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JABOLKO

Vsi poznamo jabolko kot slasten in 
zdrav sadež, ki zraste na drevesu 
jablani. Kako prijetno hrustne, 

ko zagrizemo vanj!

Tudi slikarji in kiparji so radi 
upodabljali jabolka. Pritegnila jih je 
skladna oblika ali barva sadeža. 

Največkrat pa je zbudil njihovo 
zanimanje simbolični 

pomen jabolka.
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Ker v latinščini beseda malum 
pomeni jabolko, lahko pa tudi zlo, 
so svetopisemsko drevo spoznanja 

povezali z jablano, jabolko pa je 
postalo prepovedani sadež. V zvezi 

z Adamom in Evo nas jabolko 
spominja na izvirni greh in na 

človeško slabost. Kadar pa ga vidimo 
v Marijinih ali Jezusovih rokah, 

pomeni odrešitev in 
osvoboditev človeka.



· · · JABOLKO · · ·

Po jabolkih lahko prepoznamo dva 
svetnika: Dorotejo in Miklavža. 

V njunih zgodbah o čudežih se 
omenjajo tudi jabolka. Ob Doroteji 
vidimo v pleteni košarici jabolka. 

Pripovedujejo o angelu, ki ji je z neba 
poslal košarico rož in sadja. Tri zlata 
jabolka ob Miklavžu (ali Nikolaju) pa 

nas spomnijo, kako je ta svetnik z 
obdaritvijo rešil tri revna dekleta.
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Poznamo tudi vladarsko jabolko. 
Krščanski simbol vladarske oblasti 
ima obliko zlate krogle in križ na 

vrhu. Poleg krone in žezla je takšno 
jabolko v srednjem veku 

pripadalo vladarju.
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Najslavnejši sadež v mitoloških 
zgodbah je zlato jabolko, za katero 
so se prepirale grške boginje Hera, 

Atena in Afrodita. Kraljevič Paris ga 
je prisodil boginji ljubezni Afroditi, 

s tem pa izzval jezo in maščevanje 
obeh poraženk; to je na koncu 

sprožilo usodno trojansko vojno. 
Iz tega mita se je ohranila besedna 

zveza jabolko spora. Kadar 
hočemo razvozlati kako nesoglasje, 

se ponavadi vprašamo, kje tiči 
jabolko spora.
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Jabolko je našlo pot tudi v mnoge 
pregovore in besedne zveze. 

Preberi slikopise! Kako si 
jih razlagaš? 

                            NA
                     DAN ODŽENE 
                     STRAN.

(Če vsak dan poješ jabolko, boš ostal zdrav.)
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                      NE PADE 
      DALEČ OD

                           V KISLO 

(Otrok je takšen kakor njegovi starši.)

 (Lotiti se česa neprijetnega.)
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          NE MEŠAJ 
        IN 

(Velja za dve različni stvari, ki sta si na 
videz povsem podobni, v resnici pa sta 

popolnoma različni.)
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Še sam nariši prizor z jabolkom. 
Lahko je povezan s kakim 

pregovorom, s pravljico ali mitološko 
zgodbo. Če pa sta ti preprosto všeč 

oblika in barva jabolka, lahko narišeš 
tihožitje z jabolki.


