«
ali pa »ustvariti, roditi, spočeti« (Scott 1965, 71). Medtem ko Scott (1965, 71)
45

Neprecenljivost modrosti je v modrostni literaturi opisana tudi v Job 28,15-29; Prg 2,4; 3,14-16; Mdr
7,8; 8,5 (Murphy 2002, 136).
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zagovarja, da je najbolj pogost in običajen pomen »imeti, posedovati nekaj
pridobljenega ali pridobiti«, pa je Clifford (1999, 96) drugačnega mnenja, saj pravi, da
je prevod »ustvariti, spočeti ali roditi«46 bolj ustrezen. Prevod glagola qānāh deloma
vpliva tudi na razumevanje narave modrosti in njenega odnosa z Bogom. Če prevedemo
glagol qānāh kot »posedovati«, gre razumevanje poosebljene modrosti v smeri, da je
Gospod stvarnik, in da je njegov atribut modrosti obstajal še preden se je modrost
(atribut Boga) izrazila v njegovih dejanjih stvarjenja, ali drugače: »Gospod je posedoval
modrost kot atribut ali usposobljenost, ki je ključna njegovemu bitju, že od samega
začetka, in z njegovo modrostjo je utemeljil svet« (Prg 8,22-31; 3,9) (Scott 1965, 72). Ta
razlaga vseeno dovoljuje mitološko vplivanje, vendar je ves čas jasno, da je poosebljena
modrost le pesniška poosebitev (72), ki svoj navdih črpa iz mitološkega materiala (71).
V primeru, da besedo qānāh prevedemo kot »ustvarjena, spočeta, rojena«, pa imamo
vseeno več prostora za razmišljanje o modrosti kot ontološki poosebitvi z nekakšno
samostojno obliko bivanja.
Druga hebrejska večpomenska beseda ʼmwn (Murphy 2002, 136) se nahaja v Prg 8,30:
»sem bila ob njem stanovitna.« Kot vidimo, je beseda v slovenskem prevodu prevedena
kot »stanovitna«, vendar hebrejščina poleg tega razumevanja dopušča še dva prevoda:
»rokodelka« ali »otročič« (Clifford 1999, 99). Če naš prevod temelji na stanovitnosti
modrosti v smislu prijateljstva z Bogom (100) in prevod s pomenom rokodelke kaže na
morebitno stvariteljsko dejavnost modrosti (100), pa je modrost kot otročič
predstavljena kot dete, ki se igra v Gospodovi navzočnosti (Scott 1965, 72). Oba
pomena (otročič in rokodelka) se nagibata in podpirata razumevanje modrosti kot
samostojnega lika, vendar Scott (1965, 72) na tem mestu vseeno vztraja pri
razumevanju modrosti kot Božjega atributa.
V vsakem primeru ne smemo spregledati pomena veselja in igranja v Prg 8,30-31: »Dan
na dan sem bila njegovo veselje, igrala sem se pred njim ves čas; igrala sem na
njegovem zemeljskem krogu in moje veselje je pri človeških otrocih.« Murphy (2002,
136) opisuje, da je veselje modrosti povezano s človeštvom, kakor tudi z Bogom. Na
tem mestu lahko jasno vidimo, da poseduje veselo in radoživo naravo (136). Ker pa je
Kot dokaze za večjo ustreznost navaja dejstvo, da so glagoli, ki govorijo o izvoru modrosti, vsi vezani
na jezik rojstva: »zasnovana« v Prg 8,23, »rojena« v Prg 8,24, »rojena« v Prg 8,25. Zato naj bi se tudi
qānāh v Prg 8,22 zaradi ujemanja s preostalimi glagoli pravilno prevajalo kot »ustvaril«. Svojo trditev
podkrepi z dokazi iz ugaritske in feničanske mitologije ter lingvistike, kakor tudi s primeri iz Svetega
pisma (5 Mz 32,6) (Clifford 1999, 96).
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modrost tudi Gospodovo veselje, se jo predstavlja kot najvišje nebeško bitje, ki deluje
kot posrednik nebeških darov človeštvu (Clifford 1999, 97).
Pri tem dodajmo, da je, v kolikor priznavamo nekakšno bivanjsko samostojnost
modrosti oz. kakršnokoli ločenost od Boga, potrebno spregovoriti tudi o njunem
medsebojnem odnosu. Modrost je v tem odlomku (Prg 8,22-31) predstavljena v popolni
odvisnosti od Gospoda, medtem ko drugod v pesmi (Prg 8,4-21; 8,32-36) samostojno
govori, se hvali in se kaže kot edina in dominantna oseba, ki daje izjave o sebi
(Whybray 1994, 41). V vrsticah Prg 8,22-31 pa preberemo ravno nasprotno, tu je Bog
dominantna oseba, ki je ustvaril svet z modrostjo v podrejenem položaju. Modrost sicer
še vedno govori samostojno, vendar s tem, ko govori o svoji izjemno tesni bližini z
Bogom, izraža tudi svojo podrejenost in priznava, da vse dobre stvari ne prihajajo od
nje neposredno, ampak samo posredno (41). Bog je tisti, ki poseduje dobro, modrost pa
to posreduje naprej ljudem. Vidimo lahko, da modrost tke tesne odnose tako z Bogom
kot z ljudmi: je Božja spremljevalka, ki se hkrati veseli naseljenega sveta in človeške
družbe (Edwards 2005, 24).
Pri iskanju odgovora na vprašanje, kdo je poosebljena modrost v Prg 8, se vedno
srečamo tudi z vprašanjem morebitnega sovplivanja s strani sosedskih kultur in
mitologij47. Whybray (1994, 41) trdi, da je splošno sprejeto prepričanje, da se ta del
pesmi (Prg 8,22-31) naslanja na mitološke teme, vendar menimo, da so mitološke teme
navzoče v celi pesmi (Prg 8,1-36), kakor tudi v vseh ostalih pojavitvah modrosti v Prg
1–948. Kot mitološke podobe, ki bi lahko vplivale na identiteto poosebljene modrosti v
Prg 8, se pojavljajo kanaansko/asirsko/babilonske boginje modrosti (npr. Ištar, Inana
itd.) (Scott 1965, 69), še pogosteje pa egipčanska Ma'at (abstraktna pravica in red je bila
poosebljena kot boginja) (Schroer 2000, 4) in politeistična izraelska boginja modrosti
(boginja modrosti je bila čaščena kot »sveta zaščitnica pisarske izobrazbe in
izobraževanja«) (Lang 1983, 51). V enem izmed svojih mnenj Lang (1975, 170)
zagovarja, da je lik poosebljene modrosti didaktična rekonstrukcija, narejena z
namenom bolj učinkovitega vplivanja na učenca, medtem ko je kasneje razmišljal v
Poosebljena modrost, kot jo srečamo v knjigi Pregovorov in drugod v Stari zavezi, je judovska
posebnost, saj ji enakega lika ne najdemo nikjer drugje, naletimo pa na podobne. Poleg egipčanske
poosebljene modrosti Ma'at se judovski modrosti približuje tudi lik poosebljene modrosti v aramejskih
pregovorih Ahiqarja iz Elefantine (5. stol. pr. Kr.). Prav posebno se modrost iz Ahiqarja primerja s
poosebljeno modrostjo v Prg 8 (Bledsoe 2013, 122), zaradi česar se pojavljajo ugibanja o morebitnem sovplivanju med Ahiqarjevo modrostjo in knjigo Pregovorov (120).
48
Prg 1,20-33; 3,13-20; 9,1-6.
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smer, da gre pri modrosti za pesniško poosebitev, ki predstavlja modrostno učenje z
moralno noto (Murphy 2002, 138). Von Rad (1981, 153) se vprašanja loteva drugače in
meni, da je poosebljena modrost samorazodetje stvarstva, medtem ko Murphy (Murphy
2002, 138) temu ugovarja in trdi, da je potrebno modrost razumeti bolj kot razodetje
samega Boga. Kot lahko vidimo, eksegeti in zgodovinarji religije niso prišli do enakih
zaključkov, česar se v bližnji prihodnosti tudi še ne pričakuje. Vendar moramo kljub
množici razlag poudariti, da je ne glede na stopnjo sovplivanja s strani drugih mitologij,
modrost povsem usklajena z Izraelskim monoteizmom in vero v Gospoda (Edwards
2005, 24).
Zaključek govora modrosti (Prg 8,32-36) je zelo jasen in neposreden. Več kot polovico
besedila (Prg 8,32-34) zavzemajo klici k poslušanju, ki celo malo spominjajo na ukaze
(Murphy 2002, 136). Izstopa blagrovanje, ki je namenjeno tistim, ki poslušajo modrost
in so se posvetili njenemu zasledovanju: »Blagor njim, ki se drže mojih poti!« (Prg
8,32) in »Blagor človeku, ki me posluša« (Prg 8,34) (Murphy 2002, 136).
Modrost v Prg 8,33 izraža svojo povezanost z življenjem na zelo oseben način (Murphy
2002, 137). Preberemo: »Kajti kdor me najde, najde življenje in prejme milost od
Gospoda« (Prg 8,35). Tako kot v prejšnji modrostni pesmi (Prg 1,20-33), se tudi ta
zaključi z znanim kontrastom, katerega prvi del smo že razložili (kdor najde modrost,
najde življenje), v nasprotje z njimi, pa so postavljeni tisti, ki grešijo zoper modrost. Oni
so opisani kot tisti, ki s svojimi dejanji škodujejo sebi, saj s sovraštvom modrosti
pravzaprav ljubijo smrt (Prg 8,36). V omenjenem kontrastu gre v resnici za vprašanje
življenja in smrti (Murphy 2002, 137), ki je izenačeno z izbiro »za« ali »proti« modrosti
(Whybray 1994, 42).
Modrostna pesem je torej v Prg 8,1-36 podobna tisti v Prg 1,20-33, vendar vseeno
vsebuje kar nekaj razlik. O tem Whybray (1994, 40) pravi: »Medtem ko pesem v Prg
1,20-33 govori večinoma o negativnostih, kaj vse bo doletelo tiste, ki jo ne poslušajo
itd., pa pesem v osmem poglavju (Prg 8,1-36) govori predvsem o pozitivnih stvareh, bolj
natančno, kaj vse je dosegljivo tistim, ki postanejo učenci modrosti« (Whybray 1994,
40).
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1.3.3 Poosebljena modrost v Prg 3,13-20

Kot tretjo modrostno pesem bomo predstavili Prg 3,13-20. Gre za krajšo pesem, ki prav
tako hvali modrost, vendar jo za razliko od drugih dveh pesmi (Prg 1,20-33; 8,1-36)
hvali v tretji osebi (Whybray 1994, 12), kar pomeni, da modrost tu ne govori v svojem
imenu. V celotni pesmi se hvali modrost, njene darove, značaj in njeno tesno
povezanost z Gospodom ob stvarjenju sveta (37).
Whybray (1994, 36) predlaga, da ta modrostna pesem ni povsem enovita, ampak je
sestavljena iz dveh literarnih enot; Scott (1965, 47) na tem mestu celo predlaga, da gre
za dve ločeni, kratki pesmi, ki sta bili združeni še preden je nastala modrostna pesem v
Prg 8. Prvi del Prg 3,13-18, ki ga lahko razumemo kot zaokroženo enoto (Whybray
1994, 36), preide v drugega Prg 3,19-20, za katerega je značilno, da je modrost še vedno
v ospredju, a je postavljena v podrejen položaj v odnosu do Gospoda. Medtem ko v
prvem delu nastopa samo modrost, ki je prikazana kot tista, ki skrbi za človeštvo, pa v
zadnjih dveh vrsticah nastopata tako modrost kot Gospod (37).
Pesem se začne z blagrovanjem človeka, ki je našel modrost in si pridobil razumnost
(Prg 3,13) ter se nadaljuje z že videnim opisovanjem neprecenljive vrednosti modrosti
(Prg 3,14-15). Za Scotta (1965, 47) je najpomembnejša prva vrstica (Prg 3,13), v kateri
naletimo na blagrovanje49, vse ostale (Prg 3,14-18) do drugega dela pesmi pa razume
kot podaljšek uvodnih blagoslovnih besed. Modrost je tista, ki ima dolgost življenja,
bogastvo in čast (Prg 3,16) ter jih lahko podari tistim, ki jo najdejo. Njene poti so
opisane kot prijetne in mirne (Prg 3,17).
V Prg 3,18 preberemo: »Drevo življenja je njim, ki se je oklenejo, kdor se je drži, je
srečen.« Modrost je tu upodobljena s tradicionalno podobo za zdravje in dolgo življenje,
ki izhaja iz Stare zaveze (1 Mz 2,9; 3,22) in mezopotamske mitologije ter literature (Ep
o Gilgamešu) (Scott 1965, 47)50. Na podlagi upodobitve modrosti kot drevesa v
Pregovorih, pa se tudi v Sirahovi knjigi (Sir 24,12-17) razvije podoba modrosti kot
bogatega in čudovitega drevesa (47).

Scott (1965, 47) razlaga, da je blagrovanje značilno za modrostno pesništvo, kot primere navaja Prg
9,34; Ps 1,1; Mt 5,3-11.
50
Podobo drevesa najdemo tudi v potezah preroških in apokaliptično-eshatoloških podob (Ezk 47,12; Raz
2,7; 22,2) (Scott 1965, 47).
49
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V zadnjem delu je opisana stvariteljska dejavnost Gospoda, ki je z modrostjo ustvaril
svet: »Gospod je z modrostjo postavil temelje zemlji, z razumnostjo je utrdil nebesa; z
njegovo vednostjo so izbruhnila brezdanja vodovja in oblaki kapljajo roso« (Prg 3,1920). O stopnji poosebitve in naravi modrosti v navedenih vrsticah ni soglasja. Če
besedilo razlagamo na način kot Prg 8, potem lahko rečemo, da je modrost tudi tu
prikazana kot tista, ki je obstajala še pred vsem ustvarjenim svetom. Njeno sodelovanje
z Bogom pri samem stvarjenju pa je vidno v redu in harmoniji, ki vlada naravi
(Machado 2003, 64). Vendar Whybray (1994, 37) meni, da sta bili ti dve vrstici pesmi
verjetno dodani z namenom razjasnitve, da je modrost, katere posedovanje je tako
zaželeno, pravzaprav ista Gospodovi modrosti. S tem se strinja tudi Scott (1965, 48), ki
zagovarja, da je atribut Boga (modrost) tu predstavljen predvsem v njegovih delih
stvarjenja in da moramo razumevati in preučevati poosebljeno modrost v Prg 1,20-31 in
Prg 8,1-36 z ozirom na te vrstice (Prg 3,19-20). Priznati moramo, da vsaj v vrsticah Prg
3,19-20, res ni jasne in nedvomne poosebitve modrosti, zato na tem mestu težko
govorimo o modrosti, ki bi bila na nek način samostojna ali ločena od Boga (Whybray
1994, 41). Prostor za tovrstne razlage lahko prej najdemo v prvem delu pesmi (Prg 3,1318), za katero Scott (1965, 47) ugiba, da je bila morda nekoč samostojna pesem, kar tudi
zaradi odsotnosti zadnjih dveh vrstic dopušča teoretično možnost razumevanja
samostojnejše modrosti.
Celotna pesem nas lahko spominja na tisto v Prg 8,1-36, vendar z očitno razliko, saj v
Prg 8,4-36 modrost samostojno nagovarja občinstvo, medtem ko se jo tu opisuje v tretji
osebi. Scott (1965, 47) meni, da je modrostna pesem v Prg 8 pravzaprav nastala na
podlagi te pesmi (Prg 3,13-20), zaradi česar jo posledično razume kot starejšo. Murphy
(2002, 136) temu pritrjuje na primeru Prg 3,15, ki govori o vrednosti modrosti, saj pravi
da je Prg 8,11 očitna razširitev Prg 3,15. Pesmi imata torej podobno vsebino, ki se tudi
izraža v podobnih izrazih (Whybray 1994, 41). Obema je skupno spodbujanje
pridobivanja modrosti, blagrovanje (Prg 3,13; 8,34), opis vrednosti modrosti, (Prg 3,1415; 8,19) in njenih koristi oz. darov (Prg 3,16-18; 8,18.21.35), skupna jima je tudi tesna
povezava med modrostjo in Gospodom pri stvarjenju (Prg 3,19-20; 8,22-31) (41), kjer
modrost pri stvarjenju sodeluje z Bogom, vendar v podrejenem položaju.
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1.3.4 Poosebljena modrost v Prg 9,1-6

Četrta in zadnja modrostna pesem, ki jo bomo pobližje raziskali, je zelo kratka in še bolj
nenavadna. Prve tri vrstice (Prg 9,1-3) lahko razumemo kot nekakšen uvod (Murphy
2002, 136) v vabilo modrosti, ki ga poslušalcem posredujejo njene dekle (Prg 9,4-6).
Pesem se začne z: »Modrost si je sezidala hišo, izklesala si je sedem stebrov« (Prg 9,1).
Nenavadnost modrostne pesmi je opazil tudi Whybray (1994, 44), ki ob devetem
poglavju izpostavlja, da prihaja iz rahlo drugačne tradicije kot prejšnja poglavja (Prg 1–
8), vendar vseeno zelo podobne. Kot lahko vidimo iz navedene prve vrstice, je modrost
v tej pesmi brez dvoma povsem poosebljena. Predstavljena je kot dejaven ženski lik, ki
si sama sezida hišo in izkleše sedem stebrov. Scott (1965, 76) meni, da lahko hišo
modrosti razumemo kot ves poseljen svet51 (Prg 8,31), število sedem pa predstavlja
popolnost oz. dovršenost. Sedem stebrov naj bi se nahajalo na notranjem dvorišču
premožne hiše (SPJ 2013, 126), kar nam daje vedeti, da je modrost v teh vrsticah
predstavljena kot bogata, vendar zemeljska gostiteljica, ki je pripravljena v svoji
prostorni hiši s stebri sprejeti in gostiti veliko gostov (McKinlay 1996, 51). Tudi v Prg
9,2: »Zaklala je svojo živino, zmešala svoje vino in pogrnila svojo mizo,« je modrost
predstavljena kot dejaven lik, vendar se na tej točki poraja vprašanje, na katerem
področju delovanja se njena aktivnost izvaja. Zakol živine lahko razlagamo kot kultno
dejanje, kakor v Prg 7,14: »'Mirovne daritve sem bila dolžna, danes sem izpolnila svojo
zaobljubo'« in s tem kot del obredov, povezanih s templjem (McKinlay 1996, 51), ali pa
ga skupaj z mešanjem vina razumemo kot povsem vsakodnevno zemeljsko opravilo
gostiteljice modrosti (52). Omenimo še, da modrost sama pripravi gostijo, medtem ko
bo v nadaljevanju njen nasprotni pol gospa neumnost hrano za pogostitev ukradla
(Weeks 1994, 147).
Rečemo lahko, da je modrost prišla v sredino človeške družbe, da vse povabi na svojo
modrostno gostijo52 (Edwards 2005, 24), vendar to naredi na povsem svojstven način:

Kozmični simbolizem (hiša-svet) najverjetneje ni dodan od zunaj, čeprav ima bližnjevzhodne mitološke
vzporednice, ampak ga lahko razumemo kot nadaljevanje teme o modrostnem sodelovanju pri stvarjenju
– njena prisotnost ob Gospodovem urejanju temeljev zemlje (Prg 8,29) (McKinlay 1996, 50).
Vzporednice pa najdemo tudi na drugih mestih v Stari zavezi, npr. 1 Sam 2,8; Job 26,11; Iz 24,18
(McKinlay 1996, 50; Scott 1965, 76).
52
Podobi modrosti, ki gradi svojo hišo in vabi svoje poslušalce na veliko gostijo, bosta močno vplivali na
celotno modrostno tradicijo, prav posebno na Jezusovo duhovništvo v kontekstu povabil k obrokom in
51
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»Razposlala je svoje dekle, naj kličejo s povišanih krajev mesta: 'Kdor je preprost, naj
pride sem!' Kdor je nespameten, temu pravi: 'Pridite, jejte od mojega kruha in pijte od
vina, ki sem ga zmešala!« (Prg 9,3-5). McKinlay (1996, 52) se tudi na tem mestu
sprašuje, kako razumeti modrost v navedenih vrsticah; kot bogato gospo, ki razpošilja
svoje služabnice s povabilom v svet, ali kot kozmično boginjo? Opisuje, da je podobno
storila boginja Ašertu v hititskem mitu, ko je poslala svoje služabnice h gromovniku,
hkrati pa bi lahko bile omenjene služabnice v Prg 9,3-5 tudi sledilke kakšne izmed
bližnjevzhodnih boginj ljubezni in plodnosti. Menimo, da se zdita obe razlagi (bogata
gospa ali kozmična boginja) enako mogoči in med njima ne vidimo nasprotovanja, zato
ne bi bilo potrebno izbirati med eno ali drugo. Podoba poosebljene modrosti, ki pošilja
svoje dekle s povabili v svet, bi se lahko navdihovala tako iz resničnega življenja
premožnih gostiteljic, kakor iz mitoloških podob. Tudi na tem mestu vidimo, da je
nagovor modrosti javen in dostopen, saj se njeno javno vabilo oznanja oz. celo kliče iz
povišanih krajev (Prg 3,4). Ob povabilu (Prg 9,4-6) Scott (1965, 77) dodaja, da ga
moramo, kljub temu da se zdi, kakor da izgovarjajo dekle modrosti, razumeti kot vabilo,
ki ga izreka sama modrost. Svoje razumevanje Scott utemeljuje s primerjavo in
povezavo med Prg 9,4-6 in Prg 1,20-21, kjer modrost samostojno nagovarja v javnosti
(77). Naslovniki vabila so kakor v Prg 1,20-31 in Prg 8,1-35 »preprosti in nespametni«,
njih dekle modrosti vabijo v hišo, kjer bodo lahko sprejeli ponujeno gostijo (Whybray
1994, 43). Schroer (2000, 19) predlaga, da je na podlagi povabila na modrostno gostijo,
ki se dogaja v njeni hiši, mogoče zaključiti, da modrost deluje tako na javnih prostorih,
kakor doma. Kratka pesem se zaključi z vzpodbudo: »Zapustite neizkušene, da boste
živeli, stopajte pokončno po poti razumnosti!« (Prg 9,6), kar nas še predzadnjič spomni
na povezavo med modrostjo in življenjem: »Kajti po meni se pomnožijo tvoji dnevi in
se ti podaljšajo leta življenja« (Prg 9,11).
Whybray (1994, 44) meni, da so vrstice povabila k modrostni gostiji najverjetneje
nastale kot nadaljevanje teme modrosti v prvih osmih poglavjih knjige, še bolj pa kot
odziv na nasprotovanje med modrostjo in njeno nasprotnico tujko. Celoten odlomek
(Prg 9,1-6), prav posebno pa modrostno vabilo (Prg 9,4-6), se povezuje s pesmijo o tujki
(Prg 7) in njenem povabilu k obroku (Prg 7,14) (44). Podobnost je očitna, saj tako
modrost kot tujka vabita k obroku. Poleg tujke v Prg 1–8, v Prg 9,13-18 srečamo še en
interpretacijo tega duhovništva. Te podobi modrosti bosta hkrati bogat vir za kristologijo prve Cerkve in
za krščansko evharistično teologijo (Edwards 2005, 25).
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negativen lik – gospo neumnost (Prg 9,13-18), ki prav tako vabi v svojo hišo in pri tem
celo uporablja iste besede kot modrost (Prg 9,4a in Prg 9,16a) (45). Zdi se, da deveto
poglavje s svojo opozicijo med modrostjo in gospo neumnostjo tvori zaključek prvih
devetih poglavij in predhodno učenje jasno razloži ter pripelje do vrhunca (44). Zdaj
mora bralec oz. mladi učenec modrosti izbrati med potjo dobrega in potjo zla (SPJ
2013, 127), tj. življenjem, ki ga ponuja modrost (Prg 9,6.11) in ponudbo gospe
neumnosti, ki vodi v smrt (12).
Ker do sedaj nismo dosti omenjali drugih dveh poosebitev v knjigi Pregovorov, bomo
na tem mestu na kratko spregovorili še o tujki in gospe neumnosti, ki se predstavljata
kot popolno nasprotje modrosti (Weeks 2007, 129).
Tujka je opisana kot izjemno zapeljiva in vabljiva, prav posebno je tako opisan njen
govor (Prg 5,3; 7,5) in njeno oblačenje ter govorica telesa (Prg 7,10-13). Če ji uspe s
svojim vabilom prepričati mladeniča, ki ji sledi na njeno pot (Prg 7,25), ga le-ta
odločitev vodi v pogubo oz. smrt (Prg 5,23; 7,26-27). Kot edino varovalo pred pogubo
tujke se v knjigi Pregovorov pojavlja modrost (Prg 2,16;7,5), ki se jo učencu modrosti
predstavlja kot »sestro« in »znanko« (Prg 7,4). Podobno kot pri modrosti, tudi za tujko
ne vemo, koga natančno misli avtor, ko svari pred njo. Weeks (2007, 134) v svojem
razmišljanju o izvoru tujke predlaga dve možnosti: tujka kot prostitutka ali častilka
Astarte53 (glede na njeno provokativno oblačenje v Prg 7), ali pa tujka kot prešuštnica,
sploh glede na besedilo v Prg 5 in drugod v Prg 1–9 (134). Kot še verjetnejšo razlago o
identiteti tujke pa predlaga teorijo, ki sloni na zgodovinskih razmerah v času po
izgnanstvu. Tujko bi torej morali razumeti dobesedno kot tujo žensko – tujko, s katero je
bil odsvetovan zakon. V tem primeru gre za problem etnične narave in vprašanja, kdo je
pravi član Izraela (136). Tujka bi lahko bila tudi Izraelka, ki poleg Boga časti še druge
bogove ali samo druge bogove (141). Zaradi množice bolj ali manj prepričljivih razlag,
Weeks (2007, 135) trdi, da se vedno bolj uveljavlja trend, ki k vprašanju identitete tujke
pristopa bolj literarno ali simbolično, in s tem zavrača ozke ter omejujoče identifikacije.
Gospo neumnost (Prg 9,13-18) se največkrat razume kot različico tujke, vendar brez
velikega poudarjanja njene zapeljivosti oz. prepričljivosti. Tudi njeno povabilo je
drugačno (Prg 9,17), saj se pri njem omenja ukradena hrana, kar kaže na splošnost
predstavljene problematike – problemi greha, kraje, lenobe in nedela (Weeks 2007,
53

Astarta je v zahodno semitski mitologiji boginja plodnosti, seksualnosti in vojne.
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147), za razliko od tujke, pri kateri je problematika vezana na zakonski stan, zvestobo in
partnerske odnose v kontekstu etničnosti. Drugače kakor pri tujki je pri gospe neumnosti
izpostavljena njena popolna nevednost (Prg 9,13b), z modrostjo jo druži javno
delovanje in posedovanje hiše (Prg 9,14a), pri tem pa dodajmo še, da tudi tujka vabi v
hišo (Prg 7,27). Kot že omenjeno v Prg 9 tako modrost kot neumnost vabita na obrok,
vendar z veliko razliko, saj je neumnost hrano ukradla, modrost pa jo je pripravila sama.
Kot največjo podobnost neumnosti s tujko lahko izpostavimo neizogibni cilj poti, na
katero oba ženska negativna lika54 vabita, tj. smrt.

1.4 Zaključek
V prvem poglavju smo se največ posvečali abecedni pesmi Pohvala vrli ženi (Prg
31,10-31), ki smo jo predstavili z dveh vidikov – z vidika dobesednega in alegoričnega
branja. Ugotovili smo, da obe vrsti razlag pripomoreta k boljšemu razumevanju našega
odlomka. Dobesedno branje v osredje postavlja ideal popolne žene oz. gospodinje, ki
odgovarja času, prostoru, družbenim razmeram, etničnosti in religiji. Prikazali smo tudi,
da del vrednot in lastnosti, ki so pripisane vrli ženi, lahko razumemo kot ideal za »vse
žene, vseh obdobij«, saj presegajo prostor in čas. S tem mislimo predvsem duhovne,
družinske, zakonske in delovne vrednote, kakor tudi človekoljubno delovanje. Hkrati
omenimo, da so omenjene vrednote in delovanje povsem univerzalne in tako
udejanjenje modrosti, da presegajo tudi spol. Vrla žena se v vrednotah in delovanju
ujema z moškim modrecem, ker živi po istih načelih.
Ne glede na to, kako zanimiva je »tustranska« razlaga Pohvale vrli ženi (Prg 31,10-31),
pa smo v svojem raziskovanju prišli do spoznanja, da je naša abecedna pesem povsem
prežeta z izrazoslovjem, obnašanjem in lastnostmi poosebljene modrosti (o tem več v
podpoglavju 1.2.4). Vrla žena je zelo podobna poosebljeni modrosti v modrostnih
pesmih uvodnega dela knjige Pregovorov (Prg 1–9), hkrati pa se tesno povezuje tudi z
drugimi starozaveznimi pojavitvami poosebljene modrosti izven knjige Pregovorov (Job

Poleg dveh ženskih negativnih likov (tujka in neumnost) se v prvem poglavju knjige pojavijo še
grešniki, ki nagovarjajo k nasilju in kraji (Prg 1,8-19) (Weeks 2007, 147).
54
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28,1-28; Mdr 1,4-6; 6,12–11,1; Sir 1,1-30; 24,1-34; 51,13-30; Bar 3,9–4,4). Zaradi
omenjenih izrazitih podobnosti, ki jih ne moremo odpraviti s pojasnilom, da gre zgolj za
naključje, saj je celotna pesem odsev poosebljene modrosti, menimo, da je ravno
alegorično branje prvotnejše. Trdimo, da je avtor abecednega akrostiha (Prg 31,10-31) v
svoji pesmi zavestno uporabil jezik poosebljene modrosti z namenom, da bi pokazal, da
gre za isti lik (vrla žena = poosebljena modrost), in hkrati o tem istem liku povedal
nekaj novega ter na drugačen način. Ne bi bili daleč od resnice, če bi trdili, da je avtor
in/ali urednik knjige Pregovorov z zapisom in umestitvijo naše pesmi na konec
Pregovorov na ta način knjigo zaključil in ji dal »srečen konec« s pozitivno noto.
Bralcem na ta način sporoča, da je modrost dosegljiva, če jo sprejmemo in se
»poročimo« z njo, bomo tudi mi doživeli srečen konec. Menimo, da smo jasno pokazali,
da o starozavezni poosebljeni modrosti ne moremo govoriti, brez da bi v našo razlago
vpletli tudi vse tisto, kar nam o modrosti razodeva vrla žena.
Drugi večji tematski sklop smo posvetili raziskovanju poosebljene modrosti v uvodnem
delu knjige Pregovorov, tj. v prvih devetih poglavjih (1.3). Preko analize dveh
samostojnih govorov modrosti (Prg 1,20-33; 8,1-36), modrostne pesmi v Prg 3,13-20 in
povabila modrosti na modrostno gostijo v Prg 9,1-6, smo na osnovi mnogih podobnosti
spoznali, da mora iti v odlomku Prg 31,10-31 in Prg 1–9 za isti lik starozavezne
poosebljene modrosti.
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2 POOSEBLJENA MODROST V DRUGIH KNJIGAH
STARE ZAVEZE

V drugem poglavju si bomo ogledali primere starozavezne poosebljene modrosti izven
knjige Pregovorov. Modrost je izven knjige Pregovorov v Stari zavezi poosebljena še v
Jobu (Job 28,1-28), Knjigi modrosti (Mdr 1,4-6; 6,12–11,1), Sirahovi knjigi (Sir 1,1-30;
24,1-34; 51,13-30), in Baruhu (Bar 3,9–4,4). V svojem raziskovanju bomo pozorni na
podobnosti in razlike med drugimi starozaveznimi upodobitvami modrosti in
poosebljeno modrostjo v knjigi Pregovorov, še posebej v odlomku Pohvale vrli ženi
(Prg 31,10-31).

2.1 Poosebljena modrost v Jobu
Odsotnost naslova na začetku poglavja Job 28 pušča odprto pot mnogim razlagam o
tem, komu naj bi pripisali modrostno pesem, ki zavzema celotno osemindvajseto
poglavje. Ravno odsotnost naslova dovoljuje, da bi lahko Job 28 razumeli kot
nadaljevanje Jobovega govora v prejšnjem poglavju (Job 2755), vendar različnost v stilu,
tonu in perspektivi predhodnih in deloma sledečih besedil (Newsom 2003, 169), sploh
pa drugačno pojmovanje modrosti, kakor so jo razumeli Job in njegovi prijatelji, kaže,
da temu verjetno ni tako in da pesnitev sprva morda ni bila del knjige (SPJ 2013, 39).
Tako imamo pred seboj besedilo, za katero ne vemo natančno, zakaj stoji ravno na tem
mestu in ali je morda prej imelo mesto kje drugje (82); hkrati ima podobnost z
Gospodovo govorico v Job 38–39 (39), tako da hvalnica modrosti po svoji drugačnosti
ni povsem osamljena v tej knjigi. Čeprav bi lahko bila modrostna pesnitev v Job 28
prvotno samostojna pesem, pa v trenutni postavitvi v Jobovi knjigi igra vlogo
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Na tem mestu opozorimo, da kot Jobov govor lahko brez dvoma razumemo le Job 27,1-12, medtem ko
se pri nadaljevanju istega poglavja (Job 27,13-23) pojavljajo dvomi o tem, katera izmed oseb naj bi
izgovorila sledeče besede v omenjenem odlomku - Job ali njegov prijatelj Cofár (Sveto pismo 2013, 81).
V primeru, da Job 27,13-23 ne razumemo kot nadaljevanje Jobovega govora (Job 27,1-12), potem tudi
dosti težje govorimo o Job 28 kot modrostni pesnitvi, ki bi bila del Jobovega govora, čeprav kot
omenjeno zgoraj že sam stil in vsebina pesmi ovirata tovrstno trditev.
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nekakšnega vmesnega besedila v Jobovem zadnjem zagovoru (Jewish Woman's Archive
2009). Rečemo lahko tudi, da je pesem umeščena v debato med Jobom in prijatelji
(Crenshaw 2010, 109).
Prvi del pesmi (Job 28,1-11) govori o »človeški modrosti« ali morda bolje rečeno
sposobnosti ljudi, da obvladujejo in za svoje potrebe izkoriščajo zemljo, kar se ujema z
Božjim naročilom ob stvarjenju (1 Mz 1,28). Pri tem se izpostavi tudi sposobnost ljudi
najti dragocenosti »v« ali »na« zemlji. Ta človeška sposobnost je v pesmi prikazana kot
izkopavanje rudnin oz. kot rudarjenje za dragocenostmi. V nadaljevanju pesmi je
poudarjeno, da so ljudje celo napredovali v spoznanju, saj zdaj vedo več in imajo dostop
do stvari, do katerih živali niso imele (Job 28,1-11) (Bergant 1997, 31). Smith (2007,
133) razlaga, da z uporabo teme rudarjenja Job verjetno izraža presenečenje nad
sposobnostjo in premetenostjo ljudi, da si zagotovijo surovine, ki jih potrebujejo iz
zemlje (Job 28,7-8). S trdim delom človek na svetlobo prinese in s tem osvetli tisto, kar
je bilo skrito v temi, predvsem žlahtne kovine (Job 28,9-11). Sposobnost in moč
človeštva, da najde dragocenosti v zemlji, je postavljeno v nasprotje z dejstvom, da
človeštvo ne ve, kje je modrost, saj prebivališča modrosti niso našli, kaj šele, da bi
dojeli njene skrivnosti (Job 28,12.20) (Bergant 1997, 31).
Drugi del pesmi (Job 28,12-19) se začne s temeljnim vprašanjem pesnitve in odpre tudi
glavno temo v hvalnico modrosti. Vprašanje, ki si ga zastavlja pesnitev o modrosti, je:
»Modrost pa, kje jo je mogoče najti, kje je kraj razumnosti?« (Job 28,12). Odgovor na
to vprašanje se začne podajati v Job 28,13, kjer se zatrdi, da: »Človek ne pozna poti k
njej, ni je najti v deželi mrtvih.« Modrosti se torej ne da najti niti v deželi živih56 niti v
kraljestvu mrtvih (Job 28,13-14; 28,21-22) (Bergant 1997, 31). Ni je tako v breznu
kakor tudi v morju (Job 28,14). V teh dveh vrsticah (Job 28,13-14) je skrita tudi glavna
tema pesmi, saj Job pravi, da človek lahko najde vse mogoče vrste dragocenih kovin v
zemlji, vendar je najdragocenejša najdba (modrost) izven njegovega dosega (Murphy
2002, 134); s tem se strinja tudi Smith (2007, 133), ki za glavno misel poglavja označi
človekovo nesposobnost doseči modrost. Poudarek torej lahko vidimo na dveh
izhodiščih: človeški nezmožnosti, da bi našel pot do modrosti in skritosti modrosti.
V nadaljevanju se razkrije vrednost modrosti (Job 28,15-19). Ona je neprecenljiva in,
kakor opisuje Bergant (1997, 31), se je ne da kupiti z nobenim od zakladov, zasluženih
56

Deželo živih lahko razumemo kot ves poseljen svet (Smith 2007, 133).
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s človeškim delom (Job 28,15-19) ter seveda tudi ne z žlahtnimi kovinami, ki bi jih
izkopali rudarji, omenjeni v prvem delu pesmi (Smith 2007, 134). Kupiti se je ne da s
čistim zlatom ali srebrom (Job 28,15), niti z zlatom iz Ofirja, oniksom ali safirjem (Job
28,16), ne moremo je niti primerjati z zlatom, prav tako s steklom ali zlatim nakitom
(Job 28,17), še manj pa z koraldami, kristali in biseri (Job 28,18) ter etiopskim topazom
(Job 28,19). Vse te dragocenosti naj bi v Jobovem času uporabljali kot sredstva za
izmenjavo (Smith 2007, 134). To nam da ponovno misliti o relativni vrednosti
človekovega dela/sposobnosti, hkrati pa tudi namiguje na dejstvo, da modrost izhaja iz
drugega območja, ki ne pripada človeku in je, kakor smo omenili na začetku,
neprecenljiva.
Tretji del pesmi (Job 28,20-28) se jasno navezuje na prejšnji del (Job 28,15-19), gre za
nekakšno nadaljevanje misli s sorodnim izražanjem. Pesem ponovi podobno vprašanje
kot v Job 28,12: »Modrost torej, od kod pride? Kje je kraj razumnosti?« (Job 28,20) in
odgovori vsebinsko enako, saj pravi: »Zagrnjena je očem vseh živih, tudi pticam pod
nebom je prikrita. Kraljestvo mrtvih in smrt pravita: Le govoriti smo slišali o njej« (Job
28,21-22). Crenshaw (2010, 110) ob tem dodaja, da se lahko ljudje modrosti najbolj
približajo ob poročilu kraljestva mrtvih in smrti, ki pravita, da so slišali govoriti o njej.
Bliže modrosti pa človek sam v Jobovi knjigi ne more priti.
V Job 28,23-24 preberemo: »Le Bog razume pot do nje, on pozna njen kraj. On zre do
koncev zemlje, vidi vse, kar je pod nebom.« Namesto da bi avtor prikazal modrost kot
večno notranjo lastnost Boga, jo pesnik upodobi kot neprecenljiv lik, katerega celo Bog
želi odkriti in si pridobiti. Modrost v tej pesmi namreč ni prikazana kot živahna modrost
v Prg 1–9, ki javno kliče ljudi, ampak kot pradavna, neokrnjena modrost, kot prvi
princip vesolja, večni lik, katerega lahko spozna le Bog. Razlog, zakaj jo Bog lahko
najde in spozna, je njegova vsevidnost (Habel 1985, 399).
Na tej točki sledi napredek, saj avtor Joba zatrdi, da samo Bog pozna pot do modrosti,
ker jo samo Bog »gleda in jo razodeva, jo potrjuje in tudi razkriva« (Job 28,27)
(Bergant 1997, 31). Murphy (2002, 135) razlaga, da se ob trditvi, da modrost pripada le
Bogu, ki edini ve, kje se le-ta nahaja57, razkriva namen pesmi, ki je poudariti
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Tema poti k modrosti in skrivnost njene lokacije se ponovno obdela v Sirahovi knjigi (Sir 24,3-8) in
Baruhu (Bar 3,14-37) (Murphy 2002, 135).
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transcendenco tega lika. Govorimo torej o modrosti, ki je nedostopna ljudem in
popolnoma transcendentna (SPJ 2013, 82).
Ob tej vrstici (Job 28,27) Camp izpostavi, da izgleda, kakor da bi bila modrost nekaj,
kar je celo Bog iskal oz. poiskal (Jewish Woman's Archive 2009), enako meni Murphy
(2002, 206) in dodaja: »V Job 28 potem Bog odkrije modrost, ravno tako kakor modrec
– preko gledanja, preko opazovanja. V 28,23-27 Bog vidi do koncev zemlje in vse pod
nebom. To je upodobitev Boga kot 'Prvega modreca'.« Vendar poudarimo, da v samem
judovstvu ni prostora za zgoraj opisano razlago vrstice Job 28,27, saj verujejo, da ni
ničesar nad Bogom, zato mu tudi nič ne more biti skrito. Camp v nadaljevanju poudari,
da bi lahko šlo v tem primeru že za sled poosebitve, saj je drugače mnenja, da v pesnitvi
o modrosti še ne gre za pravo poosebitev, ampak bolj za visoko raven neodvisnega
bivanja modrosti (Jewish Woman's Archive 2009). Podobno opisuje Edwards (2005,
21), ki pravi, da v pesmi ni podan opis modrosti in da njen ženski spol ni poudarjen.
Zaradi njenega nepoudarjenega ženskega spola Murphy (2002, 134) omenja možnost,
da bi jo lahko preprosto interpretirali tudi kot Božji atribut oz. lastnost (podobno kot v
Prg 3,19), vendar ga vrstice Job 28,23-27 nagibajo k mnenju, da gre v tej pesmi več kot
le za Božji atribut. Kljub temu da v Job 28 modrost ni tako očitno poosebljena kot v
drugih modrostnih knjigah, vseeno ne gre zanemariti, da je tako v »popolnih« kakor
»nepopolnih poosebitvah modrosti« modrost opisana kot dragocenejša od draguljev
(Job 28,18; Prg 3,15; 8,11) (Schroer 2000, 57); ta podobnost vzpostavlja tesno
povezavo med odlomki in s tem namiguje, naj Jobovo hvalnico modrosti ne odpišemo
oz. ne izločimo povsem iz razmišljanja o poosebljeni modrosti.
Ker je modrost v Job 28 opisana kot tista, ki ima svoje domovališče in jo odkrije Bog, ni
napačno razmišljati v smeri, da bi modrost lahko bila odmev starih verovanj (SPJ 2013,
82). Na tem izhodišču gradi tudi Schroer (2000, 5), ki trdi, da Job 28 predstavi modrost
na podoben način kakor egipčanska tradicija. Modrost naj bi bila torej predstavljena kot
egipčanska boginja modrosti Ma'at oz. kot nekakšen vesoljni red. Schroer (2000, 5)
nadaljuje: »To poglavje prav posebno pokaže, v kontekstu celotne knjige, da je Hokmā
ali Sophia kot poosebitev pravzaprav simbol teologije vsake posamezne knjige. Knjiga
Job in njegov protagonist se najbolj spoprijema z vprašanjem, ali racionalen in
pravičen red res podpira temelje tega sveta. Ta red se Jobu hoče izmuzniti (in tudi vsem
ostalim modrecem). Zato ni presenetljivo, da v Jobu 28 najdemo tako nujno
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povpraševanje o mestu, kjer modrost prebiva, in tako močno debato o tem, ali je
dostopna človeškemu vedenju ali ne.« Avtorica zaključi z mislijo, da Job dobi odgovor
na svoja vprašanja in na obtožbe o pomanjkanju načrta za svet šele v Božjem govoru
Job 38–41, kjer je nakazano, da Bog osebno nadzoruje stvarstvo (Schroer 2000, 5).
Odlomek Job 28,20-28 poleg že omenjene presežnosti modrosti postavlja v ospredje
odnos med Bogom in modrostjo. Samo Bog, ki je ustvaril vse, lahko pogleda do koncev
zemlje in jo vidi. Bog je tudi vzpostavil modrost in ji dal njeno bivališče. Modrost je
predstavljena kot tista, ki presega vsako posamično ustvarjeno stvar ali bitje, je pa
vseeno prisotna v stvarstvu (Edwards 2005, 21). O odnosu med stvarstvom in modrostjo
Edwards (2005, 21) pravi, da je v Job 28 že vidna povezava med deli stvarjenja in
modrostjo, vendar kljub temu meni, da je jasno razvidno, da je modrost ločena od
stvarstva. Tudi Murphy (2002, 134) govori o tem, da je v Job 28 nakazano, da je
modrost nekje na tem svetu, ker jo je Bog postavil tja. Ko naj bi Bog pogledal do
koncev zemlje, je videl modrost in ji dal bivališče oz. njeno mesto. Poudarja, da se
modrost zdi ločena od stvarstva in da je v tem pogledu vidna ter dosegljiva samo Bogu
(134). Drugače kot Edwards, Murphy ne spregovori o vzpostavitvi ali stvarjenju
modrosti, saj besedilo o tem ne daje dovolj informacij, da bi lahko sklepali o njenem
izvoru.
Tako lahko vidimo, da ima glavno besedo Bog, saj ima stvarstvo popolnoma v svoji
oblasti. On je tisti, ki je vzpostavil zakone narave (Job 28,24-25), istočasno pa je tudi
raziskal modrost: »Tedaj jo gleda in jo razodeva, jo potrjuje in tudi razkriva« (Job
28,27). Medtem ko človek ne more niti najti modrosti, je jasno, da jo Bog popolnoma
razume (Smith 2007, 135).
Hvalnica Božji modrosti se konča z besedami Boga: »Človeku pa je rekel: glej strah
Gospodov, to je modrost, ogibati se hudega je razumnost« (Job 28,28). Modrost ostaja
še naprej znana in dostopna samo Bogu, on pa jo razodene58 in razdeli naprej ljudem
(Crenshaw 2010, 109). Z drugimi besedami, čeprav človek ne more odkriti modrosti ali
jo kupiti, jo lahko prejme od Boga (Smith 2007, 135). Bog modrost predaja ljudem v
obliki vere in pobožnosti (Crenshaw 2010, 110). Vendar pri tem ne gre za pasivno
sprejemanje, saj je, kakor omenja Bergant (1997, 31): »Edina pot, ki je na voljo ljudem,
[…] strah Gospodov in izogibati se hudega.« Oboje nakazuje na aktivnost tudi s strani
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ljudi. Smith (2007, 134–135) trdi, da je bistvo posredovane modrosti dvostransko: 1.
strah Božji; in 2. ogibati se hudega (Job 28,27-28). Strah Gospodov pomeni svoje
življenje podrediti njemu, imeti zaupanje, da on vse stvari naredi prav, tudi ko
pravilnost njegovih dejanj človeku ni očitna. Hudo, česar se mora človek izogibati, je
določeno z Božjim razodetjem. Tako je življenje resnično modre osebe usmerjeno proti
Bogu in ne proti sebi oz. vase (Job 28,28) (135).
Če hvalnico modrosti beremo le v kontekstu Joba, potem lahko rečemo, da pesem deluje
kot pokazatelj brezupnega in brezsmiselnega človeškega vmešavanja v svete skrivnosti,
saj niti Job niti njegovi prijatelji ne morejo dojeti Božjih poti (Murphy 2002, 135).
Rečemo lahko, da Job v pesmi razkrinka kratkovidnost in površno modrost njegovih
prijateljev ter pokaže, da je njihov teološki pogled napačen (Smith 2007, 135). V
kontekstu modrostne literature pa je ravno tu skrivnosten lik poosebljene modrosti
naredil svojo začetno pojavitev (Murphy 2002, 135; Edwards 2005, 21).

2.2 Poosebljena modrost v Knjigi modrosti
V prvem delu (Mdr 1,1–6,21) Knjige modrosti poosebljeno modrost najdemo le
izjemoma, saj se besedilo ukvarja predvsem s pravičnostjo, modrostjo in nesmrtnostjo
(Edwards 2005, 28). Zanimiva predstava, ki je povezana z modrostjo v prvem delu
knjige, je sestavljenost človeka iz duše in telesa (Mdr 1,4)59, saj modrost ne bo stopila v
telo ali dušo grešnika. Preko vserazširjenega duha modrosti (Mdr 1,6-7) se Bog
seznanja z dobrim ali slabim delovanjem ljudi, ki ga bo kaznoval s smrtjo ali obdaril z
nesmrtnostjo60 (Murphy 2002, 86). Poleg tega, da je modrost aktivna v ljudeh (Mdr 1,46) in že samo to kaže, da se povezuje z ljudmi, pa je v šesti vrstici še prav posebno
poudarjena njena naklonjenost do ljudi: »Modrost je duh, ki človeka ljubi« (Mdr 1,6)
Sestavljenost človeka iz duše in telesa je grška razdelitev in se v tem delu kaže kot grški vpliv na
Knjigo modrosti. Tradicionalna hebrejska delitev človeka je na življenjski dih (oz. duh) in zemeljski prah
(Murphy 2002, 86).
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Analiza pojma nesmrtnosti v Knjigi modrosti ni tema našega diplomskega dela, zato se v podrobnejše
razlage ne bomo spuščali. Na tem mestu povejmo le, da nesmrtnost v hebrejski misli ne izhaja iz same
človeške narave, ampak iz posameznikovega odnosa z Bogom (Murphy 2002, 86). Dodajmo še, da je
celotna Knjiga modrosti značilno judovska, vendar vseeno pod močnim vplivom grške kulture, zato je
lahko napisana le v helenističnem času (84). Vpliv helenistične misli na Knjigo modrosti bomo lahko
opazovali tudi pri poosebljeni modrosti.
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(143). Tako modrost predstavlja način informiranja Boga, ljudem pa omogočanje
odnosa z Bogom in pot k njemu.
Poosebljena modrost se začne bolj očitno pojavljati že na začetku šestega poglavja, v
drugem delu Knjige modrosti (Mdr 6,22–11,1) (Edwards 2005, 28) pa prevzame glavno
besedo. Šesto poglavje (Mdr 6,1) je, podobno kot prve vrstice knjige (Mdr 1,1),
namenjeno kraljem: »Poslušajte torej, kralji, in doumite, poučite se, vladarji vse zemlje«
(Mdr 6,1). Po teh vrsticah sodeč se zdi, kot da bi Salomon nagovarjal svoje kraljevske
kolege, vendar razlog za to naslavljanje ni povsem jasen. Modrost se sicer res običajno
povezuje s kraljevskostjo in prav posebno s Salomonom61, vendar avtor dela tu ni toliko
zainteresiran za poučevanje monarhov, kakor bolj za poučevanje in vzgojo svojih
judovskih bratov in sester (84).
V nadaljevanju se pojavlja zanimiva vzajemnost, saj naj bi posameznik poiskal modrost
in si želel njene vzgoje (Mdr 6,17-21; podobno tudi v Prg 9,4-6 in Sir 6,23-32), hkrati
pa naj bi modrost predvidela željo človeka po njej in našla tiste, ki so jo vredni (Murphy
2002, 88) ter jim stopila naproti (Mdr 6,12-16). Tako lahko vidimo, da je modrost
predstavljena kot popolnoma dostopna za tiste, ki jo iščejo: »Blesteča in nevenljiva je
modrost, z lahkoto jo zrejo tisti, ki jo ljubijo in najdejo tisti, ki jo iščejo« (Mdr 6,12) in
»Kdor se bo k njej zgodaj odpravil, se ne bo utrudil, kajti odkril bo, da sedi pri njegovih
vratih« (Mdr 6,14) (Edward 2005, 28).
V odlomku Mdr 6,22-25 Salomon izhaja iz osebne izkušnje spoznanja modrosti in
obljublja, da bralcu ne bo skril nobenih skrivnosti, ki se tičejo narave ali izvora
modrosti (Murphy 2002, 142). Odlomek deluje kot uvod v drugi del knjige (Mdr 6,22–
11,1), ki je eno samo veliko slavljenje svete modrosti in Salomonovega ljubezenskega
odnosa z njo (Edwards 2005, 28).
Začne se z avtorjevim poudarkom o svojem popolnoma človeškem izvoru, ko naravnost
pove, da je smrtnik in potomec prvega človeka (Mdr 7,1), kakor vsi drugi ljudje.
Murphy (2002, 142) to postavi v kontrast z likom božanske modrosti in s kralji, na
katere je knjiga naslovljena (Mdr 1,1; 6,1). Trdi, da Mdr 7,1.5-6 ne dopušča prav
nobene možnosti za trditve o kraljevem svetem rojstvu oz. poreklu, ampak celo izjemno
Salomon je bil klasična oz. značilna modra oseba, največji modrec v Izraelovi zgodovini, modrost pa je
bila videna kakor kraljeva odličnost in pravica (Murphy 2002, 84). Od kraljev se je modrost namreč tudi
pričakovala.
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jasno pove: »Eden je za vse vstop v življenje in enak izstop« (Mdr 7,6). S tem ko se
kralja izenači z vsemi drugimi ljudmi, se pokaže tudi dejstvo, da je modrost dostopna
vsem, ne glede na njihovo poreklo, če so le pripravljeni moliti zanjo, kakor je molil
Salomon62 (Mdr 7,7). V modrostni literaturi se za modrost običajno ne moli, razen v
Mdr 7,7 (v Sir 37,15 se govori o »prošnji«) (142). V nadaljevanju je močno poudarjena
neprimerljiva vrednost modrosti (Mdr 7,8-10), na kar smo in še bomo naleteli tudi v
drugih knjigah. Podobno kakor pri mnogih ostalih opisih poosebljene modrosti se tudi v
Knjigi modrosti (Mdr 7,11-14) pojavlja ideja posledic modrosti oz. njenih koristi:
»Hkrati z njo so prišle k meni vse dobrine, v njenih rokah je neizmerno bogastvo« (Mdr
7,11).
Glede odnosa med človekom, Bogom in modrostjo, pa je rečeno: »Ona je namreč za
ljudi neizčrpen zaklad, tisti, ki ga imajo, si pridobijo prijateljstvo z Bogom« (Mdr 7,14).
To nam daje vedeti, da gre za neločljivo trojico odnosov, ki se pogojujejo in
dopolnjujejo med seboj. To pa kljub vsemu ne ogroža glavne oz. vodstvene vloge Boga
(Mdr 7,15). Če sledimo tej misli, pridemo do trditve, da je Bog Salomonu dal spoznati
vsevrstna znanja (Mdr 7,17), ker je vse v njegovih rokah (Mdr 7,16), vendar je tista, ki
ga pouči in privede do vedenja o različnih znanostih63, modrost (Edwards 2005, 28).
Salomona spoznanja torej nauči modrost, ki je v Mdr 7,21 nenavadno poimenovana:
»[P]oučila pa me je modrost, umetnica vsega.« S tega vidika je normalno, da vse znanje
prihaja od modrosti, saj jo avtor na nek način razume kot sveto ustvarjalko oz. sveto
rokodelko v stvarjenju (28). Da modrost lahko razumemo kot »obrtnico vsega«, nam
namiguje Mdr 8,6, ki pravi: »[K]do je bolj vešča izdelovalka bivajočih stvari kakor
ona?« Tu gre lahko za vpliv Prg 8,3064 (Murphy 2002, 89). Zaradi interpretacije
modrosti kot obrtnice se modrost v Knjigi modrosti nemalokrat tudi izenači z Bogom,
kar se podkrepi z vrsticami Mdr 7,25-26 ter z njenimi neverjetnimi kvalitetami v Mdr
7,22-24 (Murphy 2002, 143). Kathleen O'Connor gre pri tej razlagi še dlje, ko o
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Na to misel bi lahko vplival tudi zgodovinski model Salomona v 1 Kr 3,9.
Modrost Salomona pouči oz. mu da enciklopedično znanje, ki se deloma ujema tudi z današnjimi
znanostmi: kozmologija, vedenje o času, astronomija, zoologija, demonologija (»moč vetrov« v Mdr
7,20), psihologija, botanika, farmacija itd. (Murphy 2002, 89).
64
Vrstici Mdr 8,6 in Mdr 7,21 se verjetno navezujeta na Prg 8,30, kjer se modrost opisuje na
večpomenski način. Avtor Knjige modrosti vrstico Prg 8,30 razume kakor opis modrosti kot rokodelke
oz. izdelovalke, kar naj bi vplivalo tudi na opis modrosti v Mdr 7,21; 8,6 (Murphy 2002, 143).
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modrosti pravi: »Ona je Bog, ne novi bog ali drugi bog, ampak Bog pesniško zamišljen
kot ženska. Ona je Sofija - Bog« (Edwards 2005, 31)65.
Naslednji daljši odlomek Hvalnica modrosti (Mdr 7,22–8,1) vsebuje neverjetno
slavljenje modrosti. Prvi dve vrstici (Mdr 7,22-23) sta sestavljeni iz opisa narave
modrosti66 in vsebujeta seznam njenih enaindvajsetih lastnosti, ki pojasnjujejo, kako je
mogoče, da lahko modrost uči vse stvari (Mdr 7,21) (Edwards 2005, 29). Tudi naslednja
vrstica (Mdr 7,24) najverjetneje služi temu namenu. Ob tem povejmo, da je modrost
opisana kot nekakšen čist in popoln duh67 (Mdr 7,22), ki pronica čez vse stvari (Mdr
7,24) (Murphy 2002, 89). Edwards (2005, 29) o tem pove, da je lastnost čistega duha
modrosti, ki »čez« in tudi »v« vse pronica (Mdr 7,23), njegova imanentnost, kar dopolni
Murphy (2002, 89) s trditvijo, da se ta imanenca uskladi s transcendenco, saj je modrost
upodobljena tudi kot sveta in enkratna (Mdr 7,22), vsemogočna ter vsevidna (Mdr
7,23). O njeni že omenjeni popolnosti pa priča število navedenih lastnosti modrosti –
enaindvajset, ki ga dobimo, če popolno število sedem pomnožimo s tri68 (Edwards
2005, 29).
Sledeče vrstice (Mdr 7,25–8,1) se nadaljujejo z opisom modrostnega odnosa do Boga
(Edwards 2005, 29). Modrost se na tem mestu pokaže kot »dih Božje moči, izžarevanje
veličastva Vladarja vsega, zato se vanjo ne more prikrasti nič nečistega« (Mdr 7,25). To
se ujema z že opisano lastnostjo modrosti v Mdr 1,4-5 (modrost ne more prebivati v
duši in telesu grešnika). Upodobljena je kot popolnoma povezana z Bogom, na način, ki
presega tistega v Prg 8,22 ali opisanega v Sir 24,3 kot »izšla iz ust Najvišjega« (30).
Osnovna podoba modrosti v teh vrsticah je neke vrste sevanje svetosti (30), Murphy
(2002, 89) jo opisuje kot izraz svete oz. Božje moči, slave in dobrote, ter celo kot
nekakšno super-sonce, katerega svetloba premaga tudi temo zla.
Pri opisu modrosti je prav tako pomemben njen odnos do stvarstva, saj je v knjigi
Modrosti govora o nenehnem stvarjenju. Avtor gre dlje od drugih bibličnih pisateljev,
tako v obdelavi nenehnega stvarjenja, kot v pripisu tega nenehnega dela modrosti.
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Zaradi narave vira (knjiga, ki je le deloma dostopna na spletni strani in ima omejen ogled strani, ki
izključuje pogled referenc ter opomb - Googlebooks) na tem mestu navajamo le osnovno stran v
Edwardsonovi knjigi, kjer se O'Connerjevo mnenje nahaja. Dostop do seznama referenc je mogoč v
tiskani različici knjige.
66
V Mdr 7,22-23 je poudarek na duhovni naravi poosebljene modrosti (Murphy 2002, 143).
67
Upodobitev modrosti kot duha v Knjigi modrosti spominja in ima morda vpliv stoiške pneume in
Platonske ideje o svetovni duši (Murphy 2002, 89).
68
Število enaindvajset tako predstavlja trojno popolnost (3x7) (Murphy 2002, 143).
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»Čeprav je sama, zmore vse, ostaja v sebi, a vse obnavlja in ko od roda do roda prehaja
v svete duše, jih oblikuje v Božje prijatelje in preroke« (Mdr 7,27). Na drugem mestu
beremo, da se modrost »[z] močjo […] razprostira od konca do konca in vsemu
dobrohotno vlada« (Mdr 8,1). Modrost je tako mati vseh dobrin (Mdr 7,12), umetnica
vseh stvari (Mdr 7,21) in tista, ki vse stvari prenavlja (Mdr 7,27) (Edwards 2005, 30).
V sledečih vrsticah avtor nadaljuje z opisom ljubezenskega odnosa69 z modrostjo. Tema
zakonske ljubezni je očitno poudarjena v Mdr 8,2.9.16.18. Salomon se v Mdr 8,2 zaljubi
v njeno lepoto, vendar pri modrosti opiše tudi druge lastnosti idealne žene, npr.
plemenitost v povezavi z njenim življenjem z Bogom (Mdr 8,3) (Murphy 2002, 89). Če
je bila prej v ospredju enost med Bogom in modrostjo v nenehnem stvarjenju, se tudi
zdaj poudarja njena tesna povezanost z Bogom: »Razkriva plemenitost, saj živi z
Bogom in Gospodar vsega jo ljubi« (Mdr 8,3). Poudarjena je tudi njena povezanost z
vsemi deli Boga (Mdr 8,4): »Ker je vpeljana v Božje védenje, razlikuje njegova dela«
(Edwards 2005, 30), saj je bila prisotna ob stvarjenju sveta (Murphy 2002, 144).
Opisano je, da je med drugim modrost Salomona naučila tudi štiri kardinalne kreposti:
razumnost, preudarnost, pravičnost in srčnost
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(Murphy 2002, 89). Tako vidimo, da je

modrost predstavljena kot tista, ki poseduje vse, kar bi si kdorkoli lahko zaželel:
plemenitost (Mdr 8,3), Božje védenje (Mdr 8,4), bogastvo (Mdr 8,5), razumnost (Mdr
8,6), pravičnost in kreposti (Mdr 8,7), hkrati pa ima neskončno mnogo izkušenj (Mdr
8,8). Vsa ta bogastva (materialna, mentalna in duhovna), ki jih prinaša modrost, naj bi
avtorja in vsakega drugega kralja usposobila za uspešno vladanje (Mdr 8,9-16).
Bogastvo, ki smo ga omenili in ki ga modrost lahko podarja ljudem, pa obstaja in se
preko modrosti posreduje samo na podlagi njenega življenja z Bogom.
V Mdr 8,16-21 Salomon pride do pomembnega spoznanja, da namreč plemenita narava
človeka in njegova želja nista dovolj za prejem modrosti. Kot že omenjeno, je za to, da
bi jo prejeli, potrebna molitev človeka, vendar pa modrost ne izroča samo sebe, ampak
jo vedno podari Bog (Murphy 2002, 89). To spoznanje privede do Salomonove molitve
k Bogu oz. prošnje za modrost (Mdr 9,1-12), kjer se ponovno srečamo s podobnimi
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Jezik, ki ga Salomon uporablja pri opisovanju svojega odnosa z modrostjo, spominja na tistega v
Visoki pesmi (Vp 1,15; 4,9-10) (Murphy 2002, 89). Odnos med modrostjo in Salomonom je opisan v
osebnih in intimnih izrazih, saj jo označuje za prijateljico in mati vseh stvari (Mdr 6,12-16) ter si jo želi
za svojo ženo (Mdr 8,2) (Edwards 2005, 30).
70
Štiri kardinalne kreposti so bile pomemben del grškega moralnega učenja, Mdr 8,7 pa je edino mesto v
Svetem pismu, kjer se jih izrecno omenja (Murphy 2002, 89).
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temami kot prej. Za razumevanje narave poosebljene modrosti je pomembno dejstvo, da
je Bog s svojo modrostjo izoblikoval človeka (Mdr 9,2), medtem ko je v Mdr 9,4
opisano, da je z Bogom modrost, ki pozna njegova dela, ker je bila navzoča ob
ustvarjanju sveta (Mdr 9,9). Njena bližina z Bogom ji omogoča razumevanje, kaj Bogu
ugaja (Mdr 9,9-10; 9,18), kar je za Salomona in vsakega človeka ključnega pomena, saj
le če deluješ na način, ki je Bogu po volji, lahko vzpostavljaš in ohranjaš odnos z njim.
S tega vidika lahko razumemo tudi nesmrtnost, ki naj bi bila mogoča le po modrosti
(Mdr 8,13.17), kot modrostno omogočanje odnosa z Bogom (odnos z Bogom je bistvo
nesmrtnosti). Murphy (2002, 89) na tem mestu doda še, da modrost na nek način
pomaga človeku preseči pomanjkljivosti človeškega telesa (Mdr 9,15) in mišljenja (Mdr
9,14), kar mu daje misliti, da bi v tem primeru lahko šlo za odmev platonskega pogleda
na telo in dušo, ki tudi poudarja pomanjkljivost človeškega telesa (89).
V desetem poglavju (Mdr 10) se poosebljena modrost še zadnjič jasno pojavi. Tukaj se
tema enosti med modrostjo in Bogom dovrši oz. pride do vrhunca. Modrost se predstavi
kot rešiteljica, tj. tista, ki rešuje ljudi tekom vse svetovne in Izraelove zgodovine
(Edwards 2005, 31). Že v Mdr 9,18 lahko preberemo, da je modrost reševala ljudi, saj
so »po modrosti […] bili rešeni«. Vse to se potrdi v desetem poglavju, vendar z bolj
specifičnim obratom. Mdr 10 na novo interpretira Izraelovo zgodovino, odrešenjska
dejanja, ki so bila navadno pripisana Gospodu, pa se na tem mestu pripišejo modrosti
(Edwards 2005, 31). Ona je bila tista, ki je varovala in reševala Adama, Noeta,
Abrahama, Lota (SPJ 2013, 224), Jakoba in Jožefa (SPJ 2013, 225), rešila pa je tudi
Izraelce tekom izhoda iz Egipta (Mdr 10,15-18) (Edwards 2005, 31) in jih varovala na
poti v sveto deželo (Mdr 11,1-3).
V Knjigi modrosti je sofija hkrati predstavljena kot ustvarjalka in rešiteljica. Biti v stiku
z njo pomeni biti v stiku z Bogom (Edwards 2005, 31). Drugače kakor v Baruhu in
Sirahovi knjigi pa modrost tu ni izrecno povezana s postavo (30). S tem se strinja tudi
Weeks (2007, 166), ki pravi, da se modrost zaradi spreminjajočih judovskih prepričanj
in verjetnega vpliva helenističnih filozofskih idej ne pritegne toliko v področje postave
in naroda, ampak je vključena v bolj univerzalno sliko Boga, ki deluje za rešitev ljudi, s
tem pa se spremeni tudi njena narava (modrost kot duh in luč71) in področje delovanja
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Modrost je kot duh opisana v Mdr 1,6; 7,22; 9,17, kot luč pa v Mdr 7,10.25-26.29) (Murphy 2002, 94).
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(vse človeštvo72). Kljub temu, pa postava v knjigi Modrosti ne izgubi svojega velikega
pomen, saj v Mdr 9,17 preberemo: »Kdo bi spoznal tvojo voljo, ko bi ne bil ti dal
modrosti, ko ne bi bil z višav poslal svojega svetega duha?« To nam daje vedeti, da
avtor tukaj vidi postavo kot potrebno dodatne oz. naknadne interpretacije, ki jo lahko
ponudi modrost (30). Iz omenjene vrstice lahko razberemo tudi, da modrost podpira
človeka pri izpolnjevanju postave (SPJ 2013, 223).

2.3 Poosebljena modrost v Sirahu
Lik poosebljene modrosti se v Sirahovi knjigi pojavi na treh mestih73: na začetku (Sir
1,1-30), sredini (Sir 24,1-34) in na koncu (Sir 51,13-30). Edwards (2005, 25) v svojem
povzetku o poosebljeni modrosti navaja mnenje Kathleen O'Connor74, ki pravi, da je
modrost tista, ki drži strukturo Sirahove knjige preko teh treh mest v besedilu, kakor
zidovi, ki držijo hišo. Nadaljuje, da lik modrosti nudi osnovo in strukturo Sirahovi
teologiji.
Modrost se v Sirahu pojavi že na samem začetku, kjer je izpostavljen njen tesen odnos z
Bogom: »Vsa modrost je od Gospoda, ob njem je na veke« (Sir 1,1). Podobna misel se
ponovi v Sir 1,5: »Vir modrosti je beseda Boga na višavah, njena pota so večne
zapovedi.« Trditev, da vsa modrost prihaja od Boga in je večno z njim, se nadaljuje v
Sir 1,2-10 z vrsto drugih trditev: modrost je težko doumljiva (Sir 1,3), ustvarjena je bila
pred vsem drugim stvarstvom (Sir 1,4), je skrita in nerazkrita (Sir 1,6.7), moder je le
Bog (Sir 1,8), »Gospod sam jo je ustvaril, pregledal jo je in premeril in razlil po vseh
72

Trdimo, da je modrost v Knjigi modrosti bolj dostopna vsem narodom, kakor npr. v Sirahovi knjigi in
Baruhu, saj je kot prvi, ki ga je rešila modrost, omenjen Adam. To potrjuje tudi Weeks (2007, 166) v
svoji trditvi o pritegnitvi modrosti v univerzalistično sliko Boga, ki deluje za rešitev ljudi. Hkrati pa so
modrost na ta način lahko ljudje prepoznavali in priznavali tudi v grškem svetu (Mdr 7,16-28), kar bi
morda lahko bil razlog, zakaj je Salomon naslavljal kralje sveta, ki predstavljajo širni svet (Murphy 2002,
94).
73
Ob tem dodajmo, da se modrost in poosebljena modrost bežno pojavita tudi na drugih mestih v knjigi −
Sir 4,11-19; 6,18-37; 14,20–15,8; (Schroer 2000, 84), omembo modrosti v kontekstu hvale prednikom pa
najdemo v Sir 44–49 (Murphy 2002, 73), − vendar se bomo v tem kratkem pregledu poosebljene modrosti
v Sirahovi knjigi držali le poglavij Sir 1; 24; 51.
74
Zaradi narave vira (knjiga, ki je le deloma dostopna na spletni strani in ima omejen ogled strani, ki
izključuje pogled referenc ter opomb - Googlebooks) na tem mestu navajamo le osnovno stran v
Edwardsonovi knjigi, kjer se O'Connerjevo mnenje nahaja. Dostop do seznama referenc je mogoč v
tiskani različici knjige.

69

svojih delih« (Sir 1,9), nato pa jo je podelil tistim ljudem, ki ga ljubijo (Sir 1,10).
Odlomek o izvoru modrosti se v Sir 1,10 zaključi takole: »Ljubezen do Gospoda je
modrost, polna slave, katerim se razodeva, deli modrost, da bi ga zrli.«
Weeks (2007, 159) ob Sir 1,1-10 razlaga, da pesem o izvoru modrosti rahlo spominja in
deloma temelji na Prg 8,22-3175. Videli smo, da je modrost v Sir 1,9-10 predstavljena
kot tista, ki jo je ustvaril Bog pred vsem drugim stvarstvom, razlita po delih stvarjenja
in podarjena ljudem, kar spominja na Prg 8,17: »Ljubim te, ki me ljubijo, tisti, ki me
iščejo, me najdejo« in »Gospod me je imel v začetku svojega stvarstva, pred svojimi
pradavnimi deli« (Prg 8,22). Murphy (2002, 78) gre tu še dlje, saj pravi, da v Sir 1,1-10
srečamo vzdušje, ki je podobno tistemu v Job 28, vendar ga Sirah pozitivno razreši. To
naredi s trditvijo, da je modrost res pri Bogu in tako izven človeškega dosega, vendar je
Bog, ki je ustvaril in videl modrost (Job 28,27; Sir 1,9), to modrost razlil na vse
stvarstvo, na vse živo in prav posebno na tiste, ki ga ljubijo (Sir 1,10). S tem razvojem
misli modrost postane dosegljiva, kljub temu da se nahaja pri Bogu. Odmev tega
uvodnega premišljevanja o modrosti najdemo v Sir 24 (78).
Schroer (2000, 90) se ob tem besedilu ustavi in se poglobi v vrstici Sir 1,1: »Vsa
modrost je od Gospoda, ob njem je na veke« in Sir 1,8: »Le eden je moder, silno je
strašen, on, ki sedi na svojem prestolu.« S tema vrsticama naj bi Sirah najverjetneje
ustvarjal razliko med grškimi in helenističnimi modrostnimi učenji, ki niso od Boga, s
katerimi so prihajali v stik Judje v 2. stol. pr. Kr. Kot drugo interpretacijo zgornjih vrstic
pa avtorica predlaga poskus definicije modrosti znotraj samega judovstva76, morda celo
proti za Siraha preširokemu pogledu na modrost ali proti določeni duhovnosti in
pobožnosti, ki se mu ni zdela sprejemljiva (90). Za Siraha je namreč le strah Božji, ki se
ujema z modrostjo, izpolnjevanje postave (Schroer 2000, 91).

Weeks (2007, 159) opisuje, da je Sirah časovno gledano kasnejše delo, ki se navdihuje tudi pri Prg 1–9.
Svoj navdih Sirah torej črpa iz Pregovorov, vendar na način, da si izposodi le pozitivne like (npr.
poosebljeno modrost), medtem ko negativne oz. slabe like opusti (sploh tujko). Pri tem dodaja, da bi
odmev tujke morda lahko našli v vrsticah Sir 9,1-9; 23,22-26. Na tem mestu omenimo, da je, čeprav v
Sirahovi knjigi naletimo na odsotnost poosebljenih negativnih likov, vseeno prisotna velika mera
kritičnosti do žensk, sploh žene (npr. Sir 25,20; 26,7.8). Poleg uporabe lika modrosti najdemo v Sirahu
tudi omembe dveh poti (primerjaj Prg 4,11.14 in Sir 2,15; 21,10) (159). V svojem sklepnem razmišljanju
predlaga, da se upodobitev modrosti v Sirahovi knjigi na široko gledano ujema s tisto najdeno v Prg 1–9,
čeprav nosi tudi lastnosti Sirahovih lastnih vprašanj, zaskrbljenosti in poudarkov. Kot najpomembnejše
interpretativno vprašanje pa označi odnos med modrostjo in postavo (60).
76
O tem razmišlja tudi Murphy (2000, 215), ko pravi, da je res, da se Sirah približuje tradiciji postave z
vidika modrosti, vendar se zdi, da je to razvoj znotraj samega judovstva in v tem pogledu ne dolguje
ničesar temeljnega helenizmu.
75
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Če je v Sir 1,1-10 v ospredju predvsem modrost, ki prihaja od Boga, pa je v
nadaljevanju Sir 1,11-21 pomemben predvsem strah Gospodov77 (SPJ 2013, 255), ki se
močno povezuje z modrostjo (Weeks 2007, 159). Kljub mnogim dobrim razlagam tega
odnosa, ga Edwards (2005, 25) lepo in na kratko povzame, ko pravi, da modrost lahko
pridobimo samo preko strahu Gospodovega. Če sledimo misli o odnosu med modrostjo
in strahom Gospodovim v samem besedilu Sir 1,11-21 ugotovimo, da je strah Gospodov
dar Boga (Sir 1,12) in tudi začetek (Sir 1,14), polnost (Sir 1,16), krona (Sir 1,18) ter
korenina78modrosti (Sir 1,20). Murphy (2000, 78) na tem mestu zatrdi, da sta za Siraha
modrost in strah Gospodov praktično ena in ista stvar. Sirahovo izhodišče naj bi torej
bilo v soglasju z mislijo predhodnih besedil Job 28,28; Ps 111,10; Prg 1,7; 9,10; ter
ponovljeno v Sir 1,14a: »Začetek modrosti je bati se Gospoda.« Koncept strahu
Gospodovega v Jobu, Psalmih in Pregovorih avtor Sirahove knjige razvije v seriji zgoraj
naštetih metafor (strah Gospodov je dar, začetek, polnost, korenina in krona modrosti)
(78).
V Sir 1,26 najdemo nov in pomemben razvojni dodatek k dosedanji misli – držanje
zapovedi (Murphy 2002, 78). »Če koprniš po modrosti, spoštuj zapovedi, pa ti jo bo
Gospod priskrbel« (Sir 1,26). Gre za obljubo, da bo Bog zagotovil modrost tistim, ki se
držijo zapovedi (Weeks 2007, 159). Murphy (2000, 78) pri tem še dodaja, da strah
Gospodov z modrostjo tvori nekakšno vzajemnost, saj vodi k modrosti, modrost pa v
zameno hrani tistega, ki se boji Gospoda, z izbrano hrano in dolgim življenjem (Sir
1,16-20; 24,19-21) (78). Brez težav lahko rečemo, da je modrost, ki je podeljena od
Boga, v prvem poglavju Sirahove knjige opisana kot zelo koristna za ljudi (Weeks
2007, 159).
Weeks (2007, 159) poleg držanja zapovedi (Sir 1,26) pokaže še na eno novost, ki se
prvič pojavi v Sirahu in ne gre za vpliv iz knjige Pregovorov. Gre za idejo, ki zagovarja,
da če nekdo pridobi modrost, bodo njegovi potomci v prihodnosti lahko nadaljevali s
posedovanjem modrosti (Sir 1,14-15). Ne moremo si kaj, da ne bi pomislili, da nas
modrost, ki je predstavljena v Sirahu, spominja na dediščino oz. zapuščino.

Kot smo omenili že pri Job 28, je strah Gospodov za Juda pomenil predvsem vero in pobožnost (SPJ
2013, 255).
78
V Sirahovem premišljevanju o modrosti je zanimiva podoba modrosti kot drevesa (Sir 1,20). Podobno
povezavo modrosti z drevesom (drevo življenja) najdemo tudi v Prg 3,18 (Weeks 2007, 159). V Sir
24,13-17 srečamo sorodne podobe modrosti kot drevesa, ki jih tudi komentiramo.
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V Sirahovi knjigi se poosebljena modrost drugič pojavi na skoraj natančni polovici, v
štiriindvajsetem poglavju (Edwards 2005, 25). Zanimivo dejstvo je, da tudi tu modrost
pred svojim ljudstvom in Bogom (Sir 24,1-2) sama spregovori79: »Jaz sem izšla iz ust
Najvišjega in kakor megla prekrila zemljo. Jaz sem na nebeških višavah postavila svoj
šotor, moj prestol je stal na oblačnem stebru. Sama sem prehodila nebesni obok,
sprehodila sem se po globinah brezen. Nad valove morja, nad vse kopno, nad vsa
ljudstva in narode je segala moja oblast« (Sir 24,3-7). Modrost v teh vrsticah izjavlja, da
je izšla iz ust Boga, kar Edwards (2005, 25) razume na način rojstva modrosti kot
besede Boga. Ko modrost navaja, da je prekrivala zemljo kakor megla, se lahko
spomnimo na 1 Mz 1,2: »Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je razprostirala nad
globinami in duh Božji je vel nad vodami.« S tem ko je modrost prekrila zemljo kot
meglica, je pridobila pomembno mesto v vsakem narodu (Weeks 2007, 160). V
nadaljevanju modrost opisuje svojo vlogo v stvarstvu, predvsem svojo raziskovalno
dejavnost na zemlji ter oblast nad vsemi ljudmi (Edwards 2005, 25). Vsa ta oblast nas
spominja na Boga, zato se Murphy (2000, 139) upravičeno sprašuje, če ne gre tukaj
morda za Boga v podobi potujoče modrosti.
Če je v prvem delu svojega govora (Sir 24,3-7) modrost videti še bolj transcendentna, se
to v drugem delu, ko modrost išče svoj stalni dom in kraj svojega počitka, spremeni.
Sam Stvarnik ji izbere domovališče: »Tedaj mi je zapovedal Stvarnik vsega, moj
Stvarnik mi je določil stalen prostor za šotor. Rekel je: 'V Jakobu postavi svoje šotore, v
Izraelu prevzemi svojo dediščino!'« (Sir 24,8). Iz Sir 24,8-9 razberemo dve stvari: da
modrost, ki je bila ob Bogu na začetku, ne bo prenehala obstajati80, in drugič, da se je
ustalila v Izraelu81 (Edwards 2005, 26). Tam je prebivala v Jeruzalemu med izbranim
ljudstvom in služila Bogu v templju (Weeks 2007, 60). Murphy (2002, 139) to uporabi
in razlaga, da se modrost poveličuje sredi svojega ljudstva (Sir 24,1) in v občestvu
Najvišjega ter med njegovimi trumami (Sir 24,2), kar pomeni, da modrost ni ujeta na
zemlji, ampak se svobodno giblje v obeh območjih. Iz njenega zemeljskega doma
Kot smo lahko videli v prejšnjem poglavju, modrost sama spregovori tudi v Prg 1,22-33; 8,4-36; 9,4-6.
Modrost je večna v preteklost in prihodnost (Murphy 2002, 139).
81
Jasno je, da je Sirahova knjiga napisana pod vplivom knjige Pregovori (sploh Prg 8), vendar vseeno
dodaja svoj edinstven razvoj lika modrosti. Ena izmed posebnosti je zagotovo ukaz, ki ga je dobila
modrost, naj se naseli v Jeruzalemu. Ravno to zoži širok pogled na modrost, ki ga predlaga Prg 8.
Modrost se v Sirahu prilagodi času, kraju in okoliščinam nastanka knjige, s svojim prebivanjem v
Jeruzalemu in z izenačenjem s postavo. Kakor trdi Murphy (2002, 140), pa vseeno skladno s Prg 8 ohrani
svojo skrivnostno identiteto. Na tem mestu dodajmo še, da se v nasprotju z Job 28 modrost tu natančno
locira, saj vemo kje jo najti (139).
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Jeruzalema zraste »kakor cedra na Libanonu«82 (Sir 24,13). Pri opisu svoje mogočnosti,
rasti in uspevanja, pa uporabi še druge primerjave (Edwards 2005, 26) iz Palestinskega
življenja (Sir 24,13-17) (Murphy 2002, 139). Schroer (2000, 92) izpostavi, da je
modrost v tem delu prikazana kot tesno povezana z Izraelom in Sionom, kar je v
nasprotju z drugo modrostno literaturo, kjer ima modrost bolj mednarodni značaj. V
primerjavi s Prg 8,22-31 pa je tu povsem jasno prikazano tudi, da je modrost podrejena
Bogu kot njegova služabnica – celo kot svečeniška posrednica med Bogom in ljudmi.
Obe opisani značilnosti Schroerjevi služita kot primera, da gre v Sirahovi knjigi za
zožitev koncepta poosebljene modrosti (92). S tem se ne strinjamo povsem, saj soglasno
z Gilbertom (2003, 66) opažamo, da je poosebljena modrost v Sir 24 predstavljena z
obeh vidikov: reda stvarjenja oz. bolj univerzalistično (Sir 24,1-22) in v kontekstu njene
povezave s postavo (Sir 24,23), ki je bolj nacionalno usmerjena. Modrost tako ni zožena
ali omejena samo na postavo, se pa vseeno ravno v njej najlepše izraža.
V zadnjem delu njenega govora modrost sama vabi ljudi k sebi na gostijo: »Pridite k
meni vi, ki hrepenite po meni, naužijte se mojih sadov« (Sir 24,19). Svoje povabilo
podkrepi z opisom vrednosti njene dediščine, in spominja nanjo (Sir 24,20). Iz teh besed
je razvidno, da je modrost sama hrana in pijača. Ona je vir življenja in hranilnosti
(Edwards 2005, 26), obljublja celo, da kdor bo sprejel njeno pomoč, ne bo grešil (Sir
24,22) (Weeks 2007, 160) oz. bo obvarovan pred vsem zlom (Murphy 2002, 139).
Ta odlomek se lepo poveže z naslednjimi vrsticami, ki povezujejo modrost kot vir
življenja s knjigo zaveze oz. s postavo (Sir 24,23). Izjemno pomembna in znana vrstica
v Sirahovi knjigi govori o tem, da je modrost mogoče najti v postavi: »Vse to je knjiga
zaveze Najvišjega Boga, postava, ki nam jo je zapovedal Mojzes kot dediščino za
Jakobove zbore« (Sir 24,23). Ob omenjeni vrstici naletimo na zelo različne razlage, kar
temeljno vpliva na razumevanje poosebljene modrosti. Medtem ko Edwards (2005, 26)
in Murphy (2002, 140) (glej op. 81) govorita o popolni identifikaciji modrosti s postavo,
kar naj bi bila značilnost Sirahove knjige in kasneje tudi Baruha (Bar 3,9–4,4), pa
Gilbert (2003, 66) seveda priznava, da je postava za Juda modrost (Ezr 7,25), vendar
hkrati meni, da se poosebljena modrost ne izčrpa v postavi, ampak jo deloma tudi

Schroer (2000, 92) pokaže na podobnost med likom sofije, ki je ukoreninjena v Izraelovi deželi in v
obliki dreves poganja iz nje, ter tradicionalnimi verskimi politeističnimi predstavami kanaanske boginje
vejevja in debla ter egipčanske drevesne boginje.
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presega. V nadaljevanju bomo zato raje govorili o povezavi med postavo in modrostjo,
namesto o izenačenju med njima.
Vse sledeče vrstice (Sir 24,24-34) interpretirajo in poglabljajo Sir 24,23 (Weeks 2007,
160), pri čemer Murphy (2002, 66) posebej poudari metaforo vode, ki prevladuje v Sir
24,25-29, kjer se modrost oz. postavo primerja z veliki rekami starodavnosti, ki so polne
obilja in življenja. V Sir 24,30-33 pa avtor Sirahove knjige isto metaforo obrne nase83.
Na tem mestu se popolnoma jasno pokaže, da je modrost več kot samo vpogledi
modrecev in njihova praktična učenja (140). Gre za to, da je Sirah vključil vse svete
Izraelove tradicije, sveto zgodovino skupnosti, pravno tradicijo in duhovnost v lik
poosebljene modrosti (Edwards 2005, 27).
Tretja in zadnja pojavitev poosebljene modrosti v Sirahovi knjigi se nahaja v zadnjem,
enainpetdesetem poglavju (Sir 51,13-30). Gre za avtobiografsko pesnitev v obliki
abecedne pesmi (akrostiha)84 (Weeks 2007, 160), pri kateri Murphy (2002, 160) navaja
po njegovem mnenju splošno sprejeto prepričanje, da je Sir 51 dodatek h knjigi. Na tem
mestu omenimo še, da se abecedna pesem ujema in povezuje s prvo pesmijo, bolj
natančno z vrsticami Sir 1,11-30. Vsebina pesmi pripoveduje o Sirahovem iskanju
modrosti (Bergant 1997, 179), kako si jo je že od mladosti trudil pridobiti (Sir 51,13),
zanjo je prosil (Sir 51,14) in jo tudi pridobil v povezavi s postavo (Sir 51,19) (Bergant
1997, 180). Ko je modrost končno prejel, se je odločil živeti v skladu z njenim učenjem,
kajti »[z]a plačilo mi je Gospod dal jezik in z njim ga bom hvalil« (Sir 51,22). Prejeto
darilo Sirah uporablja, da tudi druge uči modrosti, ko jih (nepoučene) kliče v svojo šolo
in jih nagovarja, naj se podvržejo vzgoji modrosti. Edwards (2005, 27) pri teh vrsticah
dodaja, da se Sirah na tej točki celo identificira z ljubljeno modrostjo: »Pridite k meni
vi, ki še niste vzgojeni, nastanite se v hiši vzgoje« (Sir 51,23) in »Svoja usta sem odprl
in rekel tole: 'Brez srebra si pridobite modrost'. Nastavite svoj vrat pod njen jarem, naj
vaša duša sprejme vzgojo; saj je prav blizu in jo je lahko najti« (Sir 51,25-26) (27).
Vzgoja modrosti je res trda in polna skušanjav (Sir 51,26), vendar se na koncu
obrestuje, kar Sirah predstavi na svojem primeru (Sir 51,27) (Bergant 1997, 180).
Sirah v svojem razmišljanju (Sir 24,25-33) najprej govori o postavi kot naraščajoči poplavi (Sir 24,2529), v nadaljevanju (Sir 24,30-34) pa sebe primerja z majhnim potočkom, ki je postal reka in posledično
morje, ki izliva nauk kot prerokbo. Te vrstice nam dajo vedeti, da je svojo knjigo zagotovo razumel kot
podaljšek postave (Murphy 2002, 140).
84
V Prg 31,10-31 smo že srečali abecedni akrostih, ki prav tako kot ta zaključuje celotno knjigo, gre
namreč za zadnje besedilo v knjigi.
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Že v Sir 1,23-24 naletimo na namig o težkih časih, ko je potrebno imeti potrpljenje in
zdržati, preden prejmemo darove modrosti. To nas spominja na idejo, da bo modrost
najprej preizkusila in mučila svoje sledilce, dokler ni prepričana vanje; vsakega, ki bo
zašel s poti, bo zapustila. Ideja preizkušanja se pojavi tudi v Sir 6,23-31, kjer so okovi
in verige opisani kot okraski modrosti, ki se iz predmetov trpljenja spremenijo v okras
(Weeks 2007, 159). Kot vidimo, v Sir 51,26 naletimo na podobno miselnost: vzgoja
modrosti je predstavljena kot jarem, kateremu moramo podrediti svoj vrat.
Če smo dejali, da je vzgoja modrosti trda, pa to dejstvo ne odvrne strastnega iskalca
modrosti, da ne bi zasledoval svojega vrednega cilja. Murphy (2002, 78) razlaga, da
Sirah uporablja jezik ljubezni za opisovanje odnosa med zvestimi in modrostjo (Sir
4,11-19; 6,18-31; 14,20-27; 51,13-30), medtem ko Schroer (2000, 93) ta isti odnos
označuje z bolj strastnimi čustvi med učencem modrosti in modrostjo. Trdi, da je v Sir
51,13-30 in Sir 6,18-31 erotični naboj pomemben del odnosa med učencem modrosti in
sofijo. V našem odlomku Sir 51,13-30 vidi določene besede in opise iskanja modrosti −
npr. »Moja notranjost se je vznemirila, ko sem jo iskal« (Sir 51,21) −, katere uporabi za
dokazovanje svoje teze. Omenimo še, da naj bi bil cilj iskanja sofije njeno posedovanje,
kar prav tako interpretira v seksualnih okvirih (93). Menimo, da vključevanje erotične
interpretacije v odlomke o poosebljeni modrosti ni potrebno, saj to najverjetneje ni bil
prvotni Sirahov namen. Poosebljena modrost je namreč v knjigi opisana že dovolj
privlačno s samimi koristmi, ki jih prinaša svojim učencem, zato iskanje dodatne
motivacije in privlačnosti ni potrebno. Hkrati pa, glede na to, da je v Sirahovi knjigi
modrost povezana s postavo, dvomimo, da bi Sirah podpiral erotiziranje same postave.
Zato menimo, da je na tem mestu primerneje govoriti o jeziku ljubezni in vzajemne
naklonjenosti med učencem modrosti in modrostjo.

2.4 Poosebljena modrost v Baruhu
Ker smo do sedaj opisovali samo modrostno literaturo in knjige, ki jo tvorijo, bomo na
tem mestu izpostavili nekaj najbolj ključnih in prepoznavnih lastnosti knjige Baruh.
Omenimo, da je Baruhova knjiga ena izmed devterokanoničnih in je zaradi tega ne
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najdemo v hebrejskem Svetem pismu (SPJ 2013, 175). Gre za preroško knjigo85, ki ima,
kot bomo videli v nadaljevanju, tudi nekaj modrostnih potez. Začetna vrstica (Bar 1,1)
knjigo pripisuje Baruhu, dobro znanemu pomočniku preroka Jeremije, ki naj bi jo
napisal v Babilonu v petem letu po Kaldejskem zavzetju Jeruzalema in sledečem izgonu
Judov iz domovine. Baruh naj bi prebral besede te knjige pred Jojahinom, sinom
Jojakima, Judovim kraljem, in pred vsem ljudstvom, ki je prišlo h knjigi (Bar 1,3), ter jo
poslal v Jeruzalem, da bi jo brali pri bogoslužnih shodih. Kot omenjeno se z Baruhom
srečamo že pri Jeremiji: »Beseda, ki jo je prerok Jeremija govoril Nerijájevemu sinu
Baruhu, ko je v četrtem letu Jošijevega sina Jojakima, Judovega kralja, zapisal te govore
po Jeremijevemu nareku v knjigo« (Jer 45,1). Podobne primere, ki omenjajo Baruhovo
sodelovanje z Jeremijo, pa najdemo tudi v Jer 32,12; 36,4.32. Kljub časovni opredelitvi
v prvi vrstici knjige ne moremo podati gotovega datuma nastanka, vendar bi Baruh
lahko bil urejen v obstoječo obliko v zadnjih dveh stoletjih pr. Kr. (U.S. Conference of
Catholic Bishops 1998). Knjiga se na široko ukvarja z vprašanjem izgnanstva. Nam pa
omogoča boljše poznavanje skupnosti v diaspori in ohranjanja verskega življenja v njej
(SPJ 2013, 375).
Za nas je pomembno, da je knjiga Baruh zbirka štirih zelo različnih besedil (U.S.
Conference of Catholic Bishops 1998)86. Naš odlomek, ki je modrostna pesnitev (Bar
3,9–4,4), se nahaja v osrednjem delu knjige in je z ene strani obdan z molitvijo
izgnancev (Bar 1,16–3,8), z druge pa s preroškim odlomkom (Bar 4,6–5,9). V
preroškem odlomku najdemo izjemno zanimivo poosebitev prestolnice Jeruzalem, ki se
obrača na izgnance, kar nas lahko malo spominja na poosebljeno modrost, s katero se
ukvarjamo v tem diplomskem delu. Sheppard (1980, 84) je mnenja, da se sredinski del
oz. modrostna pesnitev (Bar 3,9–4,4) močno razlikuje po vsebini in obliki od
preostalega materiala, ki ga obkroža. V Baruhu se samo v tem poglavju govori o »poti
modrosti«, ki deluje kot združevalni element modrostne pesnitve.
Modrostna pesnitev se začne takole: »Poslušaj, Izrael, zapovedi življenja, prisluhnite, da
boste spoznali razsodnost« (Bar 3,9). Odlomek je uveden s klicem k poslušanju, ki nas
Sveto pismo Stare in Nove zaveze Baruha po krščanski kanonični razvrstitvi umešča med preroške
knjige. Baruhova povezava s preroškim gibanjem je sicer očitna, vendar besedila v knjigi vsebujejo tudi
mnogo povsem modrostnih tem, med drugim tudi pojavitev poosebljene modrosti, katero bomo
raziskovali v tem podpoglavju.
86
Obstaja vrsta različnih razdelitev knjige Baruh, na tem mestu bomo navedli kar najpreprostejšo: 1.
Pismo v Jeruzalem (Bar 1,1–3,8); 2. Hvalnica modrosti (Bar 3,9–4,4); 3. Baruhova pesem tožbe (Bar 4,5–
5,9); 4. Jeremijevo pismo (Bar 6,1-72) (U.S. Conference of Catholic Bishops 1998).
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upravičeno močno spominja na naslavljanje v 5 Mz 6,4, ki pravi: »Poslušaj, Izrael:
Gospod je naš Bog, Gospod je edini!« Podobna naslavljanja in klice pa najdemo tudi v
5 Mz 4,1; 5,1; 32,1; Iz 1,2.10, vendar je v našem primeru cilj klica, da bi se bralci
naučili razsodnosti (Bar 3,9) (Sheppard 1980, 84). Sheppard (1980, 84) trdi, da je
namen oz. cilj klica tipičen samo še za Pregovore (Prg 1,2; 4,1), in zato postavi vse
sledeče besedilo modrostne pesmi v Baruhu v kontekst modrostne lekcije. Podobno
meni tudi Murphy (2002, 140), ki pravi, da je model – klic »Poslušaj!« vzpodbuda, ki je
značilna tudi za modrece. Soglasno s Sheppardom (1980, 84) navaja primera iz knjige
Pregovorov (Prg 1,8; 4,1).
V nadaljevanju se Baruh sprašuje: »Kaj je to, Izrael, kaj je, da si v deželi sovražnikov,
da si se postaral v tuji deželi?« (Bar 3.10). Nato na kratko opiše stanje padlega Izraela
(Bar 3,11) in odgovori na vprašanje, zakaj je prišlo do izgnanstva: »Zapustil si vir
modrosti« (Bar 3,12). Murphy (2002, 141) razlaga, da je nesreča izgnancev
interpretirana kot rezultat njihove zapustitve vrelca modrosti, Boga od katerega prihaja
vsa modrost (Sir 1,1)87. Opisuje, da do izgnanstva ne bi prišlo, če bi Izrael hodil po
Božji poti (Bar 3,13), ter s tem vzpostavlja povezavo med Božjo potjo in virom
modrosti. Zanimivo je dejstvo, da v sledečih vrsticah pesem bralce ponovno nagovarja k
učenju in spoznanju (Bar 3,14), kar nam daje vedeti, da se izgnanstvo kot posledica
zapustitve vira modrosti ne razume kot nespremenljivo oz. dokončno stanje. Izgnanci
morajo najti, kje sta modrost in življenje (Bar 3,14), kar nas spomni na starodavno
Jobovo vprašanje o kraju oz. prebivališču modrosti (Job 28,12.20), še bliže Jobovemu
vprašanju88 pa je sledeča vrstica v Baruhu: »Kdo je našel njen kraj in kdo je vstopil do
njenih zakladov?« (Bar 3,15) (141).
Sledi negativen odgovor, ki podobno kot pri Jobu (Job 28,13-28) trdi, da si noben
človeški napor ne more pridobiti modrosti (Bar 3,16-31) (SPJ 2013, 674). Da bi jasno
pokazal in dokazal svoj prav, avtor Baruha, podobno kot Job, najprej pove, kje vse
modrosti ni mogoče najti (Murphy 2002, 141). Pri tem se posluži tudi primerov, ki so
Skupaj s tem lahko tudi rečemo, da se preko te povezave med zapustitvijo modrosti in izgnanstvom v
začetnih verzih (Bar 3,9-13) tvori tudi vez med modrostno pesmijo (Bar 3,9–4,4) in molitvijo izgnancev v
Bar 1,15–3,8 (Murphy 2002, 140). To kaže, da kljub različnosti besedil knjiga vseeno ohranja svojo
vsebinsko enotnost.
88
Podobno misel o modrostni nedosegljivosti preberemo v Bar 3,31: »Ni ga, ki bi poznal njeno pot, ga ni,
ki bi si zamislil vsaj njeno stezo.« To Weeksa (2007, 167) napelje k izjavi, da je zaradi podobnosti z Job
28 (skrita modrost) ta zagotovo vsaj v tej točki vplival na Baruhovo razumevanje modrosti. Hkrati pri tej
lastnosti izpostavi tudi diametralno nasprotje med Baruhovim in Jobovim razumevanjem modrosti ter
tistim v Prg 1–9, kjer je modrost ljudem popolnoma dostopna, prav tako njeno prebivališče (167).
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vezani na vrste ljudi − voditelji narodov in gospodarji živali (Bar 3,16), bogataši (Bar
3,17-18) in mlajša generacija (Bar 3,20) −. Omenjeni so tudi velikani (Bar 3,26) in
nekateri viri starodavne modrosti (Bar 3,22-23), ki so sloveli po svojih spoznanjih,
vendar se tudi njih zavrne kot tiste, ki »poti modrosti niso spoznali in se njenih steza
niso spomnili« (Bar 3,23) (141). Sheppard (1980, 84) opisuje, da omenjene navedbe
ljudi, velikanov in tujih starodavnih iskalcev razumnosti, kateri kljub svoji veličini niso
našli kraja modrosti, samo dokazujejo, da le Bog pozna pot do modrosti in da jo je dal
spoznati le Izraelu.
Na kratko rečeno, nihče ne ve poti do modrosti, samo Bog ve, kje se nahaja: »Toda ta,
ki vse ve, jo pozna, našel jo je s svojo razumnostjo« (Bar 3,32). Podobnosti z Job 28 so
velike, v Bar 3,32 Bog najde modrost, ravno tako kot to stori tudi v Job 28,32.37. Prav
tako pa je v obeh knjigah »pot vednosti« povezana z Božjo močjo nad ustvarjenim
svetom, katerega tudi vodi in je v njem prisoten (Bar 3,32-35) (Murphy 2002, 141).
V nadaljevanju beremo: »Našel je vsako pot vednosti in jo dal Jakobu, svojemu
služabniku in Izraelu svojemu ljubljencu. Po tem se je prikazala na zemlji in z ljudmi se
je družila« (Bar 3,37-38). Avtor Baruha nam pove, da ustvarjeno človeštvo lahko
spozna pot modrosti le, če jo Bog podari izbrancem, izbral pa je samo Izrael (Bar 3,37)
(Sheppard 1980, 95). Murphy (2002, 141) trdi, da tudi tu lahko naredimo vzporednico z
Job 28, kjer v resnici ni povsem jasno, kaj Bog naredi z modrostjo, medtem ko je v Bar
3,37–4,2 razvidno, da je bila dana Jakobu/Izraelu, se pojavila na zemlji in živela med
ljudmi. Na tem mestu dodajmo, da v Job 28,27-28 Bog sicer razodeva modrost, vendar
se temu ne daje toliko poudarka in podarjanje modrosti ni tako jasno opredeljeno. Med
drugim v Job 28 podarjanje modrosti tudi ni nacionalno omejeno.
Izvor in bivanje modrosti sta bila vedno tesno povezana z Bogom, vendar se je hkrati
tudi vedno pojavljalo vprašanje, »Kje je modrost?« (primere podobnega vprašanja
najdemo v Job 28,12.20; Prd 7,23-24; Bar 3,14 itd.) (Murphy 2002, 142). Sirah jo
natančno krajevno umesti, vendar tudi Baruh doprinese k razumevanju njenega mesta.
Ker je modrost podarjena Izraelu, je njeno mesto tam, kjer je Izrael. Upravičeno se
lahko vprašamo, mar to ne pomeni, da je mesto modrosti tudi v tuji deželi izgnanstva ob
Izraelu? S tem bi se mesto modrosti preneslo iz kraja Jeruzalema na narod Izrael, ki se
oklepa postave.
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Zadnji del pesmi se začenja takole: »To je Knjiga Božjih zapovedi in Postava, ki obstaja
na veke. Vsem, ki se je držijo, je v življenje; vsi pa, ki jo zapustijo, bodo umrli« (Bar
4,1). Na tem mestu je očitna identifikacija modrosti s postavo, kar nas močno spominja
na zelo podobno trditev v Sir 24,23 (Sheppard 1980, 84). Če smo rekli, da na Baruhovo
obravnavanje modrosti vpliva Job 28, pa je izenačenje tega skrivnostnega lika s postavo
vseeno dosti bolj podobno Sir 24,23 – modrost je postava (Murphy 2002, 141). Weeks
(2007, 167) na tem mestu razlaga, da Baruh uporabi razumevanje modrosti kot postave
za podprtje svoje analize Izraelovega odnosa z Bogom89. Murphy (2002, 141) dodaja,
da je identifikacija lepo in jasno izpeljana, in kar je najpomembnejše – odgovarja na
vprašanje bralcev, kdo je poosebljena modrost, čeprav priznava, da to ni zaključek oz.
odgovor, ki bi ga pričakoval bralec Job 28 in Prg 1–9. Z zadnjo trditvijo se ne moremo
povsem strinjati, morda je res, da bi iz Job 28 težko izpeljali izenačenje modrosti s
postavo, vendar so v knjigi Pregovorov prisotni namigi (npr. Prg 3,1-12), ki kažejo na to
tesno povezavo. S tem bi se strinjal tudi Gerald T. Sheppard (1980, 99), ki je zelo lepo
povzel pot modrosti od Pregovorov do Siraha in Baruha: »Avtor tu jasno uporabi
starejšo povezavo med cilji Tore in modrostne literature. Modrostna literatura
tradicionalno ponuja življenje (Prg 3,18; 4,13.22.23; 13,14; 16,22) in celo način
življenja (Prg 2,19; 5,6; 6,23; 10,17; 15,24), na način, ki je popolnoma skladen z enako
obljubo, ki temelji na izpolnjevanju Tore (primerjaj 5 Mz 30,15 s Prg 3,1). Simbioza
Tore in modrosti, ki je očitno prisotna že Pregovorih, je v času Siraha in Baruha vodila
do precej bolj odločnega ponovnega združenja različnih delov kanona.«
Pesem o modrosti v Baruhovi knjigi služi kot osnova za upanje in obnovo, predstavlja
namreč postavo kot modrost, ki jo je Izraelv preteklosti zavrgel, vendar je ona zdaj edini
način za obnovo in pobožnost. V Bar 4,2 preberemo: »Spreobrni se, Jakob, in okleni se
je, stopi k sijaju, naproti k njeni luči« (Murphy 2002, 140). Izrael je spodbujen, naj raje
hodi proti njeni luči, kakor pa da bi dajal slavo drugim in korist tujim narodom (Bar 4,3)
(Weeks 2007, 167). Modrost, ki je v Baruhu izenačena s postavo, tako Izraelu omogoča
prednost pred drugimi narodi, temelj te prednosti pa je dejstvo, da Izrael ve, kaj ugaja
Bogu (Weeks 2007, 167). To posledično vodi v dobre odnose z Bogom, kar se tudi na
zunaj odraža kot uspešnost Izraela.
S tem mislimo na poseben odnos med Izraelom in Gospodom, ki temelji na osebni odločitvi Boga, da
bo izbral ljudstvo Izrael in ga vzel za svojo lastnino, kar se dokončno potrdi v zavezi (2 Mz 19–20 in 2
Mz 34).
89

79

2.5 Zaključek
V drugem poglavju smo si ogledali primere starozavezne poosebljene modrosti izven
knjige Pregovorov, ki jih najdemo v Jobu (Job 28,1-28), Knjigi modrosti (Mdr 1,4-6;
6,12–11,1), Sirahovi knjigi (Sir 1,1-30; 24,1-34; 51,13-30), in Baruhu (Bar 3,9–4,4).
Videli smo lahko, da je modrost v vsaki knjigi predstavljena na rahlo drugačen način
(različni poudarki), kar se največkrat ujema z avtorjevim razumevanjem poosebljene
modrosti in njenega odnosa ter vloge v temeljnih temah vsake knjige. Kljub temu pa si
je modrost v vseh knjigah dovolj podobna, da govorimo o enem liku poosebljene
modrosti, ki se predstavlja in živi kot ženska, omogoča življenje, je v tesnem odnosu z
Bogom, pa tudi z ljudmi, in se v večji ali manjši meri izraža v postavi. Je hkrati
univerzalna modrost, ki je sodelovala ob stvarjenju in so ji zato blizu red narave ter vse
človeštvo, in posebna Izraelova lastnina (postava), ki vsem Judom omogoča dober
odnos z Bogom, kar posledično vodi v življenje in spet k modrosti.
Vse omenjene lastnosti starozavezne poosebljene modrosti smo že opisali v
raziskovanju modrosti v Prg 1–9 in vrle žene v Prg 31,10-31. To nam daje vedeti, da so
opisi poosebljene modrosti v Stari zavezi povezani med seboj, verjetno na način
navdihovanja med avtorji in vsakokratnega dopolnjevanja podobe modrosti z namenom
umestitve lika v prostor, čas in situacijo nastanka, pa tudi redakcije posameznih besedil.
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3 POOSEBLJENA MODROST V JUDOVSKEM
IZROČILU

V tretjem, predzadnjem poglavju bomo raziskovali, kako so naš odlomek Pohvala vrli
ženi (Prg 31,10-31) razumeli judovski razlagalci (3.1). Na koncu pa bomo omenili tudi
pojavitev poosebljene modrosti v judovski apokaliptični literaturi (1 Enoh 42,2; 2 Ezra
5,9b-10a) in filozofski misli Filona Aleksandrijskega (3.2).

3.1 Judovske razlage Pohvale vrli ženi (Prg 31,10-31)
V konteksu razlag Pohvale vrli ženi je rečeno, da je abecedna pesem o vrli ženi Prg
31,10-31 tudi v drugi judovski literaturi (rabinski) bogat vir za alegorično in
zgodovinsko branje (Fox 2009, 905). Z našim odlomkom se ukvarjajo Midraš
pregovorov (Midraš mišle), Midraš eshet in Midraš tanhuma, od katerih sta prva dva
dokončno urejena in združena precej pozno – okoli 13. stol. po Kr. (Valler 1995, 86).
Od razlage do razlage se povezovanje in enačenje vrle žene v iskanju njene identitete
razlikuje, glede na to je Apple (2011, 179) zaokrožil tri osnovne miselne tokove:
Vrla žena kot predstavnica vseh judovskih žensk. Apple (2011, 179) povzema
tovrstne razlage, ko pravi, da je vrla žena »'pobožna ženska' (Targum90), 'motivirana in
pokončna' (Metzudat Tziyyon), 'sposobna blagostanja' (Ibn Ezra), 'opomin na njegovo
mater' (Metzudat David). Septuaginta jo vidi kot 'inteligentno žensko' (Prg 19,14 –
ishah maskelet). Ona ni romantična, čutna, intelektualna ali celo zelo duhovna, kljub
verzu Prg 31,30 ('Boga boječa ženska, ki si zasluži pohvalo'). Vrla žena je vzor
modrostne tradicije, ki izenačuje strah Gospodov z modrostjo (Prg 1,7; 9,10; Ps
111,10; Job 28,28; Sir 1,14), brez da bi pridigala pobožnost in molitev.«

Ob branju Targuma pregovorov (Healey 1991, 62−63) smo tudi sami opazili, da se besedilo ne spušča v
alegorične razlage abecedne pesmi v Prg 31,10-31, ampak se drži predvsem dobesednega pomena.
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Zgodovinska (biblična) ženska. Pri tej razlagi Apple (2011, 179) vrlo ženo opredeli
kot vzornico ali model žene, ki podpira in pomaga svojemu možu. Kot prvi primer
tovrstne žene navede Evo, ki je bila ustvarjena kot Adamova pomočnica (1 Mz 2,1823), in jo primerja z vrlo ženo, ki je prav tako ženska, ki v moškem svetu pomaga
svojemu možu (Prg 31,11). Ravno ta misel »žene pomočnice« naj bi odmevala tudi v
Prg 18,22 in Sir 26,1 (197). Vendar se seznam žena, ki močno pomagajo svojim
možem, ne zaključi z Evo; naslednji ženi, katere midraši prepoznajo v Pohvali vrle žene
(Prg 31,10-31) sta Noetova žena in Sarája91. Apple (2011, 17) navaja, da je Noetova
žena tista, ki je pomagala Noetu rešiti vse človeštvo in s tem vso civilizacijo pred
vesoljnim potopom. Njena pomoč in podpora sta bili za njenega moža Noeta
nepogrešljivi, kar jo jasno povezuje z vrlo ženo. Fox (2009, 906) pa opisuje, da je
Yalqut Shimoni zbral komentarje, ki so vrlo ženo izenačevali s Sarájo: »Vrla žena: To
je Sara, kot je zapisano, 'Glej, vem, da si lepa ženska.' (1 Mz 12,11b). 'Srce njenega
moža ji zaupa': (podobno kot je Abraham rekel Saráji), 'in ostanem zaradi tebe pri
življenju' (1 Mz 12,13b).« Poleg Eve, Noetove in Abrahamove žene, so v vrli ženi
prepoznali tudi Elišébo. Na podlagi Prg 31,25a: »Moč in ugled sta njeno oblačilo« (Prg
31,25a), se je vrla žena povezovala z Elišébo, Aminadábovo hčero (2 Mz 6,23), medtem
ko se je sledeča vrstica: »Svoja usta odpira z modrostjo« (Prg 31,26a) povezovala z
modro ženo, ki je govorila z Joabom (2 Sam 14,2) (Fox 2009, 906). Tudi Batšébo,
Davidovo ženo in Salomonovo mati, se povezuje z vrlo ženo. Ravno ona naj bi bila
tista, ki je svarila v odlomku Prg 31,1-9. Salomon kot domnevni avtor omenjena svarila
ponovi in zapiše v knjigo Pregovorov, abecedna pesem (Prg 31,10-31), ki hvali vrlo
ženo in njeno čast, pa naj bi bila namenjena temu, da bi se Salomonovo mati (vrlo ženo)
še dolgo pomnilo (906). Midraš pregovorov vrlo ženo (sploh v vrstici Prg 31,17) med
drugim povezuje z Mirijam in njeno preroško sposobnostjo ter pogumom v zvezi z
Mojzesovim otroštvom (Valler 1995, 92). Tako Mirijam kot Sarája sta posedovali
velike duhovne, celo preroške sposobnosti, odlikovala pa ju je tudi nujna povezanost in
zaupanje v Boga (92−93). Kot zadnjo žensko, ki se enači z vrlo ženo, pa Apple (2011,
179) navaja Beruriah, modro ženo rabija Meira. Beruriah sicer ni več svetopisemska
žena, saj je živela v 2. stol. po Kr., vendar vseeno predstavlja opisane vrednote vrle
žene. V povezavi z abecednim akrostihom je hvaljena zaradi njenega izjemnega
Midraš tanhuma vse vrstice Pohvale vrli ženi (Prg 31,10-31) razlaga in povezuje z različnimi dejanji
Saráje, medtem ko jo druga dva (Midraš mišle in Midraš eshet hayil) povezujeta tudi s preostalimi
starozaveznimi ženskami (Valler 1995, 86).
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delovanja pri vsakdanjih ženskih opravilih, kot npr. skrb za možev dobrobit in
vzpostavljanje okoliščin, ki ga razbremenijo vsakdanjih bremen ter mu s tem
omogočajo duhovno udejstvovanje (Valler 1995, 86). Valler (1995, 86) trdi, da ravno
opisana povezava med vrlo ženo in Beruriah kaže na ideal popolne žene, kakor so si jo
predstavljali srednjeveški judovski modreci. Vendar se opis popolne žene ne zaključi z
gospo doma, bolj svobodomiselni modreci so v vrli ženi videli tudi popolno žensko, ki
je duhovna in politična voditeljica ter diplomatka (Valler 1995, 96−97). Zaključimo s
Foxovim (2009, 906) razmišljanjem, ki pravi, da te in podobne povezave med vrlo ženo
in svetopisemskimi in/ali zgodovinskimi ženami niso bile mišljene kot ekskluzivne
identifikacije oz. izenačitve, ampak so samo izpostavljale ženske, ki so predstavljale
lastnosti, opisane v odlomku Prg 31,10-31.
Vrla žena kot simbol modrosti, postave, duše, šabata, Boga (prav posebno njegove
Božje navzočnosti - šekina):
Postava. Tradicionalna judovska eksegeza v vrli ženi prepozna simbol za postavo
(Apple 2011, 180; Fox 2009, 905). Temelji namreč na predpostavki, da modrost pomeni
postavo – resnična in najvišja modrost je (v) postavi. Na podlagi tega osnovnega
prepričanja nadaljuje, da če je vrla žena resnično modrost, potem ni druge možnosti, kot
da je postava. Vrla žena torej preko njene povezave z modrostjo postane interpretirana
kot postava (Fox 2009, 905). Proces dokazovanja povezave med vrlo ženo in postavo v
Midrašu pregovorov temelji na različnih trditvah, ki dele pesmi ali celoten lik vrle žene
identificirajo s postavo (905). S tovrstnim razlaganjem lahko začnemo že v prvi vrstici,
ki se sprašuje: »Vrlo ženo, kdo bo našel? Daleč nad biseri je njena vrednost« (Prg
31,10). Kot je razvidno, se v tem primeru vrlo ženo interpretira kot postavo, za katero si
je Mojzes prislužil čast, da jo je prinesel Izrealu (Visotzky 1992, 121). Tudi sledeča
vrstica: »Srce njenega srca ji zaupa in dobička ne pogreša« (Prg 31,11) pomeni, da vrli
ženi (postavi) ničesar dobrega ne primanjkuje (121). Simon ben Halafta razlaga vrstico
Prg 31,14: »Je kakor trgovčeva ladja, od daleč prinaša svoj kruh,« na način, da
omenjeni kruh pomeni postavo, kar podkrepi z vrstico Prg 9,5: »Pridite, jejte od mojega
kruha in pijte od vina, ki sem ga zmešala!« (Fox 2009, 905). Ponovno lahko vidimo
povezavo med vrlo ženo, modrostjo in postavo. Israel Meir Kagan je na podoben način
razlagal vrstico Prg 31,23: »Njen mož je cenjen pri vratih, ko sedi s starešinami dežele,«
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ko je moža interpretiral kot učenjaka postave, ki ga v naslednjem svetu modreci
pozdravijo medse (Apple 2011, 180).
Duša. Vrlo ženo se na različne načine interpretira tudi kot dušo. Alsheikh je menil, da v
naši abecedni pesmi (Prg 31,10-31) ženska predstavlja dušo (oz. je duša), njen mož pa
je telo. Telo se »poroči« z dušo, da spočne »sinove«, ki so v resnici dobra dela.
Alsheikh podrobno razloži, kako duša poskrbi za duhovne potrebe in fizični jaz ter se
vsak večer dvigne v nebo, naslednji dan pa se vrne nazaj v telo (Fox 2009, 906).
Mezudat David v tej alegorični interpretaciji, ki jo doda dobesedni razlagi, še bolj
podrobno identificira žensko/ženo kot inteligentno dušo. Ravno nasprotno pa je menil
Malbim, ki je trdil, da moramo vrlo ženo razumeti kot materialno/telesno dušo, katere
mož je intelekt, ki ji vlada z razumom. Materialno dušo moramo ločiti od prej omenjene
inteligentne duše, ki izhaja iz večnih višav (906).
Šekina. Apple (2011, 179) razlaga, da čeprav je Bog v Iz 54,5 opisan kot Izraelov mož,
se kasnejša mistična literatura poslužuje simbola vrle žene za označitev Božje
prisotnosti, ki so jo razumeli kot žensko stran Boga. Ravno kabalisti so to pesem peli v
čast šekina (Fox 2009, 905), ki prihaja za šabat domov na obed. Ta bogoslužna praksa
se je kasneje spremenila in se nadaljevala, pesem Pohvala vrli ženi (Prg 31,10-31) pa
Judje še danes na šabat pojejo kot del večerne liturgije (Apple 2011, 180). Njen namen
je počastiti mater oz. ženo doma (Fox 2009, 906).
Poleg treh osnovnih razlag Pohvale vrli ženi (Prg 31,10-31), ki jih je zbral in povzel
Apple (2011, 179–180), Fox (2009, 906–907) dodaja še svoje izsledke o drugih
judovskih interpretacijah. Vrlo ženo se je med drugim razumelo tudi kot:
-

materialno/fizično telo: Ralbag izenači vrlo ženo z materialnim telesom, ki
služi intelektu in mu na ta način omogoča doseči njegovo popolnost. Z drugimi
besedami – mož predstavlja intelekt, žena pa telo, ki zadovoljuje njegove
intelektualne potrebe (Fox 2009, 906).

-

Zgodovinski moški ali tip resničnega moškega: kot zadnjo vrsto razlag naše
abecedne pesmi predstavljamo nenavadne interpretacije, ki vrlo ženo izenačujejo
z moškimi, sploh modreci. Fox (2009, 907) opisuje, da nekatere homilije,
najdene v Midrašu pregovorov, verze pesmi nanašajo na modrece in ob tem
popolnoma ignorirajo spol. Kot smo lahko ugotovili v prejšnjih poglavjih je vrla
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žena jasno predstavljena kot ženska, ki večinoma opravlja tipična ženska
opravila, medtem ko je njen mož predstavljen skupaj z njegovimi tipično
moškimi dejavnostmi. Vendar opisano Simona ben Halafta ne ovira pri razlagi
vrstice Prg 31,15b, »razdeli hrano svoji hiši«, saj hišo interpretira kot hišo
učenja, hrano kot postavo (907), vse to pa v kontekstu moškega modreca, ki se
uči postavo. V Midrašu pregovorov je zanimiva tudi razlaga vrstice Prg 31,30a:
»Varljiva je milina in minljiva je lepota.« Ta naj bi se nanašala na Noeta in
Adama, v povezavi s tem pa Yalqut Shimoni vrstico Prg 31,29b: »ti pa jih vse
presegaš!« nanaša na Mojzesa (907), ki ne trpi za enako pomanjkljivostjo kot
Adam in Noe. Fox (2009, 907) ob opisanih možnostih razlag opozarja, da
omenjeni eksegeti niso menili, da so lastnosti vrle žene tako neposredno
povezane s spolom, da se jih ne bi dalo aplicirati na moške.

3.2 Poosebljena modrost v drugi judovski literaturi
Če smo se do sedaj držali besedila abecedne pesmi (Prg 31,10-31), ki je del hebrejskega
kanona (hebrejska Biblija), in druge judovske literature, ki se povezuje s tem besedilom
(Targum in midraši), potem na tem mestu na kratko omenimo še drugo judovsko
literaturo, ki jo najdemo izven hebrejskega kanona, in govori o poosebljeni modrosti.
Nekaj vrstic v judovski apokaliptični literaturi (1 Enoh 42,2; 2 Ezra 5,9b-10a)
spregovori o modrosti, katere posebnost je, da zaradi nepravičnosti Izraela popolnoma
obupa nad bivanjem na zemlji ter se vrne v svoje nebeško prebivališče v družbo angelov
(Ringe 1999, 42−43). S tem se prisotnost modrosti na zemlji preneha in ljudje (Judje)
nimajo več dostopa do nje, kar se razume kot poslabšanje stanja judovske skupnosti.
Murphy (2002, 146) razlaga, da je ravno omemba poosebljene modrosti v 1 Enoh 42,2
modernim učenjakom omogočila stvaritev nove teorije, ki so jo poimenovali »modrostni
mit«. Gre za rekonstrukcijo celotne zgodbe o modrosti, ki temelji na svetopisemskih in
nesvetopisemskih podatkih, in opisuje, kako se je modrost spustila iz nebes, bivala na
zemlji in se ponovno dvignila v svoj nebeški dom. Pomemben del te teorije tvori
prepričanje, da Stara zaveza razkriva le del tega domnevnega mita − npr. modrost pride
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na svet (Sir 24; Bar 3,9–4,4), kjer najde veselje med ljudmi (Prg 8,31) in še bolj
natančno, prebiva v Izraelu kot postava (Sir 24,23; Bar 4,1) −, vendar se mit o modrosti
zaključi šele izven Stare zaveze v 1 Enoh 42,2, ko se modrost ponovno dvigne v nebo
(146).
Omenimo še, da poosebljeno modrost srečamo tudi v misli judovskega filozofa Filona
Aleksandrijskega (v delu De ebrietate). V njegovih razmišljanjih je modrost tesno
povezana s stvarjenjem, saj naj bi bilo vesolje otrok, ki je rojen iz Božje zveze z
modrostjo in znanjem. Svojo misel podkrepi z navajanjem odlomka Prg 8,22-31, kot
zanimivost pa dodajmo, da med drugim modrost imenuje »mati« (Worthington 2011,
28).

3.3 Zaključek
Kot smo lahko ugotovili, so judovske razlage, ki se vežejo na abecedno pesem v Prg
31,10-31, mnogovrstne. Nekatere od njih so celo diagonalno nasprotne druga drugi (npr.
Vrla žena kot telo ali duša?; Zgodovinska ženska ali moški?). Od opisanih interpretacij
le ena vrsta razlag vrlo ženo povezuje z modrostjo, vendar ne gre zanemariti, da je
ravno ta najbolj tradicionalna in splošno sprejeta razlaga našega akrostiha. Smer
razmišljanja v tej interpretaciji ne dopusti nobenih odklonov in prevelike interpretativne
ustvarjalnosti. Vrla žena je poosebljena modrost, kar neizbežno pomeni, da je postava
(saj je postava največja in najvišja modrost, ki je Božji dar Judom). Tradicionalna
judovska razlaga se torej ne obremenjuje z vprašanji izvora poosebljene modrosti in
morebitnega sovplivanja drugih mitologij in kultur, ampak ves čas ohranja jasno
stališče, da je za Juda modrost postava. Rabinska tradicionalna razlaga, ki vrlo ženo
enači s postavo, tako sledi že nastavljeni poti povezave med postavo in modrostjo v
knjigi Pregovorov, Sirahovi knjigi in Baruhu, kjer je modrost (postava) dana izrecno
Izraelu kot poseben Božji dar, ki Jude po časti povzdigne nad vse druge narode.
Spoznali smo tudi, da se lik poosebljene modrosti ne konča z zaključkom hebrejske
Biblije, ampak ostaja živ in prisoten v nebiblični judovski apokaliptični literaturi (1
Enoh in 2 Ezra) ter v misli judovskega filozofa Filona Aleksandrijskega.
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4 POOSEBLJENA
IZROČILU

MODROST

V

KRŠČANSKEM

V četrtem, zadnjem poglavju si bomo najprej ogledali, kako so našo abecedno pesem
(Prg 31,10-31) in predvsem lik vrle žene razumeli cerkveni očetje. Pri tem bomo
predstavili dve različni možnosti razlage Pohvale vrli ženi (dobesedno in alegorično) ter
glavne predstavnike obeh vrst interpretacije (4.1). Zatem se bomo posvetili še
raziskovanju izteka in dopolnitve starozavezne poosebljene modrosti v Novi zavezi, kjer
Jezus Kristus postane resnična in prava Modrost (4.2).

4.1 Poosebljena modrost pri cerkvenih očetih
Zgodnje krščanske interpretacije Pohvale vrli ženi (Prg 31,10-31) se začnejo z
dobesednim branjem abecedne pesmi (Wolters 1987, 9). Najprej si poglejmo, kdo so
bili njeni zastopniki in kaj so o našem odlomku dejali.
Prvi zapis krščanske razlage Pohvale vrli ženi (Prg 31,10-31) najdemo v delu Klemna
Aleksandrijskega (2. stol. po Kr.), v njegovi tretji knjigi Paidagogos. Vrstice iz našega
abecednega akrostiha uporablja, da bi pokazal na model bogaboječih žensk. V svojem
razmišljanju se dotakne tudi v pesmi opisanega fizičnega dela (npr. Prg 31,13.15.19),
katerega Božja beseda podpira in hkrati z njim tudi ženske, ki so pripravljene poprijeti
za delo (npr. predenje, pomoč revnim itd.) (Wolters 1987, 9). Zanimivo je izpostaviti,
da Klemen Aleksandrijski za opis delovanja žene in matere v gospodinjstvu uporabi
ravno izrazoslovje iz Pohvale vrli ženi (Prg 31,10-31) (10).
Na podobno razlago in uporabo pesmi naletimo tudi v Didascalia Apostolorum (3. stol.
po Kr.), kjer je vrsta interpretacije opisana že v samem naslovu poglavja, ki pravi:
»Navodilo ženskam, naj ugajajo in spoštujejo samo svoje može, skrbijo naj nenehno in
modro za hišno delo …« (Wolters 1987, 10). Kot lahko vidimo, razlaga naše abecedne
pesmi v Didascalia Apostolorum spodbuja žene oz. gospodinje k spoštovanju in

87

ugajanju možu. Kot primer vrstične interpretacije lahko navedemo razlago vrstice Prg
31,10: »Vrlo ženo, kdo bo našel? Daleč nad biseri je njena vrednost.« Vrlo ženo
Didascalia Apostolorum razume kot dobro ženo, saj Bog hvali, daje zasluge in
blagoslavlja le preudarno, ljubečo in pobožno ženo (Prg 31,31) (Oden 2005, 186).
Dobesedno interpretacijo pa najdemo še pri dveh cerkvenih očetih, to sta Gregor
Nazianški (4. stol. po Kr.) in Pavlin iz Nole (5. stol. po Kr.) (Wolters 1987, 11).
Gregor Nazianški se na Pohvalo vrle žene navezuje v kontekstu pogrebnega govora ob
smrti svojega očeta (Govor 18.7), v katerem se spomni tudi na svojo mamo Nonno, za
katero pravi, da je bila izjemno uspešna gospodinja in zelo pobožna ženska (Wolters
1987, 11). Hkrati pa lahko iz govora razberemo ideal zakonske zveze, saj poudarja
veliko vrednost in pomembnost dobrega zakona oz. zveze, ki naj ne bo samo zveza
teles, ampak zveza vrednot (Oden 2005, 186). Zdi se, da Gregor Nazianški Pohvalo vrli
ženi postavlja kot nekakšno normo za vsakdanje domače življenje krščanske ženske
(Wolters 1987, 12). Tej misli sledi tudi Govor 9, kjer v vrli (dobri) ženi vidi svojo
idealno sestro Gorgonijo in nanjo preslikava vse, kar je povedanega o vrli ženi v Prg
31,10-31 (Oden 2005, 186).
Kot zadnjega predstavnika dobesedne razlage navajamo Pavlina in Nole, ki našo pesem
razume podobno kot njegovi predhodniki. Pohvalo vrli ženi uporablja za opisovanje
izjemnih žena (Pavlina in Amanda) njegovih dveh prijateljev, na način, da lastnosti, ki
so pripisane vrli ženi, prenese na Pavlino in Amando (Wolters 1987, 13).
Poleg dobesednega pomena abecedne pesmi (Prg 31,10-31), se jo lahko bere in razume
tudi kot alegorijo.
Prvi cerkveni oče, ki je Pohvalo vrli ženi bral alegorično, je bil Origen (3. stol. po Kr.).
Njegova razlaga pesmi temelji na osnovni identifikaciji, ki pravi, da je vrla žena duša
(gr. psychē) (Fox 2009, 907), oz. je vrla žena alegoričen simbol za človeško dušo
(Wolters 1987, 13). Pri svojem razlaganju odlomka se pogosto poslužuje mešanja
svetopisemskih navedkov (sploh psalmov) in platonične filozofije (sploh odnosa med
dušo in telesom) (Wolters 1987, 14). Kot interpretator je Origen zelo pomemben,
vendar ne samo zato, ker je prvi alegorično razlagal našo pesem, ampak tudi, ker je bil
prvi avtor, ki je napisal celoten komentar knjige Pregovorov (Wolters 1987, 14), ki se
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sicer ves v polnosti ni ohranil, je pa zato popolnoma ohranjen komentar na Prg 31,10-31
(13).
Drugi patristični avtorji, ki so vrlo ženo prav tako razumeli kot alegorijo za neko
duhovno razsežnost (ni prišlo do zedinjenja glede tega, kaj natančno naj bi vrla žena
predstavljala), se z našo abecedno pesmijo ukvarjajo le na kratko in bolj kot ne
naključno (Wolters 1987, 14). Od teh Hilarij iz Poitersa meni, da je vrla žena
pravzaprav alegorija za modrost (Fox 2009, 907). To naj bi bila ista žena (modrost), s
katero se je Salomon želel oženiti v Mdr 8,2 (Wolters 1987, 15). Sorodno temu PsevdoProkopij iz Gaze (6. stol. po Kr.), ki je napisal komentar k celotni knjigi Pregovorov,
interpretira vrlo ženo kot alegorijo za modrost v okvirih neoplatonske filozofije, ki
ravno tako kot vrla žena prekaša vse ostale: »Veliko hčera je vrlo ravnalo, ti pa jih vse
presegaš« (Prg 31,20) (Wolters 1987, 19). Didim Aleksandrijski vrlo ženo razume kot
alegorijo za razum (gr. nous) (Fox 2009, 907). Epifanij iz Salamisa jo identificira s
Cerkvijo (Wolters 1987, 16), podobno kot Cezarij iz Arlesa, ki meni, da je Cerkev
(Kristusova nevesta) dobra žena in vredna ženska. Opisoval je, da se Cerkve ni
oznanjalo samo po Jezusovem prihodu, ampak že od začetka časov, saj je sestavljena iz
mnogih oseb in precej zakritih skrivnosti. Cerkev je obstajala že v sv. Abelu, Noetu,
Abrahamu, Izaku in Jakobu ter v drugih svetih osebah pred Kristusovim prihodom.
Zato, ko se Salomon sprašuje: »Vrlo ženo, kdo bo našel?« (Prg 31,10a), govori o
težavnosti, ne pa o tem, da jo je nemogoče najti, saj je vrla žena Cerkev (Pridiga 139.1)
(Oden 2005, 186). Tudi Janez Kasijan v svojem delu Collationes meni, da vrla žena
predstavlja Cerkev, ko govori o dveh vrstah teoretične znanosti (zgodovinska
interpretacija in duhovno razumevanje), ki jih primerja z dvojnimi oblačili vrle žene
(Prg 31,21) oz. Cerkve (Wolters 1987, 17−18). Zelo zanimiva je tudi razlaga Andreja s
Krete (8. stol. po Kr.), ki vrlo ženo razume kot Devico Marijo (Fox 2009, 907). Gre za
interpretacijo, ki je predstavljena v Andrejevem četrtem govoru o rojstvu Device Marije
(Wolters 1987, 20) in je povsem unikatna, zato bi jo upravičeno lahko pričakovali že
pred osmim stoletjem, vendar temu začuda ni tako. Vrstice pesmi Pohvala vrli ženi (Prg
31,10-31) nanaša neposredno na Marijo, npr.: »Veliko hčera je vrlo ravnalo, ti pa jih vse
presegaš« (Prg 31,29) (Wolters 1987, 20), kjer je jasno videna tesna povezava Marije z
vrlo ženo.
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Kot smo do sedaj lahko videli, je med patrističnimi pisci prevladovala alegorična
interpretacija, vendar ne le ena, ampak mnogo različic le-te. Vrlo ženo so razumevali
kot dušo, modrost, um/razum, Cerkev in devico Marijo, vendar je na koncu postala
najvplivnejša ravno tista, ki je vrlo ženo enačila s Cerkvijo (Wolters 1987, 21). Temu
naj bi v veliki meri prispevala Avguštin in Gregor Veliki (21).
Kot smo ugotovili, Avguštin nikakor ni bil edini, niti prvi, ki je predlagal alegorično
razumevanje Pohvale vrli ženi, verjetno tudi ni bil prvi, ki je v vrli ženi videl podobo za
Cerkev, saj je Epifanij iz Salamisa o tem pisal že pred njim. Kar njegovo interpretacijo
dela posebno in vplivnejšo od ostalih, je dejstvo, da je našemu odlomku posvetil dosti
več premisleka kot ostali avtorji, ki so vrlo ženo povezovali s Cerkvijo (Wolters 1987,
14), saj je ravno na to temo napisal Pridigo 37 (21). Pred pridigo so abecedno pesem
poslušalcem najprej prebrali, potem pa je Avguštin začel s svojo Pridigo 37, v kateri
vrlo ženo enači s Cerkvijo. Pri tem se dotika vsake vrstice Pohvale vrli ženi posebej in
jo nanaša na eno od svetopisemskih podob, ki so povezane s Cerkvijo. Bisere v Prg
31,10b se na primer povezuje z novozavezno podobo živih kamnov v 1 Pt 2,5, svetilko
v Prg 31,18 se povezuje s krščanskim upanjem, dvojna oblačila v Prg 31,22 pa z dvema
Kristusovima naravama itd. (22). Kot zanimivost opišimo tri Avguštinove vrstične
razlage:
»Srce njenega moža ji zaupa in dobička ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in nič hudega
vse dni svojega življenja« (Prg 31,11-12). Vrstici opisujeta moža, ki zaupa svoji ženi, ta
pa mu v zameno izkazuje dobroto. Ker Avguštin v vrli ženi vidi Cerkev, v možu pa
Jezusa Kristusa, vrstico interpretira kot da Kristus zaupa v svojo nevesto Cerkev. Ker ji
on zaupa, je tudi nas naučil, da ji zaupamo in smo prepričani vanjo. Kristus je Cerkvi
določil mesto in obstoj vse do koncev časov in to širom vse zemlje. Če ne bi bila
določena, da se ohrani do samega konca, potem ji srce moža ne bi zaupalo. Cerkev
prežema ves svet, se razširja preko celotnega sveta, je povsod in se povsod spopada z
zlom, ker dan in noč dela za moževo dobro (Oden 2005, 186). Cerkev ves čas dela samo
dobro in nič slabega, nikoli zase, ampak samo za moža Jezusa Kristusa (187).
»Veliko hčera je vrlo ravnalo, ti pa jih vse presegaš« (Prg 31,29). V tem primeru
Avguštin vrlo ženo ponovno poveže s Cerkvijo, medtem ko so druge hčere
interpretirane kot herezije oz. slabe hčere, ki nosijo družinsko podobnost, a jih Cerkev
po odličnosti daleč prekaša. Herezije so označene kot slabe hčere, ker so bile tudi one
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rojene iz iste ženske (vrle žene – Cerkve) in nosijo družinsko podobnost z ozirom na
zakramente. Tudi one naj bi imele podobne zakramente, Sveto pismo, Amen in Alelujo,
večina jih je imela tudi enako ali podobno veroizpoved, dosti jih je imelo katoliški krst.
Ravno zaradi vseh teh podobnosti so v Pohvali vrli ženi imenovane hčere (Oden 2005,
189).
»Dajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri vratih!« (Prg 31,31). Ob tej
vrstici se Avguštin sprašuje, kaj bo vrla žena (Cerkev) počela, ko se bodo njena dela
končala. Vsega, kar je počela do sedaj, ne bo več potrebno početi, saj nujnih del ne bo
več, ker tudi nobene nuje ne bo več. Vendar to še ne pomeni, da ne bo delala »ničesar«,
če ne bo počela istega kot do sedaj. Ob koncu časov, ko bodo njena dela zaključena, bo
dobila svoj sad, lahko bo videla tistega (Jezusa Kristusa), ki si ga je vedno želela, in ga
nenehno slavila (Oden 2005, 189).
Avguštinova Pridiga 37 je bila precej popularna in vplivna, kar lahko vidimo tudi v
delih Gregorja Velikega (6. stol. po Kr.), zadnjega latinskega cerkvenega očeta, ki je
prav tako kot Avguštin vrlo ženo enačil s Cerkvijo (Wolters 1987, 27). Za razliko od
Avguština Gregor Veliki ni napisal komentarja h knjigi Pregovorov, niti kakšne pridige
na temo vrle žene, ampak se je našega odlomka večkrat dotaknil le bežno, tj. nanjo se je
navezoval v svojih delih (npr. Moralia in Job). Podobno kot Avguštin tudi on ob vrstici
Prg 31,31 meni, da bo Cerkev plačilo za svoja dela prejela takrat, ko bo deležna nebeške
resničnosti (28).
Zaradi velikega vpliva Avguština in Gregorja Velikega na zahodno srednjeveško
teologijo se v srednjem veku vrlo ženo iz naše abecedne pesmi (Prg 31,10-31) še naprej
razume kot alegorijo za Cerkev (Fox 2009, 907; Wolters 1987, 27). Ta način razlaganja
prevladuje vse do protestantske reforme v 16. stol., ki po dolgem času ponovno oživi
dobesedno interpretacijo Pohvale vrli ženi (Wolters 1987, iii).
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4.2 Poosebljena modrost v Novi zavezi
Do sedaj smo lahko videli, da je starozavezna poosebljena modrost aktiven ženski lik, ki
nastopa v večini knjig modrostne literature (Job, Pregovori, Knjiga modrosti, Sirahova
knjiga) in celo v eni preroški knjigi92 (Baruh). Izkazalo se je, da je modrost v vsaki
knjigi, ponekod pa celo v vsakem poglavju, malce drugačna, čeprav hkrati dovolj
podobna, da vseeno govorimo o eni poosebljeni modrosti. Kot skupni imenovalec
pojavitev modrosti v vseh modrostnih in preroških knjigah smo izpostavili dejstvo, da je
modrost vedno poosebljena kot ženska oz. žena in da v največji meri omogoča življenje
tistim, ki ji prisluhnejo in živijo po njenih načelih.
Opisani osnovni vzorec starozavezne poosebljene modrosti v Novi zavezi doživi
popolno preobrazbo, saj ženske modrosti pravzaprav sploh ne najdemo več. McKinlay
(1996, 238−253) to spremembo vključuje v okvir nenehne spremenljivosti modrosti, ki
je bila po njeno v Prg 8 združena z Gospodom, v Sir 24 povezana s postavo in v Sir 44–
50 predstavljena v primerih moških prednikov Izraela, nenazadnje pa združena v
moškega Jezusa Kristusa, ki se je imenoval tudi Logos in Modrost. Avtorica sicer
priznava, da modrost že v Stari zavezi in na prehodu v Novo zavezo postaja vse bolj
»moška«, vendar hkrati izpostavlja dejstvo, da to ne spremeni teološkega pomena
modrosti. Tako kakor ne moremo govoriti o spolu Boga, tudi ne moremo govoriti o
natančnem spolu modrosti, sploh če modrost razumemo kot Božjo komunikacijo (v
svetu, zatem v postavi in zatem še v Kristusu) (McKinlay 1996, 238−253). Z avtorico se
strinjamo, da na teološki pomen Kristusa kot Modrosti Boga morda res ne vpliva s
Jezusov biološki spol, vendar Kristus v svojem zemeljskem življenju vseeno živi in
oznanja modrost na njegovemu spolu primeren način.
Jezus Kristus se v Novi zavezi predstavlja kot prerok in modrec (Ceresko 1999, 172), ki
pred ljudi postavlja svoje učenje, modri ga poslušajo in delujejo po njem, medtem ko
mu nespametni prisluhnejo, a ne delujejo v skladu z njegovim učenjem (Mt 7,24-29).
Enns (2011, 188) opisuje, da gre v tem primeru za klasično modrostno temo – delovati
modro ali ne delovati modro. Poleg modreca, kot jih najdemo tudi v starozavezni
modrostni literaturi (npr. Prg 24,5; Sir 20,7), pa je Kristus v določenih odlomkih
Pri razvrstitvi in opredelitvi svetopisemskih knjig se držimo krščanskega kanona, ki Baruhovo knjigo
uvršča med preroke, vendar hkrati poudarjamo, da je knjiga temeljno prežeta tudi s starozavezno
modrostno mislijo.
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predstavljen na način, ki močno spominja na starozavezno poosebljeno modrost. Nekaj
takih primerov si bomo ogledali v nadaljevanju.

4.2.1 Poosebljena modrost v sinoptikih

V Matejevem, Markovem in Lukovem evangeliju je lepo vidna povezava med
starozavezno poosebljeno modrostjo in Jezusom Kristusom. Omenjena povezanost med
dvema se kaže v različnih odlomkih, predstavili bomo samo nekaj primerov, ki se
pogosteje pojavljajo v strokovni literaturi.
Enns (2011, 188) pripoveduje, da je v sinoptikih opisano, kako Jezus potuje po
podeželju in kliče k spreobrnenju, kar avtorja spominja na Prg 1–9, kjer modrost po
ulicah kliče k preprostim, naj ji prisluhnejo (Prg 1,20-21; 8,1-11). Tudi Jezus je pogosto
hodil na javna mesta, kjer je dosti ljudi, da bi jim predstavil svoj način življenja in
koristi, ki jih prejmejo tisti, ki hodijo za njim. V kontekstu Jezusovih javnih nagovorov
Enns (2011, 188) meni, da so bili Jezusovi javni klici k spreobrnenju in povabila k hoji
za njim zadnja konkretizacija klicev starozavezne poosebljene modrosti v Prg 1–9.
Tudi Deutsch (1990, 13) opisuje splošno sprejeto stališče, da je Matej v svojem
evangeliju (Matejev evangelij) Jezusa opisoval kot starozavezno poosebljeno modrost.
Enako velja za Lukov evangelij, kjer Jezusov opis v odlomkih, ki temeljijo na viru Q in
imajo vzporednico v Matejevem evangeliju, spominja na modrost (Carr in Conway
2010, 296).
V širši enoti, ki jo sestavlja odlomek Mt 11,2–13,68 in večinoma govori o Jezusovem
delovanju in učenju, najdemo dve mesti (Mt 11,19; 11,25-30), ki se povezujeta s
starozavezno modrostjo.
Kot prvi vezni člen, navajamo vrstico Mt 11,19: »Prišel je Sin človekov, ki jé in pije, pa
pravijo: 'Glej, požrešnež je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov': in modrost je
bila opravičena po svojih delih.« Pri tem je pomemben zadnji del vrstice, ki pravi, da je
bila modrost opravičena po svojih delih, saj s tem Jezusa neposredno povezuje s
starozavezno poosebljeno modrostjo. V istem kontekstu (Lk 7,34) najdemo podobno
misel o Modrosti: »In Modrosti so priznali pravičnost vsi njeni otroci« (Lk 7,35) (Carr
in Conway 2010, 296). Deutsch (1990, 34−35) opisuje, da je oblika, ki jo najdemo v
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Lukovem evangeliju, najverjetneje starejša od zgoraj opisane oblike v Matejevem
evangeliju. Pri Luki sta kot »otroci modrosti« najverjetneje prvenstveno mišljena Jezus
in Janez, kar Mateju ni ustrezalo, saj je želel poudariti večji pomen Kristusa. Jezus v Mt
11,19 tako ni le »prvi med enakimi« od množice poslancev modrosti, ampak ga je
potrebno izenačiti prav s samo starozavezno poosebljeno modrostjo (Deutsch 1990,
34−35). Ne pozabimo tudi na dejstvo, da zadnji del vrstice Mt 11,19 pravi, da je bila
»modrost […] opravičena po svojih delih,« zato najprej omenimo, da je iz sobesedila
(Mt 11,4-6) razvidno, da so dela, ki se omenjajo v Mt 11,19, pravzaprav Kristusovi
čudeži. S tem ko se Kristusovi čudeži pripisujejo modrosti, se tvori izenačenje med
dvema (Edwards 2005, 40). V povezavi z našim odlomkom Pohvala vrli ženi
spomnimo, da je vrla žena (modrost) hvaljena ravno zaradi njenega brezhibnega
delovanja oz. del, ravno tako kot Kristus v Matejevem evangeliju. Vidimo lahko, da oba
primera (Mt 11,19; Lk 7,34) nakazujeta, da obstaja tesna vez med starozavezno
modrostjo in Jezusom Kristusom.
Omenjena povezava se še jasneje pokaže v odlomku Mt 11,28-30: »Pridite k meni vsi,
ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. Vzemite nase
moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste počitek
svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.« Podobnost s
Sirahovim opisom poosebljene modrosti je očitna, zato Carr in Conway (2010, 296)
lahko v Sirahovi knjigi najdeta skoraj enake vrstice: »Pridite k meni vi, ki hrepenite po
meni, naužijte se mojih sadov« (Sir 24,19) in »Nastavite svoj vrat pod njen jarem, naj
vaša duša sprejme vzgojo; saj je prav blizu in jo je lahko najti« (Sir 51,26). K
navedenima vrsticama Deutsch (1990, 37) dodaja še eno, ki prav tako opisuje jarem
modrosti: »Skloni svoja ramena in si jo zadeni nanje, ne pritožuj se nad njenimi
sponami« (Sir 6,25). Vidimo, da so besede, ki jih v Sirahovi knjigi izgovori sama
modrost ali pa je ta z njimi le opisana, v Matejevem evangeliju pripisane Kristusu, kar
je tudi razlog, da lahko trdimo, da Jezus govori kot Modrost (Carr in Conway 2010,
296).
K temu Deutsch (1990, 37) dodaja, da Jezusovo povabilo v odlomku Mt 11,28-30,
»[p]ridite k meni […] in učite se od mene,« ne spominja samo na besede starozavezne
poosebljene modrosti, ampak tudi na povabila modrecev (npr. Sir 51,23). Matej tako
Jezusa prikazuje kot poosebljeno modrost in hkrati kot starozaveznega modreca, kar ni
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presenetljivo, saj je ravno modrost v Pregovorih in Sirahovi knjigi velika učiteljica
nepoučenih. Prav tako je vrla žena (modrost) opisana kot tista, ki poučuje in svetuje
(Prg 31,26).
Carr in Conway (2010, 296) v izenačenju Jezusa in starozavezne modrosti vidita še
dodatno podobnost, ki bi jo sicer lahko hitro spregledali. Kot smo ob razlagi
poosebljene modrosti v Sirahovi knjigi že omenili, Sirah poosebljeno modrost povezuje
s postavo z besedami, da je vse to »knjiga zaveze Najvišjega Boga, postava, ki nam jo je
zapovedal Mojzes kot dediščino za Jakobove zbore« (Sir 24,23). To Carr in Conway
(2010, 296) povezujeta s Kristusom, za katerega pravita: »Na kratko, Matejev evangelij
na mnogotere načine povezuje Jezusa s postavo – izpolnitev postave, interpretiranje
postave, govorjenje kot modrost/postava.« Tudi Deutsch (1990, 38) vidi trikotnik med
Kristusom, modrostjo in postavo, ki se v Mt 11,28-30 skriva za besedo »jarem«. Pri tem
opozarja, da Kristus, ki je starozavezna modrost (ki je v Sir 24,23 postava), ne uči in
predstavlja starozavezne postave kot take, ampak svojo lastno interpretacijo postave.
Odlomek, ki izenačuje Kristusa s starozavezno modrostjo (postavo), je umeščen kot
uvod v sledeče besedilo (Mt 12,1-14), kjer se postavlja pereče vprašanje, kaj se sme
početi v soboto. Jezus kot Modrost tako posreduje tudi pravo razlago postave (Deutsch
1990, 37).
Tudi v odlomku Mt 23,34-39 Matej Jezusa identificira s starozavezno modrostjo, prav
posebno to razkriva vrstica Mt 23,34: »Zato glejte, pošiljam k vam preroke, modrece in
pismouke. Nekatere od njih boste pobili in križali, druge boste bičali v svojih shodnicah
in preganjali od mesta do mesta.« Deutsch (1990, 41) sicer opozarja, da v nobeni od
omenjenih vrstic Jezus ni neposredno izenačen s starozavezno poosebljeno modrostjo,
vendar primerjava ne temelji samo na Matejevem besedilu, ampak tudi Lukovem in
odnosu med njima. Lukova različica iste vrstice, ki se še najbolj približuje prvotnemu
besedilu na podlagi vira Q, pravi: »Zato je tudi rekla Božja Modrost: 'Poslala bom k
njim preroke in apostole. Nekatere izmed njih bodo umorili in preganjali …« (Lk
11,49). Deutsch (1990, 41) razlaga, da Matej zamenja Q vir, ki vsebuje »Božjo
Modrost« (Lk 11,49) z »jaz«93 oz. s Kristusovim govorom v prvi osebi in s tem položi

Naš prevod Evangelija po Luku (SPJ. Nova zaveza in Psalmi: jeruzalemska izdaja 2010) vrstico Lk
11,49 ne začenja z besedo »jaz«, vendar je zaradi govora v prvi osebi vseeno jasno, da besede izreka
Jezus Kristus oz. »Božja Modrost«.
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besede starozavezne modrosti v Jezusova usta. Ravno to pa nedvomno kaže, da se na
tem mestu poosebljena modrost izenačuje s Kristusom.
Kot smo v podpoglavju o poosebljeni modrosti v odlomku Prg 9,1-6 že omenili, podoba
starozavezne poosebljene modrosti, ki gradi hišo in svoje poslušalce vabi na veliko
gostijo, močno vpliva na celotno starozavezno modrostno literaturo, preko tega pa prav
tako na novozavezna besedila94. Podoba starozavezne modrosti, ki vabi k modrostnemu
obroku, vpliva na Jezusovo duhovništvo v kontekstu povabil k obrokom in
interpretacijo tega duhovništva, posledično pa sta omenjeni podobi modrosti (vabilo v
hišo in/ali k obroku) bogat vir za kristologijo prve Cerkve in za krščansko evharistično
teologijo (Edwards 2005, 25). Na tem mestu se ne bomo spustili v podrobnosti
omenjenega, ampak bomo izpostavili le najbolj očitne podobnosti med starozavezno
modrostjo in Jezusom v kontekstu povabil k obrokom. Kristusa kot osebo, ki ljudem
priskrbi obrok, najdemo že v odlomkih o njegovih dveh pomnožitvah kruha (in ribic)
(Mt 14,13-21; 15,32-39; Mr 6,30-44; 8,1-10; Lk 9,10-17; Jn 6,1-13), med svatbo v
galilejski Kani (Jn 2,1-12) in med velikonočno večerjo ob postavitvi evharistije (Mt
26,26-29; Mr 14,22-25; Lk 22,15-20; 1 Kor 11,23-25). Jezus Kristus med postavitvijo
evharistije sam sebe daje kot hrano, rekoč: »Vzemite, to je moje telo« (Mr 14,22). Tudi
starozavezna modrost učence vabi k modrostnemu obroku, ki ga je pripravila: »Pridite,
jejte od mojega kruha in pijte od vina, ki sem ga zmešala!« (Prg 9,5). V Sirahovi knjigi
pa je modrost sama hrana: »Pridite k meni vi, ki hrepenite po meni, naužijte se mojih
sadov. Spomin name je namreč slajši kot med, moja dediščina presega sat medu. Kdor
me uživa, bo še lačen, kdor me pije, bo še žejen« (Sir 24,19-21). Prav tako je vrla žena
(modrost) v Prg 31,15 opisana kot tista, ki poskrbi za hrano svojih bližnjih, kar se lepo
povezuje s prej omenjenima odlomkoma (Prg 9,1-6; Sir 24,19-21). Podobnost je
razvidna, tako Jezus kot starozavezna poosebljena modrost ljudem priskrbita hrano in
ne le to, oba sebe dajeta v jed tistim, ki ju poslušajo, njunim učencem. Hrana (sploh
kruh in vino) je med drugim tudi univerzalen simbol za življenje, kar Jezusa in
starozavezno modrost neposredno povezuje z življenjem in s tem med sabo.

Ker je odlomek Prg 9,1-6 med mlajšimi starozaveznimi besedili, predstavlja tudi ključ za razumevanje
vse modrostne literature.
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4.2.2 Poosebljena modrost v Janezovem evangeliju

Tudi v Janezovem evangeliju lahko najdemo povezavo med starozavezno poosebljeno
modrostjo in Jezusom Kristusom, ki je Božja Modrost. V kontekstu te povezave bomo
najprej predstavili večji del prologa Janezovega evangelija (Jn 1,1-14), za katerega
velja, da gre za zgodnjekrščansko modrostno himno95, ki se ukvarja z osebo Jezusa
Kristusa (Witherington 1995, 48), in je bila ob dokončnem urejanju oz. sestavljanju
Janezovega evangelija vključena vanj. Na koncu bomo spregovorili tudi o povezavi
med starozavezno modrostjo in Jezusom v kontekstu poglavja Jn 6, kjer Jezus zase
pravi, da je kruh življenja (Jn 6,35).
Jezus je v prologu Janezovega evangelija imenovan Beseda (gr. Logos), ki je moškega
spola (Brown 1994, 207), drugače kot beseda modrost, ki je ženskega spola (hebr.
ḥokmâ; gr. sophia). Kavunkal (2008, 68) meni, da četudi se za opisovanje Kristusa
uporablja jezik logosa raje kot modrosti, je še vseeno več kot očitno, da vse, kar je
rečeno o Kristusu (Besedi gr. Logosu), temelji na tem, kar starozavezna besedila povedo
o modrosti v Prg 8 in Sir 24.
Zaradi mnogih podobnosti bomo v tem odlomku opisali samo nekaj najznačilnejših
povezav med poosebljeno modrostjo in Jezusom Kristusom. Če smo dejali, da je Kristus
imenovan Beseda, to lahko primerjamo s starozavezno modrostjo, ki zase pravi, da je
»izšla iz ust Najvišjega« (Sir 24,3a), in z izenačenjem med ustvarjalno besedo Boga in
njegovo modrostjo v Mdr 9,1-2 (Brown 1994, 207). Prva vrstica Janezovega prologa (Jn
1,1) se slovesno začne: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda
je bila Bog.« To zelo spominja na starozavezno modrost v Pregovorih (Prg 8,22-23),
Edwards (2005, 33) opisuje, da so v novozavezni literaturi razpršeni številni odlomki besedil, ki naj bi
bili že prej obstoječe himne ali le deli himn (npr. Jn 1,1-18; Fil 2,6-11; Ef 2,14-16; Kol 1,15-20; 1 Tim
3,16; Heb 1,3; 1 Pt 3,18-22). Ta besedila so po datumu nastanka starejša kot druga novozavezna besedila,
zato dajejo lep vpogled v verovanja prvih kristjanov, za nas pa so ključnega pomena, saj se v njih pogosto
pojavljajo modrostne teme. Na osnovi preučevanja omenjenih besedil lahko vidimo, da se je identifikacija
oz. izenačenje med starozavezno modrostjo in Jezusom Kristusom zgodilo že na samem začetku
krščanstva (33). Vawter (1973, 153−154) v tem kontekstu celo meni, da je ravno najstarejša kristologija
tista, ki je gradila na starozaveznih modrostnih temeljih. Vidimo lahko, da so se prvi kristjani že na
samem začetku (takoj po Kristusovem vstajenju) poslužili starozavezne modrosti za opisovanje in
razumevanje osebe Jezusa Kristusa. Osnovno sporočilo vseh omenjenih himen je enako. Opisujejo Jezusa
Kristusa, ki je bil že od samega začetka pri Bogu, je skupaj z njim sodeloval pri stvarjenju kot posrednik,
se učlovečil, umrl na križu, zatem vstal od mrtvih, bil poveličan in s tem postal vir vesoljne sprave
(Sanders 1971, 24−25). Edwards (2005, 34) pri tem opozarja, da vse himne ne vsebujejo vseh omenjenih
elementov, ampak morda le kakšnega. Prolog v Janezovem evangeliju (Jn 1,1-18) se v tem kontekstu
pojavlja kot tista himna, ki vsebuje kar največ opisanih elementov Kristusovega življenja z Bogom in na
zemlji.
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kjer modrost razlaga: »Gospod me je imel v začetku svojega stvarstva, pred svojimi
predavnimi deli« (Prg 8,22). Na podobno misel naletimo tudi v Sir 1,1: »Vsa modrost je
od Gospoda, ob njem je na veke.« Vsi primeri govorijo o predobstoju starozavezne
modrosti in Jezusa. Tudi vrstica (Jn 1,3.10), ki govori o Kristusovem sredništvu pri
stvarjenju, najde povezavo z modrostjo, ki je bila prav tako dejavna posrednica v
stvarjenju (Prg 8,27-30; Mdr 7,21; 9,9). Beseda je opisana kot »luč« in »življenje« ljudi
(Jn 1,4), kar spominja na modrost (luč, svetloba itd.: v Prg 4,18-19; Prd 2,13; Mdr 7,10;
Bar 3,14; življenje: Prg 8,35; Bar 4,1). Spomnimo se, da se je poosebljena modrost
ponekod v Stari zavezi naselila med ljudmi (Sir 24,8; Bar 3,37-38) in uživala v njihovi
družbi (Prg 8,31), tako kot je to storil tudi Jezus (Jn 1,9.14). Kot vemo, mnogi Kristusa
niso sprejeli, kar opisuje že prolog Janezovega evangelija (Jn 1,5.10-11), vendar ne
pozabimo, da je tudi starozavezna modrost utrpela zavrnitev (Sir 15,7; Bar 3,11). Kot
zadnjo, vendar ne edino podobnost med Jezusom in starozavezno modrostjo, omenimo
slavo. V Jn 1,14 se opisuje Kristusovo slavo, ki jo ima od Boga, kar spominja na
modrostno izžarevanje veličastva Boga (Mdr 7,25-26), ponekod pa je modrost tudi
opisana kot slava (Sir 24,16; Bar 4,3) (Brown 1994, 208).
Podobnosti med starozavezno modrostjo in Jezusom Kristusom v kontekstu povabil k
obrokom smo opisali v prejšnjem podpoglavju, zato na tem mestu ne bomo ponavljali
že povedanega, ampak samo izpostavili in opisali novo povezavo. Ni samo Janezov
prolog (Jn 1,1-18), kot zgodnjekrščanska modrostna in kristološka himna, povezan s
starozavezno modrostjo, ampak tudi preostala besedila v Janezovem evangeliju nosijo
podobnost z modrostjo. V kontekstu povabil k obrokom in odnosu med modrostjo,
hrano in življenjem, ki je značilna za starozavezno modrostno literaturo (Prg 9,1-6;
31,15; Sir 24,19-21), omenimo, da je Jezus in predvsem njegovo sporočilo oz. nauk
predstavljen kot hrana (»kruh življenja« v Jn 6,48, »živi kruh« v Jn 6,51), ki prinaša
življenje (Jn 6,26-50; 4,13-14; 7,37). Podobno kot starozavezna modrost tudi Kristus
pred poslušalca postavlja izbiro dveh poti oz. radikalno izbiro med poslušanjem
njegovih besed, ki so življenje, in neposlušanjem njegovih besed (nevero), kar ne
omogoča življenja (Gilbert 2003, 18). Skladno s Sir 24,19-21 in s sinoptičnim opisom
postavitve evharistije (Mt 26,26-30; Mr 14,22-26; Lk 22,15-20), je Kristus tudi v Jn 6
sam opisan kot hrana, ki se daje v jed.

98

4.2.3 Poosebljena modrost v Pavlovih pismih

Starozavezna modrostna literatura je močno vplivala tudi na Pavlova pisma, kjer je
Kristus imenovan »Božja pravičnost« (Rim 1,17; 3,21; 10,4) in »modrost od Boga« (1
Kor 1,30).
Southall (2008, 242) v odlomku Rim 10,5-21 prepoznava vpliv modrostne literature,
sploh pa starozavezne predstave o poosebljeni modrosti, na Pavlovo misel v Pismu
Rimljanom. Avtor se ob premišljevanju o povezavi med poosebljeno modrostjo in
Pavlovo mislijo osredotoča predvsem na Pavlovo lastno poosebitev pravičnosti (Rim
10,5.6.10). V Pismu Rimljanom se predstavlja dve vrsti pravičnosti, prva je Izraelova
pravičnost (Rim 9,30), ki temelji na delih oz. postavi, in Božja pravičnost (Rim 10,3-4),
ki temelji na veri in je povezana s Kristusom, ki je »v pravičnost vsakomur, ki veruje«
(Rim 10,4). Ravno Božja pravičnost pa je tista, ki je Pismu Rimljanom poosebljena kot
pravičnost. Za nas je omenjena poosebljena pravičnost pomembna zaradi njene
povezave s poosebljeno modrostjo, saj se pravičnost v Rim 10,6-8 primerja z modrostjo
v Sir 24,5-8.
O pravičnosti je v Rim 10,6-8 rečeno: »Toda pravičnost, ki je iz vere, pravi takole: Ne
govori v svojem srcu: ''Kdo se bo povzpel v nebesa?'' To pomeni pripeljati dol Kristusa.
Ali: ''Kdo se bo spustil v brezno?'' To pomeni pripeljati Kristusa nazaj od mrtvih. Kaj
torej pravi? Blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu; namreč beseda vere, ki
jo oznanjamo.« O modrosti je v Sirahovi knjigi rečeno: »Sama sem prehodila nebesni
obok, sprehodila sem se po globinah brezen« (Sir 24,5).
Southall (2008, 260) opisuje, da se na prvi pogled morda zdi, da modrost v Sirahovi
knjigi (Sir 24) in pravičnost v Pismu Rimljanov (Rim 10,6-8) nista povezani in da imata
dve povsem različni sporočili, vendar temu ni tako. Avtor razmišlja, da je modrost v Sir
24,5-8 predstavljena kot oddaljena in nedostopna, medtem ko pravičnost v Rim 10,6-8
vidi kot dostopno in blizu nas. Ta osnovna različnost je po mnenju Southalla (2008,
260) presežena s trditvijo, da ima samo nekdo (modrost in pravičnost), poleg Boga,
neposreden dostop do skrivnosti zgoraj in spodaj. Kot drugo povezavo med modrostjo v
Sirahu (Sir 24) in pravičnostjo v Pismu Rimljanom (Rim 10,6-8), pa izpostavi očitno
dejstvo, da obe poosebitvi v omenjenih odlomkih sami spregovorita. Southall (2008,
260) gre na tem mestu še korak dlje, saj pravi, da pravičnost tako na nek način govori z
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glasom starozavezne poosebljene modrosti, to poveže s splošno sprejetim mnenjem, da
je Kristus povezan oz. izenačen s starozavezno modrostjo ter zaključi, da je poosebljena
modrost pravzaprav poosebljena pravičnost (Rim 10,6), kar pomeni, da je Kristus. To
misel predstavi z dvema shemama:


poosebljena modrost = Kristus,



poosebljena modrost = poosebljena pravičnost (v Rim 10,6) = Kristus (Southall
2008, 260).

Pavlovo Prvo pismo Korinčanom poleg zgodnjekrščanskih himen predstavlja drugi
najstarejši vir za povezavo med starozavezno poosebljeno modrostjo in Jezusom
Kristusom (Edwards 2005, 37).
Za prikaz omenjene povezave se največkrat uporabljajo vrstice v 1 Kor 1,22-24: »Saj
tudi Judje zahtevajo znamenja in Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo Kristusa,
križanega, Judom spotiko, poganom nespamet, tistim pa, ki so poklicani, Judom in
Grkom, Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost.« Pa tudi sledeče vrstice 1 Kor 1,30-31:
»Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki nam je poslal modrost od Boga, pravičnost ter
posvečenje in odkupitev, kakor je pisano: da bi se tisti, ki se ponaša, ponašal v
Gospodu.«
Edwards (2005, 38) meni, da zgornja odlomka jasno prikazujeta, da Pavel identificira
Jezusa kot starozavezno poosebljeno modrost. To trditev podkrepi s prepričanjem, da je
Pavel namenoma uporabljal jezik, ki nosi bogat pomen v starozavezni modrostni
tradiciji, saj se je kot dobro izučen farizej starozaveznega ozadja svojih besed povsem
zavedal, kar nam daje vedeti, da povezava med modrostjo in Jezusom nikakor ni
naključna. Podobno meni tudi Bowie (1980, 774), ki pravi, da je v Pavlinski teologiji
modrost izenačena z Jezusom, tj. z edino rešujočo, sveto Modrostjo, preko katere lahko
odrešenje pride v ta svet. Kristus, Modrost Boga, je postavljen v nasprotje s tosvetno
modrostjo Grkov, ki ne more ponuditi odrešenja in je zato lažna modrost.
V 1 Kor je Jezus (Križani) izenačen s starozavezno poosebljeno modrostjo, ki je bila
dejavna ob stvarjenju sveta (Prg 8,22-31). To je morda še bolj kot v prvem poglavju (1
Kor 1) lepo vidno v vrstici 1 Kor 8,6: » […] je vendar za nas en Bog, Oče, iz katerega je
vse in mi zanj, in en Gospod, Jezus Kristus, po katerem je vse in mi po njem.« Edwards
(2005, 38) ob tem izpostavlja, da je v navedeni vrstici predstavljena Jezusova vloga v
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stvarjenju, na način, ki se povezuje in opira na razumevanje Jezusa kot starozavezne
modrosti. Vse to pa se ujema tudi s Prg 3,19: »Gospod je z modrostjo postavil temelje
zemlji, z razumnostjo je utrdil nebesa« (39).

4.2.4 Poosebljena modrost v devteropavlinskih pismih

Tudi del starokrščanske himne v Pismu Kološanom (Kol 1,15-20) se ukvarja z začetno
predstavitvijo Jezusa Kristusa, ki je ponovno opisan na zelo podoben način kot
starozavezna poosebljena modrost. Kristus je opisan kot »podoba nevidnega Boga,
prvorojenec vsega stvarstva« (Kol 1,15). Odlomek nadaljuje z opisom Jezusovega
sredništva pri stvarjenju, na način, da je bilo »v« in »po« njem ter »zanj« ustvarjeno vse
bivajoče (Kol 1,16). Besedilo pojasnjuje tudi, da je Kristus bival pred vsem ustvarjenim
stvarstvom (pre-eksistenca) in da je »glava telesa, to je Cerkve« (Kol 1,17-18). Zadnji
vrstici odlomka (Kol 1,19-20) se posvetita namenu, ki ga je imel Bog s Kristusom:
»Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost in da je po njem spravil s
seboj vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na
zemlji in kar je v nebesih.«
Podobnost med starozavezno poosebljeno modrostjo in Jezusom Kristusom se v samem
začetku našega odlomka (Kol 1,15) kaže kot primerljiv odnos in povezanost med
starozavezno modrostjo in Gospodom (Prg 8,22-32; Mdr 7,26; Sir 1,4-9) ter Jezusom in
Bogom (Kol 1,15, pa tudi celoten odlomek Kol 1,15-20). Če je Jezus opisan kot
»podoba nevidnega Boga« (Kol 1,15), je za modrost rečeno: »Ona je namreč dih Božje
moči, izžarevanje veličastva Vladarja vsega, zato se vanjo ne more prikrasti nič
nečistega« (Mdr 7,26) (Edwards 2005, 35). Osnovna ideja za vrsticama, kakor tudi
način izražanja, je obema odlomkoma skupen.
Za Kristusa je v isti vrstici (Kol 1,15) tudi rečeno, da je »prvorojenec vsega stvarstva«,
medtem ko starozavezna modrost o sebi pravi: »Gospod me je imel v začetku svojega
stvarstva, pred svojimi pradavnimi deli« (Prg 8,22). Prav podobno je zapisal Sirah v Sir
1,4: »Prej kot vse je bila ustvarjena modrost in preudarna pamet od vekomaj.«
Govora je tudi o Jezusovem sodelovanju ob stvarjenju (Kol 1,16-17), kar lahko
primerjamo s sodelovanjem modrosti ob stvarjenju v Prg 3,19; 8,22-31. Na vrstice Kol
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1,15-17 Hedrick (2014, 51) navezuje tudi vrstice iz Knjige modrosti, ki govorijo o
vsemogočnosti in pronicljivosti modrosti (Mdr 7,23-24) ter o tem, da modrost zmore
vse (Mdr 7,27), ker ga le-te spominjajo na Kristusov opis.
Hedrick (2014, 52) pri tem dodaja, da se tudi v kontekstu prepoznavanja podobnosti
med starozavezno modrostjo in Jezusom Kristusom v omenjeni zgodnjekrščanski himni
(Kol 1,15-21) sporočilo himne vseeno popolnoma ujema z mislijo preostalega Pisma
Kološanom, ki pravi, da vsa Modrost prihaja od Boga (Kol 3,16; 2,2-3).
V odlomku Heb 1,2-4 pa preberemo: » […] v teh dneh poslednjega časa pa nam je
spregovoril po Sinu, katerega je postavil za dediča vsega in po katerem je tudi ustvaril
veke. On, ki je odsvit njegove slave in odtis njegovega bitja ter vse nosi z besedo svoje
moči, je dovršil očiščenje grehov in sedel na desnico veličastva na višavah. Toliko
imenitnejši od angelov je postal, kolikor odličnejše ime od njih je podedoval.«
Jezus Kristus je opisan kot tisti »po« katerem je Bog ustvaril svet. V omenjenem
odlomku je prav posebno poudarjena njegova sredniška vloga pri stvarjenju. Spomnimo
se, da je bila starozavezna modrost opisana kot »mati« dobrin in »umetnica vsega«, ki je
bila sodelujoča pri stvarjenju v Mdr 7,12.21, ali pa kot »snovalka bivajočih stvari« v
Mdr 8,6. Vse to v povezavi z njenim tesnim bivanjem (Mdr 9,1-4) z Bogom spominja
na zgornji opis Kristusove pre-eksistence in sredništva pri stvarjenju. Podobno lahko
tudi rečemo, če v Prg 3,13-20 prepoznamo opis poosebljene modrosti. V vrstici Prg
3,19, ki pravi, da je Gospod »z modrostjo postavil temelje zemlji, z razumnostjo je
utrdil nebesa,« lahko potem vidimo modrost, ki je skupaj z Gospodom ustvarjala svet,
kar lahko povežemo tudi s Prg 8,30, če besedo ʼmwn namesto »stanovitna« prevedemo
kot »rokodelka« (Murphy 2002, 136).
Ne moremo spregledati, da je Kristus v Heb 1,3 opisan kot »odsvit njegove slave in
odtis njegovega bitja«, kar lahko strnimo na dve temeljni besedi opisa: »odsvit« in
»odtis« Boga. Zelo podobno misel preberemo v Mdr 7,26: »Ona je odsev večne luči,
čisto ogledalo Božjega delovanja, podoba njegove dobrote.« Edwards (2005, 34)
opisuje, da grško besedo, ki se jo prevaja kot »odsev oz. odsvit« (gr. apaugasma),
najdemo samo v Mdr 7,26 in Heb 1,3, kar dodatno podkrepi trditve o povezanosti
besedil in predvsem povezanosti opisa starozavezne poosebljene modrosti in Jezusa
Kristusa. Vendar ne pozabimo, da čeprav zelo podobnega opisa ne najdemo izven Mdr
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7,26, je povezava med lučjo/svetilko/svetlobo in modrostjo v Stari zavezi precej pogosta
(npr. Prg 31,18; Mdr 7,10.26.29; Sir 24,27; Bar 3,14-20;). Kot lahko vidimo, se opis
Kristusa tako ujema z opisi poosebljene modrosti, navzoča pa je celo posredna
povezava z vrlo ženo (modrostjo), katere »svetilka ponoči ne ugasne« (Prg 31,18).
Podobno vzporednico najdemo med Heb 1,3, kjer je opisano, da Jezus »z besedo svoje
moči nosi vse« in Mdr 8,1, kjer pa je poosebljena modrost opisana kot taka, ki se »[z]
močjo […] razprostira od konca do konca in vsemu dobrohotno vlada.« Opisa Jezusa v
Heb 1,3 in poosebljene modrosti v Knjigi modrosti kažeta na nekakšno totalnost oz.
vseobsežnost in vsemogočnost. Tudi vrla žena, sploh če jo razumemo kot modrost, je v
Prg 31,10-31 opisana kot ženska, ki zmore, nadzoruje in izvaja vse. Enako lahko
rečemo za opis poosebljene modrosti kot postave (Sir 24,23; Bar 4,1), za katero so Judje
verjeli, da ne potrebuje nobene dopolnitve.
Pismo Hebrejcem prav tako močno slavi Jezusovo odrešenjsko vlogo, poveličanega
Kristusa, kar se zelo lepo povezuje z modrostjo v knjigi Pregovorov in Knjigi modrosti.
Edwards (2005, 35) v tem kontekstu navaja odlomka Prg 8,22-36 in Mdr 9,9-18, kjer
naj bi bila vloga modrosti opisana tako kozmološko kot odrešenjsko. Spomnimo se, da
je tudi starozavezna poosebljena modrost opisana kot odrešiteljica oz. rešiteljica, ko je v
Mdr 9,18c o njej rečeno: »po modrosti so bili rešeni.« Podobno je modrost tudi v
nadaljevanju (Mdr 10,1–11,1) opisana kot tista, ki je reševala ključne ljudi v Izraelovi
zgodovini in skupaj z njimi cel narod.

4.3 Zaključek
Spoznali smo, da krščansko izročilo (sploh misli cerkvenih očetov) Pohvalo vrle žene
(Prg 31,10-31) razlaga na dva povsem različna načina. Medtem ko sprva prevladuje
dobesedna interpretacija, začne kasneje (proti koncu patristike) prevladovati mnoštvo
alegoričnih razumevanj, ki se z Avguštinom in Gregorjem Velikim osredotočijo le na
eno glavno razlago – Pohvala vrli ženi oz. vrla žena sama je alegorija za Cerkev.
Wolters (1987, iii) v svojem razmišljanju o zgodovini razlage Pohvale vrli ženi (Prg
31,10-31) izpostavlja neverjetno podobnost med judovskimi in zgodnjekrščanskimi
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interpretacijami, čeprav med njimi ni bilo skoraj nič ali izjemno malo izmenjave misli.
Tako judovske kot zgodnjekrščanske razlage vrlo ženo najprej razumejo bolj kot ne
dobesedno, kar se proti koncu patristike in v srednjem veku spremeni, saj začne
prevladovati alegorična razlaga. V judovstvu alegorična razlaga vrlo ženo enači z
modrostjo in posledično s postavo, medtem ko v krščanstvu po Avguštinu in vse do
reformacije alegorična razlaga identificira vrlo ženo kot Cerkev (Wolters 1987, iii). Kot
smo lahko videli, cerkveni očetje in drugo krščansko izročilo v vrli ženi večinoma ne
prepoznajo starozavezne poosebljene modrosti, posledično jo zato tudi ne povežejo z
Jezusom Kristusom.
Po Kristusovem rojstvu tako pride do prelomnice, ko se o vrli ženi v Prg 31,10-31 ne
govori več kot o poosebljeni modrosti, saj tudi ni več potrebe za literarno ali kakšno
drugačno vrsto poosebljene modrosti. V krščanstvu je namreč Jezus Kristus resnična in
edina Modrost, ki se učloveči in s tem postane pravi Bog ter pravi človek. Kot smo
lahko videli, Jezus Kristus deloma udejanji in živi vse tisto, kar je predstavljala
poosebljena modrost v Stari zavezi. Omenjeno smo spoznavali v različnih odlomkih
vseh treh sinoptičnih evangelijev, v Janezovem evangeliju, Pismu Rimljanom, Prvemu
pismu Korinčanom, Pismu Kološanom in Pismu Hebrejcem. Prišli smo do spoznanja,
da Kristus ne le živi in oznanja kot starozavezna modrost, ampak jo tudi dopolnjuje in
temeljno presega.
V Novi zavezi lahko vidimo tri večje premike. Kot prvega omenimo najbolj očitnega, ki
smo ga izpostavili že na samem začetku – starozavezna poosebljena modrost ni več
ženskega spola. Deutsch (1990, 46) to situacijo lepo opiše, ko v kontekstu Matejevega
evangelija pravi: »Spremenil je tradicionalen simbol 'Gospe Modrosti', na način, da dva
izraza, združena v metafori, nista več 'Ženska' in 'Modrost', ampak 'Jezus' in 'Modrost'.
Vsebina simbola se ne nahaja več v namišljeni ženski, ampak v zgodovinskem, čeprav
presegajočem, moškem.« Če je bila starozavezna poosebljena modrost v Stari zavezi
poosebljena kot ženska in je tudi ženskam pokazala, kaj je modrost in modro življenje
za njihov spol (npr. Prg 31,10-31), je hkrati tudi presegala omejitve svojega spola ter s
tem učila tako moške kot ženske. Podobno je tudi Jezus Kristus, Božja Modrost, kot
zgodovinski moški doprinesel k razumevanju tega, kaj je modrost oz. modro življenje
za njegov spol. Prav tako kot modrost je tudi on presegal omejitve svojega spola in
nagovarjal ter vabil k spreobrnenju tako moške kot ženske. Njegovo življenje in nauk
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sta modrost za oba spola (Gal 3,28). Izpostaviti želimo temeljno podobnost, da tako
starozavezna modrost kot Jezus, na nek način živita v okvirih svojega spola, a ga hkrati
oba temeljno presegata.
Drug večji premik, ki se zgodi v Novi zavezi, je prehod iz starozavezne modrosti, ki je
simbol oz. »namišljena ženska«, v Jezusa Kristusa, resnično osebo, ki je omejen del
svojega bivanja preživel kot zgodovinski moški v določenem času in prostoru.
Kot tretjo spremembo omenimo prehod iz mnoštva opisov in razumevanj poosebljene
modrosti v Stari zavezi (dejali smo, da to mnoštvo ponekod celo ovira enotno podobo
starozavezne modrosti), v Jezusa Kristusa, ki je v vseh delih Nove zaveze opisan na
način, ki je enoten in se dopolnjuje med seboj. Kristus kot Božja Modrost dobi v Novi
zavezi usklajeno in enotno podobo ter predstavitev.
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SKLEP

V diplomskem delu smo skušali pokazati na pomembnost odlomka Prg 31,10-31 za
razumevanje lika starozavezne poosebljene modrosti. Preko podobnosti med vrlo ženo v
Prg 31,10-31 in drugimi starozaveznimi pojavitvami poosebljene modrosti v knjigi
Pregovorov (Prg 1–9) in izven nje (Job 28,1-28; Mdr 1,4-6; 6,12–11,1: Sir 1,1-30; 24,134; 51,13-30; Bar 3,9–4,4), smo podprli našo tezo, da gre v abecedni pesmi Pohvala vrli
ženi (Prg 31,10-31) za opis poosebljene modrosti in ne le za opis ideala popolne žene
oz. gospodinje.
Najprej (1. pogl.) smo skušali spoznati, kakšen je bil svet starozavezne modrosti in kako
se knjiga Pregovorov umešča v modrostno literaturo. Na ta način smo prišli do
razumevanja okoliščin, v katerih se je lik poosebljene modrosti oblikoval, in kaj vse bi
lahko vplivalo nanj. Zatem smo se spoznali z odlomkom Prg 31,10-31, kakor se umešča
v celotno knjigo Pregovorov, in z njegovo literarno obliko abecedne pesmi oz.
akrostiha. Videli smo, da že sama oblika akrostiha posreduje vtis popolnosti in
zaokroženosti oz. zaključenosti, kar namiguje na zaključenost knjige Pregovorov in s
tem povezuje začetek (z njegovimi pojavitvami modrosti v Prg 1–9) s koncem (opis vrle
žene v Prg 31,10-31). Ravno omenjena povezava med začetkom in koncem pa pritrjuje
naši tezi, da je vrla žena v Prg 31,10-31 pravzaprav poosebljena modrost, v stanju, ko jo
učenec modrosti že vzame za svojo ženo in z njo zaživi svoje vsakdanje življenje. Tudi
raziskovanje v naslednjih podpoglavjih je pritrdilo naši tezi, saj smo ob soočenju dveh
vrst branja našega odlomka (dobesedno in alegorično razumevanje), spoznali, da ima
dobesedno razumevanje kar nekaj pomanjkljivosti in neskladij z družbeno-zgodovinsko
realnostjo položaja žena v poizgnanskem obdobju, medtem ko pri alegoričnem branju
ne najdemo neskladij med poosebljeno modrostjo drugod v Stari zavezi in v opisu vrle
žene v Prg 31,10-31. Omenjeno ujemanje med opisom vrle žene in poosebljene
modrosti v Prg 1–9 smo analizirali v naslednjem tematskem sklopu in pri tem ugotovili,
da najdemo za večino vrstic v Prg 31,10-31 zelo dobre ali skoraj dobesedne vzporednice
v samostojnih govorih poosebljene modrosti (Prg 1,20-33; 8,1-36), modrostni pesmi v
Prg 3,13-20 in povabilu modrosti na modrostno gostijo v Prg 9,1-6. Gre za tako očitna
vsebinska in jezikovna ujemanja, da jih ne moremo odpraviti z odgovorom, da gre za
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preprosto naključje. V tem kontekstu smo izpostavili tudi naše mnenje, da je avtor
Pohvale vrli ženi (Prg 31,10-31) zavestno uporabljal jezik in vsebino starozavezne
poosebljene modrosti, z namenom izenačenja med vrlo ženo in modrostjo. Hkrati pa je s
tem povedal tudi nekaj novega o modrosti – da je vredna iskanja, dosegljiva in koristna
posamezniku, ki jo »vzame za ženo«.
Tudi v naslednjem poglavju (2. pogl.), v katerem smo predstavili poosebljeno modrost
izven knjige Pregovorov (Job 28,1-28; Mdr 1,4-6; 6,12–11,1; Sir 1,1-30; 24,1-34;
51,13-30; Bar 3,9–4,4), smo lahko zasledili mnogo povezav med poosebljeno modrostjo
in vrlo ženo. Kljub temu da je modrost v vsaki starozavezni knjigi opisana na rahlo
drugačen način, ki odgovarja avtorjevemu razumevanju poosebljene modrosti in
njenega odnosa ter vloge v temeljnih temah vsake knjige, pa si je modrost v vseh
starozaveznih knjigah vseeno dovolj podobna, da lahko govorimo o enem liku
poosebljene modrosti, ki se pojavlja v različnih knjigah, na različne načine. Ta »enost«
lika modrosti nam je omogočala, da smo lahko vse pojavitve modrosti primerjali z
odlomkom Prg 31,10-31 in na ta način našli še več vsebinskih in jezikovnih podobnosti
ter povezav, zaradi česar smo še lažje trdili, da je vrla žena tesno povezana z likom
starozavezne poosebljene modrosti.
Podobno nam je služilo tudi sledeče poglavje (3. pogl.), kjer smo raziskovali judovske
razlage odlomka Pohvale vrli ženi (Prg 31,10-31) in nadaljevanje lika poosebljene
modrosti v judovski apokaliptični literaturi (1 Enoh in 2 Ezra) ter misli judovskega
filozofa Filona Aleksandrijskega. Ugotovili smo, da so judovski eksegeti besedilo Prg
31,10-31 lahko razlagali dobesedno ali alegorično. Od tega je tudi alegorična razlaga
dopuščala mnoštvo razumevanj odlomka Prg 31,10-31, vendar je vseeno prevladovalo
tradicionalno razumevanje, ki je Pohvalo vrli ženi oz. vrlo ženo povezovalo z modrostjo
in preko tega s postavo. Videli smo lahko, da so tudi judovski eksegeti našo abecedno
pesem največkrat razumeli v kontekstu povezave z modrostjo in postavo, kar nam služi
kot dobra potrditev, da je bil odlomek napisan ravno s tem namenom – preko vrle žene
povedati nekaj novega o poosebljeni modrosti.
V zadnjem poglavju (4. pogl.) stopimo že v svet krščanskega izročila. Najprej smo se
posvetili vprašanju, kako so Pohvalo vrli ženi razumeli cerkveni očetje. Spoznali smo,
da so podobno kot judovski eksegeti tudi cerkveni očetje Pohvalo vrli ženi razlagali
dobesedno ali alegorično. Vendar med alegoričnimi razlagami ne najdemo tiste, ki bi
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vrlo ženo tesno povezovala s poosebljeno modrostjo, prav tako ne najdemo razlag, ki bi
vrlo ženo povezovale z Jezusom Kristusom (Modrostjo). Od Avguština naprej je
prevladala alegorična razlaga, ki je zagovarjala, da je vrla žena pravzaprav alegorija za
Cerkev. Videli smo, da se je po Kristusovem rojstvu zgodil velik preobrat v
razumevanju odlomka Prg 31,10-31, ki vrle žene in modrosti ne povezuje več, kar je
posledično vplivalo na razumevanje in razlago odlomka vse do današnjih časov. Šele
sodobna eksegeza nam je omogočila ponovno ovrednotenje abecedne pesmi Pohvala
vrli ženi v kontekstu starozavezne poosebljene modrosti. Čeprav se po Kristusovem
rojstvu vrle žene ne povezuje več s starozavezno modrostjo in posledično tudi ne z
Jezusom Kristusom, pa se omenjena povezava (starozavezna modrost in Kristus)
vzpostavi na osnovi drugih pojavitev poosebljene modrosti v Stari zavezi (sploh Prg 1–
9; Mdr 1,4-6; 6,12–11,1; Sir 1,1-30; 24,1-34; 51,13-30; Bar 3,9–4,4), kar smo lahko
videli v odlomkih vseh treh sinoptičnih evangelijev, Janezovega evangelija, Pisma
Rimljanom, Prvega pisma Korinčanom, Pisma Kološanom in Pisma Hebrejcem.
Spoznali smo, da je Jezus v omenjenih besedilih opisan ne le kot tisti, ki živi in oznanja
kot starozavezna modrost, ampak jo tudi dopolnjuje in temeljno presega. Kristus, Božja
Modrost, v Novi zavezi kljub svoji podobnosti s starozavezno modrostjo ni več
namišljen lik kakor starozavezna poosebljena modrost, ampak resnična oseba. Njegov
opis kot Modrosti Boga je usklajen v vseh besedilih in se ne razlikuje od odlomka do
odlomka, kakor smo to videli pri starozavezni modrosti. In nenazadnje, Kristus je
moški, medtem ko je bila starozavezna modrost vedno poosebljena kot ženska. Ob tem
se porajajo mnoga vprašanja in dileme, saj sta tako modrost kot Kristus »prevzela« spol
in ga hkrati presegala. V Novi zavezi je to celo jasno povedano: »Ni ne Juda ne Grka, ni
ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske: kajti vsi ste eden v Kristusu
Jezusu« (Gal 3,28). V tem diplomskem delu odgovora na vprašanje o odnosu med
pripisanim spolom lika starozavezne poosebljene modrosti, spolom zgodovinskega
Jezusa tekom učlovečenja in Jezusovim preseganjem prevzetega spola, nismo mogli v
polnosti podati, saj presega zastavljen obseg diplomskega dela.
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POVZETEK

Avtorica diplomskega dela raziskuje pomen abecedne pesmi Pohvala vrli ženi (Prg
31,10-31) za razumevanje starozavezne poosebljene modrosti. Lik poosebljene modrosti
se v Stari zavezi preučuje na osnovi ustaljenih svetopisemskih mest (Prg 1–9; Mdr 1,46; 6,12–11,1; Sir 1,1-30; 24,1-34; 51,13-30; Bar 3,9–4,4), za katere avtorica meni, da ne
razkrivajo vsega, kar nam Stara zaveza lahko pove o liku poosebljene modrosti. Zato
avtorica svoje zanimanje usmeri predvsem na vprašanje identitete vrle žene v Prg 31,1031. Pri tem skuša čim jasneje odgovoriti, »če« in »v kolikšni meri« je vrla žena
izenačena z likom starozavezne poosebljene modrosti. Poleg tega pa tudi, kaj nam lik
vrle žene lahko pove novega o poosebljeni modrosti.
Diplomsko delo temelji na metodi literarne analize (sinhrona metoda), preko katere
avtorica dokazuje svojo tezo o tesni povezanosti oz. izenačenju likov vrle žene in
poosebljene modrosti. Avtorica s tem namenom najprej predstavi dve vrsti branja
(dobesedno in alegorično) odlomka Prg 31,10-31, zatem odlomek primerja z
modrostnimi pesmimi v Prg 1–9, nenazadnje pa še z drugimi starozaveznimi odlomki, v
katerih nastopa lik poosebljene modrosti. Na koncu je opisano judovsko in
zgodnjekrščansko razumevanje odlomka Prg 31,10-31 ter razvoj poosebljene modrosti v
nesvetopisemski judovski literaturi. Avtorica prav tako pojasni, kako je Jezus Kristus
presegel starozavezno poosebljeno modrost.
Avtorica pričujočega dela meni, da je za trditev, da je lik vrle žene le drugačen opis
poosebljene modrosti, predstavljenih dovolj povezav in podobnosti med starozavezno
poosebljeno modrostjo in vrlo ženo. Izenačenje omenjenih likov omogoča globlje
razumevanje starozavezne poosebljene modrosti in odlomku Prg 31,10-31 v knjigi
Pregovorov daje večjo težo.

KLJUČNE BESEDE: poosebljena modrost, modrost, Pohvala vrli ženi (Prg 31,10-31),
modrostna literatura, akrostih, poosebitev, Stara zaveza, Pregovori, sofija
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ABSTRACT

The thesis explores the meaning of alphabetic song The Virtuous Woman (Prov 31:1031) for the understanding of personified wisdom in the OT. The character of personified
wisdom in the OT is mostly studied on the basis of accepted excerpts (Prov 31:10-31;
Wis 1:4-6; 6:12–11:1; Sir 1:1-30; 24:1-34; 51:13-30; Bar 3:9–4:4), for which the author
believes, they do not tell us everything about the personified wisdom in the OT. That is
why the author has focused her research primary on the identity of the virtuous woman
in Prov 31:10-31. In the mentioned context she is trying to answer clearly “if” and “in
what degree” can virtuous woman be identified with personified wisdom in the OT and
if can she tells us anything new about her.
The final thesis uses the synchronic method, with which the author is proving her thesis
about a close connection, even identification of the two characters – virtuous woman
and personified wisdom. For that reason the author presents two ways of understanding
the excerpt (literal and allegoric), later on she compares the excerpt with the wisdom
songs (Prov 1–9) and with other OT excepts where personified wisdom appears. The
thesis ends with a description of Jewish and Early-Christian understanding of our
excerpt and an evolution of personified wisdom in a non-biblical Jewish literature. The
author also explains how the OT personified wisdom was transcended by Jesus Christ.
The author of the thesis believes that she has presented enough connections and
similarities between the personified wisdom and the virtuous woman, to be able to
claim that the character of the virtuous woman is only a different description of
personified wisdom. Saying, that in both cases, we are talking about the same character
enables us to better understand personified wisdom, and gives the excerpt Prov 31:1031 a greater meaning in the context of the Book of Proverbs.

KEY WORDS: personified wisdom, wisdom, The Virtuous Woman (Prov 31:10-31),
wisdom literature, acrostic, personification, Old Testament, Proverbs, sophia
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