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IGRE IN ODRI V RUŠAH

M

isel, da »kultura ni nekaj zelo posebnega«, je letos najbrž za marsikoga
udarila kot »strela z jasnega«. Nič čudnega, saj je udarila s kulturnopolitičnega vrha. Izrekel jo je novi minister za kulturo. A vsi ne želimo kar
tako verjeti vsemu, kar povedo oblastniki. Zlasti ne tisti, ki jim je kultura
več kot zgolj družbeni strošek, ki bremeni gospodarstvo, državo, etablirano politiko. Nasprotno. Prepričani smo, da je kultura nekaj prav posebej svojstvenega, tako zelo, da se zakonitosti, vsebine, nosilci kulture zelo razlikujejo od večine tistih na področju realnega gospodarstva, finančnih trgov ali na primer naravoslovno tehničnih znanosti. To ne pomeni, da bi se kultura »imela za kaj več«,
pač pa le, da se ne sme pustiti razvrednotiti, še zlasti ne zgolj zato, ker ne prinaša visokih dividend na kratek rok. Se pa kultura zaveda svoje vloge pri konstituiranju naše identitete ter s tem posebnosti, svoje vloge pri razvoju materinega jezika, duhovnosti, humanizma, družbene kritike, razumevanju zgodovine ter kreiranju prihodnosti.
Vse to velja tudi za Ruše. Kultura in umetnost sta bistven sestavni del naše lokalne zgodovine, ki je v precejšnji meri raziskana in ovrednotena, pa naj gre za
vrhunske posamezne ustvarjalce ali za kolektivno kulturniško ustvarjanje. Še
zlasti pa smemo v Rušah biti ponosni na tiste dosežke, ki zadevajo »igre in odre«. Po besedah vrhunskih poznavalcev (dr. Marko Marin) so Ruše nekoč sodile v sam vrh srednjeevropskih gledaliških iger. Res, daleč nazaj moramo seči
v spomin - več kot tri polna stoletja. A to nič ne zmanjšuje ne teže tedanjih dosežkov in ne pomena Ruš v širšem (mednarodnem) okolju. To bi radi še enkrat
potrdili s to priložnostno publikacijo, ki nima kakšnih posebnih strokovnih ambicij. Želimo pa na nekatere dosedanje ugotovitve, trditve, zapise pogledati tudi
bolj kritično. Zlasti pa vsaj v grobem popisati dogajanje na tem področju po letu 1972 (takrat je Svoboda pripravila RLO ‘72), ko je izšla drobna, a pomembna publikacija »Ruše - 300 let ljudske kulture«, in dogajanje po letu 1985, ko je
izšla zelo obsežna, a tematsko precej neuravnotežena Ruška kronika. Prav zaradi teh dveh knjig in nekaterih drugih objav lahko v pričujočem zapisu namenimo
nekaj več pozornosti sodobnemu času, pa tudi primerjavam med »valovi« iger in
odrov v Rušah. Opozoriti velja, da imamo takrat, ko omenimo Ruše, v mislih tudi manjše okoliške kraje v občini. Kajpak bomo izkoristili priložnost, da se »zazremo še v prihodnost«.
Kaj razumemo s sintagmo »igre in odri«? V mislih nimamo le ozko definiranih
gledaliških, dramskih, glasbenih ali lutkovnih … iger in odrov, pač pa širši pomen
iger in odrov kot pogojev ter dejavnosti kulturniškega ustvarjanja. Tako mednje
uvrščamo tudi gostilniške vrtove, dvorane, prostore na prostem, začasne, impro3
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vizirane odre …, na katerih se je odvijala kulturna produkcija, pa naj gre za gledališke, dramske ansamble, glasbene, plesne, lutkovne ali druge odrske predstave (pantomimo, cirkuške, žonglerske, čarovniške).
Za konec uvodnih misli velja predstaviti še konkretni povod za pisanje tega teksta: letos mineva 80 let od izgradnje ruškega letnega gledališča
(RLG), odra, gledališča Pod goroj, in prve igre, predstave na njem (Finžgar, Divji lovec). Z mislijo na to dejstvo je na predlog direktorja CEZAMa Mihe Kranjčevića društvo LIRA sprejelo sklep, da se izda in založi priložnostna brošura. Upamo, da bo prispevala k obuditvi, spodbujanju ljubiteljske
gledališke dejavnosti in družboslovno celovitejšemu razumevanju »ruških odrov
in iger«. Pa tudi, da se bo v slovenskem merilu ustrezneje ovrednotil prispevek
ruškega okolja k naši gledališki zgodovini.
Še kratko opozorilo: pri pisanju smo se zavedali, da ne moremo zapisati vsega,
vseh dejstev, dogodkov, iger, naslovov, imen avtorjev, režiserjev, pevcev in igralcev …, zato je njihovo navajanje, kolikor ga je, subjektivno. Je preprosto poizkus, da na ta način omogočimo »začutiti« razpoloženje, temeljni vpogled, konotacijo. Ostajajo velike bele lise neevidentiranega, neanaliziranega. Za bolj pozorne bralce navajamo literaturo in vire, teksta pa ne obremenjujemo s preštevilnimi
citati in opombami, da bi bil bolj »berljiv«, esejističen. Ker pa je knjižica dostopna tudi v digitalni verziji na spletni strani društva (www.lira-ruse.si), jo je moč
na osnovi novih podatkov, pripomb, predlogov, popravkov, fotografij … brez večjih težav izboljševati, spreminjati. Tovrstne pripombe bomo torej šteli za dobronamerne in jih bomo skušali upoštevati. Knjigo razumemo kot »živo, nikoli dokončano« knjigo. Napisana je bila s pomočjo številnih sodelavk, sodelavcev, ki so
brskali po podatkih, foto albumih ali v pogovorih prispevali kakšno zanimivost.
Vsem gre prijazna zahvala!
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LEGENDA O ODEUMU

P

ri pisanju zgodovine se pogosto zgodi, da se, zlasti, kadar ni na dosegu roke
obilice verodostojnih virov in časa, da bi jih prečesavali, zapišejo nekritične
trditve. Še posebej takrat, ko se proslavljajo jubileji ali se zaradi pripadnosti
nekemu okolju pripisuje preteklosti več, kot ji gre. A to ni v prid zgodovinopisju, resnici. Tisto, kar je predstavljeno pretirano, prirejeno ali je celo izmišljeno
ali zamolčano, je neprimerno in zastira resnico, razumevanje naše preteklosti (in
prav nič ne doda k pomembnosti, kar je pravzaprav ambicija takšnega pretiravanja).
Zgodba o »ruškem odeumu« sodi v to sfero. Odeon (odeum) je iz stare Grčije znan
fenomen stavbe, namenjene gledališkim in glasbenim prireditvam. Igra, recitacije,
petje so v odeon pritegnili množice, da bi ob njih doživljale čustva lepote, vrednote dobrega, katarzo, duhovno očiščenje in spoznanje resnice. V nekaterih priložnostnih tekstih se fenomen odeona locira v pretirano zgodnjo ruško kulturno zgodovino. Stal naj bi ob »ruški osnovni šoli, najstarejši kulturni ustanovi na Štajerskem«,
nekako na območju sedanjega Trga vstaje.

Z leve (v ozadju) zgradba RLŠ, v ospredju (v sredini) zgradba »nekdanjega odeuma« (poznana po
Salonu papirček in likovnem salonu RULIK), v isti zgradbi (zadaj) senik, na katerem so se med
2. svet. vojno igrale otroške igre, desno zgradba Marolt (kasneje Sernc in Požar). Foto: Gregor Rezman

V leto 1187 postavi Mezneričeva cerkvena kronika začetke ruškega šolstva.
Kmalu po tem, v času med leti 1210-1238 naj bi bil zgrajen »ruški odeum«. V času ravnateljevanja 9. ravnatelja ruške cerkve, Avguština Lampla torej. Med letom
5
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1620-1628 naj bi na Falskem gradu delovala Visoka šola za verski, filozofski in
ekonomski študij s statutom univerze, »najstarejša univerzitetna ustanova na slovenskem«. Same zgodovinsko nepotrjene trditve. O delovanju odeuma, igralcih,
recitatorjih, pevcih … in prenehanju njegovega delovanja kronika ne poroča nič.
Poroča pa, da je Ruše l. 1444 obiskal cesar Ferdinand III. Habsburški. Menda naj
bi osebno nadzoroval gradnjo ceste Maribor-Dravograd. Rušanom naj bi ob tej priliki podelil trške pravice (še ena legenda), za kar so se mu oddolžili z veličastno
prireditvijo v odeumu.
Legendo o »ruškem odeumu« omenjamo, ker bi naj bil to prvi ruški oder. To pa meče povsem napačno luč na dejanske igre in oder iz let 1680-1722. Odeum naj bi bil
kar 400 let starejši in naj bi deloval kakšnih sto let dlje. Kritični zgodovinarji J. Koropec, M. Marin, V. Vrbnjak … opozarjajo na pretiravanja, nekritičnost in neresničnost, nezgodovinskost posamičnih trditev, pretežno izvirajočih iz teksta ruške cerkvene kronike izpod peresa kaplana in učitelja Jožefa Avguština Mezneriča Mariana (1707-1773?). Virov za njegovo kroniko nimamo ohranjenih.
Drugi razlog, zaradi katerega eksemplarično navajamo legendo o odeumu v Rušah pa tiči v dejstvu, da je v nekaterih zapisih o zgodovini Ruš moč najti še kar
nekaj podobnih netočnosti in očitnih napak. O tem bodo gotovo še pisali kasnejši pisci, zgodovinarji, in na ta način prispevali k boljšemu poznavanju njene dejanske zgodovine.
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RUŠKA LATINSKA ŠOLA IN RUŠKE VERSKE IGRE

O

Ruški latinski šoli in verskih igrah 1680-1722 je bilo doslej že precej napisanega. Tudi dve knjigi, ki ju je ob 350 letnici RLŠ izdala občina, sta prispevali poglobljene premisleke. Ob tej priložnosti so učenke in učenci OŠ Janka
Glazerja na odru Doma kulture odigrali kratko pasijonsko igro. Najprej je bilo mišljeno, da bo igra izvajana pred ruško osrednjo cerkvijo, a po ogledu generalke za to ni bilo več soglasja.
Ker je Rušanom zgodovina Ruške latinske šole dokaj dobro znana in ker je obširno
popisana v že omenjenih knjigah, navajamo le nekaj generalij in okoliščin.
Ruška latinska šola (RLŠ) ni bila »jezuitska gimnazija«, kot se pogosto napačno
poimenuje. Bila je neke vrste pripravnica za jezuitsko gimnazijo, gimnazije pa so
bile takrat strogo formalizirane šole, namenjene izobraževanju za nadaljnji visokošolski študij, katerega cilj je bil zagotavljanje lastnega kadra cerkve, torej cerkvene
(katoliške) inteligence, ki si je v poreformacijskem času skupaj s cerkveno oblastjo
prizadevala za rekatolizacijo. Jezuitske gimnazije se niso ukvarjale z osnovnim
poučevanjem branja, pisanja, računanja, pač pa z gramatiko, retoriko, konverzacijo, argumentacijo. Tudi slovenskega jezika jim ni bilo kaj prida mar, prej narobe.
Slovenski jezik je namreč bil povzdigovan s strani protestantizma, katoliška duhovščina pa ga je prakticirala kvečjemu za pridige in spovedi, včasih tudi igre, torej
dejavnosti, ki so imele »dušno inženirski značaj«.
Navadne, ljudske šole so imele elementarnejše cilje. Pouk otrok, ki so bili različnih starosti in skoraj brez slehernega predznanja, se je vršil individualno in v zelo
skromnih materialnih pogojih: po domovih, v gostilnah, prizidkih župnišč … Učitelji sami so imeli zelo pomanjkljivo znanje in poučevali so brez standariziranih učbenikov, predmetnikov. Latinske šole so bile bolje urejene. A zanimivo, RLŠ, za katero so bili v cerkveni kroniki podrobno navedeni učitelji in njihovi pomočniki (supernumerariji), župniki in kaplani, tudi ni zapustila ne učbenika in ne predmetnika.
Bolj ali manj po analogiji lahko sklepamo, kakšne izobraževalne vsebine je posredovala svojim učencem: ob nemškem, slovenskem jeziku in latinščini (branju in pisanju) še petje, računanje, geometrijo. Učitelj in kronist J. A. Meznerič žal ni opisal niti prostorskih pogojev za delo in bivanje v šoli (čeprav naj bi okoli l. 1700 šolo obiskovalo kar preko 200 učencev) niti načina dela ali vsakdanjega življenja. In
to v času, ko so ponekod (samostanske) šole in univerze imele že večstoletno tradicijo in so tudi na slovenskih tleh že delovale jezuitske gimnazije. V Ljubljani od
l. 1597, v Celovcu od l. 1604, v Gorici in Trstu od l. 1620. Pomembno pa je poudariti, da je v Mariboru pričela z delom šele l. 1758, torej tik pred tem, ko je ruška
šola zaprla svoja vrata.
7
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Zgradba (lokacija), kjer naj bi nekoč stala RLŠ. Občina je pred leti z lastnico (RKC) podpisala pogodbo,
s katero je pridobila pravico brezplačne uporabe z namenom, da se v zgradbi vzpostavi muzej o
zgodovini Ruš. Občina je naročila izdelavo strokovnih osnov, projekt ima v svojih razvojnih načrtih.
Foto: Gregor Rezman

Čeprav RLŠ torej ni bila jezuitska šola (se je pa zgledovala po njej), je odigrala zelo pomembno vlogo. O tem pričajo socialna struktura, število učencev in njihovi
kasnejši poklici. V času od leta 1645, ko je župnik (Rušan) JURIJ KOZINA ustanovil šolo, do leta 1760, ko se je všolal še zadnji in to leto edini učenec Josephus
Wurz iz Kamnice, je šolo obiskovalo kar 6681 učencev iz različnih evropskih dežel.
Šola je bila ustanovljena v zelo ugodnih gospodarskih razmerah. Razen kmetijstva, gozdnega bogastva je pomembno omeniti predvsem pravico do organizacije
sejmov in atraktivno moč romarske Marijine cerkve, kar je omogočalo pobiranje
mitnine in stojnine. Cerkvena kronika beleži tudi preko 35.000 obhajil letno, preko 2000 maš, velike darove bogatih ljudi iz bližnjega okolja in zaslužke od odpustkov. Cerkev je bila bogata in je igrala tudi vlogo »bankirja in izterjevalca«. Razvijali so se obrt in trgovina, oglarstvo, mlinarstvo in žagarstvo. To je bil čas stop,
apnic, riž, splavov, brodov. Že zelo kmalu je pričela ob Lobnici delovati prva štajerska glažuta (1676-1760) in kladivna kovačija (1677). Čeprav ni dokumentirano, pa je upravičeno domnevati, da so veliko navrgle še šolnine. To je bilo za ruško
pokrajino obdobje blagostanja, razcveta, k čemur so veliko pripomogla množična
romanja. Konkurenčni romarski cerkvi sta bili cerkev v Puščavi in areška cerkev.
Samo romanja na Ptujsko goro pa so bila tedaj po številčnosti primerljiva z romanji
8
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k ruški Materi božji. In čeprav je bilo to obdobje širše v evropskem prostoru najava nove dobe, ki je sledila humanizmu, renesansi, razcvetu znanosti, doba racionalizma in angleškega empirizma, čeprav se je sejalo seme merkantilnega kapitalizma, demokracije, razsvetljenstva …, se tegobam srednjega veka tudi na ruškem niso mogli izogniti. To je bila namreč tudi doba vojn in kuge, turških vpadov in morij, kmečkih uporov in sežiganja čarovnic na grmadah, obešanja na gavgah itd. Pa
vendar, ruško območje je bilo takrat prepoznavno daleč naokoli. K temu so veliko
prispevali tudi učenci ruške šole.
Bili so različnega socialnega izvora. Kar preko 600 jih je bilo grofovskega, baronskega, plemiškega porekla. Med njimi prepoznamo znana imena kot so Herberstein, Attems, Sauer, Moscon, Gloyach, Valvazor, Zois … Še več je bilo seveda
meščanov in tržanov, preko 2800, pa podložnikov (tisoč eden). Za ostale ni naveden družbeni izvor. Prišli so iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Dalmacije, Češke, Madžarske, Bosne.
Za dobro polovico učencev kronist navaja še kasnejše položaje, poklice. Navedimo najbolj zanimive in zveneče: deželni glavarji, kardinali, nadškofi, škofi, cesarski svetniki, opati, priorji, kanoniki, generali, zdravniki, kiparji, slikarji, filozofi,
pravniki, celo po en kitajski mandarin in hrvaški ban. Rušanov, ki so se šolali na
RLŠ, je bilo 353.

*
Takšne so bile, vsaj v temeljnih potezah naznačene širše družbene okoliščine, v okviru katerih je LUKA JAMNIK, župnik in učitelj, leta 1680 na RLŠ vpeljal verske
(gledališke) igre. Glavni akterji vse do zadnjih iger, ki so omenjene l. 1722, so bili
učenci in učitelji šole ter gostujoči umetniki iz različnih jezuitskih kolegijev in benediktinskih redov.
Tako kot ruška šola nasploh, so tudi ruške verske igre »dolžnik« jezuitom, po katerih so se zgledovale. Omenjeno je bilo, da so jezuiti delovali perfekcionirano, poenoteno, po strogih, zapisanih določilih. Vse v »stilu Jezusove družbe«. Svojo prvotno vlogo, versko vzgojo v čast in službo bogu, so postopoma razvili v institucijo za zagotavljanje katoliške inteligence, postali so »šolski red«, ki se ni ukvarjal
z elementarno stopnjo, pač pa le s sekundarnim šolstvom (gimnazije) in univerzitetnim izobraževanjem (terciar). A čeprav katekizem ni bil njihov osrednji interes,
vzgoje niso zanemarjali. V šolskem procesu so na tem področju igrale pomembno
vlogo prav igre, šolske drame. Povezovale so verske vsebine z veščinami prepričevanja, deklamacije, jasnega izražanja in argumentacije, moralnega »sledenja«.
Vse to naj bi duhovščina obvladala, da bi ji pobožno ljudstvo v čim večji meri sledilo na poti rekatolizacije.
9
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Za dosego ciljev so bila izbrana tudi sredstva. Čeprav je imela katoliška cerkev, zlasti
pa jezuiti, precejšnjo »rezervo« do domačega jezika, so zaradi čisto pragmatičnih ciljev bili do slovenskega jezika tudi tolerantni. Verske nauke, moralne norme, ki so jih
propagirali, so morale verne množice namreč tudi razumeti. Jezik verskih iger (tudi
v Rušah) je bil zato pogosto »domač«. A številna publika, ki je prihajala iz tujejezičnih okolij in slovenskega jezika ni razumela, je imela možnost prisostvovanja na ponovitvenih izvedbah iger v nemškem jeziku ali v latinščini. Veliko pa je k razumevanju
pripomogla, kot je zapisal J. Glazer, pantomima, oz. »dogajanje« na odru (M. Marin).
Da so bile verske igre v Rušah bistveno vezane na šolo (učno vzgojni proces), je
razvidno še iz nekaterih dejstev, ki bodo našteta. Prvo dejstvo je čas izvedbe iger.
Skoraj izključno so se izvajale na ruško (soboto) nedeljo, septembra, torej v času
zaključka šolskega leta (za razliko od sodobnosti, ko se šolsko leto septembra šele
začne). Takrat so se, kot piše kronist, zaslužnim učencem tudi podeljevale nagrade
(kronika ne piše o morebitnih izpitih, preverjanjih znanj, spričevalih). Igralci so bili
nagrajeni za napredovanje v učno vzgojnem procesu in ne morda za uspešno igro.
Igre so bile podrejenega značaja, a na nek način vrhunec dogajanj v šoli med letom (drugo dejstvo). Tretje dejstvo je vezano na izvajalce verskih iger. To so bili
v pretežni meri (zelo mladi) učenci in učitelji ruške šole in kdaj pa kdaj celo gostujoči igralci jezuitskih in benediktinskih samostanskih redov iz tujine, ki so sami v
okviru svojih programov gojili gledališke igre (šolsko dramo).
Vsebina iger je docela verskega značaja. To se zdi samoumevno tako glede izvajalcev, prostora, namena, avditorija, časa … ruških (verskih) iger. O tem priča še dejstvo, da so po vsebini skoraj vse igre bile posvečene čaščenju ruške Matere božje
in da so jih spremljale množične procesije v čast njenega imena in dejanj ter zahvale za njene številne misterije, mirakle, čudeže, ki so se ji pripisovali na primer pri varovanju mornarjev, spreobrnjenju zlikovcev in pri zavetništvu krščanskih obrambnih
sil pred turškimi osvajalci. Šteli so jo tudi za zaščitnico bolnih, grešnikov, sirot, bednih zemljanov, spokornikov itd. Menda je nekoč priromalo v Ruše preko 600 beračev. Skratka, ruška Mati božja je veljala za zaščitnico ubogih, nesrečnih, spokorjenih in celo spreobrnjenih. Povsem razumljivo je zato, da so bile ruške igre verske
igre, s posebnim poudarkom na Marijinih značajskih potezah (zgledih), dobrih delih
in čudežnih zaslugah. Zanimiv podatek iz kronike, ki ustreza tem opisom je, da se je
v Rušah na dan ruške nedelje veliko zaslužilo z mašami, odpustki, nabirkami. Skratka, cerkev v Rušah ni trpela pomanjkanja. Zapisi v kroniki govore o tudi več kot 400
goldinarjih zaslužka na dan praznovanja, kar je bil takrat ekvivalent za 8 parov volov.
Uporaba tudi domačega, večini razumljivega jezika je prispevala k množičnemu obisku. Kronist piše o velikem številu domačih ter tujih obiskovalcev. Številke kar kličejo po tem, da se vprašamo o njihovi realnosti, saj se govori tudi o 20.000 glavi množici navdušenih gledalcev. Bolj verjetna je takšna številčnost za vse romarje, ki so pri10
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šli na ruško nedeljo, na sejem, po odpustke … in si nekateri med drugim ogledali tudi
igre. Ker pa je bilo med njimi veliko takih, ki so prišli iz bolj oddaljenih krajev, Avstrijcev, Hrvatov ali Madžarov, mnogi med njimi so bili sorodniki učencev RLŠ, so se
igre igrale še v nemščini ali latinščini. Tudi ta dva jezika seveda nista bila vsem razumljiva. Tem večji poudarek je bil zato dan pantomimi, gibu, kretnjam, sceni, kostumom in drugim pripomočkom, gledališkim rekvizitom, celo pirotehničnim ukrepom. V cerkveni kroniki lahko preberemo, da se je eden od gostujočih igralcev, kapucinski redovnik v želji, da bi z ognjem pričaral pekel, hudo ožgal. Vsekakor so igralci stremeli k doseganju visoke kvalitete in prepričljivosti. Finančni, gmotni efekti,
sicer zelo omembe vredni, niso bili edini motiv. Morda je bil še pomembnejši vzgojni, moralni motiv. Zato J. Glazer v svojem članku o igrah poudarja razpoloženje in
izpostavlja, da so gledalci ihteli, se topili v solzah, se številni spokorili in poboljšali.
Kvaliteto iger, ki da je na ravni takratnega evropskega šolskega gledališča, izpostavlja poznavalec gledališke zgodovine prof. Marin. Pri tem opozori, da so bile
ruške igre izvajane izključno na prostem.

Prostor, kjer so se nekoč izvajale verske igre, in ki tudi v sodobnosti večkrat »odigra« vlogo prireditvenega
prostora. Pred nekaj leti smo že pričeli z njegovo funkcionalno posodobitvijo. Foto: Gregor Rezman

V mnogih evropskih jezuitskih kolegijih so takrat imeli gledališke dvorane, v Rušah
pač ne. Tu se je igralo na odprtem prostoru, kronist piše, da na pokopališču ob cerkvi, na odru, napravljenem iz zelenja. Nov oder je bil »deloma znotraj pokopa11
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lišča, deloma zunaj njega«, postavljen l. 1689. Šele kasneje (l. 1693) pa je bil, tako
preberemo v kroniki, »s precejšnjimi stroški postavljen velik oder«. Takšni simultani odri so se pogosto spreminjali, dograjevali, prirejali z ozirom na zahteve igre
same. Improvizacija je bila v pogojih pomanjkljive »odrske tehnike« nujnost. To ni
šlo na rovaš kvalitete iger. Nasprotno, M. Marin piše, da so bile ruške igre kljub temu, da so bile »starokopitne«, na zavidljivi ravni. K temu so prispevali igralci, patetika, scenska iznajdljivost, kostumi, spektakularni rekviziti in primesi baročnega
iluzionizma. Gotovo tudi izbrana vsebina iger. Igralski ansambel pa je bil zato nagrajevan z odobravanji, aplavzi, številčnostjo pobožne romarske publike in darovi.
Po letu 1722 kronika iger v Rušah ne beleži več. Prof. Marin opozarja, da ni mogoče z gotovostjo trditi, da iger tudi v resnici ni bilo več. Bolj verjetno se mu zdi, da
se utečena gledališka skupina ni kar preprosto razšla, da je še igrala, le zabeležk o
tem ni bilo več. Omeniti pa moramo, da je v letu 1721 bil prvič odigran Škofjeloški
pasijon - torej v letu, ko so igre v Rušah po štirih desetletjih ugašale.

12
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IGRE IN ODRI V ČASU NARODNEGA PREBUJANJA

Z

godovina celo stoletje in pol po tem, ko v Rušah ugasnejo verske igre, ne poroča o čem podobno pomembnem na področju kulture v našem okolju. Ko je
RLŠ zaprla vrata, se je namreč pričelo obdobje usihanja razvoja. Tako štejejo
na primer Ruše še okoli leta 1870 približno enako število prebivalcev kot Smolnik, torej približno 600. Gospodarsko je Smolnik, območje ob velikem potoku Lobnica, tudi poprej imel vodilno vlogo. Zaradi zelo ugodnih naravnih pogojev (voda kot
pogonska sila, gozd, rude, kremen kot surovine …) se je tod rudarilo že v času RLŠ,
ustanavljale so se glažute - steklarne, fužine in kovačije ter številne druge obrti, ki so
bile vezane na naštete gospodarske dejavnosti. A čeprav so bile nekatere glažute in
kovačije zelo kvalitetne in znane daleč naokoli, saj so pretežni del proizvodnje izvažale, so večinoma ostajale na ravni obrtnih delavnic in manufaktur. Prava industrijska proizvodnja se je iz njih razvila šele veliko kasneje.

*
Kot rečeno so se glažute pričele razvijati že za časa RLŠ, zadnja pa je ugasnila šele na začetku 20. stoletja. Ruškemu območju pripada pet glažut, ki so se selile, kakor
so to terjale surovinske potrebe. Ključna surovina je bil bukov les, ki se je masovno
izsekaval (do golosekov). Ko je bil les izsekan, se je glažuta preselila, saj je bil transport lesa velik strošek. Prva glažuta v 18. stoletju je stala ob izlivu Lobnice v Dravo
(1749-1760). Druga glažuta je bila postavljena pod Šumikom. Imenovala se je »stara glažuta«. Okoli nje je zraslo pravo manjše naselje. A tudi ta se je že po treh desetletjih prestavila k Arehu, kjer je vztrajala skoraj celo stoletje (»gornja« ali tudi Limbuška glažuta). Tudi na tem kraju je zraslo večje naselje, celo s svojo manjšo šolo. Na
Klopnem vrhu je bila zgrajena četrta glažuta, ki jo je vodil Benedikt Vivat in je delovala vso drugo polovico 19. stoletja. Peta, najbolj znamenita in tudi največja, saj je
zaposlovala do 250 delavcev, je bila Vivatova glažuta (Novi benediktov dol), zopet
v dolini, tik pred sotočjem Lobnice in Lobničice. Za transport lesa je imela zagotovljen sistem več kot 13.000 m drč (riž). Vseh drč na tem območju je bilo celo 17 km.

Ne le glažute in kovačije, tudi manjše tovarne so sooblikovale gospodarsko in socialno okolje. Ena takšnih
je bila med domačini znana »piršnfabrika« ob potoku Bistrica. Danes nas nanjo spominja stanovanjska
zgradba s še prepoznavnim napisom Holzindustriewarenfabrik. Višje ob potoku, v Logu, najdemo še eno
zanimivo podjetje: obratovalnico za pranje in čiščenje, v kateri so prali odeje, prte, rjuhe … vojašnic,
večjih obratov, gostiln, bolnišnice. Po svojem sistemu pranja v »skledah« je tovarna bila »predhodnica« 13
tovarne Gorenje (1950). Ob Lobnici je tedaj Woschnagg imel tovarno mila. Foto: Gregor Rezman
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Velikega pomena za razvoj ruškega okolja so bile seveda še fužine, kovačije. Teh
je bilo še več kot glažut, a nobena ni zaposlovala toliko delavcev kot na primer Vivatova steklarna. Pomembnejše kovačije 18. in 19. stol. so stale ob potokih. V Bistrici na prostoru kasnejše velike tovarne Tobi, ob Lobnici pa na mestu, kjer so danes podjetja Geberit, Hmezad Jeklo, Mega Metal, ECOM.
Na območju nekoč
Pogačnikove kovačije, potem
velike tovarne Jeklo Ruše, ki je
šla v stečaj konec prejšnjega
stoletja, danes Hmezad
Jeklo, Mega Metal in ECOM
zopet zagotavljajo preko 300
delovnih mest. Pogled na del
industrijskega kompleksa, ki
finančno podpira tudi kulturo.
Foto: Gregor Rezman

Še druge, večje ali manjše manufakture ali industrijske proizvodnje so delovale v
času do prve svetovne vojne. Le bežno jih naštejmo: ob Lobnici tovarna papirja,
tovarna vžigalic (do 140 delavcev letno), tovarna mila, ogljikove kisline, žage
… Ob Bistrici pa tovarne kave, krtač, smodnika, parni mlin, pralnica … Če k
temu dodamo še, da je v času Marije Terezije bil ob Lobnici postavljen vojaški invalidski dom, da je Falska graščina gospodarila s preko 4000 ha gozdov, da je bilo okolje prometno povezano s cestami že v dobi RLŠ in z železnico od l. 1863,
se smemo vprašati, kako to, da ni prišlo do hitrejšega družbeno gospodarskega
razvoja, zlasti ne na področju kulture in šolstva? Je mar temu kriva bližina Maribora? Je temu kriva konzervativna habsburška ureditev in manj donosno gospodarstvo, kar so glažute, fužine, gozdarstvo, kmetijstvo gotovo bili? So umanjkali ljudje
zgodovinskih odločitev, kakršna sta bila Jurij Kozina in Luka Jamnik?

*
Ni namen tega kratkega teksta odgovarjati na tako zahtevna vprašanja, prav pa je
opozoriti na zastoj v dobi po RLŠ. V času do pomladi narodov, do marčne revolucije ni bilo v našem okolju nikakršnih večjih razvojnih prebojev. Ne v gospodarstvu, ne na prosvetnem področju, ne na področju kulturne ustvarjalnosti. Še zlasti
je zanimivo, da so zaostajale prav Ruše, saj se je »življenje preselilo ob potoke in
na Pohorje«, izven centralnega naselja. Nekolikanj bolj razgibano življenje se prič14
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ne šele po revoluciji 1848 in po tem, ko Avstrija izgubi spopad z Italijo. Takrat so se
prebudili številni narodi in tudi slovenski politični predstavniki so zahtevali »Zedinjeno Slovenijo«, združitev vseh slovenskih etničnih ozemelj v eno upravno enoto. Čeprav ta zahteva nikoli ni bila uresničena, pa je vendar bila impulz na narodovo povezovanje ter narodnostno, kulturniško, politično aktiviranje. Taborsko gibanje 1868-1871 je podprlo politične zahteve po združitvi, čitalništvo se razmahne, veliki ljudski shodi na prostem utrjujejo narodno identiteto.
V tem času v Rušah zopet pride do »prebujanja«. Glede čitalništva in ustanavljanja bralnih društev nismo več zamudniki.
Že 1865. leta je bilo ustanovljeno Kmetsko bralno društvo. Pobudo zanj je dal še
en od za Ruše pomembnih mož, duhovnikov. To je bil takratni kaplan BOŽIDAR
WURZER - KORENJAK. Le nekaj let
pred tem je Anton Martin Slomšek preselil škofijo iz Št. Andraža v Maribor (1859)
in blagoslovil Hlebovo kapelo na Smolniku (1861). Ustanovni sestanek je bil v
Pintaričevi (kasneje Ozvaldovi) gostilni,
predsednikovanje pa je bilo zaupano razgledanemu kmetu Davorinu Grizoldu.

Na fotografijah pobudnik (narodoljub)
Kmečkega bralnega ljudstva župnik
Matija Božidar Wurzer (levo) in pesnik ter
napredni kmet, prvi predsednik Davorin
Grizold (desno). Foto: Ruška kronika

Pintaričeva (Ozvaldova) gostilna v
centru Ruš, ob današnji lekarni in pošti.
Foto: zasebni arhiv Branka Muršiča
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Kot je zapisala Majda Čuček, vztrajna
Dr. Gašper Gorišek, ruški
zdravnik in dolgoletni
kulturna ustvarjalka in raziskovalka ružupan, predsednik
ške kulture, smo bili s tem dejanem 14.
Kmečkega bralnega
po vrsti v vseslovenskem merilu in 5. na
društva. Pod njegovim
Štajerskem (za Mariborom, Celjem, Ptuvodstvom se je pričela
gledališka dejavnost
jem in Ljutomerom). Društvo je takoj prikonec 19. stoletja.
čelo z delom, ustanovilo knjižnico, naFoto: Ruška kronika
ročilo časopise in organiziralo gojenje
petja. Grizold žal kmalu umre (1871) in
delo društva nekoliko zastane, a ko se v
Ruše na začetku osemdesetih priseli zdravnik dr. Gašper Gorišek, prevzame predsedovanje društvu. Skupaj z ženo sta dala delu nov zagon.
V naslednjih letih (1888-1896) pridejo službovat v Ruše še mladi učitelji Josip
Lasbacher, Matija Lichtenwalner-Senkovič, Davorin Lesjak ter Tomaž Stani.
Za dolga leta so prevzeli vlogo razvojnih nosilcev, kulturnih animatorjev in organizatorjev, tudi izvajalcev kulturno prosvetnih in drugih družbenih aktivnosti. Ruše niso rasle »predvsem organsko«, z razvojem okoliškega kmetijstva, obrti,
gozdarstva in lokalnega življa, pač pa bolj s priseljevanjem lastnikov, podjetnikov (tudi danes je večina gospodarstva v tuji lasti: Treibacher Schleifmittel,
Geberit, Mega Metal, Messer, Alchrom Thies, Greiner), intelektualcev (učiteljev, inženirjev ...) in tovarniških delavcev.

Učiteljska skupina, vplivna tudi na kulturnem, političnem in drugih področjih več deset let. Od leve:
Davorin Tine Lesjak, Jožef Lasbacher, Matija Lichtenwallner Senkovič in Tomaž Stani.
Foto: Ruška kronika

Lahko brez zadrege povzamemo ugotovitev, da se je v našem, ruškem okolju pravo narodobudno delo in skrb za jezik začelo z Wurzerjem, Grizoldom in njunimi
nasledniki v društvu. Ko je dr. Gorišek prevzel vodenje društva, so se kmalu lotili gledaliških iger in jih izvajali vsaj enkrat letno. Na Štefanovo, 26. decembra.
Sprva so pripravljali lažje in krajše šaloigre, ki so bile tudi »uvod« v ples in zabavo,
ki sta sledila. Igre so imele torej tudi pomemben socializacijski pomen (tkanje ve16
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zi med krajani), gotovo pa so rekli kakšno besedo še o krajevnem dogajanju, politiki, saj so bili glavni akterji vsi po vrsti družbeno angažirani. O vsebini iger, o kostumih, sceni in odrih nimamo podrobnejših poročil. Sklepamo pa lahko, da so
bile igre pač nekakšen uvod v druženje, ki ni bilo nič manj pomembno od iger. Naslovov iger ne poznamo. Namen in cilji iger so bili gotovo precej podobni tistim v
RLŠ, ko je šlo za vzgojne, materialne (nagrajevanje) in finančne cilje(nabirke …).
Dodati moramo seveda narodobudne cilje, strankarsko političnih razlikovanj ali
celo izključevanj pa ni bilo zaznati. Za te igre na prelomu stoletja vemo, da se je
pobirala vstopnina, ki je bila še kako potreben prihodek, da so lahko kasneje kupili vse nujno za svojo gledališko dejavnost in za knjižnico. Izkupiček od veselic je
služil istemu namenu. Verjetno pa so vsi aktivni vsaj v podzavesti igrali tudi v želji
po ohranjanju in razvijanju domačega jezika, saj je slovenski jezik v uradnem
komuniciranju in javni rabi moral biti težko bitko za enakopravnost.
Iz literature, ki nam je na razpolago, ni moč izluščiti podrobnosti v zvezi z igrami, o katerih teče sedaj beseda. Poudarjeno pa je, da se je igralo »slovensko« in
da so bili glavni nosilci iz vrst učiteljstva. Imamo tudi nekaj podatkov o odrih,
na katerih se je igre predstavljalo. Navaja se več »odrov«.
Tako kot drugod, tudi še veliko kasneje, pravih gledaliških
odrov društva niso imela. So
pa izkoristila sleherno naklonjenost lastnikov različnih gostiln, gostilniških vrtov, trgovcev, ki so jih povabili medse
bodisi zaradi igre same ali pa
zaradi priložnosti, da se takrat
kaj več proda. Igre so se torej
odvijale pri Maroltu (Serncu, Požarju), pri Muleju in
Mule - nekoč cvetoča gostilna v samem centru Ruš,
pri Novaku (Črnku). Le pri
danes razpadajoča prazna zgradba v zasebni lasti.
slednjem je bil na voljo tudi
Foto: arhiv PD Ruše
oder.

*
O narodobudnosti, naprednosti članic ter članov društva govorijo podatki o njihovem siceršnjem delu. Tako je Davorin Lesjak 1898. leta dal pobudo za ustanovitev ženske podružnice šolske družbe sv. Cirila in Metoda, tri leta kasneje pa je bila na njegovo pobudo ustanovljena še Podravska podružnica Slovenskega planinskega društva. In ko v Mariboru l. 1914 ni bilo dovoljeno razviti novega sokol17
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skega prapora, so to prireditev izpeljali 28. junija v Rušah, zaradi česar so takratne
oblasti izvedle aretacije okoli sto udeležencev, med njimi petine Rušanov, ki so jih
odpeljali v graške zapore. Oblasti so slavje in veselje ob razvitju prapora povezale
z ubojem prestolonaslednika F. Ferdinanda, Ruše pa zaradi svoje upornosti, narodobudnosti dobijo psevdonim »Mali Beograd«.
O narodobudnosti ruškega okolja v tem obdobju pa mnogo povedo še nekatera
dejstva o drži ruških lastnikov podjetij, tovarnarjev, kapitalistov. Značilno za ruško pokrajino je, da so bili nosilci gospodarskega razvoja večinoma premožni tujci
(precej podobna je današnja ruška situacija). Svoje poslovne priložnosti so iskali v okolju z bogatimi naravnimi resursi in z dobro prometno infrastrukturo. Nekateri med njimi so uspeli, mnogi tudi ne. Podjetja so se razvijala, propadala, menjavala lastnike, uvajala nove proizvodne dejavnosti, nekatere skorajda malce eksotične za današnje razumevanje (tovarna cikorije, kave). Tudi takrat so med lastniki bili takšni, ki so sledili le profitnemu motivu, pa tudi takšni, ki jim danes rečemo
»pravi podjetniki« in ki razen maksimiranja profita svoje cilje razumejo kot dolgoročne razvojne ambicije, ki jih danes označujemo s sintagmo »družbeno odgovorno gospodarstvo«. Nekateri so bili zadrti zagovorniki zgodovinsko uspešnejših narodov in nacij, ki jim ni bilo mar slovenskega jezika, naroda, kulture. A tudi takšni,
ki so za »slovenstvo« bili pripravljeni izpostaviti celo svoje življenje, četudi so po
svojem političnem prepričanju bili antisocialisti in so jih »kulturbundovci«, ko je
prišel njihov čas, uvrščali na liste sumljivih. Kar spomnimo se na primer tovarnarja Woschnagga, izrazito »nemško usmerjenega« podjetnika (zanimiva je bila bitka med Woschnaggom in Slovenci v odboru za graditev šole - štirirazrednice v letu 1896, glede stališča, ali naj na zgradbi piše ŠOLA ali SCHULE, ki jo je nemški
fabrikant izgubil) in rodbine nemških kovačev in trgovcev Glaserjev, ki nam je
dala takšne domoljube, kakršna sta bila dr. Karel Glaser in Janko Glazer. Še
eklatantnejši primer domoljubja je morebiti tovarnar Henrik (Hinko) Pogačnik,
deklarirani antisocialist, ki pa je bil leta 1914 zaprt v graških zaporih kot »izdajalec« (takratne Avstro-Ogrske), leta 1942 soustanovitelj ruške OF in l. 1942 ubit
od nemških okupacijskih sil. Med ruškimi kapitalisti so bili tudi takšni, ki jim je bilo mar za dobrobit zaposlenih. Tako je mariborski podjetnik Hermann, trgovec z
železnino, že konec 19. stol. ob svoji kovačiji (danes Hmezad - Jeklo Ruše) gradil
»udobne stanovanjske prostore« za delavce in celo »ljudsko kopališče«. V tistem
času je imel Jurij Simoni (Georg Simonitch) iz Zagreba v Bistrici »kopališče za
knajpanje«, katerega tradicija je bila v Oničevem zalivu živa vse do izgradnje HE
Mariborski otok. Ti primeri pričajo o pravilnosti stališča, da ljudi ne kaže ocenjevati le po njihovi razredni, socialni, nacionalni ali celo zgolj strankarski pripadnosti. Vsekakor pa lahko ocenimo »vzdušje« ruške pokrajine kot napredno, narodnozavedno in socialno usmerjeno. Tudi desetletja, ki so sledila, pričajo o tem.
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PO PRVI SVETOVNI VOJNI

P

rva svetovna vojna je prekinila kulturno dejavnost v Rušah, ni je pa mogla
zatreti. Že med vojno je Kmetsko bralno društvo pripravilo prvo igro, takoj
po vojni pa je nadaljevalo tudi s svojim knjižničarskim ter izobraževalnim
delom. Kmalu za tem so vzniknila še druga društva s številnimi sekcijami,
odseki. Deloma je bilo to povezano z bogato tradicijo in dejstvom, da starejši, prekaljeni kulturniki niso izgubili ustvarjalnega zanosa, deloma so na to najbrž vplivale tudi povsem drugačne politične okoliščine po porazu centralnih sil in razpadu Avstroogrske ter politični povezavi jugoslovanskih narodov v novo državo.
Gotovo pa je močno vplivala tudi povsem spremenjena gospodarska podoba
okolja. Razen podjetij ob Lobnici in Bistrici smo dobili dve novi, Hidroelektrarno Fala in Tvornico za dušik Ruše, dve podjetji, ki sta bili za evropske (HE Fala) in domače razmere gigantski. Samo TDR je na primer kmalu ponudila več delovnih mest kot vso ostalo ruško gospodarstvo skupaj. Posledično se je dramatično spremenila tudi socialna struktura in od tistih časov pa do danes ima ruška
pokrajina še bolj izrazito industrijski značaj. Ruše ponovno postanejo gravitacijsko središče za okoliške kraje: gospodarsko, izobraževalno, prometno,
stanovanjsko, kulturno.
Kulturna dejavnost, ki nič ni izgubila na svoji narodobudnosti, naprednosti, se je
široko razmahnila v številnih kulturnih društvih (Kmetsko bralno društvo, od
leta 1928 Bralno društvo Ruše; Splošna delavska izobraževalna zveza Svoboda; Delavsko kulturno društvo Vzajemnost; Godba na pihala; Pevsko društvo; Katoliško bralno oziroma prosvetno društvo, po združitvi s Telovadnim
krščanskim društvom Orel imenovano Prosvetno društvo; Pevsko društvo
Krek). Ne pozabimo še številnih drugih društev, kakršna so bila gasilska, Planinsko društvo Ruše ali Ciril-Metodovo društvo. Brez dvoma je za kulturni,
nacionalni razvoj izmed teh društev, ki niso bila ustanovljena kot kulturna, najpomembnejše Sokolsko društvo Ruše (1919). Pri tem je zelo zgovoren podatek,
da so Ruše l. 1900 štele 862 prebivalcev, Lovrenc 1213), l. 1931 pa 1788 prebivalcev (Lovrenc 1116). Lahko pritrdimo misli, da je takrat bil torej skoraj vsak
krajan društveno aktiven in da so se številni udejstvovali v več društvih hkrati. V
tem medvojnem času so Ruše, kljub veliki krizi in bedi delavstva (ob velikih
profitih posameznih podjetij) v tridesetih letih, doživele neverjeten in vsestranski razvoj. To velja tudi za področje »odrov in iger«.
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Tvornica za dušik in HE Fala sta spremenili gospodarsko, demografsko, socialno in okoljsko podobo
ruške pokrajine. Foto: arhiv - jubilejne publikacije podjetij

*
V Bralnem društvu, katerega prvi povojni predsednik je bil lesni trgovec Viktor
Glaser (neizprosen, do delavcev trd zaposlovalec), tajnik pa Janko Glazer, so že
l. 1920 ustanovili gledališki odsek. Vodil ga je Tomaž Stani, po letu 1926 Franjo
Sornik. V tem letu je na kratko, za dobro leto »zasijal« mladinski dramatski odsek. Odigrali so igro Jake Štoka Trije tički, nato pa so se samoiniciativno vrnili v
zavetje društva. Društveni gledališki odsek je deloval do l. 1932, ko se je priključil Sokolskemu društvu. Takrat je bil v Rušah zgrajen Sokolski dom. V tem kratkem obdobju pa smo priče izredno obsežni gledališki amaterski dejavnosti. V Ruški kroniki najdemo podatek, da so prvo igro (neupoštevaje predvojne) odigrali l.
1918 (enodejanko Rada Murnika, Bucek v strahu), l. 1919 pa burko Jake Štoke,
Moč uniforme. Sledilo je še neverjetnih 34 premier s 16 ponovitvami med leti
1920-1925 ter 30 premier s 15 ponovitvami do leta 1932. Mimogrede so, da bi
kaj dodatno zaslužili v prid društvene blagajne (predvsem za nakup knjig), organizirali tudi nekaj veselic.
Za vse to ni bi bila dovolj le zagnanost. Bilo je potrebno tudi odlično organizacijsko delo, pa tudi sodelovanje s profesionalci, ki niso skoparili s pomočjo in nasveti. Potreben pa je bil kajpak tudi oder. Bil je v zgradbi, ki jo je gostilničar Anton Novak sprva uporabljal za veselice, leta 1920 pa jo je odstopil društvu. Člani
so jo najprej adaptirali, že l. 1925 pa vanjo napeljali še električno napeljavo, kar
je v Rušah prvič omogočilo predvajanje kino predstav. Ker je bila dvorana velika
30x10m lahko predpostavimo, da je bil omogočen dober obisk in s tem še dober
inkaso, potreben za nakup kostumov, rekvizitov, knjig. Knjižnično dejavnost,
ki je po priključitvi dramske sekcije in glasbenega ansambla k Sokolu ostala edina dejavnost društva, je moč oceniti zelo dobro - tudi po številu knjig in naroče20
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nih časopisih. Zlasti če to primerjamo z drugimi, ki so delovali v povsem nemogočih pogojih, tako, da so knjige deponirali in dejavnost izvajali kar po domovih (Svoboda).

*
Novakova dvorana je dajala zavetje vse od ustanovitve l. 1919 tudi ruškemu Sokolu. Do leta 1930, ko je bil ob veliki finančni in drugi naklonjenosti podjetnikov
zgrajen Sokolski dom. Sokoli so bili pravzaprav bolj »kulturno društvo«, saj so v
njihovem okrilju delovali razen telovadcev še tamburaši, mladinski pevski zbor, lutkovni odsek, izobraževalni odsek z mladinsko knjižnico, po 1932. letu pa še godalni orkester in dramatski odsek. Zlasti slednji so pustili nepozabne sledi. To so jim
omogočili velik nov oder, garderobe in drugi spremljajoči prostori. V letu 1935 so
dobili še opremo za kino projekcije, v letu 1958 in v devetdesetih letih prejšnjega
stoletja pa je bil Sokolski dom (Dom kulture) ponovno prenovljen.
Čeprav so imeli sijajne razmere za delo, so občasno igrali tudi na prostem. Dve leti
po otvoritvi Sokolskega doma je namreč zasijalo še Ruško letno gledališče. Janko,
Stani, Sornik, Črnko … so bili glavni »krivci« za to. Vekoslav Lojze Janko, rojeni Rušan, takrat prvak ljubljanske opere, je v Mulejevi gostilni 1931. leta dal predlog za izgradnjo letnega gledališča. Po zgledu iger, ki jih je pripravljal B. Kreft v
ljubljanskem Tivoliju. Skupaj s T. Stanijem in F. Sornikom so naslednji dan izbrali lokacijo (Črnkovo grapo) in takoj sta bila Zofija in Jernej Črnko pripravljena dati
zemljišče v najem za 100 let za en dinar letne najemnine. In takoj so stekla udarniška dela, pri katerih so sodelovali ljudje najrazličnejše socialne, politične provenience ter družbenih položajev. Seveda brez finančne pomoči občine in podjetij ne bi
šlo. Najbrž takrat niso imeli posebnih problemov z razpisi, gradbeno dokumentacijo, okoljskimi presojami in drugimi postopki, ki dandanes pretirano otežujejo nekatere investicije. Ruško letno gledališče je bilo že leta 1932 zgrajeno in avgusta pripravljeno na otvoritveno slavje ter gledališko predstavo. Prišlo je preko 1000 obiskovalcev, skoraj enkrat več, kot je bilo sedišč (600). Navdušeni niso bili le gledalci, ampak tudi novinarji, ki so o tem pisali le vse najboljše in dajali Ruše drugim
okoljem za zgled. Kasneje, 1935. leta se je gledališče še nekoliko povečalo, na današnje dimenzije, manjše posege pa je doživelo že dve leti prej, ko je bila zgrajena
kapelica in sta bili posajeni še lipa in vrba žalujka, ter l. 1938, ko je bil ob oder postavljen knežji kamen. Mnogo kasneje, že v tem tisočletju, je bila opravljena še ena
manjša adaptacija amfiteatra in gledališke ploščadi, večja rekonstrukcija pa bo še
potrebna v prihodnosti. Danes so lastniške razmere takšne, da je Občina Ruše lastnica približno ene polovice (ploščad), RS pa druge polovice (amfiteatralni sedeži) letnega gledališča. Morda bosta skupaj le zmogli posodobitev, sicer grozi, da bo
gledališče, ki je z občinskim odlokom zaščiteno kot kulturni spomenik, zaradi nefunkcionalnosti kmalu pozabljeno in prepuščeno počasnemu propadanju.
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Asta Pintarič
Foto: Ruška kronika

Jožica Bečela
Foto: Ruška kronika

Franjo Sornik
Foto: 300 let ljudske
kulture

Janko Glazer
Foto: časopis Ilustrirani
Slovenec 1928

Rozika Bečela
Foto: Ruška kronika

Vekoslav Janko
Foto: 300 let ljudske
kulture

Gledališki odsek Sokolskega društva, ki so ga dejansko tvorili igralke in igralci, režiserji in drugi člani Bralnega društva, ki so se Sokolu l. 1932 pridružili, je nanizal
prav neverjetno serijo predstav na prostem (RLG) in v dvorani. V letih do okupacije
kar 54 premier (približno vsaka dva meseca eno) z 22 ponovitvami. Samo dvajset predstav je bilo izvedenih na RLG, na prostem, kar verjetno tudi potrjuje razmišljanja o tem, da je RLG nefunkcionalno, da je njegova »ekonomika« slaba (le 2×letno so igrali na njem v tistem obdobju) in da kar kliče po prenovitvi in dograditvi.
Ponovimo: igre na RLG in v Sokolskem domu so bile v vsakem pogledu uspeh
»brez primere«. Igralsko, scensko, finančno, pa tudi v smislu odzivnosti publike. H kvaliteti predstav so veliko pripomogli scenska iznajdljivost, kostumi, ki
so jih naredili sami ali naklonjeni domačini, deloma pa so bili izposojeni iz SNG,
profesionalni gledališčniki, ki so jih domačini pritegnili k sodelovanju v medvojnem obdobju (Vladimir Skrbinšek, Vekoslav Janko, Maks Kavčič, Elvira Kralj, Jože Mlakar, Divna Janko, Fran Žižek, Vlado Rijavec …). K dobremu obisku so prispevali razen odmevnosti ruških iger tudi organizacijski prijemi, saj so v času iger
Rušani organizirali prevoz iz Maribora s posebnim vlakom. Posebej odzivna je bi22
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la zadnja predvojna predstava Šenoa-Sornikovega Matije Gubca, ki naj bi bila »opozorilo« preteči invaziji fašizma in je skupaj s ponovitvijo pritegnila kar
okoli 6000 navdušenih rodoljubov. Finančno pa so bile ruške gledališke igre dovolj uspešne, da so z vstopninami zbrali sredstva, potrebna za delovanje društva oz.
nakup za gledališče potrebnega materiala, nekaj pa je ostalo tudi za dobrodelnost:
društvo je namreč prispevalo denar za nakup knjig in telovadne opreme osnovne šole Duh na Ostrem vrhu. Tudi to veliko pove o »značaju« Sokolskega društva Ruše.
Na tem mestu kaže zapisati še dva podatka, ki ju navaja publikacija Prispevki k zgodovini športa v Rušah (Mira Grašič). Prvi priča o tem, da je že leta 1931 F. Sornik vodil otroško lutkovno gledališče, kateremu je lutkovni oder priskrbel Češki klub iz Maribora in ki ni zaživelo in ga je naslednje leto prevzel Ludvik Bučar. Pripravili so vsega tri »miklavževe« predstave v dveh letih. Po tem je lutkovna
sekcija »ugasnila«, kljub več poizkusom, da bi njeno delo oživili. Drugi podatek je,
da je, sicer izven Sokola, delovalo Otroško gledališče že 1931. Nastopili so z igrama Zgodovinska igra v zasedenem ozemlju in Pred godom svetega Miklavža. Vodil
ga je F. Sornik. Sokolski naraščaj pa je od leta 1937 deloval tudi v okviru mladinskega gledališča pod vodstvom Antona Medveda. Več brošura o tem gledališču
ne navaja, a že to je dovolj, da lahko zapišemo, da so naša društva ves čas skrbela
tudi za to, da bi vzgojila naslednike in zagotovila trajno gledališko aktivnost.
Prav posebne vrste prireditev, ki jo uvrščamo med
kulturne in narodobudne, je bila v Rušah aprila
1940. Selničani, ki so ustanovili svoje Sokolsko
društvo že 1913. leta in imeli svoj »oder« pod
kozolcem, so v ruškem Sokolskem domu pripravili Kobanski teden. Izzvenel je kot klic k narodobudnosti, ljubezni do slovenskega jezika in
kulture ter napredne socialne misli. Tudi sicer so
Selničani in Rušani sodelovali, zlasti narodobudni in napredni predstavniki delavstva, med katere štejemo tudi akademskega slikarja Lojzeta Šušmelja, avtorja spomenika Žrtvam dela. Pobudo
zanj je dala ruška Vzajemnost. Predvojna »klima«
se je vse bolj nacionalno in razredno polarizirala.
Selničan Lojze Šušmelj, akademski slikar, nacionalno in razredno
angažirani aktivist, pobudnik Kobanskega tedna v Rušah. Med
vojno izdan in ubit kot talec v Celju.
Spomenik Žrtvam dela, kip Lojzeta Šušmelja. Foto: Gregor Rezman
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*
V medvojnem obdobju sta v Rušah, ki so se takrat izredno hitro in vsestransko razvijale, delovali še dve društvi. Obe sta imeli pretežno delavsko članstvo in socialistično razredno usmeritev. Prvo, 1922. leta ustanovljeno, je znano pod imenom
Svoboda. Gonilna sila je bil tajnik društva, Drago Magdič. Organiziralo je številna predavanja, izvajalo je knjižničarsko dejavnost (s pretežno marksistično literaturo) kar po domovih, pa tudi tamburaški odsek in moški pevski zbor sta bila aktivna. Leta 1935 je kraljeva oblast delovanje Svobod iz političnih razlogov prepovedala, društva pa razpustila. A dve leti prej je ruška Svoboda, ki ni imela gledališke
sekcije in ne svojega odra, povabila v goste mariborsko Svobodo, da je odigrala
Cankarjeve Hlapce in Hlapca Jerneja. V počastitev petnajstletnice smrti (socialista) Ivana Cankarja. Ker Svoboda ni imela svojega odra, je provizorični oder pripravila kar na vrtu Magdičeve gostilne.

Magdičeva gostilna (nasproti DU Ruše). Če je bilo shajališče »kapitala« v Bistrici pri Rotnerju, je bilo
žarišče delavskih shodov v Magdičevi gostilni. Foto: arhiv Tatjane Pečnik

Kasneje (1937) je bilo ustanovljeno društvo Vzajemnost, ki je na temeljih Svobode nadaljevalo z njenim delom. Istega leta so na iniciativo Ivana Potrča, ki se je
priselil v Ruše, organizirali recitale v Sokolskem domu, gostilni Črnko in v gostilni
Grahor na Fali. Nastopili so Potrč, Magdič, Ivo Brnčič, Jože Kerenčič, Jože Šeligo in Tone Seliškar. Vzajemnost je bila od jugoslovanske oblasti znova razpuščena
(1938). Ko so nekdanji (»razpuščeni«) člani želeli ustanoviti društvo Ivan Cankar je vojna, ki se je v Evropi že razplamtela, to namero preprečila.
24
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V tistem času so imeli v Sokolu precej problemov, ker so se mlajši usmerili bolj prosocialistično. Del starega jedra s H. Pogačnikom in V. Glaserjem na čelu je izstopil
iz društva, ravnatelj TDR Anton Krejči pa je ostal starosta društva.

*
Kmalu po prvi svetovni vojni so se pričela ustanavljati še kulturna društva, ki so
temeljila na politični pripadnosti. Tako se je v Rušah iz Kmečkega bralnega društva leta 1922 odcepil del članstva in ustanovil Katoliško bralno oziroma prosvetno društvo. Najprej je delovala samo knjižnica s čitalnico. Leta 1924 pa se je ustanovilo Telovadno krščansko društvo Orel. Obe društvi sta se 1926. leta združili v
Prosvetno društvo Ruše. Katoliško bralno društvo je 1925. leta za svojo dramsko
skupino uredilo tudi skromen oder v »stari šoli« pri cerkvi (RLŠ). Izvajalo je knjižničarsko dejavnost in prirejalo manj zahtevne igre vse do vojne, celo po pet premier in ponovitev letno. Naslovi igranih iger povedo, da so igrali »posvetne« vsebine
in da se torej politično razlikovanje ni odrazilo na gledališke predstave. (Povsem
drugače je bilo na strankarsko političnem polju, kjer sta se oba pola ostro spopadala. Prejšnji nasprotniki, liberalci in klerikalci so se »poenotili« v nasprotovanju delavstvu, socializmu. Enako je bilo na področju sindikalne organiziranosti in delavskega zastopstva. Najbolj so se razmere zaostrile ob volitvah,
ko je prihajalo do zlorab in s strani oblasti do prepovedi delavskih strank, ko
so bile na volitvah zmagovite. Stavke za boljše pogoje dela, višje plače, krajši
delovni čas so se kar vrstile ena za drugo. Mezdno gibanje je bilo v Rušah skorajda permanentno.)
Ker prostor v stari šoli fizično ni omogočal večjih prireditev in večjega števila obiskovalcev, je moč sklepati na skromnejše občinstvo. Vendar pa so občasno igre predstavljali tudi na prostem, pred cerkvijo, tako da je to lahko bila rešitev za večji obisk.

*
Zgodaj so z gledališkimi igrami pričeli tudi v Bistrici, okoli leta 1935. Najprej
so se mladi vključevali v sosednja društva, pod vodstvom Jožeta Mlakarja pa so
1939. zaigrali (na prostem) igri A njega ni in Trije vaški svetniki, ki so ju naštudirali kar v gostilni, ponovili pa v Limbušu in Laznici.
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OBDOBJE DRUGE SVETOVNE VOJNE IN POVOJNE RAZMERE V RUŠAH

Č

as nacistične okupacije, fašizma, na katerega so na primer okoliški kulturniki opozarjali že leta 1940 z igro Matija Gubec in s Kobanskim tednom, res ni
bil prizanesljiv. Vsa kulturna društva so prenehala z delom. Tudi politika
Kulturbunda (krajevno organizacijo je vodil ing. Štefan Doboczky), nemškega nacističnega prosvetnega združenja, ni mogla ohraniti niti tistega minimalnega kulturnega dogajanja, ki bi lahko služilo okupacijskim propagandno političnim
interesom. Povezava volksdeutscherjev, zunaj Nemčije živečih Nemcev z domačimi
nemškutarji, ni bila uspešna. Domačini so se »zavili« v kulturni molk in takoj
pričeli vzpostavljati odporniško gibanje. Mnogi so odšli med partizane, mnogi
so bili izgnani, v taboriščih ali na prisilnem delu, izgubili življenje v zaporih. Gotovo je bilo to močno povezano z znano narodno zavednostjo, naprednostjo, upornostjo tukajšnjega življa, z značajem ruškega okolja, ki so ga prav kulturni delavci, amaterji, ljubitelji svojega jezika iz vrst kmetov, delavcev, izobražencev in podjetnikov, tudi tujega etničnega izvora, utrjevali in razvijali od časov po marčni revoluciji. Verjetno bi bilo preganjanih domačinov še več, če ne bi Alfonz Šarh, tudi
kulturni protagonist in sokolski praporščak, ki je leta 1938 v knežji kamen na RLG
pred predstavitvijo Miklove Zale vzidal žaro s spomenico, taiste žare pred okupacijo 1941. leta tudi odstranil in spomenico uničil. Na pergamentu je bila namreč s
podpisi številnih Rušanov zapisana zaveza, da bodo storili vse, da bodo vrnili Koroško slovenskemu narodu.
Popolnoma umolknili pa domačini le niso. Dr. Bruno Hartman je zapisal pričevanje
igralca J. Mlakarja iz Maribora, da naj bi krajani v neki vasi blizu Ruš na nekem
skednju kar odšepetali Finžgarjevo igro. Podobno zgodbo je pripovedovala tudi
Rušanka Manica Požar. Na njihovem skednju naj bi otroci svojim bližnjim v letih 1941 in 1942 odigrali vrsto slovenskih otroških iger - Stritarjeve Jagode kar
petkrat. Ko so jih nemški žandarji odkrili, so jim nadaljnje igre prepovedali, sankcionirali pa jih niso. Posebej zanimiv je podatek, da so med vojno »živele« lutke.
Menda so Nemci med vojno zaplenili sokolske marionete, ki pa jih je mladina našla in z njimi v letih 1942/43 uprizarjala lutkovne predstave. Igrali so pod streho Breznikovega hleva. Ko so jih Nemci odkrili, je večina morala v nemško vojsko. Izmed takratnih lutkarjev (Franc in Ivo Breznik, Franc in Jože Sernc, Ivan in
Stanko Kovačič), je po vojni deloval kot lutkar le še Stanko Kovačič.

*
Med vojno je bilo zdesetkano tudi ruško gospodarstvo. Sicer sta že v tridesetih
letih utihnila Tovarna vžigalic in Scherbaumov parni mlin, a so se ustanavljala nova podjetja ob takrat že zelo veliki Tvornici za dušik. Pomembno gospodarsko vlo26
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go so igrali Glaserjeva, kasneje Kaudekova žaga, Pogačnikova železarna, Tekstilna
tovarna in Željezoprometna delniška družba v Bistrici, nova delniška družba AGA
v Rušah. Večina kapitala je bila tujega: nemškega, češkega, hrvaškega. Okupacija
je stanje še poslabšala. Zaplenjene Vlachova tekstilna tovarna, Pogačnikova železarna (Pogačnik je bil 1942. ubit), Glaserjeva lesna tovarna (Viktor Glaser je umrl
za posledicami gestapovskega zapora) so prešle v roke nemških lastnikov. Nekaterih velikih načrtovanih projektov, kot so bili Hutterjeva tovarna svile, Deutscheva tovarna celuloze in Benkova tovarna mesa, v katerih je bilo predvidenih več sto
delovnih mest, zaradi vojne ni bilo moč uresničiti. Predvojne, narodnozavedne župane je med vojno nasledil nacizmu naklonjeni ravnatelj TDR, dr. Robert Mader.
Situacija se je za slovenstvo zdela brezupna.

*
Povojne, zmagoslavne razmere pa so prinesle silno navdušenje, zanos, udarništvo, revolucionarno oblast, državno lastnino in » petletke«, a sočasno usihanje
kmetijstva in obrti. Krajevni ljudski odbori (KLO kot ljudska, socialistična oblast)
prevzamejo ključno vlogo tudi v gospodarstvu, ki ni bilo pod neposredno upravo
države ali republike. Leta 1955 se ustanovi tovarna Tobi v Bistrici, ki v najboljših časih daje delo kar 720 delavcem (1963). Ko 1964. leta ugasne tekstilna tovarna, se ustanovi na njenem pogorišču podjetje Metalplast (l. 1975 ima196 zaposlenih), 1966. leta Jeklo zaposluje 161 delavcev, 1978. pa 354 zaposlenih. Dobimo tudi močno državno gozdno gospodarstvo. Tudi obrtno podjetje Svit kasneje preraste v industrijsko tovarno Alchrom.

Del današnjega kompleksa nekdanje tovarne Tobi, ki je izdelovala štedilnike, bojlerje, klimatske
naprave, hladilnike …, preden je bila njena proizvodnja počasi preseljena v Gorenje. Tovarna je bila
zelo naklonjena kulturi. Na razpolago je dala del svojih prostorov, bila pa je tudi glavni mecen (skupaj
s sindikatom) pri gradnji »zadružnega - delavskega doma« in nakupu opreme. Foto: Gregor Rezman

27

IGRE in ODRI

80 let Ruškega letnega gledališča

V povojnih časi se je veliko pozornosti namenjalo še nadaljnjemu razvoju vzgojnih
in izobraževalnih institucij. Spomnimo, da so Ruše dobile novo štirirazrednico l.
1896, vajeniško šolo l. 1925, novo osnovno šolo l. 1931, otroški vrtec l. 1936. Takoj po vojni odpreta vrata še glasbena in industrijska kemijska šola. Dramatično se spremeni število prebivalcev (v Rušah l. 1961 že 3125) in socialna ter
izobrazbena struktura. Vse našteto je pomenilo zelo ugodne razmere za hiter
kulturni preporod. Ta ni bil le avtonomen, pač pa tudi izrazito od oblasti spodbujan, saj se je tudi nova, socialistična oblast zavedala posebnosti kulture in njenega
pomena, možnosti vpliva na oblikovanje družbene zavesti, političnega inženiringa
… Temu so bili podrejeni sistemska organiziranost, financiranje, upravljanje kulturniškega področja.
Najprej je usmerjala kulturo OF (Osvobodilna fronta), nato Ljudska prosveta. Organizacijske oblike delovanja so bili KUDi (kulturnoumetniška društva). Sindikalni, mladinski, pionirski KUDi in delavsko prosvetna društva Svoboda. Povezovali
so se do leta 1978 v Zvezo kulturnoprosvetnih organizacij, nato pa v Zvezo kulturnih organizacij vse do vzpostavitve JSKD (Javnega sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti) po osamosvojitvi Slovenije.
Gledališke skupine so že 1945. leta pričele z delom. Najprej znotraj telesnovzgojnega društva, nato znotraj sindikata. Okrajna prosvetna zveza je l. 1947 namenoma priredila svoj drugi kulturni festival prav v Rušah, da bi na ta
način podprla bogato lokalno kulturno dejavnost, ki pa je
bila razvejana v številnih društvih in odsekih, skupinah.
Že l. 1948 je bilo ustanovljeno Sindikalno KUD Ruše,
s čimer so želeli nekolikanj poenotiti, povezati razvejano društveno delo. A naslednje leto je SKUD Ruše nadomestilo novo društvo, SKUD Miha Pintar. V zgolj dveh
letih so pripravili 20 premier in 40 ponovitev. Več kot
eno predstavo na štirinajst dni, skoraj vsak mesec eno
premiero!

Miha Pintar-Toledo, učitelj,
španski borec, revolucionar,
partizan, kulturnik. Narodni
heroj, po katerem so
imenovali najbolj množično
društvo. Foto: Ruška kronika

Društvo je bilo tudi zelo množično, saj je štelo krepko preko 1000 članov, približno tretjino vseh krajanov. Imelo je
številne sekcije, med drugim gledališko in mladinsko gledališko sekcijo pri srednji kemijski šoli. Kvaliteta petja
in iger je bila na zavidljivi ravni. Različne sekcije so se na republiških tekmovanjih
uvrščale v sam vrh. Kljub temu je bilo l. 1952 ustanovljeno novo, konkurenčno
društvo DPD Svoboda, h kateremu je pristopila večina članstva SKUD Miha Pintar, ki je prenehalo z delovanjem.
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Od l. 1945 so si igre sledile do 1961. leta najprej intenzivno, potem pa vse redkeje.
Kljub temu je bilo v letih 1945/59 na pokritem odru uprizorjenih 20 iger, na letnem odru pa v letih 1946/61 deset. Večina med njimi po tri in večkrat ponovljene. Manj intenzivno kot poprej, a še zmeraj opazno, če upoštevamo povsem nove
razmere, vrednote, način življenja ter »vdor« televizije in kina.
Po tem, ko je konec petdesetih pričela lastna gledališka dejavnost pešati, je društvo
začenši s sezono 59/60 pričelo organizirati gostovanja Drame SNG Maribor (po
6 predstav na sezono). Tri sezone zapored. Še leta 72/73 si je društvo pomagalo na
enak način, a tokrat je SNG gostovalo le eno sezono. Vabila drugim dramskim skupinam, amaterskim in profesionalnim, so postala tako rekoč stalna praksa vse do
današnjih dni. Po zgledu predvojnega Kobanskega tedna je ruška
Svoboda (vodil jo je Mirko Vovšek) leta 1969 pričela organizirati
»ruški kulturni teden«. Majda Čuček ga opiše: »To je sedemdnevna revija nastopov amaterskih gledališč, pevskih, glasbenih,
folklornih skupin, pihalnih orkestrov, odličnih razstav profesionalcev ter amaterjev likovnikov s širšega območja in gostovanj
poklicnih dramskih in opernih ansamblov. Sklepni dan revije je
Igralka, režiserka
namenjen za popevkarje ter moderno glasbo …« Tudi »Torkoin raziskovalka
vi večeri« (1977/78) so bili le neuspel poizkus ohranitve kontiruškega kulturnega
nuirane gledališke dejavnosti. Vseeno pa je v letih 1973/80 druživljenja, Majda
štvo, skupaj z dijaki Tehniške kemijske šole, na oder postaČuček Foto: arhiv
vilo 14 iger s po eno ponovitvijo.
Rafael Razpet)

*
Gledališko aktivni, z lastno produkcijo ali organizacijo gostovanj, pa niso bili le
Rušani. Bistričani so, kot rečeno, že leta 1935 gojili gledališko dejavnost. Igrali so
za krajevno publiko in tudi gostovali so v okoliških krajih. Najprej so bili organizirani v SKUD Pohorski bataljon Bistrica (1947), oder pa so si uredili kar v Zamudovem in Rotnerjevem gostilniškem vrtu, dvorano pa so imeli še pod streho tovarne Tobi in v Scherbaumovi vili. Igrali so po eno ali dve igri letno. Ko je bil leta 1951 ustanovljeno KUD Svoboda Bistrica, se je aktivnost samo še stopnjevala. Starejšo gledališko skupino je vodil J. Mlakar, mlajšo (1955/56) pa Rušan
Stanko Kovačič. Režiser v Bistrici je bil ob J. Mlakarju tudi domačin Alojz Urnaut, znan in upoštevan kulturni delavec, ki je opravil tečaj za režijo. Kar je bil za
predvojno gledališko dejavnost Franjo Sornik (»duša vsega našega oderskega dela«), je bil za povojno obdobje v Bistrici Alojz Urnaut.
Nivo nekdanjih predvojnih iger za priložnostne prireditve so izboljšali, izvajali so
celovečerne predstave, gostovali širom po Štajerski, Savinjski dolini in Prlekiji. Skrbeli so za brezštevilne družabne prireditve ob krajevnih in državnih praznikih, or29
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ganizirali vesele večere ter »pokaži kaj znaš«, plesali v sodelovanju z mnogimi gostujočimi folklornimi skupinami vse od l. 1952. Tako je še danes. Le lastno gledališko produkcijo je pogrešati. Tista v letih 1958/77 pa je na oder postavila sledeče
igre: Vdova Rošlinka; Draga Ruth; Dnevi naše sreče; Veriga; Samorastniki; Magda; Gospodična Julija, Nora; Boeing Boeing; Sneguljčica; Tolmun in kamen; Užaljeni medvedek.

Igralska skupina igre Draga Ruth na bistriškem
odru. Foto: arhiv Urnaut

Alojz Urnaut
Foto: arhiv Urnaut

Od leta 1957 do leta 1965 je bila aktivna bistriška lutkovna skupina. Mladi so zagnano delali in na oder postavili nekaj iger, s katerimi so razveseljevali doma ter
na gostovanjih v Pekrah in na Fali. Ob petdesetletnici društva so v knjižici, ki so jo
ob tej priložnosti izdali, Bistričani zapisali sledeče naslove iger: Policaj in Cefizelj;
Težave Peteršiljčkove mame; Zgodbe o Tončku in Tinčku; Meh za smeh. Po prekinitvi dela 1965. leta sekcija ni več zaživela.

*
DPD Svoboda Lobnica-Smolnik je bilo aktivno med leti 1953 in 1964. Imelo je
celo dve dramski sekciji, odraslo in mladinsko. Po štiri igre so pripravili na sezono, vse do priključitve k Svobodi Ruše 1964. leta. Takoj po vojni je z delom pričela tudi gledališka skupina v Bezeni. Sprva v okviru KLO Bezena in v dveh prostorih sedanje Napotnikove hiše. Skromne prostorske možnosti in majhna igralska skupina seveda niso omogočale kaj več od enodejank, skečev, uprizoritve lažjih tekstov. Tudi to društvo se l. 1958 priključi ruškemu.

*
Še dve šolski društvi je potrebno omeniti. PiKUD OŠ Janka Glazerja je bilo ustanovljeno 1980. leta. Že poprej je delovala dramska skupina, sicer pa so osnovnošolci (danes se jim ne reče več pionirji) na tem področju še zmeraj aktivni in se ude30
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ležujejo srečanj otroških gledaliških skupin v organizaciji JSKD. Nekolikanj starejši, srednješolci kemijske šole (danes tudi gimnazije), so po ustanovitvi šole v petdesetih letih delovali še v okviru SKUD in Svobode, v šestdesetih so igrali Žalujoče
ostale in igro Kadar se ženski jezik ne suče ter Gospo ministrico in Mary‑Mary. V
slednjih se je pod režijo prof. Gene Pen igralsko preizkusil tedanji dijak Drago Jančar. V šolskem letu 1970/71 osnujejo lastno društvo: MKUD pri TKŠ - Dom Ruše in že naslednje leto tekmujejo s komedijo Sluga dveh gospodov (Molier). Celo v
okviru lutkovne sekcije so ustvarjali (Dedek Mraz, Medveda lovimo, 1966/67/71),
gostovali in tekmovali. Srednješolci so v Rušah, po daljšem premoru (1996. so pod
vodstvom Karmen Peršak na Otroškem Lentu zaigrali še Rdečo kapico po naše),
občasno gledališko aktivni tudi dandanes.

*
Rušan Stanko Kovačič je najbrž neupravičeno večkrat spregledan, ko govorimo o
ruški kulturi in gledališču nasploh ter lutkah posebej. Res je nekako »samorastniška figura«, zato pa njegov prispevek ni nič manjši. Vključen je bil v igralsko skupino Svobode in ves zagnan nabiral znanje na seminarjih v Ljubljani (1952) ter
Mariboru(1953/54).
Kot režiser se je najprej z uspehom preizkusil skupaj z gledališko skupino Mladina Smolnik – Fala in igro Krapi. Okoliščine so ga prisilile v to, da je sam pripravil tudi nekaj scen. Ohranjeni so podatki o tem, da so odigrali Dve nevesti, Dekle iz
Trente, Jezični dohtar Petelin. Gotovo pa je bil repertoar bistveno bogatejši, saj je
skupina nastopala doma in na gostovanjih do l. 1972.
Leta 1957 sta v okviru društva Svoboda, ki se ga je takrat lotevala »utrujenost«, zaživeli lutkovna sekcija, ki jo je do 1980 vodil S. Kovačič, in pionirska dramska
sekcija, ki jo je vodila učiteljica Tatjana Fajnik. Obe sekciji sta bili v tistem obdobju najaktivnejši. Ohranila so se tudi pričevanja o nekaterih igricah, običajno dolgih eno uro: Žogica nogica, Pri Ježovih, Čudežni vodnjak, Čudežni klobuk, Baterija inženirja Lisca. Lutkovna skupina je bila dobro tehnično podprta, saj so jim
pri pripravi odra pomagali učitelj tehničnega pouka Danilo Vranc (leta 1958 je režiral Žogico Marogico), ki je napravil moderno maketo odra, TDR, ki je oder izdelala, pri svetlobnih efektih elektrikar, pri izdelavi lutk prof. Jezovšek, oblek njegova žena. Imeli so tekoči trak za premikanje kulis in tudi montažni oder, ki jim je
omogočal gostovanja. Za tiste čase se sliši kar moderno. Z lutkarstvom je nekaj časa nadaljevala osnovna šola.
Očitki, da se je ruška kultura v poznih petdesetih in šestdesetih preveč »upehala«, so najbrž preostri. Se je pa res spremenila intenzivnost, pojavili so se novi
načini dela in žanri, gostovanja, ter vrsta glasbenih in upodabljajočih ustvarjalcev.
31
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Reminiscence, nostalgija v zvezi z ljubiteljsko, domačo igralsko-gledališko ekipo
in predstavami, po katerih je ruška igra postala znana daleč naokoli, pa najbrž ne
morejo obroditi sadov. Kljub temu, da imamo danes pestre in obetajoče materialne možnosti, vsaj kar se »odrov«, prostorov tiče. Poglejmo si zato na kratko pridobitve v drugi polovici prejšnjega stoletja. Kaže pa še enkrat opozoriti, da vsi kraji kulturnega dogajanja - javnih predstav niso odri v klasičnem pomenu in da verjetno tudi niso vsi našteti.

*
Prvi so se novih prostorov veselili v Bistrici. Delavski, Zadružni, Kulturni dom,
kakor ga tudi imenujejo, so zgradili udarniško, ob veliki pomoči podjetij, zlasti tovarne Tobi in sindikata. Velik dom z 200 sedeži, kasneje opremljen tudi s kino aparaturami in drugimi napravami. Po tem, ko je bil 1951. predan namenu in je podjetje Tobi prevzelo vse dolgove, ki so se nabrali, je dom prešel v upravljanje prosvetnega društva in lokalne OF. A v kasnejši zgodovini je dom nekajkrat menjal lastnika in po osamosvojitvi ga je morala Občina Ruše odkupiti, da je ostal namenjen
prostočasnim aktivnostim krajanov.

Dom kulture Bistrica, v katerem ima prostore tudi knjižnica. Občina je pred leti pripravila projekt
prenove, sicer ga je pa v zadnjem desetletju postopoma že renovirala. Dom nudi prostore bogatemu
društvenemu življenju. Foto: Gregor Rezman
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V Rušah sta pomembni letnici glede prostorskih pridobitev 1958/59. Posodabljal se
je Dom kulture, Klub delavcev in zgradila se je moderna telovadnica kot prizidek k OŠ. Lastniške zamenjave Doma kulture in telovadnice so se na koncu iztekle
tako, da je po osamosvojitvi občina s pogodbo postala lastnik Doma kulture Ruše in
ga vse do danes tudi upravlja, društva pa imajo zagotovljeno brezplačno uporabo.
Najprej so krajani Bezene po drugi svetovni vojni našli prostore v hiši nasproti gostilne Vernik, v nekdanji Krečijevi, danes Napotnikovi hiši. Že leta 1973 je bil zgrajen še Dom krajanov v Bezeni. Tudi udarniško in ob pomoči podjetij. Omogočil
je bistveno boljše pogoje za delo mladine ter drugih uporabnikov, a je žal obremenjen z neurejenimi lastniškimi razmerami. Denacionalizacijski zahtevek Župnije
Ruše je že doživel epilog, lastniški delež (zemljišče) Kmetijske zadruge Ruše pa še
ne. A KZ doslej nikoli ni ovirala ne dela društev ne obnovitvenih, adaptacijskih del
na objektu. Pa vendar, nekoč bo treba tudi v Bezeni urediti lastniške razmere v prid
tamkajšnjih društev in krajanov.

Dom krajanov v Bezeni je pred nekaj leti dobil še depandanso, ki bistveno izboljšuje njegovo
funkcionalnost in pogoje za druženje. Foto: Gregor Rezman

Le šest let kasneje so se smolniški gasilci lotili posodobitve svojega doma. GD
Smolnik sicer stoji v zahodnem delu Ruš (pri viaduktu), a so se ta del Ruš številni
krajani navadili napačno imenovati Smolnik in tudi Lobnica. Na samo delo društev
to nima negativnega vpliva. Prej nasprotno, saj omogoča boljšo prepoznavnost med
društvi, statistično, demografsko, upravno … pa to napačno poimenovanje seveda
povzroča precej zmede. A za predmet razprave o igrah in odrih je najpomembneje,
da so gasilci v svojem domu postavili tudi oder, ki s pridom služi skoraj vsem, po
ureditvi Doma krajanov pred desetletjem pa še vedno večini krajevnih prireditev.
Tudi izvajanju gledaliških predstav.
33
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IGRE IN ODRI V SAMOSTOJNI SLOVENIJI

S

amostojnost se je pričela z »velikim pokom«. To velja tako za nacionalna čustva, politično suverenost, dramatični prehod v kapitalistično ureditev s privatno lastnino (» lastninjenjem«) in tržnim gospodarstvom, propadom velikega
dela gospodarstva ter z dotlej neznanimi socialnimi problemi. Te in številne
druge zadrege so pustile globoke brazde tako na ravni države kot v našem lokalnem
vsakdanjem življenju. So pa tudi prinesle velike upe, sanje, danes v mnogočem neuresničene. Za ruško okolje je to še posebej res. Tako smo leta 1998, še v »veliki«
občini Ruše, pristali najvišje na lestvici brezposelnosti v državi s preko 30% stopnjo. Seveda je bilo to posledica »poka« v gospodarstvu, ki ni bilo pripravljeno na
tržno konkurenčnost in ki je čez noč izgubilo svoje največje trge. Najbolj dramatično je bilo sesutje nekdanjega industrijskega giganta TDR. Vodstvo tovarne, ki je
v najboljših časih zaposlovala preko 2300 ljudi, ni našlo rešitev, zato je TDR prešla v roke paradržavnih institucij (SRD). Te so vitalne dele (raz)prodale zasebnim
družbam, ki pa so večinoma in na srečo znale prebroditi krizo in ohraniti precej delovnih mest. A številni stečaji (Metalplast na Smolniku, Jeklo Ruše, Tobi Bistrica,
če naštejemo le največja podjetja, ki so v zenitu poslovanja skupaj s TDR zagotavljala okoli 3000 delovnih mest v občini z dobrimi 7000 prebivalci), so temeljito
spremenili družbene razmere. Tudi za kulturna društva. A razsulo je bilo na socialnem področju bistveno večje kot na področju dela društev. Da ni bilo hujših posledic, so zaslužna preživela in novoustanovljena podjetja, ki so ohranila veliko mero naklonjenosti do potreb lokalnega okolja. Tudi občina si je zastavila dolgoročno strategijo okrevanja. Podjetjem je pomagala s številnimi kompenzacijami dolgov, zemljiško politiko, s pomočjo pri zagotavljanju prostorskih umestitev, z ukrepi
za spodbujanje investicij v obliki zmanjšanja vsot komunalnih prispevkov in davkov (NUSZ), privabljanjem novih investitorjev, obnavljanjem in širjenjem komunalne infrastrukture … Na socialnem področju je občina vodila proaktivno politiko, tako da je bila v samem slovenskem vrhu (če že ne na vrhu?) v izvajanju socialnih programov, zaposlovanju v okviru javnih del, pretežno financiranih z nepovratnimi sredstvi, tudi z direktnim zaposlovanjem v Režijskem obratu, CEZAMu
in Športnem parku (bazenu). Pred krizo 2008 je bila stopnja brezposelnosti znižana že na 12%. Takšno je bilo socialno ekonomsko stanje poosamosvojitvenega obdobja v Rušah, s čimer se je srečalo tudi »polje« kulture. Tudi na tem področju si
je občina zastavila ambiciozno strategijo. Tako, da je kljub krizi zagotavljala sredstva za aktivnosti, s katerimi se je lahko zadržala poprejšnja raven delovanja kulture. In tako, da je pridobivala nepovratna sredstva in zagotavljala tudi lasten delež
za investicije, za ohranitev in širitev »odrov«, prostorov za izvajanje kulturnih in
drugih prireditev, za sprostitev, za realizacijo ustvarjalnih potencialov posameznikov, društev. Tako se je počasi tudi »zapirala zanka« socialnega vključevanja, nujnega za sodobno ekonomijo in lokalno gospodarstvo.
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Ustvarjanju na področju kulture so bila brez dvoma v veliko pomoč investicijska ter
vzdrževalna dela, vlaganja v Dom kulture Bistrica, Knjižnico Janka Glazerja Ruše in
Knjižnico Bistrica (obe organizacijski enoti MK), Ruško letno gledališče, Glasbeno
in Osnovno šolo, Dom krajanov Bezena, Dom kulture Ruše, Center interesnih dejavnosti - CID, Cezam v centru Ruš, novi CEZAM v Ruških vratih, Športni park Ruše Bazen in Dom krajanov Smolnik ter GD Smolnik. Največja vlaganja, večmilijonska
(skupaj skoraj 10 milijonov), za katera so bila pridobljena velika državna in evropska sredstva, sta terjali investiciji v Športni park - Bazen in CEZAM. Ta dva objekta posebej omenjamo zato, ker sta v zadnjih leti najpomembnejša nova nosilca iger v
Rušah. Pogojno lahko k pridobitvam prostorskih možnosti štejemo še novo gimnastično dvorano, saj smo s tem razbremenili staro športno dvorano, ki je tudi občasni gostitelj kulturnih prireditev, in Grad Fala. Slednji je v zasebni lasti in v času postopnega obnavljanja tudi gosti gledališke predstave, ki pa so bolj zasebnega značaja,
predstave »za vabljene«. Prav tako lahko sem prištejemo še propadajočo »Glazerjevino«, kjer se v zadnjih dveh letih v organizaciji CEZAMa izvajajo literarno-glasbena srečanja. Žal ni bilo moč realizirati ideje, ki izvira še iz časov stare občine, da bi
»Glazerjevino« bolj celostno uredili, vključno s spominsko sobo - muzejem ter skansenom z odprtim odrom ter predstavitvijo za naše okolje tipične obrtne dejavnosti.

»Glazerjevina« omogoča številne možnosti. O tem smo razmišljali pred desetletjem in pol, ko smo
izgubili prostore v kaplaniji. Ideja o spominski sobi in skansnu je bila opredeljena tudi v projektni
nalogi (M. Zorec s sodelavci 1999). Foto: Gregor Rezman

Nerealiziran (a pripravljen) ostaja še projekt nove, velike, sodobne knjižnice v istem objektu, kjer domuje CEZAM. Tudi novih, primernejših prostorov za JSKD v
Rušah nismo dobili. Začasno bi se naj JSKD preselil v nekdanje, izpraznjene prostore CEZAMa na Trgu vstaje 3, kjer pa je prav pred nedavnim prostore dobila »gale35

IGRE in ODRI

80 let Ruškega letnega gledališča

rija likovnih del z nekaj razstavljenimi muzejskimi eksponati«. Sicer pa so za JSKD
bili pripravljeni projekti v prostorih pod predvideno novo knjižnico v Ruških vratih. Tam smo skupaj z državnimi sredstvi dobili še nov CSD in Urad za delo, predvidena pa je tudi izdelava občinskega prostorskega akta zaradi zagotovitve celostne prostorske ureditve.

*
V na hitro opisanih prostorskih pogojih se vrši obsežna ruška kulturna produkcija.
Na najrazličnejših področjih, pa naj gre za instrumentalno glasbo ali petje, likovno
dejavnost ali fotografijo, knjižničarsko dejavnost ali založništvo in literarne večere,
zelo razvito folkloro, ples, ročnodelske razstave s kulturnimi programi ali gledališke predstave, ki pa so bolj rezultat organizacije domačih društev in vse redkeje rezultat lastne gledališke produkcije. Žal so številne od teh dejavnosti v primerjavi s preteklostjo zelo sporadične, občasne in ne rezultat intenzivnega, kontinuiranega, sistematičnega dela. Veselimo pa se lahko dejstva, da so obnovili ter intenzivirali delo v KUD Bezena (1991). Nekaj časa je delovala otroška dramska
sekcija ter skupina starejših, ki so pripravljali skeče. Za kratek čas je v samostojni Sloveniji zaživel še lutkovni abonma RUMLKUKLa, ki je deloval v kleti stare
kaplanije, 1996. zaradi denacionalizacije vrnjene cerkvi. Takrat so prostore v kaplaniji izgubili tudi drugi: šahisti, likovniki, muzejska zbirka NOB … Veselimo se tudi »novega« društva KUD Franjo Sornik Smolnik (1983/86, nato prekinitev dela
in ponovna ustanovitev društva 1999). Njihova gledališka aktivnost je omejena na
vabljenje drugih ljubiteljskih skupin v GD Smolnik (igre Čistilka Marija, Županova
Micka, Karlova teta), recitacije, skeče in zadnji čas na prireditev Hanzekov večer.

Gasilski dom Smolnik še zadostuje potrebam
lokalnega društva, a včasih »poka po šivih«.
Fotografija predstavlja trenutek iz skeča
»Žganjekuha« v okviru Hanzekovega večera.
Hanzek kuha žganje »na črno« in prepriča
inšpektorico, da ga tudi sama srkne.
Foto: arhiv KUD Franjo Sornik

Z delom pa so pričela tudi nekatera povsem nova kulturna društva, kakršno je na primer SENA v Bistrici (2006). Razvijajo ples, likovno dejavnost, lutkovno in dramsko dejavnost - najprej starejša (Babica Marmelada), nato še mlajša skupina. Avtorska besedila so napisali za igrice Rok kvak, kvak, Kje si zajček, Hrastek, Kapice
v vetru. Društvo za razvoj LIRA smo v Rušah ustanovili l. 1999.
36

IGRE in ODRI

80 let Ruškega letnega gledališča

Društvo je edina »založniška hiša« v občini, organizira pa tudi literarne večere in koncerte - Svetlana
Makarovič, Vlado Novak, Uroš Vošnjak, Tone Kuntner so le nekateri od nastopajočih literatov, gledališčnikov. Precej naklonjenosti je bilo namenjene
literatom, glasbenikom »Rušanom«: Barbari Marčič, Miroslavi Namestnik, Ernestu Kočivniku, Dunji in Tjaši Šulc, Angeli Fujs, Milku Homerju, Faniki Pliberšek, Sari Robič, Alojzu Obrovniku, Goranu
Glaserju. KUD Pomlad sicer ni delovalo dlje časa (1997/2001), je pa pripravilo dve gledališki igri,
Škofjeloški pasijon in Sinjebradca, razen tega pa še
dve igri za otroke in dva recitala. In RLO 1998! Še
Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti –
JSKD moramo posebej omeniti. Sklad sicer nima
Naslovnica ene izmed več
kot 30 knjig založbe Lira.
lastne produkcije, je pa nepogrešljiv podporni sisAvtorji prispevkov so učenke
tem, ki razen pomoči društvom organizira območna
in učenci OŠ Janko Glazer
in medobmočna srečanja. V okviru te skladove deRuše.
javnosti smo bili priče številnim kulturnim dogodkom, izmed katerih za primer navajamo le nekaj zadnjih iger gostujočih skupin iz sosednjih občin in krajev: Don Juan - iskrice ljubezni; Jezernik, OŠ Lovrenc; Pet pepelk; Pridi gola na večerjo, OŠ Selnica in Pozor,
črna marela, KUD Svoboda Bistrica.
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RUŠKI AVGUSTOVSKI FESTIVAL

P

osebno mesto znotraj vsega naštetega v obdobju samostojne države bomo namenili ruškemu letnemu gledališču, odru in festivalu, ki ga gosti zadnjih ducat
let. Zaradi obletnice RLG in iger na njem (80 let), zaradi sistematičnega, načrtnega pripravljanja in izvajanja, zaradi odmevnosti v medijih in med številno publiko in tudi zato, da se lahko naredijo primerjave za nazaj in postavijo standardi ter ambicije za v bodoče.

*
Po večletnem zatišju je leta 1998 igre na RLG zelo ambiciozno oživilo KUD Pomlad pod vodstvom Gorana Banjanoviča in ob pomoči številnega odbora domačih
kulturnikov ter sponzorjev in občine.
»Ob posebnih priložnostih si radi pomagamo s kakšnimi literarnimi, mitskimi in drugimi prispodobami. Naj bo tako tudi to pot, ko pišemo uvodno besedo za programsko knjižico za RUŠKI LETNI ODER. V lanskem letu, ko bi morali pričeti s pripravami na 70 letnico domačega kulturnega društva Svoboda, smo se morali prav nasprotno sprijazniti z dejstvom, da se njegova doba izteka. Bila je to dolga, bogata
doba, na katere izročilo smo z vso upravičenostjo ponosni. In takrat je padla odločitev, da ne bomo peli žalostink in pisali nekrologov, temveč da bomo postavili temelj za novo dejavnost. Kot ptič Feniks iz mita starih Egipčanov je iz pepela vstalo
novo društvo s pomenljivim imenom POMLAD. In v staroslovanski tradiciji je bila
pomlad nekaj obetavnega - vključno s svojo boginjo Vesno, ki je po dolgi, težki zimi najavljala radost, plodnost, upanje.
To je sporočilo, ki ga želijo posredovati člani društva Pomlad. Namreč, da cenijo
preteklo in da želijo del izročila ohranjati ter ga plemenititi s svojo kreativno, kulturno umetniško ter organizacijsko zagnanostjo. Zato, da bi prihodnosti ne pričakovali zgolj z »upom in strahom«, pač pa jo najavili kot možnost za sodelovanje,
podprto s trdno voljo in dovolj potrebnega znanja. Želijo, da bi se zgodovina »ponavljala«, da bi Rušani ponovno pritegnili tako domače obiskovalce kot dobrodošle goste od drugod; da bi se širil glas o sijajnem »letnem gledališču« kot mestu
druženja, izmenjavanja izkušenj, spletanja prijaznih poznanstev; da bi oder nudil
zavetje različnim kulturno umetniškim in družabnim prireditvam, skupinam ter žanrom; da bi skratka temu nekoč nadvse cenjenemu prostoru in življenju na njem
vrnili nekdanji sijaj.
Projekt, kakršnega si je zastavilo društvo Pomlad, so podprli številni sponzorji. Zasluži si tudi podporo vseh ostalih krajevnih dejavnikov in številen obisk. Zahtevnim
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projektom se v realizaciji kajpak lahko pripeti tudi kakšna neprijetnost, spodrsljaj
- svoje spoštovanje do vloženega dela bomo pokazali tudi na ta način, da bomo to
sprejeli z dobrohotnostjo. Sicer pa želimo organizatorjem kar največ uspeha, jim čestitamo za opravljeno, jim kličemo srečno in želimo obiskovalcem NASVIDENJE!«
Takšne so bile besede takratnega predstojnika družbenih dejavnosti občine Vilija
Rezmana. Kasneje se je pokazalo, da upi niso bili zaman in da smo stopili na zelo
uspešno in odmevno pot!
KUD Pomlad je pripravilo kar 20
dnevni program za Ruški letni
oder 1998. Povabili so številne ansamble in posameznike: gledališke
(Gledališče čez cesto, Teater torpedo, Zijah Sokolović, Impro liga, Dejmo stisnt teater, KUD Pomlad, KUD
Arnold Tovornik), glasbene (Romano Rai, Godba Ruše, Enzo Fabiani kvartet, Sctayerc & City, St. JoKUD Pomlad se je predstavilo s Škofjeloškim
ris Hoogelon, Jedermanščine, Tomaž
pasijonom. Foto: arhiv CEZAM
Grom, Orlek, Pomaranča, Prosvetno društvo Cirkovce, SGBŠ in MePZ Ruše, Adi Smolar, Ana Pupedan, Iztok Mlakar), likovne (Rulik), lutkarske (LG
Konj, LG Sever, LG Koruzno zrno, LS UŠ, LG Zoom, ulično gledališče (Cizamo teater, Gledališče čez cesto), plesne (Folklora Bistrica), cirkuške (Cirkus Buffeto)
ter eno filmsko predstavo (Naprej). Zanimivo je, da je KUD Pomlad razen običajnih odrov vključilo še tržnico, cesto, parkirišče, cerkveno dvorišče, nogometni
stadion in Galerijo A-A. Naslednjo pomlad društvo žal ni več vzcvetelo in to leto RLO ni bil organiziran.

*
A že leta 2000 je »vskočil« komaj ustanovljeni javni zavod Center za mlade Ruše
- CEZAM, ponovno z izrazito podporo občine. V naslednjih 12 letih je skrbel za
organizacijo, program, finance, pokrovitelje in sponzorje, izvajalsko ekipo, reševal
probleme s tehniko, opremo in samim objektom ter uvedel kar nekaj novih področij dela, popestritev ponudbe, odrov oziroma »mest dogajanja«. Vsa leta je bil vodja projekta direktor CEZAMa Miha Kranjčević, ki je bil postavljen pred nalogo,
da za Ruški letni oder zagotovi vsa potrebna finančna sredstva, razen ob 10. obletnici zavoda, ko je bil deležen tudi namenskih proračunskih sredstev. Ruški letni oder
namreč ne sodi v redno dejavnost mladinskega centra, katerega program financira
občina, pač pa v dodatno, tržno dejavnost.
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Z leti so si »cezamovci« nabrali dovolj znanja in izkušenj, da so sposobni izvesti tudi zahtevnejše
projekte. Foto: arhiv Gregor Rezman

Skušali bomo nekolikanj podrobneje predstaviti Ruški letni oder (RLO), kasneje preimenovan v Festival letni oder Ruše (FLOR). Razlog je v tem, da to obdobje še ni
bilo analizirano in predstavljeno v obliki publikacije, si pa to zagotovo zasluži z ozirom na to, da gre za našo sodobnost, potrebo po nadaljnji dolgoročni usmeritvi, torej
tudi za premislek o materialnih, prostorskih, kadrovskih, organizacijskih, finančnih
pogojih dela, če naj CEZAM tudi v bodoče pripravlja FLOR. Skušali bomo napraviti
premislek o vsebini, odrih in tehničnih možnostih, o izvajalcih, različnih žanrih, pričakovanjih publike, potrebnih finančnih sredstvih, namenu, ciljih ter njihovi realizaciji.

*
Prvič se je CEZAM lotil priprave projekta leta 2000, le nekaj tednov pred samim
začetkom. Tudi kratek čas, ki je bil na razpolago, je bil razlog, da takrat ambicije
niso bile pretirane. A vendar smo lahko zadovoljni. Amfiteater oziroma prizorišče
samo je bilo takrat še v nezavidljivem stanju, le »za silo pokrpano« in z zelo slabimi tehničnimi možnostmi ter opremo. V naslednjih letih je bil prireditveni prostor
le nekoliko adaptiran. Dobil je novo ploščad, boljšo infrastrukturo, obnovljena so
bila sedišča, lesene klopi. Kot nekoč so bili naklonjeni kmeti, ki so podarili les. CEZAM pa je kupil tudi moderno streho z vsemi nosilci za razsvetljavo ter ozvočenje, »školjko«. S sredstvi iz svojega tržnega poslovanja.
Vsebinsko je bila takrat prireditev razdeljena na Rockomanijo in RLO. Uvodna
dogodka, igra Od boga poslan (Matjaž Javšnik) in koncert skupine Zmelkoow sta
pritegnila veliko obiskovalcev, kar je mladi in še neizkušeni CEZAMovi ekipi dalo
polet, da je izpeljala še sledečih šest prireditev v 7 dneh (lutke, glasba, okrogle mi40
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ze). Še narodno zabavna glasba se je slišala z RLG. A vso dogajanje ni bilo locirano na RLG, pač pa še pri CIDu, Centru interesnih dejavnosti (za Glasbeno šolo)
in v starem CEZAMU (Trg vstaje).
V letu 2001 je bil RLO že bistveno boljše pripravljen. Takrat smo tudi pridobili
idejno zasnovo za razširitev in sanacijo gledališča ter kulturnovarstveno soglasje.
Prireditve so se še bolj razpršile po občini. »Nov« oder je nastal v Bistrici za prireditve za otroke in na Športno rekreacijskem centru (danes Športni park z bazenom) za
prireditev Mladi in šport. Vsega skupaj 13 prireditev v 10 dneh. (Mono)komedije in
sprejem s strani publike dajejo vedeti, da se bo smeh tudi v bodoče razlegal z RLG.
Za 70. obletnico RLG (2002) smo nanj postavili leseno plastiko akademskega kiparja Nikole Perunoviča, ki je tudi sicer pripravil prvi logotip za CEZAM, v letih,
ki so sledila, pa sta ga nadgradila Rok Vilčnik in Didi Šeneker. Kot se za obletnico spodobi, so mladi »cezamovci« pod Rokovim vodstvom uprizorili Finžgarjevega Divjega lovca.

Avtorski projekt Roka Vilčnika so na oder postavili sodelavci CEZAMa. Foto: Foto »M«

To leto so se pojavili štirje novo odri: jazzoder v DK Ruše in odri pri Pizzeriji
Plus, Gostilni Vernik ter Bistroju »Ž«. Deset prireditvenih dni je postreglo s kar
21 dogodki, kar priča o tem, da se je intenzivnost zelo povečala. Deset prireditvenih dni je ostala stalnica do danes. Prav tako organizacija v dopoldanskih in popoldanskih, otroških (10.00 in 17.00) ter večernih (20.00) in nočnih (22.00) terminih za starejšo publiko.
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2003. leto ni prineslo posebnih novosti.
Sicer se je šport za mlade kot spremljajoča prireditev preselil v center Ruš
med bloke, pojavil pa se je tudi nov organizator prireditev za mlade, Mladinski klub Drumla, ki pa je bil aktiven le
še naslednje leto. Pomembnejšega sodelovanja z gostinci to leto ni bilo več.
Naslednje leto so želeli organizatorji
obuditi še eno gesto iz preteklosti, organizirali so brezplačni avtobusni preLutke vedno pritegnejo pozornost najmlajših.
voz za obiskovalce iz Maribora, a poNa fotografiji Zlata jabolka, LG Pupilla.
tnikov ni bilo. Še ena potrditev moderFoto: arhiv CEZAM
ne odvisnosti od lastnega avtomobila.
Kar nekaj novitet je bilo vpeljanih v
tem letu 2004. Za mlade - otroke Skrivnost pohorskega škrata - otroška predstava, po kateri je sledil pohod po pohorskih hribih. Nekaj »napora« so organizatorji namenili še odraslim z Vandranjem po holcarsko (enodnevnim vandranjem po Rušah in njihovem hribovitem zaledju). Ne ena in ne druga noviteta pa
ni »vzdržala« več kot dve leti. Tudi poizkus, da se s kuponi v programski knjigi
festivala omogoči obiskovalcem nižje cene za kupce blaga in storitev pri ruških
obrtnikih, ni stkal kakšne trdnejše vezi med kulturo in podjetništvom. Obrestuje se pa bolj kontinuirano organizirana kolonija tistih, ki jim je blizu oblikovanje lesa, imenovana Lesni črvi. Kot spremljevalni program je bila tokrat organizirana na Vinski poti.

Ko dež zmoti prireditve na letnem odru, je
edini izhod za pričakovani množični obisk
športna dvorana Ruše. Foto: arhiv CEZAM
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Leto, ki bi ga »cezamovci« najraje pozabili, je bilo leto 2005 ali »leto dežja«.
Kar osem dni od desetih je bilo deževnih. Torej so se prireditve selile v pokrite prostore, vmes pa so se izgubili
tudi nekateri premočeni obiskovalci.
Le organizatorji niso imeli izbire - stisniti so morali zobe in vztrajati. Tokrat
tudi prvič ni bilo Rockomanije. Preveč
slabih izkušenj je bilo z njo v preteklosti. Domačini so se pritoževali predvsem zaradi »ropota«, vandalizem po
prireditvi pa je povzročil veliko nezadovoljstva in precej materialne škode.
Seveda to ne pomeni, da poslej rock
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glasbe ni bilo več slišati, le v bolj kultivirani verziji se je dogajala. Da je Kantoder
spet menjal lokacijo, selil se je v Postaja bar, ni nič posebnega. Seli se, menjava
lokacijo tako rekoč non stop. S panoramskim letom balona in mednarodno mladinsko slikarsko razstavo pa je organizator zopet popestril dogajanje.
Popestritve programa so postale stalnica. Med takšne popestritve sodita vodeni ogled Ruš in Rancarija. Prva leta sta rancarijo ob pomoči občine organizirala LIRA, društvo za razvoj in Športna zveza Ruše, kasneje pa je organizacijo prevzel CEZAM. Leta 2006 je prireditvam prvič streho ponudila Športna dvorana Ruše. Spet je bil kriv dež.

Ena izmed spremljevalnih, dobro obiskanih športnih prireditev je tekmovanje z vožnjo v rancah po
reki Dravi z zaključkom pri Ribiški družini.
Foto: arhiv Olga Malec

Zimski bazen z wellnessom, fitnesom, kegljiščem, masažami in barom je bil nova velika pridobitev za Ruše in CEZAM, ki ga je dobil v upravljanje. Tako je v letu 2007 bazen že dodatno bogatil ponudbo in naslednje leto nudil primerno okolje v Bazen baru za izvajanje kantavtorske glasbe. Veliko pa je bilo v tem letu tudi
drugih spremljajočih dogodkov: mednarodna izmenjava »Mladi v Evropi«, ki se
je ukvarjala s pohorsko naravno dediščino; Lan party v ŠDR; kolesarjenje v okviru akcije Toti pecikl; mednarodno srečanje na temo Vsi drugačni - vsi enakopravni.
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Otroci in starejši so pripovedovalcem pravljic radi prisluhnili v parku otroškega vrtca.
Foto: arhiv Olga Malec

Pravljični oder v parku pred vrtcem prične z delom v l. 2008. Prej so otroci našli svoje »dopoldansko zavetje« na Otroškem odru na RLG in pri CID. Nabor odrov se širi s pozornostjo do otrok in njihove (kulturne) vzgoje. Za dobro razpoloženje otrok je
bilo to leto poskrbljeno tudi s čarovniškimi vragolijami, naslednje leto pa z žonglersko delavnico. Bogat spremljevalni program je tekel v letu 2009 tudi v novo odprtem
hotelu Veter. Prvič pa je število prireditev preseglo »magično mejo«, bilo jih je kar
32. Sicer pa jih je bilo v naslednjih dveh letih še več: 34! Na dodatnih odrih (Green
Caffe), z novimi spremljajočimi aktivnostmi, mladinskimi izmenjavami, literarnimi
večeri, lesnimi črvi in cirkuško delavnico. S ponudbo za mlade se je l. 2011 vključil
KURS - Klub ruških, selniških in lovrenških študentov, izvajale so se plesne, likovne in glasbene delavnice. Na »Glazerjevini« se je zvrstila serija Pohorske pravljice za odrasle.
Kot povsem nov mejnik v smislu omogočanja
boljšega dela pa se je avgusta leta 2011 vpisal nov »oder«. Novi CEZAM. Doslej smo že
imeli možnost srečati se na prireditvah, na katere je vabil v okviru FLOR. Naštejmo opazne
prireditve: glasbene (Kantfest international,
koncert R. Šerbedžije in J. Ivanušiča, A. Smolarja, V. Kreslina (Združene države poezije),
Mie Žnidarič (ruški ambasadorji), mednarodne
mladinske izmenjave, plesne in kino prireditve,
kreativne delavnice, DJ-prireditve, cirkuške delavnice … Novi CEZAM je pripravil še številne prireditve po FLOR, tako da smemo reči,
da je začetek obetaven, možnosti za intenziviranje dejavnosti pa vsekakor zelo dobre.
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Mia Žnidarič se rada vrača v rodni kraj,
kjer je preživela mladost.
Foto: arhiv Olga Malec
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*
Sedaj je čas, da nekaj zapišemo še o koncertih, gledaliških predstavah, ki jih pravzaprav obišče največ ljudi. O tistih za odrasle, o tistih za otroke, o tistih, ki jih izvajajo profesionalne gledališke ekipe in še zlasti o tistih iz CEZAMove produkcije, iz zakladnice »ruške ustvarjalnosti« torej.
Na RLO in FLOR smo videli in poslušali številne uspešne, znane ustvarjalce posameznike in ansamble. O tem le nekaj zelo skopih navedb, v kolikor gre za gostovanja in ne za lastno, »ruško« ustvarjalnost. Nekaj znanih imen pa je vseeno potrebno navesti, saj si tako laže pojasnimo številen obisk in veliko odmevnost ter medijsko prisotnost. Naj mimogrede omenimo, da so tisti koncerti, gledališke predstave,
ki so »in«, množično obiskani kljub temu, da je treba kupiti vstopnice, da pa je bil
obisk amaterskih predstav in nekaterih drugih prireditev (tudi glede na žanr) slabši
(Kantfest, Abonmajski ciklus, Spogledi …). To je seveda povzročilo nekaj zadržanosti pri sponzorjih, ki želijo množične obiske, in sklep organizatorja je bil, da slednjim nameni posebno pozornost. Brez sponzorjev in pokroviteljev pač tudi tistih,
bolj komorno obiskanih prireditev ne bi bilo moč organizirati.
Kdo je predstavljal atraktivno moč festivala? Na glasbeni sceni so »vlekli«: New
Swing Quartet s Carintio Cantat, Renato Chicco trio, Šank rock, Vlado Kreslin, Zoran Predin, Josipa Lisac, Arsen Dedič, Rade Šerbedžija, Vita Mavrič … Slišali pa
smo tudi »rušane« oz. CEZAMove sodelavce(ke): Barbaro Šantl (Gabrielle), Petra Andreja, Mio Žnidarič, Niko Perunovič, Danija Karbo, Tineta Lukača, Damirja Kneza, Nino Miglič …

Rože za Franca in »cezamova« pevka Barbara Šantl - Gabrielle. Foto: arhiv Olga Malec in CEZAM
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Zvezdana Mlakar

Mirjam Korbar
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Roman Končar

Janez Hočevar Rifle

Boris Cavazza

Konrad Pižorn Kondi in
Vlado Novak

Foto: arhiv CEZAM

Gledališke igre, komedije so bile bolj kot na redke amaterske skupine vezane na
znana imena in ansamble ter že nagrajene »naslove«. Upravičeno se je vprašati, ali
je to najboljša odločitev, če vemo, da se v bližnjih Pekrah vsako leto organizira ciklus predstav ljubiteljskih skupin, ki pa zmeraj napolnijo dvorano. Kakorkoli že,
v Ruše prihajajo že uveljavljeni ustvarjalci in ansambli in nekatere predstave smemo brez zadrege imenovati uspešnice: Stevardese pristajajo, Mišolovka (Špas teater), Juhica (Moj teater), Marjetka (Gledališče Ptuj), Državni lopov (Gledališče za
otroke in mlade Ljubljana), Nekaj dragega in popolnoma neuporabnega (Prešernovo gledališče Kranj), Jamski človek, Satirični kabaret Zafrkon, Kako smo ljubili tovariša Tita (SNG Nova Gorica in Kosovelov dom Sežana), Agencija za ločitve (Gledališče Koper), Popravni izpit (Boom teater), Čas za spermembo (Teater 55), Jaz pa
tebi sestro (T. I. P. Teater), Laži, ampak pošteno (SiTi Teater BTC), Kdo pa vam je
to delu? (Cafe Teater), Življenje podeželskih plejbojev po drugi svetovni vojni (SNG
Drama Ljubljana), Krpan vs. Brdavs (Zavod KULT in SiTi Teater BTC), 3-je dedi
smo (Reporter Milan), Čefurji raus (Dejmo stisnt teater), Kuhna (KUD AGLI), Nevarno razmerje (Gustav film), Kdor živi, znori (KUD As teater) … Seveda so nekateri ansambli gostovali po večkrat (najpogosteje Špas teater) in seveda nismo navedli
ne vseh ansamblov in ne vseh naslovov, vendar najbrž dovolj, da dobimo občutek o
razpoloženju na FLOR in Glavnem odru. K temu bomo gotovo nekaj prispevali še z
navedbo ta čas opaznejših igralk in igralcev, ki so nastopali tudi na »polju smeha«.
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Saša Pavček, Boris Cavazza, Matjaž Javšnik, Valter Dragan, Zijah Sokolovič, Borut Veselko, Boris Kobal, Janez Hočevar Rifle, Zvezdana Mlakar, Violeta Tomič, Jure Zrnec,
Jonas Žnidaršič, Roman Končar, Gojmir Lešnjak Gojc, Mojca Funkl, Maja Končar, Konrad Pižorn-Kondi, Vlado Novak, Nataša B. Gračner, Nataša Tič Ralijan, Lado Bizovičar, Matjaž Tribušon, Sebastijan Cavazza, Branko Đurič-Đuro, Alenka Tetičkovič, Iztok
Mlakar, Bojan Emeršič, Sašo Hribar, Mojca Partljič, Vid Valič, Denis Avdič, Tadej Toš …
Ker je v sodobnem gledališču vse pomembnejša vloga režiserk, režiserjev, se ozrimo
še po imenih nekaterih, ki so dali svoj prispevek k »ruškim« igram: Fran Žižek, Boris Cavazza, Jure Ivanušič, Vinko Moederndorfer, Slobodan Šijan, Boris Kobal, Meta Hočevar, Lajla Penjič, Vito Taufer, Samo M. Strelec, Gojmir Lešnjak Gojc, Marjan Bevk, Nataša Gračner, Roman Končar, Jurij Zrnec, Tinaja Zinanič, Branko Đurič, Dušan Jovanovič, Tone Partljič, Marko Naberšnik, Boris Jamnik, Matjaž Latin.
Tudi »domači akterji« so se lotevali režije. Nekateri dolga leta, drugi bolj občasno
in manj opazno: Tomo Stani, Janko Glazer, Franjo Sornik, Vekoslav Lojze Janko, Jože Mlakar, Majda Čuček, Ludvik Bučar, Ivan Bučak-Hanžek, Karel Pepelnjak, Stanko Kovačič, Alojz Urnaut, Ivan Pavličič, Tone Kuntner, Marija Marčič, Angelca Fujs,
učiteljice - mentorice Tatjana Fajnik, Gena Pen, Silva Banjanovič, Ksenija Župevc,
Andreja Kljajič, Jana Terbuc, Tina Eremič, Andreja Kuder, Vladka Potočnik, Metka
Koper, Olga Mihev …

*
Za naš namen pa je vseeno najpomembneje izpostaviti CEZAMovo in drugo, »domačo« produkcijo, gledališko ustvarjalnost. Nekaj je bilo že naštetega, dodajamo
del novejše produkcije. Velika večina predstav je bila namenjena otrokom. Seznam
še zdaleč ni popoln. Ko bo, bo bistveno bolj obsežen.
Rok Vilčnik, dobitnik več
nagrad in priznanj je zelo
opazno »posegel« v ruško
kulturniško ustvarjanje - kot
avtor je najvidnejša osebnost
ruške sodobne ustvarjalnosti
poosamosvojitvenega obdobja.
Rok s Piko nogavičko na RLG.
Foto: arhiv CEZAM
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Čombo, sončni kralj, lutke, avtor Rok Vilčnik; Leticija in Silvester, gledališka igra avtorja Roka Vilčnika, predstava z največ ponovitvami in gostovanji; Kleščar, monokomedija
avtorja Roka Vilčnika; Divji lovec, režija rokgre, TO, Rok Vilčnik, mednarodna koprodukcija, gledališka predstava; Žogica Nogica, otroška igra (produkcija CEZAM); KARAKARE, ples, beseda in pesem, projektna skupina CEZAM; Pavlek, Rok Vilčnik; Znižano! Znižano! Kupite! Kupite! Rok Vilčnik; Ljubezen v času pouka, Rok Vilčnik; Rože
za Franca, produkcija CEZAM, Rok Vilčnik; Sončki, produkcija Cezam;
Sovica Oka; Izgubljeni copatki; Babičina marmelada (lutke, LS Hompe, vzgojiteljice OV Ruše).
Jezernik (pohorska pravljica, gledališka predstava, dijaki GSKŠ Ruše).
Babičina marmelada; Kje si zajček? (lutke, Društvo SENA).
Pika, Smradek, Medena pravljica, Škrat Kuzma, Čarovnica Čavka, Smetarček, Cesarjeva nova oblačila, Živali pri babici Zimi (igre za otroke, lutke, vse OŠ JG Ruše).
Učna ura lepopisja iz leta 1931 (učiteljska dramska skupina Belin, OŠ JG Ruše).
Ob tem ne smemo pozabiti dolgoletnih, rednih tedenskih »ur pravljic«, ki jih za
najmlajše organizira Mariborska knjižnica v ruški enoti. In na različna območna
ter medobmočna srečanja gledaliških skupin v organizaciji JSKD.

*
Z ugotovitvijo, da je FLOR v organizaciji CEZAM dobil zelo širok razpon, da je
uvedel nove žanre odrskih predstav, da je bil njegov program zelo dobro sprejet tudi izven občine in da je bil množično obiskovan, se lahko najbrž vsi strinjamo. Najboljši obisk sta seveda beležila Glavni in Otroški oder.

Ne za starejšo in ne za mlajšo publiko se ni bilo treba bati. Atraktiven program je privabljal množice - v letih
RLO in FLOR krepko preko 150.000 skoraj zmeraj zadovoljnih obiskovalcev. Foto: arhiv CEZAM in Olga Malec
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Očitno je, da je problematika odrov (novih, rezervnih …) stvar »tehnike, organizacije«, ne moreta pa ohraniti avtentičnosti nekdanjih odrov. Tehnika, organizacija, ki se je zelo izboljšala, ne more nadomestiti »občutka, vtisa, razpoloženja«, kar
je seveda v kulturi (umetnosti) zelo pomembno. Nenehne selitve pa povzročajo dodatne napore, organizacijske probleme, tudi nejevoljo obiskovalcev, in seveda stroške, tako da je premislek o bodočih odrih nujen.
Program, obisk, prihodki od vstopnine, pokroviteljev ter sponzorjev pod črto pokažejo plus, kar tudi opravičuje »filozofijo« občine, da FLOR ne sme živeti na račun proračunskih sredstev (beri: ljubiteljske kulture društev v občini).

*
Igre in odri se seveda dogajajo tudi izven FLOR. Tako v društvih kot v Cezamu. Poglejmo najprej tovrstno produkcijo v CEZAMovi režiji.

Prizorišče spogledov je bila »glazerjevina«. Foto: arhiv CEZAM

V letu 2011 je Cezam v sodelovanju z založbo Litera na Glazerjevini pripravil »spogledovanje literature in glasbe«. Letos so se ponovno »spogledovali« na prireditvi Spogledi & Kantfest. Sodelovalo je ducat avtorjev. V letu 2011 je CEZAM v
sodelovanju z Litero in ZA pripravil Glazerjeve dneve in jih letos tudi že ponovil
- v novi CEZAMovi dvorani. Obetavna kolaž kulturna prireditev, pretežno ruških
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avtorjev. Le zapis v publikaciji Društva ZA je nekoliko pretenciozen, češ da se je
prav z Glazerjevimi dnevi 2011 pričelo slaviti Glazerjev rojstni dan. Takšne navedbe je prav popraviti, ker bi sicer izpadlo, kot da poprej v Rušah nismo imeli ustrezno spoštljivega odnosa do svojega pesnika in knjižničarja. V prid resnice naj spomnimo, da Glazerju v čast po njem nosita ime knjižnica in tudi osnovna šola.
Občinski svet je J. Glazerja leta 2000 razglasil za častnega občana, tri leta kasneje pa je bila prav na Glazerjev 110. rojstni dan izvedena večja spominska,
kulturno umetniška prireditev v Domu kulture Ruše. Še prej (1993), v čast 100.
rojstnega dne, je bil Glazerju pod vodstvom Duške Škerjanc posvečen recitatorski večer v Domu kulture Bistrica.
Novi CEZAM je v letu 2012 gostil Bitko med spoloma Saše Pappa in Polone Požgan, pa Mojo briljantno ločitev Irene Mihelič ter dogodek, imenovan Evropska prestolnica kantavtorstva. Letos je slavil 12-letnico delovanja in jo počastil tako, da
je predstavil video in plesno sekcijo. Gostovala je še dramska sekcija KD Pavza iz
Selnice s kratko igro Avantura po svetu, »ozadje« pa je prispevala odlična koncertna skupina pod vodstvom Aleksandra Čonča s priložnostno potpuri glasbo.

CEZAMova plesna skupina in prizor iz Avanture po svetu (KUD Pavza, Selnica) ter Čončev ansambel.
Vir: Lokalec.si

Zadnji CEZAMov programski sklop, ki ga je treba predstaviti, je CEZAMov Abonmajski ciklus. Začel se je 2001. z Leticijo in Silvestrom ter tremi orgelskimi koncerti v ruški cerkvi (še en oder). V Domu kulture Ruše smo naslednje leto lahko
spremljali Znižano! Znižano! Kupite! Kupite! (Strašno potrošniška komedija, avtorski projekt Roka Vilčnika, Pač tejater). Sledile so plesna predstava Plesne izbe,
multimedijska predstava C3 REPETITOR in že v letu 2003 baletna predstava Polet ter monokomedija Polone Vetrih. To leto se je sklenilo s Pateticom v CEZAMovi produkciji in Niko Perunovič v vodilni vlogi.
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Nika Perunovič je navduševala
s PATETICOm doma, na gostovanjih,
na radijskih valovih in s CD-jem.
Foto: arhiv CEZAM

Rokgre pa ne »popušča«. Leta 2004 postavi na oder Ljubezen v času pouka (Mirjana Šainovič, Ivica Knez), sledi pa Hagada Gregorja Čušina. In spet rokgre z monokomedijo Pavlek (Peter Ternovšek) ter Rožami za Franca, glasbeno scenskim performansom v CEZAMovi izvedbi(2005). Sledijo Kabarete simplozij (Andrej Rozman
Roza), monodrama Devetsto (Bojan Maroševič) v letu 2006, Primer počene zračnice ali dialog z golobom (Irena Mihelič), Get famous or die trying (Nataša Matjašec), solokomedija Najbolj skopa verzija skopuha (A. Rozman Roza), Sokratov zagovor (Peter Ternovšek), vse l. 2007. Leto 2008 nam prinese kabaret PIAF EDITH
PIAF (Vesna Pernarčič Žunič) in stand up komedijo Hamlet (Tadej Toš). Komediji Misfits (Nataša Matjašec) ter Štefka in Poldka sta repertoar 2009. leta, stand up
komedija SLO vs. Cro (Vid Valič), monokomedija Za znoret (Valter Dragan), Učitelj (Aljoša Ternovšek) in Balade za vsakdanjo rabo pa leta 2010. V zadnjem letu
ciklus tvorijo: Životok (Mladinska lutkovno artistična skupina Artizani), Koroško
kolo (Mladinska gledališka skupina iz Avstrije), Peklenski stroj (GSKŠ, produkcija
CEZAM), Pikec Ježek in gasilko Jež (predstava za otroke).
Če bi k temu dodali še vse (že naštete in druge) igre, gostovanja, ponovitve, ki jih v
zadnjih letih organizirajo naša kulturna društva, srednja in osnovna šola, knjižnica,
JSKD - območna izpostava Ruše, pa žal teh podatkov še nimamo zbranih in statistično urejenih, bi lahko ugotovili, da je gledališka dejavnost še zmeraj zelo živa.
Statistika o tem še ni sistematična in celovita, pač pa bolj »eksemplarična«. Samo
z rameni lahko skomignemo, ko slišimo koga, ki modruje, »da se nič ne dogaja«. Pač nekdo, ki se kulturnih prireditev ne udeležuje ali pa jih zavestno minorizira. A prikazana ruška zgodovina iger in odrov ga postavlja na spolzka tla!
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SKLEPNE MISLI O IGRAH IN ODRIH V RUŠAH

R

azlični leksikoni ter enciklopedije in knjige o zgodovini (po naši oceni) preveč
skopo in obrobno pišejo o igrah in odrih v Rušah. Tudi to je eden od razlogov,
ki so v prid odločitvi za pisanje te knjige. Če sta RLŠ in obdobje verskih iger dobro predstavljena, pa kasnejši razvoj in njegove posebnosti kar nekako »poniknejo«. Če so ruške verske igre na evropski ravni, primerljive tako po vsebini, odrih, sceni, kostumih, tehniki, načinu izvajanja, pa so kasnejše igre, igre konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja tudi nekako »zaznamovane« s posebnostmi, ki jih kaže izpostavljati. Gre za »posebnosti«, opazne v zvezi z odri, narodobudno, napredno klimo, duhom
časa, gospodarskimi in socialnimi razmerami, pa tudi nosilci gledališke dejavnosti in
pogostostjo izvajanja iger ter množičnim obiskom.

*
Ruške gledališke igre so se dogajale v »valovih«. Prvi val, slabega pol stoletja dolg
(1680/1722?), je val verskih iger, neposredno povezan z delom latinske šole. Drugi val
sega od osemdesetih let 19. stol. do prve svetovne vojne, ki »utiša« vso kulturno dejavnost. Tretji je medvojni val dvajsetih in tridesetih let 20. stoletja, najintenzivnejši in
družbeno najbolj angažiran, prav tako prekinjen z vojno vihro. Četrti val je val, spodbujen z novo državo, družbeno ureditvijo, socialističnim zanosom in vse opaznejšimi
vplivi z zahoda, z najprej v udarništvo in potem v potrošništvo spremenjenim načinom
življenja. Tudi tega je prekinila vojna - osamosvojitvena. Peti val je val po razpadu Jugoslavije, obdobje negotovega iskanja hitrega vzpona med najrazvitejše, med tiste, ki
jim je blizu neoliberalizem, »učinkovitost«, korist, pragmatizem trše vrste. To obdobje
še zdaleč ni končano in ni moč z gotovostjo napovedati konca aktualnega »presnavljanja« težko vzpostavljene socialne senzibilnosti. Vse kaže, da posledice za polje kulture ne bodo neopazne in neboleče.

*
Ruške igre na prelomu sedemnajstega in osemnajstega stoletja po svojih značilnostih ne predstavljajo kakšnih posebnih skrivnosti. V letih 1680-1722 so izostale samo
pet krat, pogosto pa so se igrale večkrat letno. Četudi ne poznamo naslovov in avtorjev del je jasno, da je bila vsebina verska, liturgična, polna sklicevanj na čudeže, mirakle in misterije s pridihom dobrotljive ruške Matere božje. Ni šlo za kakšno gledališko
klasiko, pač pa za lahkotnejšo, hagiografsko, pasijonsko vsebino, ki je bila namenjena
vzgajanju in pridobivanju naklonjenosti s strani množičnega avditorija.
Jezik, ki se je uporabljal, je bil gotovo latinski, tudi nemški in slovenski. Kolikor je
šlo za slovenščino, je bila uporabljana za to, da bi bile igre bolj razumljive in ne mor52
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da zaradi nacionalnih čustev. Razumljivost se je dosegala tudi z načinom izvajanja
iger, s patetiko, z gestikulacijo, deklamacijo, pantomimo, gibanjem po odru in uporabo ustreznih kostumov, rekvizitov, celo pirotehnike. Ključno torej ni bilo besedilo,
prej dogajanje na odru.
Oder je bil v Rušah zmeraj postavljen na prostem, najprej na in potem izven pokopališča ob cerkvi. Bil je preprost, narejen iz »zelenja«. Bilo ga je moč na hitro spremeniti,
prilagoditi, bil je skratka simultan, improviziran. Rušani takrat niso imeli gledališča kot
gledališke stavbe, kakršne so že imeli po jezuitskih kolegijih. Morda pa je bila to celo
prednost, če lahko verjamemo kronistovim zapisom o množičnem obisku (stotine, tisoče, celo do 20.000 domačinov in romarjev) in temu primernem finančnem izkupičku cerkve. Prve igre je Luka Jamnik organiziral »v korist cerkve«, ki je bila takrat precej premožna. Sicer bi pa tudi ves prostor pred cerkvijo, razširjeni današnji Trg vstaje,
najbrž ne prenesel tolikšne množice vernikov, oziroma bi bilo nemogoče slediti igri.
Igralci so bili predvsem učenci (zelo mladi) in njihovi učitelji, duhovščina, župniki in
kaplani, občasno tudi gostujoči redovniki. Kljub mladosti igralcev poznavalci uvrščajo ruške verske igre med kvalitetne, primerljive z drugimi evropskimi okolji, seveda pa se ne morejo meriti z Molierovim potujočim gledališčem, svojim neposrednim
»predhodnikom«. Bile so pa na precej višji ravni od takratnih ljudskih iger. Zanimivo
je poudariti, da je bil čas izvajanja iger umeščen na konec šolskega leta, ko se izteka
poletje in se v Rušah slavi Marijino ime. Pa tudi, da drugod na slovenskem, razen
v Ljubljani, takrat iger niso igrali.

*
Igre na prelomu 19/20. stoletja so imele drugačen značaj. Bile so to posvetne igre.
Igrale so se vsaj enkrat letno, konec decembra, največkrat na Štefanovo. Tudi zanje ni
natančnih podatkov o avtorjih in naslovih, znano pa je, da so bile lahkotnejšega značaja, krajše šaloigre, burke, enodejanke, komedije. Izvajali so se skeči, deklamacije.
Igre tudi niso razdvajale po politični pripadnosti. V veliki meri so se iztekle v kasnejše druženje, veselice. Tudi za scensko opremo in kostume (doma narejene) nimamo
podatkov, imamo pa jih glede namena predstav. Le-ta nikakor ni bil le druženje, zabava, pač pa tudi skrb za jezik, izobraževanje, narodno ozaveščanje. Denar, ki so
ga prislužili člani društva, je bil razen za pokrivanje stroškov iger namenjen za nakup
knjig ter časopisov. Kakšen »karakter« so imeli člani Kmetskega bralnega društva,
ki ga je takrat, ko so pričeli z gledališko dejavnostjo, vodil dr. Gorišek, pove na primer
zgodba o tem, da je lahko na novi šoli l. 1896 pisalo le LJUDSKA ŠOLA.
Člani društva so bili namreč vsestranski nosilci dogajanja v kraju. Najvidnejši so bili, ob G. Gorišku, mladi učitelji, ki so vzeli stvari v svoje roke: Lasbacher, Lichtenwallner, Lesjak, Stani. Ob pomoči zavednih kmetov in slovenstvu pripadnih pod53
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jetnikov, ki so jih finančno podpirali. Njihova narodobudnost se je kazala preko sodelovanja s sokolstvom, planinci, društvom Cirila in Metoda. Mnoge je oblast zaprla, izgnala, nekatere okupatorska kasneje ubila. Omenimo med njimi kmete Glaserja,
Linglja, Marolta, Sernca, podjetnika Pogačnika in Hermanna, pa tudi do nacionalno
zavednih žensk oblast ni imela usmiljenja (Marija Bečela, Elza Gorišek, Fanika Novak, Lina Ozvald). Zavedni Slovenci so našli naklonjenost pri kaplanu Ilcu. Ni se mogel ogniti zaporu. Ti zavedni domačini so »zakrivili«, da je kovačija (danes Jeklo) prišla v Pogačnikove in ne tuje roke in da se je Ruš prijel vzdevek Mali Beograd. O naprednosti, narodobudnosti, ljubezni do domačega jezika, knjige, igre, kulture, učiteljevanja … je odveč dvomiti.
O kakšni posebni kvaliteti iger v tem obdobju ali morebitnih zelo številnih domačih
ali gledalcih iz drugih krajev najbrž ne moremo govoriti. Za to ni bilo niti materialnih, prostorskih pogojev. Gledališki odri so bile gostilne, trgovine. Pri Maroltu, kasneje Serncu in Požarju, Muleju in pri Novaku, kasneje Črnku, kjer so imeli skromen
oder. Je pa to obdobje napoved za povsem drugačno, intenzivnejšo gledališko dejavnost po prvi vojni, saj so glavni nosilci ostali aktivni, širili so dejavnost in pritegnili so
nove ustvarjalce.

*
Tretji val se prične že v zadnjem letu vojne. Pričakovano z nadaljevanjem dela Kmetskega bralnega društva. Število kulturnih društev se je po letu 1922 povečalo. Vzpostavi se politično, ideološko razlikovanje. Ob močnem, liberalnejšem bloku (Bralno društvo, Sokolsko društvo, Svoboda, Vzajemnost, …) se ustanovita še dve katoliški
društvi, ki se kmalu zlijeta v eno (Katoliško bralno društvo in Telovadno krščansko
društvo Orel se l. 1926 združita v Prosvetno društvo Ruše). A zanimivo, tudi katoliško
društvo s svojo dramsko sekcijo igra posvetne vsebine in med dramskimi skupinami ni
bilo polarizacije. Pomembni vsebinski poudarki posameznih iger, ki imajo razredni,
ideološki, nacionalni značaj, so občasno vidni na primer ob Cankarjevih Hlapcih in
Hlapcu Jerneju, Šketovi Miklovi Zali ali ob izvajanju Šenoinega Matije Gubca. Drugače pa so vsebino iger še zmeraj izbirali tako, da zaman iščemo zahtevnejšo klasiko.
Je pa prisotnih vse več tujih avtorjev. Tudi »ruško gledališče se torej odpira evropskemu prostoru«. Ker so vsi podatki o igrah, avtorjih navedeni v Ruški kroniki, jih tukaj ne ponavljamo. Za »občutek« navajamo le nekaj domačih in tujih piscev: Linhart,
Jurčič, Govekar, Milčinski, Finžgar, Meško, Cankar, Potrč, Molier, Strindberg, Hašek,
Hofmanstahl, Šenoa, Goldoni, Nušić, Maeterlinck, Nestroy … Vsako leto so bile v času delovanja BD Ruše odigrane še otroške igre, pa tudi po kakšna enodejanka. Pritisk na slovenski jezik se je v novi državi, četudi je imela izrazito unitaristične, centralistične, velikosrbske ambicije, zmanjšal. Gledališke igre niso bile več tako izrazito v
funkciji vzpostavljanja nacionalne države, obrambe slovenstva. Bolj so se prevešale
v razredno prebujanje ter v osnovno težnjo po umetniškem izražanju. Imele so iz54
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razito povezovalno, kohezivno potenco, kar potrjuje število članov društev, množična udeležba pri pripravi odrov, scene, kostumov in tudi veliko število aktivnih na
odrih. Nosilci društvenega življenja so bili še zmeraj šolniki, vse bolj pa sta se vključevala tudi »industrijska inteligenca« in delavstvo. Opazna je hitra urbanizacija Ruš,
demografska rast, sodelovanje različnih socialnih slojev. Igre so privabljale vedno
več ljubiteljev gledališča, kar je omogočalo zlasti letno gledališče, ki je vsako leto
avgusta bilo podobno »mravljišču«. Novih 600 sedežev je bilo že na otvoritvi daleč
premalo in tudi širitev v naslednjih letih ni zagotovila zadosti sedišč. Zlasti na zadnji
predstavi (Matija Gubec) pred vojno ne, saj kronisti poročajo o kar 3000 glavi množici.
Menda so si nekateri poiskali »sedeže« že na otvoritveni predstavi (1932) kar na drevesih in v okoliškem gozdnatem pobočju. Če vemo, da so bili podjetja, posamezniki
in občina darežljivi pri novogradnjah in da je bil inkaso ob množičnem obisku več kot
dober, potem lahko sklepamo, da amaterska kultura ni trpela pomanjkanja. Najbrž je to dejstvo nekaj prispevalo k temu, da so si društva lahko privoščila gostujoče
režiserje, scenariste, igralce, boljšo opremo, rekvizite, kostume, kulise … lastne ali
izposojene pri SNG v Mariboru. Vse to skupaj je omogočalo zelo visoko raven kakovosti amaterskih, ljubiteljskih gledaliških iger.
V tem obdobju se »zasejejo« še mlajše gledališke skupine. Nobena ni delovala prav
posebej dolgo, a vseeno so pripravljale in predstavljale svoje dosežke v domačem kraju in na gostovanjih. Prvi je bil mladinski dramatični odsek Kmetskega BD Ruše vzdržal je eno sezono z eno predstavo. Leta 1931 je pričela lutkovna skupina pod Sornikovim vodstvom, istega leta pa je tudi otroško gledališče pripravilo dve igri. Naslednje leto so se lutkarji pod vodstvom Ludvika Bučarja predstavili dvakrat, enkrat pa
še leta 1933. Za sokolsko »mladinsko gledališče« pod vodstvom Antona Medveda
iz 1937. leta nimamo podatkov o dejavnosti. V Bistrici so mladi v gostilni naštudirali
dve igri, ki so ju predstavili tudi v sosednjih krajih.
Prav neverjetna intenzivnost, »gostota« dela pa je bila vzpostavljena znotraj starejših amaterskih gledaliških skupin. BD Ruše je do leta 1932, ko se priključi Sokolom,
pripravilo 64 premier in 31 ponovitev. Skoraj vsak mesec eno. Sokolsko društvo v letih do okupacije nato še 54 premier in 22 ponovitev. Večino v Sokolskem domu, ostalo na letnem gledališču. Podobno intenzivno. Dodajmo k temu še eno gostovanje, ki
ga je Cankarju v spomin organizirala Svoboda, ki sploh ni imela svojega odra ali gledališkega odseka. In za konec naštevanja: Prosvetno društvo Ruše je izvedlo po pet
premier letno in ponovitve.
Ob takem delu bi na odrih nastala »nepopisna« gneča, če ne bi igram vštric šle tudi
pridobitve prostorskih pogojev. Zopet je prednjačilo Kmetsko BD Ruše, ki je leta 1920
dobilo Novakov oder v upravljanje. Nemudoma so ga adaptirali in 1925. usposobili
še za kino predstave. Prosvetno društvo je dobilo v uporabo prostore latinske šole, katere lastnik je bila cerkev. Bistričani so igrali v Rotnejevem in Zamudovem gostilni55
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škem vrtu. Ampak tisto »pravo«, najpomembnejše se je zgodilo v letu 1930, ko je bil
namenu predan Sokolski dom. Brez finančne podpore domačih podjetnikov ga ne bi
bilo. Namenjen je bil telovadcem in kulturnikom. Ponujal je pravi gledališki oder, garderobne prostore, prostore za kulise, veliko dvorano s preko 200 sedeži in lep foyer ter
še prostore za knjižnico. Od leta 1935 beležimo filmske predstave. Za tiste čase pravo
razkošje za ruške ljubitelje kulture.
Enako pomembna pridobitev datira v leto 1932, ko je bilo otvorjeno tudi letno gledališče. Od samega začetka pa je bil ta oder »hendikepiran«. Pravzaprav je torzo. Ima centralno polje sedežev in desno krilo, gledano iz smeri odra, manjka pa levo, simetrično
krilo. Manjka tudi boljša komunalna oprema, predvsem pa manjkajo prostor za skladišče, garderobe in sanitarije. V letu 2001 je občina zato pripravila idejno zasnovo posodobitve in pridobila kulturno varstveno soglasje ZVNKD.
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*
Obdobje največjih prostorskih pridobitev in najbolj intenzivne, visoko kvalitetne lastne
ustvarjalnosti je brutalno presekala vojna. Okupator je prevzel politično oblast, segal po
življenjih, zaplenil vso pomembnejšo industrijo, ki še ni bila v lasti tujcev in se končno
lotil kulture. Društveno delo je bilo onemogočeno, zaplenjene so bile lutke, oprema, zopet so gorele knjige … Čisto zlomiti okupator domačinov le ni mogel. Tajno medvojno
delovanje je se je nadaljevalo z močno okrepljenim »valom« po osvoboditvi.
Po vsebini iger, značaju se vso poosvoboditveno in osamosvojitveno obdobje ne
ločita od obdobja zadnjih dobrih sto let. Tudi ni bilo več potrebe po posebnem zavzemanju za slovenski jezik. Je pa med obiskovalci zadnjega obdobja le bilo čutiti nekaj nezadovoljstva ob tujejezičnih vplivih, zlasti pa ob vdoru vulgarizmov in
burkaštva. Tistih, ki gredo na rovaš gestikulacije in izbiranja besed.

Tudi »neposredni kontakt«, posiljena interkomunikativnost, samo da bi se dosegel
buren odziv občinstva, pri marsikom zbuja nelagodje. Ampak zdi se, da je »improvokacija«, »stand upovstvo« … nekaj, česar se v tržno usmerjeni igri lep čas ne bo dalo
odmisliti. Kvaliteta predstav je po vojni nekoliko upadla, prav tako pogostost. Manjšalo se je število igralskega in drugega gledališkega kadra domačih društev, vse več
je bilo gostovanj gledaliških ansamblov, profesionalnih ali ljubiteljskih, ki so bili vabljeni v goste. Namen predstav torej že dolgo ni več skrb za jezik, prebujanje nacionalnih čustev in socialistična moralna vzgoja, pač pa bolj zabava, druženje, sprostitev … Bolj ko se oddaljujemo od povojnih let, bolj to drži in bolj stopajo v ospredje
komercialni, finančni interesi - zlasti prenekaterega igralca posameznika ali ansambla oziroma organizatorja. Tudi na ta način se kaže duh časa, potrošništva, komercializacije, povezanosti kulture z realnimi družbenimi razmerami, vsakdanjim življenjem.
Od lahkotnejših iger se pogosto sestopa na raven zabave in celo zabavljaštva.
Takoj po vojni še ni bilo »čisto tako«. Pojavila so se (pre)številna društva, sekcije,
odseki, čutiti je bilo organizacijsko hipertrofijo, dolgo državno usmerjevalsko roko
in posledično letargijo v društvih. Sčasoma so se zadeve »unesle«. Krivulje aktivno57
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sti so si sledile z rastjo in upadanjem, a nikoli ni bilo moč trditi, da je kultura zamrla. Le manj lastne produkcije je bilo, zato so si vodilni v društvih pomagali z »inovacijami«, kolaž kulturnimi tedni, abonmajskimi gostovanji, različnimi večeri, dnevi, srečanji … Število prireditev pa je bilo na letnem gledališču, v Sokolskem domu
(Domu kulture Ruše) in na drugih odrih še zmeraj veliko. Največje v zadnjem desetletju, ko sta RLO in FLOR producirala preko 250 dogodkov, večinoma gledaliških.
Rege ali žabje frke,
koprodukcija CEZAM,
OŠ Ruše, Kuku.
Foto: arhiv CEZAM

Velike pridobitve prostorskih možnosti so si v času socializma kar sledile ena za drugo. Najprej je bil udarniško zgrajen dom v Bistrici. Z velikodušno pomočjo tamkajšnje tovarne in sindikata. Velik kot v Rušah, z odrom, kino projektorjem, žal brez
zaodrja, prostora za kulise, s preskromnimi garderobami.
Dom krajanov Bezena, ki ga je tudi udarniško zgradila predvsem mladina, je bil naslednja pridobitev. Za naselje s komaj nekaj sto krajani, ki so bili hvaležni za pomoč
podjetij. Dom je seveda veliko manjši in manj funkcionalen kot večja doma v sosednjih
krajih, a je v zadnjih letih dobil depandanso. Razen teh povsem novih prostorov lahko
naštejemo kot »pridobitve« še obnovo Kluba delavcev, Gasilskega doma Smolnik
z manjšim odrom, prostorov »starega« CEZAMa, Centra interesnih dejavnosti
(CID) in nekaj posodobitev drugih prireditvenih objektov. Povsem dovolj, da se
zdijo vsaj nekatera gostovanja v gostinskih lokalih manj primerna ali celo zgrešena.

Gremo v (stari) CEZAM, pogledat, kaj delajo otroci. Foto: arhiv CEZAM
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Vseskozi so ruška društva in šole vzdrževali senzibilnost za otroške igre in igre otrok,
bodisi da gre za lastno ustvarjalnost ali gostovanja. Še posebej velja to za šole. V zadnjem obdobju je največji prispevek CEZAMa. Desetine ustvarjalnih delavnic, pravljičnih ur, lutkovnih in drugih predstav je organiziral in tudi sam pripravil. Veliko z lastnim, v zavodu zaposlenim kadrom (redno ali preko javnih del) in pod vodstvom vsestranskega kreatorja Roka Vilčnika. V prihodnosti, tako se zdi, se bo otroška, mladinska
ustvarjalnost morala vse bolj opirati na »servis« JSKD in nepogrešljive mentorice(je?)
naših šol. Pozorni opazovalec ruških gledaliških iger ne bo spregledal, da so bili »šolniki« njihov glavni steber od časa RLŠ do danes. Da bo tako tudi v bodoče, bo treba
najti mehanizme za njihovo stimuliranje, spodbudo, sistematično delo, vrednotenje.

Travnik čarobne lepote, OG Potujoča hišica
Foto: arhiv CEZAM

Sončki - CEZAM Ruše
Foto: arhiv JSKD

Popravljalnica igrač, OŠ JG Ruše
Foto: arhiv JSKD

Moj dežnik je lahko balon, KD Pavza
Foto: arhiv JSKD

Obiskovalci naše igre znajo nagraditi. Z obiskom, aplavzom, nekateri z donacijami
in sponzorskimi sredstvi. Valovi iger so vseskozi imeli podobna »valovanja« kot gospodarstvo, ki je tudi danes, v času velike krize pripravljeno finančno pomagati ali najti svoj poslovni interes. Da bi lahko nadaljevali z razvijanjem kulture, iger in odrov v
Rušah, se bo potrebno v letih, ki so pred nami, angažirati z zagotavljanjem občinskih,
državnih in evropskih sredstev. Tako bomo lahko pridobili prepotrebne prostore še
za sodobno knjižnico, JSKD ter dograditev letnega gledališča. Vse troje je že bilo
v občinski razvojnih načrtih. Ostaja upanje, da se ti projekti tja ponovno vrnejo. Da to
59
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Dom kulture Ruše, v katerem v neustreznih prostorih delujeta tudi JSKD in knjižnica.
Foto: Gregor Rezman

gre, se lahko prepričamo, če vstopimo v novi, več kot 2,5 mio vredni CEZAM, zgrajen z večinsko nepovratnimi sredstvi. Ta ponuja prostore s 170 sedeži ali ca 500 stojišči, z odrom in foyerjem, sodobno avdio ter video opremo. Nekaj, na kar so »potujoči
gledališčniki« danes manj pozorni. V zadnjih letih se je namreč pokazalo, da prepogosto potrebujejo le nekaj kvadratnih metrov ravne površine, kakšen star kovček, mizo, stol, ponošeno garderobo ali kahlo in že lahko zadovoljijo zabave željno publiko.
Ruše nikoli niso bile največja slovenska vas, na kar so nekateri bili ponosni. Ruše tudi niso najmanjše slovensko mesto, kar nekateri razglašajo danes. Morda pa
so Ruše imele nekoč največ industrije in delavstva na vasi (podeželju) in morda so
imele glede na število prebivalcev najbolj razgibano vaško kulturno življenje.
Danes imajo Ruše zagotovo zelo dobro kulturno infrastrukturo, številne odre, ki prebivalstvu omogočajo nadaljnjo bogato ustvarjalnost in številen obisk.
Tako lahko ostanejo Ruše na sledi svoje častitljive in častivredne zgodovine.

Za Ruše to pomeni več kot
Cankarjev dom za Ljubljano, je
bil včeraj zadovoljen direktor
Cezama Miha Kranjčević (desno).
Ob njemu šolski minister Igor
Lukšič in poslanec Vili Rezman.
Vir: VEČER, Igor Napast
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*
Primerjalni prikaz iger in odrov v drugih okoljih omogoča realno vrednotenje.
V ta namen bomo zgolj v kratkih potezah nakazali bistvene značilnosti v sosednjih
krajih (občinah) Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju. Fenomen, ki je predmet
našega zanimanja, se je razvijal v precej različnih gospodarskih in socialnih okoliščinah. Čeprav ne namigujemo na »teorijo faktorjev«, torej na to, da bi mislili,
da lahko vse pojasnimo zgolj z enim dejavnikom, na primer z gospodarskimi okoliščinami, vlogo izjemnih posameznikov, organizacijskimi danostmi, pa teže različnih dejavnikov ne smemo zanemarjati. Poglejmo najprej kratke poteze razvoja
gospodarstva.

*
V srednjem veku so Ruše razen na kmetijstvu in gozdarstvu temeljile na veliki moči cerkve, kar je bilo že nakazano, ko smo govorili o RLŠ. V Selnici in Lovrencu takšne posebnosti v razvoju ni bilo, sta pa oba sosednja kraja imela močno razvito kmetijstvo, gozdarstvo in obrtne dejavnosti, vezane na ti dve primarni gospodarski panogi. Zlasti Lovrenc je imel močno gozdarstvo (posledično žagarstvo, oglarstvo, transport, lesno predelavo, drvarstvo …), ki pa je šele
ob izteku devetnajstega in v dvajsetem stoletju dobilo značaj pomembnejših gospodarskih subjektov, kakršni so bili Kmetijska hranilnica in posojilnica, prva
slovenska gozdna zadruga, kmetijska zadruga, lesnopredelovalna industrija (Avgust Lešnik, Marles).
V 18. stol. se v Lovrencu ustanovijo kovačija (Hackelberg) in tri glažute (Bitner,
Recenjak, Klopni vrh). Največje, Vivatovo podjetje na Klopnem vrhu (takrat se je
vštevalo v Ruško območje) je zaposlovalo celo do 200 ljudi. Lovrenška kovačija je
konec 19. stol. razen srpov pričela z izdelovati tudi kose in je mnogo kasneje, konec dvajsetega stol. zaposlovala do 350 ljudi. V zadnjem obdobju pa je lovrenško
gospodarstvo tako kot selniško in ruško imelo kar nekaj insolvenčnih težav, prisilne poravnave in stečaji so si kar sledili. Vseeno lahko rečemo, da je Lovrenc razvil
močno gospodarstvo. Z današnjim besednjakom lahko rečemo, da ima največ mikro in malih podjetij, nekdanjo TKS pa štejemo med velika podjetja.
Selnica gospodarsko ni imela tako hitrega vzpona. Literatura poroča o Tovarni svinčevega belila (1822/1853) z do 20 zaposlenimi. HE Fala je prvo veliko podjetje, ki
sega danes na teritorij Selnice in Ruš in je del DEM s sedežem v Mariboru, vendar
ni pomemben zaposlovalec. Delovna mesta so se iskala drugod, v največji meri v
Rušah. Razmahne pa se selniško gospodarstvo konec prejšnjega stoletja (Ferromoto 1973,Kristal 1984, TDR Ventili 1989). Vzpon beleži obrtna dejavnost in trgovina, dobro razvito je bilo in je še zmeraj kmetijstvo.
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Za razliko od Ruš, kjer se je industrija močneje razvijala že v 19. stol. in so v 20.
prevladovala velika podjetja, trgovina in upravne službe (kvartar), slabše pa je bila
razvita drobna obrt, sta Selnica in Lovrenc imela bolj postopen razvoj. Kar spomnimo se, da je Lovrenc leta 1900 štel pol več prebivalcev kot Ruše, Selnica (brez
okoliških krajev) pa se šele sedaj vrti okoli številke 1500.

*
Pomen tega prikaza gospodarstva ni samo v tem, da bi opozorili na to, da mora za
razvoj kulture, iger in odrov biti dana materialna, finančna osnova, pač pa še bolj v
tem, da se prikaže vzroke za zelo različen demografski razvoj, za rast števila prebivalstva, za demografsko tranzicijo in dnevne migracije. Vse to pa je še kako pomembno za razumevanje razvoja kulture.
Lovrenc je po velikem priseljevanju (zlasti tujcev) v drugi polovici 19. stol., ko se
zaznava močan val germanizacije, doživljal rahlo negativno demografsko krivuljo,
ponoven in bolj postopen vzpon pa po drugi svetovni vojni. Po tem se rast skorajda
ustavi. Ruše so doživele skoraj neverjetno demografsko tranzicijo v letih po prvi in
drugi svetovni vojni (z desetletji, ki so presegala celo 100% rast), rast prebivalstva
pa se beleži vse do danes, a zadnjih 30 let je veliko počasnejša. Tudi Selnica je bila po številu prebivalstva konec 19. stol. še večja od Ruš. Kasnejša rast je bolj
umirjena, zadnji dve desetletji prejšnjega stoletja pa spet naraste.
Jasno je, da je bila socialna struktura v različnih krajih različna-v Lovrencu in Selnici bolj ruralna in v Rušah bolj urbana. Tudi izobrazbena struktura ni bila istovetna. Posledično lahko govorimo o različnih družbenih miljejih, kar se kaže vsaj deloma še na polju kulture, kolektivne zavesti.

*
V vseh krajih je bila večina prebivalstva narodno zavedna. Največ želja po potujčevanju, germanizaciji je bilo prisotnih v Lovrencu. Zastavonoša tega je bil v desetletjih
pred prvo vojno nadučitelj Miha Moge, tudi občinski tajnik, ki je oblastem denunciral
krajevne kulturnike, zavedne učitelje in duhovščino. Za svoje početje si je tudi ustanovil Deutscher Schulverein in Suedmark. Pred drugo vojno je bil v Lovrencu močan
tudi Kulturbund. Bolj nemškutarski je bil trg Lovrenc.»Sedež« nemškutarjev, njihov
»nemški dom«, kot so ga samo imenovali, je bil v gostilni pri Novaku (kasnejši Jelen).
Okoliški kraji so bili manj naklonjeni ponemčevanju. Občinski odbori, zavedni kmetje, del učiteljstva, obrtniki in del delavstva so zavzeto branili slovenstvo in svoj jezik.
1885. so ustanovili Kmečko bralno društvo v Pernatovi gostilni. Društvo Cirila
in Metoda so ženske ustanovile že l.1901, leta 1913 pa še Dekliško zvezo pri KBD.
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»Moški odgovor« na ta dekliški izziv je sledil l.1919 z ustanovitvijo Mladeniške
zveze. KBD je ostalo nekakšna krovna kulturna organizacija vse do druge svetovne vojne, čeprav je po prvi vojni delovanje ohlapnilo.
Ko je del članstva DCM krenilo nekoliko »levo«, je klerikalno krilo ustanovilo Slovensko stražo (1910), ki pa ni vzdržala dlje kot do 1922.leta. Leta 1910 se je DCM
ustanovilo še na Činžatu. Razburkanega društvenega življenja pa v Lovrencu kar
ni hotelo biti konec. 1922. leta se ustanovi društvo Orel (od 1937 Prosvetna zveza), istega leta 1922 še Sokol. Nemškutarji so ustanovili Turnarje že prej. V tem
letu prosvetni društvi, ki jima je pošla sapa, zamenja Jugoslovanska matica. V Lovrencu izstopajo nekatera imena tega obdobja: kmet Jakob Urbanc (KBD), gostilničar Jožef Koder (»srbski«Koder), dolgoletni župan Roman Pušnjak, župnik Janez Oblak, tudi prevajalec dramskih tekstov, Alojzija Pernat (Dekliška zveza), Marica Medved (DCM), Jože Petrun, najvidnejši lovrenški kulturnik. Vsi nacionalno
zavedni, večina tudi globoko verni.
V takšne družbenem okolju so Lovrenčani igrali svoje igre v 20. stoletju. Naslovi
iger, ki jih povzemamo po uporabljeni literaturi, povedo, kakšen je bil njihov značaj, namen, smisel:
Mala pevka (Dekliška zveza 1914,v Kodrovem »salonu«); Strahovi (Dekliška zveza);
Rudeči nosovi (KBD); spevoigra J.Petruna Kovačev študent; spevoigra R.Gobca Planinska roža; spevoigra Dom ob ribniku; šaloigra Vasovalci; Podrti križ; Miklova Zala; Svetišče na gori; literatura navaja, da so v Lovrencu v zadnjem desetletju pred drugo vojno igrali do tri igre letno, a ne navaja naslovov, igralcev, režiserjev. Pa vendar,
citirano dopušča reči, da so igrali lahke igre, pogosto z nabožno vsebino. O sceni, kostumih, opremi … ni podatkov. Ker so bile igre večkrat ponavljane, je bil obisk gotovo dober. Zlasti na otvoritvi novega kulturnega doma, ko bi naj bilo obiskovalcev 400!
Med vojno v Lovrencu vlada kulturni molk. Po vojni ni poročil o organizirani, sistematični gledališki dejavnosti. Gotovo je k temu kaj prispevalo tudi nepravično
sankcioniranje nekaterih akterjev iz gledaliških vrst, ki pač niso dobro shajali z idejo enopartijskega socializma. Le kak sporadični dogodek, kakršen je letošnji nastop
domačina Oskarja Krajnca z monokomedijo Pasta Basta in kakršni so občasni nastopi šolskih skupin ali skeči ob različnih krajevnih dogodkih ter srečanjih v organizaciji JSKD, še beležimo.

*
Selniška kronika poroča o prvih organiziranih, društvenih aktivnostih tik pred prvo
vojno. Takrat (1912) je Franjo Sagaj ustanovil čitalnico. Že naslednje leto je bil
ustanovljen Sokol. Na ta način se je pričelo tovrstno narodobuno delo še v Selnici.
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Zanimivo je, da kljub temu, da ta kraj leži v obmejnem območju, ni poročil o tako
zagrizenem ponemčevanju, težnjah po germanizaciji, kot je to slučaj v Lovrencu.
Morda je tam umanjkala osebnost podobnega tipa, kakršna je bil lovrenški nadučitelj Moge s svojimi pajdaši in nemškimi organizacijami. Morda je umanjkala tako zadrta žandarmerija, kot jo je premogel Lovrenc. Morda je bil vpliv lovrenških
tujih lastnikov kapitala, priseljencev, državnih uradnikov odločilen. Kakorkoli že,
raznarodovanje je bilo v Selnici manj intenzivno. Verjetno zato ni bilo tolikšne potrebe po društvenem organiziranju, ki je bilo v Selnici manj številno. Šele po drugi
vojni naraste število društvenih organizacij in skupin.
Kljub temu pa Adolf Hoelzl, sam navdušen igralec ter režiser poroča o tem, da je
bilo med vojnama odigranih kar nekaj predstav-v tekmovanju med idejno različnima poloma. Pri tem še zlasti izpostavi Jožeta Žunka, bolj levega ljubiteljskega
gledališčnika, ki je obvladal tako igralske kot režiserske veščine. Pred drugo vojno
so igrali naslednje naslove: Domen, Rodoljub iz Amerike, Trojčki, Graničarji, Divji lovec, Micka, premisli si … O pomembnem srečanju, ki so ga Selničani pripravili pred drugo vojno v Rušah (Kobanski teden), smo že nekaj zapisali. Sedaj pa je
priložnost, da dodamo še nekaj. Rušani in Selničani so med vojnama izražali dokaj
odkrito tudi levičarska stališča in bili udeleženi v mezdnih gibanjih, bitkah za delavske pravice. Iz Lovrenca se o tem ne poroča. Poroča se pa o udeležbi vseh treh
krajev narodnoosvobodilnem, partizanskem boju.
Po vojni, ko so selniške gledališke vajeti prevzeli župnik Janez Čokl, Rudi Primožič, Adolf Hoelzl, Maksa Hartman na Gradišču in drugi, so igrali naslednje igre:
Grunt in srce, Plavž, Marta, Zadrega nad zadrego, Krčmarica Mirandolina, Županova Micka, Kralj na Betajnovi, Butalci, Raj potepuhov, Vdova Rošlinka, Vohunka, Divji lovec, Ženska kmetija, Revček Andrejček, Tolmun in kamen, Miklova Zala. Bera v samostojni državi pa je že zopet bolj skromna. Komaj kakšna igra društvenih skupin in igralskih skupin v šoli, razen prizadevnega društva z Gradišča, ki
pa vztrajno vabi obiskovalce v svoj skromen društveni dom. Čeprav kulturnih društev ne manjka: ob KUD Gradišče delujejo še KUD Arnold Tovornik z igralsko
skupino (brata Arnold in Franjo Tovornik sta Selničana), KUD Pavza z dramsko sekcijo in gledališka skupina Marjeta ter skupine v OŠ.

*
Brez odrov ni iger - tega so se zavedali tudi v naših sosednjih občinah. Prva lovrenška dvorana, oder, je bila v Kodrovi gostilni (danes je tam občinska uprava).
Na pobudo župnika Oblaka so leta 1928 pričeli z gradnjo kulturnega doma in ga
1931. s prvo predstavo ter blagoslovom dali v uporabo. Gradili so ga občani, predvsem orli, finančno je bila velikodušna lokalna duhovščina. Med vojno požgani dom
(1944) so po vojni zgradili na novo. Kmetijska zadruga je imela v njem svoje pro64
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Folklorna skupina na odru doma kulture v Lovrencu. Foto: arhiv Občina Lovrenc

store (Zadružni dom) in je zanj tudi skrbela, ga vzdrževala in obnavljala ter tudi
financirala nakup opreme (kino projektor). Občina Lovrenc se pripravlja na dograditev funkcionalno neustreznih prostorov. Za namene prireditev se občasno uporabljajo še), cerkveni objekti (Radegunda), gasilski dom in prireditveni prostor
pred kulturnim domom. Seveda tudi prostori OŠ Lovrenc.
Precej boljše prostorske pogoje imajo kulturniki v Selnici, skoraj primerljive pogojem v Rušah. Odri so umeščeni v Kulturni dom A. Tovornika, sedaj Slomškov
dom, GD Slemen, Dom krajanov na Sv. Duhu in v manjši, skromnejši dom na
Gradišču. Nekoč se je igralo še na prostem, pred cerkvijo na primer, danes pa se
tudi v Selnici za namene iger uporabljajo šolski prostori. O tem, da bi kot drugod
igrali v gostilnah, literatura ne govori. Se pa v Selnici pripravlja velika novogradnja,
dom s približno 400 sedeži. Skupaj štejejo vse tri občine dobrih 15.000 prebivalcev. Strinjamo se lahko, da so prostorski pogoji za igre več kot zadostni in da bodo
novogradnje odrov pokazale, da se bodo potrebe po uporabi obstoječih kapacitet še
dodatno zmanjšale. »Ekonomika odrov«, pogosto grajenih udarniško in z veliko pomočjo občin, tudi države in podjetij, bo ostala skromna. To napotuje na povečanje
gledališke aktivnosti, kar pa bo, če se ne bomo zadovoljili le z abonmaji vabljenih
skupin, vsaj kratkoročno zelo težko. Imamo sicer dovolj ustreznih prostorov, ne pa
tudi igralskega kadra, režiserjev, scenaristov in kulis ali fonda kostumov. Če se bo
v Rušah, Selnici in Lovrencu hotelo dvigniti na nekdanji nivo ter obseg lastne gledališke ustvarjalnosti, se bo moralo več vlagati v tovrstno delo na šolah. Da ima65
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Pekarna Mišmaš, gledališka skupina iz Selnice. Foto: JSKD

jo šole, posamezne mentorice, mentorji, ravnatelji in ravnateljice, »šolniki« lahko
odločilno vlogo, je naša lokalna zgodovina že potrdila. Podobno velja kajpak še za
duhovščino in ljubiteljske gledališke entuzijaste.
Kaj pa publika? Za občasne predstave, ki gredo v smeri sprostitve in gostovanj uveljavljenih ansamblov ter posameznikov se ni bati. Za lastno produkcijo, amatersko
gledališko dejavnost lokalnega prebivalstva pa bo potrebno sistematično, dolgoročno
delo z aktivno podporo JSKD in kot doslej s finančno podporo gospodarstva, kar bo
zagotovilo kvalitetno igro. Sicer bodo odri, tako kot sedaj, prepogosto samevali, nastopajoči pa bodo imeli pred seboj polprazne dvorane. To lahko prepreči tudi dobra
kulturna politika lokalnih oblasti. Ta ne sme biti determinirana s stališčem aktualnega kulturnega ministrstva, češ, kulture bo, kolikor se je bo znalo uveljaviti na trgu.
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