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»Iz zapisov, ki jih romar
ji posvečajo Mariji Poma
gaj, zaznamo ljudsko pobo
žnost na kolektivni, naro
dni, slovenski ravni. Tako 
imenitnega pričevanja o 
sodobnem ljudskem vero
vanju, kot ga hranijo Brez
je, ni na Slovenskem in tudi 
daleč naokoli verjetno ne. 
Srčika vseh romarskih spo
ročil je pozitivna težnja po 
preseganju. Na eni strani po 
preseganju težav in na dru
gi iskreno hotenje po izbo
ljšanju življenja. To koreni
to transcendentno hotenje 
je vezano predvsem na to
stranost. Ljudje si želijo ose
bnega miru, sreče, zdravja, 
znanja, osebne vrline. Želi
jo si partnerskega ujemanja 
in družinske harmonije. Naj 
ob tem omenimo posrečeno 

prispodobo, da so Brezje z 
Marijo Pomagaj največje 
slovensko duhovno zdravi
lišče. Ta zahvalno željenjski 
substrat ni vezan na mate
rialno bogatenje in hlepen
je po oblasti. V zapisih sko
rajda ni želja po material
nem prestižu. Morda je tak
šna želja bolj prisotna pred
vsem takrat, ko ljudje pri
dejo po blagoslov za sreč
no vožnjo, vendar je skrb za 
varnost in zdravje pomem
bnejša kot priprošnja za 
vozilo. Politično je v proš
njah komaj prisotno. Osno
vna socialna celica je za Slo
vence družina, v večini pri
merov razširjena družina – 
od starih staršev do vnukov 
in ožje sorodstvo. Redke
je v zapisih naletimo na šir
še socialne skupnosti (vas, 
dežela, narod, skupnost kri
stjanov, svetovna človeška 

in naravna skupnost). Aktu
alno politično pa dobi nekaj 
več prostora le ob junijski 
vojni leta 1991. Od zgodo
vinskih dogajanj pa vse do 
danes odmeva druga sveto
vna vojna.«

O fenomenu Marije 
Pomagaj na Brezjah je bilo 
že veliko napisanega. V zad
njih dveh desetletjih je naj
bolj vidno vlogo v raziskova
nju in opisovanju tega izjem
nega pojava odigral zgodovi
nar Jože Dežman, njegov je 
tudi gornji odlomek. Uredil 
je monumentalni Brezjan
ski zbornik 2000 in še vrsto 
drugih publikacij. Letošnja 
brezjanska knjiga je hkra
ti povzetek in nadaljevanje 
teh raziskav, povod za izid 
pa je 200letnica legendarne 
Layerjeve slike in tak je tudi 
podnaslov knjige – Milostna 
podoba na Brezjah. Dežman 

je knjigo uredil in napisal 
večino besedila, s svojimi 
prispevki sodeluje deseteri
ca soavtorjev. »Z Brezjami 
se začne simbolna os viso
ke Gorenjske, ki teče pre
ko Bleda in Bohinja do Tri
glava.« Brezjanska os seve
da ni le gorenjska, je vseslo
venska; brezjanski fenomen 
ni le verski, je tudi turistič
ni, domoznanski, zgodovin
ski, umetniški, antropološ
ki … Brezje pa niso le romar
sko svetišče, postale so tudi 
»slovensko duhovno zdravi
lišče«. In o tem dejstvu priča 
tudi ta knjiga.

Jože Dežman, Marija 
Pomagaj, Družina, 
Ljubljana, 2014, 200 
strani, 34,90 evra, www.
druzina.si
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Marija, ženski aspekt 
Boga

Dr. Damjan J. Ovsec 
(1949), priznani sloven
ski etnolog, je med drugimi 
napisal že večkrat natisnje
no Veliko knjigo o prazni
kih. V njej je opisal prazno
vanja na Slovenskem in po 
svetu, med njimi je seveda 
tudi veliki šmaren. »Mari
ja, Jezusova mati, je goto
vo med ženskami najbolj 
slavljena in čaščena. Mari
ja je najbolj pogosto žensko 
ime na Slovenskem, njej pa 
je posvečenih na svetu tudi 
največ cerkva. Celo Koran 
hvali njeno čistost in vero. 
Katoličani pa je nimajo le 
za Mater božjo, ampak so jo 
novodobni papeži razglasili 
tudi za kraljico vesolja, kra
ljico nebes in sedež modro
sti. Marija pa je najbrž tudi 
najbolj sporna oseba v zgo
dovini. Protestanti že šti
ri stoletja nasprotujejo nje
nemu poveličevanju. Izjave 
papežev o njenem položaju 
so prispevale k razkolu med 
Vatikanom in vzhodno krš
čansko cerkvijo. Število nje
nih častilcev pa nenehno ras
te, zdaj še posebej na evrop
skem vzhodu. Milijoni ver
nikov romajo v njena svetiš
ča. Še bolj pozornost vzbuja
joče pa je, da se povečuje šte
vilo vernikov, ki trdijo, da se 
jim je božja mati prikazala. 

To spravlja v zadrego celo 
Cerkev samo. Ta je v tem sto
letju priznala le sedem Mari
jinih prikazovanj, na primer 
v Lurdu, v portugalski Fati
mi in irskem Knocku. Izre
dno pozornost pa že dobro 
desetletje (od leta 1981) zbu
jajo Marijina prikazovanja v 
hercegovskem Medžugor
ju, kamor je romalo do zače
tka vojne leta 1991 že več kot 
deset milijonov ljudi z vsega 
sveta.« Navajamo po izda
ji iz leta 1994, za desetletji 
od takrat do danes navede
ne besedo držijo še bolj. »Na 
poseben način častijo Mari
jo Slovani, še posebej katoli
ški Poljaki, Slovenci in Hrva
ti. Marija je zaščitnica Polj
ske, poseben simbol za Pol
jake pa je Črna Madona iz 
Čenstohove. Ni čudno, da si 
je papež Janez Pavel II., ko je 
bil leta 1958 posvečen v ško
fa, dal svoj grb okrasiti z zla
to črko M in si izbral latinsko 
geslo Totus tuus ('Ves tvoj' – 
namreč Marijin).« Čaščenje 
Marije je posebnost katoliš
tva, ki je sicer razširjeno po 
vsem svetu, bistveno manj 
pa je čaščena med pravoslav
nimi kristjani in med prote
stanti. Druge svetovne reli
gije je ne poznajo, malo zna
na je tudi največjima nacija
ma na planetu, Kitajcem in 
Indijcem. Zato so v pogledih 
na te reči po svetu velike raz
like. »Hudih nasprotovanj 
je bil deležen nauk o Mariji
nem deviškem spočetju, kar 

zatrjujeta Matejev in Lukov 
evangelij. Jezus naj torej 
ne bi imel človeškega oče
ta, ampak je pravi božji sin. 
Po tradicionalnem cerkve
nem nauku naj bi bila Mari
ja brez izvirnega greha, na 
zemlji je živela popolno živ
ljenje in tudi po porodu osta
la devica, zdaj pa kraljuje kot 
kraljica nebes. Tudi v Cerkvi 
dandanes vlada nekakšna 
nelagodnost, da bi Marijo 
povzdignili v božanstvo, saj 
prvotno te vloge ni imela. Tu 
gre iskati povezave s pogan
skimi boginjami, ki so bile 
predhodnice moških božan
stev. Judovski in krščanski 
Bog ima izključno moški 
aspekt (Zahod podpira inte
lekt, Vzhod pa čustva), kar 
daje vernikom občutek, da 
nekaj manjka, in ta prazni
na zahteva žensko božans
tvo. Indijci, na primer, tega 
problema nimajo. Tam čas
tijo boga z moškimi aspekti 
kot Boga očeta, Boga z žen
skimi aspekti pa kot Nebeš
ko mater. Gre torej za Boga 
v ženski podobi in kot take
mu se zvečine indijski ver
niki tudi obračajo, saj naj bi 
bil ta aspekt Boga bolj lju
beč, popustljiv, razumeva
joč in milosten. Marija seve
da ni ženski aspekt Boga, 
ampak to težave med ver
niki le povečuje.« No, med 
katoličani po vsem svetu v 
tem oziru težav ni, Marija je 
slej ko prej prva dama Cer
kve.

Medžugorje, balkanske 
Brezje

Kar so za Slovenijo Bre
zje, je za zahodni Balkan 
Medžugorje. To je mesto v 
občini Čitluk, v južni Her
cegovini, v današnji Federa
ciji Bosne in Hercegovine. 
V zadnjih tridese tih letih je 
postalo Medžugorje eno od 
najbolj znanih rimskokato
liških svetišč na svetu. Gre 
za domnevna prikazovanja 
Device Marije, ki se je kot 
fenomen začela pojavlja
ti leta 1981, uradna Cerkev 
pa tega še ni priznala. Kljub 
temu je ta kraj doživel sil
ni razmah verskega turiz
ma. Letno ga obišče okrog 
milijon katolikov z vsega 
sveta. To je šestkrat manj 
kot jih pride v Lurd (in šest
krat več kot na Brezje), zato 
pa naj bi Me džugorje ohra
nilo svoj prvotni šarm, kjer 
božjepotniki najdejo mir v 
veri.

V nebo vzeta z dušo in 
telesom

»Ko je Brezmadežna Mati 
Božja, večna Devica Marija 
dopolnila svoje zemeljsko 
življenje, je bila s telesom 
in dušo vzeta v nebeško sla
vo.« To je »verska resnica« 
ali dogma, ki jo je leta 1950 
razglasil papež Pij XII., in 
ta izjava je brez priziva. 
Telo, ki je nosilo in rodi
lo Boga, se ne sme vrniti v 
zemljo kakor vsa druga …

Veliki šmaren po svetu
Med Slovenci je Marija v velikih časteh in veliki šmaren je njen največji praznik. Kako pa je s temi rečmi 
po svetu? Za katoličane je Marija prva dama povsod. Nekatere svetovne vere in nacije pa je sploh ne 
poznajo …

Our Lady of Knock, irska verzija brezjanske Marije Pomagaj 

Svetišče kraljice miru – novo ime za cerkev sv. Filipa in 
Jakoba v Medžugorju / Foto: Wikipedija

Francesco Botticini, Marijino vnebovzetje, naslikal okrog 
1475-6. / Foto: Wikipedija
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