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Beseda za uvod
Jutranjice iz brevirja večnega korala je najnovejše literarno delo, ki ga 

duhovnik, slovenist in časnikar Jože Zadravec namenja slovenskemu 
bralcu. Pred tem so v zadnjih letih izšle kar štiri njegove publikacije. 
Leta 2011 je izšel izbor homilij, teoloških esejev in meditacij z naslovom 
Ti pa, Beseda, ostaneš za vedno. Naslednje leto se je pojavilo na knjižnem 
trgu delo Tako smo živeli, drzno in predano, galerija izredno zanimivih por-
tretov nekaterih vidnejših slovenskih duhovnikov dvajsetega stoletja. 
Sledila je knjiga spominov z naslovom Zdaj spletam venec spominčic s su-
gestivnimi perorisbami gorenjskega umetnika izpod Blegoša Petra Jo-
vanoviča. V prvih mesecih tega leta pa se je pojavila še knjiga meditacij 
o notranjem življenju Na pomolu dolge plovbe s podnaslovom Praznična 
razmišljanja. In leto se bo končalo z Jutranjicami, knjigo, ki ji avtor pri-
pisuje poseben pomen, je nekakšna »summa summarum« njegovega 
pisateljskega in časnikarskega udejstvovanja, saj se na koncu izpove 
bralcu s Horacijevim verzom: »Exegi monumentum aere perennius« – 
»Postavil sem si spomenik, trajnejši od brona«.

Širša publika sicer Jožeta Zadravca pozna bolj po njegovih prispev-
kih v Družini kot po njegovih zajetnih knjigah. Leta in leta je namreč 
kot redni sodelavec našega katoliškega tednika objavljal svoja raz-
mišljanja in obveščal javnost o dogajanju v Cerkvi doma in po svetu. 
Tako v knjigah kot pri njegovi časnikarski dejavnosti pa vedno priha-
ja do veljave njegova ljubezen do slovenske domovine in posebej do 
rodnega Prekmurja, do njegovih duhovnikov in vernikov, ljubezen do 
Cerkve in njenih pastirjev. Jože Zadravec je vedno odprt za vse, kar je 
dobro in plemenito v slovenskem človeku in družbi. Hudobije, kot da 
je ne vidi. »Edino, kar me je vselej obsedalo kot neznano čustvo, je, da 
bi bil prijatelj vseh, učitelj in vzgojitelj, pristen duhovnik,« pravi sam o 
sebi. Njegov pogled na naš čas in prostor je zelo osebno obarvan, zre 
ju skozi prizmo svojega srca. »Za vse, četudi gre za ščepec modrosti, 
sreče in ljubezni, čutim izpoved mojega srca, razkritje moje duše.« O 
tem je prepričal celo svojega prijatelja pesnika Toneta Pavčka, ki mu je 
priznal: »Že davno imam tudi jaz rad tvoje prekmurske ravnine in tvoje 
stolpce v časopisih ter poglavja v knjigah. A vse besede ne odtehtajo 
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tega, kar milo žari v tebi: razumevanje, dobrota, skromnost v bogastvu. Če 
poslušam zgodbo o pravičnem človeku, se spomnim nate.«

Zadravčev jezik je razvejan, gibčen, poln zanosa, včasih kar ekstatičen, 
njegova misel sveža, izvirna, pogosto tavajoča in težko sledljiva, kot let 
metulja. 

V svojih Jutranjicah avtor odpira nekatere posebno občutljive teme slo-
venske vsakdanjosti. In zavzema stališča, ki so pogosto v nasprotju s tem, 
kar poslušamo z ekranov in beremo na straneh časopisov ter velja kot splo-
šno sprejeto. Njegova vizija je vseskozi pozitivna, nikoli vulgarna ali zaje-
dljiva, nikoli zadrta in obsojajoča. Njegov pogled na ljudi in na situacije je 
poln simpatije, po meri njegovega širokega in razumevajočega srca. Njego-
vo obširno besedilo preveva zdrav optimizem in celo kanček milenaristične 
utopije. S tako vizijo je moč živeti, srečno živeti in upati v prihodnost. 

Prva tema je posvečena Mariji v slovenskem slovstvenem izročilu in se 
odpre s čudovito pesmijo Josipa Murna »Plapolaj, plapolaj, večna luč pred 
Marijo«. Od Brižinskih spomenikov, preko Rateškega rokopisa, pa do Jane-
za Svetokriškega, Prešerna in Cankarja ter Otona Župančiča in vse do Emi-
lijana Cevca in Ivana Preglja, vse je povedano o Jezusovi Materi v našem 
slovstvu, kiparstvu in slikarstvu. To je naša »Marija cartana, žlahtna roža, 
troštarca tih grešnikov, nebeška firštinja«.

V drugem poglavju avtor načne eno najbolj občutljivih tem slovenske 
sedanjosti, demografski problem in spoštovanje življenja. Da se izognemo 
polemiki, je najbolje, če damo besedo pesnikom, ki so v tem primeru prava 
moralna vest naroda. Tone Pavček: »In blagrujem življenje, ta največji dar, 
ki nam je bil dan in se nenehno deli iz nekih neskončno bogatih rok med 
nas, reveže in romarje, radosti te resnice potrebni. Z grozo mislim, koliko 
jih celo umre, ne da bi spoznali milost rojstva …« In Janez Menart o tragediji 
splava: »Po vrsti sem nosila mlada bitja, ki so se pod mojim srcem veseli-
la življenja, na morišče. Koliko križev zdaj vidim tam. Jaz, žalostna mati, s 
črno ruto na glavi, vidim senco, ki se plazi od križa h križu; vsi mrtvi neroje-
ni otroci dvigajo iz odprtih grobov svoje bele ročice.«

Tretja tema, pogosta v slovenskem slovstvu, je podoba matere. »Širok 
je razpon odtenkov te podobe v delih slovenskih pisateljev in pesnikov, 
med njimi je tisti, ki materi pripisuje svetniški sij« – Ivan Cankar. Zanj je 
mati »svetnica – mučenica«. Je pa tudi lik sebične matere pri Prežihovem 
Vorancu. 

Ena najbolj vročih tem, glede na to, kako o tem pišejo slovenski mediji 
v tem času, je podoba duhovnika v slovenski javnosti. Zadravec se ne da 
zavesti. Zgodovina, objektivna zgodovina, daje povsem pozitivno oceno 
o vlogi duhovnika v življenju naroda. »Duhovnik Živi iz Svetega pisma, ga 
oznanja, pomaga sirotam, z razumevanjem sprejema grešnike, deli zakra-
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mente tolažbe, usmiljenja, odpuščanja in sprave. Skozi zgodovino je bil 
duhovnik nosilec slovenske kulture, šolstva, glasbe, znanosti, umetnosti. 
Tu so imena nekaterih najvidnejših: Marko Pohlin, Valentin Vodnik, Janez 
Cigler, Stanislav Škrabec, Anton Breznik. In med umetniki Simon Gregor-
čič, Fran Saleški Finžgar, Janez Jalen, Stane Kregar. In zakaj ne bi imenovali 
tudi protestante? Slomšek jim je dal lepo priznanje: Trubar, Dalmatin, Bo-
horič in tiste dober vrstniki so našo slovenščino obudili, ako so ravno od 
prave vere zavili. Bog je njihove greške narodu našemu v dobro obernil po 
neskončno modri svoji previdnosti.«

Sledijo »popotne refleksije«, dolga razmišljanja o svetovni literaturi, o 
glasbenikih, kiparjih in slikarjih, področja, kjer se Zadravec izkaže kot odli-
čen poznavalec. 

V meditativnem epilogu se avtor še enkrat vrača v čas, v katerem mu 
je dano živeti. Kot o kakšni drugi njegovi knjigi, bi tudi o Jutranjicah lahko 
rekli, da je potopis notranjega življenja, tih pogovor s samim seboj in z dru-
gimi. Kot pravi sam: »Kakorkoli že imenujemo to pisanje, narekovalo ga je 
pestro življenje, izpisano pa je s panonsko strastjo in širino.«

Pred leti sem poznal ljudskega pesnika z Bizeljskega, ki je rad pel o slo-
venski zemlji. O Prekmurju je imel ta čudoviti verz: »Prekmurje, Prekmurje, 
srce si mi vzelo.«

Marsikdo bo ob branju te knjige čutil prav to do dežele onkraj Mure. 
Hvala g. Zadravcu za ta dar. 

Ljubljana, 31. julij 2014
Franc kard. Rode
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Knjigo posvečam mojim dobrim prijateljem 
v prijazen spomin in zahvalo, 
da sem smel biti z njimi. 

Jože Zadravec

Odranci & Ljubljana, Leto Gospodovo 2014 
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Utrinki s poti

Za vsem, kar je zapisano na teh straneh, stoji moj podpis. Mnogo 
kaj bi še utegnilo biti zanimivo, kar se je potajilo v moji podzavesti, a 
kar mi je spomin navrgel in zapis sprejel, je zanesljivo narekovalo ži-
vljenje. Vselej me je žejalo po znanju, novih razgledih, novih krajih, no-
vih ljudeh; bil sem nemiren in nestrpen v svojih iskanjih. Bral sem in 
bral, spet in spet vnovič začel; poetična in prozna umetniška beseda 
mi je prirasla k srcu. Vsa leta študija slavistike in primerjalne književno-

sti sem ure in ure presedel v veliki čitalnici Pleč-
nikove Narodne univerzitetne knjižnice v Lju-
bljani, zatem pa še pozno v noč v svoji sobici kot 
skromni menihovi celici pod zelenim Golovcem, 
v sobici, v kateri so se z vseh strani tesnile knji-
ge, knjižice (časopisi nikoli niso bili moje prilju-
bljeno branje). Duša se mi je zlepila z verzi zdaj 
enega zdaj drugega pesnika iz slovenskega Par-
nása, s slogom pripovednikov, romanopiscev, 
esejistov. Zanimal me je širok spekter umetni-
kovega tipanja po koordinatah večnosti, hrepe-
nenja in iskanja resnice, lepote in ljubezni. Kaj 
vse se mi je ob tem še razkrilo?Peklensko kolesje 
oblasti, ki jih je – razkrinkovalce družbenih laži 
– trlo, politike vseh barv, ki se jim je na usta zle-

pilo geslo »spravi-se-mi-s-poti-zdaj-sem-jaz-tu«, poblajhane bjonde, 
hihitajoče se svedrolaske, preklaste pokveke, glavomigaste butalske 
butare, velezvezde večernih televizijskih oddaj, ob katerih našpičijo 
ušesa telegledalci in radiobralci, noroglavke – polna jih je ta naša druž-
ba, razklamfana kot nasedle barke –, ki so se – pohotne s svojo izmi-
šljeno ljubeznijo – brezobzirno ugnezdile v nežne duše ter jih, do konca 
izžete, zavrgle kot raztrgano srajco, tisoč in eno noč v božji telenoveli, 
v kateri zvezde utrinjajo z neizmerno hitrostjo. Mene se je dotaknilo 
grenkojasno spoznanje: To je torej tisto življenje! 

Kot odrešenje sem čutil le tisto, kar je v poeziji in prozi merilo na 
sveto in svetostno, božje in večnostno, kar mi je pripovedovalo o ve-
ličastnem prazniku brez meja, o večnem človekovem hrepenenju, da 
bi se odrešil nekam, kjer bi mu bilo manj sile. Na transverzali od pesmi 
do pesmi, od romana do romana me je odreševal samo najdeni smisel, 
zazrtost v nebo, sijoče do razkošja in elegance. 
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Da bi se kdaj sam povzpel na visoko 
goro umetniške besede, mi še na misel 
ni prišlo – vsaj v času študija ne. Edino, 
kar me je vselej obsedalo kot neznano 
čustvo je, da bi bil prijatelj vseh, učitelj 
in vzgojitelj, rojen in pristen duhovnik. 
Na koncu sem spoznal, da so te vrste 
ljudje skoraj tako redki kakor heroji in 
svetniki, med nje pa ne sodim; oplazil 
me je bič spoznanja, da se dandanašnji 
vsem izjalovljenim upom lahko le sme-
jem kot tistim milijonarjem, o katerih 
sem bral, da jih je odlikovala »sijajna 
darežljivost«, a so neprestano koprne-
li po svojem pujsku, na svojem denarju 
pa so sedeli kot kure na jajcih. Znanka 
iz Pariza je koprnela po lepoti, dala si je 
– z novimi tehnikami plastične kirurgije 
– predelati obraz, to pa tako zelo, da je 
prvi hip sploh nisem prepoznal. Hotela 
je biti junakinja, čeprav imamo junakov 
in junakinj že polne kufre! 

Polnil sem vse pomembnejše cevovo-
de življenja, radoval se, kako je ves ljubi 
dan ščebetal žižek in si spletal domače 
gnezdo v cvetočem bezgu, odpiral vse 
stekleničke, ki so v njih bila shranjena 
čustva, nebeška in zemeljska. Prisluh-
nil sem ženici, ki je žarela od pobožnih 
kreposti in klečanja pred Križanim, ob 
pogledu na mladi par v objemu sem se 
vzradostil; bila je podoba, da se je mrtva 
narava razživela v divji reki njunih mla-
dih čarov; zazdelo se mi je, kot da sem 
pred seboj zagledal lipo, ki se spomladi 
bujno razcveta v hvalnico Bogu, ki nas 
nenehno prijetno preseneča s svojo 
stvariteljsko roko. 

Za vsem, kar sem dočuteval, dotrpel in sedaj vnovič premislil, vidim 
roso božjega blagoslova; vse je blagodejen življenjski sen in utrip po-
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slanstva, ki ga navdihuje in vodi Sveti Duh. Hotel sem odkrivati in spre-
jemati novo, vselej samo novo, zato sem bil tolikokrat »nagrajen« z ne-
strpnostjo in nemirom. Če preveč sanjaš, te mlinči trpko razočaranje. 

Moja najljubša prijateljica je postala knjiga, nobena črka v njej ni 
bila varna pred menoj; bral sem in bral, knjige in knjižice, lepake in 
prospekte, nagrobne napise ter koledarje 
društva za varstvo živali, pozdrave na raz-
glednicah, orumenele časopisne cunje, ki 
sem jih staknil na kakšnem podstrešju ali 
po naključju na tleh v dvigalu stolpnice. 
Zdelo se mi je, da brez branja ne morem 
dihati, kot da bi se sicer zadušil. Čutil sem, 
da moje branje prehaja v skoraj nevar-
no strast, toda moje slo po branju je bilo 
močnejše. 

Za vsem, četudi gre le za ščepec mo-
drosti, sreče ali ljubezni, čutim izpoved 
svojega srca, razkritje svoje duše. Če je 
bilo kdaj kaj lepega, plemenitega, srčne-
ga, Bog je dal, On naj sodi. V širokem raz-
ponu mnogoterih motivov, ki so jedro teh 
zapisov, je: Božja Mati Marija, kakor jo je 
razumel in se izpovedoval slovenski človek 
od prvih pisnih spomenikov in slovstvene-
ga izročila do naših dni, je zemeljska mati, 
svetnica na ozarah slovenstva, skozi sto-
letja steber doma in družine, je duhovnik, 
je pesnik in pisatelj. A vse, kar je zbranega na teh straneh je le ščepec iz 
slovenske mize vere in kulture, kjer nikoli ne zmanjka dobrot. 

Ko spletam venec spominov, me obhaja neka čudno mirna nedol-
žnost. Rad bi pisal z ljubeznijo, toda kaj pomeni »pisati z ljubeznijo«? 
Morda to, da oživljam mnoge like ljudi, ki sem jih srečeval, se z njimi 
pogovarjal, o njih bral, ljudi v vsej njihovi pristnosti, v mnogoterih dr-
žah vsakdanjega življenja, da zaživi narava kot v rosnem jutru stvarje-
nja, v vsej svoji prelesti in razkošju. Morda to, da stvari in dogodke ni-
sem sprejemal naivno, temveč da sem jih ustrezno razsodniško zasolil 
– bralci namreč ne marajo ravno idealnih stvari, idealnih opisov ljudi v 
razponu njihovih dogajanj. Morda to, da posežem v območje molitve-
ne, meditativne in kontemplativne besede, da proniknem v območje 
svetnikovih izkušenj o Bogu, ki so z življenjem potrjevali prakrščansko 
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pravilo, da Boga ni mogoče ljubiti drugače kot prek človeške ljubezni, 
da se v razmerju do bližnjega ne vedem hladno, na način kamnitih ki-
pov na grobnicah, da sem z lahkoto polnil stran za stranjo, ko sta mi 
žalost in bolečina stiskala grlo in v oči priklicali solze, težje kot takrat, 
ko se mi je sreča na široko nasmejala in mi je srce poskakovalo od ve-
selja, da je lepota šele takrat postala lepa, ko sem jo smel vdihavati 
kakor gozdarjevi otroci gozdni zrak, ko so se mi ljudje odkrili v svoji 
notranjosti – in sem videl, kako so dobri včasih hudobni, hudobni pa 
večkrat tudi dobri, ko sem odkrival žalostno resnico, da so ljudje našli 
čas druženja le za poroke, zlasti pa za pogrebe; sešli so se ob krstah – v 
svečanih črnih oblekah, s klobukom na glavi, z žepnimi robci so si men-
cali oči, ker je bilo v njih nekaj solzam podobnega, potem so si sku-
paj sedli pri oštarijskih mizah; na začetku je bilo primerno žalostno, 
pri kavi in pecivu so se že smejali, pri konjaku so skrivaj vlekli iz črnih 
telovnikov zlate žepne ure, ali pa se mencali po kolenih, kar je že bilo 
znamenje, da se jim mudi – na nove sestanke, srečanja, konference, 
potovanja. Pridite spet kmalu! Škoda, da že greste, saj je prav zdajle 
postalo tako zelo zabavno. Neskončno dolgo so se pomudili samo pri 
svojem pogrebu.

Tako torej, moja ljuba Slovenija – magna et pulchra terra est – kar 
sem lepega in grenkega doživel, vse je dar tvoje prelesti in tvoje ljube-
znivosti: ko sem iz mirne varnosti materinega telesa padel v bleščečo 
svetlobo, na tvojih tleh sem pristal, ko sem okusil tvoj mrzli svet, sem 
se šele ovedel, kako mi v predrojstnem svetu niso povedali, kakšen je 
svet, kamor me pošiljajo. Življenje se nadaljuje, rodovi se vrste – oni 
morajo vedno naprej. 

Jutranjice iz brevirja večnega korala18
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Motivi Božje Matere Marije 
v slovenskem slovstvenem izročilu

Plapolaj, plapolaj 
večna luč pred Marijo!
Ah, v srcu je tak tesno, 
plapolaj luč pred Marijo! 
Skrivnostni mir, sveti mrak …
čarobno se lučka utrinja …
lahno dviga se, pada spet …
smrtna senca izginja …
Mene obdaja tema
blodnje in zmote globoke
in k tebi iztezam roke, 
kraljica moja.
Ah, ti moja mladost 
z grehi ponižana, 
ah, ti večna krepost, 
tolikrat križana, 
nazaj te želim!
Tu v samoti,
v smrtni tihoti
pred tabo klečim.

Josip Murn, Pred Marijo

I.
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V duhu se zazrem v vseslovensko panoramo cerkva od včeraj in 
danes: od 2465 cerkva jih je na slovenskih tleh okrog 410 posvečenih 
Božji materi Mariji, od teh je 320 župnijskih in podružničnih cerkva 
ter 89 kapel. O »sveti Mariji«, »češčenamariji«, govorijo prvi slovenski 
pisni spomeniki, Drabosnjakov »Marijin pasijon«, Škofjeloški pasijon 
in številne pesmi anonimnih ljudskih pesnikov. Najobsežnejša sloven-
ska pesmarica »Venec« iz leta 1921 obsega 1000 pesmi, od teh je Mari-
jinih 362, v pesmarici Slavimo Gospoda (Celje, 1986) je od 789 pesmi 
kar 130 Marijinih, v Buenos Airesu je slovenski duhovnik Gregor Mali 
spesnil 1111 pesmi, od katerih je 215 Mariji posvečenih. Samo v osmih 
stoletjih je na slovenskih tleh vsaj 3558 likovnih upodobitev Marije, 
Božje matere, z osrednjim sporočilom: Marija s Kristusom uresničuje 
božji načrt odrešenja, tako je bilo včeraj, tako je danes, tako bo tudi 
jutri. Odrešenje ne pozna meja, nobenih pregraj!

Literarna transverzala po slovenski poeziji in prozi želi vsaj bežno 
odstreti lik Marije, kot je stoletja živel v zavesti slovenskega vernega 
človeka in je ohranjen v poeziji in pripovedi. Poudarjam vsaj »bežno«, 
vsaj »skromno«, »nebogljeno«, saj to je kot bi reko lovil v klobuk.

Franc Gorše, mati z otrokom
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»Marija, ti si čista mavrica …« Vladimir Kos, Tokio

Teologi so strnili svoja sveto-
pisemska razmišljanja o Mariji 
v obsežne razprave: Anton Strle 
(Mariologija I. in II., 1964), Ja-
kob Ukmar (Nauk o Božji materi 
ali mariologija, Goriška Mohorje-
va 1969), Maksimilijan Miklavčič 
(Marija mati naše vernosti, Lju-
bljana 1962). 

»Življenje preblažene Device 
in Matere Marije in njenega preči-
stega ženina svetega Jožefa« je v 
petih delih napisal Janez Volčič 
(med letoma 1884 in 1891 so izha-
jala pri Družbi sv. Mohorja v Ce-
lovcu). Pri isti založbi je leta 1909 
izdal Franc Rihar knjigo »Marija v 
zarji slave: Pregled zgodovine Ma-
rijinega češčenja«; naslov zadnje-
ga poglavja je »Češčenje Matere 
Božje med Slovenci«. Josip Lavti-
žar je v štirih delih med letoma 
1933 in 1937 v samozaložbi izdal 
Šmarnice: Marijina božja pota v 
Evropi (upošteval je tudi sloven-
ske romarske cerkve). Akademik 
France Stele je pri družbi sv. Mo-
horja v Celju leta 1940 izdal knjižico »Slovenske Marije«. Po poglavi-
tnih marijanskih tipih jih je razdelil v tri sklope: zgodovinski, ikonski 
in simbolično alegorični. Prvi: po pobožnem sporočilu in evangelijih 
upodobitve Marijinega spočetja, življenja, smrti in poveličanja. Dru-
gi: upodobitve namenjene pobožnemu češčenju in spodbudnemu pre-
mišljevanju. Tretji: upodobitve, ki vabijo k poglabljanju v posamezne 
skrivnosti o Mariji ter o njej kot izvoru milosti. 

O Mariji, Jezusovi in naši materi, lahko govorijo in pišejo teologi 
oziroma specializirani mariologi; njihove razprave so znanstveno ne-
oporečne in zanesljive. O tem nihče ne dvomi. V krogih izobražencev 
imajo svojo ceno, pri preprostem ljudstvu pa občudovanje in spreje-

Kromberk, razstava, mati z otrokom
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manje. O Mariji, Božji materi, pa lahko govorijo in celo pišejo preprosti 
ljudje, vendar jo oni sprejemajo bolj s srcem kakor z razumom, ljudje, 
ki se v stiski in radosti k Njej zatekajo, k Njej molijo, se ji izročajo, se ji 
zahvaljujejo, ko so začutili njeno bližino in pomoč. Njihove besede ne 
dišijo po znanstvenih razglabljanjih in utemeljitvah, imajo pa toplino 
dobrotnega, bogovdanega srca, sij duše, pramene življenjskih izku-
šenj, zato so prepričljivejše in sprejemljivejše. Predvsem tako občute-
nje zarisuje lik Marije v slovenski ljudski in cerkveni pesmi, legendah, 
črticah, povestih, romanih in poeziji. 

V cerkvi Kristusovega učlovečenja, Ljubljana Dravlje, je oltarna sli-
ka Marija z Jezusom (akademski slikar Stane Kregar, 1938 za podru-
žnično cerkev v Dravljah, olje, platno). S sliko je hotel doseči polnost 
duhovnega sporočila. Moram reči, da mi je slika Marija z Jezusom sil-
no všeč. Kako zelo me nagovori. V globino duše se me dotakne – priza-
dene me. S slikarjem in sliko se zamislim nad svetom, nad samim se-
boj. Okrog Jezusove glave je rumen sij s križem, skromno oblačilce je 
nežno rdeče barve. Marijin pogled je zazrt, njene oči izražajo mirnost, 
hvaležnost, neko globinsko tiho radost. To nam podarjata: spokojnost 
in čistino duše, ki se odslikava na obrazih obeh. Tudi Marijino obličje 

obdaja topel svetlo rumen sij, njen sedež pokriva 
s cvetjem okrašena zlato rumena tkanina, ki mu 
daje značaj prestola. Marija je kraljica, rodila je 
kralja. Marijina duša me vabi kvišku, k Bogu, 
da bi ga oba poveličevala, k Sinu, ki prihaja od 
zgoraj, od Očeta. Slikar me v tem duhovnem pro-
storu hkrati dostojanstveno pouči, da je otrok v 
materinem naročju nekaj najsvetejšega na ze-
meljski obli, zato resnični kralj zemlje in neba. 
Hkrati občutimo, kako je umetnik Božjo mater 
poslovenil, podomačil, prizemljil, ne da bi ji od-
vzel drobec njenega božanskega sija. 

Od draveljskega domovanja očetov jezuitov mi 
misel odpluje v daljni Tokio na Japonskem, kjer 
biva pesnik, filozof, pisatelj, predvsem pa jezu-
itski duhovnik misijonar dr. Vladimir Kos (Na-

grajenec Prešernovega sklada, 2014). Pomudim se pri njegovi poeziji, 
predvsem tisti, v kateri se prepleta motiv Božje matere Marije.

Kako drugače naj pesni redovnik Družbe Jezusove, teolog, pro-
fesor in duhovnik, kot v polnem soglasju z naukom Cerkve o Mariji, 
Božji materi? Pesem Marija, ti si čista mavrica (pesniška zbirka Sve-
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tloba, voda, zrak, pesem št. 69, Družina, Ljubljana 1999) je izpoved 
človeka, trubadurja božje ljubezni in umnosti, ki ga je vesoljni Cerkvi 
dala naša dežela. »Božja ljubezen je kakor morje neizčrpnih oblik: 
zdaj resna, zdaj igriva, zdaj veličastna, zdaj nežna, zdaj skoraj gro-
zljivo mogočna in nedoumna, zdaj spet preprosta kot otroška igra …« 
je v spremni besedi k tej pesniški zbirki napisal pesnik in poznavalec 
grške in rimske klasične filologije dr. Brane Senegačnik. Zgovoren je 
tudi akrostih, ki ga oblikujejo prve črke stotih pesmi: »Razsvetli nas, 
Gospod, ki si Svetloba, da bomo umeli, kako zvestoba edinosti dela 
nas močne, in bomo živeli Slovencev državo.« 

Marija, Ti si čista mavrica!

Tako kot v dežnih kapljah sonce sije,
Odseva, v sedmih barvah lomi se –
Se milost razodeva v Tvojih ustih,
Prešinja v raj prestavljeno telo.

Ko z nami, Mama božja sočustvuješ,
Rdeče in vijolično žariš. 
Ko nam deliš uslišane darove,
oranžno zlato Te krasi veselje.
In prošenj lesk – ostalih barv nianse. 

Pesnik Kos je Slovenec, misijonar na Japon-
skem, teolog, filozof ter v neustavljivem pome-
nu pater jezuit. V teh parametrih se poraja vsa-
ka njegova pesem, v slovenščini in japonščini, 
zato je, četudi upesnjena s pesniškimi podoba-
mi, zanesljivo neoporečna. Tudi naslednja (ob-
javljena v koledarju Goriške Mohorjeve družbe 
2006, str. 46): 

Moj poklon, Brezmadežna!

Kot kemiki starega, srednjega veka
sem mešal lepote žena in deklet,
da formulo najdem za bitje človeka,
ki v Tebi, Marija, nesmrten je cvet.

Rakovnik, Marija Pomočnica, 
tirolski kipar 1903
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Zdaj vem, da zaman sem se trudil s početjem! 
Brezmadežnost Tvojo iskal sem zaman: 
Le Tebi je dana in dana s spočetjem, 
oj, lepša od najbolj zamaknjenih sanj!

Brezmadežno ljubiš in v tem je lepota, 
in ustnice Tvoje v rubin rdeči. 
iz Tvojih oči izžareva dobrota – 
Marija, kako se Tvoj sin veseli!

Pesnik p. Vladimir Kos, misijonar, ji na Japonskem poje s slo-
vensko dušo: Čista Marija. Slovenskega izseljenca je spremljala na 
tuje, čez prostranstva oceanov, v daljne dežele. V pesniški in kri-
stjanovi viziji je Marija mati, ki nas drži za roko, kamor koli nas že 
pelje pot. 

Videl sem Tvoje deviške oči. / Na molu si stala, Marija. / Mornarji so 
vlekli za dolge vrvi, / v vodi plesale so zlate luči. / Bilo je opoldne, 
Marija. // Ladja odprla je belkasto dlan – / za Aires, za Pablo, za 
Rio. / Na vrhu v ograji je stal kapitan, / dolgo je pela sirena v pri-
stan – / potem so odpluli z Marijo. // Videl sem Tvoje otroške oči, / 
v daljavo široko razprte. / Galebi so švignili v modre poti, / morje je 
butnilo v žejne peči, / za ladjo so spele se črte. 

V pesmi S Teboj se veselimo, o Marija izpoveduje globoko vero v nje-
no vnebovzetje. Tam je njen Dom, iz njega vse čase odmeva njena Me-
lodija. »Orkester Tvoj so angeli / in njihov glas dojemaš, srečna, s čuti.« 
Ona kaže pot k Sinu, vsem ljudem pa je Kraljica, ki vabi v ta Dom, kjer 
smo ljudje doma, najbolj, do konca Doma. »Kristalni žarki Tvoje krone 
sija / oblivajo srce, vabeč Domov.« 

Nauk Cerkve o Božji materi Mariji, pesnikovo globoko predanost 
materi vseh mater izpoveduje tudi v pesmi Sredi poletja ljubezni in 
Njej (ki kraljuje Slovencem, kjer koli žele Jo imeti), zadnja se končuje s 
klicem in prošnjo k Mariji: »Naj Novo Zemljo tudi mi so-gradimo, / in so-
-oblikujemo, v last so-delimo! / Marija, naj vselej krščansko ravnamo, / 
ki svet nam je Večne Besede program.«

Jezuitski pater, pesnik Jože Cukale (1915-1999), misijonar daljne 
Indije je imel vselej v mislih podobo brezjanske Božje matere. Svojo 
slovensko dušo je odtisnil v pesnitev:
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»Ujela si mi srce / z očmi svojimi sinjimi, / 
ko sem strmel za Lepoto / tam na sončnem 
pragu / moje mladosti. // Prižgala z dotikom 
svojih rok / Njegove plamene, / nihče jih ne 
pogasi, / ne večnost ne časov izmene.« 

Ponos je v mojem srcu, ko se zatečem v sivo 
davnino, v konec desetega stoletja, in odkrivam 
slovensko besedo v prvih pisnih spomenikih.

»Tebe milosti prosim, in sveto Marijo …«
V 1. Brižinskem spomeniku se vernik izpove-

duje Bogu, svetemu Križu »in sveti Mariji … in 
vsem krilatcem božjim«. Vernik prosi Boga, naj 
se ga, grešnika, usmili: »Tebe milosti prosim, in sveto Marijo, in vse 
svete.« V 3. Brižinskem spomeniku se spovedanec priporoča Bogu in 
sveti Mariji, spokorno prosi milosti »od Boga in svete Marije«. (Brižin-
ski spomeniki med letoma 972 in 1039, domnevno pa naj bi izvirniki 
teh besedil nastali vsaj že sredi IX. stoletja).

»Prosi Boga / za nas Marija«: od 11. stoletja naprej je to prošnji klic 
pod vplivom latinske cerkvene pesmi. Marijanska pobožnost se izra-
ža v slovenski srednjeveški cerkveni pesmi; gojili in širili so jo zlasti 
samostani, ki so po letu 1200 najprej uveljavili prošnji klic k Mariji 
pomočnici in nato Marijino litanijsko pesem. V njej so močne ekspre-
sivne pesniške podobe, lirične, kot jo je zapisal Primož Trubar: Kir Ma-
rija Boga rodi, / aleluja, o Marija! / v preproste plejne povije, / aleluja, 
o Marija! / preproste plejne, makov cvejt, / aleluja, o Marija! 

Rateški rokopis obsega zapise glavnih molitev: očenaš, apostolska 
vera in češčenamarija. Rokopis postavljajo med leta 1362 in 1390. 
Rateče so do leta 1390 pripadale koroški župniji Marija na Zilji. »Če-
ščenamarija« je po nastanku mlajša od prvih dveh, povezana pa je z 
marijansko pobožnostjo, ki izvira iz 12. stoletja. V Stiškem rokopisu je 
Salve Regina, nastala okoli leta 1428, je globoko občutena srednjeveška 
cerkvena pesem, ki pa so jo duhovniki molili vsak dan predvsem v la-
tinščini. 

Prvo pesnitev na slovenskih tleh (10.133 verzov v nemškem je-
ziku), ki govori o Marijinem življenju, je napisal kartuzijanski brat 
Filip iz Žič (umrl okoli leta 1345); glavni vir je bil latinski Marijin 
življenjepis (neznani avtor iz leta 1230), ki je nastal v enem izmed 
bavarskih benediktinskih ali cistercijanskih samostanov, med kate-
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rimi je bila Filipova pesnitev – kakor priča okoli devetdeset rokopi-
snih prepisov, največ iz štirinajstega in petnajstega stoletja – najbolj 
priljubljena. 

Janez Svetokriški, Sacrum promptuarium / Sveti priročnik, pars 
tertia

Sveti priročnik / Sermones carniolice (pridige po kranjsko), Ioan-
nes Baptista a Sancta Cruce, Janez Krstnik od Sv. Križa (s pravim 
imenom Tobija Lionelli), baročni pridigar, najimenitnejši pisatelj v 
protireformacijski dobi, ki je z obsegom, vsebino in slogom svojega 
dela prekosil vse takratne slovenske književnike. Izviren, slovenski, 
neusahljivo zgovoren, pregleden, prvi uspeli pripovedni sestavki v 
slovenskem slovstvu. Sacrum promptuarium obsega 5 knjig (233 pri-
dig), tiskane v letih med 1691 in 1707. 

Na divice Marie očiščovajna praznik, (pars tertia), odlomek 
Tulerunt Jesum in Jeruzalem, ut sisterent eum Domino 
So oni Jezusa pernesli v' Jeruzalem, de bi njega naprej postavili 
Gospudu. 
Kam taku, kam taku o krajlica Nebeska? Kam neseš tvoje cartanu 
Detece Jezusa? Odgovori nam Maria Mati Božja, zakaj tvojga edi-
niga Sinka Jezusa v' tempel ofrat neseš? On nej dolžan zapuvid 
Mojzesavo deržati, katera zapovej ofrat taiste, kateri so od žene ro-
jeni, Jezusa pak si ti divica porodila, inu divica si postala … zakaj 
Maria divica svojga lubezniviga Sinu Jezusa v' tempel ofrat nese, 
de bi taisti na križ raspet bil, inu svojo sveto rešno kri za izveličejne 
teh grešnih ludi prelil, zakaj dokler Maria divica je bila prava mati 
sinu božiga je oblast čez taistiga imela, ter tudi je mogla pervoliti, de 
ima križan biti, zatoraj ga nese sama ofrat Očetu nebeskimu, taku 
močno je lubila te grešne duše. Sic dilexit Maria mundum, ut filium 
amantissimum unicum daret. Ah tedaj se tebi nesmili krajlica ne-
beska tu nedolžnu detece tvoje? Morebiti de se troštaš de s' nebeis 
bo en angel prišal, kateri bo tem neusmilenem Judom roke zavezal, 
de ne bodo mogli tvojga Jezusa na križ perbiti, kakor nekadaj je bil 
angel Abrahamu roko zaderžal, de tvojmu sinu Izaku nej bil glave 
odsekal? Ali morebiti se troštaš, de kadar bo ura tiga krvaviga ofra 
prišla, bo oča nebeski nameisti tvojga sinu eno jagniče postavil, inu 
taistu ofrat zapovedal, kakor je bil Mojzesu zapovedal ofrat za odpu-
šajne teh grehov? 
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Ah, Marija, ne troštaj se tiga, zakaj tvoje lubu detece bo ofranu na 
križu perbitu za odpušajne grehov s tiga volniga svejta …Zatoraj 
krajlica nebeska vzemi nazaj tvoiga Jezusa, de ne bo takoršno gro-
zno martro za te hudobne grešnike terpel. Kaj ti, mati Božja, h timu 
praviš? Poslušajte, kaj meni odgovori: Je rejs de nikdar obena mati 
nej svoje detece tulikjn lubi-
la kakor jest, zakaj jest s'kuzi 
moč Svetega Duha sim ga spo-
čela, prez težave sim ga nosila, 
prez bolečine sim ga porodila, 
divica sim ostala, inu vejm de 
je pravi živi Bug: vener dokler 
vejm de človeški spol ne more 
v drugi viži izveličen biti, am-
pak skuzi martro mojga Sinu, 
rada inu volnu ga ofram Očetu 
nebeskimu, de njegov pravični 
serd se bo potalažil. Oh preveli-
ka, inu nezrečena dobruta, inu 
lubezan Marie divice pruti nam 
grešnikom, nad katero nikar lil 
udje, inu angeli se čudio, am-
pak sam Oča nebeški se čudi, 
aku je meni perpušenu taku 
govorit, inu menem de Oča nebeški danes k' Marij divici pravi, kar 
nekadaj je djal kralj David k tej dobrutlivi, inu modri ženi Abigail …
Žena je bila utalažila serd Davidu s'kuzi ofer tih jagniču, kruhu, inu 
vina. Ti pak Marija si utalažila serd Očeta nebeskiga, kir danas 
ofraš taistimu tu nebesku jagenče Kristusa Jezusa inu njegovu sve-
tu rešno Telu, inu sveto rešnu kri, katero na hribu Kalvarie bo prelil. 
Taku de vsi ludje imamo uršoh se k tebi obernit krajlica nebeska, ter 
se tebi nizku perklonit, inu tebe pohlevnu pozdravit …

»Marija« je svetopisemsko ime, »mariologi« poznajo 60 razlag ime-
na »Marija«; najsprejemljivejša je tista, ki izhaja iz hebrejskega imena 
»Mirjam«: »tista, ki jo ljubi Bog«, »razsvetljevalka«, »gospa, vzvišena«. V 
aramejskem jeziku so »Mirjam« izgovarjali »Mariam«, zato so jo razla-
gali iz korena »mar(a)« v pomenu »gospod«, torej »gospa«.

Poezije našega največjega pesnika Franceta Prešerna imajo 3161 ver-
zov, ime »Marija« se pojavi 18-krat, od tega 10-krat v zvezi s Šmarno 
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goro, 4-krat v Krstu, 2-krat v Romanci od Strmega grada, po 1-krat v 
pesmi Ni znal molitve in Ljubljančanam.

»Ni znal molitve žlahtnič trde glave, / ko te začetek, v kteri poje hva-
la / se nje, ki mati božja je postala, / kar znal, je vedno molil 'z misli 
prave'.« Ko pa je umrl, je legenda spletla pripoved, »de je roža zala / 
'z njegovega srca skoz grob pognala / z napisom zlatih črk: 'Marija 
ave!'« 

Marija je torej »mati Božja«, kot pojo vse ljudske pesmi. Anonimni 
pesnik izpoveduje sinovsko vdanost, ki jo je do Marije gojil preprost 
človek. V »Krstu« je čudovit opis okolice božjepotne cerkve na otoku, 
kamor se poda Črtomir: »Tje na otok z valovami obdani, / v današnjih 
dnevih božjo pot Marije …« Verujoči človek je odločno zavrgel pogansko 
»bog'njo Živo«, sprejel je krščansko resnico o Božji materi Mariji. »Sose-
ska je Marije službi vdana, v dnu jezera utopila bog'njo Živo«. Pred Božjo 
materjo Marijo je Bogomila klečala: »Kolikokratov sem od tod v samoti 
klečala, klicala pomoč Marije«. Pred njeno milostno podobo se je zaob-
ljubila: »Bogu sem večno čistost obljubila, in Jezusu, in materi Mariji.« 
Tako se v Prešernovem Krstu mariološki nauk Cerkve prepleta z motivi 
ljudske vernosti. 

V starejši legendi korenini tudi Prešernova pesem »Romanca od 
Strmega grada« (prvi jo je s tem naslovom objavil Ivan Grafenauer v 
razpravi »Iz Kastelčeve zapuščine«, Čas 1910); v rokopisu je ohranjena 
različica, napisana v bohoričici, najbrž s Prešernovo roko, z naslovom 
»Pesem od zidanja cerkve na Šmarni gori«. Greh gradnika je srečno 
poravnan: nezakonski otrok postane mašnik, in ko gradnik umira, mu 
puščavnik svetuje, naj poravna svoj greh tako, da vse imetje z gradom 
vred prepusti Mariji: 

»Mariji dajte grad svoj v last, / zidajte cerkev nji na čast, / de bo 
maš'val v nji sin za vas, / sem hodil romar vsaki čas«. 

Tako se je tudi zgodilo: 
»Mariji dal je grad svoj v last, / je zidal cerkev nji na čast, / v nji sin 
je zanjga mašo bral, / in mater svojo 'z vic jemal. / Kjer bil je Strmi 
grad nekdaj, / velika božja pot je zdaj.« 

Da je v svoje Poezije kar desetkrat vpletel »Šmarno goro«, pomeni, da 
je ta v njegovem času veljala za pravi Marijin romarski kraj, da so tja 
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