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UVOD

Če se kdaj sprašujemo, kako pomembna je vzgoja za človeka, lahko odgovor najdemo
pri Heraklitu, starogrškemu filozofu, ki mu je bila vzgoja »drugo sonce« (Kalan 2009),
torej nekaj, brez česar človek ne more živeti. Skozi nalogo bomo ves čas, posredno in
neposredno, sledili temu, da je vzgoja oz. so besede vzgoje tisto, kar mora človek
prejeti, če želi postati srečen.
Vzgajanje je ključni element, ki vpliva na posameznikovo oblikovanje in njegovo
delovanje. Prav vzgoja pa je eden izmed pomembnejših pojmov v Svetem pismu,
predvsem v Stari zavezi. SSKJ opredeli vzgojo kot »duhovno in značajsko
oblikovanje«, kar bomo zasledili tudi pri Judih in Grkih. V nalogi bom poskušala s
pomočjo literarne analize Prg 1–9; 31, osvetliti pomen vzgoje predvsem v judovskokrščanskem ter grškem svetu.
Knjiga pregovorov sodi med modrostno literaturo, ki nam je v veliko pomoč pri
obravnavi te tematike, saj v sebi nosi preprosto sporočilo in pokaže na vrednote, ki so
pomembne tudi v današnjem času (Gilbert 2011). Pomembna značilnost modrostne
literature je ta, da spisi omogočajo predajanje izročila (besed vzgoje) naslednjim
rodovom, kar posameznika spodbudi k oblikovanju mladine, ob tem pa dopušča tudi
medkulturne izmenjave (Gilbert 2011). Prvih devet poglavij Knjige pregovorov je v
zadnjem času sprožilo večje zanimanje med strokovnjaki, ki so v njih odkrili močno
vzgojno in izobraževalno vrednost (Mazzinghi 2011).
Dandanes se veliko govori o vzgoji, njenih načinih in metodah, ljudje so iz vseh strani
obkroženi z najrazličnejšimi priročniki, kako dobro in učinkovito vzgajati, ob tem pa
pozabljajo na svoj pristen pristop. Na nek način nas na to opozarja judovsko-krščanski
pogled na vzgojo, ki v ospredje postavlja odnos, na katerem temelji vzgoja, šele nato pa
se sprašuje o sami vsebini, medtem ko grški svet poudarja izpopolnitev sebe.
Že samo ime »modrostna literatura« nam razkriva, da je njen osrednji element
»modrost«. Prav to je tudi glavna tema petih knjig, ki sodijo v modrostno literaturo,
med njimi je tudi Knjiga pregovorov, katere literarno analizo bom opravila. Ob tej temi
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pa stoji še tema človekove pridobitve modrosti. Eden od namenov knjige je človeka
pripeljati do samostojne odločitve oz. izbire za življenje po Postavi, ki mu prinaša srečo
in zadovoljstvo. Knjiga pregovorov pa nam kaže pot, kako posamezniku pomagati, da
bo prišel do pravilnih, samostojnih odločitev. Modrost je namreč veda, ki so jo v
svetopisemskem času uporabljali pri vzgoji mladih, ko so jim pomagali pri iskanju
odgovorov, zakaj živeti, kako poznati svet ter nujne zakone, da bi dobro živeli …
V prvem poglavju se bom osredotočila na pojme vzgoje v hebrejščini - yasar, musar in
grščini - paideia ter jih poskušala nazorno prikazati in opisati, v drugem poglavju bom
z literarno analizo Prg 1–9; 31 osvetlila pomen Knjige pregovorov za vzgojo, kjer je
pomemben element ta, da v ospredje stopa odnos, ki vzgojo posreduje. Središče naloge
vidim v tretjem poglavju, ko bom združila izpeljanke pojma vzgoja iz hebrejščine in
grščine ter literarno analizo Prg, poiskala stične točke, podobnosti in razlike.
Skozi literarno analizo bomo sledili ponavljanju človekove samostojne izbire »prave
poti«; kot je pisal že Gilbert (2011) gre za samostojno odločitev človeka, ki bo zanj
dobra ob pravilni vzgoji, ki jo je prejel od svojih staršev oz. skrbnikov, kajti to je
njihova odgovornost.
Razdelitev odlomkov Knjige pregovorov pri literarni analizi sem oblikovala preko
branja ter raziskovanja komentarjev omenjene knjige pri avtorjih Fox, McKane, Weeks
in Whybray.
Tema me je sprva nagovorila, ker je moja druga študijska smer pedagogika in
andragogika, preko dela pa sem ugotovila, da lahko naloga pripomore h globljemu
razumevanju pojma vzgoje ter celotnemu teološkemu pogledu na vzgojo.
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1. POJEM VZGOJE

1.1 IZOBRAŽEVANJE V MEZOPOTAMIJI
Kakšna je bila izobraževalna praksa v starodavni Mezopotamiji, lahko posredno izvemo
iz opisov šolskih aktivnosti, pri čemer nam lahko koristijo tudi arheološki ostanki
tistega časa (Civil, s.v. »education (Mesopotamia)«, v: The Anchor Bible Dictionary),
teoretične razprave o izobraževalnih metodah in ciljih pa žal niso ohranjene. Za
razumevanje didaktične prakse v šolah v Mezopotamiji so pomembne informacije o
uporabi klinaste pisave na glinenih ploščicah, enotnost učnega materiala in metod, ki so
bile uporabljene na celotnem področju, ter dvojezičnost mezopotamske družbe.
Starši so za svoje otroke iskali najboljše šole, saj jim je izobrazba veliko pomenila, prav
zaradi tega pa so svoje otroke pošiljali na šolanje v druga mesta. Veliko se jih je želelo
izučiti za pisarja, saj je bilo to delo smatramo za »nekaj več«, za božji blagoslov, ki
šteje več od materialnega bogastva.
Ravnatelj je bil »oče šole« in je spadal v razred strokovnjakov, pri delu pa so mu
pomagali t.i. »veliki bratje«, ki so bili najverjetneje študentje oz. kandidati za učitelje.
Ti so pomagali pri poučevanju in pri nalogah, veliko pa je bilo takšnih, ki so skrbeli za
red in disciplino (Civil, s.v. »education (Mesopotamia)«, v: The Anchor Bible
Dictionary).

1.2 STARODAVNI IZRAEL
Vrednost starodavnega Izraela je bila velika zaradi izobraževanja (paideias) ter
modrosti (sophia). Sveto pismo, kljub temu da je glavni vir, ki nam priča o takratnem
izobraževanju, ne ponuja sistematičnega opisa izobrazbe. O slednji največ beremo v
modrostni literaturi.
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Hebrejska beseda
povezovali s

rs'Wm

hm'k.x'

»musar« je tista, ki izrazi »izobrazbo«, pogosto so jo

»hokmo« (modrost) - »modrost in vzgojo zaničujejo bedaki« (Prg

1,7), v Septuaginti pa je bila izobrazba prevedena kot paideia (Civil, s.v. »education
(Mesopotamia)«, v: The Anchor Bible Dictionary). Poseben pomen ima glede na
disciplino in kaznovanje. Da bi bolje razumeli izraelsko izobraževanje, bi morali
upoštevati še druge korene, ki se nanašajo nanj, to pa so

$nx

»hnk« (začeti, posvetiti),

hry »yrh« (učiti, poučevati) in dml »lmd« (učiti se, študirati) (Civil, s.v. »education
(Mesopotamia)«, v: The Anchor Bible Dictionary).
Pri preučevanju izraelskega izobraževanja, moramo vzeti v obzir dejstvo, da je bilo le-to
podvrženo velikim spremembam. Tako npr. splošna izobrazba v obdobju sodnikov ni
bila enaka kot tista v obdobju Makabejcev, ki so se soočali s helenističnim
izobraževanjem (Civil, s.v. »education (Mesopotamia)«, v: The Anchor Bible
Dictionary). Prav tako izobraževanje ni bilo isto na vseh stopnjah družbe, kjer je
prihajalo do razlik med prebivalci majhnih vasi ter mest kot je Jeruzalem itd.
NAČELA IZOBRAŽEVANJA


Odgovornost staršev

Skrb za otroka je bila naloga matere ali varuške/dojilje, vse dokler otrok ni bil
odstavljen in se ni naučil hoditi (de Vaux 1961, 48). Otroci so se igrali na ulicah ali
trgih s svojimi glinenimi igračami, punčkami, lahko so peli, plesali … Mati je bila tista,
ki je otroku posredovala prve zametke izobraževanja. Intenzivna skrb za otroka je
potekala vse do njegove adolescence. Pomembna naloga obeh staršev je bila, da so
otroku posredovali tradicijo, predvsem religiozno ter dolžnosti, ki so jih prejeli od
svojih prednikov (2 Mz 10,2) (de Vaux 1961, 49). Učenje je večino časa potekalo
preko govorjene besede.
Izobrazba je bila v prvi vrsti odgovornost staršev - »Poslušaj, sin moj, vzgojo svojega
očeta, ne zametuj nauka svoje matere« (Prg 1,8 tudi 6,20 23,22). Zaradi te odgovornosti
je moral otrok spoštovati svoje starše - »Spoštuj svojega očeta in mater« (4 Mz 20,12
Prg 15, 20) (Civil, s.v. »education (Mesopotamia)«, v: The Anchor Bible Dictionary).
Pri izobraževanju sta sodelovala oba starša, čeprav je bil oče bolj odgovoren za sinove,
takoj ko so ti postali fantje - »Vzgajaj svojega sina, pripravljal ti bo počitek …« (Prg 29,
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17). Oče ni smel biti neodločen pri kaznovanju, ni se smel izogibati palice (prav tam).
Odgovoren je bil tudi za posredovanje praktičnih znanj, ki so dečku pripomogli pri
opravljanju dela v družinski obrti (de Vaux 1961, 49).


Moralno in religiozno izobraževanje otrok

V SZ prevladujeta želja in ljubezen do otrok – »Krona starih so otrok otroci, slava
otrok so njihovi očetje.« (Prg 17,6) - ter stroga disciplina pri poučevanju, ki pa ni bila
videna kot nezdružljiva z ljubeznijo do otrok. Na veliko mestih zasledimo povezovanje
teh dveh strani (prim. Prg 3,12 13,24 5 Mz 8,5).
Religiozno izobraževanje je bila prav tako naloga staršev, saj se je tako religiozna
tradicija prenašala na naslednje generacije (Civil, s.v. »education (Mesopotamia)«, v:
The Anchor Bible Dictionary). Otroci so poslušali pripovedovanja religioznih izkušenj
svojih prednikov, spoznavali so družinske religiozne obrede ter se učili Gospodovih
zapovedi. Cilj tega je bil, da otroci postanejo razumne osebe (Civil, s.v. »education
(Mesopotamia)«, v: The Anchor Bible Dictionary).
Pomembnost očeta (in matere) pri religiozni vzgoji pa pojasni tudi dejstvo, da so
duhovnika klicali »oče«, kajti imel je pomembno vlogo pri izobraževanju otrok.
Njegova vloga pa ni bila pomembna samo za otroke, temveč za vse ljudi, ki jim je
posredoval Postavo, ki posamezniku nalaga dolžnosti in že v samem bistvu pomeni
navodila, vodila … Postava sicer res prihaja od Boga, a je zaupana duhovnikom, ki jo
»poučujejo« oz. s katero poučujejo (de Vaux 1961, 354). Duhovnik je »mož Postave«,
znanja, vednosti, ki mu je je, kot že omenjeno, zaupana interpretacija ter posredovanje
Postave (de Vaux 1961, 355).
NAVODILA ZA IZOBRAŽEVANJE
Pri izobraževanju so lahko sodelovali tudi drugi sorodniki, stari straši, bratranci in strici
po očetu (Est 2,7). Poleg splošne izobrazbe so otroci prejemali nauk o tradiciji,
družinskih praznovanjih ipd. Slednje so prejemali tudi ob t. i. romanjih v svetišča. Ta so
bila pomembna, saj so med praznovanji potekala tudi »poučevanja« ter molitve. Nauk si
je posameznik lahko zapomnil s poslušanjem ter s ponavljanjem in petjem.
Lahko rečemo, da so Psalmi dobro pedagoško sredstvo za učenje o preteklosti naroda
ter o njegovih temeljnih načelih. Kar nekaj psalmov (44, 105, 106, 114 idr.) ima namreč
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didaktično vsebino (Civil, s.v. »education (Mesopotamia)«, v: The Anchor Bible
Dictionary).


Šole

Hebrejska beseda za šolo

tyBe vr'd>mi

»bet-midraš« (hiša učenja, raziskovanja) se

pojavi samo enkrat – »Pridite k meni vi, ki še niste vzgojeni, nastanite se v hiši vzgoje.«
(Sir 51,23). V te naj bi hodili samo dečki, deklice pa naj bi se od mater učile dolžnosti,
da bodo postale dobre žene ter »hišne oskrbnice« (de Vaux 1961, 50). Nek neznan vir
trdi, da so se veliki duhovniki odločili, da se v vsako mesto postavi šolskega učitelja , da
se k njemu privede otroke stare od šest let, a nam vseeno to ne zagotavlja, da so se tako
ustanovile prve šole v Izraelu (Civil, s.v. »education (Mesopotamia)«, v: The Anchor
Bible Dictionary).
Učitelji v šolah so učencem pripovedovali zgodbe, jih razlagali ter postavljali vprašanja,
na katera so učenci odgovarjali, prav tako pa so morali ponavljati zgodbe, ki so jih
pripovedovali učitelji (de Vaux 1961, 49). Ta metoda poučevanja se je v nekaterih
predelih Afrike obdržala do danes.
Od konca 2. stoletja naprej se je judovska tradicija delila na tri glavne skupine, farizeje,
saduceje ter esene; vsaka od njih je imela svojo razlago Postave ter svoje učitelje in
šole. Nauk esenov je dobro znan zaradi Mrtvomorskih zvitkov, farizeji so bili slavni
zaradi svojega poučevanja v lokalnih šolah, njihov nauk pa je bil znan iz kasnejše
rabinske tradicije, nauk saducejev pa ostaja praktično neznan (Civil, s.v. »education
(Mesopotamia)«, v: The Anchor Bible Dictionary).


Odnosi

Odnos učitelja in učenca je izražen v okvirjih odnosa očeta do sina. Učitelj je bil
imenovan z

hr,Am »moreh«, kar se je uporabljalo za tistega, ki uči (učitelj)

(Civil, s.v.

»education (Mesopotamia)«, v: The Anchor Bible Dictionary). Starši so učitelju plačali
oz. mu dali nekaj za njegove storitve. V 5 Mz beremo o podarjanju daril Levitom v
mestih in vaseh in s tem razložimo vztrajanje Pregovorov o ceni modrosti – »Začetek
modrosti je: pridobivaj si modrost, z vsem svojim imetjem si pridobivaj razumnost.«
(Prg 4,7 16,16). Navada plačevanja je bila v antiki znana, kar nam razloži dejstvo, da so
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učenci »srednjih šol« Jeruzalema prihajali na splošno iz družin visokih funkcionarjev
(prav tam).

1.3 rs;y' »YASAR«
Sorodne oblike korena, iz katerega je izpeljan pojem yasar, so bile najdene v
ugaritskem, akadskem in arabskem jeziku, njihov prevod pa naj bi pomenil poučevati.
Vse naj bi bile izpeljanke hebrejskega korena

rsy

»ysr«. (Branson, s.v. »yasar« v:

Theological Dictionary of the Old Testament). Omenjeni koren so raziskovalci odkrili v
zvitkih Mrtvega morja, kjer je pomenil poučevati.
Pojem yasar ima v prevodu tri oz. štiri pomene,ki jih lahko zasledimo tudi v biblični
literaturi. Ti pomeni so:
-

poučevanje,

-

grajanje/kaznovanje/poboljšanje.

POUČEVANJE
Yasar kot poučevanje je v veliki meri naslovljen na otroke, saj je njegov prvotni namen
sporočiti določeno znanje, katerega namen je oblikovanje specifičnega obnašanja.
Poučevanje je dolžnost staršev in oni so tisti, ki morajo otroka oblikovati tako, da bo ta
postal produktiven član družbe. Poučevati naj bi bilo potrebno tudi sužnje, a kot je
zapisano v Teološkem leksikonu Stare zaveze (Branson, s.v. »yasar« v: Theological
Dictionary of the Old Testament) naj bi ti potrebovali več kot samo besede, saj so te za
njih neučinkovite.
V Svetem pismu na več mestih beremo o poučevanju, kako Jahve poučuje na različne
načine in o različnih temah, npr. kmeta pri njegovem delu (Iz 28,26). Njegovo
poučevanje se nanaša na narode ali posameznike.
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GRAJANJE / POBOLJŠANJE/KAZNOVANJE
Vsebina glagola yasar se pogosto opredeli kot popraviti/grajati/kaznovati, kar pomeni
nekoga poučiti z uporabo kazni, ki naj bi popravila tisto, kar je bilo slabega storjeno.
Prav tako je to odgovornost staršev, na kar nakazuje 5 Mz 21,18: »… naj ga oče in mati
primeta in peljeta k mestnim starešinam, k vratom njegovega kraja.« Kljub temu pa ni
vsepovsod nakazano, da bi bil glavni namen kazni ravno poučevanje kaznovanca, npr. v
Psalmih se bolezen pogosto nanaša na kazen od Boga, katere glavni namen je, da bi
kaznovanca pripeljala do kesanja, obžalovanja. Tudi Jeremija moli, da bi nad ljudi prišla
Božja kazen z namenom obnovitve oz. prenove.
Preko kaznovanja oz. strogega ravnanja želi Bog popraviti napake ljudstva. Poučevanje
tako prihaja preko kazni, katere glavni namen je nekaj popraviti (Branson, s.v. »yasar«
v: Theological Dictionary of the Old Testament).
POJAVLJANJE V SVETEM PISMU
Yasar se v Stari zavezi kot glagol pojavi 43-krat, kot samostalnik pa 51-krat. Več kot
tretjino pojavitev najdemo v Pregovorih (5 glagolov in 39 samostalnikov), 15 pri
Jeremiji, nekaj v Psalmih, Peti Mojzesovi knjigi ter Jobu (Branson, s.v. »yasar« v:
Theological Dictionary of the Old Testament).

1.4 rs'Wm »MUSAR«
Samostalnik musar je uporabljan v pomenu celota znanja ali pa se, kot ga obravnava
avtor Pregovorov, veže na celoto očetovega poučevanja (prim. Prg 1,8; 4,1; 13,1; 15,5).
Starš oz. učitelj je tisti, ki poseduje avtoriteto, zato se mora otrok oz. učenec naučiti

[m;v »šama«

(poslušaj) poslušati navodila ter jih koristno uporabiti. Musar lahko v tem

kontekstu definiramo kot potrebno vednost, ki jo mora imeti posameznik za
premagovanje težav v življenju. Vsak naj bi si pridobil musar – »Sprejmite raje mojo
vzgojo kakor srebro, spoznanje raje kakor čisto zlato.« (Prg 8,10 idr.) - in si tako
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zagotovil primerno oz. modro vedenje v prihodnosti (Branson, s.v. »musar« v:
Theological Dictionary of the Old Testament).
Musar lahko v tem kontekstu prevedemo kot znanje (prim. Prg 8,10) in modrost (prim.
Prg 1,2). Kdor naj bi zanemarjal musar, ta naj ne bi uspel v življenju, ampak naj bi trpel
revščino in sramoto ali tudi izgubil svoje življenje. Musar kot modrost se v tem primeru
nanaša na pravilen (moder) način življenja »kajti zapoved je svetilka in nauk je luč,
vzgojni opomini so pot življenja.« (Prg 6,23). To pa ni potrebno samo za preživetje,
temveč tudi za pridobitev sreče in blaginje.
V zadnjih dveh odlomkih Knjige pregovorov je musar teološko povezan z besedno
zvezo strah pred Bogom, kot da je ta vir učenja in modrosti. Modrostna literatura
izrazito poudarja zavedanje, da imeti znanje pomeni uspešno se spopadati z življenjem.
V povezavi z religijo, pa je to religiozno znanje vsebina religije, ki jo človek potrebuje
za življenje, ki ugaja Jahveju.
VSEBINA
Musar se lahko nanaša tudi na

specifično vsebino (Branson, s.v. »musar« v:

Theological Dictionary of the Old Testament), ki se jo je potrebno naučiti. V Psalmih so
npr. zlobni kaznovani, ker se niso želeli nečesa naučiti. Pri prerokih beremo o
neupoštevanju zahtev zaveze ter neposlušnosti glasu ali besedi Jahveja ali preroka
(prim. Jer 7,28; 35,13; 32,33). Ti odlomki nakazujejo, kako je Jahve ali prerok zavrnjen,
zavrnitev slednjega pa pomeni zavrnitev Jahveja, saj sta njuni sporočili istovetni (prav
tam).
Musar se v prevodu pojavlja tudi kot ustno poučevanje – »poslušati moram grajo, ki me
sramoti …« (Job 20,3) (prav tam).
DISCIPLINA, KAZNOVANJE
Glagola musar ne povezujemo samo z vsebino, temveč tudi s samim načinom
poučevanja (Branson, s.v. »musar« v: Theological Dictionary of the Old Testament).
Izobraževanje mladih naj bi, po besedah modrih, zahtevalo zelo strogo disciplino.
Odklanjanje neumnosti naj bi prišlo preko šibe (Prg 22,15), prav tako pa je celotno
življenje človeka zaznamovano z disciplino, ki jo okrepi telesna kazen (Prg 23,13).
»Kdor prizanaša šibi, sovraži svojega sina, kdor pa ga ljubi, ga zgodaj vzgaja.« (Prg
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13, 24), kar nakazuje na to, da mora oče, ki ljubi svojega otroka, le-tega tudi
disciplinirati, saj drugače ne izpolnjuje obljube iz zaveze (Branson, s.v. »musar« v:
Theological Dictionary of the Old Testament). Pomanjkanje musar prinaša smrt, kar je
najhujša kazen za človeka (Prg 5,23), kdor se namreč izogiba disciplini, slednjo
nadomesti z uničenjem in smrtjo.
Dvakrat (Oz 5,2; Jer 30,12–17) je musar uporabljen za kaznovanje, ki je povezano z
Jahvejem in je brez prizvoka poboljšanja (Branson, s.v. »musar« v: Theological
Dictionary of the Old Testament). Pri prvem odlomku Jahve oznani, da bo kaznoval
izraelsko hišo ter da bo On sam njihova kazen. Drugi odlomek pa govori o ozdravljenju
neozdravljivih ran Judov, a mora ljudstvo za svoje grehe najprej prejeti grozno kazen s
strani sovražnikov.
V večini primerov je musar kot Jahvejeva kazen odrešilen, saj je njegov glavni namen
vrniti kaznovanca k primernemu vedenju (Branson, s.v. »musar« v: Theological
Dictionary of the Old Testament) Jahve tako pričakuje, da se bodo iz vsega, kar so
pretrpeli v času izhoda ter tavanja po divjini, kaj naučili ter postali zvesti zavezi.
Vseeno pa temu ni bilo tako, saj pri Jeremiju beremo, da je bilo ljudstvo »neubogljivo«
tudi po tem, ko jim je Jahve povečal njihovo muko z večkratnim kaznovanjem (2,30;
5,3). V Pregovorih zasledimo, da je Jahvejev musar izenačen z načinom, s katerim oče
kaznuje svojega sina, kot da je to izraz ljubezni, s katerim želi Jahve poboljšati vernika
– »Kajti kogar Gospod ljubi, ga opominja in mu hoče dobro kakor oče sinu.« (Prg
3,12).
Kazen, ki jo človek doživlja, naj bi imela pedagoški namen in naj bi pri posamezniku ali
ljudstvu prebudila obžalovanje. Slednje zasledimo pri Jobu (33,16; 36,10) in Izaiju
(26,16).
Musar lahko pomeni tudi učenje preko opazovanja in izkušenj, npr. preko trpljenja
tistih, ki trpijo kazen (Iz 52,15).
V Pregovorih je musar neposredno povezan s pojmom

tx;kA; T »tokahat«, kar pomeni

ukor ali grajo, najdemo ga kar v devetih odlomkih. Graja je predstavljena kot vir
trpljenja. Musar se na nekaterih mestih (Jer 2,30; 5,30; 7, 28; Prg 1,3 idr.) poveže z
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glagolom xq;l' »laqah« (prejeti), torej se tisti, ki prejmejo musar, tako učijo iz izkušenj
ter svoje obnašanje prilagodijo, da to postane sprejemljivo.
Ne sprejeti musar, pa pomeni zavrniti ponujeno poučevanje, hokmo (modrost) ter tudi

hr'AT »toro« (nauk).
TEOLOŠKA UPORABA
V SZ zasledimo, da je disciplina ključen element v procesu poučevanja učenca,
neumnost ter grešnost pa človeka peljeta po poti uničenja (Prg 5,23). Človek reši sebe in
svoje življenje s tem, da je pripravljen vzdržati disciplino poučevanja (Prg 6,23).
Praktični pristop pri poučevanju temelji na tem, da je potrebno življenje »zavarovati« z
modrostjo, razumnostjo in razsodnostjo, kajti nediscipliniranega človeka čaka nemilost
in smrt (Prg 4, 13; 10,17) (Branson, s.v. »musar« v: Theological Dictionary of the Old
Testament).
Modrost, s katero človek ureja svoje življenje, se je smatrala kot Jahvejevo darilo (prav
tam). Pravo razumevanje Njegovih navodil človeka pelje po poti uspeha v življenju,
hkrati pa to pomeni, da človekovo življenje temelji na načelih religije (Prg 1,7). Jahve je
namreč tisti, ki poučuje ljudi stvari, ki so pomembne za vsakdanje življenje (Iz 28,26).
Jahve poučuje na več načinov, z neposredno komunikacijo, sanjami, preroki, trpljenjem,
opazovanjem trpljenja drugih (Branson, s.v. »musar« v: Theological Dictionary of the
Old Testament). Prejemniki vsega tega so lahko posamezniki, ljudstva ali celo večja
skupina narodov.
Jahve uporablja »poboljševalno« disciplino, da sporoči neko specifično navodilo. Pri
ljudeh želi spodbuditi kesanje ter poslušnost zapovedi, kar navadno sporoča preko
preroka ali trpljenja, ki ga naloži ljudem. Slednje je videno kot poučna in koristna
kazen, ki je del božje pravičnosti, če seveda vodi do poboljšanja. Sprejetje trpljenja je
dejanje volje, njegova zavrnitev pa lahko sproži Jahvejevo jezo, kar je opazno, ko yasar
in musar vključujeta kazen brez pedagoškega prizvoka.
Pojma yasar in musar nam prikazujeta, da ljudje potrebujejo poučevanje, da bi lahko
upravljali svoje življenje, ob tem pa služili Jahveju, a jim je po volji dana možnost
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zavrnitve poučevanja in s tem upora Jahveju. Človek sam je tisti, ki odgovori na vzgojo,
poučevanje, disciplino … a kot lahko preberemo v Svetem pismu (prim. Prg 10,17),
čaka smrt ter nemilost vsakega, ki bo sledil slabim nagnjenjem.
PREVOD V SEPTUAGINTO
Razen v 1 Krn 15,22 grški prevod SZ vedno uporablja pojem paideuein, s katerim
prevaja glagol yasar. Samostalnik musar se ponavadi prevaja v grščino kot paideia. V
Prg 8,33 pa zasledimo prevod musar kot sophia (Branson, s.v. »musar« v: Theological
Dictionary of the Old Testament).

1.5 παιδεία »PAIDEIA«
V FILOZOFIJI
Filozofska dela v veliki meri vključujejo idejo paideie. V prvi vrsti se ukvarjajo s
povzemanjem te ideje, da bi jo naredila čim bolj razumljivo ter dostopno (Bertram, s.v.
»paideia«, v: Theological dictionary of the New Testament). Filozofija poskuša
oblikovati enega izmed konceptov, ki bi predstavljal most med razodetjem SZ in grško
kulturo. Prikazuje superiornost razodetja SZ, Mojzesove postave ter posledično tudi
judovstva (Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological Dictionary of the New Testament).
Tako se ustvari filozofska oblika koncepta paideia, kiprimarno predstavlja izobrazbo in
kulturo posameznikov (Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological Dictionary of the New
Testament). To vključuje splošno kulturo, ki presega specializirano izobraževanje in
hkrati predstavlja oblikovanje moralne osebnosti posameznika ter izpolnitev njegove
človeške narave v smeri »človečnosti«. Predstavlja torej filozofsko izobrazbo, ki
vključuje osnovno znanje, razsodnost, jasen pogled na svet in Boga, hkrati pa vključuje
tudi človekovo praktično modrost. S pojmom paideia filozofija po eni strani predstavlja
tako duhovno kot intelektualno kulturo posameznika, ki postane osnova oz. podlaga za
razvoj človeškega duha, po drugi strani pa jo razumejo tudi kot Božjo milost, zaradi
česa se skrivnosti razkrivajo le »poboženemu« duhu (Bertram, s.v. »paideia«, v:
Theological Dictionary of the New Testament).
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Koncept paideie filozofija razume kot povzročitelja razodetja SZ v grškem svetu. V
krščanstvu naj bi imela kombinacija starozavezne vsebine ter grške kulture močan
zgodovinski vpliv. Filozofsko povezovanje koncepta paideie ter zgodovine odrešenja,
naj bi prineslo prvo obliko krščanskega oz. celo novozaveznega pogleda na izobrazbo.
Pri oblikovanju slednje je filozofija ideje črpala iz tradicij sveta, ki so jo obkrožale
(Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological Dictionary of the New Testament). Verjetno je
to eden izmed razlogov, zakaj je judovstvo zavrnilo ter zanikalo filozofska dela vse do
praga sodobnosti.
Filozofija daje pomemben poudarek staršem, ki otroku najprej dajo življenje in v
začetku popolnoma skrbijo za njih, za njih »plačujejo« vzdrževanje (dojilje, pestunje)
ter izobraževanje(pedagoge, učitelje). Tudi tu je poudarjen pomen avtoritete nad otroki
oz. učenci s tem, da se tu koncept avtoritete veže na avtonomno pravico človeka in ni
več vezan in omejen z Božjim redom ter ureditvijo stvarjenja kot je to v SZ. Izobrazba
tako postane človeški dosežek in ne božji dar (Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological
Dictionary of the New Testament). Izobraževanje naj bi se zaključilo s prehodom otroka
v odraslo dobo, a paideia vključuje tudi t.i. samo-izobrazbo odraslega človeka preko
izkušenj, dela ipd.
Kot primarno izobrazbo filozofija razume izogibanje slabemu/napačnemu ter pravilno
izbiro iz treh vidikov ljubezni – do Boga, sočloveka in kreposti. Vse to naj bi bila
navodila ter opozorila, ki jih je filozofska misel posredovala z razlogom, da oblikuje
kultiviranega posameznika. Oblikovanje osebnosti naj bi potekalo preko discipliniranja
in navodil. Človek, ki se odpove paidei, rani najbolj plemenit in pomemben del sebe
(Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological Dictionary of the New Testament).
Kot trdijo, je paideia človekova najvrednejša lastnina in se je ne da primerjati z nobeno
zemeljsko dobrino – je kot božji dragulj duše (jewel of the divine soul) (Bertram, s.v.
»paideia«, v: Theological Dictionary of the New Testament).
Za Jude je paideia snov, ki služi podpori posameznika pri razvoju oz. njegovemu
kaznovanju/popravljanju. Bog kot edini Kralj stoji za vso paideio, kajti On je tisti, ki je
oblikoval vse oblike človeške kulture. Paideia zato prinaša odrešenje, rešitev,
ozdravljenje. Ustrezna izobrazba tako posamezniku prinaša zdravje duha, moč in
sposobnosti, če ta upošteva načela kreposti (Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological
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Dictionary of the New Testament), in predstavlja nenapisan zakon vesti, ki razlikuje
med svetim in ne svetim, čistim in nečistim.
Še ena metafora paideie je izvir ali vodnjak. Gre za vodnjak, iz katerega lahko pijejo le
kralji in nihče izmed »običajnih« ljudi ga ne more izkopati. V tem primeru lahko
gledamo na paideio v odrešenjskem pomenu, ki je zasnovana v dobrotljivosti Boga in
Njegovi obljubi vsem, ki mu sledijo. Disciplina, ki jo postavlja je tista, s katero človek
ohranja dušo čisto in stanovitno ter tako primerno za Boga. Izraelec je tako naučen, da
spoštuje mano kot hrano duše, preko katere lahko doživlja videnje Boga.
Vsak človek naj bi dosegel »povprečno« paideio, ki se ohrani vse življenje, saj ne
zastara oz. se postara. Druge stvari v času minejo, ta pa ostaja in se prenavlja z
neprestanim prizadevanjem za boljše (Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological
Dictionary of the New Testament).
Če strnemo, ima filozofija jasen pogled na praktičen pomen paideie, saj jo vidi kot tisto,
ki življenje vodi v smeri božje besede, preko katere napredujeta človeška kultura in
modrost (Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological Dictionary of the New Testament).
JUDOVSKO-HELENISTIČNA IZOBRAZBA PRI JOSEPHUSU (Jožef Flavij)
Rimski zgodovinar je zagovarjal dvojno naravo izobrazbe, najprej kot učenje (teorije) in
nato kot prakso. Veliko idej prevzema iz SZ, zato tudi pri njem zasledimo enega izmed
ciljev izobrazbe, ki temelji na religiji, pobožnosti, kjer se združijo vse posamezne vrline
in tvorijo celoto (Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological Dictionary of the New
Testament). Med Grki naj bi bil eden izmed zgoraj omenjenih vidikov vedno ob robu
(prim. Atenci so se bolj zavzemali za učenje teorije).
Če v tem kontekstu poskušamo razumeti Mojzesa, vidimo, da je izbral oboje, kajti prava
izobrazba naj bi vključevala neprestano vajo ob upoštevanju predpisov in zapovedi, saj
pomeni poslušnost zakonu osnovo za judovsko izobrazbo. Paideia zanj pomeni
izobrazbo in kulturo.
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1.6 DISCIPLINA SKOZI TRPLJENJE V POZNI STAROZAVEZNI
TEOLOGIJI
Na temelju tradicije SZ se je razvila doktrina izobrazbe, pri kateri želi Bog poboljšanje
svojega ljudstva. Bog kot oče v svoji milosti deli kazen svojemu ljudstvu, medtem ko so
druga (ne božja) ljudstva na poti h končnem uničenju. V SZ najdemo podobne ideje
predvsem v modrostni literaturi, kasneje pa se razvija še v rabinski teologiji. Paideio
razumejo kot discipliniranje ter izobrazbo, Jeruzalem se mora spokoriti grehov svojih
otrok, ki niso izbrali božje pravičnosti.
Bog ne dovoli uničenja svojega ljudstva s strani sovražnikov, temveč jih mora kaznovati
sam. Bog kliče ljudstvo: »Če zdaj poskrbite za svojo pamet in disciplinirate svoja srca,
boste dolgo živeli in ob smrti dosegli milost.« Tudi v Tobijevi knjigi najdemo: »On nas
bo kaznoval zaradi naše nepravičnosti in nato bo spet milosten.« (Tob 13, 16).
Rabinska teologija vidi »rešitev« v tem, da kaznovanje predpostavlja kot kazen, torej
lahko iz narave kazni sklepamo o specifični človeški krivdi. Lahko bi celo postavili
pravilo, mero za mero. (Ezr 18,20 in Ps 98,32). Če je kdo kaznovan, mora razmisliti o
svojih dejanjih, in če v njih ne najde razloga za svojo kazen, kot piše Ps 94,12 potem naj
slednjo pripiše zapostavljanju Tore. Če kljub temu ne najde razloga za svojo kazen,
potem je zagotovo kaznovan iz ljubezni.
NOVA ZAVEZA
Grška in judovska kultura v NZ
Po poročanju Apd 22,3, poznamo tri bistvene elemente Pavlove mladosti, odraščanje,
učenje oz. poučevanje ter izobraževanje oz.izoblikovanje. Posvetil se je študiju Postave
Očetov po natančni rabinski in farizejski metodi. Vse, kar izreka, se v začetku ne nanaša
na intelektualno razumevanje, ampak gre za bolj praktičen vpliv življenja ter moralno
ravnanje, ki je bilo nujno in ne pod neko samovoljno odmaknjenostjo od strogosti
judovskega načina življenja, kajti to prinaša vodenje in usmeritev človeka (Bertram, s.v.
»paideia«, v: Theological Dictionary of the New Testament).
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POSTAVA
Že Jezus sam je zavrnil trditev judov (Mt 23,15), da naj bi bil on učitelj Postave ter
vzgojitelj sveta, v tem mu je sledil tudi Pavel. Zanj Postava izgubi razumljivost in
brezpogojen pomen (Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological Dictionary of the New
Testament). Nima takšne vrednosti, kot jo je imela v preteklosti, saj ima omejeno
veljavnost do Kristusa. Zgodovinski pomen Postave je v tem, da je imela veljavo za
pedagoga, saj se je izobrazba preko nje končala z vstopom človeka v odraslost. Do
takrat pa je mladostnik potreboval pedagoge, učitelje, nadzornike …
Sin kot mladostnik ni bil veliko drugačen od sužnjev, včasih je imel celo še manjšo
veljavo, saj so bili pedagogi, učitelji in nadzorniki opredeljeni kot hišni sužnji (prim.
Gal 4,2).
Tisti, nad katerimi še vedno vlada greh terPostava in ki potrebujejo nadzor, omejitve,
sužnje, so še vedno otroci (Gal 3,22;23 4,3). Njihovo situacijo lahko spremeni samo
vera, kajti Bog naredi človeka za odraslega s tem, da pošlje svojega Sina. Neposreden
odnos z Očetom pomeni povsem drugačno odvisnost kot odnos z najboljšim
pedagogom.
Ko Pavel govori o pedagogih, ne govori o njihovi naravi, ampak o tem, da so zaprti pred
grehom in Postavo, ki jo povezuje z grehom. Skupaj z njim Cerkev sprejema idejo
izobrazbe kot način razumevanja SZ v Kristusovi luči (Bertram, s.v. »paideia«, v:
Theological Dictionary of the New Testament).
IZOBRAZBA S STRANI BOGA
V pripovedi o pasijonu je beseda kaznovati uporabljena dvakrat in se veže na Kristusa v
smislu grajanja. Slednja beseda ima daljšo zgodovino rabe kot paideia, saj v grškem
svetu ukvarjanje z otrokom ne vključuje le poučevanja, temveč tudi »bičanje«, kar
pomeni, da ne gre samo za neko posebno biblijsko uporabo. V Lk 23,16 se veže na
samostojno kaznovanje z bičanjem, ki ga Pilat naloži Jezusu, da bi ga lahko kasneje
izpustil, kar pa ni bilo izvršeno, kakor nam nakazujejo sinoptični evangeliji (Bertram,
s.v. »paideia«, v: Theological Dictionary of the New Testament).
Odnos med Očetom in Sinom se kaže kot moralen preko izobrazbe, discipline in
kaznovanja, ki ga vrši Oče nad Sinom v odgovorni ljubezni. V Pismu Hebrejcem
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zasledimo sklicevanje na grešne ljudi, ki niso pripravljeni priznati svojih grehov, zato
paideii pridamo pravosodno vlogo obsojanja in kaznovanja. V NZ se trpljenje
kristjanov povezuje s trpljenjem Kristusa. Sklicevanje na kaznovanje lahko prepoznamo
kot jamstvo sinovstva ter posledično Božje milosti in odpuščanja. Paideie zato ne
vidimo samo kot urjenja, ki te naredi močnega in nepremagljivega, izkušnja trpljenja
človeka približa Kristusu, ki pokaže, kdo je njegov Oče, da ga ta ljubi in sprejema za
svojega sina (Heb 12,7).
Paideia spada h krščanstvu, vendar ne prinaša nemudoma nekega veselja, temveč samo
vneto »vadbo«. Plod truda pa je pravičnost v miru (Heb 12,11), kajti Bog prihaja v
človekovo življenje s poučnim kaznovanjem, ker ljubi ljudi ter jih na tak način pripelje
h kesanju. Eden od ciljev je tudi to, da se posameznik odpove brezbožnosti ter upa in
pričakuje slavo Boga ter Jezusa Kristusa.
Pavel sprejme idejo pasijonske teologije, da je Gospodova sodba za kristjane
kaznovanje, ki človeka spominja na njegove grehe. Do enakega bistva je v povezavi z
lastno osebno izkušnjo prišel tudi sam(2 Kor 6,9) (Bertram, s.v. »paideia«, v:
Theological Dictionary of the New Testament).
KRŠČANSKA DISCIPLINA V NZ
V Pavlovem pismu Efežanom (6,4), najdemo osnovno formulacijo krščanske izobrazbe,
ki jo Gospod daje preko očeta: »In vi, očetje, ne jezite svojih otrok, temveč jih vzgajajte
v Gospodovi vzgoji in opominjanju.« (Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological
Dictionary of the New Testament). V ta namen pa uporablja vsa sredstva, ki so mu na
voljo.
Težko je ločevati med krščansko disciplino in svarjenjem, saj gre pri prvi za poučevanje
preko dejanj pri drugem pa za poučevanje preko besed. Paideia naj bi v družini oz.
skupnosti služila poučevanju, poboljšanju, spreobrnitvi in poučevanju v pravičnosti
(prim. 2 Tim 3,16). Gre za sklicevanje na razumevanje in uporabo SZ v krščanski
skupnosti.
Posameznik napreduje po pravi poti pod vplivom Svetih spisov. Izobražen v poštenosti
naj bi opravljal naloge evangelijske izobrazbe. V času NZ in Apologetov ne zasledimo
razvoja pojma paideia, prav tako ne pride v vsakdanjo rabo.
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Padec pod težo greha predpostavlja kaznovanje, ne pa tudi gotovega uničenja. Kazen je
lahko sestavljena iz bolezni in nesreče, oblikovana pa je tako, da človeka vodi nazaj k
življenju, katerega temelj je vera.
Zato paideie ne razumemo kot poučevanja, temveč bolj v smislu kaznovanja, ki
posameznika spodbuja k poboljšanju (Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological
Dictionary of the New Testament).
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2. LITERARNA ANALIZA PRG 1–9; 31

2.1 O KNJIGI PREGOVOROV
Celota modrosti je zbrana in urejena kot knjiga Pregovorov, ki je dobila naslov
»Pregovori Salomona, Davidovega sina, Izraelovega kralja« (Prg 1,1) (Gilbert 2011,
7).
Pri svojem delu se bom osredotočila na prvih devet poglavij, ki služijo kot uvod v
naslednjih sedem zbirk pregovorov, ter na zadnje, enaintrideseto poglavje, ki ga
nekateri vidijo kot zaključek, v katerem beremo predstavitev t.i. »vrle žene«, ki živi
modrost (le-to prejema človek preko vzgoje in učenja) opisano skozi knjigo (Gilbert
2011, 7). Zbirka pregovorov naj bi nastala (Gilbert 2011, 8) v vseh okoljih, kjer se je
naprej predajalo pregovorno modrost; v družinah na deželi ter v mestih, prav tako pa
tudi na dvoru. Pregovori naj bi služili kot skupni blagor vsake kulture, prav zaradi tega
pa imajo pomembno vlogo tudi pri vzgajanju otrok in mladine.
Z vzgojo posameznik prejme obstoječi »red sveta«, ki ga mora vsak spoznati s svojo
inteligenco, da mu ta red postane jasen ter nazoren obrazec, ki ga vodi skozi življenje
(Gilbert 2011). Pregovori imajo pomembno vlogo pri vzgoji tudi zaradi tega, ker so
izrazito jasni in ne vsebujejo nekoristnih oz. odvečnih besed. Večkrat se ponavljajo iste
besedne zveze ali stavki, kar pripomore k temu, da se pregovor hitro širi in predaja
naprej. Skozi pregovor se izrazi univerzalna resnica (Gilbert 2011).
Pregovori so človeku blizu, ker vsebujejo naravni svet z namenom primerjanja, da
človek v tem poišče sebe, odnose, ki jih živi, da preko tega dojame svoj odnos do Boga
in z Njim, ki je središče njegovih premišljevanj in odkritij. Nasproti modrega človeka se
vedno postavi t.i. bedaka, ki mu primanjkuje vzgoje, samoobvladovanja in ni vreden
zaupanja.
Človek z vzgojo oblikuje tudi t.i. strah Gospodov, ki je njegova temeljna drža pred
Bogom. (Gilbert 2011) in je tisti, ki človeka sili k temu, da se izogiba hudega in da hodi
po pravi poti, kar pomeni, da je temelj pravilnega moralnega ravnanja. »Strah Gospodov
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je šola modrosti …« (Prg 15,33), »začetek znanja« (Prg 1,7), »začetek modrosti« (Prg
9,10). Prava modrost je potemtakem mogoča samo ob pravilni religiozni drži, kot je
ponižnost pred Bogom, odprtost, sprejemanje in razpoložljivost (Gilbert 2011).

2.2 LITERARNA ANALIZA
2.2.1 PRG 1–9
Prvih devet poglavij imenujemo tudi Predgovor, ki je poznan kot najnovejši del Knjige
pregovorov (Gilbert 2011). Od ostalih zbirk te knjige se razlikuje po tem, da so tu bolj
razviti govori, opazen je tudi vpliv prerokov ter Pete Mojzesove knjige. Že prvi govor
Modrosti (Prg 1,20-33) lahko primerjamo s tolažilnim govorom Izaija (Iz 65,2.12) in
Jeremija (Jer 6,19). Modrost namreč prevzame vlogo Gospoda, ki obtožuje svoje
ljudstvo nezvestobe. Bralec Pregovorov je povabljen, da skozi vzgojo v svoje srce
»zapiše« zapovedi (Prg 6,21), kar je podobno temu, kar beremo v 5 Mz 6,6–9 (Gilbert
2011).
V teh prvih poglavjih zasledimo dva tipa govorov, prvi so tisti, ki v ospredje postavljajo
Modrost, drugi pa so tisti, ki jih izreka oče svojemu sinu, ko eksplicitno izreče: »moj
sin«. Pri obeh govorih je pomemben vidik klica k poslušanju izgovorjenih besed.
Eden od namenov Knjige pregovorov je izobraževalni oz. vzgojni.. Vse, kar je zapisano,
ima pedagoško vrednost in je pomemben element priprave dečkov oz. mladeničev na
soočenje s problemi in nevarnostmi odraslega sveta. Ob uporabi tega »pedagoškega
materiala« otrok postane moder in odgovoren član družbe (Whybray 1994). Prvih devet
poglavij lahko beremo kot očetovski nasvet otroku za njegovo odraslo in samostojno
življenje (Weeks 2007, 33).
Kot dodatek v knjigi beremo dve pesmi (Prg 1,20-33; 8,1-36), kjer navodila za življenje
prihajajo od Modrosti, ki jo razberemo kot »žensko učiteljico«, ki zavzema celoten
prostor človekovega delovanja (Whybray 1994).
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Izobraževalni oz. vzgojni vidik navodil v Predgovoru (1,8-9; 2,1, 9; 3,1-4; 3,21-22; 4,12; 4,10-12; 4,20-22; 5,1-2; 6,20-22; 7,1-3) sledi skupnim značilnostim:


vsa so naslovljena z »moj sin«,



učencu nalagajo poslušnost, sprejemanje, ne pozabljanje itd.; navodilom mora
slediti,



navodila prihajajo od staršev ali učitelja, ki ima avtoriteto,



vsa navodila imajo pozitivno vrednost,



modrost, ki je vključena v teh navodilih je mišljena kot človeška modrost
(Whybray 1994, 13).

Fox (2009, 45) piše o podobnih elementih, ki so vključeni v vzgajanje oz.
izobraževanje; to so podobni začetki in zaključki ter pouk.


Začetki so, kot smo videli že pri Whybraynu, naslovljeni na sina oz. sinove
(»moj sin«), čemur sledi nagovor k poslušanju in zapomnitvi slišanega
(»Poslušaj, sin moj, vzgojo svojega očeta …« (Prg 1,8)).



Pouk podaja sporočilo, ki bi ga bili deležni na predavanju (prim. Prg 1,10-16).



V zaključkih beremo posplošitve pouka, ki pa se včasih zaključijo s sklepom
(prim. Prg 1,19).

Besedam, ki opisujejo modrega človeka, vedno sledijo tudi besede, ki opisujejo tistega,
ki ne ravna modro, se ne drži navodil, je lahkomiseln, svojeglav … (Gilbert 2011). Na
eni strani beremo kaj vzgoja je, na drugi strani pa, kaj vzgoja ni.

2.2.2 PRVO POGLAVJE
»Pregovori Salomona, sina Davidovega, kralja Izraelovega: Za spoznavanje modrosti
in vzgoje, za razumevanje razumnih izrekov, za sprejemanje vzgoje k dojemljivosti,
pravičnosti, razsodnosti in poštenosti …« (Prg 1,1-3)
Knjiga Pregovorov vsebuje pregovore kralja Salomona, preko katerih ljudi poučuje,
kako naj živijo modro, hkrati pa opozarja na vse tisto, kar je nasproti modremu, torej
kar je neumno in nespametno.
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Moder človek je tisti, ki spoštuje Boga in njegove zapovedi, nespameten pa tisti, ki
Boga noče poslušati, ne sprejema njegovih zapovedi. Za takšnega človeka obstajajo v
življenju mnoge nevarnosti (Wycliffe Associates 2005).
»… da bi dajali preprostim previdnost, mladeniču znanje in preudarnost.« (Prg 1,4)
Preprostost je lastnost, ki je pripisana človeku, ki ni postal moder in zato lahko hitro
zaide v nevarnost, saj lahko nanj vpliva zlo. Vsak človek je sicer po naravi takšen, da
dela slabo, o čemer piše Pavel v Rim 3,23, ko pravi, da smo vsi preprosti ljudje, ki
grešimo in smo brez Božje slave. Istočasno pa Bog želi preprostega človeka, da ga
nauči svoje modrosti, zato je slednji povabljen v odnos z Bogom, ki mu pomaga, da se
razvije v modrega človeka – postajati moder tako hkrati pomeni biti vse bolj v odnosu z
Bogom.
Pregovori so na veliko mestih naslovljeni na mladega človeka, ki prejema vzgojo od
svojih staršev, starih staršev … S prenašanjem spominov so mladi prejemali znanje, s
katerim so preudarno ravnali v svojem življenju. Salomonova modrost kljub
spremembam v svetu ostaja aktualna in vsakogar spremlja skozi njegovo življenje
(Wycliffe Associates 2005).
»Poslušal jih bo modri in povečal izobrazbo, razumni bo pridobil izvedenost, da bo
razumel pregovor in rek, besede modrih in njihova dognanja.« (Prg 1,5-6)
Moder človek je tisti, ki ljubi modrost, ki se vedno znova želi naučiti več, razmišlja,
popravlja tisto, kar mu je spodletelo. Kot pravi Prg 9,9: »Pouči modrega in bo še
modrejši …« Vsak človek se vedno lahko nauči še več, vsak lahko raste v svojem
znanju. Takšnega človeka lahko imenujemo tudi pametna (razumna) oseba in

bo

vprašal za nasvet, sam bo raziskoval in poskušal vedno znova razumeti besede
modrosti.
»Strah Gospodov je začetek znanja, modrost in vzgojo zaničujejo bedaki.« (Prg 1,7)
Vedno, kadar se človek začne učiti o nečem novem, začne pri osnovah predmeta. Tudi
ko se človek uri v modrosti, je potrebna osnova, to pa v Pregovorih imenujemo »strah
Gospodov« ali drugače spoštovanje Boga. Kajti vse, kar obstaja, obstaja zaradi Njega
in zato mu pripada pomembna čast. Tisti, ki Boga ne pozna, težko postane razumen,
kajti modrost se začne v trenutku, ko človek začne spoštovati Boga. Nasproti modremu
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je tako neumnež, ki dela hudo (preprost človek, ki ne pozna modrosti). Bedak pa je tisti,
ki namerno dela hudo, sovraži modrost in besede modrosti, ki jih človek prejema z
vzgajanjem. Njegovo ravnanje nam je lahko v opomin, da sami ostajamo modri
(Wycliffe Associates 2005).
»Poslušaj, sin moj, vzgojo svojega očeta, ne zametuj nauka svoje matere. Kajti ljubek
venec bosta tvoji glavi, ogrlici tvojemu vratu.« (Prg 1,8-9)
Že v Salomonovem času sta imela starša pomembno vlogo pri izobraževanju otrok, kar
je bilo za otroke dobro, saj so se učili neposredno od njih. Pomembno pa je bilo to, da
sta starša veljala za tista, ki že imata modrost in jo lahko zato posredujeta naprej. S
primerjavama v drugem stavku lahko prepoznamo modrost kot nekaj lepega in hkrati
zelo dragocenega (Whybray 1994).
Učenje ter disciplina sta tista, ki človeka pripeljeta do modrosti ter mu izboljšata
življenje.
»Sin moj, če te grešniki zavajajo, se jim ne vdaj. Če pravijo: »Pojdi z nami, prežímo na
kri! Postavimo nedolžnemu zasedo brez razloga! Pogoltnimo jih žive, kakor podzemlje,
cele, kakor se pogrezajo v jamo! Našli bomo vsakršno dragoceno imetje, napolnili svoje
hiše s plenom. Vrzi svoj žreb v naši sredi, naj bo ena mošnja nam vsem!« Sin moj, ne
hodi z njimi na pot, zadrži svojo nogo pred njihovo stezo. Kajti njihove noge drve v
hudobijo, hite prelivat kri.« (Prg 1,10-16)
Namen zgodbe, ki jo beremo, je, da človek iz nje izpelje pomemben nauk, in sicer da se
ni pametno odločiti za pot z grešniki, ki ubijajo, kradejo …, ker menijo, da vedo za
hitrejši način kako izboljšati njihovo življenje. Kljub temu da človeku ponujajo
prijateljstvo (Prg 1,14), to ne more biti trajno, ker je zgrajeno na zlu in ne na modrosti
(Whybray 1994). Oče svojemu sinu pri vzgoji postavlja tudi prepoved (ki je pomemben
element vzgajanja): »ne hodi z njimi na pot …« (Prg 1,15), zato da bi ga obvaroval
grozljivih posledic zlih dejanj (Whybray 1994). Razlago za v. 10 (»če te grešniki
zavajajo, se jim ne vdaj«) lahko beremo v Prg 16,29 (»Nasilen človek zavaja svojega
bližnjega, zapeljuje ga na pot, ki ni dobra.«) (Fox 2009, 85).
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»Zaman se namreč razpenja mreža pred očmi vseh ptičev: tako oni prežijo na lastno kri,
postavljajo zasedo lastnemu življenju. Takšne so poti vsakogar, ki utrgava, utržek jemlje
življenje svojemu lastniku.« (Prg 1,17-19)
Vsakogar, ki gre po zgoraj opisani poti, doleti strašna usoda, kajti takšno življenje je
nevarno. Stvari navzven sicer zgledajo lepe in prijetne, kajti človeku se zdi dobro, če
pride do bogastva in drugih dobrin, a v resnici človek s takšnim življenjem izgubi vse.
 V. 8-19 ponazarjajo tip poučevanja v preprosti in značilni obliki, kot ga
uporabljajo starši pri vzgoji svojih otrok (oz. učitelj pri učencih) (Whybray
1994). Sina/učenca oče/učitelj poziva k pozornosti izrečenemu, kajti vse to mu
prinaša ogromno koristi za življenje in želi, da mu to postane jasno in preprosto.
Oče želi opozoriti sina pred »povabilom« v skupino grešnikov, ki lažejo, ropajo
… in želijo z nasiljem priti do udobnega življenja. Opozorilo se ne nanaša na
točno določeno »slabo skupino«, temveč je hipotetično in se nanaša na
kakršnegakoli »zlobneža«, ki bi vabil sina (človeka) v zla dejanja. Očetovo
opozorilo se tako nanaša na potencialno skušnjavo, ki lahko doleti vsakega
človeka. (Weeks 2007, 70).
Tem vrsticam sledi modrostna pesem, kjer spregovori Modrost, a ne kot človeški učitelj
(Prg 1,20-33).
»Modrost se oglaša zunaj, na trgih povzdiguje svoj glas, na stekališču ulic kliče, na
vhodu, pri mestnih vratih izreka svoje izreke: »Doklej boste, prostaki, ljubili
prostaštvo? Posmehljivci ljubijo posmeh, norci sovražijo spoznanje! Obrnite se k
mojemu opominu, glejte, točila vam bom svojega duha, razodevala vam bom svoje
besede. Ker sem klicala, pa ste se branili, iztezala svojo roko, pa se nihče ni zmenil, in
ste zavrgli vse moje nasvete in niste sprejeli mojega opomina, se bom tudi jaz smejala
vaši pogubi, se posmehovala, ko pride vaš strah …« (Prg 1,20-26)
Modrost je tu poosebljena in predstavljena kot ženski lik, ki oživi in »se razburja«,
»kliče«, »vpije« k svojim otrokom, ki ji ne sledijo oz. je ne ubogajo, ne poslušajo njenih
nasvetov (Wycliffe Associates 2005). Sliši se jo na trgih, ulicah, pri mestnih vratih – na
javnih mestih, kar pomeni, da je prisotna vsepovsod in je ljudem blizu. Ljudi nagovarja,
da bi spoznali njo in njene kvalitete ter bi ji dovolili, da usmerja njihova življenja, kar
pa je mogoče le, če jo ljudje sami sprejmejo (Whybray 1994, 12). Ljudje se namreč
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samostojno odločajo in se tako obračajo stran od nje. Vsakdo, ki se odloči za to, da ne
odgovarja na njene klice in ne sprejme njenega opomina, si zasluži kazen.

Do

tega pride pri ljudeh, ki ne sledijo vzgoji oz. doživljajo pomanjkanje slednje (Gilbert
2011).
… ko pride vaš strah kakor ujma, in pridrvi vaša poguba kakor vihar, ko prideta nad
vas stiska in nadloga. Tedaj me bodo klicali, pa ne bom odgovorila, koprneli bodo po
meni, pa me ne bodo našli. Zato, ker so sovražili spoznanje in niso marali strahu
Gospodovega, se ne menili za moje nasvete, odklonili vsak moj opomin, zato bodo
uživali sadove svojega ravnanja, se sitili po svojih načrtih. Kajti upornost bo ugonobila
prostake, lahkomiselnost bo pokončala norce. Kdor pa me posluša, bo prebival na
varnem, miren bo in se ne bo bal hudega.« (Prg 1,27-33)
Človek z vzgojo prejema modrost, ki ga spremlja celotno življenje, če slednjo opusti, ga
čakata kazen in sodba. Človeku je dano, da se modrosti nauči in v svojem življenju
ravna modro/pametno ali nasprotno, jo zavrne (Wycliffe Associates 2005). V pesmi še
enkrat preberemo, da je začetek modrosti »strah Gospodov«, ki vodi do spoznanja,
nasvetov, a če človek ne spoštuje Boga, potem ga čakajo posledice dejanj, ki jih je
storil; čaka ga kazen. Kdor se upira modrosti, ne dela škode njej, temveč samemu sebi.
 Modrost se v teh vrsticah predstavi kot poosebljena in ljudi nagovarja v prvi
osebi, razumemo jo lahko kot učiteljico, ki ljudi pripravlja na življenje. Govori v
svojem lastnem imenu, s svojo avtoriteto in od ljudi zahteva pozornost (Weeks
2007, 43). S tem, ko spregovori, nagovarja nespametne in bedake ter jih
spodbuja, naj prisluhnejo njenim besedam, ki so za človeka dostopne: »Obrnite
se k mojemu opominu, glejte, točila vam bom svojega duha, razodevala vam
bom svoje besede.« (Prg 1,23)(Gilbert 2011). Modrost postane vidna, javna in
dostopna (Weeks 2007, 120).
 Modrost v svojem govoru uporabi pomemben element vzgajanja – svarilo, ki
smo ga zasledili že pri očetu, ki opozarja svojega sina pred grešniki (Prg 1,1019). Prav tako v govoru Modrosti zasledimo drug pomemben element vzgajanja,
in sicer pravično kaznovanje, ki sledi, če človek v svojem življenju ne upošteva
modrosti ali jo celo namerno zavrača. Že v starem Izraelu je bilo namreč
razširjeno prepričanje, da vsakemu dejanju pripada posledica, dobra ali slabo,
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odvisno od dejanja. Modrost, ki je rezultat vzgajanja, predstavlja na eni strani
uspeh, pomanjkanje modrosti pa na drugi strani prinaša propad. Razlogi
pravične kazni Modrosti so opisani v v. 29-30: »Zato, ker so sovražili spoznanje
in niso marali strahu Gospodovega, se ne menili za moje nasvete, odklonili vsak
moj opomin« (Whybray 1994).
Značilnost Predgovora je, da sledi polarnosti med tem, kar vzgoja je in tem, kar ni, oz.
med posledicama tega, kar je in kar ni. Človek sam pa je tisti, ki izbere pot modrega, ki
sledi navodilom za modro življenje ali pa pot bedaka (Prg 1,32-33) (Murphy 1998).
Modrostna pesem sicer ne govori o darovih modrosti, slednje zasledimo v v. 33: »Kdor
pa me posluša, bo prebival na varnem, miren bo in se ne bo bal hudega.« To so
»koristi«, ki jih človek prejme ob poslušanju vzgoje in ravnanju po navodilih, ki jih daje
modrost.

2.2.3 DRUGO POGLAVJE
»Sin moj, če sprejemaš moje izreke in hraniš pri sebi moje zapovedi, tako da tvoje uho
posluša modrost, da nagibaš svoje srce k razumnosti, da, če kličeš razsodnost, daješ
svoj glas razumnosti, če jo iščeš kakor srebro, jo odkopavaš kakor zaklade …« (Prg 2,14)
Poglavje se začenja s tipičnim nagovorom značilnim za vzgojne izreke, ki jih
posredujejo vzgojitelji ali starši in imajo veliko težo, saj so istovetni z besedami
poosebljene modrosti, ki jih mora otrok poslušati, če želi postati razumen; modrost je
obljubljena kot darilo od Boga, če ji sin resnično sledi (McKane 1980). Učenec mora
sprejeti povabilo in se aktivno odzvati na poziv modrosti oz. besed vzgoje, ki pridejo od
staršev in vzgojiteljev (Fox 2009), če želi prejeti dar modrosti. Pomembna pa je beseda
»če«, ki nakazuje, da posamezniku besed modrosti ni potrebno sprejeti, če tega ne želi,
torej mu je dana svobodna odločitev, (ki izhaja iz odnosa med Bogom in ljudstvom; že
Božje zapovedi je ljudstvo sprejelo svobodno – prim. 2 Mz 24,3) ali bo sprejel besede
modrosti ali pa jih bo zavrnil (Whybray 1994). Zapisane vrstice lahko vidimo kot faze
učenčevih nalog, kjer 1) najprej pasivno sprejema besede očeta/učitelja; 2) aktivno
kliče modrost, razumnost in 3) sprejme povabilo (McKane (1980) to opiše kot odziv na
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njen klic), da jo vedno znova išče v svojem življenju. McKane (1980) zapiše, da so
poudarki na poslušanju, slišanju ter lastni aktivnosti, če želimo trditi, da je posameznik
postal vzgojen oz. moder.
»… tedaj boš razumel strah Gospodov in boš dosegel spoznanje Boga. Kajti Gospod
daje modrost, iz njegovih ust prihajata spoznanje in razumnost. Iskrenim pripravlja
uspeh, ščit je tem, ki hodijo v popolnosti. Tako pazi na steze pravice varuje pot svojih
zvestih.« (Prg 2,5-8)
V Prg 1 smo že prebrali, da pride človek do razumnosti preko spoštovanja Boga
(Wycliffe Associates 2005). Vsakega, ki hodi za njim, brani, varuje ter skrbi zanj. V teh
vrsticah so nam posredovane posledice, ki smo jih deležni ob sprejetju in odgovoru na
modrost (McKane 1980). Šele takrat bo človek razumel »strah Gospodov« kot nekaj
razumnega, kot poznavanje Boga oz. zavest o Bogu. Slednja je cilj vsakršnega učenja
(Fox 2009, 112). Strah Gospodov in znanje sta vrh modrosti.
Sprejetje modrosti se lahko komu zdi paradoksno iz razloga, ker nosi dvoumen pomen;
na eni strani učitelji trdijo, da se jo prejme samo s poslušnostjo, na drugi strani pa o
modrosti govorimo kot o daru, ki nam je podarjen (McKane 1980).
»Tedaj boš razumel pravičnost in pravico, poštenost in sleherno dobro pot. Kajti
modrost pride v tvoje srce, spoznanje bo všeč tvoji duši. Preudarnost te bo varovala,
razumnost te bo ohranjala. Obvarovala te bo slabe poti, ljudi, ki govore varljivo, ki
zapuščajo prave poti, da hodijo po temačnih poteh, ki se veselijo zlih dejanj, se radujejo
zlobnih prevar, ki so njihove poti izkrivljene in blodijo po svojih stezah.« (Prg 2,9-15)
V teh vrsticah beremo še drugi del posledic, ki jih je posameznik deležen, če sprejme
modrost. Začetek je enak kot v v. 5: »tedaj boš razumel …«, kar poudari to, da s
sprejetjem modrih besed staršev in vzgojiteljev, prejmeš razumnost (Whybray 1994,
16). Človek v svojem srcu s tem oblikuje pravičnost, preudarnost in poštenost, ki ga
varujejo. Ko preko učenja posameznik prejme razumnost, ga ta obvaruje pred hudim
duhom in brezbožnimi ljudmi, ki ne sledijo poti razumnosti in zapuščajo prave poti
(Whybray 1994). V v. 13-15 lahko beremo o tem, kaj se zgodi s človekom, ki ni prejel
vzgoje in učenja ter je s tem prikrajšan za modrost oz. razumnost. Beremo o tem, kaj
vzgoja ni - ni hoja po zlih poteh in veseljačenje ob hudem, načrtovanje prevar itd.
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Lahko bi rekli, da sta v teh vrsticah opisani dve poti, ki sta močno razviti v judovski in
krščanski tradiciji – npr. Didahe (McKane 1980).
»Obvarovala te bo tuje ženske, tujke, ki gladi s svojim govorjenjem, ki zapušča
izvoljenca svoje mladosti, ki pozablja na zavezo svojega Boga. Kajti njena hiša se
pogreza k smrti, njene steze k pokojnim. Nihče, ki hodi k njej, se ne vrne in ne doseže
poti v življenje.« (Prg 2,16-19)
Enako kot v v. 12 tudi tu beremo, da modrost človeka obvaruje (Whybray 1994), tokrat
s konkretnim nasvetom učencu – izogibanju tuji ženi, ženi drugega moža. Nasvet je na
tem mestu iz razloga, ker je lahko prešuštnica/tuja žena grožnja mladeniču. Tematika
tuje žene je obširneje opisana v sedmem poglavju Knjige pregovorov ter njene analize.
Zopet lahko v teh vrsticah najdemo dve poti za človeka, pot modrosti in razumnosti ter
pot, ki pelje mimo slednjih in vodi v pogubo (McKane 1980); beremo opis tistega, kar
vzgoja ni.
»Zato hodi po poteh dobrih, drži se poti pravičnih. Kajti iskreni bodo prebivali v deželi,
popolni bodo ostali v njej, hudobne pa bodo iztrebili iz dežele, varljivce bodo iztrgali iz
nje.« (Prg 2,20-22)
V. 20 (»Zato hodi po poteh dobrih, drži se poti pravičnih.«) lahko razumemo kot
splošen opomin človeku, da postane in je dober. Prebivanje v deželi lahko razumemo
kot nagrado za vse tiste, ki sprejmejo modrost oz. tisto, kar jim je posredovano pri
vzgajanju in učenju (Toy 1977).
Celotno poglavje je nekakšen vzgojni izrek očeta ali učitelja in zadnje tri vrstice
predstavljajo zaključek, povzetek zapisanega (Whybray 1994).
 V tem poglavju sledimo drugačnim navodilom kot v prvem, kjer oče »niza
navodila«. Vsa navodila zavzemajo vlogo »pogojnih kazni«, v smislu, »kaj se
zgodi, če narediš to«. Glavni del tega poglavja so v. 8-19, ki opisujejo, kaj
prinaša poslušnost navodilom oz. vzgoji in učenju (Whybray 1994, 32).
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2.2.4 TRETJE POGLAVJE
»Sin moj, ne pozabi mojega nauka, tvoje srce naj se drži mojih zapovedi. Kajti
pomnožile ti bodo število dni in let življenja in srečo. Dobrota in zvestoba naj te ne
zapustita, priveži si ju okrog vratu, zapiši ju na tablo svojega srca. Tako boš našel
milost in dobro dojemljivost pri Bogu in pri ljudeh.«(Prg 3,1-4)
Izpolnitev obljube dolgega življenja in uspeha pride samo, če človek sledi tistemu, kar
uči modrost oz. kar mu posredujejo starši ali učitelji (McKane 1980). Takšen človek
prejme bogastvo, ki se ne more primerjati z materialnim bogastvom. Lahko bi rekli, da
oče priporoči poslušanje njegovih naukov, kajti le to prinaša dolgo življenje, dobre
odnose ter naklonjenost Boga in ljudi (Whybray 1994). Kot bi brali razloge, zakaj je
dobro, da odraščajoč človek posluša nasvete svojih staršev ali učiteljev oz. do česa
vsega te pripelje vzgoja. To, kar človek prejme z vzgojo (dobrota, zvestoba ..), mu mora
biti vodilo za celotno življenje: »zapiši ju na tablo svojega srca« (Prg 3,3).
»Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh
svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze. Ne imej sam sebe za modrega,
boj se Gospoda in varuj se hudega. To bo zdravilo za tvoje telo, poživilo za tvoje kosti.
Časti Gospoda s svojim imetjem, s prvinami vseh svojih pridelkov. Tvoje žitnice bodo
polne hrane, tvoje kadi bodo prekipevale od mošta.« (Prg 3,5-10)
V zapisanem odlomku sledimo navodilom, ki so sestavljena iz treh opominov,
zaupanje, strah in obljuba, v zameno pa človek prejme dobro in uspešno življenje,
zdravje ter materialno bogastvo (Whybray 1994). Lahko bi rekli, da so to koristi, ki jih
človek prejme v popolni odvisnosti od Boga (Toy 1977). Navodila so zopet naslovljena
na »sin moj« in so zato kot vzgojni izreki, ki ponazarjajo to, kar vzgoja je in kaj človek
po njej prejme.
»Ne zametuj, sin moj, Gospodove vzgoje, njegov opomin naj ti ne bo nadležen. Kajti
kogar Gospod ljubi, ga opominja in mu hoče dobro kakor oče sinu.« (Prg 3,11-12)
V teh dveh vrsticah zasledimo še četrti opomin učencu, kakšen naj bo pravi odziv Bogu
(Whybray 1994). Vzgajanje je lahko za človeka naporno in mnogokrat si mlad človek
želi, da bi sam usmerjal svojo pot življenja. A dejstvo je, da opomini, navodila in kazen
prihajajo iz ljubezni do človeka samega, čeprav se zdijo v tistem trenutku neprijetne in
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boleče (Wycliffe Associates 2005). Ravno opomini pa človeka rešijo pred težavami, ki
si jih lahko nakoplje.
»Blagor človeku, ki najde modrost, možu, ki si pridobi razumnost. Kajti pridobiti njo je
bolje kakor pridobiti srebro, njen sad je boljši od zlata. Dragocenejša je kakor biseri,
nobena tvoja želja ji ni enakovredna. Dolgo življenje je v njeni desnici, v njeni levici sta
bogastvo in čast. Njene poti so prijetne poti, vse njene steze so mirne. Drevo življenja je
tem, ki se je oprimejo, kdor se je drži, je srečen. Gospod je z modrostjo postavil zemljo,
z razumnostjo utrdil nebo, z njegovim znanjem se odpirajo pravodovja in oblaki
spuščajo roso.« (Prg 3,13-20 )
Vzporednico tega odlomka lahko najdemo v Prg 1,20-33, kjer beremo o tem, kaj se
zgodi s človekom, ki zavrne modrost (torej besede in navodila vzgoje od staršev,
učiteljev). V odlomku tretjega poglavja pa beremo drugo plat, in sicer kaj človek
pridobi (darovi) s tem, ko sprejme modrost, kaj vse mu prinaša vzgoja in nasveti, ki jih
prejema od staršev, učiteljev … (Wycliffe Associates 2005). Modrost in razumnost se tu
prikažeta kot največji dragocenosti, ki ju človek lahko prejme v svojem življenju, saj v
njem potrebujemo razumnost, da lahko živimo. Gre za krajšo pesem , ki hvali modrost
in njene kvalitete (McKane 1980, 21).
»Sin moj, to dvoje naj ti ne uide izpred oči, ohrani strumnost in preudarnost. Tvoji duši
bosta življenje, tvojemu vratu okras. Tedaj boš varno hodil po svoji poti, tvoja noga se
ne bo spotikala. Kadar boš legel, se ne boš bal, kadar boš ležal, bo tvoje spanje sladko.
Ne boš se bal presenetljivega strahu, da bi prišlo opustošenje krivičnikov. Kajti Gospod
bo tvoje zaupanje, varoval bo tvojo nogo pred zanko.« (Prg 3,21-26)
Zopet je odlomek naslovljen na sina, karsledi, palahko razumemo kot »pouk« za
življenje. Oče polaga svojemu sinu na srce vodila modrosti, ki mu bodo prinesla varnost
(McKane 1980), če jih bo upošteval. Pomembna je torej aktivnost človeka oz. v tem
odlomku sina, če želi, da bo prejemal darove modrosti.
»Ne odklanjaj dobrote potrebnemu, če je v tvoji moči, da jo izkažeš. Ne reci svojemu
bližnjemu: »Pojdi in pridi nazaj, jutri ti bom dal,« če to imaš. Ne snuj hudega zoper
svojega bližnjega, ko zaupno prebiva pri tebi. Ne prepiraj se z nikomer brez vzroka, če
ti ni storil nič žalega. Ne zavidaj nasilnemu človeku, ne ubiraj nobene njegove poti.
Kajti odpadnik se gnusi Gospodu, z iskrenimi pa je zaupen. Gospodovo prekletstvo je v
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krivičnikovi hiši, bivališče pravičnih pa blagoslavlja. Kakor se posmehljivcem
posmehuje, tako ponižnim daje milost. (Prg 3,27-35)
Človek, ki živi po modrosti, bo od Boga deležen blagoslova, tistemu, ki modrost
zavrača in ne živi po njej, pa Bog postavlja prekletstva; to je povzeto v v. 35: »Modri
podedujejo čast, norce povzdiguje sramota.«, po čemer lahko sklenemo, kaj prinaša
modrost (poslušnost vzgoje) in kaj prinaša odvračanje modrosti. Gre za kontrasten
prikaz med modrim človekom in bedakom (Whybray 1994). V. 32-34

sicer ne

posredujejo posebnega učenja, govorijo pa o nasprotju usode pravičnega in ponižnega
na eni strani ter brezbožnega človeka na drugi strani (Whybray 1994, 20). Zasledimo
lahko namig na 10 zapovedi v obliki prepovedi: ne ubijaj, ne kradi, ne nečistuj …
 To je edino navodilo, ki posamezniku nalaga dolžnosti do Boga, ki pa, če se jih
človek drži, prinašajo dobre rezultate (Whybray, 1994, 33). Navodila učitelja
varujejo učenca, ko hodi, sedi in spi.
2.2.5 ČETRTO POGLAVJE
»Poslušajte, otroci, očetovo vzgojo, prisluhnite, da spoznate razumnost. Kajti dajem
vam dobro izobrazbo, ne zapuščajte mojega nauka. Tudi jaz sem bil sin svojemu očetu,
nežen in edinec pred obličjem svoje matere.« (Prg 4,1-3)
Na tem mestu prvič zasledimo, da oče pokliče sinove (otroke) v množini, povabi jih k
poslušanju njegovih besed, ki vodijo v spoznanje razumnosti (Gilbert 2011). Kljub temu
da na tem mestu ni omenjena mati (je pa v Prg 1,8 in 6,20), gre najverjetneje za
družinski pouk. . To lahko sklepamo tudi po tem, da v nadaljevanju beremo vodila za
življenje, ki jih je oče prejel od svojega očeta, ko je bil še otrok (pomembnost družine).
Vodila imajo enako veljavo in pomembnost, kot so jih imela takrat; sledimo vzgoji, ki
izhaja iz tradicije (Whybray 1994, 21). Tudi sin bo lahko ta nauk, ki izhaja iz tradicije,
uporabil pri vzgoji svojih otrok. Oče posreduje nauk, ki izhaja iz Tore, kar vidimo tudi
kasneje v v. 10 (»moje izreke«) (McKane 1980).
»Učil me je in mi govoril: »Tvoje srce naj se drži mojih besed, izpolnjuj moje zapovedi
in boš živel. Pridobivaj si modrost, pridobivaj si razumnost, ne pozabi je in ne odvračaj
se od izrekov mojih ust. Ne zapusti je, pa te bo varovala, ljubi jo, pa te bo ohranjala.
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Začetek modrosti je: pridobivaj si modrost, z vsem svojim imetjem si pridobivaj
razumnost. Povzdiguj jo in te bo povišala, prinesla ti bo čast, če jo boš objemal. Dala ti
bo ljubek venec na glavo, podarila ti bo sijajno krono.« (Prg 4, 4-9)
S tem, ko je izrekel besede »da boš dolgo živel«, poudari pomembnost tega »pouka«.
Oče predstavi besede svojega očeta, ko ga je ta vzgajal. Še posebej poudari
pomembnost sledenju modrosti in razumnosti, ki daje življenje. Modrost je tu
poosebljena in predstavljena kot ženska, ki jo je potrebno »ljubiti in objemati«, kajti
takrat človeka varuje in ščiti ter ga hkrati oplemeniti (»z vencem in krono«) (McKane
1980).
»Poslušaj, sin moj, in sprejemaj moje izreke, pomnožila se ti bodo leta življenja.
Pokazal sem ti pot modrosti, te vodil po pravih stezah. Ko boš hodil, tvoj korak ne bo
utesnjen, ko boš hitel, se ne boš spotaknil. Drži se vzgoje, nikar je ne zapuščaj, hrani jo,
saj je tvoje življenje. Na stezo krivičnikov ne hodi, ne stopaj na pot hudobnih. Ogni se
je, ne stopaj nanjo, odvrni se od nje in pojdi mimo. Kajti ne zaspijo, če koga ne
oškodujejo, spanec beži od njih, če koga ne izpodnesejo. Saj jedo kruh krivice, pijejo
vino nasilja. Steza pravičnih je kakor svit zore, ki se vedno bolj sveti do polnega dne.
Pot krivičnih pa je kakor tema, nič ne vedo, ob kaj se bodo spotaknili.« (Prg 4,10-19)
Predstavljeni sta dve poti v življenju človeka - pot dobrega in pot slabega. Oče
posreduje nasvete in hkrati svarila za življenje in s tem poudari pomen poslušanja
njegovega nauka, k čemer je klical v prvi vrstici tega poglavja (Gilbert 2011). Ta
odlomek lahko opredelimo tudi kot glavni del poučevanja (Whybray, 1994, 21), ki se
zaključi (v. 18-19) s splošno ugotovitvijo. Ta hkrati predstavlja kontrast med tem, k
čemu vodi vzgoja na eni strani in k čemu ne sledenje vzgoji na drugi strani. Odlomek
lahko razumemo tudi kot opozorilo ter obljubo, da ga poslušnost njegovega nauka
pripelje na pravo pot brez težav (»tvoj korak ne bo utesnjen …« (Prg 4,12)) (Whybray
1994, 22). Pomembna pa je v. 13, ki eksplicitno govori o tem, da je nauk očeta del
vzgoje (musar), za katero »priporoča«, da se jo drži in je ne zapušča. Vzgojo lahko na
tem mestu razumemo tudi kot modrost, o kateri govori že v v. 5 (Whybray 1994).
»Sin moj, pazi na moje besede, nagni svoje uho k mojim izrekom. Naj ti ne uidejo izpred
oči, hrani jih v svojem srcu. Kajti življenje so temu, ki jih najde, zdravje celemu
njegovemu telesu. Z vso skrbjo varuj svoje srce, kajti iz njega izvira življenje. Odpravi
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od sebe izkrivljenost ust, oddalji od sebe popačenost ustnic. Tvoje oči naj gledajo
naravnost, tvoje trepalnice naj bodo naravnane predte. Izravnaj stezo svojih nog, vse
tvoje poti naj bodo utrjene. Ne odstopaj ne na desno ne na levo, odvrni svojo nogo od
hudega.« (Prg 4,20-27)
Z začetnim nagovorom »Sin moj« želi oče pritegniti popolno pozornost in zbranost pri
poslušanju njegovih besed. Tudi v tem odlomku je »glavna« tema modrost, ki človeka
varuje in ščiti. Tu je predstavljena kot zdravilo za človeka in njegovo duhovno življenje
(Wycliffe Associates 2005). Modrost človeka vodi do tega, da zmore ločevati med
dobrim in zlom. Gre za ideje, ki so bile predstavljene že v prejšnjih poglavjih, tu pa se
osredotočajo na dele telesa (oči, ustnice, noge in najpomembnejše srce) (McKane 1980,
28). V v. 23 je še enkrat poudarjena pomembnost tega, da si sin (posameznik) zapiše
besede modrosti (očeta) v svoje srce ter mu te postanejo življenje.
 Navodila tega poglavja imajo pomembno vrednost, ker v njih zasledimo element
osebnega spominjanja ter poučevanje tradicije. Beremo tudi opozorila, ki jih
lahko vidimo kot neko splošno (osnovno) temo.

2.2.6 PETO POGLAVJE
»Sin moj, pazi na mojo modrost, nagni svoje uho k moji razumnosti, da boš skrbel za
preudarnost in bodo tvoje ustnice ohranjale spoznanje.«(Prg 5,1-2)
Odlomek se začne z običajnim nagovorom sinu ter opominom, kaj prinaša modrost
človeku. Poudarjena je potrebnost harmonije med znanjem ter »ustnicami« oz. tistim,
kar človek izgovarja in dela (McKane 1980). Oče tu govori o svoji modrosti in
razumnosti, kar je, poleg Prg 4,11, edino mesto, kjer uporablja te besede in imajo zato
pomembno vrednost, ker jih lahko razumemo kot posebno opozorilo očeta sinu
(Whybray 1994).
»Kajti ustnice tujke cedijo med, njena usta so bolj božajoča kot olje. Njen konec pa je
grenek kakor pelin, oster kakor dvorezen meč. Njene noge se spuščajo k smrti, njeni
koraki se pogrezajo v podzemlje. Poti življenja ne izravnava, da njene steze blodijo, ne
spoznava.«(Prg 5,3-6)
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V tem odlomku sledimo nauku, ki govori o tem, v kaj te vodi tuja žena (oz. v kaj te
vodijo slabe poti) in je kontrast tistemu, kar beremo v prvih dveh vrsticah. Glavni del
nauka je razviden prav v teh vrsticah (Whybray 1994), ko beremo opozorilo očeta pred
tujo ženo, žensko zla ipd., ki človeka vodi v smrt.
»Zdaj me torej, sinovi, poslušajte, ne odstopajte od izrekov mojih ust. Tvoja pot naj gre
daleč od nje, ne približuj se vratom njene hiše, da ne boš dajal drugim svoje časti,
svojih let krutemu, da se ne bodo tujci sitili s tvojim premoženjem, v hiši tujca s tvojimi
napori, ti pa boš nazadnje stokal, ko boš izčrpal svoje meso in svoje telo. Govoril boš:
»Kako da sem sovražil vzgojo in je moje srce zaničevalo opomin, da nisem poslušal
glasu svojih učiteljev, ne nagnil ušesa k svojim vzgojiteljem, še tik preden sem se znašel
v vsem hudem sredi zbora in skupnosti?« (Prg 5,7-14)
Oče svojim sinovom »predstavi«, kaj jih lahko doleti, če bodo stopali po poteh, ki ne
sledijo njegovemu nauku. Na srce jim želi položiti previdnost in preudarnost (Wycliffe
Associates 2005), sporočiti posledice, ki pridejo, če bodo ravnali neumno in
nepreudarno; če ne bodo poslušali njegovih besed, bodo izgubili moč, leta in bogastvo
pridobljeno z naporom (McKane 1980, 32). Pametneje je poslušati nauk, kakor pa
kasneje obžalovati neposlušnost in izgubo vsega.
»Pij vodo iz svojega vodnjaka, studenčnico iz svojega studenca. Naj se tvoji zbiralniki
raztekajo naokrog, vodna korita na trge. Naj bodo samo tvoji, naj ne bodo tvoji in
obenem tuji. Naj bo blagoslovljen tvoj vrelec, razveseljuj se z ženo svoje mladosti.
Ljubka košuta in mila srna! Njena čustva naj te vsak čas opajajo, bodi vedno zamaknjen
v njeno ljubezen. Zakaj bi, sin moj, blodil za tujo, objemal prsi tujke? Kajti Gospod ima
pred očmi človekove poti, opazuje vse njegove steze. Krivičnika ujamejo njegove krivde,
zadrgne se z vezmi svojega greha. Umrl bo, ker ni sprejel vzgoje, izgubljen bo zaradi
svoje velike bednosti.«(Prg 5,15-23)
Voda bi lahko tu simbolizirala modrost in razumnost, kajti kot je voda dragocena v
suhih deželah, prav tako je modrost cenjena pri človeku. Potrebno pa je, da jo človek
uporabi modro in preudarno (kot je potrebno preudarno uporabljati vodo v času suše
(Wycliffe Associates 2005)). Glavna tema tega odlomka je sicer odnos moža in žene,
kjer oče svojemu sinu predstavlja pomembnost zvestobe v zakonu. Kot že mnogokrat do
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sedaj lahko tudi tu zasledimo polarnost, kjer je predstavljena pomembnost hoje po pravi
poti (poti vzgoje).
Lahko bi rekli, da gre tu za moralno vzgojo oz. nauk, ki posreduje etična vodila za
življenje, ki temeljijo na tem, da »Bog vse vidi«. Posledice zla, ki ga človek naredi, so
opisane kot nekaj, kar človeka zasužnji, ga potegne v še večje zlo (McKane 1980). V
zadnji, triindvajseti vrstici, pa lahko beremo posplošitev prejšnjih vrstic oz. ta odraža
vse prej izrečeno. Kajti kjer ni vzgoje, discipline, poslušnosti besed očeta ali vzgojitelja,
tam je smrt (McKane 1980).

2.2.7 ŠESTO POGLAVJE
»Sin moj, če si sprejel poroštvo za svojega bližnjega, dal svojo roko za tujca, se zavezal
z izreki svojih ust, se ujel z izreki svojih ust, tedaj stori to, sin moj, in reši se, ker si
prišel v roke svojega bližnjega: pojdi, trepetaj in priganjaj svojega bližnjega. Ne
dovoljuj spanja svojim očem, ne počitka svojim trepalnicam. Reši se kakor gazela iz
roke, kakor ptica iz ptičarjeve roke.« (Prg 6,1-5)
Odlomek se začne z nagovorom sinu (»sin moj«), in oče takoj predenj postavi
opozorilo, ki se veže na »zvestobo« izrečeni besedi (»se zavezal z izreki svojih ust«).
Poudarja skladnost izrečenih besed, obljub in dejanj človeka (McKane 1980). V tretji
vrstici pa oče sinu daje nasvet. Prizadevati si mora za delo in ne podleči lenobi, njegovo
delovanje naj bo hitro (kot gazela), a hkrati premišljeno (Toy 1977).
»Pojdi k mravlji, lenuh, glej njene poti in postani moder. Kajti nima poveljnika ne
nadzornika ne vladarja, vendar si poleti pripravlja hrano, si ob žetvi nabira živež.
Lenuh, doklej boš spal, kdaj se boš vzdignil iz svojega spanja? Malo boš spal, malo
dremal, malo držal roke križem in počival: in siromaštvo pride k tebi kakor klatež,
pomanjkanje kakor oboroženec.« (Prg 6,6-11)
Vrsticam, ki sledijo vse do konca tega poglavja, je skupno to, da služijo kot opozorilo,
česa naj človek ne bi počel oz. k čemu ne vodi vzgoja. Gre za nasvete, ki jih oče deli
sinu glede dela in življenja nasploh. Ti nasveti so predvsem moralne narave.
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Prvi izmed nasvetov govori o tem, da človek ne sme biti len. Opozorila glede tega
srečamo tudi v drugih odlomkih (prim Prg 26, 13–16) (McKane 1980, 38). Človek
potrebuje marljivost, če bi rad postal moder, ves čas mora biti pripravljen in »ne sme
zaspati«. Vzgoja človeka ne pripravlja na spanje in lenobo, kajti to ga vodi v slab
konec.
»Podel človek, ničev mož je, kdor hodi okrog z izkrivljenimi usti. Mežika z očmi, drobi z
nogami, kaže s prsti. Kuje hudobijo v svojem izprijenem srcu, seje prepire vsak čas.
Zato bo v trenutku prišla njegova poguba, v hipu se bo zrušil in ne bo zdravila.« (Prg
6,12-15)
Zopet beremo nasvet, ki ga oče daje sinu, v zaključku pa strne posledice teh slabih
dejanj. Tokrat opisuje človeka, ki je zavisten, preračunljiv, ki privošči nesrečo
sočloveku. Ker človek dela zlo, ga to pripelje v propad; konec brezbožnega človeka
lahko zasledimo v Prg 3,25 (»opustošenje krivičnikov«) (McKane 1980).
»Šest reči sovraži Gospod, sedem se jih gnusi njegovi duši: prevzetne oči, lažniv jezik in
roke, ki prelivajo nedolžno kri, srce, ki kuje zle naklepe, noge, ki se spuščajo v tek za
hudobijo, kriva priča, ki govori laži, in kdor seje prepire med brate.«(Prg 6,16-19)
Oče pred sina postavi opozorila, ki se vežejo na zla dejanja človeka in ki se povezujejo
z njegovim telesom (oči, jezik, roke, srce, noge) (McKane 1980). Gre za opozorila z
moralnim prizvokom, nad katerimi je sodnik Bog. Lahko bi rekli, da gre za »seznam«
stvari, ki jim Bog nasprotuje.
»Izpolnjuj, sin moj, zapoved svojega očeta, ne zametuj nauka svoje matere. Priklepaj ju
vedno na svoje srce, pripenjaj si ju okrog vratu Kadar hodiš, naj te vodi, kadar spiš, naj
te varuje, kadar se zbudiš, naj se pogovarja s teboj. Kajti zapoved je svetilka in nauk je
luč, vzgojni opomini so pot življenja …« (Prg 6,20-23)
Podoben verz smo prebrali že v tretjem poglavju in njegova ponovitev

kaže na

pomembnost privzetja zapovedi (besed vzgoje) staršev. Človek jih mora »zapisati« v
svoje srce in glavo ter po njih živeti (McKane 1980). Učenje staršev lahko primerjamo z
Božjimi zapovedi. Whybray (1994, 24) pravi, da se navodila od v. 20-35 vežejo na
predhodne vrstice šestega poglavja in se nadaljujejo še v sedmem poglavju. Zapoved je
mišljena kot nauk, učenje, ki prihaja od očeta, kasneje je bilo to povezano s Postavo
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(Whybray 1994); tako je v. 20 dopolnjena v v. 23, ko beremo razlago, zakaj je dobro
poslušati zapovedi očeta (»je svetilka, luč in pot življenja«) (McKane 1980, 39).
Podoben kontekst zasledimo tudi v Psalmu 119,105, kjer je za Božjo besedo rečeno:
»Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi.«
»… da te obvarujejo pred ženo bližnjega, pred gladkim jezikom tujke. Ne poželi njene
lepote v svojem srcu, naj te ne ujame s svojimi trepalnicami, kajti samski vlačugi
zadostuje kos kruha, poročena žena pa ugrabi dragoceno življenje. Mar lahko kdo
nastrga žerjavice v svoje naročje, ne da bi mu zgorela obleka? Mar lahko kdo hodi po
žerjavici, ne da bi si ožgal noge? Tako kdor hodi k ženi svojega bližnjega: kdor koli se
je dotakne, ne ostane brez kazni. Ne zaničujejo tatu, ki krade, da bi potešil svoje
poželenje, ker je lačen. Vendar mora zasačeni povrniti sedemkratno, dati mora vse
imetje svoje hiše. Kdor prešuštvuje z ženo, nima pameti, kdor dela to, si uničuje
življenje. Nakopava si udarce in zaničevanje, njegova sramota ne bo izbrisana. Kajti
moževa jeza gori in ne bo prizanesel na dan maščevanja, ne bo se ozrl na nobeno
odškodnino, ne bo odnehal, čeprav boš kopičil darila.« (Prg 6,24-35)
Gre za jasno navodilo, ki je posredovano sinu in katerega glavna tema je »ne želeti si
žene bližnjega« (v. 25 in 29). V v. 32 je najbolj eksplicitno zapisano, kaj se zgodi s
človekom, ki prešuštvuje, kar lahko posplošimo (ne preveč, saj je zelo pomembna
vzgoja za zvestobo v zakonu) na kakršnokoli dejanje zla, ki ga človek stori, ker ni
poslušal besed vzgoje. Neposlušnost namreč pripelje človekovo življenje do uničenja
(Whybray 1994). Človek zaradi nje prejme hudo kazen in dejansko s tem uniči samega
sebe (McKane 1980).
Whybaray (1994, 25) piše, da je to navodilo zelo obsežno, a da so ga najverjetneje v
originalu sestavljale v. 20-22 in 32.

2.2.8 SEDMO POGLAVJE
V tem poglavju sledimo zadnjim oz. končnim navodilom v »seriji« navodil, ki jih oče
polaga sinu ter četrtemu opozorilu proti prešuštnici (Whybray 1994, 25).
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»Sin moj, varuj moje izreke, hrani v sebi moje zapovedi. Pazi na moje zapovedi, da boš
živel, na moj nauk kakor na zenico svojega očesa. Priveži si jih na prste, zapiši jih na
tablo svojega srca. Reci modrosti: »Ti si moja sestra,« »Znanka!« kliči razumnosti, da
te obvaruje tuje ženske, tujke, ki gladi s svojim govorjenjem.« (Prg 7,1-5)
Vrstice, ki jih beremo, nam pred oči postavijo pomembnost modrosti in razumnosti. Oče
sinu »polaga na srce« ravnanje po njegovih »izrekih«, ti naj mu bodo blizu oz. naj
postanejo del njega samega (Prg 7,3: »priveži si jih na prste«, zapiši jih na tablo svojega
srca«, kar metaforično poudarja pomembnost poučevanja, (McKane 1980) in naj vodijo
vsako njegovo odločitev. Kajti poslušnost modrosti (vzgoje) človeka varuje in ščiti. Oče
sinu predstavi posledico poslušanja vzgoje, ki je življenje, v nasprotnem primeru te čaka
smrt (Wycliffe Associates 2005). Uvod v

navodila sestavljajo v. 1-3 (skupaj s

predhodnim poglavjem v v. 23). Temu sledi priporočilo učencu, naj sprejme
poosebljeno modrost (ki jo pooseblja oče/učitelj) kot bližnjega prijatelja; hkrati je to
edina omemba modrosti v tem poglavju (Whybray 1994). Učenje in »ukazi« prvih
vrstic so vzporedni poglavjem 3,1 in 4,1-2 (McKane 1980, 42).
»Kajti pri oknu svoje hiše, skozi rešetko sem pogledal, pa sem videl med preprostimi,
prepoznal med mladeniči fantiča brez pameti: stopil je v ulico okrog vogala in šel proti
njeni hiši. V mraku, v večernem času, sredi noči in teme.« (Prg 7,6-9)
Od tu naprej beremo celotno zgodbo, kjer pripovedovalec z dramatičnim opisom pokaže
naivnost (preprostost) mladega človeka, ki pade pred njo (»tujko«). Preprostost tu
pomeni nerazumnost, nevednost (McKane 1980), ker človek ni poslušal besed vzgoje,
modrosti. Preprostost človeka privede do tega, da ga slabe stvari hitro zavedejo, ker ne
ve, kaj je dobro in kaj slabo. Glavni del navodil torej sledi od v. 5 dalje (Whybray 1994,
26).
»In glej, ženska mu pride naproti, napravljena kot vlačuga in osvajalka src. Živahna je
in izzivajoča, njene noge ne vzdržijo doma. Zdaj je na ulici zdaj na trgu, na vsakem
vogalu zalezuje. Objame ga in ga poljubi, upre svoj obraz in mu reče: »Mirovno daritev
sem bila dolžna, danes sem izpolnila svojo zaobljubo. Zato sem ti šla naproti, da te
povabim, in sem te našla. Postlala sem si posteljo z blazinami, s pisanimi pregrinjali iz
egiptovskega platna. Odišavila sem si ležišče z miro, aloo in cimetom. Pridi, pijva
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naslade do jutra, uživajva v ljubezni. Kajti moža ni doma, odšel je na daljno pot. S
seboj je vzel mošnjo denarja, o polni luni pride domov.« (Prg 7,10-20)
Tujka (zlo) »izkoristi« mladeničevo nevednost in preprostost. To človekapripelje na
slabo pot, greh človeka zasužnji in tako se nazadnje človek sam pripelje do smrti
(Wycliffe Associates 2005). Metaforično je opisano, v kaj nas vzgoja ne privede oz. kaj
se zgodi ob neposlušnosti. To lahko povežemo tudi s Prg 4,19, kjer beremo: »Pot
krivičnim pa je kakor tema, nič ne vedo, ob kaj se bodo spotaknili.« (Weeks 2007).
»Premoti ga s svojim zavzetim prigovarjanjem, spelje ga s svojimi gladkimi ustnicami.
Takoj gre za njo, kakor gre vol v zakol, kakor bedak stopica k privezi. Dokler ji puščica
ne razpara jeter, ko ptica prileti na vabo, ne spozna, da gre za njeno življenje.« (Prg
7,21-23)
Varovalo pred njenim vabilom so samo modrost, razumnost in vednost, ki pa jih
mladenič nima, zato podleže slabemu (»kakor bedak stopica k privezi« Prg 7,22b)). S
primerjavo mladeniča kot ptice, ki prileti v past, je poudarjena pomembnost tega, da je
človek razumen - da človek sprejme modrost (Weeks 2007).
»Zdaj torej, sinovi, poslušajte me, pazite na izreke mojih ust. Tvoje srce naj ne zaide na
njene poti, naj ne zablodi na njene steze.« (Prg 7,24-25)
Oče v prvem verzu nagovarja sinove, a se v naslednjem osredotoči na posameznika, s
čimer želi poudariti pomembnost vodila/opozorila za posameznika (McKane 1980), saj
gre za »pouk«, ki je namenjen sinu, da mu privzgoji razumnost in previdnost.
»Kajti veliko jih je, ki jih je ranjene zavrgla, številne so vse njene žrtve. V njeni hiši so
poti v podzemlje, spuščajo se v smrtne hrame.« (Prg 7,26-27)
Zaključek poglavja je sklep slabega življenja, hoje po »slabi« poti, ki je uničenje
življenja, smrt človeka. McKane (1980, 44) zapiše, da sta lahko ti dve vrstici sklep
vsega, kar je zapisano v poglavjih 1–9.
 Peto, šesto in sedmo poglavje si delijo podobne elemente izrekanja navodil.
Razlog vseh teh pa je obvarovati učenca pred zlom in drugimi nevarnostmi (npr.
pred tujo žensko).
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2.2.9 OSMO POGLAVJE
»Mar ne kliče modrost, ne povzdiguje razumnost svojega glasu? Postavila se je na vhod
v trdnjavo, na cesto, na stičišče vseh poti. Pri vratih, v ustju mesta, na vhodu k vratom
kliče …« (Prg 8,1-3)
Kot vsepovsod najdemo zlo, tako sta tudi modrost in razumnost na vsakem koraku,
kakor beremo v v. 2-3: »Postavila se je na vhod v trdnjavo, na cesto, na stičišče vseh
poti. Pri vratih, v ustju mesta, na vhodu k vratom kliče …«. Na tem mestu želi ljudem
pomagati in jim »svetovati«, želi jih voditi in jim kazati prave odločitve, kajti mnogo je
tistih, ki jo zavračajo in je nočejo sprejeti (Wycliffe Associates 2005). McKane (1980,
49) kot pomembno besedo označi »vrata« (Gilbert (2011) pravi, da gre za srečanje združitev zunanjih ter notranjih poti), ki so lahko metafora za srce posameznega človeka
oz. predvsem ljudi, ki jih v tem poglavju še posebej nagovarja (razlikuje se od ostalih
poglavij, kjer nagovarja posameznega človeku).
»Možje, vas kličem, moj klic je namenjen človeškim otrokom. Razumite, prostaki,
previdnost, norci, spametujte se. Poslušajte, ker govorim o vzvišenih rečeh, svoje
ustnice odpiram za to, kar je prav. Moja usta govore resnico, krivica je gnusoba mojim
ustnicam. Vsi izreki mojih ust so pravi, v njih ni nič zvijačnega ali izkrivljenega. Vsi so
razvidni razumnemu, pristni tem, ki so našli spoznanje. Sprejmite raje mojo vzgojo
kakor srebro, spoznanje raje kakor čisto zlato. Kajti modrost je boljša od biserov,
nobena želja ji ni enakovredna.« (Prg 8,4-11)
Govor je namenjen vsem »možem« in »človeškim otrokom«, kar pomeni, da je to
vabilo vsem ljudem (Whybray 1994, 40), še posebej pa tistim, ki jim primanjkuje
modrosti, to so »prostaki« in »norci«, kot je zapisano v peti vrstici. S tem cilja na
preproste in naivne (McKane 1980, 50). »Prošnjo« o poslušnosti bi lahko izrekel starš
ali pa vzgojitelj, učitelj. Modrost, ki si jo mora človek pridobiti, da bodo njegove
odločitve prave, Gilbert (2011) opiše kot iskreno, pošteno, odkrito, pravično, ki sovraži
zlo, izprijenost in dvoličnost … V v. 6 eksplicitno poudari »poslušnost« njenega učenja
(Whybray 1994). Razumeti vse to je cilj, ki »ga želi« modrost doseči. Svoje znanje
predstavi kot nekaj, kar je vredno več od vsakega bogastva (v. 11 je zelo podobna Prg
3,15). Človek, ki je poslušen modrosti (oz. besedam vzgoje), pridobi vse »kvalitete«, ki
spremenijo njegovo življenje.
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»Jaz, modrost, dajem stanovanje previdnosti, vzdržujem spoznanje preudarnosti. Strah
Gospodov sovraži hudobijo, prevzetnost, napuh, hudobno pot in hinavska usta
sovražim. Pri meni sta svèt in uspeh, pri meni sta razumnost in moč. Po meni kraljujejo
kralji, oblastniki določajo pravico. Po meni poveljujejo veljaki, po meni so imenitni vsi
pravični sodniki. Ljubim te, ki me ljubijo, kateri me iščejo, me najdejo. Pri meni so
bogastvo in čast, trajno imetje in pravičnost. Moj sad je boljši kot zlato in kot čisto
zlato, moj pridelek je boljši kot izbrano srebro. Hodim po poti pravičnosti, po sredi
steza pravice, da oskrbujem svoje ljubljence z imetjem in polnim njihove zakladnice.«
(Prg 8,12-21)
Človeka, ki sprejme modrost (oz. besede vzgoje, poučevanja), opredeljujejo vrline ter
moč, ki jih Modrost opiše v drugem delu svojega nagovora ljudem, previdnost in
preudarnost, razumnost, moč, svet, pravičnost … (Murphy 1998). Lahko rečemo, da s
tem, ko Modrost govori o tem, kaj vse je, opisuje dve strani, tisto, ki človeku daje
življenje ter tisto, ki ga od tega odvrača. Modrost ne prinaša samo intelektualnih darov,
temveč tudi materialno bogastvo in družbeni status.
»Gospod me je imel v začetku svojih poti, pred svojimi pradavnimi deli. Bila sem
zasnovana od vekomaj, od začetka, preden je bila zemlja. Bila sem spočeta, ko še ni
bilo pravodovja, ko še ni bilo zbiralnikov, polnih voda. Preden so bile utrjene gore,
pred hribi sem bila spočeta, ko še ni naredil zemlje in pokrajin, ne prvine prahu sveta.
Ko je pripravljal nebo, sem bila tam, ko je zarisoval obzorje nad pravodovjem, ko je
zgoraj krepil oblake in utrjeval zbiralnike pravodovja, ko je postavljal morju njegovo
mejo, da vode ne prestopijo njegovega obrežja, ko je zarisoval temelje zemlje, sem kot
njegov ljubljenček bila ob njem, se veselila dan za dnem, se ves čas igrala pred njim.
Igrala sem se na njegovem zemeljskem krogu in moje veselje je bilo pri človeških
otrocih.« (Prg 8,22-31)
V tem odlomku sicer ne zasledimo elementov, ki so ključni za našo analizo, a je v njem
vseeno pomemben vidik ta, da Modrost tu predstavi argumente, zakaj naj bi jo človek
poslušal (Gilbert 2011) ter pokaže na svoj odnos z Bogom od vsega začetka, ko je
postavljal red v vesolje.
Gilbert (2011) piše o tem, da zgoraj zapisane vrstice opisujejo pomembnost avtoritete
modrosti ter zaupanja vanjo iz razloga, ker ta prihaja od Boga (Prg 8,24), On jo je
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ustvaril,stkal pred ostalimi stvarmi, popolnoma je odvisna od Njega, kar nam bi lahko
pojasnilo tudi dejstvo, da je prvi dejavnik razumnosti ravno »strah Gospodov«. Omenja
tudi, da se eksegeti ne strinjajo povsem o tem, ali je modrost res tista, ki jo je Bog
postavil v svet zato, da bi naredila red oz. da bi »skrbela za organizacijo«. Modrost je tu
opisana v popolni odvisnosti od Boga (drugod govori samostojno) (Whybray 1994, 41).
Sicer ostaja samostojna, a priznava, da vse dobre stvari ne prihajajo od nje neposredno,
temveč samo posredno, kajti posreduje dobro Boga ljudem.
Zadnji dve vrstici lahko razumemo v pomenu, da tisti, ki sprejme modrost oz. vzgojo,
postane srečen, vesel .. (»… se veselila dan za dnem … «). Sklenemo lahko, da
poslušnost besed vzgoje ter poučevanja prinaša človeku veselje, užitek in zadovoljstvo
(Weeks 2007), ki je cilj človekovega življenja.
»Zdaj torej, otroci, poslušajte me! Blagor tem, ki se drže mojih poti. Poslušajte vzgojo
in bodite modri, nikar je ne zametujte. Blagor človeku, ki me posluša, bedi dan za dnem
pri mojih vratih in čaka na pragu mojih duri. Kajti kdor me najde, najde življenje in
prejme milost od Gospoda. Kdor pa me zgreši, rani svojo dušo, vsi, ki me sovražijo,
ljubijo smrt.« (Prg 8,32-36)
Zaključek govora Modrosti je povsem jasen in neposreden. Na kratko predstavi, zakaj je
poslušnost njej in besedi vzgoje dobra. Sledimo kontrastu tega, v kar nas peljeta
poslušnost besed vzgoje in njihovo zavračanje, prvo človeka vodi k »milosti od
Gospoda« (Prg 8,36), drugo vodi k temu, da človek »ljubi smrt« (Prg 8,36). Gre torej za
vprašanje življenja in smrti, ki se začne z izbiro za ali proti modrosti (Whybray 1994).
Občinstvo, ki ga nagovarja, nagovori z »otroci« - torej je vsak otrok, ki potrebuje
vzgojo in učenje, vsak naj bi poslušal njene besede in se ob tem razvijal (McKane
1980).

2.2.10 DEVETO POGLAVJE
Deveto poglavje lahko opredelimo kot zadnji »pouk«, zadnjo »lekcijo« sinu, ki jo
beremo skozi celoten Predgovor. »Zadnji pouk« prihaja od poosebljene Modrosti. Na
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sinu oz. posamezniku samem je, da izbere modrost ali norost, kajti obe človeka vabita k
sebi, v svojo sredo, na svojo gostijo (Wycliffe Associates 2005).
»Modrost si je naredila hišo, izklesala si je sedem stebrov. Zaklala je svojo živino,
namešala svojega vina in pogrnila svojo mizo. Razpošilja svoje dekle in kliče na
križiščih utrjenega mesta …« (Prg 9,1-3)
Gre za uvod v zadnjo pesem modrosti, ki se nadaljuje z vabilom modrosti, ki ga ljudem
prinašajo njene dekle. Modrost se tu pojavi kot poosebljen lik, kot dejaven ženski lik, ki
kliče ljudi (o tem smo prali že v Prg 1 in Prg 8). Modrost tu sama pripravi darove za
ljudi, medtem ko v v. 17 beremo, da je norost, ki je nasproten pol modrosti, darove
ukradla. Zopet gre za kontrast tega, kar vzgoja je in kar vzgoja ni (Weeks 1994, 147).
»Kdo je preprost? Naj pride sem!« Temu, ki pogreša razumnost, pravi: »Pridite, jejte
moj kruh, pijte vino, ki sem ga namešala.« Pustite prostake, da boste živeli, stopajte po
poti razumnosti. Kdor vzgaja posmehljivca, si nakopava sramoto, kdor opominja
krivičnika, se omadežuje. Ne opominjaj posmehljivca, da te ne bo sovražil, opominjaj
modrega, da te bo ljubil. Pouči modrega in bo še modrejši, pojasni pravičnemu in bo
pomnožil znanje. Začetek modrosti je strah Gospodov, spoznanje svetih je razumnost.
Kajti po meni se ti pomnožijo dnevi, se ti podaljšajo leta življenja. Če si moder, si zase
moder, če pa se posmehuješ, boš sam trpel.«(Prg 9,4-12)
V teh vrsticah lahko preberemo zelo slikovit oz. nazoren prikaz, ki ga dopolnijo v. 1318; skupaj tvorijo, kot sem že zapisala, kontrast med tem, kaj vzgoja je in kaj ni
(Whybray 1994, 44). V. 7-12 opisujejo Modrost, ki jo uporabljajo razumni. V. 8, 9, 11
in 12 so naslovljene direktno na posamezno osebo/učenca, ki mu učitelj izraža določene
zahteve (prim. »ne opominjaj posmehljivca«, »pouči modrega«) (Whybray 1994, 46).
Modrost k sebi vabi vse ljudi, posebej preproste, ki še ne vedo, kaj je dobro in kaj je
slabo in jo prav zaradi tega potrebujejo. Za človeka je pomembno, da se vedno znova
zaveda, da nikoli ne ve vsega in da se mora vedno znova učiti (prim. Prg 9,9) (Wycliffe
Associates 2005).
»Gospa norost je živahna, prostaška in ničesar ne ve. Sedi pri vhodu svoje hiše na
prestolu utrjenega mesta in vabi mimoidoče, ki hočejo naprej po svoji poti: »Kdo je
preprost? Naj pride sem!« Temu, ki pogreša razumnost, pravi: »Ukradena voda je
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sladka, skriven kruh je dober.« Ta pa ne spozna, da so tam pokojni, njeni gostje so v
globinah podzemlja.« (Prg 9,13-18)
Gospa Norost, enako kot Modrost, vabi v svojo hišo na gostijo in ob tem uporablja iste
besede kot modrost. Problematika, ki se pojavi tu, sledi problemom greha, lenobe, kraje
(Weeks 2007). Pomemben del je v. 13, kjer je zapisano: »ničesar ne ve …«, kjer je
izpostavljena nevednost norosti, ki človeka vabi v smrt. Pred tem pa svarijo in
opozarjajo starši svoje otroke in učitelji svoje učence (McKane 1980), zato je
pomembno, da je razumen človek na preži in je previden, na katero pot stopa.
 Iz tega lahko sklenemo da je, deveto poglavje s kontrastom med Modrostjo in
Norostjo zaključek prvih devetih poglavij ter sinteza učenja teh poglavij. Sin oz.
mlad človek mora na tej točki sam sprejeti odločitev, sam izbrati (nujnost izbire
je tu poudarjena), »po kateri poti bo šel«, po poti dobrega ali zla. Njegova je
odločitev ali bo sprejel modrost, ki mu ponuja življenje ali neumnost, ki ga vodi
v smrt (Weeks 2007). Preprosto rečeno pregovor (sicer v 14,1) pove da je v
življenju potrebno vlagati v razumnost in bistroumnost, ko pa vanj pride norost,
pride do nereda. Modrost svoje povabilo zaključi s tem, da odziv na njeno
povabilo pomeni, da se je odpovedal objestnosti in neumnostim in da prihaja
naproti njenemu bivališču, kar pomeni, da stopa po poti razumnosti (Gilbert
2011). Opis te zgledne žene nam pokaže, kako je praktično živela modrost, ki jo
je prejela preko vzgoje in učenja (Gilbert 2011), kar nam še enkrat dokazuje ,
kako pomembno je to, kar prejemamo od staršev in učiteljev, udejanjati v
realnosti in da ni dovolj samo, da prejemamo navodila ipd. Ves čas Predgovora
sledimo kontrastu med dobrim in slabim, na koncu pa lahko rečemo, da smo za
zaključek dobili izrazito pozitiven portret konkretne žene, ki je popolno
nasprotje tujke, o kateri beremo v Prg 7 (Gilbert 2011).

2.2.11 ENAINTRIDESETO POGLAVJE
Ves čas sledimo svetopisemski modrosti, ki jo posameznik prejema preko vzgoje s
strani staršev, učiteljev in tudi Boga, omogoča pa mu spoznanje prave poti in pravega
načina življenja. Vednost obstaja zunaj ljudi in morajo jo doseči (Fox 1999).
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»Besede Lemuela, kralja, izrek, s katerim ga je vzgajala njegova mati. Kaj naj ti povem,
sin moj, kaj, sin mojega naročja, kaj, sin mojih obljub! Ne dajaj svoje moči ženskam, ne
svojih poti pogubnicam kraljev.« (Prg 31,1-3)
Gre za besede, s katerimi je mati vzgajala omenjenega kralja Lemuela in jih ta
posreduje pri svojem poučevanju (Fox 2009, 884). Želi, da pozorno posluša njene
nasvete za življenje, da postane pošten kralj. Opozarja ga, da ni dobro v življenju
spletkariti ipd. (McKane 1980).
»Ne spodobi se kraljem, o Lemuel, ne spodobi se kraljem, da bi pili vino, ne
oblastnikom želja po opojni pijači. Sicer bi pili in pozabljali postavo, prevračali bi
pravico vseh ponižanih. Dajajte opojno pijačo umirajočemu, vino zagrenjenim v duši:
naj pije in naj pozabi na svojo revščino, naj ne misli več na svoje trpljenje.« (Prg 31,47)
Prvič v knjigi sledimo vrsti različnih nasvetov matere sinu, tudi o tem, kaj so njegove
odgovornosti, dolžnosti in obveznosti (McKane 1980), kot je na primer lajšati bolečine
revnim ter jim zagotavljati pravico (Fox 2009, 888). Fox (2009) najde povezavo s Prg
1,3, kjer beremo o pravičnosti in poštenosti. Eden od nasvetov je tudi ta, da naj se
izogiba alkoholu. Nekaj podobnega zasledimo v egiptovskih šolskih pismih, ki so jih
očetje pisali in v njih karali šoloobvezne sinove, ki so opustili študij (Fox 2009, 886).
»Odpiraj svoja usta za mutca, za pravico vseh prizadetih. Odpiraj svoja usta, razsojaj
pravično, brani ponižanega in ubožca.« (Prg 31,8-9)
Materino opozorilo se tu nanaša na to, da sin priskoči na pomoč nemočnemu, ubogemu,
tistemu, ki nima glasu in prizadetemu (vdove, sirote, tujci, revni …) ter jim da, kar jim
pripada po pravici (Fox 2009, 888), saj je njen sin kralj in je dolžan zagotoviti pravico
predvsem revnim in ubogim. Ne govorimo o fizično nemočnih ljudeh, temveč o
socialno šibkih, brez glasu pravice (McKane 1980, 241). Vsakdo mora skrbeti za zgoraj
naštete ljudi, ne samo kralj (čeprav je nauk prvotno namenjen kralju).Odgovornost
vsakega je, da pomaga drugemu (Wycliffe Associates 2005).
POHVALA VRLI ŽENI 31,10-31
V tej pesnitvi je v ospredje postavljena izjemna kakovost žene, ki jo opisuje (Gilbert
2011). Eksegeti se med seboj razhajajo ob vprašanju, ali pesnitev opeva konkretno
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osebo ali gre zgolj za neko idealizirano podobo. Fox (2009) meni, da gre za opis
konkretne osebe, a jo je zaradi neverjetnih sposobnosti težko najti. Pesem je sestavljena
iz uvoda in zaključka, vmes pa sledimo različnim motivom hvale, od pravičnosti do
pomoči itd.
Lahko bi rekli, da Pohvala vrli ženi povzema učenje prvih devetih poglavij, ki smo jih
že opisali in prikazuje sintezo tega, kar naj bi človek prevzel in kar naj bi postal. V obeh
delih 31. poglavja beremo o ženskah, kjer prva (1-9) uči in svari, druga (10-31) pa
konkretno deluje. Obe na svoj način predstavljata ideala, h katerima človek teži skozi
življenje, začne pa se že v mladosti z vzgajanjem in učenjem. Razlika med ženama je v
tem, da prva posveča pozornost sinu, druga pa možu (kontrast temu zasledimo v
sedmem poglavju, kjer beremo o ženi tujki).
»Vrlo ženo, kdo jo najde! Njena vrednost je daleč nad biseri. Srce njenega moža zaupa
vanjo, povračila ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in ne hudega vse dni svojega
življenja. (Prg 31,10-12)
Avtor se zaveda redkosti dobre (idealne) žene, kdor pa jo najde, je v svojem življenju
pridobil dragocen zaklad, ki je neprecenljiv in se ne more primerjati z drugim
bogastvom (Fox 2009, 892). V življenju jo spremlja razumnost, zato izbira dobre stvari
in prave poti (Wycliffe Associates 2005), zaradi česar ji mož zaupa (Fox 2009).
»Skrbi za volno in lan in dela s pridnimi rokami. Je kakor trgovčeva ladja, od daleč
prinaša svoj kruh. Vstaja, ko je še noč, in daje hrano svoji družini, obrok svojim
deklam. Ogleda si njivo in jo kupi, z zaslužkom svojih rok zasadi vinograd. Opasuje z
močjo svoje boke in utrjuje svoje lakte. Čuti, kdaj je kupčija zanjo ugodna, njena
svetilka ponoči ne ugasne. Svoje roke izteguje k preslici, njene dlani prijemajo vreteno.
Svojo dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja ubogemu. Za svojo družino se ne boji
snega, kajti vsa njena družina ima dvojno obleko. Pripravlja si odeje, njena obleka sta
tančica in škrlat. Njen mož je poznan pri mestnih vratih, ko sedi med starešinami dežele.
Platno izdeluje in ga prodaja, pasove oddaja trgovcu. Moč in čast sta njeno oblačilo,
smeji se prihodnjemu dnevu. Svoja usta odpira modro, dober pouk je na njenem jeziku.
Pazi na poti svoje družine in ne je lenuharskega kruha.« (Prg 31, 13-27)
Ta del lahko imenujemo tudi glavni del pesnitve (Gilbert 2011), kjer so izpostavljeni
razlogi za hvalo ženi. Gre za opis vrlin, ki jih je skozi življenje (preko vzgoje in učenja)
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pridobila in ji koristijo za dobro življenje. Govori o najrazličnejših vrlinah, kot so
izdelovanje oblek, skrb za hrano, služenje denarja, preudarnost in vztrajnost, skrb za
uboge in pomoči potrebne, odgovarjanje na potrebe svoje družine (moža in sinov, ki jo
zaradi vsega tega hvalijo (Whybray 1994, 154), hkrati je razumna in modra in te svoje
lastnosti predaja naprej kot pouk – verski, moralni in hkrati tudi praktični (McKane
1980). Njen nauk je pomemben, kar zasledimo že v Prg 1,8 (»ne zametuj nauka svoje
matere«), in jo tako predstavimo tudi kot učiteljico.
Odlomek lahko razdelimo na dva dela, prvi del (13-19) govori o njeni dejavnosti –
zgodaj vstaja, dela …, drugi del (20-27) pagovori bolj o skrbi za drugega, pomoči
drugemu, kaže na pozornost do drugih (Gilbert 2011).
»Njeni sinovi vstajajo in jo blagrujejo, njen mož vstaja in jo hvali: »Veliko hčera si je
pridobilo imetje, ti prekašaš vse.« (Prg 31,28-29)
Prav zaradi vseh njenih dejavnosti in lastnosti jo sinovi in mož hvalijo in blagrujejo. Ti
dve vrstici imata še večjo vrednost, ker v Knjigi pregovorov sledimo svarilom pred
nespodobnimi in tujimi ženami, tu pa je predstavljeno njihovo nasprotje, žena, ki je
vredna hvale zaradi svojih dobrih lastnosti (Weeks 2007).
»Milina je varljiva in lepota je prazna, žena, ki se boji Gospoda, pa je vredna hvale.
Dajajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri mestnih vratih.« (Prg 31,3031)
Ženi (človeku) ne koristi lepota ter simpatičnost, tisto, kar jo predstavlja kot dobro, je
»strah Gospodov (McKane 1980). Vse njene telesne in duhovne vrednosti imajo sicer
pred Bogom pomembno vrednost, a duhovne bi ostale, tudi če sama ne bi oblikovala oz.
proizvajala materialnega bogastva, kajti duhovne oz. osebne kreposti človek pridobi in v
njem ostajajo za vedno, če jih le neguje. Pesem se zaključi s klicem po hvali vrle žene,
ki kliče po tem, da bi ljudje prepoznali in ji pripisovali njene dosežke in dobre lastnosti
(McKane 1980). Dober, moder človek ne potrebuje hvale s strani drugih ljudi, kajti
hvalijo ga njegova lastna dela.
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2.3 ZAKLJUČEK
Vzgajanje je v prvi vrsti naloga staršev oz. skrbnikov, kar je izrazito prikazano v
analiziranih poglavjih Knjige pregovorov. Način posredovanja besed vzgoje je ustni,
torej gre za govorjeno besedo, ki jo starši, učitelji ali pa tudi poosebljena Modrost
posredujejo otrokom, mladostnikom oz. ljudem nasploh. Te besede velikokrat izhajajo
iz tradicije in so izrečene zato, da se z njimi posreduje nauk, ki je pomemben za
posameznikovo delovanje. Iz analize lahko sklenemo, da je glavni namen vzgoje ta, da
se posameznika pripravi na soočenje s problemi življenja, da oblikuje pravilno vedenje
v družbi oz. da se oblikuje posameznikova duša, ki ga bo skozi življenje vodila po
najrazličnejših poteh. Če posameznik sprejme besede vzgoje, bo hodil po pravih poteh
in njegove odločitve bodo modre, v nasprotnem primeru, pa ga bodo vodile v smrt. Iz
tega lahko sklenemo, da sta vzgoja in izobraževanje pomembna za duhovno oblikovanje
posameznika.
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3. SINTEZA: SKUPNE TOČKE IN RAZLIKE

Skozi pregled vzgoje in izobraževanja, ki je potekalo v judovskem času ter analize
Knjige pregovorov je težko ugotoviti nove, še nepoznane idej in elemente vzgoje in
izobraževanja, lahko pa nekatere elemente vzgoje osvetlimo in jih poudarimo, da bi
prišli bolj v ospredje pri sami praksi.
Sodobni izobraževalni sistemi so ves čas pod žarom spreminjanja in preustvarjanja, kar
od pedagoga, vzgojitelja, učitelja ter ne nazadnje tudi starša terja nov premislek o vzgoji
in izobraževanju.
Definicij vzgoje in izobraževanja najdemo veliko (že v judovski tradiciji smo jih
zasledili kar nekaj – glej 1. poglavje), a gre vseeno za koncept, ki ga ni mogoče
razjasniti samo z definicijami. Kalan (2009, 119) meni, da koncept vzgoje in
izobraževanja najbolje razjasnimo z navezavo na antično grško paideio. Grki naj bi bili
tisti, ki so ustvarili tako sistem vzgoje kot tudi pedagogiko, zato se je potrebno vedno
znova vračati k antični vzgoji.
Trdimo lahko, da je bila grško-rimska kultura v celoti nekakšen sistem vzgoje in
izobraževanja, zato ravno iz tega časa najdemo mnogo izrekov o pomenu vzgoje. Za
Heraklita je bila vzgoja »drugo sonce«, za Antifonta pa sta bila vzgoja in izobraževanje
»prvo med človeškimi stvarmi« (»najvažnejša na svetu je po mojem mnenju vzgoja«).
Če slednje navežemo na ugotovitve analize Knjige pregovorov, lahko sklenemo, da tako
judovstvo kot grštvo poudarjajta pomen vzgoje (in izobraževanja) kot nekaj, kar je
človeku primarno, zanj ključnega pomena, če želi živeti in delovati (Kalan 2009).
Vse ugotovljeno lahko apliciramo na proces vzgoje in izobraževanja v sedanjosti z
obzirom na to, da upoštevamo spremembe in posebnosti trenutnega časa. Starodavna
besedila lahko postanejo aktualna za trenuten čas, če si znamo postaviti pravilna
vprašanja in znotraj besedil iskati odgovore, ki nam bodo v pomoč. Prav zaradi tega
besede Boga, ki jih beremo v Svetem pismu, postanejo aktualne tudi v sodobnem času
(Mazzinghi 2011, 12).

49

3.1 POVEZANOST YASAR, MUSAR IN PAIDEIA Z ANALIZO KNJIGE
PREGOVOROV
V 1. poglavju naloge sem predstavila tri izraze, ki jih v slovenščini prevedemo kot
»vzgoja«, to so yasar, musar ter paideia. V tem poglavju bom poskušala najti povezave
med temi tremi pojmi ter ugotovitvami literarne analize Knjige pregovorov.
1) Kot temelj človekovega bivanja ter njegovega obstoja je za antične filozofe paideia,
ki je hkrati sestavni del vsakršnega kulturnega sveta. K slednjemu

spada tudi

prenašanje tradicije in izročila (Kalan 2009), kulturnega ali religioznega. Pri
raziskovanju judovsko-krščanskega pogleda na vzgojo in izobraževanje lahko
zasledimo (de Vaux 1961, 49), da je bila pomembna naloga staršev posredovanje
tradicije, predvsem religiozne. To je imelo ključen pomen za izpolnjevanje dolžnosti, ki
so jih prejeli od svojih prednikov. Primer takšne vzgoje najdemo v Prg 4, kjer oče
sinove (oz. sina) povabi k poslušanju njegovih besed, ki izhajajo iz tradicije. V svojem
nagovoru pove, da so to besede »ki jih je prejel od svojega očeta, ko je bil še otrok«,
zato bo lahko tudi sin uporabil te besede pri vzgoji svojih otrok (Whybray 1994).
Tudi danes se srečujemo z izreki, navodili vzgoje, ki so del tradicije in jih starši ali
vzgojitelji prenašajo na otroke, učence … Kot zapiše Kalan (2009), je tradicija ključen
element vzgoje mladega človeka, kajti samo tako kulturna zgodovina postane nekaj
živega, kar se ohranja in pomaga človeku pri ustvarjanju. Kot lahko razberemo, je bilo v
judovsko-krščanskem času pomembno prenašanje »izrekov« iz generacije v generacijo,
kar pa danes postaja že malce vprašljivo, zato bi lahko sodobno moderno izobraževanje
iskalo pogrešane oz. prezrte elemente v antični grški ter judovski kulturi (Kalan 2009).
2) Za antične filozofe je bila paideia zelo pomemben proces, ki človeka vodi k
spreminjanju, kot je to zapisal Aristotel. Slednji je vzgojo opredelil s tremi stvarmi,
naravo, znanjem in poučevanjem (Kalan 2009, 122), kar lahko na nek način povežemo s
McKanovimi (1980) fazami učenčevih nalog, kjer je potrebno sprejeti povabilo oz. biti
pripravljen sprejeti povabilo (narava), poslušati besedo očeta, učitelja (poučevanje) ter
aktivno »klicati« razumnost (znanje). Poslušati, slišati ter odzvati se na to, je tisto, kar
človeka pripelje do modrosti.

50

3) Ena izmed pomembnih »kvalitet« vzgoje je ta, da postane »varuh duše« (Kalan 2009,
122), čemur ves čas sledimo v Knjigi pregovorov, kjer spremljamo pripoved »o dveh
poteh«, in sicer, tiste, ki vodi v življenje in tiste, ki vodi v smrt. Prva temelji na sprejetju
besed vzgoje druga na zavračanju. V Pregovorih so na nekaj mestih opisane posledice
sprejetja in zavračanja besed vzgoje (modrosti), torej, kaj človeku prinaša prvo in kaj
drugo. Še posebej je to izpostavljeno v Prg 4,10-19, kjer sta opisani pot dobrega in
slabega (Gilbert 2011). Kittel (1983, 613) zapiše, da človek, ki se odpove paidei, rani
najbolj plemenit in pomemben del sebe. Ves čas sledimo kontrastu med dvema poloma,
ki je prisoten skozi celotnih deset poglavij in ki kažejo na to, kaj vzgoja je in kaj vzgoja
ni.
4) Aristotel (Kalan 2009, 123) pravi, da z vzgojo dosežemo, da ljudje postanejo bolj
sočutni ter zmožni dobrih misli. Potrditev tega najdemo tudi pri judovskem pogledu na
vzgojo ter

ob literarni analizi Knjige pregovorov. Bertram, (s.v. »paideia«, v:

Theological Dictionary of the New Testament) piše o tem, da filozofski koncept
paideie, torej vzgoje, vključuje kulturo posameznikov, ki predstavlja oblikovanje
moralne osebnosti posameznika ter izpolnitev njegove človeške narave v smeri
»človečnosti«. Lahko bi rekli, da takšno izobrazbo sestavlja vse od splošnega znanja,
razsodnosti, jasnega pogleda na svet in na Boga, do praktične modrosti – gre za
intelektualno in duhovno kulturo posameznika, ki mu omogoča razvoj njegovega duha.
Tudi ta element zasledimo v Knjigi pregovorov, kjer je eksplicitno zapisano: »Tvoji duši
bosta življenje, tvojemu vratu okras.« (Prg 3,22), kar nakazuje na to, kako vredna sta
vzgoja in izobraževanje. Avtor zapiše še, da je paideia »dragulj duše«, ki prinaša rešitev
(zdravje duha, moč, sposobnosti); človek postane zmožen ločevati med svetim in ne
svetim, čistim in nečistim.
5) Vzgoja je ena od odgovornosti staršev in se skozi razvoj ni preveč spremenila, naloga
staršev je bila v preteklosti in je tudi v sedanjosti. V judovskem času (de Vaux 1961,
48) so bile najprej za otroke odgovorne matere (skupaj z dojiljami, varuškami ipd.),
skrb pa je potekala do adolescence. Vzgojo dečkov je v tem času prevzel oče. Skupna
naloga staršev je bila, da so otrokom posredovali religiozno tradicijo, učenje je potekalo
preko govorjene besede (kar sledimo v Knjigi pregovorov). V prvi vrsti je bila to
odgovornost staršev (prim. Prg 1,8), ki so imeli možnost, da so otroke tudi kaznovali.
Odgovorni so bili za to, da otrok postane »produktiven član« družbe. Tudi koncept
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paideie daje pomemben poudarek staršem, ki jih vidi kot tiste, ki otroku dajo življenje
in ga z avtoriteto oblikujejo (Bertram, s.v. »paideia«, v: Theological Dictionary of the
New Testament). V Knjigi pregovorov beremo, kako oče (tudi mati) ter poosebljena
Modrost, preko govorjene besede podajata navodila, vodila, izreke … vzgoje, (te lahko
izhajajo iz tradicije (prim. Prg 4) ali pa pripadajo veri, moralnosti, delovanju itd.).
6) Izobraževanje navadno povezujemo z dobo otroštva in mladostništva, vendar v
sodobnem svetu v ospredje prihaja t.i. vseživljenjsko izobraževanje. V omenjeni
literaturi to ni izpostavljeno kot nekaj, kar bi bilo organizirano, ampak zasledimo le to,
da se izobraževanje res zaključi s prehodom otroka v odraslo dobo, a je pomembno, da
se človek t.i. »samoizobražuje«, preko dela, izkušenj itd. Pri analizi lahko v 8. poglavju
neposredno zasledimo to idejo, ko poosebljena Modrost nagovarja vse »človeške otroke
in može«, naj jo sprejmejo in ravnajo po njej. Idejo »pridobivanja« modrosti tudi v
odraslosti lahko zasledimo v Sir 51,13-31, kjer Sirah opisuje svoj odnos do Modrosti
skozi celo življenje in že v prvi vrstici poudari, da je modrost sad osebnega iskanja.
Predstavi vse dobro, kar je z iskanjem in sprejetjem modrosti pridobil (prim. ne bom
osramočen in zapuščen - Sir 51,18;20). Tudi v Mdr 8 beremo o iskanju modrosti skozi
celo življenje, kajti človeku prinaša mnogo kreposti – pravičnost, razumnosti,
preudarnost, srčnost (prim. Mdr 8,7).
7) Ob vzgoji pomislimo tudi na element kaznovanja. Pri pregledu judovskega vzgajanja
zasledimo, da oče pri kaznovanju ni smel biti neodločen in se ni smel izogibati palice.
Yasar kot eden izmed pojmov, ki ga prevajamo v vzgojo med svoje pomene vključuje
tudi kaznovanje oz. grajanje. Branson v Theological Dictionary of the Old Testament
opisuje, da se ta pomen navezuje na to, da želimo s kaznijo nekoga »popraviti«, ga
poučiti.. Ta odgovornost je pripisana staršem. Kaznovanje lahko povežemo tudi z
discipliniranjem, kar najdemo v definiciji pojma musar. Mlad človek naj bi pri svojem
oblikovanju potreboval zelo strogo disciplino, ki jo okrepi telesna kazen (prim. Prg
23,13). Stara zaveza govori o tem, da tudi Bog uporablja kazen, da bi svoje ljudstvo
poučil o stvareh ter človeka vrnil k primernemu vedenju (Branson, s.v. »musar« v:
Theological Dictionary of the Old Testament). Tudi pojem paideia vključuje element
kaznovanja oz. popravljanja. Kazen človeku pomaga, da razmisli o svojih dejanjih ter
jih popravi.
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Slednje zasledimo tudi v Knjigi Pregovorov, kjer je kazen pravična in namenjena
človeku, ki ne upošteva modrosti (besed vzgoje) ali jih namerno zavrača. V drugem
poglavju lahko kazen razumemo kot svarilo ali predpostavljanje kazni, če posameznik
zagreši slabo dejanje. Tako v v. 8-19 beremo, kaj prinaša poslušnost navodilom,
besedam vzgoje … (Whybray 1994, 32).
8) Pojem yasar lahko razumemo tudi kot poučevanje, kar je eden od ključnih elementov
vzgajanja, tj. mlademu človeku z vzgojo sporočiti (ga poučiti) določeno znanje, da bi
oblikoval neko specifično obnašanje. Musar v eni od svojih oblik pomeni tudi »celoto
znanja«, ki naj bi jo posameznik preko vzgoje prejel, oblikoval … Potrebna je
poslušnost učenca ter uporaba slišanih navodil ipd. Pojem lahko razumemo kot
potrebno vednost, ki jo posameznik prejme in oblikuje zato, da se uspešno spoprime s
problemi (o tem nam govori tudi Prg 8,10).
Končno bi lahko rekli, da imajo vsi ti pojmi, ki jih razumemo kot vzgojo, poučevanje,
kaznovanje ipd., skupen namen in sicer, da posameznik pridobi neko znanje in modrost,
kajti le to je ključ, da v življenju uspe, da »hodi po pravi poti«. Kdor zanemarja musar,
naj bi trpel revščino ter izgubil svoje življenje. Temelj vzgajanja in poučevanja, ki ga tu
zasledimo, se nanaša na pravilen oz. moder način življenja, ki posamezniku prinaša
srečo, blaginjo in dobro življenje. Tudi v Knjigi pregovorov ves čas sledimo kontrastu
med tem, v kaj vodi vzgoja in v kaj vodi zanikanje oz. zanemarjanje besed vzgoje.
Polarnost želi človeka spodbuditi, da bi bil poslušen besedam staršev, vzgojiteljev idr.
Modrostna literatura, na čelu z analizirano knjigo, v ospredje postavlja povezanost z
Bogom, ki za človeka pomeni vir učenja in modrosti. Zaradi njega človek lahko
pridobiva vednost in znanje. Za Jude paideia pomeni celoto snovi, ki posamezniku
omogoča podporo pri razvoju.

3.2 TEOLOŠKI VIDIK
Yasar, musar in paideio lahko postavimo na stično točko in znotraj njih poiščemo
podobnosti, nekaj tega je zapisano v osmih točkah prejšnjega poglavja. Pomembno pa
je, da med temi pojmi najdemo tudi razlike, z namenom, da bi dobili čim boljši oz.
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jasnejši vpogled v to, kaj nam »ponujata« judovsko-krščanski ter grški pogled na proces
vzgoje.
Pomembna in glavna razlika, ki jo opazimo med pogledoma, je postavitev cilja vzgoje
ali drugače rečeno, odgovor na vprašanje, kaj želimo z vzgojo pri posamezniku doseči.
Če najprej pogledamo grški svet, je njihov glavni cilj izpopolnitev posameznega
človeka. S pridobitvijo paideie posameznik pridobi splošno kulturo in oblikuje moralno
osebnost, z njo se izpopolni njegova človeška narava (človečnost). V prvi vrsti stremijo
k temu, da se v posamezniku oblikuje duhovna in intelektualna kultura (Bertram, s.v.
»paideia«, v: Theological Dictionary of the New Testament). Paideio razumejo celo kot
posameznikovo lastnino.
Že samo dejstvo, kdo je tisti, ki vzgaja otroka oz. posameznika, nam razkriva temelj
vzgoje. V grškem svetu so starši najeli in plačali t.i. sužnje, ki so njihove otroke vzgajali
in poučevali, torej med starši in otroki ni bilo odnosa, ki

je temelj judovsko-

krščanskega pogleda.
V nasprotju z grškim pogledom pa judovsko-krščanski pogled na vzgojo ta kontekst
vzgoje obogati, saj v ospredje ni več postavljena izpopolnitev posameznika, temveč sam
odnos, ki vzgojo posreduje. Poudarjen je pomen okolja, v katerem vzgoja poteka. V prvi
vrsti vzgojo prevzame družina, lahko tudi širša družina (stari starši, strici itd.) ter hkrati
tudi družba, ki ji družina pripada. Od nje je posameznik prejemal pogled na svet,
tradicijo, običaje idr. Pomembno je bilo tudi posameznikovo zavedanje pripadnosti
zgodovini odrešenja, s katero so se posamezniki soočali preko vzgoje v družini in širši
družbi (skupna praznovanja, molitve, romanja itd.).
Ozadje vzgoje in teološki temelj vzgoje predstavlja odnos, ki se oblikuje med otrokom
in starši, kar lahko prenesemo tudi na odnos med ljudstvom in Bogom. Gre za odvisnost
prvega od drugega.
De Vaux (1961, 48) zapiše, da je skrb za otroka temeljna naloga staršev (od začetka
predvsem matere), vse dokler se ta ne nauči hoditi. Njihova odgovornost je, da skrbijo
za otroka dokler ta ne »dozori«. Vse do tega trenutka pa o otroku in stvareh zanj
odločajo starši, saj otrok sam tega še ni sposoben. Ko dozori, postane sam odgovoren za
svoje odločitve. Starši so zato z vzgojo otrokom želeli posredovati čim več uporabnega
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in koristnega (kar je izhajalo iz ljubezni do otroka), kar jim bo v pomoč, ko se bodo
sami odločali in ko bodo postavljeni pred izbiro (Branson, s.v. »yasar« v: Theological
Dictionary of the Old Testament). Po Božjem načrtu naj bi bila ravno družina prvi kraj
počlovečenja človeške osebe ter zibelka življenja in ljubezni (Papeški svet Pravičnost in
mir 2007), torej je družina tista, ki posamezniku pomaga, da pride do »izpopolnitve
človekove narave«.
Postavimo si vprašanje, kaj je tisto, kar želimo otroku privzgojiti, da mu bo koristilo, ko
se bo samostojno odločal. Odgovor lahko najdemo pri Luci Manzzinghiju (2011, 29), ki
piše o tem, da je prva in zelo pomembna naloga staršev (učiteljev), da otroku »odprejo
oči«, da ga vzgajajo za svobodo, da se bo znal samostojno in pravilno odločati. Že v
Prg 4,25 beremo: »Tvoje oči naj gledajo naravnost, tvoje trepalnice naj bodo
naravnane predte.«, kar človeka opominja na to, da bodo njegove oči pri odločitvah in
izbirah odprte. Izziv svobode je namreč v tem, da človek sprejema prave odločitve.
Izreki in pregovori, ki jih beremo v Knjigi pregovorov od bralca ničesar ne zahtevajo,
temveč mu dajejo možnost razmisleka in svobodne odločitve, za katere pa sam nosi
posledice. Moder človek razume, da je vzgoja stvar svobode, saj jo lahko sprejmeš ali
zavrneš, odločitev je na vsakem posamezniku. Judovsko-krščanski svet je verjel v
veliko vrednost človekove svobode, ki sprejema ali zavrača (tudi sporočila, ki prihajajo
od Boga). Svoboda je pogoj za vzgojo, je pot do cilja.
Judje in kristjani so videli pomembnost vzgoje tudi v tem, da jim je služila kot prenos
tradicije, običajev in nenazadnje za njih najbolj svetega - Postave. Že njihovo življenje
po Postavi predstavlja odnosz Bogom, ki prinaša dobro in srečno življenje. Ozadje
odnosnosti in vzgoje se skriva v teologiji zaveze oz. v zavezi (enostranski in
obojestranski), ki jo je Bog sklenil z ljudstvom. Življenje po njej jim je prinašalo srečo.
Ljubljenost od Boga je tako prihajala preko tega, da so resnično živeli odnos z Njim.
Glavna razlika, ki se tu pokaže je ta, da se otroka postavi v okolje odnosov, sprva s
starši, nato z drugimi in z Bogom. Z otrokom je potrebno živeti odnos, iz katerega čuti,
da je ljubljen in poklican v odnos in da tudi svoje življenje oblikuje preko odnosa. Prav
ta vidik pa nam skozi celotno NZ kaže Jezus Kristus - da so odnosi temeljna stvarnost
človekovega bivanja, medtem ko današnji svet v ospredje postavlja »grški pogled« pridobiti in imeti čim več zase, kar je do neke mere lahko tudi dobro, če upoštevamo
dejstvo, da živimo odnose in da so ti temelj našega bivanja.
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Lahko bi rekli, da je prioriteta judovsko-krščanskega pogleda na vzgojo

otrokom

posredovati bistvo njihovega življenja – odnos. Hkrati pa jim je dano spoznanje, da
ravno iz odnosa do (D)drugega izhaja življenje, kar lahko razumemo kot teološki temelj
vzgoje. Zdi se, da je za človeka bistveno, da mora biti vsak pripravljen skrbet za
drugega, kakor starši skrbijo za svojega otroka ali pa kot Bog skrbi za svoje ljudstvo in
ne samo gledati nase, kako bo uspel, kaj si bo pridobil. Iskati mora poti, kako drugemu
priti nasproti, mu pomagati, pokazati, da je tudi on ljubljen in poklican, da življenje
gradi na odnosu. Vzgoja, ki temelji na odnosu, naj bi posredovala zavedanje, da živimo
iz odnosa, ki temelji na ljubezni – do bližnjega in Boga. Človek naj bi svojo izpolnitev
(človečnost) dosegel s tem, da živi in dela v ljubezni do Boga in njegove modrosti
(Manzzinghi 2011, 36).
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SKLEP

Vzgoja je pomemben proces, preko katerega gre vsak posameznik, razlika pa je, čemu
pri procesu vzgoje dajemo poudarek oz. kaj se nam zdi bistveno. Skozi nalogo sem ob
pomoči literarne analize Prg 1–9; 31 želela prikazati judovsko-krščanski ter grški
pogled na vzgojo..
Vsaka kultura, družba in tudi posameznik si zariše svoj smisel vzgajanja, opredeli svoje
načine, metode ter cilje. Razliko med zadnjimi sem zasledila med judovsko-krščanskim
in grškim pogledom. Prvi v ospredje postavlja odnos in življenje iz odnosa, ki ga starši
posredujejo svojim otrokom, da bi tudi oni imeli dobro in srečno življenje, ki temelji na
odnosu z Bogom. Drugi se obrača na posameznika, na njegovo osebno dobro in
zadovoljstvo, temeljni cilj pa vidi v izpopolnitvi posameznikove človečnosti.
Z različnimi pojmi (yasar, musar, paideia), ki jih prevajamo kot vzgoja, sem želela
predstaviti širok spekter razumevanja pojma vzgoje v judovskem ter grškem prostoru.
Ob literarni analizi ter iskanju stičnih točk lahko najdemo koristne elemente, ki jih
prenesemo v sedanji čas ter s temi obogatimo kontekst vzgoje.
Čeprav velja grški svet s paideio za začetnika sistema vzgoje in je poudarjen pomen
vračanja k antični vzgoji, pa se mi zdi bolj ključnega pomena, da poskušamo poiskati
smisel vzgoje ravno v judovsko-krščanskem svetu, ki v ospredje izrazito postavlja
pomembnost odnosa, ki je aktualen v vsakem času in prostoru.
V tej odnosnosti lahko najdemo teološke temelje vzgoje, ki jih bo potrebno v
prihodnosti še natančneje opisati ter orisati, da bodo lahko razumljivi in hkrati
oprijemljivi za vsakega človeka in da bomo kot Heraklit v vzgoji videli »drugo sonce«.
Predvsem pa si je potrebno dovoliti, da se oblikujemo v Kristusu, da ne bomo, kot piše
Pavel v Ef 4,14: »več nedorasli otroci, ki jih premetava in kot valove razburka vsak
veter nauka v človeški zvijačnosti in pretkanosti, v blodnem zavajanju«.
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POVZETEK

Avtorica diplomskega dela raziskuje razumevanje vzgoje v judovskem in grškem svetu
ter poskuša hebrejski (yasar, musar) in grško (paideia) izpeljanko navezati na literarno
analizo Prg 1–9; 31. Izpeljanke vzgoje vsebujejo različne pomene, med njimi so
poučevati, grajati, kaznovati, poboljšati, celota znanja ter specifično znanje.
Vzgoja je poudarjena kot oblikovanje posameznika, ki ga vodi do samostojnih
odločitev, ki so za njegovo življenje dobre in mu pomagajo, da je le-to dobro, srečno.
Človeka izpopolni pridobitev modrosti, ki jo sprva pridobiva preko vzgoje od staršev (to
je njihova odgovornost), ko pa je dovolj zrel, se je sposoben sam odločati o sprejemu ali
zavrnitvi besed vzgoje. Če besede vzgoje zavrne, ga to vodi na slabo pot ter lahko tudi v
izgubo življenja. Na to nas opozarjajo vsa omenjena poglavja Knjige pregovorov, ki
pred človeka postavljajo svobodno odločitev med poslušanjem ali pa zavrnitvijo besed
vzgoje oz. drugače rečeno, človeka postavijo pred izbiro poti.
Pregovori so pri vzgoji uporabljeni zato, ker so izrazito jasni in ne vsebujejo odvečnih
besed, so lahko zapomljivi ter se lahko predajajo naprej. V sebi nosijo preprosto
sporočilo in kažejo na vrednote, ki so aktualne v vsakem času.
Avtorici se zdi pomemben del naloge literarna analiza, ki jo je v tretjem poglavju
dopolnila z ugotovitvami prvega poglavja ter z iskanjem stičnih točk ter razkorakov
med judovsko-krščanskim in grškim pogledom na vzgojo, zato meni, da je to poglavje
središče diplomskega dela. Temeljno razliko med pogledoma vidi v cilju vzgoje, kjer
judovsko-krščanski pogled v ospredje postavlja odnos, iz katerega izhaja vzgoja, grški
pogled pa vidi cilj v izpopolnitvi posameznika.
KLJUČNE BESEDE: modrostna literatura, vzgoja, Pregovori, judovstvo, grštvo,
teološki pogled
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ABSTRACT

The author of the thesis researches Jewish and Greek understanding of education as well
as the Hebrew (yasar, musar) and Greek (paideia) derivative of the word, by focusing
on and tying it to the literary analysis of Prg 1–9; 31. Derivatives of the word education
contain various meanings, among these: to instruct, to reprimand, to chastise, to
improve, knowledge, skill.
Education is perceived as the shaping of an individual, which leads him to autonomous
decisions that are beneficial to his life and encourage good and happy living. A person
is fulfilled through the attainment of wisdom, which he initially gains through his
parent’s education (it is their responsibility); however, when he is matured, he is
capable of deciding whether to accept or refuse the words of education. This choice
could lead him on a wrong path and even to loss of life. All the mentioned chapters of
the Book of Proverbs caution us about this. The Book confronts us with the decision
between obedience or refusal of the word of education, i.e. an individual must choose
his path on his own.
The proverbs are used in education because of their distinctive clarity and because they
do not contain any redundant words, thus they are easy to remember and to pass on.
They carry a simple message and they exhibit the values, which are relevant in any era.
The author sees the literary analysis as an important part of the thesis, which she, in the
third chapter, supplements with findings from first chapter and with the search for
common points between Jewish-Christian and Greek view on education. Therefore she
sees this chapter as a central part of the thesis. The goal of the education is what the
author considers as the fundamental difference between both views on education, with
Jewish-Christine view focusing on the relationship out of which the education arises,
whereas according to Greek view the goal is individual fulfilment.
KEY WORDS: wisdom literature, education, Proverbs, Judaism, Greek, theological
view
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