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Resničnost in resnica v svetopisemskih  
in nesvetopisemskih pripovedih in poeziji

Povzetek: Članek predstavlja nekatere vidike spoznanj o razsežnostih resničnosti 
in resnice, kakor jih prikazuje literatura. Opira se na doktorsko disertacijo z na-
slovom Resničnost in resnica v literaturi, v izbranih bibličnih besedilih in njiho-
vi literarni interpretaciji (487 strani), ki je bila sprejeta 23. junija 2015 na Teo-
loški fakulteti UL. Ob skupnih ugotovitvah literarnih kritikov, filozofov in teolo-
gov, kakšne so temeljne značilnosti prikazov resničnosti in resnice v literaturi, 
primerjava med bibličnimi in nebibličnimi besedili kaže, da se številna biblična 
besedila odlikujejo z razširitvijo in poglobitvijo dojemanja sveta in življenja na 
duhovne resničnosti. Dojemanje resničnosti in resnice v svetu človekove du-
hovnosti sta specifično področje svetopisemskih literarnih predstavitev. Litera-
tura prikazuje življenje v vseh razsežnostih in razkriva, kako poteka, bi lahko 
potekalo ali bi moralo potekati moralno življenje. Svetopisemska literatura spo-
roča zgodovinsko resnico izkušnje razmerja med Stvarnikom in izvoljenim ljud-
stvom. V odnosu do Boga resnica označuje kakovost božje narave ali volje, v 
odnosu do ljudi resnica pomeni, živeti kot učenci Boga, ki je resnica. Človekova 
resnicoljubnost se mora kazati v zvestobi do Boga in do človeka. Sodobna sve-
topisemska kritika pomaga, da je možno polnejše branje besedila, s posebnim 
poudarkom na kompleksni integraciji različnih sredstev komunikacije, kakor jo 
srečujemo v večini literarnih del, in kaže možne poti do ponovne združitve sve-
tnega z religijsko kritično tradicijo. Članek se omejuje na nekatere vidike dru-
gega in tretjega dela disertacije in z ugotavljanjem specifičnih vidikov svetopi-
semskih literarnih prikazov resničnosti in resničnosti v primerjavi s splošno li-
teraturo dopolnjuje omenjeno disertacijo.

Ključne besede: resničnost, resnica, lepota, biblična simbolika, literarna teorija, li-
teratura, umetnost, kultura, posnemanje (mimēsis), razum, čustvo, volja, filo-
zofija, teologija, etika

Abstract: Reality and Truth in Biblical and Non-Biblical Narratives and Poetry
The article presents some aspects of comprehending dimensions of reality and 
truth in literary representations. The paper is based on the doctoral dissertati-
on Reality and Truth in Literature, in Selected Biblical Texts and Their Literary 
Interpretation (487 pages). Alongside findings of literary critics, philosophers 
and theologians about the fundamental characteristics of representing reality 
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and truth in literature, a comparison between biblical and non-biblical texts is 
offered. This comparison shows that numerous biblical texts excel in broade-
ning and deepening comprehension of the world and life through spiritual re-
alities. Comprehension of reality and truth in the world of human spirituality 
lie within the specific domain of biblical literary representations. Literature 
shows life in all its dimensions and reveals how the moral life is, could be, or 
should be lived. Biblical literature conveys the historical truth of the relation 
between the Creator and the chosen people. In relation to God, truth designa-
tes the quality of divine nature or will; in relation to humans, truth means living 
as a disciple of God, who is truth. Human truthfulness is being faithful to God 
and man. Contemporary Bible criticism helps make possible fuller readings of 
the text, with a particular emphasis on the complex integration of the diverse 
means of communication one encounters in most works of literature, while 
showing possible pathways toward a reunion of the secular with the religious 
critical tradition. The article is limited to some aspects of the second and third 
parts of the above-mentioned dissertation, and it complements these aspects 
with findings about the specific aspects of biblical literary accounts of reality 
and truth in comparison with general literature.

Key words: reality, truth, beauty, biblical symbolism, biblical literature, literary theory, 
art, imitation, reason, emotion, will, philosophy, theology, ethics

Raziskava resničnosti in resnice v literaturi, v bibličnih besedilih in v njihovi lite-
rarni interpretaciji se povezuje z nedoločeno in večpomensko razsežnostjo kon-
ceptov »resničnosti« in »resnice«.1 Brezmejne razsežnosti večpomenskosti obeh 
konceptov so razlog, da oba uporabljamo v neomejenem razponu področij: v 
osnovnem jezikovnem pomenu, v filozofskem konceptualnem diskurzu, v psiho-
logiji, v teologiji in v vseh vejah umetnosti. Ko pomen resničnosti in resnice iščemo 
in odkrivamo v predstavitvah življenjskih zgodb v literaturi, se razkrije nezado-
stnost abstraktnega pristopa k vsebinam teh konceptov, literarna besedila pa opo-
zarjajo tudi na razliko v njunem pomenu in rabi. 

Medtem ko koncept resnice zajema samo del širšega koncepta resničnosti, ker 
se ne povezuje z materialnim svetom, temveč s človekom kot racionalnim in mo-
ralnim bitjem, koncept resničnosti uporabljamo tako v odnosu do objektivnega 
kakor tudi v odnosu do subjektivnega sveta. V zvezi s tem so posebno pomenljiva 
stališča pomembnih literarnih teoretikov od antike do sodobnosti o naravi in vlo-
gi literature in umetnosti. Literatura in druge vrste umetnosti na različne načine 
razkrivajo povsod navzoče vprašanje resničnosti in resnice vidnega in nevidnega 
sveta. Med literarnimi ustvarjalci in teoretiki, ki so izrazili svoja stališča o resnici 
in resničnosti, so posebno pomembni Platon (427–347 pr. Kr.), Aristotel (384–322 
pr. Kr.), Horacij (65 pr. Kr.–8 po Kr.), Avguštin (354–430), Majmonides (1135–1204), 
Tomaž Akvinski (1224–1274), Dante Alighieri (1265–1321), Johann Wolfgang von 
Goethe (1749–1832), John Keats (1795–1821), Lev Nikolajevič Tolstoj (1828–1910), 

1 Gl. reference za to in za nekatera druga avtoričina dela v seznamu referenc.
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Ivan Cankar (1876–1918), Srečko Kosovel (1904–1926), Erich Auerbach (1892–
1957), Käte Hamburger (1896–1992), Hans-Georg Gadamer (1900–2002) in ne-
kateri drugi. Pomen pojmov resničnosti in resnice v literaturi pa se tesno dotika 
tudi vprašanja vloge jezika v vseh razsežnostih. Garth L. Hallett v svoji knjigi Lan-
guage and Truth (1988) v rabi jezika prepoznava empirični, transempirični, mo-
ralni in vrednostni diskurz o resničnosti in resnici.

1. Razsežnosti resničnosti in resnice v literaturi in v njeni 
poetiki

Za semantično analizo starozaveznih besedil so zlasti zanimiva tista besedila, ki v 
različnih literarnih vrstah in zvrsteh vsebujejo različne slovnične oblike osnovnega 
hebrejskega korena ‘mn v pomenu »biti trden«, »zvest«, »resničen«. Iz tega ko-
rena izvira tudi prislovna oblika ‘amén v pomenu »tako je«, prav tako iz tega ko-
rena izhaja beseda ‘emunáh, ki pomeni »vera«. V Novi zavezi so za pomenske 
vidike hebrejskega korena ‘mn v rabi samostalnik alētheia v pomenu »resnica« in 
pridevniški obliki alēthinos in alēthēs, oboje v pomenu »resničen«.

Ti termini izražajo različne vidike resničnosti in resnice v odnosih do sveta, do 
človeka in do Boga. Pri tem se pokaže pomembna ugotovitev, da Sveto pismo ne 
govori o resničnosti in resnici kot o nekem načelu ali pravilu ali pa o filozofskih 
poskusih izražanja »stvari same na sebi«. Sveto pismo resničnost in resnico pred-
stavlja kot življenjski sili, ki se kažeta v osebnem odnosu Boga do sveta in do člo-
veka in v osebnem odnosu človeka do Boga, do sočloveka in do sveta. Temeljna 
razlika v rabi terminov resničnosti in resnice v odnosu do Boga in do človeka je v 
tem, da Bog po svoji naravi velja kot resničen, zvest, pravičen in usmiljen Stvarnik 
in Odrešenik, človek pa je v svojem mišljenju in ravnanju vedno razpet med re-
sničnost in iluzijo oziroma med resnico in laž.2

Z umetnostjo izražanja resničnosti sta se poglobljeno ukvarjala Aristotel in Ho-
racij kot najvplivnejša antična literarna teoretika za vsa poznejša obdobja. Aristo-
tel v svojem delu Poetika klasificira literarne vrste in razlaga, v čem je resničnost 
v pesništvu, Horacij pa v svoji poetični razlagi pesniške umetnosti v delu Ars poe-
tica razlaga enotnost in skladnost v pesništvu. Oba sta, vsak po svoje, s filozofski-
mi in umetniškimi prijemi antično načelo posnemanja resničnosti (mimēsis) razlo-
žila kot najvišje estetsko načelo v iskanju skladnosti med obliko in vsebino. Ob tem 
pa velja poudariti, da mimetično načelo grške kulture ni naredilo koraka iz »objek-
tivnega« v »subjektivni« svet resničnosti, še zlasti ne v ideal samožrtvovanja.3

2 Gl. tudi avtoričin članek Semantika resničnosti in resnice v Svetem pismu, Bogoslovni vestnik 74, št. 1 
(2014): 29–39.

3 Robert Petkovšek v svojem članku Samomor in genocid v luči mimetične teorije kaže na začarani krog 
naravne želje po posnemanju: »Človeka ustvari mimetična želja, želja po posnemanju. Želja posnema 
željo; posnemovalec posnema svoj model. Ker je človek, drugače od živali, hipermimetično bitje, po-
snema brez omejitev, nenasitno. Napredek ima svoj izvor v posnemanju modela, učitelja. To pa v mo-
delu, ki ga posnemovalec posnema, spodbudi željo, da bi tudi sam posnemal svojega posnemovalca, 
učenca, ki napreduje in ga začenja izpodrivati. Posnemovalec in model se zapleteta v krog medseboj-
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Resničnost in resnica sta prav tako predmet starejše filozofske misli in diskurza 
o umetnosti in o njeni poetiki. Pri tem ima posebno mesto Platon s svojimi kritič-
nimi ocenami vloge pesništva kot neustreznega poskusa posnemanja resničnosti.4 
Pomembno mesto v pogledih na resničnost in na resnico ima tudi Tomaž Akvinski, 
ki se je v spoznavoslovnem pogledu opiral bolj na Aristotela kakor na Platona, s 
svojo razlago o večpomenskosti besed in simbolov (Akvinski 1999, 162–168). Od-
nos med umetnostjo in resničnostjo je navdihoval tudi zapise o literaturi pri Dan-
teju, pri Boccacciu in pri nekaterih drugih umetnikih besede (Oscar Wilde, Slika 
Doriana Graya, idr.) in pri literarnih kritikih (Sidney, Dryden, Pope, Wordsworth, 
Shelley). Vsi se kažejo kot nekakšni apologeti vrednosti literature, zlasti pesništva, 
v izražanju resničnosti in resnice, pogosto v razmerju do vrednot. 

Presoja pogledov v tem kontekstu kaže, da so temeljne vrednote v svojem bistvu 
bolj eksistencialno in ontološko kakor kulturno zaznamovane in določene (Rawls 1973, 
573–575). Književnost in umetnost na splošno, še zlasti likovna umetnost, pa na po-
seben način upodabljata resničnost in resnico, tudi s prikazovanjem vrlin in njihovih 
nasprotij, pogosto prek simbolov ali personifikacij, zato tudi književnost in umetnost 
na splošno lahko veliko prispevata k medkulturnemu in medverskemu dialogu.

2. Resničnost in resnica v biblični pripovedi in v njeni 
literarni interpretaciji

V zadnjih desetletjih je bilo objavljenih več študij o Svetem pismu z vidika umetno-
sti besede, se pravi, literature: Alter 1981 in 1985, Sternberg 1987, Parker 1989, 
Fokkelman 1975, Fokkelman 1981–1993, Norton 1993, Long 1994, Gabel, Wheeler 
in York 1996, Jasper in Prickett 1999. V zvezi z vprašanji resničnosti in resnice v bi-
blični pripovedi in v njeni literarni interpretaciji zasledimo zanimive diskurze o zna-
čilnostih literarne pripovedi na splošno, še posebno biblične pripovedi, znotraj 
širše diskusije o različnih metodoloških pristopih v judovstvu in v krščanstvu. Gre-
gory Currie v svojem delu Narratives and Narrators (2010) izpostavlja glavne zna-
čilnosti literarne pripovedi: 1) angažiranost v komunikaciji nastopajočih literarnih 
oseb; 2) način, kako je njihovo delovanje prikazano, da vzbudi empatijo; 3) izraža-
nje motivov in stališč, ko osebe delujejo v življenjskih situacijah. Govorimo o zgod-
bah o nečem, to pa pomeni resničnost nekega dogajanja. Svetopisemske pripove-
di o zgodovinskih dogodkih zahtevajo posebne premisleke glede razmerja med 
zgodovinskimi dejstvi, sporočilnim namenom in literarnim prikazom dogodkov. O 
tem pomembnem vprašanju V. Philips Long v svojem delu The Art of Biblical Histo-
ry (1994) izraža relevantno stališče, da mora vsak razlagalec poleg pozornosti glede 
zgodovinskega ozadja besedila preverjati tudi njegovo notranjo koherentnost. Ro-

nega posnemanja, v tekmovalnost in v željo, drug drugega izriniti in stopiti na mesto drugega; drug 
drugega obenem privlačita in odbijata – tako ustvarjata fenomen, ki ga imenujemo ‘škandal’. Vedno bolj 
toneta v škandalozni konflikt ki se ‘kakor snežna kepa’ nalezljivo eksponencialno širi na okolico.« (2013, 
282) 

4 Prim. predvsem delo Država, prev. Jože Košar (Ljubljana: Mihelač).
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bert Alter opredeljuje interakcijo med naracijo in spoznanjem v biblični pripovedi; 
zanima ga, kako pripoved človeka navaja k nekemu spoznanju. Pomembna spozna-
nja prispeva tudi Meir Sternberg, ko v svoji natančni analizi nekaterih bibličnih pri-
povedi kaže posebno zanimanje za razkrivanje pomena, ki je v ozadju literarne 
tehnike besedila (1987). Opira se na Auerbacha, ki ga vedno zanima, kaj je v ozad-
ju dogajanja – tisto, kar ni izrecno povedano, kar prebereš med vrsticami.

Za raziskavo resničnosti in resnice v literaturi, še posebno v svetopisemskih be-
sedilih in v njihovi judovsko-krščanski interpretaciji, je pomembno tudi poznavanje 
nekaterih vidikov recepcije resničnosti in resnice v biblični literaturi, v judovstvu 
in v krščanstvu. Na strani judovstva je tehtno pojmovanje aksiomov pri judovskem 
filozofu Salomonu Maimonu (1753–1800). Maimon aksiome razume kot sintetič-
ne resnice, ki jih dojamemo samo z intuicijo kot subjektivne resnice z vsesplošno 
veljavo za vse subjekte (Bergman 1967, 151–155). Na strani krščanske interpreta-
cije posebno pozornost zaslužijo monumentalna dela Karla Mateja Woschitza. V 
številnih obsežnih študijah Woschitz na več mestih obravnava vprašanje pomena 
koncepta »resnica«, kakor je predstavljen v Svetem pismu, predvsem v Novi za-
vezi, in v judovski intertestamentarni literaturi.5

Bivanjska in moralna vprašanja, ki so povezana s konceptoma resničnosti in re-
snice, so v Svetem pismu še posebno v ospredju v starozaveznih pripovedih o hre-
penenju, skušnjavi in padcu in o božji sodbi pri Adamu in Evi (1 Mz 1–3) ter o pre-
izkušnjah in skušnjavah egiptovskega Jožefa (1 Mz 37–50). Da obe zgodbi slikata 
življenjsko resničnost naravno in zgovorno, je razvidno iz njune izjemne odmevno-
sti v vseh obdobjih poznejše literature in umetnosti. Svetopisemska zgodba Jožefa 
predstavi kot skladno in vedno enako trdno osebnost, ki intuitivno zaznava božjo 
previdnost in nikoli ne zaide v samovoljo ali dvom o zmagi dobrega. Vrh veličine 
njegove osebnosti se pokaže, ko na koncu v položaju mogočnega vladarja odpusti 
svojim bratom, ki so ga prodali za sužnja. Svoje dejanje odpuščanja pomenljivo ra-
zloži: »Hoteli ste mi sicer hudo, Bog pa je to obrnil na dobro, da naredi to, kar je 
očitno danes: da ohrani pri življenju številno ljudstvo.« (1 Mz 50,20) Posebno znan 
motiv v pripovedi o egiptovskem Jožefu je poskus žene faraonovega dvorjana Po-
tifarja, da Jožefa, ki je kot hebrejski suženj prišel v njegovo hišo, zvabi v prešuštvo 
(1 Mz 39,7–23). Jožef se njenemu zapeljevanju upre, njegova zavrnitev pa Potifar-
jevo ženo spravi v obsedenost: pred možem lažnivo obtoži Jožefa, češ da ji je hotel 
storiti silo, a tudi ko Potifar Jožefa vrže v ječo, Jožef potrpežljivo prenese ponižanje. 

3. Resničnost in resnica v svetu lepote in iskanja resnične 
ljubezni

Najbolj pretanjenih vidikov dojemanja resničnosti in resnice se dotikata komple-
ksno vprašanje razmerja med lepoto in ljubeznijo in eksistencialna izkušnja nape-

5 Gl. zlasti Elpis – Hoffnung (1979); Fons vitae – Lebensquell (2003); Parabiblica (2005); Verborgenheit in 
der Erscheinung (2012). 
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tosti med močnim hrepenenjem po izpolnitvi v ljubezni in različnimi ovirami na 
poti do izpolnitve. Kot izjemno primerno izhodišče tovrstne raziskave resničnosti 
in resnice v Svetem pismu in v literarnih interpretacijah se razkriva svetopisemska 
Visoka pesem, ki jo lahko primerjalno analiziramo ne le v svetopisemskem, temveč 
tudi v širšem staroorientalskem kontekstu. Visoka pesem temelji na dialogu med 
dekletom in fantom, ki si medsebojno izrekata občudovanje in hrepenita po zdru-
žitvi. Bistvo sporočila pesnitve vendarle ni izpolnitev, temveč hrepenenje po izpol-
nitvi. V tej nedoločenosti izražanja hrepenenja brez jasnega konca, ki bi prikazoval 
končno združitev, se najbolj jasno kaže univerzalni pomen pesmi. Ta pomen ne 
samo v judovstvu in v krščanstvu, temveč v celotni paleti literarnih opisov ljubezni 
po svetu predstavi bistvo simbolike ljubezni. Za razumevanje razsežnosti in resni-
ce ljubezni pa ni dovolj analiza strukture pesnitve, ki v marsičem spominja na ne-
štete ljubezenske pesmi iz antike in iz poznejših obdobij. Ključ za uvid v osrednje 
poudarke je dejstvo, da ima pesem zelo pomembno mesto v kanonu hebrejskega 
Svetega pisma. Zato je razumljivo, da so znotraj judovskih in krščanskih skupnosti 
to pesem vedno razlagali v alegoričnem oziroma simbolnem smislu. V judovski in 
v krščanski verski tradiciji dialog med fantom in dekletom pomeni simbol ljube-
zenskega odnosa med Bogom, ki ga predstavlja lik fanta, in Sinagogo oziroma Cer-
kvijo, ki jo predstavlja podoba dekleta.

Če se v tem kontekstu bolj kakor na erotično razsežnost ljubezni osredotočimo 
na njeno simbolno vlogo v svetopisemskem kontekstu, se pred nami odpre vpo-
gled v vse možne razsežnosti doživljanja ljubezni na telesni in na duhovni ravni, 
vse do najbolj pretanjenih odtenkov, ki jih premore človeško srce.6 Visoka pesem 
kaže na bistveno vlogo rabe simbolov, ki so večpomenski in torej nevsiljivo omo-
gočajo uvid v resničnost in v resnico v doživljanju lepote in ljubezni z vseh možnih 
vidikov brez nakazovanja kakih norm interpretacije. Prepletanje med telesno in 
duhovno sfero človekovega doživljanja pomeni plemenitenje doživljanja lepote in 
ljubezni vse do najbolj pretanjenih literarnih in umetniških upodobitev njune ne-
smrtnosti. Doživljanje plemenite ljubezni je skozi tisočletja navdihovalo številne 
pesnike, pisatelje in druge umetnike, da so bodisi razvili diskurz o razmerju med 
lepoto in ljubeznijo bodisi so to razmerje tudi poustvarili v umetniških upodobi-
tvah. 

O ljubezni in lepoti so v povezavi z resničnostjo in resnico premišljali tudi šte-
vilni misleci, pesniki, pisatelji, filozofi in teologi od antike pa vse do novejše dobe, 
med njimi Platon, Aristotel, Avguštin, sv. Bernard, Dante Alighieri, Stendhal, Tolstoj 
in Simone Weil, ki so med drugim ustvarili tudi odmevne opise svojih stališč o re-
sničnosti in resnici ali pa umetniško upodobili svoje tovrstno doživljanje oziroma 
dojemanje sveta in človekovega življenja. Na tem mestu naj omenim nekaj značil-
nosti dojemanja lepote in ljubezni pri sv. Bernardu, pri Danteju in pri Stendhalu. 

6 Christian Gostečnik se svoji knjigi Neprodirna skrivnost intime (2010) dotika mnogih razsežnosti ljubezni 
med svetom sanj in resničnostjo. Z vidika razmerja do resničnosti med drugim spregovori o izkušnji 
zaljubljenosti in zapiše: »Gre za povsem drugačen svet doživljanja, za sanjski svet, ki ga nekateri primer-
jajo celo s psihotičnim vzdušjem, v katerem posamezniki zaznavajo zelo ozek spekter realnosti, vse 
ostalo pa je vzhičena kreacija izjemno močnih notranjih nagibov, največkrat zelo malo povezanih z re-
alnostjo.« (Gostečnik 2010, 159)
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Sv. Bernard (1091–1153) si je kot življenjsko nalogo zadal, da v obliki nagovorov 
predstavi vse možne razsežnosti ljubezni, kakor jih z bujno orientalsko simboliko 
in pretanjeno pesniško obliko prikazuje Visoka pesem. Njegovo globoko in silovi-
to doživljanje ljubezni je navdihnilo sijajna razmišljanja o naravi ljubezni v smislu 
ljubezni do bližnjega v neločljivi povezavi z ljubeznijo do Boga. V govoru 83.4 opre-
deljuje samo naravo ljubezni z besedami: »Ljubezen zadošča sama po sebi, ugaja 
sama po sebi in zaradi sebe. Sama sebi je zasluženje, sama sebi plačilo. Razen sebe 
ljubezen ne išče drugega razloga ne drugega sadu: njen sad je, da doživlja ljube-
zen. Ljubim, ker ljubim; ljubim, da ljubim. Velika stvar je ljubezen, vendar le če 
teče nazaj k svojemu počelu, se vrača k izvoru, se izliva nazaj v svoj studenec in 
stalno zajema, od koder nenehno priteka.« (Bernard iz Clairvauxa 1990, 367)

Bernardovi govori o resničnosti in o resnici ljubezni po navdihu Visoke pesmi 
so imeli velik vpliv na sodobnike in na poznejše generacije. Dante Alighieri (1265–
1321) Bernarda omenja v svoji Božanski komediji. Veličino duhovne ljubezni je 
Dante ponazoril s pesniškimi orisi svojega doživljanja ljubezni v odnosu do kon-
kretne osebe, Beatrice, ki ga je povsem prevzela, čeprav mu je bila nedostopna in 
mu ljubezni ni vračala. Beatrice je mlada umrla, toda pesnik v Božanski komediji 
potuje onstran njenega groba. Beatrice ga vodi skozi puščavo pekla in goro vic, s 
svojo sijajno ljubeznijo pa ga popelje od nebes do nebes ter mu tako omogoči vi-
denje božanske milosti in ljubezni (visio beatifica). Beatrice pomeni božansko raz-
svetljenje in igra simbolno vlogo kot svetloba razodete resnice. 

4. Področja in kriteriji za prepoznavanje razsežnosti 
resničnosti in resnice

Za ustrezno razumevanje vloge pojmov resničnosti in resnice v literaturi, še poseb-
no v svetopisemskih pripovedih in v njihovi literarni interpretaciji, je pomembno, 
da ju obravnavamo komplementarno ob upoštevanju dveh žarišč: 1) kritična pre-
soja razumevanja in razlage konceptov resničnosti in resnice v njunem jezikoslov-
nem, semantičnem, filozofskem in teološkem pomenu ob upoštevanju vplivnih 
filozofov, teologov in mislecev o literaturi oziroma literarnih teoretikov iz obdobij 
od antike do sodobnosti; 2) presoja načinov literarnih prikazov resničnosti in resni-
ce na podlagi analize izbranih besedil iz Svetega pisma in nekaterih drugih virov, 
večinoma takšnih, ki so nastali kot nove stvaritve izbranih svetopisemskih besedil 
ali pomenijo idejno podlago za nove stvaritve. Poudariti velja, da večina literarnih 
besedil ne uporablja pogosto besed »resničnost« in »resnica«, ker je prav nepoj-
movno, celostno predstavljanje resničnosti in resnice bistvena značilnost literature. 

Prizadevanje za razjasnitev vseh razsežnosti konceptov resničnosti in resnice 
omogoča odkrivanje naravne povezave med izkustvenimi vedami in intuitivnim 
dojemanjem resničnosti in resnice v literarnih stvaritvah, v drugih vrstah umetno-
sti in v procesih življenja. Uspešnost interpretacije otipljivih danosti je odvisna od 
stopnje človekovega celostnega dojemanja kozmične, družbene in osebnostne 
resničnosti. Možnosti in meje literarnih prikazov resničnosti in resnice se kažejo v 
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tem, da se razlagalci opirajo na analogijo čutnih danosti in zaznav tudi, ko pozor-
nost usmerjajo iz čutnega v nadčutni svet, ki se kaže v kontrastnih razmerjih med 
dobrim in slabim in v konkretnih življenjskih razmerah. Prikazovanje resničnosti 
in resnice, kakor se kaže v človekovi duhovni naravi, je bistveno vezano na načine 
posnemanja (mimēsis) in večpomenske simbolne govorice. Umetniki na podlagi 
konkretnih izkušenj v kontekstu otipljivih danosti posnemajo zaznavne vidike vi-
dnega sveta in na tej podlagi posegajo v nevidni in nadčutni svet. Posebej so po-
zorni na analogna razmerja, kakor so medosebni odnosi na antropološki in teolo-
ški ravni. Tako se dotaknemo tudi najbolj sublimne sfere našega bivanja in per-
cepcije v razponu med trpljenjem in eshatološko orientacije iskanja smisla življe-
nja (Nelson, Szabo in Zimmermann 2010).

Ko umetnik ali pa literarni oziroma umetnostni kritik vtise, slutnje, hrepenenja 
in etična nasprotja poskuša opisati, definirati in razložiti, se iz celostnega, intuitiv-
nega in vizionarskega dojemanja resničnosti in resnice vrača v pojmovni svet, ki 
tako tudi sam dobiva vlogo simbolne govorice. Na tej točki pa se znova začne pot 
dojemanja resničnosti in resnice do intuicij in vizij, ki jih najbolj ustrezno ponazar-
jajo simboli. Goethe na začetku maksime 749 jasno razloži večpomensko posre-
dniško vlogo simbolov: »Simbolika videz spreminja v idejo, idejo v sliko, in to tako, 
da ideja v sliki vedno ostane delujoča in nedosegljiva; tudi, ko je izgovorjena v vseh 
jezikih, ostane neizrekljiva.« Stopnja intenzivnosti dojemanja resničnosti in resni-
ce je v veliki meri odvisna od stanja duha v umetniku in v razlagalcu. Vsi teoretiki 
in ustvarjalci umetnosti, ki so nam zapustili odmevne razlage oziroma stvaritve, 
kažejo posebno sposobnost dojemanja najbolj sublimnih odtenkov resničnosti in 
resnice o svetu in o človeku. 

Preseganje čutnega sveta z rabo simbolov in personifikacij za izražanje vseh 
vidikov sakralnega in duhovnega sveta odpira najbolj aktualno vprašanje literar-
nega in umetnostnega prikazovanja resničnosti in resnice sploh: Kakšna je narava 
fikcije, ki v različnih literarnih vrstah in zvrsteh prikazuje doživljanje in dojemanje 
objektivnih dejstev pod vtisom subjektivnega dojemanja in interpretacije v oseb-
ni življenjski in zgodovinski perspektivi? Fikcija je povezana predvsem z doživlja-
njem in interpretacijo poetičnih besedil, ki so bolj ali manj skladna z resničnostjo 
in resnico v posnemanju in izražanju stvarnosti. Ta se kaže v razponu od vzvišenih 
namigov na Boga in na njegovo svetost v Svetem pismu, prek bogov in polbogov 
v grško-rimski kulturi do preprostih resnic v različnih vrstah ljudskega slovstva z 
opisi narave in človeških značajev. Pesniki s slikovitostjo in s celostno podobo re-
sničnosti posredujejo resničnost in resnico bistveno bolj privlačno in razumljivo 
kakor intelektualni diskurzi. Najpomembnejša vloga umetnosti je prebujanje in 
prenašanje čustev na gledalce, poudarja Tolstoj v svoji knjigi Kaj je umetnost? (Tol-
stoj 1980, 5–185).

Primerjalna analiza med duhovnimi in posvetnimi literarnimi besedili neizbežno 
odpira vprašanje, ali je upravičeno govoriti o kriterijih razlikovanja med svetopi-
semsko in nesvetopisemsko literaturo. Ker sta pojma resničnosti in resnice kom-
pleksna že v izhodišču, je toliko bolj kompleksen poskus odgovora na to vprašanje. 
Primerjave kažejo, da med vsemi vrstami literature obstaja očitna podobnost v 
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literarnem prikazovanju resničnosti v zvezi z vesoljem in v zvezi z resničnostjo člo-
veškega bitja, to je, na kozmološki in na antropološki ravni. V vseh kulturah resnič-
nosti sveta in značilnosti človeške narave dojemamo podobno oziroma enako, ko 
je govor o temeljnih odnosih med ljudmi z vidika dobrega in slabega. Na antropo-
loški ravni se torej vse literature stikajo glede možnosti ali nemožnosti razlikovanja 
med dobrim in slabim in priznavanja človekove vesti. V tem temeljnem smislu je 
vprašanje resnice temeljno v vseh kulturah, v vseh religijah in v vseh literaturah. 
V vseh kulturah in religijah so ljudje vedno po naravnem čutu razlikovali med do-
brim in slabim, so torej v načelu priznavali razliko med resnico in lažjo. Na tej pod-
lagi je mogoče mednarodno sodelovanje v politični, medkulturni in medreligijski 
sferi oziroma na vseh področjih znanosti, vzgoje in izobraževanja. Na teh podlagah 
temeljijo tudi deklaracije o človekovih pravicah.

Od tod dalje pa se kažejo pomembne razlike. Literatura Svetega pisma kaže, da 
je antropološki temelj kulture, religije in etike mogoče bistveno nadgraditi s čutom 
za skrivnostno (numinozno), veličastno (sublimno) in sveto v delovanju božanskih 
sil. Najbolj izstopajo preroško navdihnjeni pesniki, ker izpovedujejo izrazito oseben 
odnos do enega, osebnega Boga in izrazito duhovno izkušnjo v zvezi s tem odno-
som (Iz 6; Ez 1–3). Bistvo izpovedi navdihnjenih pesnikov in pisateljev Svetega 
pisma je, da obstaja en sam Bog, ki je Stvarnik, Odrešenik in absolutno svet. Te 
postavke sestavljajo konstanto, ki se vsebinsko dopolnjuje v genezi Stare in Nove 
zaveze. Bog je avtor dveh vrst postave, ki sta komplementarni in sta skupaj krite-
rij za spoznavanje resnice. Kot Stvarnik je avtor tako imenovanega naravnega za-
kona, ki vključuje zavest vesti, kot gospodar zgodovine je avtor razodetega zakona, 
ki pomeni zapovedi glede odnosa do Boga in med ljudmi in ga je treba brezpogoj-
no ubogati. Vendar pokorščina božji postavi ne sme biti slepa, ampak jo mora 
motivirati ljubezen do Boga in do človeka. Vsa postava namreč temelji na sveto-
pisemski veri, da je Bog ustvaril svet iz ljubezni, da podpira šibkega človeka na poti 
k odrešenju in da mu zaradi odrešenjskega namena tudi izkazuje prizanesljivost, 
usmiljenje in odpuščanje. Na teh postavkah Stare zaveze gradi Nova zaveza, ki po-
meni »dopolnitev postave«.

Vsebine Svetega pisma so dane v različnih vrstah in zvrsteh svetopisemske lite-
rature. Temeljne so svetopisemske zgodbe, preroška videnja in modrostna refle-
ksija. V Novi zavezi imamo Jezusovo življenje in pričevanje na eni strani ter priče-
vanje njegovih apostolov in učencev na drugi strani. Vera, da je Bog človeka ustva-
ril iz ljubezni, razloži, zakaj je najvišji zakon razodetega božjega zakona zapoved 
ljubezni do Boga in do bližnjega. V tej luči dobi Visoka pesem v judovski in v kr-
ščanski interpretaciji razsežnosti, ki jih brez tega konteksta ne bi mogli prepozna-
ti. Ker je Visoka pesem postavljena v svetopisemski kontekst, simboli Visoke pesmi 
daleč presegajo pomenske razsežnosti simbolike le na antropološki ravni. Skratka: 
svetopisemski kontekst antropološko zasnovo pesmi dopolni z duhovno razsežno-
stjo, ki omogoča vse vrste realistične, alegorične in simbolične razlage. 

Velik del judovsko-krščanske tradicije sestavljajo literarna dela in druge ume-
tnosti, ki so svoj navdih našli v Svetem pismu. Znotraj nesvetopisemske literature 
pa lahko prepoznamo, katera je po osnovni orientaciji bliže svetopisemski etiki po 



84 Bogoslovni vestnik 76 (2016) • 1

tem, koliko se avtor ravna po duhu časa, da bi ljudem ugajal, in koliko je absolutno 
zavezan etičnim merilom. Izrazito osebnostna orientacija svetopisemske literatu-
re ima za posledico, da so svetopisemske zgodbe prikazi predvsem osebnega du-
hovnega stanja in da nastopi prerokov primarno postavljajo v ospredje najgloblje 
vprašanje človeškega bitja. Bralca navajajo k iskanju ozadja dogodkov, ki je skrito 
za literarno prikazano resničnostjo in je velikokrat za povprečnega bralca prikrito. 
Razlikovati je treba med različnimi vidiki prikazov resničnosti in resnice v Svetem 
pismu. Sveto pismo vsebuje reke, zgodbe in prilike, ki jih vsak, tudi preprost človek 
brez težave razume. Vsebuje pa tudi besedila, ki samo nakazujejo globinske po-
mene, uganke in skrivnosti. Zato Erich Auerbach utemeljeno pravi, da je Sveto 
pismo knjiga skritih pomenov, ki jo je torej treba interpretirati (Auerbach 1998, 
11–25).

5. Presoja različnih vidikov prikazov resničnosti in 
resnice

Vrednost raziskave resničnosti in resnice v literaturi, v izbranih bibličnih besedilih 
in v njihovi literarni interpretaciji lahko opredelimo le ob upoštevanju komple-
mentarnosti spoznanj. Stopnja izvirnosti raziskave se ujema s stopnjo izvirnosti v 
interakciji rabe metod, uvida v možnosti in meje spoznanja ter – kot posledica tega 
– v razmerju med »pozitivnimi« in »negativnimi« vidiki spoznanja. Prikaz vidikov 
o resničnosti in resnici, ki so jih priznani filozofi, teologi in literarni teoretiki raz-
krili v svojih izvirnih diskurzih, pomembno dopolnjujejo pesniki, pisatelji in dra-
matiki ter literarni kritiki in pisci esejev o umetnosti, ki so imeli še največ vpogle-
da v problematiko resničnosti in resnice oziroma vsebino, naravo in namen lite-
rarnih del. Filozofska in teološka izvajanja so preverjali z osebnimi uvidi, ki jih je 
mogoče dobiti bodisi ob samem ustvarjalnem pisanju bodisi ob branju literarnih 
del. Priznani literati iz celotnega obdobja od antike do danes, ki so obenem tudi 
literarni teoretiki, so torej najboljši vodniki v iskanju ustreznih metod, kakor jih 
narekuje narava literarnih stvaritev. Poglabljanje v njihove uvide pomaga do uvi-
dov in odločitev, kako pristopiti k analizi izbranih tekstov. Spoznavanje razsežnosti 
resničnosti in resnice pa hkrati pomeni usposabljanje za ustrezno interakcijo v 
aplikaciji komplementarnih metod, ker nobena metoda sama na sebi ne zadošča 
za interpretacijo pomena tako vsestransko kompleksnih konceptov.

Iz teh razlogov tudi »rezultatov« raziskave o razsežnosti resničnosti in resnice 
ni mogoče omejiti na nekaj opredelitev, ker bi s tem tvegali abstrakcije v presoji 
sporočila konkretiziranih literarnih stvaritev v najrazličnejših literarnih vrstah in 
zvrsteh. Glavni rezultat raziskave je odkrivanje vzajemnosti med ustvarjalnim nav-
dihom, uresničenim v literarnih delih, in literarno-teoretskim diskurzom o vlogi 
literature v sporočanju o resničnosti in o resnici. Vsak od obeh pristopov pomeni 
metodološki izziv. Problem kritične presoje konceptov se kaže v tem, da vsak dis-
kurz pojme lahko razlaga le parcialno, le racionalno, zato ne more zajeti vseh de-
javnikov, ki določajo pomen na ontološki, bivanjski in umetnostno-ustvarjalni rav-
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ni. Problem analize literarnih del pa je v tem, da sam postopek analize neizbežno 
omejuje možnosti celostnega pristopa v dojemanju in presojanju bistva in obsega 
vsebin, ki bolj ali manj razločno z literarnimi strukturami prikazujejo resničnost in 
resnico o svetu, o Bogu in o ljudeh v njihovi dialoški interakciji in v notranji, intimni 
sferi. 

Najpomembnejši znanstveni prispevek lahko vidimo v ugotovitvi, da sta resnič-
nost in resnica temeljni temi vseh vrst literature in umetnosti; sta pa tako kom-
pleksni, da le malo kritikov zares opazi njun pomen. Med tistimi, ki so obravnava-
li ta pojma v filozofiji, v teologiji in v vrednotenju umetnosti, je malo takšnih, ki 
opazijo naravno vzajemnost med kognitivnim/spoznavoslovnim in ustvarjalnim 
umetniškim pristopom. Zato je večina študij enostransko usmerjenih in iz teh ra-
zlogov neprepričljivih. Kompleksnost, večpomenskost in nedoločenost pojmov 
resničnosti in resnice so očitno razlog, da so v vseh časih predvsem umetniki naj-
boljši razlagalci celostno-ustvarjalnih prikazov resničnosti in resnice, ker so spo-
sobni dojeti celovito inkarnacijo logosa in neizrekljivosti srca v umetniških prikazih 
resničnosti in resnice. Ti so bili sposobni uvideti, da samo celostni pristop omo-
goča ustrezno prikazovanje in vrednotenje resničnosti in resnice. V vseh časih 
obstaja vzajemnost ali komplementarnost med kognitivnim/spoznavoslovnim in 
celostno-ustvarjalnim pristopom. Samo dejstvo, da so številni umetniki razvijali 
tudi teorijo o umetnosti, pa dokazuje, kako pomembno je iskanje ustrezne meto-
de v razlagi umetnosti.

Glede vsebine obeh pojmov je najpomembnejši rezultat ugotovitev, kaj eden 
in drugi pojem zadevata. Pojem »resničnosti« je bistveno povezan z epistemolo-
gijo in izraža stvarnosti vseh vrst brez vrednostne sodbe, ustavi pa se pred neiz-
polnjeno željo po spoznanju »stvari same na sebi«. Pojem resničnosti v stvarnem 
in imaginarnem svetu zahteva odgovor na vprašanje, ali neka stvarnost obstaja ali 
ne, ali je resnična ali ni resnična. Po drugi strani pa pojem »resnice« v skladu z 
naravnim čutom zahteva vrednostno sodbo, na primer: kaj je res in kaj ni res, in 
je torej bistveno področje oziroma po definiciji zadeva etike. Najpomembnejši 
kriterij vrednostne sodbe je razlika med resnico in neresnico, zato je razumljivo, 
da se pojem resnice povezuje z veliko drugih pomensko sorodnih pojmov, na pri-
mer s pojmom zvestobe, ljubezni, hrepenenja, skušnjave in vseh drugih uvidov v 
višino idealov in v prepadno dno zla. 

O resnici lahko govorimo samo v okviru racionalnih bitij, resničnost pa je vse, 
kar obstaja. Vprašanje resnice je bistveno vprašanje etike in vsake religije, v zna-
nosti pa, po drugi strani, govorimo o dejanskosti oziroma resničnosti stvari. Vendar 
vse znanosti razkrivajo resničnosti, ki pomenijo indikativ za moralni imperativ. 
Veličastni svet in globine človeške duše govorijo brez besed tako močno, da ne 
dopuščajo nevtralnosti. V Psalmu 19,2–5 beremo:

»Nebesa razglašajo božjo slavo, 
nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. 
Dan predaja dnevu sporočilo, 
noč razglaša noči to spoznanje. 
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To ni govorjenje, to niso besede, 
njihov glas je neslišen, 
po vsej zemlji se razlega njihovo zvenenje, 
do konca sveta njihove besed.«

Ob glasu stvarstva smo vedno pred preizkušnjo, pred izbiro, da dejstva sprej-
memo ali zavrnemo. Pojem resničnosti se povezuje s pojmom védenja, ki po na-
ravi vrednosti odpira pot do vedênja, odpira torej pot do vprašanja resnice, ki 
predpostavlja razlikovanje med dobrim in slabim. Univerzalna človekova sposob-
nost prepoznavanja razlike med resnico in lažjo je zanesljivo podlaga tudi za pri-
merjalno prepoznavanje vrednosti doktrin na temelju »čuta vernikov« (sensus 
fidelium).7 Ugibamo lahko, s kakšnega zornega kota je Pilat vprašal Jezusa, kaj je 
resnica (Jn 18,38). Srečevanje z resničnostjo strukture sveta le na videz dopušča 
nevtralnost. Kakor okolje človekovega življenja v resnici vedno pomeni izziv za od-
ločanje v dobro ali slabo. 

Pomemben prispevek k znanosti je tudi ugotovitev, da je živeto resnico v odlo-
čanju med resnico in neresnico dejansko mogoče prikazati bolj avtentično in bolj 
sugestivno po simbolno-umetniški kakor po pojmovno-diskurzivni metodi.8 Pred-
nost literature je izjemno pomembna vloga večpomenske rabe simbolov, toda 
pomena literarnih del v interpretaciji ni mogoče prikazati drugače kakor z neko 
določeno mero abstrakcije. Za vsak vidik resničnosti in resnice se raziskovanje 
začne na novo, z analizo, ki poteka po ustreznih metodah, in se konča s sintezo. 

6. Sklep
Svetopisemska literatura je edinstvena zaradi teocentričnega in teleološkega iz-
hodišča. Prepričanje Judov in kristjanov, da je Sveto pismo knjiga razodetja enega, 
svetega in osebnega Boga, pomeni, da ima Sveto pismo za vrednostne sodbe re-
snice veliko višja merila, kakor so v veljavi v svetni literaturi. Zato so obsodbe vseh 
zablod znotraj Svetega pisma veliko bolj nepopustljive, kakor so obsodbe v svetni 
literaturi, hkrati pa je obramba človekovih pravic neprimerno bolj prioriteta kakor 
drugod. Ker Sveto pismo Boga predstavlja kot osebno, sveto, popolno bitje, ki je 

7 Mari Jože Osredkar je v svojem članku o pomenu pojma »prepoznavanja« za razumevanje med drugim 
izpostavil vlogo »čuta vernikov« (sensus fidelium) in ugotavlja: »To, kar so torej katoliški verniki že pre-
poznali kot resnično in že verovali v moči sensus fidelium, torej verskega čuta, je papež razglasil za 
versko resnico. Zapoved verovanja, ki jo je izdalo cerkveno učiteljstvo, je sledila temu, kar je verno 
ljudstvo že prepoznalo kot resnično. Praksa, da je papež pred razglasitvijo verske resnice želel slišati 
mnenje celotnega svetovnega episkopata, kako verno ljudstvo v veri prepoznava predmet dogme, ki jo 
je želel razglasiti, je bila v Cerkvi navzočna že pred prvim vatikanskim cerkvenim zborom, na katerem je 
bila opredeljena dogma o papeževi nezmotljivosti.« (2012, 427) V svojem naslednjem članku Osredkar 
v predstavitvi razlage razlogov za nasilje, ki je razdiralni sad fundamentalizma, izpostavi logiko monote-
izma kot prepoznavanje vključevalnosti: »Monoteizem s prehodom iz izključevalnosti v vključevalnost 
zagotavlja nenasilje.« (2014, 271)

8 Intelektualni diskurz pa seveda omogoča analizo različnih stanj, med drugim konstelacije na kozmični, 
na družbeni in na osebni ravni. Robert Petkovšek (2015, 233) razmerje med resnico in lažjo presoja v 
zvezi z »nasiljem v človeški eksistenci, zlasti odnos nasilja do resnice«. 
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svet ustvarilo iz ljubezni in ga odrešuje iz ljubezni, kriterij resnice v Svetem pismu 
daleč presega zunanje norme. O resnici in neresnici se odloča v človekovem srcu, 
v njegovih namenih, v meri njegove ljubezni. Ker Sveto pismo temelji na osebni 
integriteti oziroma ker je cilj Svetega pisma rast v osebni identiteti v moči ljubezni, 
je kvaliteta medčloveških odnosov primarnega pomena, vrednost odnosov pa se 
ne meri po zunanjih kriterijih izpolnjevanja postave, temveč po vzgibih in namenih 
srca. Do skrajnosti je poudarjena etika medsebojne odgovornosti, posledica tega 
je posebno močna zavest pripadnosti skupnosti in tradiciji kljub izrazito personal-
ni orientaciji zapovedi in izkušnje vere. Inkarnacija Svetega pisma v evropski in v 
svetovni kulturi, predvsem v monoteističnih religijah, pomeni, da se pogledi in 
ravnanja ljudi in narodov presojajo ne samo v luči Svetega pisma, ampak tudi v 
luči judovsko-krščanske tradicije.
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