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 PREDGOVOR K PRVI IZDAJI

Družbeno življenje urejajo raznovrstni predpisi, ki jih določeno ljudstvo sprejme ali 
z običaji po svobodni izbiri ali mu jih naloži oblast. Posamezniki se morajo predpi-
som podrediti, ti pa obstajajo zaradi dobrobiti družbe ne glede na njeno velikost; naj 
gre za družinsko, politično ali versko skupnost. Prilagajajo se času, kraju, delno so 
odvisni od naravnih, zemljepisnih, podnebnih razmer in so izraz človeške volje, v 
nasprotju z rastlinskim in živalskim.

Predpisi življenja kakega starega ljudstva so tesno povezani ne le z naseljenim 
območjem, ampak tudi z zgodovino naroda. Ker so ti predpisi narejeni po meri 
ljudstva, nosijo značilnosti njegove psihologije, njegovih idej o človeku, svetu in 
Bogu. Tudi te značilnosti so enako kot književnost, umetnost, znanost, vera prvina 
in izraz civilizacije nekega ljudstva. Zgodovinar mora za opis in razumevanje teh 
starih oblik upoštevati vse sledi preteklosti, v prvi vrsti besedila, ki so bolj eksplici-
tna, pa tudi spomenike, tudi najskromnejše ostanke človeškega dela; vse, kar mu 
pomaga znova vzpostaviti razmere in okvir družabnega življenja tega ljudstva. 

Zaradi prepletenosti in mnogoštevilnih povezav z drugimi vedami so predpise 
izraelskega življenja raziskovali običajno v kontekstu obsežnejše celote. Dolge in 
podrobne razlage jim posvečajo klasične zgodovinske knjige, npr. Geschichte des 
Volkes Israel R. Kittela in zlasti Geschichte des jüdischen Volkes E. Schürerja za 
zadnje obdobje Stare zaveze. Nasprotno pa novejše študije J. Pirennea Les Instituti-
ons des Hebreux sledijo razvoju zgodovine. Nekdaj smo razpravljali o predpisih pod 
naslovom Antiquitates Hebraicae, zdaj jih pridružujemo arheologiji, najdemo jih 
predstavljene tudi v Benzigerjevi Hebräische Archäologie (3. izd. 1927), Biblische 
Altertumskunde (1940) F. Nötscherja in Manuel d‘Archéologie Biblique (I. 1939; II. 
1953) A. G. Barroisa. Zelo veliko prostora tovrstnim razlagam namenita Barthole v 
zgodovini civilizacije Kulturgeschichte Israels (1919) ali Pederson v delu Israel, its 
Life and Culture (I.‒II. 1926; III.‒IV. 1940).

Vsa ta dela so kakovostna in sem jih uporabljal pri pripravi knjige, menil pa sem, 
da bi predpisom v Stari zavezi posvetil posebno knjigo. Očitno je glavni vir Sveto 
pismo sámo. Sveto pismo ne razpravlja naravnost o teh načinih življenja, razen o 
pravnih, obrednih področjih, toda zgodovinske, preroške in modrostne knjige vsebu-
jejo veliko podatkov, ki so toliko zanimivejši, ker nam razkrivajo to, kar so ljudje 

Prelom.indd   19 9. 03. 2022   08:19:10



20 Stari izrael življenje in družbena ureditev

delali, in ne tega, kar bi morali delati. Uporaba teh besedil predpostavlja natančno 
eksegezo in literarno kritiko, ki posreduje informacije o razvoju predpisov po zgo-
dovinskem zaporedju. Arheologija v pravem pomenu besede, to je študij materialnih 
ostankov preteklosti, le nebistveno sodeluje pri vzpostavitvi (rekonstrukciji) stvar-
nega materialnega okvira, vendar pa razkriva: hiše, v katerih so živele družine; mes-
ta, ki so jih upravljali starešine ljudstva ali kraljevi uradniki; glavna mesta, v katerih 
je bival kralj; vrata, kjer so delili pravico ter pred katera so se nameščali trgovci s 
svojimi tehtnicami in utežmi v torbi; obzidja, ki jih je varovala vojska; grobove, ob 
katerih so opravljali pogrebne obrede; svetišča, v katerih so duhovniki vodili bogo-
služje. Da bi pravilno razumeli predpise življenja Izraelcev, jih moramo primerjati s 
sosednjimi ljudstvi, zlasti tistimi iz Mezopotamije, Egipta in Male Azije, za katera 
obstaja številna dokumentacija, pa tudi s skopimi podatki malih držav, kot sta Sirija 
in Palestina, sredi katerih si je Izrael oblikoval svoje ozemlje oz. s katerima je imel 
vsestranske stike.

Pričujoča knjiga podaja samo sklepe vseh teh raziskav. V uvodu predstavi najprej 
nomadske navade in rodovno organizacijo, nato družinske, civilne in politične ure-
ditve, končno še vojaške in verske ureditve. To delo v prvi vrsti ni namenjeno stro-
kovnjakom s področja bibličnih ved. Hoče le prispevati k razumljivemu branju Stare 
zaveze. Zato smo navedli veliko referenc k bibličnim besedilom, namerno pa smo se 
izogibali preveč tehničnim razpravam in se odrekli učenim pripombam, ki bi zatrpa-
le konce strani. Mnogo trditev in pobud, izrečenih v tej knjigi, bi zaslužilo obširnej-
šo obravnavo, saj predpostavljajo izbiro besedilne, literarne in zgodovinske kritike, 
o katerih še vedno lahko razpravljamo. Avtor upa, da mu bodo bralci zaupali. Če 
hočejo preverjati njegove izjave in si ustvariti osebno mnenje, bodo našli potrebna 
sredstva v bibliografskih podatkih.

Naslov knjige omejuje njeno vsebino na starozavezno dobo, novozavezne pa se 
dotakne samo zaradi osvetlitve ali dodatka. Pri študiju Stare zaveze predpisi zavze-
majo le podrejeno vlogo, zato se bo bralec morda počutil včasih zelo daleč od du-
hovnega in verskega sporočila, ki ga išče v Svetem pismu. Toda hkrati mu je to 
vedno zelo blizu in ga pogostoma neposredno doseže. Družinske navade, pogrebni 
obredi, določbe o tujcih ali sužnjih, pojmovanje osebe in vloge kralja, odnos med 
zakonodajo, tudi svetno, in zavezo z Bogom, način vodenja vojn – vse to odseva 
verska pojmovanja, ta pa najdejo svoj zavestni izraz v bogoslužju. Predpisi izvolje-
nega naroda pripravljajo in predpodabljajo predpise življenja občestva izvoljenih. 
Vsa ta sveta preteklost je za nas pomembna, saj je Božja beseda živa in bolje doja-
memo njene odmeve, če jo poslušamo v živem okolju, v katerem je bila izgovorjena.

Jeruzalem, junija 1957.
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23Uvod: Nomadstvo iN Njegovi ostaNki

1. Uvodne pripombe
Predniki Izraelcev in Izraelci sami so v začetku svoje zgodovine živeli nomadsko in 
polnomadsko življenje. Po stalni naselitvi so ohranili nekatere značilnosti tega živ-
ljenja. Preučevanje življenja Stare zaveze mora zato najprej upoštevati to družbeno 
stanje, iz katerega je izšel Izrael. Tradicije o izvoru naroda so bile delno že sistema-
tično (redaktorsko) urejene v Svetem pismu, zato mora biti raziskovalec posebej 
pozoren. Vseeno zapisi v Svetem pismu vsebujejo veliko pomembnih starodavnih 
prvin. Prvotno družbeno organizacijo Izraelcev lahko dodatno osvetlimo z družbeni-
mi navadami nomadskih ljudstev, ki so jim sorodna po območju naselitve in po rasi, 
z Arabci pred islamom in z današnjimi Arabci, predmetom etnografskih študij. Ne 
smemo pa delati prehitrih sklepov, ki bi zanemarjali nekatere bistvene razlike.

Dejansko je nomadstvo, četudi se omejimo le na Srednji vzhod, imelo različne 
oblike. 

l)   Pravi nomad, pravi beduin, kar pomeni ‘puščavski človek’, redi kamele. Lah-
ko prebiva v puščavi ali vsaj potuje skozi prave puščavske pokrajine, ki pre-
jemajo manj kot 10 cm dežja letno. Živino goni na pašo na zelo dolge razda-
lje, z domačini pa ima zelo malo stikov.

2)  Rejec ovac in koz je še pravi nomad, toda njegove črede so občutljivejše, 
mora jih pogosteje napajati in zahtevajo izbranejšo hrano. Živi predvsem v 
obrobnem puščavskem pasu, ki prejema od 10 do 15 cm letnih padavin. Živi-
no seli daleč, vendar so razdalje od vode do vode krajše. Je tudi v pogostejših 
stikih z domačini, v bližini katerih pase.

3)  Kadar se reji drobnice pridruži govedoreja, pastir neha biti pravi nomad. Usta-
li se, začenja obdelovati zemljo in graditi hiše. Vendar je del skupine vsaj 
pozimi in spomladi bival pod šotori s čredami. Po stopnji povezanosti z zem-
ljo je polnomad ali polnaseljenec.

Med temi glavnimi tipi so vmesna stanja in mešane oblike. Pleme s kamelami 
lahko ima tudi ovce, celo zemljo na robu svojih pašnih območij ali oaz, ki jo obde-
lujejo sužnji.

Niti Izraelci niti njihovi predniki niso nikoli bili pravi beduini, tj. pravi rejci ka-
mel. Njihovi očetje so bili rejci drobnice in ko nanje naletimo v zgodovini, so že na 
poti stalne naselitve. To dejstvo je pomembno, da lahko omejimo primerjave z bedu-
ini, ki jih preučujejo etnografi.

Sodobne raziskave zajemajo tudi ovčerejska plemena na začetku procesa usta-
ljevanja. Ta predstavljajo isti družbeni tip kot prvi Izraelci, zato je tukaj primerjava 
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zanesljivejša. Nastopi pa druga razlika. Moderna ovčerejska plemena, polnomadi in 
polnaseljenci so nekdanji beduini, ki so omejili svoje pašne pregone in se polagoma 
stalno naselili. Ohranjajo spomine in nekatere navade svobodnega življenja vélike 
puščave. Izraelci niso ohranili takih spominov, kajti niti oni niti njihovi predniki niso 
tako živeli in v njihovem času ni bilo prave »puščavske civilizacije«, ki bi uveljavila 
take navade. Puščava je bila v njihovih očeh pribežališče izobčencev, zatočišče raz-
bojnikov, domovanje zlih duhov in zveri. Vrnili se bomo k njim, ko bomo govorili o 
»idealnem nomadu« Stare zaveze.

Drži pa, da so Izraelci ali njihovi predniki živeli določen čas nomadsko ali pol-
nomadsko življenje v puščavi. To življenje narekuje posebno družbeno ureditev in 
poseben način vedenja; to nas opravičuje, da – seveda s potrebnim zadržkom – to 
ureditev primerjamo z organizacijo in običaji nomadskih Arabcev.

V puščavi mora biti družbena enota precej omejena, da ostaja mobilna, pa tudi 
dovolj močna, da si zagotavlja varnost: to je rod. V puščavi mora posameznik, ki se 
je ločil od svoje skupine, nujno računati na sprejem pri skupinah, mimo katerih po-
tuje ali katerim se pridruži. Vsakdo utegne potrebovati tako pomoč in vsakdo jo 
mora dajati: to je temelj zakona gostoljubnosti in zavetja. V puščavi, kjer ni ne poli-
cije ne pravice, ki bi bila višja od rodu, je skupina nazadnje vzajemna v zločinu in v 
kaznovanju le-tega: to je zakon krvnega maščevanja. Pomuditi se je treba pri teh treh 
družboslovnih dejstvih, ki se zdijo najznačilnejša za nomadstvo.

2. Rodovna organizacija

a) Ustanovitev rodu

Rod je avtonomna skupina družin, ki verjamejo, da imajo skupnega prednika. Rod se 
imenuje po imenu ali priimku tega prednika, pred katerim pogosto stoji »sinovi tega in 
tega«. Imamo številne arabske primere. V Svetem pismu se potomci Amaleka, Edoma 
in Moaba imenujejo Amalek, Edom, Moab brez dodatka »sinovi tega in tega«. Na 
drugi strani beremo »Izrael« ali »Izraelovi sinovi«, »Juda« ali »Judovi sinovi« ipd., 
vedno pa »Amonovi sinovi« (razen v dveh primerih, od katerih je eden nezanesljiv). 
Namesto »sinovi« lahko beremo »hiša« (v smislu družine, potomstva): »Izraelova 
hiša«, zlasti »Jožefova hiša«. Asirska besedila podobno označujejo aramske skupine, 
ki so živele v podobnih razmerah kot prvi Izraelci: bit (hiša) Yakin in mar (sinovi) Ya-
kin ali bit Adini in mar Adini. Isti termini so v uporabi celo za poimenovanje stalno 
naseljenih Izraelcev v severnem kraljestvu v času po Omriju: bit Ḫumri in mar Ḫumri.

To, kar združuje vse člane rodu, je krvna vez, pa naj bo resnična ali domnevna: vsi 
se imajo za »brate« v širšem smislu. Abimeleh reče vsemu rodu svoje matere: »Spomni-
te se, da sem tudi jaz vaša kost in vaše meso!« (Sod 9,2) Vsi člani Davidovega rodu so 
zanj »bratje« (1 Sam 20,29). Judovim starešinam celo reče: »Moji bratje ste, moja kost 
in moje meso.« (2 Sam 19,13) Vsak rod ima svoja izročila o predniku, iz katerega naj bi 
izhajal. Ta izročila ne ustrezajo vedno resničnosti, toda kakršna koli je že njihova vred-
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25Uvod: Nomadstvo iN Njegovi ostaNki

nost, je pomembno predvsem prepričanje nomada, da je iste krvi kot drugi člani njego-
vega rodu in da se odnosi med različnimi rodovi prav tako izražajo po sorodstvenih ve-
zeh. Za nomada se vsa družbena organizacija v puščavi povzema v rodovniško drevo.

To je bila v začetku islama vodilna misel ob sestavljanju velikih rodovnikov, ki 
jih je zbral Wüstenfeld. Vsak rod sega do enega prednika, dva povezana rodova pa 
segata do dveh prednikov, ki sta bila prava brata. Ti rodovniki utegnejo biti točni, 
kadar gre za majhno skupino, nujno pa postanejo arbitrarni in umetni, ko se časovno 
in krajevno raztezajo. Ob srednjem Evfratu je skupina majhnih ovčerejskih rodov, ki 
se imenujejo ʽAgêdâti, to je ʻpovezaniʼ. Ime dovolj jasno priča, kako se je oblikova-
la ta skupnost, toda to politično in gospodarsko vez se je od nekdaj razlagalo z rodo-
slovjem. Ta postopek je vodil do iznajdbe istoimenskih prednikov. Npr. poznamo 
rod, imenovan Kozaʽa (‘ločeni’), ker so se ločili od Azdov med veliko jemensko 
razpršitvijo: genealogi so to pripisali predniku, ki so ga poimenovali Kozaʽa. Enako 
se rod Koloj, to je ‘premeščeni’, imenuje tako, ker ga je Omar I. premestil iz ʽAdva-
na v Al-Ḥarit; toda po genealogih je Koloj priimek ʽAl-Ḥaritovega sina.

K nastanku rodu poleg krvnega sorodstva prispeva mnogo dejavnikov. Že zgolj 
bivanje v isti regiji lahko privede do združenja različnih skupin. Močnejša okolica 
prevlada oz. absorbira slabotne ali pa se več slabotnih skupin poveže v enoto, ki 
lahko obstane, to je, se upira napadom. Vključitev posameznikov v rod se lahko iz-
vrši s posinovljenjem, to se pogosto zgodi z osvobojenimi sužnji, ali pa s sprejetjem 
s strani šejka ali starešin(e).

Toda tudi v tem primeru se omenjeno načelo ohrani, kajti prišlek je povezan s 
plemenom »po imenu in po krvi«, to se pravi, da prizna rodovnega prednika kot 
svojega in se zaveže, da se bo poročil znotraj rodu in da bo sestavni del plemena. 
Arabci pravijo, da je »genealogiziran«, vnesen v rodovnik (koren nasaba). Kadar 
gre za vključitev celotne rodbine, je združevanje počasnejše, končno pa pride do is-
tega rezultata in nazadnje na tujce gledajo, kot da so iste krvi. 

Izraelski rodovi niso bili izvzeti od takšnih sprememb in so si pridruževali sku-
pine različnega izvora. Tako je Judov rod nazadnje zbral ostanke Simeonovega rodu, 
vključil je tuje skupine, Kalebovce, Jerahmeelovce ipd. Postopek je v Svetem pismu 
jasno pojasnjen za Kalebovce: ti prvotno niso bili v izraelski zvezi, kajti Kaleb je sin 
Jefuneja Kenazovca (4 Mz 32,12; Joz 14,6.14; gl. 1 Mz 15,19; 36,11), toda bili so v 
stiku z Izraelom od časa bivanja v Kadešu, tu je Kaleb že označen kot Judov pred-
stavnik za ogledovanje Kanaana (4 Mz 13,6). Njihova vključitev v rod je zabeležena 
v Joz 15,13 (gl. Joz 14,6-15), nazadnje pa je Kaleb tudi rodovniško pridružen Judu: 
sin Jefuneja postane sin Hecrona, sin Perca, sin Juda (1 Krn 2,9.18.24) in brat Je-
rahmeela (1 Krn 2,42), še ene tuje skupine (1 Sam 27,10), ki je prav tako bila prid-
ružena Judu (1 Krn 2,9). Neizpodbitno je, da so se podobne združitve dogajale po-
gosto, zlasti v začetkih, in da zamisel »dvanajstih rodov« vsebuje elemente 
sistematizacije, ne da bi mogli točno reči, koliko je ta sistem umeten. Vsekakor se 
število, vrstni red in včasih njihova imena razlikujejo po besedilih in te različice 
dokazujejo, da splošno uveljavljen sistem ni bil dosežen kar takoj.
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Sestava Svetega pisma in uporabljene kratice

STARA ZAVEZA
Stara zaveza vsebuje 46 knjig. 39 knjig, zapisanih v hebrejskem jeziku (z odlomki v 
aramejščini), sestavljajo t. i. hebrejsko Biblijo, Sveto pismo Judov v Palestini. 7 
preostalih knjig je bilo zapisanih v grščini za Jude v izseljenstvu (diaspora) in so 
prišle k nam v prevodu, ki ga imenujemo Septuaginta (LXX). Te knjige imenujemo 
deveterokanonične: Tobit, Judita, Prva in Druga knjiga Makabejcev, Baruh, Knjiga 
modrosti, Sirah (in odlomki Estere in Daniela). Knjige Stare zaveze razvrstimo v 
štiri skupine:

PETEROKNJIŽJE (PENTATEVH)

1.  Prva Mojzesova knjiga (Geneza) 1 Mz

2.  Druga Mojzesova knjiga (Eksodus) 2 Mz

3.  Tretja Mojzesova knjiga (Levitik) 3 Mz

4.  Četrta Mojzesova knjiga (Numeri) 4 Mz

5.  Peta Mojzesova knjiga (Devteronomij) 5 Mz

ZGODOVINSKE KNJIGE

  6. Jozue Joz

  7. Sodniki Sod

  8. Ruta Rut

  9. Prva Samuelova knjiga 1 Sam

10. Druga Samuelova knjiga 2 Sam

11. Prva knjiga kraljev 1 Kr

12. Druga knjiga kraljev 2 Kr

13. Prva kroniška knjiga 1 Krn

14. Druga kroniška knjiga 2 Krn

15. Ezra Ezr

16. Nehemija Neh

17. Tobit Tob

18. Judita Jdt

19. Estera Est

20. Prva knjiga Makabejcev 1 Mkb

21. Druga knjiga Makabejcev 2 Mkb
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PESNIŠKE IN MODROSTNE KNJIGE

22. Job Job

23. Psalmi Ps

24. Pregovori Prg

25. Pridigar (Kohelet) Prd

26. Visoka pesem Vp

27. Knjiga modrosti Mdr

28. Sirah Sir

PREROŠKE KNJIGE

29. Izaija Iz

30. Jeremija Jer

31. Žalostinke Žal

32. Baruh Bar

33. Ezekiel Ezk

34. Daniel Dan

35. Ozej Oz

36. Joel Jl

37. Amos Am

38. Abdija Abd

39. Jona Jon

40. Mihej Mih

41. Nahum Nah

42. Habakuk Hab

43. Sofonija Sof

44. Agej Ag

45. Zaharija Zah

46. Malahija Mal

NOVA ZAVEZA
Nova zaveza je sestavljena iz 27 »knjig«, napisanih v grščini. Glede kanona novoza-
veznih knjig obstaja danes popolno soglasje med vsemi Cerkvami, tudi zaporedje 
knjig je v vseh izdajah Svetega pisma isto. Razvrstimo jih v štiri skupine:

EVANGELIJI IN APOSTOLSKA DELA

1. Evangelij po Mateju Mt

2. Evangelij po Marku Mr

3. Evangelij po Luku Lk

4. Evangelij po Janezu Jn

5. Apostolska dela Apd
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PAVLOVA PISMA

  6. Pismo Rimljanom Rim

  7. Prvo pismo Korinčanom 1 Kor

  8. Drugo pismo Korinčanom 2 Kor

  9. Pismo Galačanom Gal

10. Pismo Efežanom Ef

11. Pismo Filipljanom Flp

12. Pismo Kološanom Kol

13. Prvo pismo Tesaloničanom 1 Tes

14. Drugo pismo Tesaloničanom 2 Tes

15. Prvo pismo Timoteju 1 Tim

16. Drugo pismo Timoteju 2 Tim

17. Pismo Titu Tit

18. Pismo Filemonu Flm

19. Pismo Hebrejcem Heb

KATOLIŠKA OZ. SPLOŠNA PISMA

20. Jakobovo pismo Jak

21. Prvo Petrovo pismo 1 Pt

22. Drugo Petrovo pismo 2 Pt

23. Prvo Janezovo pismo 1 Jn

24. Drugo Janezovo pismo 2 Jn

25. Tretje Janezovo pismo 3 Jn

26. Judovo pismo Jud

PREROŠKA KNJIGA

27. Razodetje (Apokalipsa) Raz

Prelom.indd   451 9. 03. 2022   08:19:39



NAJDIŠČE: HEBRON (?) 

MERE: 1,18 × 0,88 × 0,7 CM 

INV. ŠT.: 45  

945–716 pr. Kr.

ŽELEZNA DOBA II

Pečatnik v obliki skarabeja z imenom Tutmozisa III.,  
ki ga obdajata krilata sončna diska(?).
Mesto hranjenja: Teološka knjižnica Maribor.
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 Samo Skralovnik

Biblična arheološka zbirka  
Teološke knjižnice Maribor

Naslovnico knjige, ki jo držite v rokah, krasijo fotografije predmetov biblične 
arheološke zbirke Teološke knjižnice Maribor (foto: Tomo Jeseničnik). Razloga, da 
tukaj predstavljamo omenjeno zbirko, sta dva. Najprej jo predstavljamo, ker je de 
Vaux sam bil arheolog, med letoma 1945 in 1965 je kot direktor vodil znamenito 
Francosko biblično in arheološko šolo v Jeruzalemu (Ecole Biblique et Archéolo-
gique Française). De Vaux je kot glavni vir uporabil besedila Svetega pisma Stare 
zaveze, toda delo je utemeljeno na dognanjih arheologije. Drugi razlog predstavitve 
zbirke je v dejstvu, da je ta na poseben način povezana z de Vauxom oz. njegovo 
zapuščino. Predmete iz zbirke je zbral akad. dr. Jože Krašovec, popis in osnovni 
katalog zbirke pa je v Jeruzalemu na Francoski biblični in arheološki šoli pripravil 
učenec de Vauxa, arheolog Jean-Baptiste Humbert. Zbirko hrani Teološka knjižnica 
v Mariboru in je edinstvena v Sloveniji. Nekateri muzeji v Sloveniji sicer hranijo 
posamezne predmete z Bližnjega vzhoda, ta zbirka pa je edina, ki je v celoti posve-
čena biblični arheologiji. Sestavljena je bila z mislijo, da bi bila uporabljena kot 
didaktični pripomoček, ki naj študentom in drugim približa zgodovino Svetega pis-
ma.

Zamisel o zbirki

O Biblični arheološki zbirki Teološke knjižnice Maribor je nemogoče spregovoriti 
brez omembe ključne osebnosti, akad. dr. Jožeta Krašovca, zaslužne tako za samo 
zamisel kot za nakup predmetov. Zamisel o zbirki sega v čas njegovega podiplom-
skega študija na Bibličnem inštitutu v Rimu (Krašovec 2019, 282).

S strokovno pomočjo arheologa Jean-Baptista Humberta, učenca de Vauxa, v ob-
liki svetovanja in navezovanja stikov z avtoriziranimi trgovinami in drugimi arheolo-
škimi ustanovami je akad. dr. Krašovcu v letih med 1987 in 1990 z darovi in lastnimi 
sredstvi v različnih avtoriziranih trgovinah v starem Jeruzalemu uspelo nakupiti zbir-
ko arheoloških predmetov iz različnih zgodovinskih obdobij in lokacij (283). Vsak 
predmet ima certifikat avtentičnosti. Marca leta 1990 je akad. dr. Krašovec celotno 
zbirko podaril Teološki knjižnici Maribor: »Ko je bila zbirka zaključena po osnovnem 
načrtu, ki mi ga je predlagal pater Humbert, sem se odločil, da celotno zbirko podarim 
Teološki knjižnici Maribor.« (283)
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Sestava zbirke

Biblična arheološka zbirka, ki obsega 91 predmetov, izvira z območij današnjega Izra-
ela, Palestine in Egipta. V njej prevladujejo glineno posodje različnih oblik in na-
membnosti (vrči, čaše, lonci, sklede) ter oljenke. Dobro so zastopani tudi stekleni pred-
meti (posodice, balzamariji) in kamniti pečatniki. Zbirka vsebuje še dve bazaltni skledi 
(možnarja), tri primere figurativne umetnosti in opeki z besedilom v klinopisu.

Zbirka je časovno zelo heterogena, v njej so predmeti iz obdobij od halkolitika 
(4. tisočletje pr. Kr.) do obdobja arabske ekspanzije (7. stoletje po Kr.). Obdobja so 
različno zastopana, najbolje srednja bronasta in mlajša železna doba. Najstarejša 
predmeta v zbirki sta bazaltni skledi oziroma možnarja iz halkolitika (št. 1 in 2).

Osnovni katalog zbirke je pripravil arheolog Jean-Baptiste Humbert na fran-
coski biblični in arheološki šoli École Biblique et Archeologique v Jeruzalemu. Ka-
talog je prevedel akad. dr. Jože Krašovec, dopolnila z risbami, arheološkimi opisi in 
primerjala z razpoložljivo literaturo sta ga na pobudo Fanike Krajnc-Vrečko arheo-
loga Aleksandra Nestorović in Andrej Preložnik.

Leta 2018 je doc. dr. Samo Skralovnik v sodelovanju z različnimi (so)avtorji in 
institucijami pripravil razstavo Od puščave do mize, ki je v naslednjih letih v različ-
nih oblikah gostovala po muzejih in izobraževalnih institucijah v Sloveniji. Leta 
2021 je Teološka fakulteta UL financirala nakup profesionalnih vitrin in ureditev 
stalne zbirke v čitalniških prostorih Teološke knjižnice Maribor. Zbirko so uredili 
doc. dr. Samo Skralovnik, član Katedre za Sveto pismo in judovstvo TEOF UL, Leja 
Borovnjak, vodja Teološke knjižnice Maribor, in Andrej Preložnik z Inštituta za 
arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije UP.

Kratki arheološki komentarji
Lončenina

Lončenina je eden najboljših pokazateljev tehnološkega, gospodarskega in družbe-
nega razvoja starih civilizacij. S časom se je namreč spreminjala tehnologija pripra-
ve gline in žganja lončenine. Sprva se je pojavilo preprosto, potem pa tudi hitro 
lončarsko kolo. Uvoženo posodje kaže na trgovske povezave, novi ornamenti in ob-
like pa na kulturne vplive.

Najstarejši lončeni posodi iz zbirke sta dvoročajni vrč (št. 3) in skodela s konič-
nim omfalosom (št. 4). Obe obliki sta značilni za začetek zgodnje bronaste dobe, čas 
prvih večjih utrjenih naselbin.

Prehod iz zgodnje v srednjo bronasto dobo je zaznamovalo kratko obdobje po-
novne prevlade nomadsko-ruralne ureditve z značilnim posodjem, odkritim večino-
ma v grobovih. Posode so kroglaste ali sodčaste oblike, narejene prostoročno, zgor-

Prelom.indd   454 9. 03. 2022   08:19:39



455BiBlična arheološka zBirka Teološke knjižnice MariBor

nji in spodnji del lahko celo ločeno, ki sta bila nato spojena. To je mogoče razbrati iz 
sledov glajenja oziroma prstnih odtisov in nepravilne oblike posod. Dekoracija je 
izvedena na ramenu posode in verjetno skuša prekriti zgladitev na spoju zgornjega 
in spodnjega dela posode (št. 5 in 6).

V srednji bronasti dobi II se je dokončno uveljavila uporaba lončarskega kolesa, 
zaradi česar je oblika posod postala pravilnejša. Ob enostavnih odprtih ali zaobljenih 
skledicah (št. 8) so se v fazi II A pojavile tudi takšne s klekom na ostenju (št. 7). 
Prototipi za take oblike izhajajo iz kovinskih posod, kleki pa postanejo še izrazitejši 
in stene manj zaobljene v naslednji fazi, fazi II B–C (št. 14 in 16).

Spremembe, ki jih je povzročila doselitev izraelskih plemen v Kánaan, so se odra-
žale tudi v predmetih vsakdanje uporabe, v lončenini. Lončenina tega obdobja, starejše 
železne dobe, je povezana s kánaanskim izročilom, vendar so opazne tudi novosti. 
Posode so okrašene drugače, le malo je ostalo slikanega okrasa pozne bronaste dobe, 
posode imajo delno ali v celoti sijajen premaz, večinoma rdeč, rumen, črn in rjav. Ra-
zvoj tehnologije in krašenja keramike je bil posledica stikov s sosednjimi kulturami.

V zbirki lahko starejšemu delu železne dobe pripišemo tri posode. Skledica z 
nekoliko zaprtim ostenjem (št. 25) predstavlja razvoj tradicionalne oblike. Piksida je 
majhna vrsta posode mikenskega izvora. V Kánaanu se je hitro udomačila tako med 
Kánaanci kot med Izraelci, izdelovali so jih v velikem številu in številnih različicah. 
Dvoročajna piksida (št. 24) je tak lokalni proizvod. Tudi vrči s trolistnim ustjem (št. 
23) imajo vzore v egejskem prostoru, od koder so se razširili po celotnem Sredoze-
mlju. Geografsko-politična delitev na dve kraljestvi se kaže tudi v razlikah v obliki 
lončenine iz severnih oziroma južnih območij. Kroglasti posodi z zaobljenim dnom 
(št. 29 in 33) sta predstavnici južnih različic.

Oljenke
Glinene oljenke so bile najobičajnejši vir svetlobe v starih bližnjevzhodnih kulturah. 
Zaradi pomena luči so močan simbol in se kot take večkrat omenjajo tudi v Svetem 
pismu. Kot gorivo zanje se je uporabljalo oljčno olje ali živalska maščoba. 

Najstarejše so preproste svetilke »školjkaste« oblike, izdelane iz odprte skledice, 
ki ji je lončar z uvijanjem oboda oblikoval nosek za stenj. Takšne svetilke poznamo 
že iz zgodnje bronaste dobe. Najstarejše oljenke v zbirki izvirajo iz pozne bronaste 
dobe (št. 46 in 47) in železne dobe (št. 48 in 49).

S helenizmom in v rimskem obdobju so se uveljavile zaprte oblike svetilk z lo-
čenima odprtinama za gorivo in stenj. Izdelane so bile v kalupih in imajo vidno po-
vršino pogosto okrašeno z reliefnim ornamentom. Uvožene ali v rimskih delavnicah 
izdelane oljenke imajo v osrednjem medaljonu pogosto mitološke prizore, lokalne 
delavnice pa so zaradi verskih razlogov take prizore odklanjale in uporabljale geo-
metrijsko ali stilizirano rastlinsko ornamentiko. V poznorimskem in bizantinskem 
obdobju so oljenke postajale večje in bolj podolgovate, razvilo se je tudi več tipov, 
značilnih le za območje starega Izraela (št. 55 in 57). 
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Najmlajši svetilki iz zbirke sta okrašeni z motivom smrekove vejice (št. 61) ozi-
roma z rebri, ki na nosku tvorijo stilizirano menoro – judovski sedmeroramni sveč-
nik (št. 60).

Pogosto so centralni motivi v osrednjem medaljonu razbiti (št. 50 in 51), morda 
so zlomljeni zaradi uporabe, obstaja pa verjetnost, da so bili mitološki motivi razbiti 
namenoma kot posledica judovskega verovanja, ki je prepovedovalo upodabljanje 
ljudi in živali. Poganske motive so razbijali verjetno tudi kristjani. Oljenke, ki so 
ostale nepoškodovane, so verjetno pripadale poganom ali heleniziranim Judom.

Pečatniki
Prvi pečatniki v Palestini so bili egipčanski in uvoženi. V Palestini so jih pričeli 
uporabljati v srednji bronasti dobi. Pečatniki, ki imajo vgravirano faraonovo ime, 
pričajo o egiptovskem vplivu in razvejani birokraciji. Pečatnike z imeni faraonov so 
uporabljali tudi po njihovi smrti. V zbirki sta dva takšna primerka z imenom Tutmo-
zisa III. (vladal ok. 1479–1425 pr. Kr.), ki pričata o tradiciji in dolgi rabi pečatnikov 
(št. 84 in 85).

Pečat je imel podoben pomen kot danes podpis. Pečate so uporabljali v javnem 
in zasebnem življenju, pečatili so npr. osebno korespondenco, trgovske pogodbe, 
vojaške dokumente, upravne odredbe in diplomatske sporazume. V vosek ali glino 
vtisnjen pečat je bil jamstvo pristnosti in nedotaknjenosti vsebine dokumenta ali 
embalaže. Izraelci so uporabljali pečatnike, ki so bili najverjetneje po egiptovskem 
vzoru narejeni lokalno, najpogosteje v obliki skarabeja. Oblika izhaja iz egipčanske-
ga svetega hrošča – skarabeja, ki je simbol sonca ter obenem vstajenja in novega 
življenja. Napise na skarabejih so včasih nadomestili s preprostimi ornamenti, vča-
sih pa so skušali posnemati hieroglife, ki jih verjetno niso razumeli. Najstarejši pe-
čatnik v zbirki je v obliki skarabeja (št. 78).

Oblika skaraboida izhaja iz skarabeja; po obliki sta si podobna, vendar je skara-
boid brez anatomskih podrobnosti. Skaraboid je vzdolžno prevrtan kamen ovalne 
oblike, s poudarjeno stransko steno in izbočeno zgornjo površino, značilen za žele-
zno dobo. Skaraboide so izdelovali tudi v starem Izraelu, imajo lokalne posebnosti 
in ne kažejo tipičnih egiptovskih oblik. Priljubljen motiv gliptike, tudi na skaraboi-
dih, je ibeks (št. 79, 81 in 83). Ti pečatniki bi lahko bili izdelani ali lokalno ali v 
Egiptu.

Steklo
V starem svetu so bili stekleni predmeti luksuzni izdelki. Šele ko so v drugi polovici 
prvega stoletja pr. Kr. izumili tehniko pihanja stekla, so prišli v vsakdanjo, tudi 
kozmetično uporabo. Glede na obliko posodice je težko sklepati, kakšna je bila njena 
vsebina, vendar v nekaterih primerih lahko sklepamo, za kaj so se uporabljale. Dolg 
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in ozek vrat preprečuje pretok olja med nanašanjem oz. preprečuje izhlapevanje vse-
bine (npr. parfuma), vbočeno dno posodice je preprečevalo usedlino. 

Časovno sodi večina steklenih predmetov iz zbirke v rimsko obdobje. Večina 
predmetov iz zbirke je narejena iz prosto pihanega stekla (balzamariji št. 64–72 in 
75), nekateri pa iz stekla, pihanega v kalup (dvoročajna sploščena steklenička št. 74). 
Posodice so bile namenjene za olja, dišave, kozmetiko in jestvine. 

V zbirki so najpogosteje zastopani balzamariji, ostali predmeti pa le posamično: 
krožnika (št. 62 in 63), kroglasti lonček (št. 73), dvoročajna sploščena steklenička 
(št. 74). Balzamariji sodijo med najbolj razširjene oblike rimskega pihanega stekla. 
Te kozmetične posodice za parfume in olja večjih in manjših dimenzij so bili ceneni 
predmeti, kajti njihova proizvodnja je potekala hitro in velikokrat površno. Tako kot 
v vsakodnevni uporabi so bili pogosti pridatki tudi v grobovih. Primerki iz zbirke 
izhajajo večinoma iz grobov, ker so ostali nepoškodovani.

Dvojni balzamarij (št. 75) je najbolj razširjena oblika med palestinskimi balza-
mariji. Izdelovali so jih od poznega 3. st. do začetka 7. st. 

Plastika
V zbirki knjižnice so tri različne plastike. Lesena pogrebna maska za mumijo (št. 90) 
ima ostanke lukenj za žeblje, s katerimi je bila pričvrščena na podlago, pripadala je 
lesenemu sarkofagu. Maska iz poznega obdobja ima sicer egipčanske poteze, vendar 
je mogoče, da so jo izdelali v Palestini po egipčanskih vzorih. 

Glavica glinenega kipca oz. tanagrine (št. 89) pripada priljubljeni helenistični 
okrasni figurici. Podrobnosti obraza sledijo grški miniaturistični tradiciji, vendar so 
izdelane manj natančno. Tanagrine so bile masovno izdelane v kalupih in nato veči-
noma poslikane z živimi barvami. Upodobljene so v vsakdanjih kostumih, včasih s 
pridatki npr. klobuki, diademi, venci in pahljačami. Eden od velikih proizvodnih 
centrov tanagrin je bila tudi Aleksandrija. Ker je to najbližji produkcijski center, je 
bila tanagrina verjetno izdelana v Aleksandriji.

Manjša marmorna deška glava (št. 91) z mladostno pričesko z dolgo štreno las 
oz. »mladostnim pramenom« ali »Horusovim pramenom«. Ker je zadnja stran ravna 
in odklesana, glava verjetno predstavlja del reliefa. Morda je del funerarnega kon-
teksta. Narejena je v egipčanski tradiciji, vendar so poteze obraza že grško-rimske.

Vira: 
Nestorović, Aleksandra in Andrej Preložnik. 2018. Biblična arheološka zbirka Teo-

loške knjižnice Maribor. Maribor: Teološka knjižnica.
Krašovec, Jože. 2019. Biblična arheološka zbirka, sad Božje milosti. Edinost in dia-

log 74/1: 281–284.
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458 Stari izrael življenje in družbena ureditev

�Konična�bazaltna�
skleda

NAJDIŠČE: SAMARIJA 

VIŠINA: 12,8 CM

PREMER USTJA: 34,9 CM

INV. ŠT.: 58

4000–3100 pr. Kr

HALKOLITIK

Konična�bazaltna�
skleda�z�vrezanim�
okrasom�na�notranjem�
robu�ustja

NAJDIŠČE: BEERŠÉBA

VIŠINA: 18,6 CM

PREMER USTJA: 37,4 CM

INV. ŠT.: 57

4000–3100 pr. Kr

HALKOLITIK

Dvoročajni�vrč�z�
ravnim�dnom�in�
rdečkastim�premazom

NAJDIŠČE: TELL EL FARA (?) 

VIŠINA: 15,4 CM

PREMER USTJA: 12,5 CM

INV. ŠT.: 23  

3100–2900 pr. Kr.

ZG. BRONASTA DOBA I

1

2

3
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459BiBlična arheološka zBirka Teološke knjižnice MariBor

Polkrožna�skodela�s�
koničnim�omfalosom�in�

vboklim�dnom

NAJDIŠČE: TELL EL FARA (?) 

VIŠINA: 4,8 CM

PREMER USTJA: 12,6 CM 

INV. ŠT.: 61

3100–2900 pr. Kr.

ZG. BRONASTA DOBA I

Dvoročajni�kroglast�
lonec�(amforiskos)� 

z�ravnim�dnom�

NAJDIŠČE: AIN SAMIYE 

VIŠINA: 15,4 CM

PREMER USTJA: 8,3 CM

INV. ŠT.: 18 

2350–2000/1950 pr. Kr.

ZG. BRONASTA IV –

SR. BRONASTA DOBA I. 

Trebušast�lonec� 
z�lijakastim�vratom,�
ravnim�dnom�in�tremi�
pasovi�z�glavnikom�
izdelanih�linij�na�

ramenu

NAJDIŠČE: AIN SAMIYE 

VIŠINA: 21,5 CM

PREMER USTJA: 10,4 CM 

INV. ŠT.: 15 

2250/2200–

2000/1950 pr. Kr.

SR. BRONASTA DOBA I

4

5

6
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489

Zemljevidi�Svete�dežele

Vir zemljevidov:
 Sveto pismo. Nova zaveza in Psalmi: jeruzalemska izdaja. 2010. Ljubljana: Družina, 
Teološka fakulteta.
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