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Jaroslav Pelikan (1923-2006), sterlinški,
nato pa še zaslužni profesor zgodovine na
univerzi Yale, je prejemnik številnih čast
nih doktoratov univerz po vsem svetu ter
nagrad in odličij številnih akademskih
združenj in ustanov. Leta 1983 je prejel
Jeffersonovo nagrado, najvišje priznanje
vlade ZDA za delo na področju humanisti
čnih ved. Leta 1989 je od Ameriške akade
mije za religijo prejel Nagrado za odličnost, newyorška javna
knjižnica pa ga je leta 1992 počastila s svojo nagrado Literary
Lions. Od leta 1994 do 1997 je bil predsednik Ameriške akademije znanosti in umetnosti.
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godovinski in religiozni lik Marije je skozi stoletja navdihoval več ljudi kot katera koli druga ženska. Za katoličane, protestante, jude in muslimane ter za umetnike,
glasbenike in pisatelje je lik Marije vir številnih interpretacij in navdiha. Je bila Marija človeška ali božja? Jo spoštujemo zaradi njene ponižnosti ali moči? Katero je njeno mesto
v nebesih? Ne glede na naše odgovore na ta vprašanja ostaja Marija simbol upanja in tolažbe; ženska, tako Pelikan,
ki je mogočna priprošnjica vseh časov in v vseh mogočih
prošnjah. V tej pomembni knjigi Pelikan preučuje Marijin
svetopisemski portret skozi analizo Nove in Stare zaveze,
preučuje, kar je bilo zapisanega o Marijinem življenju ter
kako so se vsi ti podatki o njej združili v doktrinaren nauk.
Knjiga se dotika tudi vprašanj o Marijini vlogi v politični in
družbeni zgodovini ter njenem mestu v umetnosti.



OPOMBA K PREVODU

Kjer je le bilo mogoče, so navedki prevedeni iz izvirnih jezikov. Kjer to iz
kakršnegakoli razloga (denimo nedostopnosti izvirnika) ni bilo mogoče, je prevod v enojnih narekovajih; isto velja za prevode, ki sicer izhajajo neposredno iz
izvirnika, vendar so bili opravljeni ob pomoči prevodov v drug(e) jezik(e) – torej
za prevode, ki si sicer prizadevajo za natančnost, vendar jih ne bi mogli šteti
za avtoritativne.
V enojnih narekovajih so tudi posamezni izrazi, ki se sklicujejo na citate,
prevedene po izvirniku (denimo iz Svetega pisma), vendar se v besedilu pričujoče knjige pojavijo v drugačnem sklonu kot v citatih.
Naslovi del, ki v slovenščino še niso prevedena, so namesto v kurzivi navedeni v narekovajih.
Navedki iz Svetega pisma sledijo Slovenskemu standardnemu prevodu
(SSP, 1996), razen kjer je izrecno navedeno drugače.
Moje opombe so praviloma označene z »Op. prev.« (v opombah pod črto)
ali »op. pr.« (v osrednjem besedilu) le tam, kjer ni že iz same vsebine opombe
razvidno, da se nanaša na slovenski prevod.
Nazadnje – na najpomembnejšem mestu – naj se globoko zahvalim
Marjanu Strojanu, br. Miranu Špeliču, OFM, in Pavletu Raku za prevode – z
njimi pa znanje, nadarjenost in čas –, ki so jih velikodušno prispevali k temu
delu.
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Częstochowska Mati Božja, Kraljica Poljske, pripisana sv. Luki ikonopiscu.
[Datacija slike je negotova, izpričana pa je bila že vsaj v 14. stoletju. Op. pr.]
(Vir: Wikimedia)

P red govor

Že med načrtovanjem in pisanjem knjige o Jezusu, Jesus
Through the Centuries, ki je l. 1985 izšla pri založbi Yale
University Press, sem sočasno načrtoval tudi spremno knjigo o Mariji. Kljub samoumevni kronološki prednosti Matere pred Sinom pa sta tako relativna količina zgodovinskega
gradiva o njima kot absolutna razlika v njunem teološkem
pomenu narekovali, da je knjiga o Materi izšla šele po tisti o Sinu in da je nekoliko krajša. V obeh knjigah bi lahko podobe in prispodobe, leitmotive in nauke – torej tudi
število poglavij, pa čeprav sem večkrat snov dveh ali več
poglavij strnil v eno samo – nizali tako rekoč v nedogled.
Kot že v knjigi o Jezusu pa sem tudi tu želel v približnem
kronološkem zaporedju predstaviti niz ločenih, a med seboj
povezanih vinjet o Devici Mariji »skozi stoletja«, ki naj nakažejo tako kontinuiteto kot razvojne novosti v različnih
kulturah.
Nastanek te knjige je omogočilo vabilo predsednika
univerze Yale, Richarda C. Levina, naj se jeseni 1995 vrnem
za kateder in s semestrom predavanj v okviru cikla William Clyde DeVane Lectures sklenem svojo petdesetletno
predavateljsko kariero. Prav tako mi je v veselje hvaležno
omeniti vso spodbudo in uvide, včasih tudi bibliografske
namige, ki sem jih bil deležen od študentov cikla predavanj
DeVane Lectures.
Zahvala gre tudi mojim urednikom pri založbi Yale University Press – Johnu G. Rydnu, Judy Metro in Lauri Jones
Dooley – in premnogim bralcem, znancem in neznancem,
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za njihove pripombe k rokopisu v celoti ali na različnih stopnjah njegovega nastajanja.
V večini primerov sem citiral – včasih tudi priredil –
Avtorizirano verzijo angleške Biblije (Biblijo kralja Jakoba),
v nekaj primerih pa prevajam iz prevoda. Takšen primer je
»Srčna žena«,* navedena v naslovu 6. poglavja, ki je priredba
naslova mulier fortis iz Vulgate (skrajšano »Vg«), Prg 31,10 –
latinskega naslova, ki ga v posvetilu z veseljem podeljujem
tudi svojima ljubima snahama. Prevodi navedkov iz drugih
del so ponekod izposojeni oziroma prirejeni po že obstoječih prevodih, nekateri pa so moje delo.

*

Avtor uporablja prevod Woman of Valor, ‘pogumna/vrla/krepostna žena’, pri
čemer, kot se zdi, upošteva hebrejski izvirnik, ליח תשא. V Bibliji kralja Jako
ba (poslej: BKJ), na katero se sicer v večini primerov sklicuje, je mulier fortis
iz Vulgate prevedena kot ‘virtuous woman’, ‘krepostna žena’ ali ‘vrla žena’
(slednji prevod najdemo v SSP, 1996 in Ekumenski izdaji, 1974); v drugih
angleških izdajah je ta izraz preveden različno. Izmed obstoječih slovenskih
prevodov avtorjevi izbiri morda še najbolj ustreza »srčna [pogumna] žena«,
ki jo najdemo v t. i. Japljevi Bibliji (1784–1802) – sicer prevedeni iz Vulgate –,
in ta izraz tudi uporabljamo, čeprav izključno iz slogovnih razlogov, namreč
spoštovanja avtorjeve odločitve za odklon od uveljavljenih prevodov in izbire pomenskega poudarka. Op. prev.
SLIK A DESNO - Ruska šola, 13. stoletje, Mati Božja v molitvi, imenovana
Vélika Panagija iz Jaroslavla, Tretjakovska galerija, Moskva. (Vir: Wikimedia)
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