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Mirku, Ervin Kralj





Ljudje se v življenju podamo na različne poti, bolj ali manj uspe-
šno ter opazno. Nekateri pri tem odstopajo in pustijo za sabo globje 
sledi, kot je običajno. Mirko Vovšek je eden izmed tistih srečnežev, 
pri katerih muze niso skoparile. Zato ga v Rušah in širše poznajo 
mnogi. Bodisi po tem, da je ravnateljeval kar 33 let, bodisi po tem, 
da je ustanovil in vodil Delavsko univerzo v Rušah, ali po tem, da 
se je preizkušal kot dramski igralec, ustanovitelj pevskega zbora in 
soustanovitelj ruškega likovnega kroga RULIK, ter likovnega 
razstavišča.
Vsega, kar je v svojih 82 letih prispeval k naši skupni dediščini, v 
tem uvodnem nagovoru ni treba našteti. Dovolj je, da zapišem, da 
je še vedno aktiven, da še vedno slika, kipari, razstavlja in da je s 
svojim delom prisoten med nami. Zato je letos stopil ob bok Janku 
Glazerju in se ovenčal s častitljivim priznanjem občine: MIRKO 
VOVŠEK JE POSTAL ČASTNI OBČAN OBČINE RUŠE!

Iskrene čestitke!

Vili Rezman, prof.
župan
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SOSEDU IN KOLEGU MIRKU!

Tu, v tem prgišču naše domovine si našel
svet svoj - ta naš mali vrt.
Odtlej neutrudno kot garaški krt rahljaš
mu prst, neguješ korenine, ker veš, da le
od spodaj vse kali, da le pri tleh je srčika
življenja - da ni rasti in ne zorenja,
če vrt se z znojem ne gnoji.

Vilko Zupančič
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… Mirko Vovšek je svoja dela razstavljal v mnogih slovenskih kulturnih krajih in dvakrat v Avstriji. Moč njegovega slikarstva je nedvomno 
v njegovi značajski potezi odnosa do narave, ki ji zna prisluhniti do zadnjega. Razstavljena slikarska dela se vsebinsko med seboj razlikujejo 
v niansah, sicer pa teče skozi njih ista rdeča nit – ljubezen do upodabljanja narave.

Pred vami je čudovit svet Pohorja z vsemi svojimi etnografskimi posebnostmi in zanimivimi ljudmi, ki se kot mimoidoči popotniki ali kot 
stalni prebivalci velikih toplih domačij pojavljajo na slikah. Utrip letnih in dnevnih časov, ki jih Vovšek jemlje s svoje razkošne, največkrat 
tople palete v premišljenih zamahih čopiča, doživeto obarva zdaj širjavo hribov, zdaj pisano listje, ki se vrtinči ob urnih valčkih hitrega 
potoka.

Podobe so v glavnem svetle, zračne, skozi njih nas nagovarja veter, nagovarjajo nas jutranje meglice, ki se veličastno valijo po pohorskih 
globačah in soteskah - skozi pestro barvno tkivo nas za hipec zaustavi silovitost vremenskega občutja, ujetega v slikarske mreže. Ko začutimo 
opoj slikarjevih barv in realizem smiselno sestavljenih kompozicij se utrne misel, da takšni lirični ubranosti ni moč ničesar odvzeti in ničesar 
dodati.

Ob vsem pa moram omeniti, da so na Vovška vplivala pogosta prijateljska srečevanja s slikarjem profesorjem Maksom Kavčičem in kipar-
jem Gabrijelom Kolbičem.

Umetnik se predstavlja tudi kot kipar. Njegove skulpture spregovarjajo v žgani glini, mavcu, betonu in bronu. Slikati oljne, pastelne, akva-
relne podobe sveta je privilegij slikarjev in oblikovanje v glini prav gotovo ena od najodličnejših možnosti, ki označujejo človeka 
- umetnika…

Mojca Polona Vaupotič
univ. dipl. umetnostna zgodovinarka
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PROLOG

Ko sem se v času mladostnih viharjev, tam v Spodnjih Poljčanah pod zelenim Bočem, v statusu vaškega godca odločal za nadaljnjo pot: živi-
nozdravstvo, pedagogiko, kulturništvo, so mi verjetno že sojenice izbrale predvsem slednje. Če izvzamem težke vojne čase, je bila smer kar 
premočrtna in vztrajna. Napolnjevala mi je življenjsko voljo, krotila bujno domišljijo in ustvarjalne ambicije. Bilo je tudi dovolj sonca na tej 
poti!

Del moje kulturniške poti, to so moji likovni poskusi, naj bi dobil svoj epilog s temi monografskimi prikazi.

Svoje likovno prizadevanje bi označil takole: v umetnosti je skoraj vse že povedano, vendar likovni svet prijetno napolni mnoge smisle v ži-
vljenju. Vedril sem na varnem zapečku realizma s poskusi zgledovanja po romantizmu, impresionizmu, tako v slikanju in kiparjenju. V mojih 
bolj hitrih, bežnih upodobitvah krajev in ljudi v RAZGLEDNICAH ni likovnih ekshibicij, temveč bolj želja po ilustrativni dopolnitvi 
zapisov.

RUŠE lahko imenujem moj kraj srečnega imena. A ta moj zapis, moje popotovaje skozi ta kraj? Je to narek duše po domoljubju? Je to moj 
dolg do dobrih zavednih ljudi na tem lepem koščku zelenega vznožja Pohorja, potisnjenega ob Dravo, ali je to pobožna želja, da bi vsaj majh-
no zrnce priložil k veličastni poemi zgodovine tega majhnega kraja s tako pestrim kulturnim izročilom, ali vsaj ponudil pomoč turističnemu 
vodiču skozi Ruše? Rušani so mi omogočili, da na večer življenja umirjeno gledam tudi na svoje sanjarjenje in po Ivu Minattiju : »Nekoga 
moraš imeti rad….«

Avtor
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MOJA MUZA,  mavec,  2006

PONUDICA,  mavec,  1988 DEKLE Z VEDROM,  mavec,  1968

MOJ LIKOVNI  
SVET

Ko v ognju mladostne zagnanosti vidiš 
pred seboj kot edini smoter hitro otipljiv 
rezultat, spregleduješ drobne stvari, ki 
kasneje kot vrednota žlahtnijo spomine. 
Čeprav človek akcije, najdeš v sebi, ko 
se ti umiri življenje, drobec filozofa in 
mnoge stvari postavljaš na bolj prava 
mesta. Oh, kako širok je razpon ideali-
zirane resnice.

Spominjam se svojega vzgojitelja v in-
ternatu srednje šole, upokojenega slavi-
sta, dobričine Epiha, kako je sveto ver-
jel v francoski rek KDOR VSE PRE-
MERI - NIČ NE ZAMERI. Često se 
spomnim prijatelja akvarelista, prof. 
Ivana Petroviča. Ko smo razgreti, važno 
ponašajoč se s poznavanjem teorije, kri-
tizirali kakšno umetniško delo, je dejal:
»NEHAJTE, VSAK PO SVOJE BOGA 
MOLI.« Spominjam se prepričanj prija-
telja kiparja Gabrijela Kolbiča, da je le-
pota samo ena, da je tudi majhna skulp-
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JUSTA,   
mavec,  1955

MOJ OČE,  mavec,  1970BOJCA,  mavec,  1970NA ŽABJEKU,  olje,  60x50 cm, 1958

KURIRSKA POT,  
 akvarel,  50x35 cm, 1966 

tura lahko enkratna, da je čudež lepote 
skulpture v nezlomljeni liniji, ki spiral-
no raste, da je lepota v poteznosti, ki sle-
di tvoji zamišljeni viziji, da je lepota v 
spoštovanju proporcev in podobno. Ve-
dno znova in z obžalovanjem ponavljam 
trditev, da Maribor umetnika Kolbiča ni 
znal ali želel izkoristiti z zasluženo pro-
mocijo njegovih kiparskih stvaritev v 
mestu. V Rušah ga imamo sredi trga.

Spominjam se prijatelja, spoštovanega 
kulturnika, enkratnega slikarja profe-
sorja Maksa Kavčiča, njegovega prepri-
čanja v svetost umetnosti. Njegove za-
verovanosti, da naj slika raste iz barvne 
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KRESOVANJE,   
pastel,  45x35 cm, 2000

OB LOBNICI,  
 olje,  60x50 cm, 1993

LASTNA PODOBA,  olje,  60x50 cm, 1974
POHORSKA LIVADA,   
pastel,  45x35 cm, 2000

zasnove, kot je dejal IZ BARVE VEN v 
večbarvnost. Njegovega svetovanja o 
nanašanju barv z vsemi pomagali, tudi s 
prsti. Bistveno, da ubežimo foto realiz-
mu. Žal je utihnil prezgodaj, nekoliko 
utesnjen in nerazumljen. Kot nekdanji 
učenec ruške osnovne šole je šoli poda-
ril del svoje zbirke in svojo znamenito 
grafito v avli kulturnega doma.

PANTA RHEI - vse teče v večnost, so 
menili že stari Grki. Tudi čas in mi z 
njim. TIHO, TIHO ČAS BEŽI … po-
slušam iz radia pesem naše znane po-
pevkarice, A TEBE NI … Ni res! Tukaj 
sem in še nekako živ, nekakšen Stritar-
jev gospod Mirodolski.
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NAŠ TURISTIČNI  
KOLESELJ

Ruše skozi čas

STARE RUŠE,  olje,  70x70 cm, 1985

Stal sem pred ruško pekarno in razmi-
šljajoč opazoval vrvež pred novo Mer-
xovo trgovino, ko me je pocukala za ro-
kav lepa mladenka s širokim nasme-
hom: »Vi se niste skoraj nič spremeni-
li.« »O hoho, nisem več navajen takšnih 
poklonov.« In kar s kiparsko iskrico v 
očeh sem ogledoval ta lepi izdelek nara-
ve v bujnem razcvetu, ko šivi še komaj 
zadržujejo to razkošno buhtenje pri moji 
nekdanji odlični učenki. »Kaj počneš?« 
Beseda je dala besedo, kako je nihala 
med umetnostjo, arhitekturo in pristala 
v nekakšni turistični smeri etnografije. 
Sedaj že nekoliko dolgo ustvarja razi-
skovalno diplomsko delo. Zatrdila je 
celo, da se je večkrat spomnila name, na 
moje poznavanje Ruš; čeprav prišlek z 
dolgim stažem in neobremenjen z ro-
dovniškimi izročili.
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SONČNO TIHOŽITJE,   
olje,  70x50 cm, 2005

KONZILIJ,  olje,  70x50 cm, 2006

OB TRTI,  olje,  60x50 cm, 1972

Izrazila je željo po daljšem pogovoru, 
pa sem obljubil. Kdaj, kje? Ta organiza-
cijski del naj bi bil prepuščen meni.

Mesec maj, čas, ko se rad pojavlja neka-
kšen nemir in nepotešene želje po turi-
stičnem potovanju. Dandanes že skoraj 
slehernika obseda popotni nemir. Slo-
vence najdeš po vsem svetu. Časopisom 
in drugim medijem se javljajo iz Južne 
Amerike, Avstralije, Grenlandije, Afri-
ke, najpogosteje iz Indije, pa kaj bi na-
števal. Z doživetji napolnijo dušo in 
spominski disk v možganski skorji, po-
tem počasi skozi leto ob pogovorih in 
meditacijah praznijo baterij. Življenje je 
bogatejše, iz doživetij zorijo vrednote, 
ki dopolnjujejo in spreminjajo pogled 
na svet, na zgodovino, na umetnost, na 
človeško skupnost, tudi na prehrano in 
duševno zdravje - na fantazijo, ki je sol 
našega počutja.

Načrtovalci razvoja napovedujejo, da 
bo turizem v 21. stoletju poleg obrti in 
industrije tretji steber gospodarstva. 
Kmetijstvo bo žal služilo le še raziskavi 
gensko spremenjenih križancev in ume-
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GODEC NI KONJ,  olje,  60x40 cm, 2000

UŽIVAČI,  olje,  62x52 cm, 1976

BAKANALIJE,   
žgana glina,  50x35 cm, 1975

tne hrane. Se motijo? Ne vem. Morda 
bo res tako.

Ruške turistične ambicije so v grobih po-
tezah že na papirju. Ko bodo te ambicije 
tudi v glavah prebivalcev, se lahko nade-
jamo novega življenjskega ritma. Saj 
pravilo TURIZEM SO LJUDJE je preiz-
kušeno. V sanjah kar vidim pravljično 
razsvetljene ladje na dravskem jezeru z 
zabavnimi orkestri, ko plujejo od pomo-
la do pomola, od čolnarne do restavracij 
z vrhunsko kulinariko. Nekaj takšnega 
sem videl na Seni skozi Pariz. Ob vznož-
ju Ruškega Pohorja vidim razkošen hotel 
z izhodiščno vzpenjačo na pohorske liva-
de in snežne stadione, povečano športno 
dvorano, pokriti plavalni bazen. Kaj 
bomo Rušani lahko še ponudili?

Prijazne obraze, sprehajalne poti Pod 
goroj, po Vinski poti in še kaj, česar ni-
majo povsod? Turistični kraj brez zgo-
dovine, muzeja in umetnosti je kakor 
studenec brez vode!

Ko sem obračal liste v RUŠKI KRO-
NIKI in pregledoval zapiske upokoje-
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ODSEVI STARINE,  olje,  50x40 cm, 1986

ŠTAJERSKI BAKHUS,  
 olje,  90x50 cm, 1996

nega ruškega kaplana gospoda Kauči-
ča, me je popadla zamisel: obišči še 
nekaj starih Rušanov in se podaj na 
zgodovinsko turistično popotovanje 
zadnjih 150 let po najbližjem svetu 
skozi Ruše in sosednje kraje. Rečeno, 
storjeno! To je fizično izvedljivo. Ven-
dar človeku ni prijetno biti sam, še po-
sebno na potovanju. Kaj če bi razkril 

svoj namen tisti radovednici z veliki-
mi očmi in žametnim glasom izpred 
pekarne, ki ob bežnih srečanjih še ve-
dno rada pokramlja o tem in onem tudi 
o občih človeških resnicah. Menim, 

da bi takšno turistično potovanje bilo 
koristno za njeno študijsko smer. No 
ja! Meni tudi, da izpolnim dano oblju-
bo.

Vse je bilo ugodno dogovorjeno. Tudi 
stari koleselj, očiščen večletnega pra-
hu, iz najstarejše gostilne na Bezeni, ki 
je skoraj tristo let zvesta svojemu po-
slanstvu, in od soseda izposojeno raz-
vajeno kljuse srednjih let kot Krpanova 
kobilica. Zakaj trdim, da je razvajen? 
Konje smo včasih krmili le s kislim se-
nom, ki ga krave mlekarice niso mara-
le. Dandanes so na razpolago za ma-
lenkostno najemnino ali pa zastonj naj-
boljši travniki vse do Maribora. Naše 
kljuse služi gospodarju, ki mu pogosto 
primakne tudi zrnje. Takšno je pač naše 
življenje. Si v milosti ali pa nisi. Odvi-
sno, kje si bil rojen in komu. Osi kole-
slja smo na novo podmazali. Saj veste, 
kdor maže dobro vozi. Seveda nismo 
podmazali s črnim polžem, kot so to 
počeli nekoč pohorski furmani, temveč 
s ta pravo ležajno mastjo. Sicer kar so-
lidno okovano podvozje koleslja je mo-
ralo prenesti moj dober cent, maneken-
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sko težo moje spremljevalke, vrečo 
ovsa za kljuse in še kaj.

Potrebna bi bila kar prava konjska sila. 
Tudi pravi konjski koc je bil na koleslju 
za vsak primer. Jo pogrneš čez hladna 
kolena ali razgreto kljuse. Skratka vse! 
Lahko bi zapel tisto staro narodno: VSE 
JE ŽE PRIPRAVLJENO, ŠE ZA KLO-
BUKOM ŽNURCA …

Zjutraj sem vstal dovolj zgodaj in spo-
čit. Že pogled skozi okno me je navdal 
z dobro voljo. Ko sem pogledal v kri-
stalno modrino neba, sem videl, kako 
se sončni žarki majskega dneva prebi-
jajo skozi zibajoče veje v našem parku. 
Nikjer na svetu tako lepo in nežno ne 
šumijo trepetlika, breza in lipe kot v 
našem parku. Nikjer na svetu tako ubra-
no ne prepevajo ptičji zbori! In ko zdr-
sne pogled čez ruško polje v temno ze-
leno kuliso Pohorja v ozadju, me obide 
tisti topli praobčutek varnosti. Stisne te 
v grlu, kako lepo je v tem koščku sveta, 
kjer imaš dom, družino ter svoj mir. 
Nehote se spomnim daljšega pogovora 
s starejšim kolegom, zdaj že pokojnim 

Šeškom, ko sem pred dobrim pol stole-
tja nastopil službo v Rušah. Dejal je: 
»Vidim te v dušo. Ruše niso tvoja pre-
hodna postaja. Ruše te bodo vsrkale. 
Tu boš ostal in tu končal«. No končal 
še nisem, vse drugo pa drži.

Pobasal sem obvezno skicirko v torbo, 
zraven tudi darilce moje dobre žene - to 
je vrečko z najrazličnejšim suhim sad-
jem. Naše suho sadje je rezultat večle-
tnih gospodinjskih izkušenj gospodarice 
treh vogalov našega doma.

Ko sem pešačil skozi vas po asfaltni 
džungli do Bezene, me niso motile v 
razmišljanju drveče kočije 21. veka, 
niti smrdeči izpušni smrad za njimi. 
Razglabljal sem o ruškem polju. Na 
jugu eruptivni pohorski masiv, na seve-
ru sedimentni Kozjak. Drava se je po 
ledeni dobi selila z enega roba do dru-
gega in nalagala prod, ki so ga zasipa-
vale pohorske magmatske kamnine in 
preperelnine v rodovitno polje. Polje, 
ki se proti zahodu zatesni tako, da še 
ves srednji vek ni bilo prehodne poti na 
zahod. Razglabljal sem, koliko vode je 

v nedrih pohorskega masiva, saj iz vsa-
ke grabe teče potoček. Samo od Ruš do 
Bezene: Ruški potok, Jugov potok, 
Lorbekov potok, Bersteljškov potok in 
Bezenski potok. Vsi so nedolžni in 
krotki, a ob hudi uri mogočni hudour-
niki, ki valijo skale in rušje. V nekaj 
stoletjih so nanesli toliko proda, da so 
kleti starih hiš praktično v zemlji. Tudi 
ruška cerkev, nekoč na vzpetini, je da-
nes v umetni kotanji.

Pripomniti pa moram, da tako prostor-
nih, visoko obokanih, zračnih in soraz-
merno suhih kleti kot pod ruškimi stari-
mi domačijami, še nisem srečal. Kašče 
tod niso bile potrebne. Kleti so bile ne-
koč najbolj varen skladiščni prostor. Še 
ena nerazumnost me moti. Na vsakih 
100 kvadratnih metrih pohorskega po-
bočja sili talnica na dan, mi v Rušah pa 
si iz vodovodnih pip nalivamo dvomlji-
vo dravsko vodo, ki prinaša s svojega 
dolgega teka marsikaj še nedokazanega. 
Nespretnost, nemarnost, nepoučenost 
ali daljnovidnost, da bo nekoč turistični 
direndaj onesnažil tudi pohorsko talnico 
…
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Ponuja se pogled na veličastne pohor-
ske gozdove, na bogastvo lesovja in na 
tihe poti med debli smrek ter bukev, 
bogastvo divjadi in gob, zaplate z vino-
gradi in posajeno sadje. Vabi te. Pridi 
in vzemi! Bodi še ti lep in bogat, skro-
men in naraven kakor je ta pokrajina, ta 
bogatija in zemlja, zagotovo najbolj 
slovenska. Bodi ji ne le bežen gost, am-
pak tudi nežen sin. Takšno in podobno 
poetično Pavčkovo razpoloženje me je 
napolnjevalo, ko sem prikorakal do Be-
zene.

Pri bezenski kapeli me je že pričakova-
la moja spremljevalka s toplim nasme-
hom. »Sem že pomislil, da se ne boš 
odločila,« sem zamrmral in na moj mal-
ce začuden pogled na ultrakratko kril-
ce, preden bi kaj pripomnil, že odgovo-
rila: »Veste, nedavno sem brala, da 
vsak pedenj golote nad kolenom učin-
kovito pospešuje pretok misli in zgo-
vornost, še posebno pri moških, no, v 
bolj zrelih letih«. »Ja, hvala, vidim, da 
si na vse pomislila. Kaže, da bo najino 
popotovanje zanimivo in nepozabno, 
če upoštevam tudi tvojo izkušenost«. 

Njeno gostolenje pa vseeno za hipec 
prebudi davne spomine, lepe spomine 
na dolga polna stegna zapeljivih čarov-
nic v radoživih letih. Pogled na njene 
dolge noge pa na prispodobo štorklje. 
Štorklje, ki naj bi prinašale danes tako 
iskano bogastvo za ohranitev in repro-
dukcijo našega rodu! Stisnila sva si 
roki, kot da bi se odpravljala na tvega-
no dejanje skoka s padalom, in ne na 
zanimivo popotovanje skozi čas ter br-
skanje po zanimivostih preteklega ži-
vljenja teh krajev z namenom, da bo 
naša jutrišnja turistična ponudba bolj 
bogata, če bomo v paketu prodajali tudi 
košček naše preteklosti. Seveda, takšne 
vsečloveško pomembne preteklosti, 
kot jo na primer najdeš v Grčiji - zibel-
ki svetovne kulture, v teh naših krajih 
ni, je pa zanimiva in poučna.

Ta ruški prostor je bil že v davnih časih 
kar gosto poseljen, kar dokazujejo od-
kriti keltski grobovi - žarna grobišča, 
rimsko svetišče in še kaj. V osmem sto-
letju ga naseljujejo naši predniki Slo-
veni. Pred dobrimi 900 leti najdemo 
prve zapisane omembe kraja. O nastan-

ku slovenskega poimenovanja Ruše 
naši etimologi niso enotni. Germansko 
ime je Maria Rast - rasten pomeni poči-
vati, za slovensko poimenovanje Rušje 
- Ruše bodo vztrajni raziskovalci že še 
našli poenoteno ugotovitev.

Rušani so bili od nekdaj skromni, de-
lavni, samozavestni - lahko rečem po-
horsko trmasti in slovensko zavedni. 
Ponosni so na prvo humanistično gim-
nazijo na slovenskih tleh izpred tristo 
let, na prve odrske igre na prostem v 
slovenskem jeziku, na slovensko bral-
no društvo pred 150 leti, na najstarejše 
slovensko planinsko društvo na Štajer-
skem in še na marsikaj. Lahko tudi na 
največjo industrijsko vas v bivši Jugo-
slaviji, čeprav je bila ta vas precej netu-
ristična. Reklo: KJER JE DIM, JE 
TUDI DENAR je razorožilo mnoge 
ekološke pobudnike.

Koleselj je bil že vprežen in ob njem 
lepa krčmarica Ivanka s popotno culi-
co. Njen dobrosrčni nasmeh je govoril: 
»Da ne bosta šla lačna od hiše, zato ne-
kaj izbranih dobrot naše gostilne«. »Joj, 
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prelepa hvala! Zaradi naju si vstala tako 
zgodaj. To je prevelika pozornost. Ob 
vsakem grižljaju se te bova spominja-
la«! To je bilo plačilo z lepo besedo, ki 
pa je v naših bolj razvitih turističnih 
krajih že zdavnaj razvrednoteno plačil-
no sredstvo.

Gostilna PRI LEPI IVANKI je ena naj-
starejših gostiln tod naokoli. Svojo go-
stinsko dejavnost je ohranjala skozi 
stoletja. V kroniki je zapisano, da je 
posestvo s krčmo 1820 leta kupil bivši 
falski graščak Baron von Rast in jo ob-
novil. Prehajala je iz lastništva v la-
stništvo. Najnaprednejša sedanja go-
spodarica je iz vaške krčme ustvarila 
sodobno gostilno. Odličnost jedilnikov 
potrjujejo številna priznanja in odliko-
vanja na stenah gostinske sobe in do-
ber glas, ki seže v deveto vas! Goste 
lahko razveseli tudi glasba iz enega 
najstarejših še delujočih glasbenih av-
tomatov na Slovenskem, ki beleži sto-
letnico delovanja. Nekoč veliko kme-
tijsko posestvo ob tej gostilni sedaj 
upravlja Ivankin brat, ki od številne 
črede kravic namolze dnevno do 800 

litrov mleka. Morda bo tu še kdaj sirar-
na in bo bezenski sir posebna ponudba 
tega kraja.

Vkrcanje na koleselj je potekalo brez 
zapletov. Jaz na mesto za ''šoferja''. Va-
jeti pač še ne dam iz rok. Majhen ne-
sporazum je nastal ob odhodu, ko me je 
moja spremljevalka nagovarjala, naj 
zavijem desno, češ Bistrica in Log sta 
nadvse vredna ogleda. Komaj sem jo 
potolažil, da pride to na vrsto ob drugi 
priložnosti in si bova poleg planinske-
ga doma na Pečkah ogledala naravne 
lepote te najlepše doline ob pohorskem 
vznožju, obiskala nekdanjo tovarno kr-
tač in prostor ob bistriškem potoku, 
kjer so na poseben način nekoč, sto let 
nazaj, redno prali rjuhe za mariborski 
špital in kasarne. Pralnica z imenom 
''Pere sam'' je bila takrat atrakcija za 
mnoge Mariborčane. Bistrico so pred 
sto leti obiskovali gostje tudi z Dunaja, 
ki so tod iskali zdravja pri zdravilcu z 
vodo in uvajanjem zdrave prehrane 
(hujšanje). Podpisoval se je Dr. Gjuro 
Simoni. Izdal je več knjig z napotki o 
zdravljenju z vodo in recepti zdrave 

prehrane. Zanimivo je tudi, da se je več 
let pravdal z župnikom KNEIPOM za-
radi patenta zdravljenja z vodo in naza-
dnje pravdo izgubil. Pred leti, ko sem 
bil še zaposlen na šoli, sta me obiskala 
dva raziskovalca z Zagrebške univerze 
in po šolski dokumentaciji iskala, če bi 
našla kakšne potomce s tem priimkom. 
Pokazala sta mi tudi dve njegovi knji-
gi.

Ob izlivu Bistrice v Dravo je v tistih 
časih delovala tudi majhna tovarna 
smodnika z imenom PULVER TURM, 
ki je ob eksploziji ponesla v zrak tudi 
obratovodjo Rušana Grila. Tam so na-
stali kasneje mlin in kovačije, končno 
pa tovarna ogrevalnih naprav TOBI 
(štedilniki TOBI). Iz odstopljene doku-
mentacije Velenju je zrasel današnji ve-
likan bele tehnike GORENJE.

Pognala sva koleselj na levo, mimo ka-
pelice ob bezenskem potoku navzgor, 
na staro cesto POD GOROJ. To je bila 
še pred 80 leti glavna cesta do Ruš (se-
danja magistralna cesta, ki je preparala 
rodovitno ruško polje na dvoje, je no-
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POZABLJENA,  olje,  65x50 cm, 1998

ZIDANICA,  olje,  50x60 cm, 1987

vejšega nastanka). Po njej so tovorili 
rezan les za potrebe Maribora in drugo 
(na splavih je šel les dalje na jugo-
vzhod). Po tej cesti so nekoč drdrale 
kočije z ruško, falsko in lovrenško go-
spodo, se srečevale s furmani, ki so s 
proviantom in kolonialnim blagom 
oskrbovali Ruše in višje ležeče kraje. 
Rušan Rudi Žunko mi je, star 96 let, 
obujal spomine iz mladih dni, kako je 
njegov gospodar sedlar redno popra-
vljal konjsko opremo laškim furma-
nom, ki so tovorili blago za oskrbova-
nje trgovin direktno iz Trsta. Imel je 
tudi hlev s konji za preprego. Ta hiša je 
stala ob ruškem potoku, kjer je danes 
cvetličarna. Seveda, bila je ob takratni 
glavni cesti, ki se je nadaljevala naprej 
POT GOROJ proti Smolniku. Podatki 
so zanimivi tudi zato, ker je od leta 
1863 že vozil HLAPON (železnica) po 
Dravski dolini. Verjetno je bilo takšno 
furmanstvo zakoreninjeno v tradiciji in 
še vedno bolj dostopno ter cenejše kot 
železnica.

Ta stara cesta ob robu ruškega polja je 
dandanes praktično brez prometa.

Je vrisana v katastru Marije Terezije, 
zaščitena. Naravnost ponuja se kot ide-
alna rekreativna pešpot. Manjka še ne-
kaj nevsiljive opremljenosti. Morda 
starožitno popravljenih mostov, nekaj 
klopi, posaditev nekaj domiselnih dre-
vesnih skupin in grmovnic, kakšna ta-
bla z zgodovinskimi podatki, citati do-
brih verzov, kakšna skulptura v lesu ter 
seveda VZDRŽEVANJE.

Koleselj je drdral, midva pa sva brez-
skrbno opazovala obdelano polje in 
plantažne nasade hmelja. Zanimivo, 
kako se poseljenost s stanovanjskimi 
kompleksi zajeda v polje, ki mu, izgle-
da, bije plat zvona, vznožje Pohorja pa 
je urbanistično vse premalo izkorišče-
no.

Po dobrem kilometru vožnje sva s ce-
ste krenila na krožno Vinsko pot. Klju-
se je voljno napenjalo mišice navkre-
ber, podkve so mu nekoliko podrsavale 
na asfaltu, zato sva mu olajšala breme. 
Peš sva premagovala klančino, ki se 
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MOJA VINIČARKA,  olje,  60x50 cm, 1984

PRED ZIDANICO,  olje,  70x70 cm, 1980DVOJNO ZORENJE,  olje,  48x38 cm, 1989

NIMFE POD TRTO,  olje,  60x50 cm, 1993

poldrugi kilometer vzpenja do vrha. 
Bila sva poplačana s prijetnim občut-
kom, ko sva se izluščila iz temine goz-
da na prečudovito vijugasto sončno pot 
skozi gorice med bele zidanice. Že La-
tinci so dejali IN VITE VITA - v trti je 
življenje. Ko med trtami veter pase je-
senske meglice in šepeta pradavne 
skrivnosti … In sanjaš o večni lepoti 
zlatih in škrlatnih kroglic, ki se poziba-
vajo ogrnjene v zlato rumene liste. To 
je najlepši sveti kraj za vse prijatelje 

vina, za častilce najimenitnejše vseh 
pijač. Za vsa slovenska srca, ki jim 
vino pomeni več kot zgolj lokanje brez 
mere, ki imajo posluh za plemenito do-
broto, in spoštujejo iskreči se pridelek 
naših vinogradnikov.

Ti naši vinogradi v ruških goricah so 
majhni po razsežnosti, razdrobljeni 
med več kot petindvajset lastnikov. Na 
prvi pogled opaziš, koliko velike ljube-
zni je vloženo v ta strma pobočja. Sor-
tni sestav je mešan predvsem s trtami, 
ki dajejo bela vina. Nekoč v minulih 
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IDILA POD TRTO,  mavec,  90x70 cm, 1981PRAZNOVANJE,  olje,  70x50 cm, 1987

PRIPRAVA,  olje,  60x50 cm, 2001

časih so z goric v tem delu Dravske do-
line polnili cesarsko klet samo s črnim 
burgundcem, imenovanim KRONNEN 
WEIN. Ob branju starih urbarskih za-
piskov je presenetljiv podatek, koliko 
kmetovalcev v Rušah je imelo vinogra-
de, in kako visoke so bile njihove vin-
ske dajatve. Iz tega lahko sklepamo, da 

so bila vsa primerna pohorska pobočja 
vse do Fale posajena z vinsko trto.

Sva na vrhu, na najvišji točki Vinske 
poti. Od tod navzdol se od večernega 
sonca obsijani vinogradi spuščajo v na-
ročje Rušanom. Kar prileglo bi se nama 
nekoliko počitka. Pri Rolovem vinoto-
ču, edini ohranjeni stari domačiji iz 
prejšnjega stoletja, sva priklicala go-
spodinjo Marjano in se namestila na 
pokriti terasi. Odtod se ponuja lep raz-
gled na Ruše in širše po Dravski dolini, 
na poseljena pobočja Kozjaka in Po-
horja. Majhen razgledni stolp ali kaj 
podobnega bi razgled razširil do impo-
zantnosti.

Nekoč, pred davnimi 150 leti, so ob 
severnem robu rodovitnega polja po-
ložili tračnice za hlapon. Severno od 
železnice je bil gozd vse do obrežja 
Drave. Raj za gobarje. Tla so tukaj 
prodnata, sloj rodovitne prsti skromen. 
Ob obrežju so bile redke gramoznice, 
višje proti zahodu pa nekateri LENTI - 
pomoli za sestavljanje in nakladanje 
splavov - FLOSOV. Med prvo svetov-
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no vojno v letu 1915 so dozoreli pro-
jekti Bosanske elektrodružbe s sede-
žem na Dunaju za izgradnjo falske 
elektrarne in kemijske tovarne z elek-
tričnimi pečmi za proizvodnjo strate-
škega karbida. Prvotno lokacijo na sel-
niški dobravi so zaradi bližine železni-
ce premaknili v Ruše. Odkupili so ze-
mljo od ruških kmetov, sicer po visoki 
ceni (6.000 kron za oral), ampak takrat 
že z razvrednotenim denarjem. Trume 
vojnih ujetnikov so krčile prostor za 
tovarno dušika. Kar precejšen kom-
pleks zemlje z ohlapnimi betonskimi 
zgradbami, nizkimi dimniki in vodnim 
stolpom je bil markantna sprememba v 
krajini, še večja pa je bila sprememba 
za kmetsko in malomeščansko orienti-
rane Rušane. Pojavil se je sicer dobro 
plačan proletariat z neuglednimi dela-
vskimi kolonijami ter beli dim, ki je 
kot koprena pokrival vso Dravsko do-
lino vse do Maribora. Če zamižim, se 
mi dozdeva, da še vedno vidim ob ve-
černem mraku ta grozljivi pravljični 
sij žarečih karbidnih peči več kilome-
trov po dolini in premikajoče se silhu-
ete do pasu golih teles, ki z lopatami 

strežejo pečem ob tako neznosni vroči-
ni, da je kamen postajal tekoč! Ob vo-
tlem bobnenju elektrod je bila ustvar-
jena pravcata prispodoba pekla. Prizor 
ostane očividcu nepozaben. Naziv teh 
ljudi ob peči PEČJAK je v Rušah še 
vedno spoštljiv. Koliko izhlapele teko-
čine so morali popiti, da so hladili la-
stno telo in ohranjali telesno moč. Z 
ene strani vročina, z druge pa neznosni 
prepih. Za tisti nekoliko boljši kos kru-
ha so umirali mladi, saj so izgorevali 
ob peči. Galjoti dvajsetega stoletja. Ti 
ljudje bi zaslužili poseben spomenik, 
poleg tistih, ki so ugasnili ob eksplozi-
jah. Nekaj smo storili v ta namen ob 
kiparskem simpoziju v Rušah, ko smo 
Perunovičevo kamnito skulpturo po-
stavili ob tovarni, le podnaslov bo po-
trebno spremeniti.

Danes polnijo peči s stroji. Prah - beli 
dim - prestrezajo filtri, ogled peči pa je 
še vedno atraktiven in turistično zani-
miv. Sicer pa industriji, ki za svoje pro-
dukte troši toliko strateške energije, 
grozi težka, negotova prihodnost. Na 
tovarniškem ozemlju v današnjem času 

nastajajo nove tovarne, Metalurgija, 
Agro Ruše, Messer, Treibacher Schle-
ifmittel in druge. Tovarna dušika je v 
preteklosti opazno polnila državni pro-
račun z velikimi prihodki, resnici na 
ljubo, a kraj sam ni zacvetel z razvo-
jem. Razen vrste socialističnih stano-
vanjskih blokov so drobne izboljšave 
kraja nastajale le po zaslugi posame-
znikov, kot je bil ing. Josip Teržan. Za 
razvoj kraja so potrebni pravi ljudje na 
pravih mestih. Vsekakor si sedanji ru-
ški župan Vili Rezman piše zgodovino. 
Če bi ga preživel, bi ga uvrstil v svojo 
alejo znamenitih Rušanov.

»Vidim, da se ti beležka kar polni«, 
sem poškilil k moji spremljevalki. »Ja, 
zdaj pa pomisli, če bi bila oblečena v 
pretegnjeno dolgo krilo ali scefrane 
kavbojke« mi je odgovorila in še bolj 
izzivalno prekrižala noge. Takoj nato 
se je opravičila, ker ji je ušel tisti TI. 
Dvignil sem kozarec z Rolovo kislico 
in trčila sva, da tako ostane.

Preden sva se spustila med zidanice po 
zahodnem kraku Vinske poti, sva pre-
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VINSKA POT POZIMI  
 olje,  60x50 cm, 1992

POMLAD V GORICI,  olje,  80x50 cm, 1975

verila zavore, da bi ne prišlo do nelju-
bih presenečenj. Namenila sva se, da 
bova ustavljala koleselj tudi pred neka-
terimi znamenji, ki bogatijo našo Vin-
sko pot. Ob vsej dolžini poti je name-
ščenih šest kapelic, znamenj z vdolbi-
nami. Vse so poslikali ali z reliefi opre-
mili člani Ruškega likovnega kroga. 
Mnogi od njih so že pokojni, zato je 

njihova zapuščina tod še bolj dragoce-
na. Vsi, ki so tu zapustili svojo sled, so 
priznani slikarji in kiparji: Gabrijel 
Kolbič, Ivan Petrovič, Anton Blatnik, 
Nikola Perunović, Zora Brenčič, Ervin 
Kralj, Zora Zavrnik, Jože Zel, Lučka 
Falk, Miran Guzelj, Stane Bizjak, Mar-
jan Kasjak, Oto Ogrin, Danilo Vranc in 
mladi Miha Rudl, še preden je končal 
akademijo v Ljubljani.

Ob poti so tudi številne prosto stoječe 
skulpture v lesu in kamnu. Nastajale so 
ob večdnevnih srečanjih rezbarjev in 
kiparjev (LESNI ČRVI). Med njimi iz-
stopajo Franček Pliberšek, Franc Tobi-
as, Darko Dolinšek, Andrej Grošelj, 
David Leitinger, Franc Potisk in še in 
še. Vsi slovijo po posebni vnemi in lju-
biteljstvu te umetnosti, med katere pri-
števam tudi sebe. Na čašah nesmrtnosti 
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TOLKALO,  bron,  2005

VHODNI PORTAL,  umetni kamen,  1980

KLEPETALNICA,  III. etaža,  1970
ZNAMENITI RUŠANI,  žgana glina,  1993

sem upodobil pet znamenitih Rušanov. 
Ustanovitelja ruškega bralnega društva 
Davorina Grizolda, župana in ustano-
vitelja prvega slovenskega planinskega 
društva v Štajerski deželi Tineta Lesja-
ka, pohorsko legendo iz časov narodno 
osvobodilne vojne Alfonza Šarha, pe-
snika in publicista Janka Glazerja ter 
moža, ki je desetletja posodabljal in so-

ustvarjal današnje Ruše Josipa Terža-
na.

Ob poti so tri etnološke zbirke iz vino-
gradništva in moja GALERIJA KLET s 
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OBELISK SOSEDJE,  umetni kamen,  1986

VSEM ŽENAM SVETA,  
 umetni kamen,  1981

40 likovnimi eksponati. Pohod po Vin-
ski poti je ob vsakem letnem času doži-
vetje, še posebno pa ob tradicionalni je-
senski prireditvi VESELI MARTIN. Ta-
krat se tudi do 3.000 pohodnikov mota 
med dvajsetimi odprtimi zidanicami ob 
klepetu, pesmi in vinski pokušnji.

Najin koleselj sva parkirala pred mojo 
galerijo, da kljusetu ponudiva vzpod-
budno ovseno malico, midva pa si ogle-
dava likovna dela ter malo vinoteko 
najbolj znanih slovenskih in evropskih 
vin. Najino nadvse resno enološko raz-
glabljanje je motilo vedno bolj glasno 
veselo razpoloženje pri sosedu Marti-
nu, ki je razen vinogradnika tudi lovec, 
godec in ne vem kaj še vse. Resnično 
se na vinski poti vedno kaj dogaja, ven-
dar petje in harmonika v dopoldanskem 
sobotnem času sta le malce nenavadna. 
To je le ob izrednih dogodkih in obi-
skih skupin. Podpisala sva se v spo-
minsko knjigo galerije in se preselila k 
sosedu.

Radovednost je bila nagrajena. Ob 
obloženi veliki mizi je sedela druščina 

ruških lovcev z ženami. Od štedilnika 
se je sukljal omamen vonj ob veščem 
čaranju naše sosede, kulinarične moj-
strice Jožice. Martin je uplenil jelena 

in po stari lovski pravici mu pripada 
trofeja ter jetrca. No, jelen je za lovca 
veledogodek, kar vreden proslavljanja. 
Bila sva dobrodošla, saj sva lahko raz-
širila glasovni sestav in lepa pesem je 
pri nas na Štajerskem vedno nadgra-
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JUNIOR,  bronirani cement,  2005

KLETAR,  bronirani beton,  2006

dnja vesele družbe. Mojo visokonogo 
srnico so lovski DOBRI POGLEDI še 
posebno dobrodošlo božali. Ne bom tr-
dil, vendar vtis sem imel, da so meni 
namenjeni pogledi izdajali radovednost 
in zavist. Potolažil sem jih z razlago, 
da sva midva tako rekoč na napol služ-
benem potovanju. Lovski dovtipi, 
smeh, pesem, pa tudi resni pogovori o 
staležu divjadi na Pohorju, o lovskem 
turizmu in še kaj je bilo v besedi. Skrat-
ka, v prijetnem razpoloženju čas neu-
smiljeno mineva in takšna zamuda ni 
bila načrtovana. Zato prisrčno slovo in 
na koleselj! Našemu kljusetu je bil 
dolgčas in privoščil si je svojstveno so-
lato k malici. Pojedel mi je moj vrtnar-
ski ponos, bujno cvetoče fuksije v ko-
ritu pred zbirko vinogradniškega orod-
ja.

Mimogrede sva pomahala naši črnooki 
Ireni ob sosednjem oknu. Ona sedaj 
pridno skrbi za vsa dogajanja na vinski 
poti.

Urno sva jo ubrala mimo zanimivega 
vinotoča Pivec, mimo aleje znamenitih 

Rušanov, mimo pod bakreno streho na-
loženega voza s kadjo, sodom, brento, 
grozdnim mlinom in jerbasom. Napis 
nam pove, da je voz pripravljen za bra-
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V DOLINO,  olje,  90x70 cm, 1983

tvo. Nekoliko nižje je z železnimi vrati 
in težko obešanko zavarovan vhod v 
pravljično pohorsko podzemlje, kjer 
domujejo škopnik, povodni mož, škra-
ti, vile in druga bajeslovna bitja.

Ob slovesnem krstu mošta, na dan Ve-
selega Martina, poleg dobre vile pogo-
sto zarajajo tudi vinske mušice. Pred 
leti je iz zgodovine prijezdil tudi nad-
vojvoda Janez, da je pred tisoč glavo 
množico krstil že dolgo pogrešani mošt 
v vino RDEČI RUŠANEC. Ruški pi-
halni orkester in boter Vinske poti že 
četrt stoletja ta program zaokrožujejo z 
dobrimi željami pohodnikom po Vin-
ski poti.

Poslovila sva se od zanimive Vinske 
poti in se ustavila pred velikim 6.000 
litrskim sodom. Tu se opravlja vsako-
letni prej omenjeni krst mošta. Razgle-
dala se bova po hišah starih Ruš, pred-
vsem tistih, kjer so bile nekoč krčme, 
druge za kraj zanimive dejavnosti ali 
pa delujejo še danes. Nasproti čez ce-
sto je klub ruških upokojencev. V kle-
tnih prostorih je pivnica RUŠKA 

KLET. Še pred sto leti je bilo v tej hiši 
Lakošejevo mizarstvo. Bil je eden bolj-
ših mizarjev tistega časa. Še danes naj-
demo v nekaterih domovih kose njego-
vega stilnega pohištva. Hiša zahodno 
od soda, sedaj dom dimnikarjev, je bila 
nekoč znana Prejačeva gostilna, kasne-
je Magdičeva gostilna. Magdič, prepri-
čan socialni demokrat, je bil po naro-

dno osvobodilni vojni župan velike ru-
ške občine, ki je obsegala ozemlje od 
Gaja do Radelj, na južni strani od Ma-
ribora do Ribnice. Poleg Zajčeve kme-
tije, ki je vedno zalagala mariborsko tr-
žnico z najboljšim kislim zeljem, je bil 
še do nedavna sedež perspektivnega 
podjetja ALCHROM. V tej hiši je bil 
nekoč popularni Marin - Krošnjarjev 
vinotoč. Lastnik je imel več vinogra-
dov tudi v okolici Maribora. Njegovo 
vino je bilo na zelo dobrem glasu. V 
Dobljekarjevi hiši čez cesto je danes 
bistro in trgovine. Nekdanji lastnik 
kmet ŠPIC je podaril njivo za današnje 
pokopališče (prej je bilo okrog cerkve). 
Odtod še vedno živ rek Rušanov, ko ga 
bodo odnesli na Špicovo njivo.

Poleg Špica je bilo domovanje zelo sta-
rega rodu Mulejevih. Gospodarji so ve-
ljali za imovite. Pri hiši je bila gostilna 
in mesarija. Zadnji gospodar Mulej je 
slovel, kot mnogi krčmarji, po dovti-
pih. Ko je po desetih hčerah dobil sina, 
je ponosno razkazoval gostom dete z 
lulekom. Še danes je živa njegova 
anekdota, kako si je pred ruško nedeljo 
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z gospodinjami nakupovalkami v na-
tlačeni mesnici privoščil šov. Ob odpr-
tem razporku na hlačah si je namestil 
sesek kuhanega kravjega vimena in 
vsakokrat, ko je dvignil beli predpa-
snik, da si je obrisal potno čelo, je raz-
kazoval to lažno premoženje. Med ko-
maj zadrževanim hihitanjem se je ena 
le opogumila in zaklicala: »Gospod 
Mulej, zaprite si trgovino!« On pa je z 
narejenim presenečenjem spet dvignil 
predpasnik in dejal: »Glej ga nepokor-
neža, kako sili ven zdaj, ko ga ne rabim 
več, saj imam sina!« Pograbil je nož, 
ga odrezal in vrgel v kot. Nekatere so 
med vpitjem zbežale iz mesnice.

V občinski hiši poleg Mulejevih je bil 
nekoč ubožni dom, zgrajen prav v ta na-
men. V sosednji hiši, kjer je sedež Kme-
tijske zadruge z bistrojem in samopo-
strežno trgovino, je prej živel podjetni, 
imoviti kmet Pinterič. V tej hiši je imel 
kavarno, v Ozvaldovi hiši, ki je ni več, 
krčmo, na Smolniku pa mlin.

Glavni ruški trg zapira na vzhodu ob-
činska upravna zgradba, že zgrajena v 

ta namen. Nekdanja poštna zgradba po-
leg je mlajšega datuma. Zgrajena je bila 
kot stanovanjska zgradba za učitelje in 
občinske uradnike, zadaj za njo je stara 
šola. Severno stran trga obdaja cerkve-
ni kompleks, zahodno stran pa sedaj 
Požarjeva, nekoč Butej - Maratova tr-
govina. V zgradbi poleg, kjer je sedaj 
razstavni salon, je bila Maratova kr-
čma. Stavba je postavljena na čez 500 
let stare temelje. To je bil ruški ODE-
ON, prostor za glasbo in petje, kjer so 
davnega leta 1444 (po zapiskih cerkve-
ne kronike) slovesno sprejeli cesarja 
Friderika III. Baje je takrat obljubil Ru-
šanom trške pravice, ki pa so jih po ne-
kaj letih, ko bi morali nastaniti vojaško 
garnizijo, ruški veljaki vrnili cesarske-
mu dvoru. Sprednji del bivšega odeona 
smo pred 40 leti s prostovoljnim delom 
in s pomočjo naklonjenega gospodar-
stva preuredili v razstavišče LIKOVNI 
SALON. Tako je likovni krog RULIK 
dobil svoj domicilni prostor. Letno je 
bilo v tem prostoru po deset razstav 
najbolj uglednih likovnih unetnikov. 
Organizirane so bile štiri kiparske ko-
lonije z udeleženci iz takratne Jugosla-

vije. Rezultat teh srečanj je današnja 
galerija na prostem z 21 prosto stoječi-
mi skulpturami iz lesa, kamna in žele-
za, ki bogatijo parkovne nasade v Ru-
šah ter Smolniku.

Po starih zapiskih v cerkveni kroniki 
naj bi bila prva manjša cerkvica na is-
tem mestu kot sedanja že v letu 905. 
Leta 1091 je ruško in lovrenško zemljo 
takratni zemljiški gospod grof von 
Spanheim podelil Šentpavelskemu sa-
mostanu v Labodski dolini in takrat sta 
oba kraja po do sedaj odkritih listinah 
prvič omenjena. Če pomislim, koliko 
stoletij so naši predniki, pobožni ro-
marji, obiskovali božjepotne Ruše, še 
posebej masovno na ruško nedeljo, ni 
od prinašanih milodarov kaj prida osta-
lo v Rušah, saj v cerkveni kroniki toli-
kokrat omenjajo pomanjkanje denarja. 
Šele pred tristo leti so opažene večje 
donacije - predvsem od nekdanjih go-
jencev RUŠKE HUMANISTIČNE 
ŠOLE. V tem času so cerkev razširili 
in znotraj bogato opremili. Tudi mnogi 
umetniki, ki so zapustili cerkvi drago-
cene stvaritve, so bili v mladosti go-
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RUŠE V SNEGU,  olje,  80 x70 cm. 1978

DVA KULTURNA HRAMA,   
olje,  80x70 cm, 1964

jenci te šole. Zunanjost cerkve je spo-
menik gotike in baroka. Cerkveni zvo-
nik ima kvadratni tloris in je služil kot 
obrambna trdnjava v času turške ne-
varnosti. Kasneje je bil nadzidan v se-
danjem osmerokotnem tlorisu in s če-
bulnim zaključkom. Notranjost cerkve 
sprejme obiskovalca v polnem sijaju 
zrelega baroka. Obok cerkve je bogato 
štukiran, slikarija v medaljonih je delo 
Janeza Vogla. Veliki oltar je pred 280 
leti zasnoval Janez Jakob Schoy, po-
memben graški kipar, po rodu Mari-
borčan in prav tako nekdanji gojenec 
ruške šole. Naravnost občudovanje 
vzbuja okrašena orgelska omara, delo 
Jožefa Strauba z zanj značilnimi moti-
vi cvetja in školjkovine. Med figure 
angelcev je na vrh omare postavil kra-
lja Davida s harfo. V tem času je bil 
razširjen tudi farovž. V Rušah so bile 
takrat zgradbe opečne in na pol lesene 
s slamnato kritino. Kamen - marmor - 
in granit s Pohorja so že stari Rimljani 
vozili v Ptuj. Za Rušane je bil, če po-
mislimo, dva tisoč let kasneje nedose-
gljiv. V Rušah ni nastala kakšna mo-
numentalna posvetna zgradba ali vsaj 

portal, ki bi bil vreden pozornosti še 
danes. Šolska stavba stare humanistič-
ne gimnazije, ki je v 113 letih svojega 
delovanja šolala 6.820 dijakov, tudi in-
ternat in hiše v vasi so bile lesene. Ve-
liki požar v letu 1778 je tedanje Ruše 
uničil, zato šele po tem letu lahko za-
sledimo nastanek sedanjih Ruš. Naj-
starejša prvotna ohranjena zgradba v 
Rušah je stara mežnarija ob cerkvi. V 
njej so bili začetki osnovnega izobra-
ževanja že pred 800 leti. Tam je bila 
tudi pripravnica za dijake humanistič-
ne šole. Pouku so prostori služili vse 
do začetka 20 stoletja. Rušana gospa 

Zora Zorec in gospod Rudi Žunko sta 
mi zatrjevala, da sta v tej zgradbi obi-
skovala drugi razred pri učiteljici Ani 
Ambrož. Upam, da bodo le kdaj našli 
voljo, dogovor in sredstva za to zgo-
dovinsko stavbo, ki bi obnovljena slu-
žila v muzejske namene.
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SPOMIN NA OČETA,  mavec,  1970

Spominjam se pripovedovanja mojega 
očeta, kako je leta 1898 kot desetleten 
fant romal z materjo v Ruše. Seveda 
peš iz Poljčan. Za vlak je bilo škoda 
denarja, pa tudi tradicijo je bilo treba 
spoštovati. Procesija je nastala že pred 
Mariborom. Molili so in prepevali. Več 
kilometrov pred Rušami jih je pričaka-
la godba na pihala in skupina z bande-
ro. Mene je posebno zanimal njegov 
spomin na kraj Ruše v tistih časih. Spo-
minjal se je večjega, sicer blatnega pro-
stora, gmajne sredi vasi in dolgega ko-
rita z vodnjakom. Posredi vasi je žubo-
rel bister potok. Bilo je veliko kramar-
skih stojnic in množica ljudi. Spala sta 
na seniku blizu cerkve. Seveda je bilo 
zanj takrat največje doživetje mamin 
cekar z dobrotami. V tistih časih so 
naši predniki živeli skromno in le v 
redkih izjemnih dnevih leta so zapra-
vljali prihranke.

Znan ruški možakar mi je obujal spo-
mine na nekdanjo ruško nedeljo. Fan-
tje so opazovali predvsem lepe romar-
ke in jih zalezovali na katerem seniku 
bodo prenočevale. Ponoči je vsaka kra-

va črna, zato niti niso vedeli, pri kateri 
bo komu uspelo. Možakar je pripove-
doval, da je svojo prijetno, živahno iz-
branko označil, in ji je s kredo narisal 
križ na hrbet. Ko jo je drugega dne opa-
zil, se je hitro umaknil. Videl je, da je 
njegova izbranka že v letih njegove 

mame. Zaključil je pripoved, da je bilo 
lepo, ko si bil mlad, greha pa tudi ni 
bilo več, ko si opravil spoved.

Ruška nedelja je danes ohranila nekaj 
praznovanja. Srečujejo se predvsem 
nekdanji Rušani in njihovi znanci iz 
okolice. Iz ruških domačij pa še vedno 
diši po pečenki in potici.

V župnijski kroniki navajajo, da je bilo 
pred davnimi 300 leti na ruško nedeljo 
tudi čez 5.000 romarjev, kar so ugotovi-
li po številu podeljenih hostij pri obhaji-
lu. Za tiste čase je to presenetljivo števi-
lo. Oder za letne igre je bil postavljen na 
mestu, kjer stoji zgradba bivše pošte. Tu 
so se dogajale prve RUŠKE IGRE NA 
PROSTEM in to tudi v slovenskem je-
ziku. Tu, na tem severnem robu sloven-
ske zemlje, v času, ko je bil še skoraj to-
pel pepel sežganih Trubarjevih knjig na 
Krajnskem! Pripomniti pa moram, da 
slovenska jezikovna meja takrat ni pote-
kala po grebenih Kozjaka, temveč se-
verneje nad Lipnico. Nemško so govo-
rili le veleposestniki in trgovci. Po farah 
so bili slovenski župniki.
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BOGINJA TALIJA,  umetni kamen,  2001

Moja spremljevalka me je ljubeznivo 
pocukala za rokav: »Ostaniva v Rušah, 
mene že roka boli od pisala«. Vrnila 
sva se na koleselj in se počasi guncala 
skozi Ruše. Osrednji dominanten pro-
stor na ruškem trgu danes zavzema 
SPOMENIK, lepo delo Gabrijela Kol-
biča - najboljšega mariborskega kipar-
ja. Spomenik priča o najbolj krvavem 
stoletju, ki so ga ruški prebivalci doži-
veli v tisočletni zgodovini. Stoletje člo-
veške groze, ubijanja, klanja, umiranja 
na obroke z gladom in razčloveče-
njem.

Še malce se pomudiva ob ruških doma-
čijah. V sedanji Lamprehtovi hiši je 
bila že pred 150 leti trgovina, pekarna 
in pošta. V hiši je živela takrat edina 
nemška družina Lesky, ki ni obvladala 
slovenščine. Čez cesto, kjer je danes 
Lesjakov dom, je bil ruški kopalni ba-
zen - kopališče, napajano z vodo iz po-
toka Rušice. Ruše so v tistih časih slo-
vele po posebno ostri klimi. Imele so 
tudi precej stacionarnega turizma (stal-
nih gostov). Kabine za preoblačenje so 
bile na vzhodni strani vzdolž bazena. 

Dozdeva se mi, da kar vidim te krepko 
rasle Rušanke v takratnih kopalnih 
kombinezonih, kako se ''knajpajo'' v 
vedno hladni vodi iz Rušice. Pogledal 
sem svojo spremljevalko: »Mislim, da 
bi ti s svojo zagorelo kožo in globokim 
izrezom brez modrčka, pa s krilcem, ki 

komaj zasluži to ime, že ob pojavi na 
tem kopališču povzročila v tistih časih 
pravcato vojno stanje. Počutila bi se 
oblegana kot antična Troja. Nevoščlji-
vost je bila značilna slovenska lastnost 
tudi v tistih časih«.

»Hvala, vesela sem, da kot umetnik 
opaziš in ceniš moje bogastvo, zato 
tudi jutri ne bom hodila okrog v trenir-
ki«.

Ob bivši Čičekovi domačiji sem se spo-
mnil na pokojnega Frančka. Ostal je 
samski. Ni nam ga uspelo oženiti, če-
prav je imel lepo posestvo. Bil je izu-
čen kolar. Sanke iz njegove delavnice 
so skoraj vsako leto zmagovale na san-
kaških tekmah od Areha do Ruš, še po-
sebno, če so jih vozili člani Štefonclo-
ve družine. Franček je opravljal tudi 
skoraj vse komunalne usluge. Najprej s 
konjsko vprego, kasneje s traktorjem, 
ki mu je rad nagajal. Bil je trobentač v 
ruški godbi, vedno nasmejan in vedno 
pripravljen na vsakršno norčijo. Gra-
ščinske vinograde nad Rušami je takoj 
po odpravljenih viničarskih odnosih 
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upravljala Ruška kmetijska zadruga. 
Vkljub OUTARJU - čuvaju, ki je v je-
senskem času varoval te gorice, so bili 
obrobni deli vinogradov že pred trga-
tvijo precej obrani. Nekega jutra so ob 
uri, ko je prihajalo največ mladine k 
pouku, uprizorili pravcati cirkus. Ne-
koliko maskiranega Frančka z velikim 
cekrom, imel je z vato in lepenko do-
bro podloženo suknjo, sta dva v zeleno 
oblečena ''outra'', mlatila s koruznima 
stebloma po hrbtu, da je pokalo kot na 
fronti. Franček je vpil: »Jezus, Jezus, 
nehajte, nikoli več ne grem v vino-
grad.«

Učenci so v šoli o tem tako doživeto 
pripovedovali, da so nekateri trdili, da 
je bil že skoraj brez glasu, tako rekoč 
mrtev. Zelo nazoren vzgojni vzgled, a 
ne. Koliko je zalegel, ne vem. Teh pre-
strašenih vrabčkov tega leta prav goto-
vo ni bilo v vinograd, so bile pa zato 
starejše srake.

Kočijo sva ustavila pred edino enonad-
stropno posvetno trško hišo v Rušah. V 
njej je sedaj bistro in slaščiščarna 

ONIKS. Pred približno 150 leti je bila 
na istem mestu dobro obiskovana No-
vakova gostilna, nizka kočura, ki so jo 
domačini imenovali ČRNA LUKNJA. 
V njej se je dogodil nepozaben dogo-
dek. V gostilniški sobi, polni razposa-
jenih svatov, so se sredi plesa udrla tla 
in vsi so se znašli med sodi z nevesto, 
poticami in godci vred. Bilo je veliko 
vpitja, nihče pa ni bil resno poškodo-
van. Na tistih temeljih je nastala ta lepa 
hiša. Na dvorišču je bilo gospodarsko 
poslopje adaptirano v takrat edino dvo-
rano, kjer so liberalno usmerjeni prire-
jali kulturniška srečanja in igre.

Zanimiv je bil postanek pred še vedno 
lepo secesijsko stavbo stare šole. Zgra-
jena je bila v letu 1898. V dveh etažah 
je pet lepih učilnic, v tretji podstrešni 
etaži (sedaj Glasbena šola) so bila uči-
teljska stanovanja. Potrebna sredstva 
za gradnjo so zbrali zavedni, denarno 
dovolj dobro situirani Rušani v teda-
njih štirih občinah: Ruše, Smolnik, 
Lobnica in Bistrica. Zanimivo je bilo 
takratno politično življenje v Rušah. 
Kljub temu da so bili bolj liberalno 

usmerjeni intelektualci in krščansko 
usmerjeni močno vsaksebi, so za sku-
pen napredek Ruš bili enotni, še pose-
bej, če je šlo za vprašanje slovenstva. 
Bralno društvo, ustanovljeno štiri leta 
za ljubljanskim, je bilo ustanovljeno 
po zaslugah kaplana Wurcerja, kmetov 
Grizolda in Hleba. Slovensko planin-
sko društvo, prvo na Štajerskem, je 
ustanovil župan Davorin Lesjak, pa 
tudi živahno sokolsko gibanje v Rušah 
je nastalo po zaslugi liberalcev. Naro-
dna zavednost Rušanov je bila vzor 
mnogim krajem na Slovenskem, v ve-
liko spotiko pa nemčurskim organiza-
cijam.

Posebno očitno je bilo, ko se je začela 
širiti naklonjenost do drugih jugoslo-
vanskih narodov. Na Dunaju so Ruše 
imenovali MALI BEOGRAD.

Gospod Rudi Žunko mi je živo pripo-
vedoval o dogodkih tistega usodnega 
dne, ko se je začela prva svetovna voj-
na. Bil je star 10 let. Sredi trga na gmaj-
ni je bil vsesokolski zlet. Sredi telova-
dnega nastopa je prišla vest o atentatu 
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KAJA,  olje,  25x25, 2007

ME IMA MAMI RADA,   
umetni kamen,  2004

RELIEFNI PORTRET,  mavec,  1993

na prestolonaslednika Ferdinanda v Sa-
rajevu. Takoj je bila navzoča žandar-
merija iz Maribora. Aretirali so vrsto 
najbolj uglednih Rušanov, med njimi 
skoraj vse učitelje. Žandarmerijski po-
veljnik v Rušah je predložil listino z 
80-imi imeni, ki jih je potrebno spravi-
ti v zapore. Žunko je pripovedoval, 

kako se je v paniki vse razbežalo razen 
otrok, ki se niso zavedali, za kaj gre. 
Ob kopališču je bila vrsta pogrnjenih 
miz z vsemi mogočimi dobrotami. 
Eden od navzočih žandarjev je pokazal 
na obložene mize in zavpil v nemščini: 
»Frisst das alles Lausbuben« (Požrite 
to ušivci!) in basali smo, kar ni šlo v 
usta, še v žepe.

»Ta dogodek je bil zame nepozabno 
doživetje, ki ga bom pomnil žive dni,« 
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RUŠKO POLJE,  olje,  50x65 cm, 1990

SPOMIN NA MAMO,   
olje,  75x60 cm, 1972

je dejal Žunko. Pritrdil sem mu hudo-
mušno, da verjamem, če so zaprli vse 
učitelje.

Sokolski dom, danes ruški dom kultu-
re, je prav tako nastal s prispevki zave-
dnih Rušanov, za razliko od zgradbe 
nove osnovne šole, ki jo je leta 1932 
zelo solidno zgradila družba, lastnica 
Tovarne dušika Ruše. Slovela je takrat 
kot najlepša šola v Sloveniji. Nosila je 
ime Kraljeviča Andreja.

»Mislim, da te nekoliko stisne pri srcu, 
ko gledaš to rdečkasto poslopje in še 
kar čutiš vrišč in živahni utrip mladosti 
okoli njega,« mi je prebrala moja spre-
mljevalka iz oči. Res je tisti košček no-
tranjosti še vedno poln spominov, ki so 
se nabirali več kot trideset let, kar sem 
gospodaril tod. Ohranijo se vedno naj-
lepši spomini v naši podzavesti, takšna 
je srečna usoda človeka. Tisto sodoži-
vljanje med mladimi te nekako ohranja 
mladega. Nikoli mi ni žal, da je tukaj 
ostalo toliko mojih najbolj ustvarjalnih 
let življenja med tako prijetnimi, priza-
devnimi in iskrenimi sodelavci. Če bi 

bil še enkrat v življenju postavljen pred 
izbiro, bi izbral isto pot. Ko sedaj raz-
mišljam, še ne pridem do pravega od-
govora, v čem je tisti čar sožitja v ta-
kšni starostno tako različni skupnosti, 
kot je šola. Je to zaradi iskrenega med-
sebojnega komuniciranja ali zaradi za-
dovoljstva, da znaš nekaj tako poveda-
ti, da te drugi razumejo? Zadovoljstva, 
ker znaš tudi poslušati, in ne le razdaja-
ti, sipati nabranih izkušenj.

Tako! Pognala sva kljuse, da prideva 
čim prej mimo Špicove njive. Tisti 
drobni glasek nekje znotraj - MEMEN-

TO MORI - ni najbolj vzpodbuden 
zdaj, ko si še sredi življenja, še poln 
razmišljanj in načrtov za naslednji dan. 
Vredno pa se je ozreti na monumental-
ni Šušmeljev spomenik ŽRTVAM 
DELA, kako kraljuje med kamni spo-
minov.
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JANKO GLAZER,  pastel,  60x50 cm, 1980

Na levi strani sredi novega naselja je 
gomila, hribček, porasel z drevesi. Ur-
banisti ga zaenkrat še ohranjajo. To je 
pomnik FALSKE KRVAVE RIHTE. 
Na gomili so bile nekoč vislice, na ka-
tere so takrat obešali nepoboljšljive 
prestopnike. V neposredni bližini še 
stoji nekoliko prezidana hiša, kjer je 
bila nekoč krčma, imenovana PRI GA-
UGEN WIRTU.

Smolnik je bogat z zgodovinskimi po-
datki, ki kar razburjajo našo domišlji-
jo. Kratke označbe na posebnih turi-
stičnih kažipotih bi prijetno zaposlile 
slehernega mimoidočega. Na desni 
strani ceste je bila še pred nekaj leti za-
dnja velika parna Kaudekova žaga. Pri 
križu ob cesti (edinem v Rušah) sva za-
vila levo mimo Glazerjevih domačij.

Glazerji so stara rodbina. Bili so ste-
klarji, kovači in lesni trgovci. Pesnik, 
slavist Janko Glazer, mimo katerega 
rojstne hiše in doma se peljeva, je v pe-
smi poudaril: »Mi smo rod kovačev, mi 
smo rod z glažut … «. Spominjam se 
tega tihega moža z iskrimi očmi in ne-

koliko poveznjenim klobukom v temno 
sivi opravi. Redno kot ura je odhajal v 
službo v Študijsko knjižnico Maribor. 
Pozdravljali smo ga s spoštovanjem. 
Vsi podatki, če smo jih od njega želeli, 
so bili stoodstotno preverjeni. Bil je z 
domoljubjem prežet Rušan. Zanj ni 
bilo lepšega kraja na svetu. Pogled na 
pohorske frate skozi okno študijske 
sobe v njegovem domu mu je dajal ži-

vljenjsko moč, moč mladostnih spomi-
nov, kar je zlival v pejsažih svojih pe-
smi. Ponosen sem, da nosi ruška šola, 
pa tudi ruška knjižnica, njegovo ime. 
Vesel sem, da mi je bilo dano, da sem 
ga poznal.

Na desni, potisnjena v ožino Lobniške 
doline, je ruška kovaška industrija. Že 
pred dvesto leti so kovala težka kladiva 
na vodni pogon. Zven težkih udarcev 
je odmeval vse do Ruš. Že v letu 1905 
jim je delovne prostore razsvetljevala 
elektrika iz prve elektrarne v Dravski 
dolini. Škoda, da ta stara Pogačnikova 
elektrarna istosmernega toka ni več 
urejena za ogled.

Nekoliko višje ob Lobnici je bil velik 
mlin. V še danes ohranjeni stavbi so 
stanovanja za več družin. Mislim, da 
do njih nikoli ne posijejo sončni žarki, 
le hladen vlažen piš, ki veje po dolini 
Lobnice, je njihov gost. Midva zavije-
va levo ob Lobničici pod Mucovo peči-
no. Tu je gostinski lokal, kjer pripra-
vljajo najboljše postrvi, in ta dobri glas 
sega v deveto vas. Pri vodnem curku 
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OB LOBNICI POZIMI,   
olje,  50x70 cm, 2004

izpod pečine je stala gruča ljudi, ki so 
polnili posode z vodo. Tu je pitna voda, 
ki jo spoštuje veliko ruških gospodinj-
stev. Klorirana dravska voda iz vodnih 
pip se jim je zamerila. Ne verjamem pa 
razširjenim govoricam, da ima ta voda 
večjo moč kot nekoč tako opevana 
KLADANJSKA VODICA. Morda se 
motim. Bojim se, da temu izviru tako 
dobre talnice grozijo načrtovane turi-
stične ekspanzije Pohorja.

Konja sem privezal ob drevo, vstran od 
cvetličnih korit. Sem previden, odkar 
je kjuse pokazal svoj smisel in nagnje-
nost do lepega cvetja. Spet je dobil 
ovsa v dokaz, da služi pri dobrem go-
spodarju. Tudi midva sva se odločila za 
SLOW FOOD ob ribji gostiji. Saj bo to 
kosilo in večerja ob enem. Tako pač je 
na popotovanju.

Po prijetnem klepetu o pohorski in pod-
pohorski kulinariki in še o čem, okre-
pljena z novimi telesnimi močmi, sva 
spet na koleslju. Zavore delujejo v 
redu. Najin cilj je nekoliko višje ob 
Lobnici sloneča nekdanja Vivodova 

glažuta. Priimek si je takratni lastnik iz 
komercialnih razlogov polatinil v VI-
VAT. To je bila steklarna, ki je od vseh 
glažut na tem delu Pohorja najdalje 
vztrajala v konkurenčni borbi za obsta-
nek. Dovoz glavne surovine, bukovine, 
je bil napredno urejen s splavljanjem 
po RIŽI. Glažuta je imela mojstre, ka-

dre iz raznih krajev Evrope in sloves 
izdelkov je prišel vse do Londona. Za 
tiste čase je imela odlično organiziran 
transport, tržno mrežo in lasten pesko-
kop kremena. Povozil jo je napredek v 
kemijski tehnologiji. Nove konkurenč-

ne steklarne, osnovane ob ugodnih pro-
metnih križpotjih, so začele uporablja-
ti natrijevo sodo namesto tridesetkrat 
dražje pepelike. V primeru Vivatove 
steklarne pa je manjkal tudi sposoben 
naslednik pokojnega Vivoda. Vse je 
odvisno od pravega človeka na pravem 
mestu. Kar ugledna upravna zgradba še 
stoji in se kar ponuja, da se tam uredi 
muzej pohorskega glažutarstva. Spet je 
odvisno od pravega zavzetega človeka. 
V mnogih bolj trdnih kmečkih domo-
vih še danes najdeš stekleno posodje, 
lestence in stekleno bižuterijo iz te ste-
klarne. Doklej še?

Čez obnovljeni most sva prečkala Lob-
nico in prispela na novo asfaltirano 
lobniško cesto. Zamikalo me je, da bi 
vsaj malce pokukala v to čudovito so-
tesko ob Lobnici, ki mi je navdihnila 
toliko lepih akvarelov. Ta le nekaj kilo-
metrov dolga dolinica je biser, ki ga je 
ustvarilo Pohorje. Te travnate police s 
šopi ciproša ob šumeči Lobnici se po-
nujajo za piknik ali počitek človeku, ki 
potrebuje ob današnji hitrici življenja 
prostorček za pomiritev in meditiranje. 
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Ta šumeča živahna voda je nekoč daja-
la moč tolikim žagam, mlinom, poga-
njala kovaška kladiva in še kaj!

Takoj za mostom vzbujajo radovednost 
ribniki Frangeževe ribogojnice, kjer do-
biš vse od živih do prekajenih postrvi, 
le sveže pečenih še ne. Ob desnem bre-
gu Lobnice je sedaj umeščena glavna 
ruška železarska industrija MEGAME-
TAL. Nekoliko nižje, kjer se končuje 
gozd, sem na levi strani ceste zaman is-
kal zazidani vhod v rov nekdanjega ru-
dnika ali vsaj turistično zanimivo tablo, 
ki bi na to opozarjala. Vhod je preraslo 
grmovje in prikril nametan material ob 
modernizaciji ceste. Spominjam se, da 
je bila v sklepni kamen zazidanega rova 
vklesana letnica 1792. Tega leta se je 
prenehalo več kot polstoletno izkori-
ščanje tega rudnika. V njem so kopali 
bakreno rudo, obogateno s srebrom in 
zlatom. Nekaj sto metrov nižje je nekoč 
stala zagonetna ''glažuta'' z obzidjem in 
zastražena. Takratni ljudje niso niti ve-
deli, kaj se v njej dogaja. Seveda ni bila 
steklarna, temveč topilnica bakra tudi s 
pridobivanjem srebra in zlata. Rudnik 

je zamenjal več lastnikov, ki so hoteli 
na hitro obogateti. Že petdesetletni ob-
stoj rudnika potrjuje, da je bil v začetku 
delovanja zelo donosen. Zanimiv je po-
datek kronista gospoda Kavčiča, da so 
še leta 1900 posamezniki - srečolovci 
brskali in izpirali zlatonosni pesek v 
Lobnici in obdravskem produ ob izlivu 
Lobnice. Kar srh me spreletava ob mi-
sli, kaj bi bilo, če bi se našel kakšen ''av-
stralski podjetnik'' kot v Romuniji, in bi 
začel po sodobni, a zelo nevarni metodi 
izpiranja s cianamidi. Še bolj bi zastru-
pil ta dravski veletok, ki vali tisoče in 
tisoče kubičnih metrov življenjske te-
kočine med žitna polja naših južnih bra-
tov, med sozemljane ter sotrpine s po-
dobno zgodovino. S tem bi potrdili sta-
ro inkovsko verovanje, da vse, kar pri-
haja iz severozahoda, prinaša smrt. No, 
nas severozahod še ni do kraja ugono-
bil, čeprav nam je stisnil življenjski pro-
stor. Se pa zaradi kompleksa majhnosti 
gremo igrice velikih in se počasi sami 
ugonabljamo.

S prstom me je sunila pod rebra: »Čuj, 
tega ne bom pisala, to je tvoje videnje. 

Jaz spadam med mlajšo generacijo, ki 
ima svetlejše upanje v prihodnost in 
več poguma!« To sem rad slišal. Zani-
malo pa me je, zakaj dvomi v moj po-
gum. »Zato, ker nisi upal izpiti niti ko-
zarca vode izpod Mucove pečine!«

Tale ravnica pod sedanjo cesto Ruše - 
Lovrenc ima še bolj pisano zgodovin-
sko preteklost. Cesarica Marija Terezija 
je kupila nekdanje Aplenčevo posestvo 
in na njem uredila počitniški dom za za-
služne bavarske oficirje. Na Dravi je 
bila narejena lesena ladja s kabinami, 
kjer so lahko prespali in se zabavali. 
Precej domiselno za tiste čase! Po raz-
sulu doma je na tem mestu stal mlin, 
kasneje žaga, nato tovarna papirja in 
nazadnje Vošnjakova tovarna vžigalic 
ŠIBIC FABRIKA. Tovarno so dediči 
leta 1926 prodali v Osjek. Na tem me-
stu stojita današnji gasilski dom in sta-
novanjski blok. Vošnjak je baje namera-
val zgraditi moderno tovarno vžigalic 
na mestu, kjer je današnji GEBERIT. 
Še nedokončano so kasneje preuredili v 
TEKSTILNO TOVARNO. Uspevala je 
le kakšnih 25 let.
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ZIMA OB DRAVI,  olje,  50x60 cm, 2004

Ob ustju Lobnice so bile nekoč ogro-
mne skladovnice rezanega lesa. V Dra-
vo sta bila nasuta dva pomola, LENTA, 
kjer so sestavljali splave - FLOSE. Naj-
bolj premožen lesni trgovec v tistih ča-
sih je bil Viktor Glazer.

Vidiš, moja draga radovednica, leta te-
čejo in brišejo za seboj sledove. Nič ni 
večno. Svet se spreminja in mi z njim. 
Na ruševinah preteklosti raste nov svet. 
Le kamni spomina na Špicovi njivi še 
nekaj časa svetijo v temo preteklosti in 
pozabe.

»Kdo bo pa nama svetil na koleslju, ker 
nimaš luči, če naju dohiti tema?« Skrb 
je bila upravičena, zato sva pognala na-
jino dirkalno kljuse. Dravska dolina na 
desnem bregu se oži in končno zapre z 
visoko strmo skalo, imenovano FAL-
SKA PEČ. Šele graditelji železnice so 
jo prevrtali. Poleg predora so ustvarili 
polico s prehodno cesto do Falske gra-
ščine in naprej. Staro, zelo strmo pot so 
v času turške nevarnosti zaprli z 
obrambnim zidom. Vidne ostanke še 
danes imenujemo TURŠKI ZID. Tod 
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so naši hrabri predniki zaustavili turško 
vojsko. Po živi legendi tudi s poliva-
njem z vrelo smolo in zasipavanjem z 
razdraženimi čebelami. Po tej poti sko-
zi Ruše prav gotovo niso Turki vodili 
Miklove Zale v turško sužnost.

Falska graščina je najslavnejše čase 
svojega obstoja doživljala v stoletjih, 
ko je bila v lasti šentpavelskih meni-
hov. Pokojni novinar Drago Vresnik je 
izbrskal iz samostanske kronike zani-
mive podatke, med drugim tudi, da je 
bila tod prva visoka šola na slovenski 
zemlji. Na gradu so bili vrsto let semi-
narji za poglabljanje teoloških znano-
sti.

Ko je cesar Jožef II razpustil samostan, 
je dunajski ERAR (državna zakladni-
ca) grad prodal. Menjal je veliko lastni-
kov. Posestvo menda ni bilo najbolj do-
nosno, razen lesnega bogastva. Zani-
mivo pa je, kako so si nekateri lastniki 
še lastili nadoblast nad Rušami. Eden 
prvih lastnikov si je nadel ime BARON 
VON RAST (Ruški baron). Najdalje je 
imela graščino v lasti italijanska plemi-

ška rodbina ZABEO. Na gradu so 
ustvarili bogato mineraloško zbirko ru-
dnega bogastva Pohorja in lesnih vrst 
na Štajerskem. Vodili so odlično goz-
darsko dejavnost. Za nas je zanimivo 
tudi, da je na gradu nekaj let služboval 
kot grajski učitelj ANTON AŠKERC. 
Kužno znamenje ob gradu in brodnik 
čez deročo Dravo pod gradom sta mu 
navdihnila PONOČNO POTNICO in 
še kaj.

»Draga sopotnica, površnih zgodovin-
skih podatkov sva kar nagrabila. Za en 
dan skoraj preveč. Morda bi lahko koga 
navdihnili za daljšo črtico ali roman. 
Lahko bi tudi malce obrušene ponudili 
kot dragocen turistični spominek!« Na-
menoma sem se izognil starejši zgodo-
vini teh krajev, o keltskih izkopaninah, 
ki bogatijo graški muzej, o Mitrovem 
svetišču ob Dravi, o drugih novejših 
rimskih izkopaninah v Rušah. Saj ta-
krat Ruš še ni bilo.

Čaka naju zaslužen kotiček kar visoko 
nad Činžatom in streha s postrežbo za 
najino kljuse. Spotoma sva pridno žve-

čila krhlje in dobrote iz krčmarkine 
cule vse do cilja. PERGAUERJEVO je 
bila nekoč trdna višinska kmetija. Leži 
na polici, s katere se odpira nepozaben 
pogled na Dravsko dolino. V davnih, 
davnih časih pa je to bila pristava upor-
niškega viteza Pergauerja, ki je nemalo 
sitnosti povzročal zemlje lačnim šentpa-
velskim menihom, večinskim lastni-
kom zemlje tod naokoli.

Dolina se je zagrinjala v temo, jutri bo 
spet nov svetel dan. Z dvorišča nekda-
nje Pergauerjeve domačije pa nama že 
lajajo psi za lahko noč.
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RAZGLEDNICE
Svet Pohorja skozi čas

40



JANKO  GLAZER   
akril,  100x70 cm, 2007Poet, profesor slavist, predstojnik Mariborske študijske knjižnice, 

Rušan!
Načitan, tih, umirjen mož, njegov Parnas pa je bil večno lepi svet 
Pohorja, ki ga je neskončno ljubil in spoštoval.
Do poslednjih dni je bil iz delovne sobice njegov pogled uprt v ta ni-
koli dovolj do kraja opevani masiv Pohorja s toliko krat prehojeni-
mi potmi. Ob šumenju bistre Lobnice, ki je nekoč poganjala mline, 
žage in težka kladiva kovačij
njegovih prednikov, je čutil svojo bit!

Tja bi šel, kjer naše bukve košate
same zase stojijo,
tja čez samotne naše frate,
tja čez poletne planinske trate,
kadar po arniki bridki dišijo.

Tja bi šel, kjer pozabljene in razsute
samevajo pohorske naše glažute,

zdaj samo še tiho pod jelšami temnimi v senci
pohlevni in skriti šumijo mimo studenci.

Gozdovi na levi, na desni - vmes frate ožgane,
zasajene s krompirjem, z ovsom posejane,
ki reven med črnimi bukovimi štori
prezgodaj na tanki peščeni zemlji se zori.

Janko Glazer
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JURIJ  VODOVNIK   
akril - olje,  100x70 cm, 2007 Podobno kot je Romain Rolland pošiljal svojega ljudskega umetni-

ka Miklavža Breugnona z nahrbtnikom po lepi deželi Burgundiji, 
je naš ljudski umetnik Jurij koval v rime ljudske resnice takratnih 
pohorskih ljudi in jih nabiral v svoj scefrani koš. Rime, ki ostajajo 
v spominu že skoraj dve stoletji.
Nobenega drugega posvetnega bogastva ni lovil, le iz prepolne duše 
je prepeval ter delil estetske resnice v zabavo in osveščanje z moral-
no noto: JAZ MAM SAMO EN STARI ZNUCAN KOŠ!

Naj bo leto, naj bo zima,
cokle vsak na nogah ima.
Naj bo mlad al pa star,
v coklah kleplje pred oltar.

Tudi v farovž v coklah grejo,
se že zunaj napovejo.
S coklami klopočejo,
gor po pragu tolčejo.
Fajmošter pa dobro vejo,
da zamerit jim ne smejo.
Da je cokelpurger fajn,
jim ni treba reč herajn!

Jurij Vodovnik
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DRVARJENJE,   
akril - olje,  100x70 cm, 2007Podiranje dreves s sekiro vse od kamene dobe do železne dobe je 

skozi tisočletja bilo kar zahtevno, spoštovano človekovo opravilo. 
Po iznajdbi žage je bil postopek olajšan in pospešen. Uporaba mo-
torne žage v 21. stoletju pa naravnost revolucionaren poseg v rav-
notežje življenja na zemlji, kar se nam maščuje z neugodnimi vre-
menskimi presenečenji.
Gozd je bil našemu kmetovalcu poleg energetske oskrbe nekakšna 
banka, kamor je posegal le v kritičnih gospodarskih primerih! Od-
ločal se je z občutkom in z vsem spoštovanjem do naravnega boga-
stva in s skrbjo, da bi nastajajoča rana v drevesnem sestoju bila 
čim manj boleča.

»Dolgo si, bukev, tu rasla na samem,
lepa je zrasla ti glava in gosta –
danes sem prišel, da ti jo vzamem … «

In kot da jemlje od njega slovo,
enkrat z očmi še premeri drevo,
srajco na prsih razpne si potem
in na tla poklekne ob njem:
kakor k molitvi - in kakor da zanj
mu je v molčečem srcu težko …

Janko Glazer
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HAJC  BAJSI,  HAJC!   
akril - olje,  100x70 cm, 2007

Spravilo lesnega bogastva iz obširnih pohorskih gozdov do žag in 
flosov, je bilo vedno polno truda in spretnosti.
Več stoletij so ga po razjedenih kolovozih vlačili in vozili na saneh z 
živinsko vprego z voli, konji, posluževali so se splavljanja z vodo po 
drči ali riži, tudi po žičnicah in še kaj. Dandanes, v atomskem veku, 
lahko to opravlja en sam človek s tovornjakom, opremljenim z na-
kladalno napravo po urejenih cestah.
A nekaj je nesporno. Les je bogastvo! Je vsestransko uporaben kot 
les, kot dragocen energent in kot pomemben ekološki faktor za 
ohranitev življenja na našem planetu, kar mu daje največje spošto-
vanje!
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ŽAGA  V  LOGU   
akril – olje,  100x70 cm, 2007Že od daleč, tu v tem svetu tišine, udarja na uho enakomeren ritem 

žage. In končno zagledaš kupe hlodovine, kopico žagovine in skla-
dovnice rezanega lesa. Ritmični glas žage ublaži šumenje padajoče 
vode čez vodno kolo. Ta prijetni sveži vonj rezanega lesa odpre 
pljuča in če sončni žarki predirajo jesensko meglico, je doživetje 
popolno. Začutiš, da je ta mali svet v tej grabi svet zase. Nekoliko 
upognjena postava žagarja, slonečega ob jarmu, ki čisto sam upra-
vlja to stoletno čudo človeškega uma pa vzbudi razmišljanja!

Na samem v tej grabi, brez ljudi
mu teče življenje.

In zmerom enako
mu tečejo dnevi,
mu tečejo leta:
kot voda v potoku,
kot jarem, ki v žagi
se vzdiga in pada --
zmerom enako.

Janko Glazer
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OGLARJENJE,   
akril – olje,  100x70 cm, 2007

Uporabnost oglja nekoč, manj danes, v gospodinjstvu, kovačijah, v 
porajajoči se industriji, kemiji in še kje.

Ob tem pomislimo na oglarja samotarja v komaj dostopnih gra-
pah, vsega prepojenega z vonjem katrana, živečega od polente in 
drugih skromnih jedač iz kotlička, spečega na smrekovih vejah pod 
zasilno streho iz smrekovega lubja - nič kaj vabljivo. Mar ne? Mor-
da malo romantike za samote željnega sanjača.

Morda le v tolažbo in spodbudo ga omenja narodna pesem: »Oglar, 
oglar pač mora bit moj!«
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VILE  V  JUTRANJI  ROSI  
 akril - olje,  100x70 cm, 2008

Veliko je še danes nedorečenih stvari v našem življenju. Naši geni, 
obremenjeni s preteklostjo tisočletij, imajo močan vpliv na podza-
vest človeka. V trenutkih življenjskih stisk si človekov duh išče opo-
ro tudi v pravljičnem svetu. Kako bi bilo, če bi bilo lahko bolj eno-
stavno, lepše, prijetno, otroško, brez tiste kritične razsodnosti, ki jo 
vsiljuje stvarnost in zdrav razum odraslega.
Ta čarobni pravljični svet dobrih vil, nagajivih škratov, nerazu-
mljivih naravnih pojavov, pravljičnih junakov – originalov je bil 
blizu tudi Pohorcu, saj je živel nekoliko bolj odmaknjeno in v veli-
ki odvisnosti od narave!
Telo mlade žene, večni idol lepega v moški fantaziji, vzbuja življenj-
ske radosti in hrepenenja v umetniškem kotičku naše duše tudi v 
poznih letih!
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MLINČEK  ROPOČE  IN  VODA  ŠUMLJA  
 akril – olje,  100x70 com, 2007

Ob razmišljanju se človek vpraša: zakaj je bilo nekoč toliko mlinov 
in mlinčkov ob naših tekočih vodah?
Skoraj vsak nekoliko večji kmetovalec, če je imel priložnost, si je 
omislil svoj mlin. Kje so bili vzgibi? Je to romantika z nočnim be-
denjem v mlinu, je to bila vedoželjnost do preproste tehnizacije ali 
zgolj praktična potrebnost? Tudi če so v bližini obratovali večji mli-
ni, je bila želja imeti svoj mlin in kruh, žgance iz doma pridelanega 
žita. Je bilo tudi malce nezaupanja do mlinarske obrti? Saj vladalo 
je hudomušno prepričanje, da v mlinu ropoče: vsak pol, vsak pol, 
vsak pol …
Vsekakor pa so imele te pregrade pred mlini in žagami tudi blago-
dejni učinek z zadrževanjem vode ob hudourniških nalivih!
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AREŠKA  NEDELJA   
akril – olje,  100x70 cm, 2007

Kakor veleva večstoletna tradicija proščenja, napolni sredi poletja 
na godovni dan svetega Henrika okolico cerkvice svetega Areha 
vrh Pohorja množica romarjev in pohodnikov. Nekoč so bili opre-
mljeni s culicami in cekri, v sedanjih časih le z nekoliko debelejšo 
denarnico.

V vrvežu je na stojnicah skoraj vse. Srečujejo se znanci z vseh ve-
trov ob obilni pijači in jedači. Ob glasnih zvokih z vrtiljaka in mu-
ziki Šmartinske godbe tudi zarajajo. To je pravo ljudsko veselje. 
Krona vsemu je lep sončen dan, če ga ne presenetijo bližajoči se 
pasji dnevi!
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NA  TINJU   
akril – olje,  100x70 cm, 2007

Tinje, idilična pohorska vas z mnogimi trdnimi kmetijami, je dolgo 
ohranjala vse etnografske in arhitektonske značilnosti pohorske 
krajine. V zadnjem četrtstoletju je razvita motorizacija omogočila 
večje zaposlovanje v dolini in val modernizacije življenja
je s prezidavami in pozidavami spremenil mnoge starožitnosti kra-
ja. Tako ni več lesenih skednjev, kašč, s skodlami kritih streh nad 
hlevi in nizkimi domačijami.
Ob hišah ni več lesenih korit z vodo in skladovnic lesnih cepljenk za 
mrzle zimske dni. Tudi ni sadnega drevja s tepkami za mošt, viso-
kodebelnih jablan in sliv z upognjenimi debli, katerih košate kro-
šnje so nosile težka bremena snega skozi zimski čas.
Le bitje zvona pod piramidasto streho nad zvonikom farne cerkvi-
ce šteje čas že več kot pol tisočletja!
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GLAŽUTARJI   
akril – olje,  100x70 cm, 2007

Umetelnost pridobivanja stekla je v rimskih časih in že prej veljala 
za posebno cenjeno veščino starih prebivalcev Sredozemlja. V sre-
dnjem veku so veščine izdelovanja napredovale za krasitev božjih 
hramov in kasneje za prestižno dokazovanje imenitnikov v me-
ščanski družbi.

Pohorje z bogastvom bukovega lesovja, katerega pepel (pepelika) 
je bil nujna surovina takratnega steklarstva, je privabilo množico 
merkantilnih podjetnikov. Ti so strokovne kadre privedli z vseh 
koncev Evrope, kar še danes izpričuje veliko tujih priimkov med 
prebivalci teh krajev. Najbolj popularnih je bilo sedem pohorskih 
glažut. Med njimi najbolj sloveča Vivatova glažuta ob Lobnici se je 
obdržala v konkurenčni tekmi vse do konca 19. stoletja. Izdelki nje-
nih mojstrov še danes bogatijo muzeje v evropskem prostoru. Naj-
lepša zbirka je v Londonu.
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POHORSKA  LEGENDA  ŠARH   
akril,  100x70 cm, 2008

Nikoli ne sme biti pozabljen tako tragični in tako veličastni ep v 
zgodovini slovenskega naroda, ko je v tistem ledenem januarskem 
dnevu, v najhujših časih razkosanosti narodnega telesa, v boju pro-
ti tujcu - okupatorju, ugasnilo toliko odločnih mladih življenj BO-
JEVNIKOV POHORSKRGA BATALJONA.

Izmed njih kot večna lučka žari ŠARH s tremi še nedoraslimi sino-
vi in nas opozarja: NE POZABITE NAS! Najvišja vrednota, ki jo 
zmore človek je, ko z življenjem plača svoje prepričanje!
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ZIMSKE  RADOSTI   
akril,  100x70, 2008

Enkratni pohorski pejsaži, ko pobočja ogrnejo debele bele odeje, 
ko zaškriplje srež pod nogami in se srebrni kristali zalesketajo na 
obteženih vejah dreves, ki se kot neveste ponujajo očem v občudo-
vanje, ko prešerni vriski mladeži trgajo svet tišine, takrat je zimska 
idila pohorskega sveta na vrhuncu!
Nekoč so le snežaki in ozke gazi izpod zasutih pohorskih domačij, 
nad katerimi se je sukljal dim kurjenih peči, bili priče zimskega po-
čivanja. Dandanes vlečnice, vzpenjače, plužene ceste odpirajo ta-
jinstveni svet množicam na smučeh, deskah in sankah v rekreativ-
ni direndaj! Kam gremo?
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RUŠKE  GORICE   
akril – olje,  100x70 cm, 2007

Mejno področje, kjer še uspeva vinska trta.
Pohorske rebri, katerih pobočja so obrnjena k jugozahodnemu 
soncu, so bile posajene s trto vse do nadmorske višine 600 metrov. 
Urbarski zapiski nam povedo, da so ti vinogradi nekaj stoletij oskr-
bovali cesarsko klet na Dunaju s črnim burgundcem, ki so ga ime-
novali KRONNEN WEIN. Magmatske kamnine v pohorski zemlji 
ustvarjajo svojstven buke in žlahtni kiselkasti okus svežine v tem 
vinu.
Dandanes so ruške gorice ponovno drobno lastniško obdelovane v 
radost ljubiteljem te najlepše rožice.
Klopotci se ob jesenskih sapicah oglašajo NAŠ, NAŠ, NAŠ in vabi-
jo na rekreativne sprehode po Vinski poti vse ljubitelje zdravja in 
lepe narave. Množica znamenj, kapelic, skulptur, muzejskih zbirk 
in zanimivih kotičkov ob poti vabi na meditiranje … Dolgost življe-
nja našega je kratka, a konca ne pove nobena prat ka …,« nam pri-
šepetavajo tudi dobro slišni odmevi ruških zvonov!
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LOVSKI  BLAGOR   
akril – olje,  100x70 cm, 2007

Jelen, kapitalna trofeja z lovstvom prežetega lovca, sicer pa preču-
dovit, spoštljiv okras bogate pohorske narave! Nepozabno je doži-
vetje pohodnika, če mu je bilo dano, da ga je srečal in občudoval.
Imperativ sodobnega pohodništva je opremljenost z daljnogledom, 
fotoaparatom in brez puške! Tako zbrane FOTOTROFEJE tudi 
čez pozna leta še vedno izžarevajo čare mladostnega sodoživljanja 
lepot prirode.
Pohvalna je skrb lovske bratovščine za oskrbovanje krmišč, ki v 
najbolj kritičnih dnevih zime omogočajo preživetje predvsem po-
mladku divjadi in tako ohranjajo stalež ter bogastvo lovskega re-
virja.
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GOBE  SO – GOB  NI   
akril – olje,  100x70 cm, 2007

Naše zeleno Pohorje s stoterimi izvirčki čiste talnice, z bujnim po-
drastjem v še dokaj ohranjeni naravi je svet zase!

Ko po senčnih mehkih poteh pod košatim lesovjem z lovsko strastjo 
iščeš gobe, zdravilne zeli, srečuješ divjad, srečuješ pohodnike, ki 
uživajo v svežem zraku in šumenju bukovja, ko pordeči malinovje, 
ciproš in brusnice na fratah in se odžejaš z bistro hladno studenč-
nico, ti zaigra srce od življenjske radosti!
Resnično lep in svojstven je ta pohorski svet!
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ČRNO  JEZERO   
akril – olje,  100x70 cm, 2007

Biser med vodami na pohorskih ravnicah!
Ta svet, obrobljen s košatimi smrekami in borovci, katerih odseve 
občuduješ na površini zagonetno temne vode, nakodrani od blago-
dejnih sapic, ti ustavi korak. Mir in tišina, da se ti duša odpre in sili 
v razmišljanje, meditiranje z lastnim jazom. Kako neskončno lep je 
ta pohorski svet, kako večen! Vse dnevne skrbi potopi ta čudoviti 
vir sveže življenjske energije, ki jo vpija žejna duša!
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VEČER  V  PLANINI  
 akril – olje,  100x70 cm, 2007

Več Rušanov je gospodarilo v pohorskih gozdovih, še več Rušanov 
pa je bilo prosvetljenih ''pohorjeljubjem'' Bili so med prvimi usta-
novitelji slovenskega planinskega društva na Štajerskem.
Požrtvovalnim in zaslužnim ruškim planincem s Tinetom Lesja-
kom na čelu je uspelo v davnem letu 1903 na Žigartovem vrhu po-
staviti razgledni stolp. Kot dvignjen prst na vrhu Pohorja je vlival 
navdušenje in ponos vsem pohorjeljubom in vsem častilcem naše 
lepe slovenske zemlje.

Nastajale so planinske postojanke in markirane pohorske poti. Po-
horski svet se je odprl številnim ljubiteljem planin. Verjetno je k tej 
množičnosti pohodnikov prispeval tudi takrat uveljavljen rek: 
''Nad tisoč metri ni več greha.''
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POHORSKE  MEGLICE   
akril – olje,  100x70 cm, 2007

Skozi vse letne čase, še posebno v jutranjih urah nas pohorska kra-
jina, napita s talnico, rada preseneča odeta v tančico meglice. Tako 
že poznani poti nadene meglica nov čar, nadih neznane skrivno-
stnosti, ki mu prodirajoči sončni žarek še poudari pravljičnost in 
radovednost po odkrivanju. Tudi v prenesenem smislu bi meglico 
lahko primerjali z diplomatskim izražanjem, ko se moraš potrudi-
ti, da izluščiš jedro misli. Lahko pa tudi, ko na večer življenja tudi 
brez truda gledaš na prehojeno pot skozi meglico demence.

Pohodništvo je rekreacija za najširši del prebivalcev, vse od rosno 
mladih do preizkušenih priletnih hodcev, ki v lepi naravi utrjujejo 
svojo telesno kondicijo in zdravje. Zato naravo ohranjajmo čisto, 
neobremenjeno. To naj bo naša hvaležnost MATERI ZEMLJI!
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ŠUMIK   
akril – olje,  100x70 cm, 2007

Enkratna stvaritev narave v pohorskem pragozdu!
Ko med prepletenimi drevesnimi koreninami, ki jim je zmanjkalo 
prsti v tem vlažnem spolzkem svetu sestopaš, doživljaš, kako ta spr-
va mirna čista voda zleti v zrak in vsa penasta z gromkim šumom 
pada v objem doline Lobnice.
To pušča nepozaben vtis, ki te spremlja ves čas hoje ob bistri Lob-
nici skoraj vse do združitve z Dravo.
Nehote razmišljaš, koliko talnice dajejo te neizčrpne vodne zaloge 
v granitnem pohorskem masivu. Koliko mlinov in žag je na teh ne-
kaj kilometrov dolgem toku poganjala ta živahna rečica. Dvigala je 
težka kovaška kladiva, vrtela generator najstarejše elektrarne v 
tem delu sveta in pred 250 leti izpirala nakopano bakrovo rudo, iz 
katere so poleg bakra talili tudi zlato.
Kako lepi so tolmunčki in nemirna gladina nad plitkim dnom! In 
rečica, ki se šumeča, spenjena preliva čez kamnite gmote v tajin-
stveni senci košatih dreves. Kako čudoviti, pomirjujoči so kotički in 
sprehodi ob njej.
Ena sama molitev te preveva: Očuvajmo to lepoto in njeno neokr-
njenost tudi zanamcem!
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