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UREDNIKOV PREDGOVOR

L

etošnje (2019), že šesto posvetovanje v Rušah, tokrat prvič poimenovano »Glazerjevo«, je bilo dvodnevno.1 Prvi dan smo v Knjižnici Janka
Glazerja, ruški enoti Mariborske knjižnice, prisluhnili številnim referentkam/om, ki so spregovorili o posamičnih temah v okviru naslova »Naši
duhovniki in njihova dela«, drugi dan pa smo si ogledali še del »zapuščine
naših duhovnikov«, župnijske cerkve in nekatere podružnice, kapele ter pokopališča in na ta način razmišljali tako rekoč »in situ«. Večina prispevkov,
tistih, ki so jih avtorji posredovali in so bili deležni tudi strokovnih pregledov,
je objavljenih v tem zborniku. Na ta način se širijo tako obseg raziskav kot
seznam že sicer bogatih virov in literature in s tem tudi možnosti celovitejšega
vpogleda ter razumevanje ruške preteklosti. Brez tega ne bi mogli razumeti,
graditi in osmišljati niti sodobnosti. To, raziskovanje, celostno razumevanje,
osmišljanje ter predstavljanje naše preteklosti pa je tudi glavni namen projekta
in edicije društva LIRA Ruše, kar skuša nakazati nadnaslov RUŠE – TU SEM
JAZ DOMA (GOST).2
Navedeni razlogi seveda postavljajo v ospredje kraj, mesto in občino RUŠE.
Ker pa je slednja v preteklosti pogosto spreminjala tako svoj teritorij kot ime, je
razumljivo, da skušamo vse raziskave opraviti primerjalno s sosednjimi kraji,
ki so bili nekoč večinoma celo znotraj meja ene lokalne skupnosti in so bili ves
čas geografsko, prometno, gospodarsko, socialno, demografsko in na druge
načine tesno povezani. Samo tako lahko dobimo celovito, realno predstavo o
1

2

Glej program posveta, dodan na koncu zbornika. V zborniku objavljeni prispevki se tematsko in po naslovih
deloma razlikujejo od v vabilu najavljenih referatov.
Edicija sledi še eni »zavezi«, namreč tisti, ki smo jo zapisali v knjigi Ruški domoljubi. Predstavitev ruških domoljubov se je v nato v sporadični seriji nadaljevala še v knjigah Ruše (talenti v Gla(s)zerjevem rodu), Mesta
miru in spomina – pokopališča (II. del) in v knjigi, naslovljeni dr. Anton Jehart. Nekaj domoljubov je okvirno
predstavljenih tudi v drugi literaturi in v tem zborniku.
3
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našem okolju v določeni dobi in samo tako bomo lahko resno ocenili v preteklosti vzpostavljene možnosti, smeri nadaljnjega razvoja »ruškega« območja.
S številnimi posveti in publikacijami, ki jih organiziramo in izdajamo, dopolnjujemo doslej temeljno delo o ruški zgodovini, torej Ruško kroniko, zelo
obsežno knjigo iz leta 1985. Pravzaprav ne gre za kroniko, pač pa za zbornik
prispevkov številnih uglednih znanstvenikov, strokovno poklicanih in ljubiteljskih raziskovalcev, sestavljen brez ustreznega, skladnega, koherentnega,
uravnoteženega in k predstavitvi celovite preteklosti naše lokalne skupnosti
stremečega uredniškega koncepta. Po več kot dobrih treh desetletjih od njenega
natisa je Ruška kronika že zdavnaj pošla. Čas pa je medtem prinesel mnoge
spremembe, novosti, ki jih danes že lahko analiziramo in ovrednotimo, zapišemo ter ohranimo v spominu.3 Vsa doslej izdana dela o ruški preteklosti, poljudna, strokovna in znanstvena, ki jih je skupaj več deset, pa lahko ocenimo kot
mozaična, segmentirana, partikularna, in ne kot celovito, sintetično, uravnoteženo predstavitev naše preteklosti. Na knjigo, ki bi jo lahko pogojno vnaprej
naslovili »RUŠKA ZGODOVINA« (ali na serijo uredniško dobro premišljenih,
monografskih publikacij), bo treba še kar nekaj časa počakati. Gradnike za kaj
takega predstavljajo tudi naši prispevki, brošure, knjige ter nastajajoča »ruška
bibliografija« ter »ruški biografski leksikon«, ki vključujejo številne doslej
nepoznane ali manj znane vire in literaturo.
Brskanje po virih nas pripelje do številnih zapisov, bodisi da gre za
posamične beležke, bolj ali manj bogato pisane kronike, natančno vodene
cerkvene matice ali druge ohranjene dokumente arhivskega značaja, in do še ne
dovolj poznanih ali že pozabljenih avtorjev ter njihovih še preslabo raziskanih
ter ovrednotenih prispevkov.4 Že stoletja dolgo sodijo mednje predstavniki
rimokatoliške duhovščine, ki so razen na duhovnem in pastoralnem področju
imeli prav tako pomembno vlogo še na gospodarskem, družbenem, kulturno
umetniškem, prosvetnem, tudi rodoljubnem, političnem področju. O tem,
kaj, koliko, kako so »naši duhovniki« prispevali k splošnemu razvoju, vsaj
po oceni urednika pričujočega zbornika ni bilo opravljenih dovolj raziskav,
napisanih ocen ter drugih objav, ali pa je bil ta prispevek premalo eksplicitno ter
celostno izpostavljen, kolikor ni bil v polpreteklem obdobju celo zanemarjen
ali zamolčevan. Tudi letošnji simpozij je prispeval le drobce na različnih
strokovnih področjih in ravneh, a je gotovo razkril kar nekaj doslej manj
3

4

Okolje se je spremenilo fizično, geografsko, ideološko, duhovno, spremenili so se oblastni režimi, politična ureditev družbe, gospodarske, socialne in druge družbene razmere, sistemi, trendi razvoja. Spremenilo se je tudi
zgodovinopisje, dobilo različne konotacije, tudi bolj ali manj popačene, zavestno ali ne, vrednostne ocene.
Številni viri so žal izgubljeni, nekateri pa so nedostopni, saj njihovi aktualni posestniki omejujejo ali preprečujejo vpogled vanje. O tem več v članku Tisočletje katoliške duhovnosti in katolicizma na »ruškem« območju.
4
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poznanega in izpostavljenega ter bo tako gotovo obogatil zakladnico naše
vednosti, o čemer se lahko prepričamo z vpogledom v program posveta in z
branjem zbornika.5

5

Na posvetu, katerega častni pokrovitelj je bil mariborski nadškof msgr. Alojz Cvikl, v njegovem imenu pa je imel
pozdravni govor stolni kanonik, nekdanji ruški župnik, g. Bernard Geršak, so bili ob nekaj spremembah predstavljeni vsi najavljeni prispevki, razen prispevka Mojce Ramšak. Aktivno vlogo so imeli tudi aktualni župniki v
Rušah, Limbušu in v Selnici, ki so udeležence ekskurzije vodili po »svojih« cerkvah, le lovrenški župnik ni sodeloval. Posvet je obogatil še kratek kulturni program, zaokrožila pa ga je priložnostna razstava, ki jo je pripravila
arhivistka mariborskega nadškofijskega arhiva mag. Lilijana Urlep.
Ker se je gradiva za objavo zbralo več, kot je bilo sprva načrtovano, bo zbornik izšel v dveh zvezkih. V drugem
zvezku bodo ob seznamih duhovnikov vsaj za pomembnejše posameznike predstavljeni kratki opisi njihovega
življenja, v »katalog« bodo zbrani kratki opisi sakralne gradbene dediščine, »nanizane« bodo kronike in drugi
kroniški zapisi, skratka, predstavljenega bo nekaj več o del(ih)u »naših duhovnikov«.
5
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POZDRAVNI NAGOVOR ČASTNEGA POKROVITELJA

S

poštovani organizatorji, predavatelji in udeleženci posveta Naši duhovniki in njihova dela, cenjeni gostje in dragi prijatelji!

V veliko veselje in čast mi je, da sem danes tukaj z vami, saj me na
ta kraj vežejo zelo lepi spomini. Če sem zelo oseben, mi kot nekaj zelo lepega ostaja prijetno sodelovanje na različnih ravneh: z župnijskimi sodelavci, s
Krajevno skupnostjo, Občino, šolo in ruškimi podjetji oz. podjetniki, za kar
sem vsem tudi zelo hvaležen.
Na začetku imam prijetno dolžnost, da vas lepo in prisrčno pozdravim v
imenu častnega pokrovitelja dogodkov, mariborskega nadškofa metropolita
mag. Alojzija Cvikla, ki je z velikim veseljem sprejel pokroviteljstvo, vendar
se posveta zaradi drugih obveznosti žal ne more udeležiti. Vsem organizatorjem in predavateljem želi veliko uspeha pri delu, obiskovalcem veliko novih
spoznanj in lepih vtisov, vsem skupaj pa lepo in prijetno druženje. Prav tako
sporoča, da bo z velikim veseljem spremljal naše delo in da se že veseli rezultatov in zaključkov.
Današnjega posveta in srečanja se veselim tudi sam. Dovolite mi, da vas
lepo pozdravim tudi v svojem imenu in z vami podelim nekaj preprostih misli.
Naši predniki so bili skozi stoletja tesno povezani tako s krščanstvom kot
tudi s svojimi dušnimi pastirji. Duhovniki so svoje vernike spremljali na vsej
njihovi življenjski poti od krsta oziroma zibeli do groba in se veselili ter žalostili z njimi.
Ko pomislim na duhovnike, ki so s svojim delom in življenjem zaznamovali svoj čas in utrdili vero svojih vernikom, mi pride na misel podoba našega
blaženega škofa Antona Martina Slomška. Že kot mlad duhovnik in kasneje
7
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škof se je neumorno posvečal tako pastirskemu delu kot tudi skrbi za duhovno
in narodno omiko. Najprej kot kaplan na Bizeljskem, kasneje pa tudi kot župnik v Vuzenici in šolski nadzornik se je neumorno posvečal šolstvu in skrbi
za šolsko mladino. Veliko skrbi in ljubezni je posvečal knjigam, literarnemu
ustvarjanju in narodno buditeljskemu delu.
V svoji vsestranski skrbi za zaupane mu vernike so bili Slomšku podobni
mnogi duhovniki, ki so s svojim delom in življenjem zaznamovali številne župnije naše lepe domovine. Prepričan sem, da Ruše, Lovrenc, Puščava, Limbuš,
Selnica in Sv. Duh na Ostrem Vrhu danes ne bi bili tako duhovno in kulturno
bogati, če ne bi bilo neutrudnega dela njihovih preteklih in sedanjih duhovnikov oz. dušnih pastirjev. Podobno kot škof Slomšek so se tudi ruški župniki
neutrudno prizadevali za znanje in omiko ter v ta namen ustanovili in vodili
ruško latinsko šolo, ki so jo obiskovali številni rodovi nadobudnih šolarjev.
Ruška latinska šola in verske igre, ki so jih organizirali, so se za vselej zapisali
v zgodovino našega naroda – posebnega pomena ruške latinske šole pa mogoče
niti ne poznamo in cenimo dovolj.
Predvsem pa so se duhovniki posvečali dušnopastirskemu delu: maševanje,
podeljevanje zakramentov, nudenje duhovne tolažbe ljudem, ki so jo iskali,
tako lastnim vernikom kot romarjem, ki so se v številnih stiskah zatekali pod
Marijino varstvo v Ruše in Puščavo. V tem oziru so veliko ljubezni in skrbi
namenjali skrbi za sakralne objekte. Ruška in puščavska cerkev slovita zaradi
svoje umetnostnozgodovinske vrednosti, njima ob bok pa lahko postavimo vse
druge naše krajevne župnijske in podružnične cerkve v njihovi v preprostosti
izraženi lepoti in veličini. Pri vsem njihovem delu in zavzemanju za lepoto
sakralnih objektov pa so duhovnikom stali ob strani njihovi zvesti verniki.
Hvala vam, dragi predniki duhovniki, ki ste ob sodelovanju vernikov ustvarili in nam zapustili vse to bogastvo in lepoto. Trudili se bomo, da bomo vaši
vredni nasledniki in bomo zaupano nam dediščino predali našim zanamcem.

8
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TISOČLETJE KATOLIŠKE DUHOVNOSTI
IN KATOLICIZMA NA »RUŠKEM« OBMOČJU

N

aslov prispevka gotovo zbuja večja pričakovanja od tega, kar lahko
»ponudi« priložnostni članek. Še zlasti to velja, če dodamo, da bi bilo
za kaj bolj poglobljenega potrebno posvetiti vso pozornost katolicizmu in katoliški duhovnosti nasploh, nato pa »ruško« znotraj tega specificirati
ter pokazati na tiste razlike in posebnosti, ki naše okolje opazneje izpostavijo,
ločijo od drugih okolij in ga determinirajo kot nekaj »posebnega«. V nadaljevanju bomo gornjo trditev skušali argumentirati, zavedajoč se, da je predmetni
prispevek lahko komaj kaj več kot nekakšna skica, očrt za (načrtovano) kompleksnejšo monografsko študijo.

DUHOVNOST
Razpravljanje o katolicizmu kot celovitem in zapletenem pojavu ter o katoliški duhovnosti kot duhovnem potencialu, gibalu katolicizma, je »tvegano« v
več pogledih. Najprej zato, ker pod temi besedami, pojmi, sintagmami različni
ljudje razumejo vsebine, ki niso povsem istopomenske, kot da so identične.
Vsebinsko, vrednosto lahko tako nek družbeni, zgodovinski pojav dobi celo
povsem kontrarne, izključujoče oznake. Drugič zato, ker je fenomen katolicizma tako široko razprostranjen (»vesoljen«), da v različnih geografskih okoljih,
različnih časih in še zlasti v različnih kulturnih, ideoloških, političnih … razmerah zbuja zelo različne odzive, temeljite razmisleke in tudi povsem nereflektirane, aprioristične vrednotne stereotipe, na primer od povsem nekritičnega, celo
bojevitega sledenja do vnaprejšnjih zavračanj, averzij. A okroglo »tisočletje«
prisotnosti rimokatoliške Cerkve v vsej njeni historični pojavnosti je na naših
obdravskih tleh preprosto dejstvo, ki je sodoločalo življenje ljudi poprej in ki
9
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je danes prav tako konstitutivni del vsakdanje realnosti. To tisočletje se je na
»ruškem«1 odvijalo pod dominantnim vplivom ali vsaj ob nespregledljivi pomembnosti katoliške duhovnosti, pa naj se sami prištevamo h katolištvu ali pa
ne. Katolicizem je pri nas torej nekakšno »objektivno dejstvo, okolje«, ki seže
daleč čez meje posameznika in aktualnega časa ter samozavedanja. Skorajda
nekako tako, kot dejstvo družbene ureditve, pa naj bo to kapitalistično ali socialistično, kar nosi v lastnem izkustvu skoraj vsak tukaj živeči posameznik.
Morda je to »prisotnost« premalo usidrana v splošni zavesti tukajšnjega prebivalstva in tudi strokovne javnosti ter v literaturi. To je mogoče razumeti, če
vemo, da ne verski dejavnosti nasploh in ne katolicizmu ter Cerkvi posebej
zadnjih skoraj sto let pri nas ni bilo najbolj naklonjenih.
Duhovnost, kakršna koli že, velja za inteligibilno, razumsko, netelesno,
nematerialno dimenzijo tubivajočega, a tudi za njegov »realni« duh, verovanje,
čustva, vrednote, spoznanje in kreacijo, za tisto, kar »seže čez«. Včasih je ta
duh, notranjost, preko katere smo povezani z »višjim svetom«, celo »zoperstavljena« stvarnemu svetu. Prav tako velja duhovno večinoma za nekaj vrednotno
in drugače bolj sprejemljivega, cenjenega od »profane materialnosti«, velja za
nekaj, kar je kar nekako privzdignjeno nad običajno vsakodnevno življenje.
Dandanes se ta digniteta duhovnega, ko kvantitativni, s tržno ceno, učinkovitostjo, individualno koristnostjo in drugimi podobnimi kriteriji merjenja tega,
kar v življenju sploh »šteje«, vse bolj izgublja. Izgubljata se tako temeljnost
kot smiselnost, smoter. Vendar: takšne predstave razdvojenosti so dualistične
in niso utemeljene na dialektičnem ter historičnem bistvu bivajočega in ne na
globljem premisleku holističnega sveta. Stroga cezura materialno – duhovno
je tako rekoč »nasilje nad celovito stvarnostjo«, oziroma je dialektika totalitete sveta zaradi takšne cezure, ki jo povzroča predvsem izkrivljeni, od bistva
oddaljeni, dandanes v svetu prevladujoči interes, prezrta.
Običajno ima pretirano poudarjanje duhovnega interes prikazati, da je to
duhovno nekaj žlahtnejšega, čistejšega, vrednejšega od vsakdanjega bivajočega,
ontičnega, profano materialnega, vendar lahko to »sprejmemo« le zelo pogojno, zavedajoč se enosti totalitete sveta. Ta kreativnost, razvojni potencial, to
1

Avtor prispevka uporablja termin »ruško« tako kot v svojih drugih prispevkih za območje, ki seže daleč čez
meje Občine Ruše (v sedanji upravno politični delitvi Slovenije na lokalne skupnosti) in na katerem živi več kot
dvakrat več prebivalcev kot v Občini Ruše. »Ruško« obsega približno območje med mestno občino Maribor
in podeželsko občino Podvelka na obeh straneh reke Drave. To je tudi območje, na katerem so imeli šentpavelski menihi (in deloma oglejski patriarhi) v prejšnjem tisočletju najmočnejši vpliv. Zahodni del območja
je predstavljal komaj prehodni »Drauwald« (dravski gozd) onkraj falskih dravskih brzic, vzhodni del pa se
razširi v rodovitna polja in kozjaške ter pohorske bregove ob Dravi kot nekakšni »arteriji« precejšnjega dela
severnih slovenskih ozemelj. Prav z reko Dravo je bilo »ruško« že v starejši »predzgodovini« vpeto v širši svet,
v sodobnosti pa se je ta pomen v veliki meri minimiziral. Z vidika upravne delitve in verskega življenja RKC
pa v »ruško« sodi tudi zahodni del limbuške fare.
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»dobro«, ki ga lahko slutimo znotraj fenomena duhovnosti, pa se konec koncev
lahko celo povsem sprevrže v svoje nasprotje, o čemer zgodovina obilno priča
z za človeka in njegovo naravno okolje najbolj tragičnimi, grozljivimi primeri,
zločini, družbenimi, naravnimi katastrofami, razvrednotenji itn.
V tem članku ne bo najti stroge, racionalistične definicije duhovnosti, ki bi
si domišljala, da ji pritičejo karakteristike znanstvene natančnosti. Bolj smo
naklonjeni neki nekoliko fluidnejši opredelitvi, ki upošteva, da je duhovnost
pravzaprav nekak realni, determinativni »potencial«, prepleten z racionalnimi,
emotivnimi, volitivnimi, estetskimi, umetniškimi, interesnimi, vrednotnimi,
ideološkimi, deontološkimi nitmi in izkušnjami. Vse to in več omogoča razvoj človeštva, polnost in dostojanstvenost konkretnega življenja, razvijanje
humanosti, nadgraditev človekovih potreb, digniteto človeškega in samorazumevanje, osmišljanje le – tega. Kadar omenjamo »poduhovljenost«, imamo v
mislih prav to – zavedajoč se realne grožnje nebrzdane, nevrotične, frustrirane
duhovnosti, njenega izkrivljanja, zlorabe …, ko se prefinjeno in občutljivo tkanje naštetih in drugih »niti« scefra in pogosto izrodi v ekscesne pojavne oblike.
Splošni duhovni potencial, ki se zaveda minljivosti, občutljivosti, možnosti
izroditve, uničenja in izničenja svoje lastne historične in čisto naravne podstati,
vliva upanje v progresivni razvoj, v napredek, humanizacijo, in terja, da
prevzamemo odgovornost za »usodo«, za posledice našega konkretnega
bivanja in življena tako kot za bivanje in življenje človeškega rodu kot
celote. Prav zato mora potencial duhovnosti biti »naslovljen« na vse bivajoče,
oziroma ga mora vsaj primerno upoštevati, in mora hkrati svojo pozitivno vsebino transponirati v prihodnje, še ne bivajoče. Če bo pozitivna duhovnost prežemala posameznike, skupine, narode, nacije, svet, bo moč govoriti o realnem,
realističnem upanju. Če se duhovnost preveč zapleta v partikularne, verske,
politične, ideološke, gospodarske, nacionalistične interese, je to grožnja boljšemu življenju in življenju nasploh – da o naravnem okolju, ki ga zlorabljamo
bolj kot kadarkoli doslej, ne govorimo. Dokler pa o naravnem in socialnem
okolju ne razmišljamo kot o temeljnih in vrhunskih vrednotah in sočasno kot
determinantah duhovnosti, tako dolgo ta duhovnost vsemu navkljub ne more
postati pozitivni potencial, potencial posameznika ali sedanjega svetovnega
človeškega rodu in vsesplošne človeške dignitete.
Doslej našteto pripoveduje o večdimenzionalnosti duhovnosti, ki kot svojevrstna objektivna, nadosebna paradigma, ki je ne moremo prevzemati s popolnoma svobodno voljo, pogojena z mnogimi dejavniki, predstavlja bolj ali manj
zavesten, osveščen življenjski habitus. S svojimi specifikami različne pojavne
oblike duhovnosti omogočajo, da jih ločimo med seboj, se z njimi poistovetimo
in jih ponotranjene pravzaprav v veliki večini povsem spontano živimo. O takšni,
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katoliški duhovnosti kot razvojnem potencialu je govora v tem članku. Ne oziraje
se na to, kam s(m)o se in se še prištevajo(mo) posamezniki, je katolicizem in
njegova duhovnost zadnjega tisočletja dominanta življenja na »ruškem«.
Pri tem niso mišljeni toliko katoliški nauk, bogoslužje in bogočastje, dogmatika, organizacija, obredje, liturgija, občestvena skupnost … katolištva, pač pa
katoliški »vesoljni«, vsem/povsod namenjeni odrešenjski motiv ter obljuba, ki
sežeta čez posameznika v transcendentni/transcendentalni svet, k neumrljivemu,
večnemu. K temu je potrebno dodati še katoliški gospodarski in socialni nauk,
moralko in kanonsko pravo ter različne oblike oblasti, od cerkvene, pogosto
neločljivo povezane s politično, državno oblastjo, do sodne, šolske oblasti.
Prav tako ne smemo pozabiti na vlogo pri razvoju civilizacije, kulture,
umetnosti in še česa, tudi materialne podstati življenja. Duhovnosti namreč ne
moremo preprosto enačiti s civilizacijskimi pridobitvami in s kulturo kot obliko
družbene zavesti. Kako je bilo s tem na »ruškem«, bomo skušali eksemplarično
prikazati v nadaljevanju. Lahko prejudiciramo, da gre za pretežno pozitiven
vpliv, ne da bi pri tem pozabili na temnejšo plat, ki se ji katoliška duhovnost in katolištvo nasploh nista izognila. Nista bila nemi priči zlorabljanja,
zatiranja, izkoriščanja, ponižanja človeka, družbenih skupin, drugih verstev …
Pogosto se nista znala izogniti lastnemu vraževerju, mračnjaškim procesom,
eksorcizmu, bila sta več kot le priča sodnih ter drugih zlorab, nista bila nema
ob sežiganju čarovnic, privezovanju k prangerju in obešanju na gavge, pogosto sta bila kriva, vir zlih del. Nič manj hudo ni bilo razvrednotenje na primer
nekrščenih ali nezakonskih otrok, zatiranje drugo in krivovercev, vključno s
podiranjem njihovih svetišč in njihovim preganjanjem z vojsko itd. Različne
vrste kolaboriranja z zlimi silami, pa naj gre za oblastno politične zadeve, finančne mahinacije, tenkočutno »razumevanje« mafije ali pedofilijo, prostitucijo
ter drugo »prekletstvo«, še danes prispevajo k moralno etičnim pretresom in
izgubljanju vrednot, orientirjev življenja. Za temne lise na podobi katolištva in
katoliške vsakokratne duhovnosti pa so »poskrbeli« ob sistemskem ravnanju
institucij še posamičnikleriki sami, ko so se radi pregrešili zoper vzdržnost v
življenju in zoper druge zapovedi ter postulate kanonskega prava in moralke,
ko so učili, zapovedovali, terjali eno in živeli drugo.
Ne da bi sedaj podrobneje naštevali vrste in oblike pomembnih, v sistem
povezanih in institucionaliziranih pojavov duhovnosti, njihovo naprednost ali
konservativnost, geografske in historične razlike, in ne da bi jih sedaj primerjali z manj sistemskimi oblikami socialnega nadzora, ljudskih običajev, šeg,
praznovanj itd., z bolj odmaknjenimi mističnimi ali ezoteričnimi oblikami,
moramo vzpostaviti »odnos« do posamične duhovnosti: njene plemenitosti,
dignitete, pozitivnosti ne merimo, ocenjujemo po tem, kako konsistentna je in
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kaj ter kako razglaša in zapoveduje – njen prispevek merimo, vrednotimo po
konkretnem, vsakokratnem odzivu na čisto običajno, vsakdanjo življenjsko
problematiko in po načinu reševanja pred njo postavljenih nalog. Njenega
prispevka ne »tehtamo« po tem, k čemu poziva, kaj izpoveduje, razglaša
in uči, ampak po tem, kar »živi«.

DUHOVNOST NA »RUŠKEM«
Katoliška in širša krščanska duhovnost2 ruškega sveta sta se razvili na tleh,
na katerih so se različne družbene strukture/ureditve z njihovim značilnim sistemom preživljanja in oblikami socialnega ter duhovnega življenja vzpostavile že dve tisočletji poprej. Katolicizem pri nas nima časovnega prvenstva.
Nekako na izteku bronaste dobe in prehoda v železno so se iz zakarpatskega,
jugovzhodnega dela Evrope prek srednjeevropskih ozemelj k nam priselila
ljudstva, ki jih uvrščamo med ljudstva s kulturo žarnih grobišč. V primerjavi s starejšimi mezopotamskimi, egipčanskimi in drugimi zgodnjimi ljudstvi,
kulturami/civilizacijami, so žarno grobne družbene skupnosti seveda bistveno
bolj primitivne. Ne samo religijsko, duhovno, tudi kar se tiče družbene organizacije, načina proizvodnje, posebnih razvojnih oblik družbene nadgradnje,
kolektivnih oblik zavesti (umetnosti, znanosti). Lahko bi rekli, da so takratni
naseljenci na našem območju živeli na ravni survivalizma, golega preživetja.
Pa vendar, kljub temu faznemu zaostanku so plemena, rodovi kulture žarnih
grobišč za nas zelo pomembni. Ne le zato, ker so bili tukaj precej številčni.
Arheologi so odkrili samo v Rušah in Bezeni krepko preko tisoč žarnih grobov3 na treh lokacijah, vseh blizu reke Drave. Pomembni so bili, kljub skromni
razvitosti družbenih norm, verovanj, ritualov in načina produkcije …, saj so
bili to prvi znani kolonizatorji »ruškega«. Danes vemo, da je prav njihovo
kultiviranje divje narave, v srednjem veku bi rekli puščave, bilo najbrž ključno
za priseljevanje kasnejših skupin.
2

3

Spomnimo še enkrat, da se duhovnost, vera, religija, cerkveni sistemi, kultura itd. ne prekrivajo v celoti.
Medsebojni vplivi so pomembni, a se, vsaj pretežno, vzajemno bogatijo in ne izključujejo povsem, nastajajo nove in nove pojavne oblike, včasih tudi na račun izginjanja posameznih tradicij. Krščanska, katoliška
duhovnost v nordijskem svetu ni istovetna s tisto v afriškem, ameriškem ali vzhodnem svetu, prav tako kot
katolicizem, katolištvo ni povsem homogeno; opazno se razlikuje na primer bolj hladni, razumski katolicizem
od tistega srčnega, čustvenega ali zamaknjeno kontemplativnega, misticizmu bližjega.
Pridatki, najdeni v grobovih, potrjujejo relativno nizko stopnjo razvitosti teh skupin prebivalstva. Ni ostankov
bolj sofisticiranih orodij, ne orožja in ne drugih sredstev za življenje. Tudi žare same in njihov način izdelave,
oblike, velikost ter hramba v zemljišču so zelo enostavni, tako kot redki okrasni premeti. Zanimivo pa je, da
do danes ni pomembnejših odkritij in raziskav naselbin, ki bi nam razkrile, povedale kaj več o tej preteklosti
med 10. in 7. stoletjem pred našim štetjem. Več in podrobneje o tem najdemo zapisanega v delih Stanka
Pahiča, Bibe Teržan, Mire Strmšnik Gulič in drugih raziskovalcev, maketo primitivnega bivališča, »hiše«, pa si
lahko ogledamo v Pokrajinskem muzeju v Mariboru.
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O tem, ali so ljudstvom s kulturo žarnih grobišč sledili naseljenci železne
dobe ali ne, ni povsem enotnih stališč. Nekateri menijo, da imena »gradišče«
kažejo na obljudenost naših krajev v železni dobi. Večinoma pa stroka meni,
da sta se tako halštatska kot latenska doba nekako »izognili« krajem naših
današnjih naselij. Na »ruškem« ni prepričljivih, verodostojnih arheoloških
izkopanin ali kakšnih drugih najdb, dokazov, da so na primer nekdanji severni
sosedje Grkov (Iliri) imeli tukaj kak pomemben vpliv, prav tako kot srednjeevropski Kelti ne. Nekaj posamičnih in bolj obrobnih najdb pa je za nekatere
strokovnjake bilo dovolj, da »poglavja« Iliri, Kelti niso dokončno odmislili.
Že zato ne, ker je bila njihova prisotnost drugod na slovenskih tleh pomembna.
Drugače je bilo na začetku prvega tisočletja, v prvih stoletjih našega štetja. V tistem času so se v Rušah naselili nekdanji rimski vojaki. Tudi oni so
zasedli lokacije blizu Drave. S seboj so prinesli za Rim tipično gospodarsko,
družbeno strukturo in verovanja, sodobnejšo duhovnost. Ni znano, da bi tukaj
naleteli na staroselce in kako bi naj z morebitnimi naseljenci ravnali. Vemo pa,
na osnovi najdenih arheoloških ostalin, da so gradili zidane stavbe, da je odkrita
vila rustika imela centralno ogrevanje preko vzidanih grelnih kanalov in da so
si zgradili še svoje svetišče. Rimljani so k nam prinesli res pomembne novosti, tako materialne kot duhovne in religijske, ter vzpostavili nov družbeni red.
Brez dvoma so upokojeni vojaki, veterani, tudi pri nas, tako kot drugod, širili
rimsko duhovnost, kulturo, civilizacijske dosežke. Ali so bili takratni rimski
naseljenci povezani na primer s Ptujem in so morda z njim trgovali, ni mogoče
zanesljivo trditi. Možno pa je, da so se gospodarsko širše povezovali, saj vemo,
da je bil po reki Dravi že vzpostavljen »vodni promet«, pod obronki Pohorja
pa je bila iz mariborske strani do tukajšnjega naselja speljana cesta, ki je prečkala Dravo (najbrž z brodom) v bližini mitreja. Skoraj dve tisočletji kasneje so
ob pripravah na gradnjo Elektrarne Fala, kak kilometer bolj zahodno, naleteli
na ostanke rimske ceste. Omeniti moramo, da so rimski naseljenci prinesli v
naše kraje pisavo. Nekatera izpisana imena na svetišču ter številke, vtisnjene v
opeko, pričajo o tem. Kako so takrat imenovali naselje svojega bivanja, doslej
ni znano. Da bi naselje z rečnim prometom, brodom, cesto in svetiščem bilo
brezimno, pa je malo verjetno. Še posebej lahko podvomimo o tem zato, ker
naselje najbrž ni bilo le kakšno manjše kmečko gospodarstvo, zaselek. Zoper
to govorijo tudi številne rimske gomile na treh znanih lokacijah.
Tukaj postavljeno svetišče, mitrej, verjetno osrednja zgradba, od katere je v
Rušah ostala samo lokacija, vse drugo, kar je od njega ostalo, pa je v Mariboru
in tujini, priča o tem, da so širili duhovnost z močnimi vzhodnjaškimi religioznimi vplivi in poganstvo. Ker drugih naseljencev z morebitnimi krščanskimi,
monoteističnimi, takrat še preganjanimi nazori ni bilo, tudi ni moglo biti kakšne
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hude verske nestrpnosti, kakršno je takrat podpiral cesar Dioklecijan. Žal nekaj
stoletij njihove prisotnosti, ki je nedvomno pomenila visoko razvojno stopnjo,
danes ni več prezentne. Ljudem je to obdobje že zdavnaj zbledelo v spominu, v
naravi pa je še nekaj komaj opaznih sledov, večinoma nedaleč stran od lokacij
žarnih grobišč(!) in ene naselbine kolonistov. Čeprav tudi zelo ugledni znanstveniki pišejo o začetkih kolonizacije »ruškega« v 12. in 13. stoletju, bi bilo
moč in najbrž upravičeno naselitev rimskega življa v tukajšnjem okolju šteti za
že drugo kolonizacijo. In prav bi bilo, da se ostaline te dobe v naravi nekoliko
uredijo ter postavijo kakšne replike ali vsaj informativne table. Morda se bo
komu kdaj zdelo vredno celo poimenovati kakšno ulico, trg, park z imenom,
ki bi spominjalo na »ruške rimske čase«.
»Tako se je duh prebijal naprej«, bi lahko malo hegeljansko vzkliknili! To
napredovanje duha ni bilo dolgega veka. Kmalu po prelomu tretjega v četrto
stoletje našega štetja ruško okolje že zopet izgine z zgodovinske scene. Ne
vemo, ne kam in ne zakaj so takratni »Rušani« odšli. Naravnih razlogov za to ni
bilo, gospodarskih tudi ne, tako da nam preostane tveganje ocene, da so pričeli
zapuščati te kraje zaradi državno političnih razlogov, krize, v katero je zašel
imperij in zaradi katere se je nato tudi sesedel. Razlogom bi torej z današnjo
dikcijo rekli makro politični razlogi in niso bili morda razlogi kakšnega bolj
specifičnega, lokalnega značaja. Atraktivna moč provinc je izpuhtela.
Pomislili bi, da so izpraznjen prostor v zgodnjem srednjem veku zapolnili
agresivni4 Slovani5, ki so v silnih valovih butali med drugim ob južno vzhodne
evropske meje. Čeprav so bili takratni Slovani v svojih osvajanjih ne samo
uspešni, pač pa tudi izredno neprizanesljivi, grobi, primitivni, tako da so jih
bizantinski zgodovinarji6 opisovali kot najstrašnejše klavce, uničevalce, in
so za prebivalstvo pomenili »čisto grozo« (kot nekoč Kelti in druga bojevita
ljudstva), na »ruško« niso prišli. Naše območje je bilo, vsaj kar se zgodnjega
srednjega veka tiče, ponovno »izpraznjeno«, nastala je večstoletna temna
lisa nepopisanega. Nobenih arheoloških ostalin staroslovanskega sveta,
nobenih naselij, prometnic, gospodarstev, institucij, verske organizacije,
4

5

6

To agresivnost in željo/nujo po osvajanju tujih ozemelj lahko povežemo z njihovim načinom gospodarjenja,
ki je bilo kmetovanje požigalniškega značaja. Le-to terja zaradi svoje primitivnosti ter izčrpavanja, uničenja
rodovitnih tal zmeraj nove in večje površine, kar žene primitivno ljudstvo v osvajalske pohode, širitve svojih
ozemelj.
O načinu življenja, duhovnosti itd. ljudstev kulture žarnih grobišč, Keltov, Ilirov, Rimljanov in končno Slovanov
(na »ruškem«) lahko najdemo več v knjižici Ruše (mesta miru in spomina – pokopališča) V. Rezmana in M.
Grahornika.
Le-ti niso bili edini, ki so jih opisovali z največjo grozo. Tudi nekateri slovenski zgodovinarji, staroste našega
zgodovinopisja se niso izogibali opisu grozot, ki so spremljale slovanske pohode, osvajanja. Zanimivo je, da
pri nas najpogosteje slovansko prodiranje in osvajanje ter uničevanje krajev, ljudstev, religij itd. poimenujemo
kar s pojmom »selitev«. Zveni nekako manj grobo, kot da bi hoteli vsaj malo omiliti početje naših prednikov.
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pokopališč, plemiških struktur, pomembnih ljudi, zapisov, umetniških del ali
česa podobnega. Kar je bilo tukajšnjega življa, je živel povsem »razsejano«.
Tudi tisti redki kmetje, ki so jih koroški benediktinci dobili konec 10. stoletja
»podarjene« z zemljo vred, so živeli bolj ali manj na samnjah in ne v kakšnih
strnjenih, organiziranih zaselkih, za nameček pa jih je bilo skromno število.
Še največ je bilo pustega, neobljudenega sveta. Za priimki, ki so zveneli in
bili pisani nemško, se sicer da slutiti kaj slovanskega, a pred dobo visokega
srednjega veka takšnih zapisov itak ni bilo, saj je bilo tudi naseljencev zelo
malo – le tu in tam kakšna domačija. Je bila slovanskega porekla, kulture,
duhovnosti? Ni mogoče preprosto pritrditi. Ni verodostojnih dokazov za to.
Pa tudi kakšnega posebnega razvojnega napredka ni moč zaznati. Prodirajoči
Slovani so bili glede na razvitejšo svetovno sceno na primitivni ravni, krasila
jih je množičnost, moč, sila, brutalnost, bojevitost, grobost, kar vse skupaj in še
kaj jim je zagotavljalo učinkovitost, uspeh. Lahko se navdušujemo nad poetiko
njihove ljudske kulture, praznovanji, običaji, tradicijo …, a njihov politeizem,
poganstvo je bilo zaostalo za takrat že močno razširjeno monoteistično vero in
cerkvami, zraščenimi s politiko, državo, skratka z oblastjo. Bilo je na razvojno
nižji materialni in duhovni ravni. Tudi, če so na »ruškem« živeli v tem obdobju
priseljenci slovanskega izvora, so bili gotovo pokristjanjeni. Pričevanj o
tukajšnjem slovanskem poganstvu in duhovnosti ne poznamo, legende pa
postavljajo že v deveto stoletje katolicizem kot nevprašljivo bistveno značilnost
»ruškega« sveta.
Tretja kolonizacija »ruškega«, ki sega v čas začetkov visokega srednjega veka, je kolonizacija, ki se je dogajala na krilih katoliške duhovnosti in
katolicizma sploh in je pravzaprav širjenje germanskega7 sveta, njegovega
vpliva, je bolje listinsko in drugače izpričana. Ta kolonizacija, ki se je pričela
z letom 1091, ko je velik in pomemben grofovski rod Spanheimov ustanovil
benediktinski samostan Šentpavel in mu med drugim podaril ruška posestva,
vinograde v Selnici in pusto ozemlje na lovrenškem Pohorju, je pravzaprav nov
proces priseljevanja tujcev, benediktinskih menihov s spremstvom. Opat jih je
poslal v pusti lovrenški svet, kjer je bila vzpostavljena samostanska ekspozitura (kasneje prestavljena na Falo), da bi benediktinci tu skupaj s podložniki
gospodarili in širili katolicizem.
Zelo pogosto je bila kasneje opisana preteklost katolicizma na »ruškem« tudi
na precej legendaričen način. Legende niso nekaj, nad čimer bi lahko mirno
zamahnili z roko in nato vse skupaj pozabili. Lahko so tudi zelo povedne, motivirajoče, lahko so povezujoče ali sprožajo sovraštvo, torej so lahko spiritus
agens, gibalo. Prav zato bo nekaj govora tudi o njih.
7

Pravilneje bi bilo verjetno reči germaniziranega sveta priseljenih južnih Slovanov.
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Postavimo legendo o ruški cerkvi na začetek. Ta postavlja zametke katolizacije kar dve stoletji nazaj, vsaj v čas iztekajočega se 9. stoletja. Takrat bi
naj sredi ruškega naselja že stala kapela, skromna in razpadajoča. Edmund
Weissegg in njegova žena Irmengarda, mogočna štajerska plemiča, ki nista
mogla imeti otrok, naj bi se zaobljubila, da bosta na tem mestu zgradila novo,
veliko cerkev v zahvalo, ako bo njuna prošnja Mariji, da ju obdari z otroci, uslišana. Po Marijini priprošnji bogu sta Weisseggova v naslednjih letih res dobila
pet otrok ter leta 900 pričela z gradnjo cerkve. Končana je bila in kristjanom
predana na dan Marijinega imena, 8. septembra leta 905. Ta dan je »rojstni
dan« tradicije romarskih prihodov v Ruše.8 Množice od blizu in daleč so
prišle takrat, se priporočale Mariji za milost in se zahvaljevale za njeno dobroto
in čudeže. Pustimo vnemar problematične domišljijske dimenzije te legende
in se osredotočimo na bistvo zgodbe. To pa je pripravljenost ljudi, verjeti
v Marijine čudeže, milost ter dobrohotnost, zavetništvo, in nato pripravljenost, stoletja dolgo, vse do danes, romati v Ruše. O tem, kaj in koliko so
k temu prispevali duhovniki, kakšno prepoznavnost v širšem okolju Ruš je to
omogočilo, koliko ljudi se je stekalo v naše kraje in koliko denarja, s katerim
se je zagotavljalo krajevni razvoj, kaj je to pomenilo za pastoralo in širjenje
katoliške duhovnosti, o tem so pisali številni avtorji.9 Vse do danes lahko tako
rekoč na lastni koži preverimo moč, atraktivnost »virtualnega«10, duhovnega
sveta. Če ne drugače, duhovno, pa tako, da preprosto iz »radovednosti« obiščemo kakšno izmed romanj ali proščenj v Rušah, v Puščavi, pri Svetem Duhu
ali pri Svetem Arehu. Tisti, ki jim tega ni mar, bi bili najbrž presenečeni, ko bi
videli, koliko ljudi se zbere, domačinov, romarjev (in drugih obiskovalcev) od
drugod iz Slovenije ali iz tujine. To, kako zlahka se da vse skupaj profanirati,
naj bo le apostrofično omenjeno.
Romanja so ena od možnih oblik širjenja (katoliške) duhovnosti. Tista oblika, za katero bi lahko rekli, da obsega predvsem bolj čustveno, srčno, »mehko vsebino«: upanje, milost, skromnost, dobrohotnost, altruistično žrtvovanje, sočutnost, solidarnost, odpuščanje, hvaležnost … Gre za tisto obliko, ki
se zelo pogosto povezuje z Marijo, marijanstvom. Utemeljena je na »dobrem«. Duhovnost ima kajpak še svoje druge plati. Ko je fundirana na razumu,
8

9
10

Takrat je bil po kroniki naš župnik brat ustanovitelja/graditelja ruške cerkve, Janez Caharija žl. Wajsek, ki ga je
po skoraj petdesetletnem službovanju nasledil ustanoviteljev najstarejši sin, Jožef žl. Wajsek. Služil je do leta
975 in tako so Wajseki tako skoraj celo prvo stoletje obstoja ruške cerkve le-to tudi vodili.
Kratek poljuden pregled te tematike najdemo v knjižici Ruše (stavbna – sakralna dediščina).
Tudi v sodobnosti je prisotna privlačna moč »virtualnega«, zlasti, če je primerno komercializirana. Pogojno
bi lahko to imenovali »IKT ali digitalna duhovnost«. Pomembna razlika je v tem, da je nekoč romanje ljudi
množično združevalo in še danes je tako. Virtualni računalniški, digitalni svet pa med ljudi postavlja »prostor«
osame, ločenosti, pretirane individualizacije, ki človeškemu rodu ni genuina.
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mogočnosti, redu, hierarhiji, poslušnosti, služenju, nadzoru, oblasti, strahu,
kaznovanju ter moralnem, etičnem, socialnem, verskem sankcioniranju in tako
naprej, gre za »trdo vsebino« duhovnosti. Katolicizem in katoliška duhovnost
na to tršo plat nista imuna.
V tisti čas začetkov visokega srednjega veka Mezneričeva ruška latinska
kronika umešča začetke šolstva v tem podpohorskem okolju. Že leta 1187 naj
bi v Rušah bila ustanovljena šola. Prvi učitelj naj bi bil Alfonzij Marijan, ki je
poučeval skupaj s štirimi pomočniki in ki je prav v tem letu zaključil s svojim
poslanstvom tukajšnjega župnika. Nosilci znanja so bili tisti čas pripadniki
duhovščine, saj je Cerkev ob visokem plemstvu tako rekoč edina skrbela za
izobrazbo svojega kadra. Podobno neverjetna kot zgodba o prvi šoli je zgodba
o oddelku Dunajske univerze na falski graščini, ki naj bi deloval na začetku
15. stoletja. Nekateri so o tej »fakulteti« znali pisati celo tako, da so poimensko
navedli profesorje, predmetnik itn. V resnici je šlo za to, da so na Fali živeli
različni redovniki, tam študirali in se pripravljali na študij na univerzi. Celo
o tem, kar je bilo v latinski kroniki napisanega o ruški latinski šoli, moramo
govoriti s primerno mero rezerve. Dasiravno je kronist popisal tisoče učencev,
ki so šolo obiskovali med leti 1645 in 1760, poročal tudi o nadaljnji karieri
učencev in o drugih podrobnostih, dokumentacija ni ohranjena: ne vpisnice, ne
morebitna korespondenca učencev s svojci, ne izkazi o opravljenem šolanju,
ne računi, seznami plačanih šolnin itd. ne obstajajo. Vendar dvoma o tem, ali
je šola11 res delovala ali ne seveda ni, le nekatere »podrobnosti« zvene kot malo
verjetne. Na primer tista o množičnih vpisih na prelomu 17. v 18. stoletje, ko bi
naj šolo obiskovalo več učencev, kot je bilo v Rušah vseh prebivalcev skupaj.
A 6681 učencev iz različnih koncev Srednje Evrope (med njimi več sto učencev iz Ruš in bližnjih krajev) v 112 letih, desetine učiteljev ter visoki položaji,
ki so jih nekdanji učenci zasedali v Cerkvi, državni upravi in politiki ter na
drugih področjih, govorijo o pomembnosti te šole, ki je s svojim delom pričela
celo stoletje pred mariborsko jezuitsko gimnazijo. Prav zaradi tega in zaradi
visokega ugleda, ki ga je šola uživala v svetu, je za nekatere njen ustanovitelj
in prvi vodja, župnik Jurij Kozina, naš najpomembnejši župnik ali celo najpomembnejši Rušan. Ko je šola, ki je bila sicer v lasti ruške župnije ugasnila, je
slava ruškega ljudskega župnijskega šolstva za nekaj časa poniknila. Stoletje
kasneje, konec 19. stoletja, ko je cerkveno pokroviteljstvo izgubilo svoj vpliv,
so mladi učitelji ljudske šole zopet povzdignili njen ugled.
Z nekaj časovnega zamika se je rojevalo šolstvo še v sosednjih krajih, v
Selnici, Lovrencu, Limbušu, pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu. Povsod je
11

Glej o tem dve knjigi o ruški latinski šoli, ki ju je izdala ruška občina (Ruška latinska šola in Ruška latinska šola
– historični kontekst).
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odigralo pomembno vlogo, širilo vednost, znanje, duhovnost, ideologijo,
v začetnem obdobju katoliško, kapitalistično, kasneje socialistično. Zelo
pomembne so bile še neformalne šole, ki so jih na glažutah v 19. stoletju za
delavske otroke ustanovili lastniki glažut. Prav posebnega pomena za razvoj so
bile še ruške vajeniške, tehniške šole in gimnazija ter glasbene šole. Šolstvo,
ki je bilo do časov socialne revolucije pod pokroviteljstvom ali vsaj v tesnem
sodelovanju s katoliško Cerkvijo, je bilo na »ruškem« daleč bolj razvito in
bistveno pomembnejše kot v drugih primerljivih, bližnjih okoljih. Danes ruško
šolstvo takšnega ugleda, kot ga je imelo nekoč, že lep čas nima več.
Tako kot šolstvo posebej, je duhovnost gradila in širila kultura na sploh,
pa naj gre za jezik, umetnost, knjige, glasbo, politiko narodnega prebujanja
ali na primer gledališče. Najprej si oglejmo, kako je bilo s slednjim. Začetki
naj bi segali v čas, čisto blizu začetkom šolstva, v leto 1210, v čas, ko naj
bi bil zgrajen ruški Odeum (Odeon), ruška »gledališka hiša«. Lokalno
cerkev je prav tega leta prevzel Avguštin Lampl. »Igre«, seveda verskega
značaja, naj bi igrali vsaj do leta 1238, ves čas Lamplovega župnikovanja.
Po drugi verziji pa naj bi v Odeumu še leta 1444 cesarju Ferdinandu III.
Habsburškemu ob priliki njegovega obiska v Rušah pripravili veličastno slavje.
Do leta 1680 nato ni več poročil o gledaliških igrah. Takrat pa, tega leta je
oče Ruš, kakor so ga imenovali, župnik Luka Jamnik, uvedel igranje ruških
gledaliških (verskih) iger v režiji ruške latinske šole. Polnih 42 let so igrali
učenci, učitelji in igralci od drugod na »ruškem letnem odru«, v gledališču
na prostem. Sprva severozahodno od cerkve, tako, da je del odra stal na
pokopališču, nato pa kakšnih petdeset metrov stran, na mestu današnjega Trga
vstaje, kjer so uredili letno gledališče v obliki amfiteatra. Igre so bile verske
vsebine, pogosto namenjene opevanju Marije in njenih zaslug, tudi za zmago
nad Turki. Občasno so igrali tudi v slovenskem jeziku, privabljali pa so velike
množice obiskovalcev12 iz različnih, bolj oddaljenih krajev, saj so jih izvajali
pretežno v času Ruške nedelje. Ob slabem vremenu so igre morali prekiniti.
Igralce, pretežno učence so nagradili, zelo otipljiva posledica teh iger pa je bil
cerkveni inkaso, iz katerega so deloma financirali tudi drugo, ne le gledališko
dejavnost. Kakšne so bile te verske igre pretežno baročnega značaja, kako
so jih v Srednji Evropi cenili, kako so prispevale k svetovljanstvu, vpetosti
v svet, širjenju kulture itd., lahko beremo v številnih raziskavah, objavljenih
prispevkih.13
12

13

Največje število naj bi skupaj s ponovitvijo naraslo na 20 000 glavo množico. Ruše so takrat imele manj kot
500 prebivalcev.
Zadnji je o tem v Rušah poglobljeno predaval in pisal dr. Marko Marin pred dvema desetletjema. Glej v knjigi
Ruška latinska šola – historični kontekst.
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Gledališke igre so kasneje, v prvi polovici dvajsetega stoletja, Rušam še
enkrat močno »dvignile ugled«. Najprej so jih igrali člani Kmetskega bralnega
društva, katerega pobudnik je bil leta 1865 znameniti župnik Božidar Matija
Wurzer-Korenjak. Občina je bila podpornica, nosilci pa že omenjeni mladi
učitelji ter ruški kulturniki in kulturnice. Pri igrah je »sodeloval ves kraj«. Še
zlasti po prvi svetovni vojni. Igre so bile včasih, zlasti na začetku, tudi samo
skeči, pogosto pa so bile takšne, da so terjale temeljitejše delo in več časa ter
sredstev. V obdobju do druge svetovne vojne so jih pripravljali člani Bralnega
društva in katoliške skupine, ki se je iz društva osamosvojila po prvi svetovni
vojni (Prosvetno društvo), ter sokoli. Sokolskemu društvu, ki je zgradilo novo
(že drugo!) letno gledališče (na prostem), se je v tridesetih priključila gledališka sekcija Bralnega društva. Društva so pripravljala po neverjetnih 10 in več
premier letno. Dosegla so nivo predstav, ki je bil dovolj atraktiven, da so si jih
prišli ogledati obiskovalci sosednjih krajev in so iz Maribora celo organizirali
poseben prevoz zanje. Po drugi vojni so sindikalna društva (SKUD), delavsko
prosvetna društva (Prosveta, Svoboda) in šole (PiKUD, MKUD) še nekaj časa
pripravljali gledališke predstave, potem pa so to dejavnost zanemarili in je že
več deset let (razen bolj sporadično) skorajda ni zaznati. Nadomestilo za tovrstno dejavnost in zadovoljevanje duhovnih potreb so akterji na polju kulture
našli v dobro obiskanih sodobnih festivalih,14 namenjenih bolj lahkotnemu
preživljanju prostega časa in zabavi. Nekatere razlike med »prej« in »sedaj«
so v oči bijoče – dobro se jih je zavedati, saj so stvar tako inteligibilne duhovnosti kot njene povnanjenosti, njenih vsakokratnih materialnih pojavnih oblik.
Nekoč so igre študirali, pripravili, režirali in igrali domačini, tukajšnje prebivalstvo. Amatersko, v prostem času, po delu, v okviru prostovoljne društvene
dejavnosti. Ključni ljudje so bili vpeti v vsakdan in so s svojo umetniško rastjo
bogatili domačo kulturno, duhovno »krajino«. Bili so aktivni, kreativni ustvarjalci. Tudi »skoraj vsi drugi krajani« so občasno pomagali, bodisi s pripravo
scene, kostumov ali kako drugače. Sodobne festivale kot zloženke pretežno
sestavljajo komercialno usposobljeni, vešči organizatorji, igre pa študirajo
drugje, igrajo plačani igralci in estradniki od drugod, nosilci dogajanja so
profesionalci, ki pridejo, pospravijo zasluženo in odidejo. Kolikor nastopijo
domači posamezniki in se predstavijo domača društva, to večkrat izzveni kot
slabo opažena manifestacija.
14

FLOR – Festival ruški letni oder; nekdanje dogajanje na Letnem gledališču so po dolgem premoru prvi skušali
obuditi predstavniki društva Pomlad (1998), letos pa je festival slavil že 22 let obstoja, od tega 20 let v organizaciji občinskega zavoda CEZAM, a so na odru domača kulturna društva oziroma gledališke predstave prava
redkost. Primat v javni prepoznavnosti CEZAMU prevzema selniški HRAM, katerega program pa v pomembni
meri prispevajo domači igralci, društva. Daleč najpomembnejši za življenje ljubiteljske kulture je (limbuško)
pekrski vsakoletni celomesečni festival komedije.
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Nekoč je bila publika množična, od drugod so prihajali v Ruše, da bi si z
zanimanjem ogledali, kaj so pripravili Rušani in Rušanke. Na dandanašnjih
nastopih domačinov je pogosto nastopajočih dobesedno več kot obiskovalcev.
Nastope tujih plačanih igralcev, estradnih pevk, pevcev, humoristov in »standupovcev« pa še zmeraj prihaja gledat, poslušat veliko ljudi15, ki se pripeljejo iz
zelo različnih krajev. Seveda so tudi domačini med obiskovalci, z drugimi vred
pasivni, nezahtevni konzumenti prireditev za preganjanje dolgčasa. In če so
nekoč igrali igre ter organizirali druge kulturne prireditve domači zanesenjaki
prostovoljno, z jasno namero vzgajati, spodbujati ljudi k moralnemu, etično,
duhovno »priporočljivemu« načinu življenja, k socialni pravičnosti, narodni
zavednosti, trdni domovinski, lokalni pripadnosti, so danes, vsaj zdi se tako,
različni festivali duhovno izpraznjeni, kot »izsesani«. Organizatorji, redno zaposleni, s pomočjo nekaterih prostovoljcev svojo vlogo »servisa« opravljajo
dobro, nekateri iz lastnih kulturniških vzgibov, drugim je to pač način preživetja. Brez dobrih organizacijskih, promocijskih, marketinških sposobnosti
danes ne gre – le da je to za kreacijo, širjenje duhovnosti pač bolj obstranskega
pomena. Seveda to drži le, če ne gre, kot pri promociji, za umetniško, likovno,
glasbeno, književno, estetsko … dejavnost samo.
Gledališko dejavnost … so duhovniki skupaj z drugimi krajani razvijali tudi
v sosednjih krajih. Na primer v Lovrencu, kjer so bili gonilne sile župnik Janez
Oblak, pa Jože Petrun in drugi, ki niso podlegli nemškutarskim pritiskom, ki
jih je bil trški Lovrenc deležen in kjer se je nemškutarstvo v veliki meri tudi
»prijelo«. Bolj pokončno so se držali v Selnici. Še en župnik, Janez Čokl,
kasneje amaterski režiser Adolf Hoelzl … so bili tamkajšnji stebri gledaliških
iger s številnimi pomočniki in obiskovalci. Res da je bila gledališka dejavnost
v drugih, sosednjih krajih manj intenzivna kot v Rušah, se je pa ohranila in
krepila duhovnost dlje v sodobnost in je lahko še danes, kot na primer tista v
Pekrah, zgled mnogim drugim.
H korpusu tistih, ki poganjajo kulturni, duhovni razvoj in ki prispevajo h
kolektivni duhovnosti, nekakšnemu duhovnemu značaju, karakterju naših krajev, sodijo še mnogi drugi ustvarjalci. Jezik, literatura, torej pisanje, branje,
posojanje knjig, arhivska, kroniška, raziskovalna dejavnost so prav tako bistveni
deli duhovnega sveta. Na »ruškem« je bil nekoč ta del duhovnosti tako rekoč
pionirskega in bistvenega pomena. Nič čudnega, če vemo, da je bil in ostal
benediktinski red tisti, ki je širil katolicizem (kot mnogo kasneje na primer
jezuiti), in ki je bil pravzaprav »red knjige«. V nadaljevanju bomo namenili
nekaj besed raznim zapisom, kronikam ter drugim kroniškim virom in knjigam
15

Na premieri in ponovitvi prve predstave na novozgrajenem letnem gledališču je bilo po poročanju kar neverjetnih 6000 obiskovalcev – v času, ko so Ruše štele vsaj trikrat manj prebivalcev.
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ter knjižničarstvu na »ruškem«, obsežneje pa je to že bilo predstavljeno v delu
z naslovom Knji(ga)žnica v LIRINI izdaji pred tremi leti. Katoliški duhovniki
našega območja so menda že na začetku 16. stoletja16 pisali cerkvene zapise in
tako ohranili sedanjosti spomin na pomembne dogodke. Od takrat naprej so se
pisale kronike, matice in druge listine, a žal tiste prve niso več ohranjene. To
kroniško delo duhovnikov je neprecenljive vrednosti za poznavanje preteklosti, pa tudi v svojih enostranostih v zapisih, morebitnih pretiravanjih in himničnosti so velikega pomena: razkrivajo zgodovino, nam omogočajo vpogled
v dogajanje in v takratno duhovnost, razumevanje sveta, odnos do pojavnih
oblik življenja posameznikov ter družbe in še več. Nekatere cerkvene in druge
kronike so v preteklosti že bile strokovno analizirane, ocenjene, predstavljene,
vse pa še ne, oziroma so bile izgubljene ali so pod trenutnim neupravičenim ter
nesmiselnim »embargom« posestnikov.
Knjižni fondi v naših župnijah so pričeli nastajati zgodaj. Tako še danes v
Ruškem in limbuškem župnijskem uradu hranijo desetine več kot tristo let starih
knjig; najstarejše so že presegle štiristoletnico. Ne vemo, kdaj so bile nabavljene
in hranjene v župniščih. Pisane v latinskem, nemškem ali kakem drugem jeziku
so bile tako ali tako nedostopne širšemu bralnemu krogu, izobraženi duhovniki
pa so se najbrž prav »utapljali« v branju,17 širili svoje lastno obzorje in katoliško ter drugo duhovnost. Posebno zanimiv je primer bogoslovca Boljfenka
Serepca, ki je bil v bojih s Turki ujet in nato v turškem suženjstvu. Zaobljubil
se je Mariji in se leta 1703 po čudežnem pobegu pojavil v Rušah z darili v
zahvalo za naklonjeno usodo. Kronist je zapisal, da so bila ta darila – knjige!
Dobro stoletje kasneje pa so knjige v našem širšem okolju dobile še organizirano hrambo in izposojo. Prvi, ki je na Spodnjem Štajerskem ustanovil (župnijsko) knjižnico, namenjeno posojanju knjig faranom, je bil znameniti framski
kaplan in učenjak Oroslav Caf. Velika škoda je, da se od te knjižnice, ki je morala
biti bogata, ni nič ohranilo. Na plodna tla pa je naletela njegova pobuda, da podobno kot on store tudi drugi duhovniki. Res je limbuški župnik Anton Lah18 to
storil že kmalu in leta 1847 je »njegova« knjižnica pričela z delom. Ruški župnik
16

17

18

Božidar Wurzer v svojem slavospevu Rušam, objavljenem v Slomšekovih Drobtinicah, kot prvega kronista
omenja Janeza Marijo žl. Lihtenhaina, župnika, rojenega Rušana ...
Pregledani knjižni, starejši od stotih let, je resnično bogat. Hranjene so knjige zelo različnih vsebin. Ne gre le za
brevirje, katekizme, misale, sveta pisma in drugo nujno berilo, ki duhovnikom služi pri opravljanju pastoralne
službe. Med knjigami najdemo potopise, martirologije, leposlovno čtivo, številna znanstvena, leksikalna dela,
dela s področja medicine, fizike, astronomije, geografije, zgodovine, hvala bogu, tudi neobjavljene rokopise in
članke naših duhovnikov. Mnogo gradiva v naših župniščih je še nepopisanega in neobdelanega – ta naloga
bo morala v bodočnosti še biti opravljena.
Lahova in kasneje Wurzerjeva knjižnica/društvo sta, vsaj na začetku, kupovali in posojali le slovenske knjige,
knjige (slovenskih) avtorjev, oziroma publikacije, pisane v slovenskem jeziku.
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Božidar Wurzer je Kmetsko bralno društvo in knjižnico ustanovil leta 186519 in
na nek način se je ohranila vse do danes. Knjižnica društva se je ohranila preko
kasneje ustanovljenih društev, Sokola, Svobode in po pripojitvi ruške društvene
knjižnice »pristala« v Mariborski knjižnici z enoto Janka Glazerja v Rušah. Po
prvi svetovni vojni je v Rušah s knjižnično dejavnostjo pričelo tudi katoliško
društvo Prosveta. O njegovem delu ne vemo skoraj nič, je pa verjetno, da je v
pred leti najdenem knjižnem fondu župnijskega urada tudi kaj knjig iz tistega
časa, saj je društvo delovalo v prostorih »stare šole« v lasti Cerkve.
Za knjižničarsko in arhivsko delo ter slovenski jezik v okviru naše župnije
pa je bil pomemben tudi naš kronist, duhovnik, učitelj, Rušan Jožef Avguštin
Meznerič-Marian. Svojo kroniko je zaključil z letom zaprtja latinske šole.
Desetletje kasneje je umrl, Rušanom pa je zapustil zelo pomembno oporoko
– verjetno tudi kaj svojih knjig. Prav neverjetno zveni njegovo volilo. Veliki
Rušan in goreč zagovornik Marijinega kulta je v svoji skromnosti vse premoženje zapustil ruški cerkvi in z visokim vložkom 6000 goldinarjev ustanovil
beneficij s pogojem: beneficiat mora znati uporabljati slovenski jezik! Naš prvi
»narodni buditelj«? Že celih 30 let prej (1740) pa je dal v beneficiatski hiši dal
zgraditi še sobe zase in za delo bodočega arhiva in knjižnice.20
Meznerič je moral biti dobro seznanjen s protestantizmom in njegovimi
najvidnejšimi predstavniki na naših tleh (Trubar, Krelj, Bohorič, Dalmatin …)
ter z njihovimi prizadevanji za uveljavitev slovenskega jezika in knjig, tiskarn
in javnih knjižnic. V času, v katerem je sam živel, je rekatolizacija že dodobra
pometla s protestantizmom, tudi z njegovimi knjigami, novih, katoliških knjig,
pisanih v domačem jeziku, pa takrat še ni bilo prav veliko. Meznerič je svojo
kroniko sicer pisal v latinščini – pisanje v nemškem in latinskem jeziku je bila
takrat seveda »norma«. A spomnimo, slovenski jezik je bil umeščen že med
vsebine, ki so se poučevale v ruški latinski šoli in v domačem jeziku se je občasno igralo verske gledališke igre.
Po prvi javni, ljudski knjižnici, Trubarjevi, je svojo zahtevo oziroma priporočilo za ustanavljanje knjižnic s knjigami, pisanimi v slovenščini, poslal »v
svet« Oroslav Caf, ki je posojal svoje knjige. Morda je prav on »vznemiril«
Mezneriča, da je tako rekoč sočasno s Cafovimi prizadevanji zagotovil prostor
19

20

Kasneje so knjižnice (zasebne in javne, osebne in institucionalizirane) in bralna društva, čitalnice ustanavljali še
v drugih bližnjih krajih. Na primer v Selnici, pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu in v Lovrencu. Posebej zanimivi
sta bili tista v Lovrencu, Sadonik Pavličeva, in duhovska, za katero so denar zbirali tudi v Rušah s prireditvami,
z igranjem iger v organizaciji Kmetskega bralnega društva v Rušah. Najbogatejše osebno knjižnico je zbral
duhovnik in biblicist dr. Anton Jehart in jo v drugi polovici tridesetih let iz Maribora preselil na Smolnik.
O tem je prvi pisal Jože Mlinarič, najboljši poznavalec Notate Rastensie v svojem prispevku za Ruško kroniko
v članku z istim naslovom.
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za ruški arhiv in knjižnico – morda pa je ta njegova gesta bila čisto spontana.
Vsekakor ga lahko štejemo med pionirje. Arhivski material za pisanje kronike
je takrat že zbiral, knjige najverjetneje tudi. Čeprav je vse skupaj na začetku
služilo njegovemu osebnemu delu, bi bilo najbrž prav, če bi mu priznali prvenstvo med ruškimi arhivarji in knjižničarji. Sporočilo, kakšen pomen je imelo
njegovo prizadevanje za razvoj duhovnega sveta, se zrcali samo po sebi in v
silno pomembnost ni moč podvomiti.
Odstavke o knjigah na »ruškem« lahko sklenemo z ugotovitvijo, da je naše
območje dobro pokrito s knjižničarsko mrežo in dejavnostjo. Sodobnejše in
večje prostore bi morali zagotoviti zlasti v Rušah in Lovrencu. Da bi se za
naše območje ustanovil kak »mini arhiv« ali oddelek, na primer domoznanski,
kljub bogati zgodovini niti na daljši rok ni moč računati. Ni čutiti zainteresiranosti. Pisanje, izdajanje in zalaganje knjig je razen v primeru LIRINE založbe
povsem sporadično, čeprav je na našem področju kar nekaj bolj aktivnih avtorjev. Pravzaprav pa je društvo LIRA edina »založniška hiša«, ki zadnji dve
desetletji povezuje avtorje in bolj ali manj sistematično ter redno izdaja knjige
znotraj svojega uredniškega koncepta. Na »literarnem« področju so torej zelo
dobro obiskovane javne in šolske knjižnice tiste, ki trajno in dovolj kvalitetno
zagotavljajo dostop do »duhovnega sveta«. Izredno pomembno obogatitev
pa bi lahko že v kratkem času (z ne preveliko finančno investicijo) pomenila
ureditev župnijskih knjižnih fondov in njihove dostopnosti za zainteresirano
strokovno ter drugo javnost.
Vznik in širjenje nacionalnega prebujanja, ozaveščanja ter organiziranja21 je del vseobsežnega duhovnega sveta. V tem smislu je prvenstveno vlogo
odigrala krščanska duhovnost, najprej seveda protestantska in nato še katoliška. Marsikdaj in marsikje se je pozitivni nacionalizem izrodil v ekstremne,
ekskluzivne, šovinistične odklone. V »ruškem« svetu je temu tudi bilo tako.
Skozi poznavanje preteklosti se lahko prepričamo o njegovi odprtostjo, umirjeni razumskosti, socialni sočutnostji. Tako je bilo v preteklosti, ko so bili pri
nas deležni zavetja tisti, ki morali bodisi bežati od doma, da bi zavarovali svoja
življenja, kot tisti, ki so bili pahnjeni v vlogo beguncev zaradi socialnih, ekonomskih stisk ali političnih pritiskov. Žal pa ne manjka niti primerov, ko so iz
naših krajev ljudje bežali, bili izseljeni, pregnani ali izbrisani. Razlogi za to so
bili vseh vrst: politični, vojaški, verski, ideološki …
21

Ko se je že zdelo, da je slovenski narodni značaj … trajno zagotovljen z dozorevanjem v nacijo in zagotovitvijo
nacionalne države, so se začeli zbirati črni oblaki nad našim nebom. Mnogi opozarjajo, ne neupravičeno, na
to, da se narodni potencial »raztaplja«. Neopazno, prikrito, vse hitreje in vse bolj intenzivno. To se dogaja z
globalizacijo, z nezadržnim napredovanjem »IKT duhovnosti«, izginevanjem sveta vrednost, z »nadomeščanjem« slovenskega jezika, z »inštaliranjem« tujih jezikov v šolstvo, znanost, kar se dogaja sočasno z dezavuacijo našega jezika, z demografskimi tokovi, trendi itd.
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Najvidnejši nosilci pozitivnega nacionalnega prebujanja in ohranjanja narodove biti so bili številni duhovniki.22 Delovali so na individualni ravni ali s pomočjo organizacij, institucij, ki so jih pogosto sami ustanavljali. Seznanili smo
se že s tem, kako in kdo se je zavzemal za naš jezik, knjige, narod, duhovnost.
V tem koncu Slovenije je bilo prav malo kolaboriranja duhovništva s silami, ki
so ogrožale ali hotele izničiti naš narodno bit, identiteto. Med župniki in kaplani
še zlasti, hvala bogu, tudi ordinariji, cerkveni voditelji večinoma niso bili kompromitirani. Zato so bili kleriki pogosto žrtve raznarodovalnih sil – domačih
in okupatorskih. Številni so se odkrito postavljali na čelo naprednih društev in
drugih organizacij. Sodobni spori o tem, na katero stran se je bilo treba kdaj
postaviti, ki pri nas še kar ne ponehajo, so bolj spori drugih slovenskih okolij
in zagrizenih ideološko političnih, strankarskih spopadov.
Danes so razmere spremenjene in se za narodovo bit ni treba zavzemati na
tako »prvobitni« ravni. Tudi ni možno, saj se citiranega »raztapljanja« narodovega telesa in duhovnosti množična javnost največkrat niti ne zaveda. Sploh
je čut za potrebe, da smo ponosni na svojo narodovo bit, kulturo, duhovnost
močno otopel. Najlaže bo razgraditi nacionalno gospodarstvo, politično identiteto, ki se vse bolj izgublja v evropeizaciji, globalizmu, najbrž tudi »nacionalno
elito« vseh vrst, ki se zgleduje po modernem, učinkovitem, bogatem svetu, ki
obeta udobnost in razkošje in ki premalo postori za ohranjanje raznovrstnosti,
različnosti, za razumevanje potrebnih omejitev, za nizkoentropijsko življenje,
katerega lahko Zemlja edinega trajno(stno) dopušča … Verjetno bo najtežje
razgraditi duhovnost, saj je najglobje zasidrana in najbolj »razpršena«, v nekem smislu tudi izrazito konservativna. Kakšna bo ta prihodnja duhovnost je
težko napovedovati. Vsaj približno pa vemo, kdo so glavni nosilci, kreatorji,
promotorji … in kaj jim je storiti.
Duhovnost, v našem okolju zadnjih tisoč let pretežno katoliško obarvana,
se razen na inteligibilni, nematerialni ravni kaže tudi v povsem konkretnem
materialnem, objektiviziranem svetu. Govorimo o »povnanjeni« duhovnosti.
V katoliškem okolju o katoliški, sakralni materialni dediščini, pa naj gre za
gradbeno dediščino, opremo, umetniška dela, knjige, oblačila in druge »etno
fenomene«, običaje vsakdanjega in bolj prikritega, od oči javnosti umaknjenega življenja. V sledečih poglavjih (v drugem zvezku) bomo del tega skušali
predstaviti, pavzaprav le nanizati v obliki kataloga cerkva ter kroniških zapisov
22

Omenjena sta bila J. Meznerič in B. Wurzer, v dvajsetem stoletju moramo izpostaviti vsaj še Janka Ilca in župnijskega upravitelja Jožefa Kavčiča, tudi pisca lokalne zgodovine in »prvega ruškega ekologa«. Starejši duhovniki so bili pretežno »dobrodušni nemškutarji«. Zaslužne za oblikovanje slovenskega narodovega telesa
najdemo prav tako v limbuški, selniški in lovrenški fari. Odlikovali so se z uvajanjem slovenskega jezika v šolo,
s pisnjem slovenske cerkvene kronike, z delom v društvih, nekateri so bili tozadevno, narodobudno celo politično aktivni, izpostavljeni.
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na »ruškem« in zaključiti publikacijo z nekaterimi življenjepisnimi skicami
»naših duhovnikov«, katerih »delo« je večina od tega, kar smo v članku najbolj izpostavljali. Pred tem pa še poizkus povzetka razmišljanj o »tisočletju
katoliške duhovnosti na 'ruškem'«.

»DUH ČASA« IN NJEGOV VPLIV
NA VSAKOKRATNO ŽIVLJENJE
Nedvomno je vsaka duhovnost zelo kompleksen, prepleten, historičen pojav,
a ima v tej kompleksnosti kljub vsemu določene temeljne značilnosti, nekak
»duh časa« na povsem mišljenjski ravni kakor na ravni svoje objektiviziranosti.
Na današnje življenje duhovnost naseljencev v dobi kulture žarnih grobišč ali
kasnejših rimskih naseljencev nimata pomembnega vpliva. Za krščansko, katoliško duhovnost tega ne moremo reči. Njena determinirajoča moč zadnjega
tisočletja se spreminja, a je v sodobnosti še zmeraj zelo pomembna. Strinjati
se moramo, da je najgloblja, najtrajnejša, najbolj univerzalna, vseobsegajoča,
monolitna, organizirana …, skratka persistentna. V preteklosti ni bilo zelo pomembnih vplivov drugih vrst duhovnosti, pa tudi zelo hudih notranjih (krščanskih, katoliških) napetosti ne. Cerkev je znala z naukom, obljubami, moralko
in predpisi, zaobljubami, zavezami, nadzorom, kaznovanjem, z oblastnimi
kompetencami in na druge načine (na primer z gospoščinskim načinom gospodarjenja, dajatvami, desetino …) upravljati »svoj svet«. Če ni šlo drugače,
se je poslužila tudi najbolj trdih načinov »vzdrževanja reda« in je uveljavila
svoj interes z orožjem, vojsko.
Protestantizem se tako na »ruškem« ni razmahnil. V Rušah naj bi bila za to
zaslužna župnika Nikolaj Šintler in Šimon Nunhard. V Lovrencu, na Rdečem
bregu so v obrambo pred reformacijo postavili (sicer nekoliko pozno) cerkev
sv. Ignacija, pri Svetem Duhu so skakače, štiftarje razgnali vojaki in jim podrli
svetišče, v Limbušu, pri duhovniku najdene protestantske knjige so sežgali.
Zadnje ostanke poganstva literatura umešča v 14. stoletje, na mučilnicah pa
so izsilili priznanja za čarovniško ter na grmadah sežigali še kasneje v novem
veku, ko je še delovala ruška latinska šola … Do danes se je ohranila eksorcistična praksa preganjanja hudičevstva, pa naj se sliši še tako abotno. Razni
reformni poizkusi so se izjalovili tudi zaradi vseobsežne in perfekcionirane
mrežne organizacije cerkve, začenši s pražupnijami, župnijami-farami, vikariati, kuracijami-lokalijami, povezavami v širše cerkvene skupnost, dekanije,
arhidiakonate, škofije pa vse do vrha današnje »svetovne Cerkve«. K temu so
veliko pripomogli še najrazličnejši samostanski redovi in na primer bratovščine ter hierarhija položajev v cerkvi, pa naj gre za uradno, kleriško, za častne
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položaje ali verne laike, ki v cerkvi prevzemajo vse več nalog. Število raznih
sekt in podobnih asociacij je nepregledno. Cerkev, katolištvo je v velikem delu
sveta skratka skoraj povsem saturiralo družbeni prostor, a si morata oba zmeraj znova prizadevati za ohranite svojega vpliva in sobivanje s »konkurenco«.
Tega »organizacija« ne počne več tako eklatantno, bučno, ekskluzivistično,
domišljavo … kot nekoč, pač pa z bolj »gramscijanskim« širjenjem duhovnosti in verske prakse, bolj spravno, strpno, inkluzivno, odprto. Po tem, ko je
vso Cerkev, njen nauk, izpovedovanje vere in nosilce, klerike in laiške vernike
močno prizadela nova, ateistična, socialistična, komunistična duhovnost, so
se v zadnjih letih po osamosvojitvi Slovenije razmere zopet močno spremenile. Najprej se je nekaterim posameznikom v samostojni državi, ki so želeli
ekstremno desno, pretirano dvignil nivo aspiracij. Tudi na »ruškem«! »Polet«
ni trajal dolgo. Spoznanje, da ekskluzivizem, utemeljen na tej ali oni potenci
duhovnosti ne najde več množičnega sledenja, postaja vse bolj izražena dimenzija sodobne, odprte družbe. Posamezniki (skupine), ki ostajajo na skrajnih
pozicijah razdvajanja, nepopustljivosti ali celo ideoloških, duhovnih, političnih,
duhovnih averzij, postajajo v odprti družbi vse bolj izolirani, obrobni, malone
degutantni, v svoji frustriranosti vsaj razvojna cokla, če že ne nevarni – ko nastopijo »ugodne razmere« zanje, brusijo svoja orožja in pridobivajo slednike.
Kaj pa potem je značilnost duhovnosti današnjega časa na »ruškem«? Vpliv
katolištva, bolje rečeno njegova prisotnost, ostaja. Zlasti tistega, zaznamovana
z »razumevanjem« širjenja prostora, drže odprtosti na način papeža Frančiška.
Delovanje nosilcev katoliške duhovnosti je močno spremenjeno, pogosto v
odvisnosti od čisto konkretnih osebnosti, ki »kreirajo prostor«. Družba se na
to odziva pozitivno. Večinoma je katoliška prisotnost v porastu. Seveda ne
po številu klerikov, pa tudi ne po kakšnem eksponentnem aktivnem ter množičnem in rednem, intenzivnem prakticiranju verskih obredov ali agresivnem
»misijonstvu«. Kaže se na druge, manj opazne načine: s številom krstov otrok,
z udeležbo pri verouku, s številom birmancev, cerkvenih porok, pogrebov, z
udeležbo klerikov na pomembnih krajevnih, civilnih prireditvah, sodelovanju
z vzgojnoizobraževalnimi institucijami in v drži nevernih ljudi ter oblasti, v
toleranci do verujočih, v umirjenem sobivanju itd. Na ta način se izrazi tudi imanentna značilnost (različnih) duhovnosti: težnja po ohranjanju pozitivne vsebine
in hkrati po prestopanju svojih meja, po odprtosti. Nekatere vrednote, običaji
itd. postanejo del splošne kulture, duhovnosti, vsakdanjega življenja »vseh«.
V Občini Ruše, ne edini, se je po kratkem obdobju »klerikalizacije« po
osamosvojitvi (bolj politike kot lokalnega življa), klima unesla. S strani vodstva nove občine in Cerkve so bili tudi zastavljeni poizkusi, prispevati kaj k
»novi duhovnosti«, tolerantnosti, aktivnemu sobivanju v različnosti. Nekatera
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področja dela in življenja so bila bolj eksponirana, usmerjena proti kvartarnemu
sektorju. Nekoliko se je oživila kulturna, intelektualna sfera, homogenizirala lokalna politika, morda prav zato, ker so bile in so še zmeraj pod udarom številne
vrednote in usmeritve humanizma, lastne tako posvetni kot verski skupnosti. Za
kaj takega je potrebno sodelovanje. Občina Ruše in nekatere druge institucije,
šole so bile priznane za otrokom (Unicef), zdravemu načinu življenja (SZO),
okolju, kulturi, starostnikom, hendikepiranim in socialno prizadetim, drugače
mislečim naklonjene. Ta »duhovnost« je bila implementirana v novem centru
interesnih dejavnosti za otroke, pa centru za mlade, več desetih novih tako
imenovanih socialnih stanovanjih, opaznemu izboljšanju odnosa do okolja,
dediščine, cerkvi in laikom najvišjih, humanističnih vrednot, etičnih načel …
Drugo desetletje tretjega tisočletja je po avtorjevem mnenju, vsaj kar se
pravkar zapisanega tiče, obdobje opešanega elana in »duhovnega nihilizma«.
Sodobna duhovna situacija pri nas in v svetu se zdi izpraznjena. A za
prevladujočo »potrošniško« duhovnost ta manko, izpraznjenost in sebičnost niso najbolj pereče teme. Toliko bolj nas zato lahko veseli, da pa je
vendarle nekaj interesa za dediščino, ki nosi tudi zgodovinski pečat tisočletne katoliške duhovnosti, ki se vse bolj odpira ter usmerja k posameznemu, dostojanstva in spoštovanja vrednemu, kritičnemu ter odgovornemu
človeku.

RUŠKI DUHOVNIKI
O ruških duhovnikih, župnikih in njihovih duhovnih pomočnikih je bilo
sestavljenih več seznamov s strani različnih avtorjev. Seznam je kompiliran
po naslednjih publikacijah, člankih: Jožef Avguštin Meznerič Marian: Notata
Rastensia; Mat. Vurcer: Ruše, starodavna božja pot in nekdaj učenosti zibela; Ignacij Orožen: Das Bisthum und die diecese Lavant; Fridolin Kavčič:
Ruška gimnazija; Jožef Kavčič: Zgodovina cerkve in župnije v Rušah; Viljem
Jevšnikar: Ruše – slavna božja pot; Jože Mlinarič: Ruška kronika; Ruška latinska kronika; Drago Augustinovič: Ruška šola; Vili Rezman: Stavbna – sakralna
dediščina; dekanijski šematizmi in nekrologiji … Letnice v oklepajih večinoma
označujejo čas službovanja v Rušah.
Seznami niso povsem identični, saj so bili pisani na osnovi različnih virov,
literature, razlikujejo pa se seveda tudi glede na čas, v katerem se je seznam zaključil. Najbolj efemernih duhovnikov, torej tistih, ki so bolj »bežno« opravljali
duhovno službo v Rušah, posamezni avtorji sploh ne omenjajo, čeprav so v
seznamih (šematizmih …), ki jih hrani NŠAM, izrečno navedeni. Vendar so citirane razlike pravzaprav »manj pomembne« in ne vplivajo bistveno na celotno
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sporočilo. Zaradi tega teh razlik posebej ne obravnavamo posebej. Za strogo
znanstveno obravnavo bi bila bistveno bolj vprašljiva od teh razlik verodostojnost podatkov iz Notate Rastensie in kasnejših povzemanj le-te. Sestavljanje
»integralnega« seznama ter posamičnih vsebinskih opisov je seveda oprto na
znamenito Notato Rastensio in na Wurzerjev članek v Drobtinicah 1865/6.
Ko je kasneje duhovnik Jožef Kavčič v svojem rokopisu Zgodovina cerkve in
župnije v Rušah na strani 16 povzemal sezname, pa je za boljše razumevanje
poglavje Cerkveni predstojniki začel tako:
»Ker se v kroniki (Notati Rastensii, op. VR) navajajo imena vseh cerkv.
predstojnikov odnosno župnikov in ker so nekdaj predstojniki romarskih –
čeprav nežupnijskih – cerkev imenovali 'directores ecclesiae', župnijskih cerkev pa 'vicarii' odnosno 'parochi', bo tudi ta seznam omenjeno razpredelbo
upošteval.« Tej »razpredelbi« sledimo tudi v našem, še vedno nepopolnem, a
vendarle bolj integralnem seznamu.
Tako je v tipkopisu »Ruše – slavna božja pot« ravnal tudi Viljem Jevšnikar,
vendar z ne najbolj natančno razlago. Piše namreč, da so Ruše leta 1625 postale
župnija, kar pa ne drži povsem. Ruše so od začetka sodile pod pristojnost hoške
pražupnije in nato pod magdalenski vikariat, ki je nastal v trinajstem stoletju.
Izpod magdalenskega so Ruše prišle pod limbuški vikariat (1528), leta 1625
pa so same dobile status vikariata. Šele leta 1684 je ruška cerkev dobila status
župnije in še kasneje, komaj v 18. stoletju, se je smolniško območje izvzelo iz
župnije Lovrenc ter se vključilo v ruško faro.

SEZNAM(I) DUHOVNIKOV ŽUPNIJE RUŠE

23

Pri navajanju ruških duhovnikov torej upoštevamo razlikovanje duhovnikov glede na opombo Jožefa Kavčiča (Zgod., str. 16), da so se nekoč cerkveni
predstojniki romarskih cerkva imenovali directores ecclesiae – tudi predstojniki
tistih romarskih cerkva, ki niso bile župnijske, farne. Predstojnike drugih, župnijskih cerkva, ki niso bile romarske, so poimenovali vicarii ali parochi. Kriterij
23

Seznam ruških duhovnikov je pravzaprav »iztrgan« iz mnogo obsežnejšega seznama duhovnikov, pripravljenega za posvet »Naši duhovniki in njihova dela«, v katerem so navedeni še lovrenški, puščavski, selniški,
duhovski in limbuški duhovniki. V tem »širšem naštevanju« so predstavljeni še seznami oglejskih patriarhov, šentpavelskih opatov in salzburških nadškofov. To celovitejše poročilo bo vključeno v II. del knjige Naši
duhovniki in njihova dela. Ko govorimo o ruških duhovnikih, pa je treba pojasniti, da nimamo v mislih tudi
vseh duhovnikov, ki so bili morda rojeni v Rušah, pa niso tu nikoli službovali, ali tistih, ki so živeli na teritoriju
nekdanje velike lokalne skupnosti Ruše, preden se je razdelila. Tudi duhovnikov, ki so živeli na Fali in vodili
cerkve, župnije v Puščavi in Lovrencu, ne štejemo za ruške, kakor ne tistih, katerih farno območje seže preko občinskih meja mariborske občine deloma na področje občine Ruše, na področje nekdanje Bistrice pri
Limbušu. Pravzaprav bi bilo najbolj natančno poimenovanje tisto, ki bi za »naše« duhovnike štelo natančno
tiste, ki so službovali v župniji Marijinega imena v Rušah.
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razločevanja je torej ta, ali ima cerkev romarski značaj, oziroma, ali duhovnik
vodi župnijsko cerkev. Pomembne so te razlike med predstojniki glede njihove
vloge, cerkvenih pooblastil, pristojnosti, hierarhije … Ločnica v poimenovanju
je zato leto 1625, ko je ruška romarska cerkev dobila status vikariata – gre za
obdobje predstojništva v Rušah rojenega duhovnika Marka Pauriča.
Za nas pa je pomenljiv vsaj še en kriterij razlikovanja, namreč rojstni kraj
duhovnikov, ruških rojakov, ki so prispevali k družbenemu razvoju nasploh in
naših krajev posebej. Od 37-ih duhovnikov, ki so se zvrstili do leta 1625, je bilo
5 Rušanov. Rušanov, ki so bili voditelji cerkve (vikariata, župnije) in latinske
šole hkrati, je bilo 8, torej skoraj dve tretjini od vseh voditeljev latinske šole
(14). Več o tem, kakor tudi o tem, kakšno vlogo so duhovniki, rojeni Rušani
imeli drugod, sledi v II. knjigi.

Directores ecclesiae
JANEZ CAHARIJA žl. WAJSEK (905 – 952)
Brat ustanovnika cerkve, Edmunda (Weisegga).
JOŽEF žl. WAJSEK (952 – 975)
Prvi sin ustanovnika cerkve. Wajseki so torej tričetrt stoletja vodili ruško cerkev.
BALTAZAR DE PETRIS (975 – 1030)
EDMUND KORONA (1030 – 1078)
Bistroumen gospod (v njegovem času Slovenci l. 1063 postavili prvi kamen za mesto Gradec,
Wajsekova rodbina pa prvo poslopje). Od takrat dalje se ruški duhovni pastirji imenujejo rektorji ali
ravnatelji.
LOVRENC KSENOFON (1078 – 1122)
ANDRE KONTI (1122 – 1150)
V njegovem času leta 1140 je bila cerkev blagoslovljena.
ALFONZIJ MARIAN (1150 – 1187
S štirimi duhovnimi pomočniki poučeval uka željne mladeniče. Prvi ruški šolnik – legenda namreč
omenja leto 1187 kot leto ustanovitve šole v Rušah.
HERMAGOR žl. ROSENTHAL (1187 – 1210)
AUGUŠTIN LAMPL (1210 – 1238)
GABRIEL MARIJAN (1238 – 1272)
HARTMAN AMIOT (1272 – 1281)
ANTON MALEJ (1281 – 1301)
JOŽEF de PALMA (1301 – 1356)
Župnik z najdaljšim stažem, služboval v Rušah polnih 56 let.
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ELIJA TRATNIK (1356 – 1359)
JOAHIM EBNER (1359 – 1367)
MIHAEL CEFERIN (ZEPHYRIN) (1367 – 1368)
TOMAŽ KREUL (1368 – 1372)
Rojen Rušan.
TADEJ KVIMBERNIK (1372 – 1380)
LOVRENC FRANCE (1380 – 1391)
Rojen Rušan.
HIERONIM OBERMAJER (1391 – 1408)
URBAN KSELMAN (1408 – 1419)
PAVEL RAJHARD (1419 – 1420)
RAFAEL VALENTIČ (1420 – 1427)
Rojen Rušan.
BLAŽ EMILIAN (1427 – 1435)
MATIJA DAVID (1435 – 1443)
AHAC VERT (1443 – 1469)
FILIP ŠVAJGAR (1469 – 1485)
Povzdignil romanje po priskrbi odpustkov iz Rima.
VID JIPERER (1485 – 1498)
ARNI SKODA (1498 – 1498)
Rojen Rušan.
AMBROŽ (NEUHAUS ?) NEUHOFER (1498 – 1500)
JANEZ MARIJA žl. LIHTENHAIN (1500 – 1532)
Rojen Rušan, v brambo pred Turki na svoje stroške l. 1519 postavil turn in zvon, na koncu ujet od
Turkov in razsekan.
MATEJ GANSER (1532 – 1554)
BOLFANJK PELIKAN (1554 – 1566)
PETER MARIN (1566 – 1569)
Rojen Rušan.
NIKOLAJ ŠINTLER (1569 – 1598)
ŠIMON NUNHARD (1598 – 1607)
S Šintlerjem bila goreča borca zoper krivo luteransko vero.
MARKO PAURIČ (1607)
Rušan iz imenitne ruške rodovine Pavričev, velikih dobrotnikov cerkve.
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Parochi ecclesiae
MARKO PAURIČ (1625 – 1645)
Zadnji director in prvi paroch. Rušan.
JURIJ KOZINA (1645 – 1649)
Rojen Rušan, zaslužen za ustanovitev ruške latinske šole, prve in dolgo edine take na območju
današnje Slovenije.
BALTAZAR PETERIČ (1649 – 1652)
SEBASTIJAN STREMPFL (1652 – 1671)
Rojen Rušan.
JANEZ JURI HAUPTMAN (1671 – 1676)
Rojen Rušan.
LUKA JAMNIK (1676 – 1698)
Rojen v Rušah l. 1647, eden od petero duhovnih sinov Vida in Neže (Henrik, Jakob, Matija, Janez
Audakt in Janez Jurij), po Wurzerju »oče rušancev in učeče mladeži in prenovitelj cerkve«, ruški
Romul.
FRANČIŠEK SERAFINSKI FABIAN (1698 – 1703)
ŠTEFAN JAMNIK (1703 – 1715)
Rojen v Rušah, brat Luke Jamnika, po Wurzerju »oče ruške cerkve« in ruški Avgust. Daroval denar za
barokizacijo cerkve.
HENRIK JAMNIK (1715 – 1717)
Rojen v Rušah.
JAKOB JAMNIK (1717 – 1726)
Rojen v Rušah, leta 1726 izvoljen za višjega diakona na celjskem.
HENRIK JAMNIK (1726 – 1731)
Rojen v Rušah.
ADAM IGNAC MARINEC (1731 – 1734)
JOŽEF URNER (1734 – 1754)
MARTIN HRAPOT (1754 – 1758)
MATIJA ŠENOVIČ (1758 – 1774)
JAKOB VOLDON (1774 – 1779)
MARKO GOLIČNIK (1779 – 1820)
V tem času pogorel farovž, cerkev od zunaj in 19 hiš. Dal zgraditi nov farovž in pokopališče.
GEORG SKOF, provizor (1819 – 1820?)
JANEZ PUKL (1823? – 1828)
JOHANN SHWARZ, provizor (1828 – 1829)
JANEZ GODINA (1829 – 1858)
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ANTON MISIJA (1858 – 1860)
FRANZ MEGLIČ (1860)
VALENTIN VRAZ (1860 – 1865)
FRANC FOHN (1865 – 1877)
BOŽIDAR WURZER – MATIJA KORENJAK (1877 – 1920)
Ustanovitelj Kmečkega bralnega društva, ustanovitelj farne knjižnice, pobudnik planinarjenja, pisec
kronike in zgodovinskih člankov.
JANKO ILC (1920 – 1927)
JOŽEF KAVČIČ (1927 – 1927)
Upravitelj 10 mesecev. Velik rodoljub, »naravovarstvenik«, pisec številnih zgodovinskih člankov.
FERDO PŠUNDER (1927 – 1952)
JOŽEF KAVČIČ (1952 – 1953)
Upravitelj 9 mesecev.
VILJEM JEVŠNIKAR (1953 – 1987)
BERNARD GERŠAK (1987 – 1999)
Nekdanji ruški župnik, ki si je prizadeval za ohranitev sakralne, stavbne dediščine. Nato dekan in
aktualni gospodar mariborske nadškofije ter kanonik.
IVAN KRALJ (1999 – 2000)
SREČKO FRAS (2000 – 2006)
ROBERT SENČAR (2006)
Aktualni ruški župnik in prodekan mariborske dekanije, pred tem stolni kaplan kasnejšega celjskega
škofa dr. Stanislava Lipovška. Dobro skrbi za ohranjanje stavbne in druge kulturne dediščine ter
prenovo, modernizacijo, v družbo vključujoče versko življenje v župniji.

Duhovni pomočniki, kaplani …
Ruška cerkev je bila posebnega pomena od samega začetka. Ne samo zaradi spoštljive starosti, pač pa tudi zaradi zgodbe o njenem nastanku, zaradi
duhovnega in gospodarskega pomena romanj k usmiljeni in čudodelni Mariji
ter v novem veku še zavoljo izjemne vloge ruške latinske šole ter verskih gledaliških iger. Directorres in parochi ecclesiae vsega dela ne bi zmogli sami,
zato so morali nastavljati duhovne pomočnike in jim kajpak tudi zagotavljati
vir sredstev za življenje. Notata Rastensia pravi, da je že prvi vodja cerkve, ki
je bila od začetka delovanja 8. septembra 905 romarska, in pri kateri so se od
takrat zbirale »ogromne množice ljudstva različnih jezikov in obojega spola«24,
namestil dva pomočnika, svetna duhovnika. Duhovne pomočnike, kaplane in
24

Glej Mlinaričev prevod v knjigi Ruška latinska šola, str. 162.
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druge kronika omenja skozi pozni srednji vek še večkrat. Alfonzu Marijanu bi
naj koncem 12. stoletja pomagali kar štirje, enko številčni pa naj bi bili kaplani
za časa župnika Blaža Emilijana na začetku 15. stoletja. Bolj podrobno in poimensko navajanje pomočnikov pa se v kroniki prične z ustanovitvijo latinske
šole. Za časa njenega delovanja so ob župnikih, ki so bili vodje šole, v Rušah
službovali številni kaplani (nekateri so bili kasneje ruški župniki), supernumerariji25, diakoni26 in učitelji – inštruktorji. Več o njih najdemo v seznamih vodij
in učiteljev latinske šole v Rušah.
Seznam vodij (ravnateljev) ruške latinske šole (župnikov)
in inštruktorjev (kaplanov)
Ruško latinsko šolo so vodili župniki, ravnatelji. Vlogo učiteljev, inštruktorjev so prevzeli župnijski upravitelji, kaplani in supernumerariji. Osem od dvanajstih vodij je bilo Rušanov, kar štirje med njimi Jamniki: Luka, Štefan, Henrik
in Jakob. Rušanov, vodij in učiteljev skupaj je bilo med njimi 16. Nekateri učitelji so kasneje pridobili status župnika in vodje šole, tako da se več priimkov
ponovi, skupen seznam pa šteje preko 80 vodij in inštruktorjev, med katerimi
so trije nosili naslov dr. teologije (Štefan in Jakob Jožef Jamnik ter Leopold
Andorfer, Janez Krstnik Lužnik pa je bil v času bivanja v Rušah magister in
nato dr. filozofije.) Nekateri se ponavljajo, enkrat kot učitelji in nato še kot
vodje šole. Zanimivo je tudi, da se je nekaj učiteljev v mladosti izobraževalo
na ruški šoli.
Potrebno je opozoriti na dejstvo, da so pri različnih zapisovalcih letnice
večkrat različne, a ne odstopajo več kot za leto ali dve. Različni so tudi številni
zapisi imen in priimkov: na primer Wajsek ali Weisegg, Jurij Suša (Žuža), Karel
ali Karol, Rovtar ali Router, Vrban ali Urban, Brdnik ali Verdnik, Ceferin ali
Zephyrin …, a se da prepoznati, za katero osebo gre.

V letih delovanja šole (1645 – 1760) so bili njeni učitelji in vodje27:
JURIJ KOZINA (1645 – 1649)28, župnik, ustanovnik šole, ravnatelj, Rušan.
25
26

27

28

Duhovni pomočniki, nameščeni po tem, ko so bila zasedena že vsa kaplanska mesta.
V tistem času pripravniki za mašniško službo z omejenimi pooblastili - v procesu pridobivanja mašniškega
posvečenja.
Pričujoči seznam upošteva vse posameznike iz doslej znanih seznamov, v katerih je navedeno različno število
duhovnikov in je v tem smislu najobsežnejši (najpopolnejši), ni pa sestavljen tako, da bi vse podatke, imena,
priimke, funkcije, letnice bile dokazane z izvirnimi listinami. Možno je torej, da ponavlja kakšne napake iz
poprejšnjih zapisov, člankov, seznamov. Po datumu kasnejši seznami izrecno ne povedo, zakaj spremembe,
zakaj je bil kdo izpuščen, dodan … glede na poprej objavljene sezname.
Poudarjeno zapisani župniki so bili ravnatelji, vodje šole.
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BOŠTJAN STREMPFL (1645), kaplan, inštruktor, kasneje župnik.
JANEZ KRSTNIK PILAT (1645 – 1661), kaplan.
BALTAZAR PETERIČ (1650 – 1652), župnik.
BOŠTJAN ŠTREMPFL (1652 – 1671), župnik, Rušan.
TOMAŽ ŽEBRE (1650 – 1662), kaplan.
BLAŽ NERAT (1662 – 1666), kaplan.
JOŽEF FRÖHLICH (1663 – 1668) in (1670) kaplan, Rušan.
JANEZ JURIJ HAUPTMANN (1667 – 1671), kaplan, (1671 – 1676) župnik, Rušan.
JANEZ JURIJ MARIN (1669), kaplan.
ANDREJ JANEZ MEJOVŠEK (1671- 1673) in (1683 – 1688), kaplan, Rušan.
JOŽEF ANTON HAUPTMANN (1671 – 1673), kaplan, Rušan, brat Janeza Jurija, Rušan.
LUKA JAMNIK (1673 – 1676) kaplan, (1676 – 1698) župnik, Rušan.
LUKA JOŽEF PROTTINGER (1674 – 1679), kaplan, Rušan.
GREGOR SCHWEINZER (1676), supernumerarij in (1676 – 1683) kaplan.
JANEZ SEDLAR (1676 – 1679), kaplan, Rušan.
PETER MOLAR (1677) supernumerarij in (1680 – 1690) kaplan, Rušan.
PAVEL JOŽEF KAŠLER (1680), supernumerarij in (1681 – 1691) kaplan.
MARTIN PLAVEC (1682), supernumerarij.
JANEZ JURIJ ALJAŽ (1684), supernumerarij.
JAKOB VIDEC (1685) primiciral, nato supernumerarij.
JURIJ SUŠA (1689 – 1698), kaplan.
MARTIN GRAHER (1691 – 1692), kaplan, Rušan.
ANDREJ STRIBL (1691 – 1693), kaplan, Rušan.
FRANČIŠEK SERAFINSKI FABIJAN (1694), kaplan in (1698 – 1701) župnik.
MATIJA GUBANC (1694), supernumerarij, (1699 – 1710) kaplan, (1701 – 1702) administrator župnije.
JAKOB ANTON WEINZEDL (1696 – 1704), supernumerarij, kaplan, Rušan.
JANEZ MIHAEL RASTER (1696), supernumerarij.
JANEZ KRSTNIK STALEKER (1698 – 1709), kaplan.
JAKOB VALENTIČ (1699, 1702), supernumerarij, Rušan.
MATIJA BUKOVŠEK (1701 – 1702) supernumerarij, kaplan.
ŠTEFAN JAMNIK (1702 – 1715) župnik, ruški Avgust, Rušan.
PAVEL PETELIN (1703), supernumerarij.
MIHAEL ROUTER (1703 – 1708), kaplan.
VOLBENK HIERONIM SEREPEC (1705 – 1711), kaplan.
GREGOR DOBROVŠEK (1707), supernumerarij.
MARTIN PLAVČER (PLAVEC) (1708), supernumerarij.
HENRIK ŽIGA JAMNIK (1708) in (1711 – 1715) kaplan, (1726 – 1731) župnik, Rušan.
JURIJ ROUTER (1709 – 1712), kaplan.
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SIMON JOŽEF KORAJ (1710 – 1711), kaplan.
KAREL STEINER (1711 – 1715), kaplan.
ANTON KRABAT (1713), supernumerarij.
KRISTIJAN LEIBNER (1714), subdiakon inštruktor.
JANEZ KRSTNIK SEVŠEK (1715 – 1716), kaplan.
ANDREJ AICH (1715 – 1719), cerkveni služabnik, učitelj mladine, instruktor.
LUKA JENKO (1715 – 1717), kaplan.
FRANČIŠEK IGNACIJ PIRKER (1717 – 1719), kaplan.
JAKOB JOŽEF JAMNIK (1717 – 1725), župnik z doktoratom, Rušan.
URBAN WIRTH (1718 – 1720), kaplan.
JANEZ MIHAEL PRAPROTNIK (1719) supernumerarij, (1721 – 1722) kaplan, Rušan.
BALTAZAR VRANIK (1720 – 1725), kaplan.
JERNEJ REPEŠKO, (1722) primiciral, nato supernumerarij.
BERNARD KRIŽNIK (1723 – 1725), kaplan.
HENRIK ŽIGA JAMNIK (1726 – 1731), župnik, Rušan.
LEOPOLD ANDORFER (1726) kaplan, doktor teologije.
LOVRENC PIŽUN (PIŠUM) (1726 – 1727), kaplan.
JOŽEF MAJON (1727), kaplan.
JANEZ ADUNKT JAMNIK (1727 – 1729), kaplan.
MARTIN HRAPOT (1728 – 1729) kaplan, (1753 – 1774) župnik.
JOŽEF AVGUŠTIN MEZNERIČ – MARIAN, (1730) minorista – inštruktor z nižjimi redovi, (1734) administrator,
(1732 – 1742) kaplan in redni inštruktor.
JOŽEF VEITH (1730 – 1731), kaplan.
ADAM IGNACIJ MARINC (1731 – 1734), župnik.
SIMON ŽIBERL (1733), supernumerarij.
JOŽEF URNER (1734 – 1753), župnik.
JERNEJ REPEŠKO (1736), supernumerarij.
MATIJA LAVRENČIČ (1737), supernumerarij.
LEONARD KNEZ (1738), supernumerarij.
JOŽEF TINHOFFEN (1749), inštruktor.
MATIJA SEVER (1741), supernumerarij.
JOŽEF VERDNIK (1741 – 1742) supernumerarij, (1743 – 1744) kaplan.
JAKOB ESIH (1742 – 1746) kaplan, a ne inštruktor.
JOŽEF VERDNIK (1742), supernumerarij, od 1743 kaplan.
PAVEL ZAURER (1744), supernumerarij.
JANEZ KOKL (1744), supernumerarij.
TOMAŽ ČREŠNER (1745 – 1746), kaplan.
GAŠPER HOČNIK (1745 – 1748), kaplan.
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TOMAŽ GAUSTER (1746), inštruktor, vodja kora, ne duhovnik.
JOŽEF KÖSCHNER (1747), kaplan.
JANEZ KRSTNIK (MIHAEL) SPAČEK (1747 – 1748), kaplan.
IGNACIJ JAKOB NOVAK, (1747) supernumerarij, (1748), kaplan.
PRIMOŽ RAVNJAK (1748), kaplan.
JULIJ GREGOLINI (1748), kaplan.
FRANČIŠEK SIEBENBÜRGER (1748 – 1749), kaplan.
ERNEST TOMAINZKHER (1749), kaplan.
JOŽEF TINHOFEN (1749), kaplan.
ANTON GMAJNER (1749), supernumerarij.
JANEZ KRSTNIK MLAKER (1750 – 1760), kaplan.
JANEZ KRSTNIK LUŽNIK (1750), kaplan (doktor filozofije).
MATIJA FRIDERICH (1751 – 1757), kaplan.
MATEJ MARTINC (1751), supernumerarij.
FRANČIŠEK KSAVERIJ VERBOTEN (1753), supernumerarij.
MARTIN HRAPOT (1754 – 1774), župnik.
JURIJ DOBAJ (1754 – 1757), kaplan.
JOŽEF KRAMER (1757), supernumerarij.
MATIJA SENOVIČ (1758 – 1760), kaplan.
JANEZ ŠIMON (1758), kaplan.
JOŽEF POSARELLI (1760), kaplan učitelj.
ANDREJ EKART (1760), kaplan.
Za obdobje, ki je sledilo ugasnitvi ruške latinske šole, nimamo natančnejših
podatkov o duhovnih pomočnikih. Od leta 1813 naprej pa so podatki ponovno
bolj popolni in zanesljivi.
Mnogih duhovnih pomočnikov od leta 905 ne poznamo po imenih. Osnovni
vir za njihovo navajanje je seveda Mezneričeva latinska kronika, za obdobje
po Mezneričevi smrti pa moramo žal ugotoviti, da so kronike za to obdobje
vse do konca 19. stoletja izgubljene in so seznami sestavljeni po drugih virih
in literaturi, šematizmih, nekrologijih, osebnih zapisih …
Podatkov za kaplane zato za obdobje od 1760 do 1813 tudi v našem seznamu
ni. Ali pa morda po ukinitvi ruške latinske šole župniki pol stoletja niso imeli
duhovnih pomočnikov?
ANTON SCHERF (1828 – 1829)
JOSEF HOELLER (1813 – 1827)
ŠTEFAN MUKIČ (1829 – 1831)
GEORG SKOF (1815 – 1819)
FRANZ FRAS (1831 – 1832)
IGNAZ PIRKER (1827)
NIKOLAJ BLASCHITSCH (1832 – 1839)
FRANZ POLLANEZ (1827 – 1829)
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JANEZ ILC (1911 – 1920)
ANTON SOMREK (1914 – 1914)
ANTON TOMAŽIČ (1919 – 1921)
JANEZ BREZNIK (1921 – 1926)
GREGORIJ ZAFOŠNIK (1926 – 1927)
PETER PRIBOŽIČ (1927 – 1928)
MUNDA MATIJA (1929 – 1930)
MODRINJAK FRANC (1931 – 1932)
VAHČIČ RUDOLF (1932 – 1933)
ČERNOGA IVAN (1933 – 1934)
PEPELNJAK KARLI (1933 – 1940)
KOLMAN VINKO ( 1937 – 1940)
ERJAVEC FRANC (1940)
Dr. DRANC PLEMENITAŠ (1970 – 1972)
Duhovni pomočnik.
MIRKO RAKUŠA (1972 – 1973)
Pastoralna praksa.
VILIJEM BRGLEZ (1973 – 1980)
VILIJEM KOVAČ (1980 – 1982) (1984 – 1985)
MARJAN BANIČ (1982 – 1984)
JOŽE JUG (1985 – 1987)
FRANCI TRSTENJAK (1988 – 1989)
Diakon/pastor praksa.
Dr. VINKO POTOČNIK (1991 – 1997)
Duhovni pomočnik.
Dr. AVGUŠTIN LAH (1997 – 1999)
Duhovni pomočnik.
Dr. ALOJZIJ PINTAR (1999 – 2003)
Duhovni pomočnik.
JOŽE MOTALN (2007 – 2008)
Diakon/pastoralna praksa.

ANTON KOEGL (1834 – 1839)
FRANZ REPA (1840 – 1846)
GEORG KAINICH (1839 – 1942)
ANDREJ FERLAN (1842 – 1943)
FRANZ SLANITSCH (1845 – 1848)
STEFAN TRAFELA (1845 – 1848)
MARCUS KRAMBERGER (1848 – 1853)
JOSEF ANTOLITSCH (1851 – 1859)
KASPER MAJHENITSCH (1853 – 1858)
FRANZ MEGLITSCH (1858 – 1862)
JOSEF VRISK (1859 – 1863)
JAKOB KOSCHIR (1862 – 1865)
MATHIAS WURZER (1863 – 1867)
ANTON SUHATSCH (1863 – 1866)
JOSEF KUNEI (1866)
JOHAN KOSCHIER (1867)
MELHIOR GOLIČNIK (1867 – 1868)
MIHAEL BRAČKO (1870 – 1873)
CARL TRIBNIK (1872 – 1875)
ANTON DROZG (1873 – 1874)
ANTON BREZNIK (1875 – 1876)
ANTON MERČNIK (1875)
ANTON LEDNIK (1875 – 1883)
JAKOB CAJNKAR (1876 – 1877)
JOST SATTLER (1883 – 1885)
JOHANN KAPLER (1885 – 1888)
FRANZ CERJAK (1888 – 1893)
ANTON CESTNIK (1893 – 1894)
ALOIS ŠIJANEC (1894 – 1898)
ANDREJ BRAČIČ (1898 – 1901)
ANTON PINTARIČ (1901 – 1911)

Duhovniki pri »stari glažuti« in cerkvi Marijinega
obiskovanja na Zgornjem Smolniku
Na Smolniku, kjer so živeli številni mogočni kmetje, glažutarji, kočarji,
holcarji, oglarji, furmani itd. in kjer je že v 18. stoletju delovala velika glažuta,
do leta 1860 niso imeli kapele ali cerkve. Duhovno službo so zato opravljali
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kar v molilnici v glažuti. Po tem, ko sta Hleba zgradila Marijino cerkvico, pa so
tam, v podružnični cerkvi na primer maševali, mazilili itd. tudi nekateri drugi,
ne le domicilni župniki. Med njimi zlasti dr. Anton Jehart, dr. Anton Korošec,
prej Marko Glaser in seveda Anton Martin Slomšek, ki je cerkvico blagoslovil.
LUKA SCHETINA (1767)
Rojen 1721. Kurat na glažuti na Smolniku. Nekaj časa vojaški kurat. 1766 kaplan pri Sveti Barbari v
Halozah, nato ga je nadškof Atems suspendiral in je moral zapustiti škofijo.
ANDREJ OBERSTEINER ( 1781)
Kurat na glažuti.
KAREL KRONSTEIN
Pravilno Karel plemeniti von Kronstein, bivši kapucin, kurat v steklarni po 1785. letu, u. 1792 na
Smolniku 1.
MARKO GLASER
Rojen 1806. leta na Smolniku, kasneje tam večkrat (so)maševal ter opravljal druge obrede. Znameniti
župnik pri Svetem Petru (Malečnik), Slomškov pomočnik ob prenosu škofije v Maribor.
Dr. ANTON JEHART
Upokojeni univerzitetni profesor, planinec, smolniški hotelir … Živel je na Smolniku od leta 1937
do smrti 1949, tam in pri okoliških planinskih kočah pogosto vršil pastoralno službo, pogrebne
slovesnosti, blagoslavljal planinske koče.
Na Lobnici, pri »gornji glažuti« pod sv. Arehom, imenovani tudi »limbuška«, so v devetnajstem stoletju, v času delovanje glažute, imeli lastno cerkvico,
ki je delovala pod okriljem župnijskega vodstva. Doslej ni znano, da bi tam
božjo službo vršili razen ruških duhovnikov morebiti tudi drugi.
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CERKVENOUPRAVNA UREDITEV V DRAVSKI DOLINI

DRAVA: REKA, KI JE ZDRUŽEVALA IN LOČEVALA

L

eta 811 je frankovski vladar Karel Veliki potrdil reko Dravo kot mejno
reko med oglejskim patriarhatom in salzburško nadškofijo. Vladarjeva
odločitev je pomenila, da je salzburški metropoliji pripadalo ozemlje severno od Drave, oglejskemu patriarhatu pa južno. Razmejitev, ki se je na naših
tleh obdržala do leta 1751, ko je prišlo do ukinitve oglejskega patriarhata, ni
vplivala samo na cerkvenoupravno ureditev obsežnega ozemlja, ampak tudi na
versko in vsakdanje življenje naših prednikov. Ureditev je še posebej vplivala
na življenje ljudi ob Dravi. Tako so sosedi, ki so živeli na obeh bregovih, spadali
pod različni metropoliji, ki sta vsaka na svoj način zaznamovali pastoralno in
versko življenje na naših tleh.
Ker je pokristjanjevanje naših prednikov večinoma potekalo iz Salzburga
in Ogleja, imata navedeni mesti kot sedeža cerkvenih pokrajin ali metropolij
pomembno vlogo tako v zgodovini krščanstva na naših tleh kot tudi splošni
slovenski zgodovini.
Po legendi naj bi bila ustanovitev škofije v Ogleju povezana z evangelistom
Markom. Prvi škof naj bi bil sv. Mohor, učenec evangelista Marka, ki naj bi
umrl okoli leta 70. V naslednjih stoletjih se je Oglej razvil v pomembno cerkveno središče, sredi 6. stoletja se omenja kot patriarhat. Po frankovski zmagi nad
Avari je Pipin Langobardski, sin Karla Velikega, leta 796 določil reko Dravo
kot mejo med oglejskim in salzburškim misijonskim področjem, kar je leta 811
potrdil tudi Karel Veliki. Konec 11. stoletja je začela na oglejskih oz. furlanskih tleh nastajati oglejska cerkvena država, posebna političnoupravna enota
pod oblastjo patriarhov. Po zmagi Benečanov nad patriarhom leta 1420 je bilo
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ozemlje patriarhata razdeljeno na beneški del, kjer je bil tudi sedež patriarhata,
in avstrijski oz. habsburški del. Habsburški vladarji so patriarhu večkrat onemogočali izvajanje cerkvene oblasti na njihovem ozemlju. Leta 1461 je bila na
ozemlju patriarhata ustanovljena ljubljanska škofija. Leta 1751 je bil patriarhat
ukinjen, na njegovem mestu pa sta bili ustanovljeni videmska nadškofija za
beneški del patriarhata in goriška nadškofija za habsburško ozemlje.
Oglejski patriarhat je na slovenskih tleh pripomogel k ustanavljanju samostanov, ki so predstavljali pomembna verska, kulturna in gospodarska središča.
Tako lahko oglejskemu patriarhu Pelegrinu (1131–1161) pripišemo vsaj del
zaslug za ustanovitev cistercijanskega samostana v Stični leta 1136 in benediktinskega samostana v Gornjem Gradu leta 1140.
Nekoliko manj starodavna kot oglejska metropolitska stolica je salzburška.
Prvi salzburški škof je bil sv. Rupert (650–718). Leta 739 je bila škofija
kanonično ustanovljena, skupaj s Salzburgom so bile ustanovljene še tri
bavarske škofije: Regensburg, Freising in Passau. Možno je, da so bile vse
štiri navedene škofije, predvsem pa salzburška, konsolidirane z namenom, da
izvedejo pokristjanjevanje Karantancev oz. južnih Slovanov in Avarov.1 Leta
798 je bila salzburška škofija povzdignjena v nadškofijo in metropolijo, ki ji
je poleg omenjenih treh bavarskih škofij pripadala še tirolska škofija Säben,
danes Brixen.
Že kmalu po razmejitvi leta 811 sta oba metropolita ugotovila, da sama ne
bosta mogla obvladovati tako obsežnih ozemelj, zato je – vsaj na salzburškem
ozemlju – prišlo do ustanavljanja novih škofij. Salzburški nadškof Gebhard
(1060−1088) je leta 1072 na mestu ukinjenega samostana benediktink v Krki
na Koroškem, dediščine sv. Eme, ustanovil krško škofijo. V 13. stoletju je
nadškof Eberhard II. (1200−1246) ustanovil tri t.i. lastniške škofije: leta 1216
škofijo Chiemsee na Bavarskem, 1218 sekavsko škofijo na Štajerskem in 1228
lavantinsko škofijo s sedežem v Šentandražu v Labotski dolini na današnjem
avstrijskem Koroškem. Vse štiri navedene lastniške škofije so imele v cerkvenoupravnem, cerkvenopravnem in državnopravnem smislu poseben status.
Ustanovljene so bile na ozemlju salzburške nadškofije s strani s salzburškega
nadškofa, nadškofa ustanovitelja sta poskrbela tudi za dotacijo novih škofij.
Ob ustanovitvi sta si nadškofa zase in za svoje naslednike pridržala pravico do
imenovanja, potrditve in posvetitve novih škofov. Škofje lastniških škofij so
bili skoraj popolnoma odvisni od salzburškega nadškofa metropolita, ki so mu
morali priseči zvestobo in pokorščino, v njegovih rokah je bila tudi podelitev
temporalij.
1

Prim.: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1198 bis 1448, str. 658.
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Razdelitev slovenskega ozemlja med cerkveni pokrajini s središčema v
Salzburgu in Ogleju se je ohranila do leta 1751. Cerkvena oblast Salzburga
nad slovenskimi deželami, ki se je po izvedeni regulaciji notranjeavstrijskih
škofijskih meja preko Drave razširila vse do Save, se je obdržala vse do konca
prve svetovne vojne oz. natančneje leta 1924, ko je papež Pij XI. lavantinsko
škofijo izvzel izpod oblasti salzburške nadškofije in jo podredil neposredno
Svetemu sedežu.

IZGRADNJA ŽUPNIJSKE MREŽE
IN POSEBNE CERKVENOPRAVNE KATEGORIJE
Pokristjanjevanje naših prednikov je spremljala izgradnja župnijske
mreže. Ta se je najprej začela kazati v nastajanju ali oblikovanju najstarejših
misijonskih postojank in/oz. nekoliko kasnejših [pra]župnij, ki so obsegale
obsežna ozemlja. Vzporedno s [pra]župnijami so obstajale lastniške cerkve,
ki so bile v lasti posameznih fevdalcev in niso bile del škofijske župnijske
mreže. Na ozemlju prvotnih pražupnij so kasneje nastajali mlajši vikariati
in/ali župnije, ki so načeloma ostale povezane z župnijami, iz katerih so se
izoblikovale. V procesu izgradnje župnijske mreže so bile tudi prvotne lastniške
cerkve vključene v škofijsko župnijsko mrežo, lastniške pravice pa so se
preoblikovale v patronatne.
Z župnijami in cerkvenimi službami so bile od srednjega veka naprej povezane tri pomembne cerkvenoupravne kategorije: patronat s prezentacijsko
ali predlagalno pravico, odvetništvo in inkorporacija. Prezentacijska pravica je
bila pravica imetnika patronata, da škofu v potrditev ali konfirmacijo predlaga
duhovnika/klerika, ki naj bi prevzel izpraznjeno župnijo ali beneficij pod njegovim patronatom. Patronat je nastal ob preobrazbi bivših lastniških cerkva v
škofijske, pri čemer je bivšim imetnikom pripadla prezentacijska pravica. Pri
župnijah, ki so bile v polni lasti krajevnega škofa, tega ni bilo; škof je lahko
te župnije prosto podeljeval. Patronu so poleg prezentacijske pravice pripadale še nekatere druge pravice in dolžnosti. Med pravicami so bile pomembne
predvsem pravica do preživljanja, če je patron brez svoje krivde zašel v revščino, in nekatere častne pravice. Tako so npr. patronom pripadali častni sedeži
v cerkvi ter mesta med obredi, prav tako pa jim je pripadala tudi pravica do
pokopa v cerkvi. Po drugi strani so bili patroni dolžni skrbeti za vzdrževanje
cerkvenih zgradb in bogoslužne opreme ter bdeti nad pravilnim upravljanjem
premoženja.2 Pri župnijah ali vikariatih, ki so se razvili iz pražupnij ali starejših
2

Prim.: Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, 28; Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str.
55–56.
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župnij, je načeloma pripadala prezentacijska pravica župniku župnije, iz katere
je nova župnija nastala. Patronat kot posebna cerkvenopravna kategorija in z
njim povezane pravice so se na naših tleh obdržale do druge svetovne vojne.
Odvetništvo, ki se v virih pojavlja tudi kot vogtija ali advokatura, pomeni
zastopstvo pred civilnim sodiščem; odvetnik je bil tisti, ki je cerkvene ustanove
zastopal pred posvetnim sodiščem. Pravica do odvetništva je načeloma pripadala krajevnemu fevdalcu in se je nanašala tako na patronatne župnije kot na
župnije, ki so bile v polni škofovi lasti. V novem veku so imeli odvetniki mdr.
tudi pravico, da so pregledovali letne cerkvene račune oz. obračune.3
Inkorporacija ali utelešenje pomeni prenos nekaterih pravic, bodisi temporalnih (gmotnih) bodisi spiritualnih (duhovnih) ali oboje, na drugega upravičenca. Na slovenskih tleh je do inkorporacije največkrat prišlo tako, da je krajevni
škof neko župnijo, ki je ležala na njegovem ozemlju, prepustil določenemu
samostanu, tuji škofiji ali drugemu upravičencu. Inkorporacija je bila delna,
če so bile novemu upravičencu prepuščene le temporalije, pri čemer je moral
novega škofa še vedno prezentirati v potrditev krajevnemu škofu, ali polna (pleno iure), če so bile upravičencu poleg temporalij prepuščene tudi spiritualije.
V tem primeru je upravičenec, ki mu je bila župnija inkorporirana, samodejno
postal župnik inkorporirane župnije, službo pa je dejansko opravljal le vikar, ki
ga je določil upravičenec. Najvišja stopnja inkorporacije je bila inkorporacija
menzi, to je v osebni užitek upravičenca.4

CERKVENOUPRAVNA UREDITEV
V DRAVSKI DOLINI
Dravsko dolino lahko načeloma opredelimo kot pokrajino, ki leži ob reki
Dravi in njenih pritokih. Proti severu je omejuje Kozjak, proti jugu Pohorje.
Sega od Dravograda na zahodu do Brestrnice in Limbuša na vzhodu. V pričujočem prispevku bo v ospredju predvsem ozemlje, ki ga pokrivajo sedanje
župnije Selnica, Ruše, Limbuš, Lovrenc na Pohorju in Sv. Marija v Puščavi.
Cerkvenoupravna ureditev v Dravski dolini je povezana z več cerkvenimi
ustanovami. Na prvem mestu sta bili to salzburška nadškofija in oglejski patriarhat, ki jima lahko ob bok postavimo krško (danes krško-celovška), sekavsko
(danes sekavsko-graška), lavantinsko (danes mariborsko) škofijo in šentpavelski samostan. Lavantinska škofija je v času po selitvi škofijskega sedeža
iz Šentandraža na Koroškem v Maribor leta 1859 prevzela odločilno vlogo.
3
4

Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije (1228–1928), str. 56.
Prav tam, str. 57; Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, 31.
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Leta 1228 ustanovljena lavantinska škofija s sedežem v Šentandražu v
Labotski dolini je prvotno obsegala samo skromno ozemlje na meji med štajersko in koroško vojvodino. Na današnjih slovenskih tleh so ji v času pred
jožefinskimi cerkvenimi reformami pripadale takratne župnije Dravograd,
Muta, Radlje, Pernice, Brezno in Remšnik oz. ozemlje na levem bregu Drave
med Dravogradom in Ožbaltom ob Dravi.
Za cerkveno zgodovino Spodnje Štajerske in tudi Dravske doline na levem
bregu Drave je bila – kot je bilo že rečeno – v novem veku zelo pomembna tudi
sekavska škofija oz. sekavski škofje. Sekavska škofija je do jožefinskih cerkvenih
reform obsegala skromno ozemlje na današnjem avstrijskem Štajerskem, medtem
ko je vse ostalo štajersko ozemlje severno od Drave, vključno z današnjo slovensko Štajersko, spadalo pod Salzburg. Pri tem so izjemo predstavljala samo ozemlja, ki so spadala pod lavantinsko škofijo. Sekavski škofje so od konca 16. stoletja
naprej opravljali službo generalnega vikarja salzburških nadškofov za salzburški
del Štajerske. V tej funkciji so sekavski škofje posegali v cerkveno zgodovino
spodnještajerskega prostora. Podobno vlogo so na Koroškem severno od Drave
imeli lavantinski škofje, ki so opravljali službo generalnega vikarja za salzburški
del Koroške. Sekavski in lavantinski škofje so kot salzburški generalni vikarji na
Štajerskem oz. na Koroškem pomagali pri upravi salzburške nadškofije, imeli
popolno ali delno oblast v cerkvenih zadevah ter opravljali opravila, za katera je
bilo potrebno škofovsko posvečenje (ordinacije, konsekracije, birmovanja itd.).
Kot tretjo je treba omeniti krško oz. danes krško-celovško škofijo. Tej je bila
namreč leta 1506 inkorporirana mariborska župnija vključno z vsemi vikariati
ali župnijami, ki so izšli iz nje.
Poleg naštetih škofij je imel v srednjem in novem veku v Dravski dolino
pomembno vlogo benediktinski samostan v Šentpavlu. Samostan ni bil samo
velik zemljiški posestnik, ampak je preko inkorporacije posegel tudi v cerkvenoupravno ureditev. Njegova vloga se ni izražala samo na ozemlju severno od
Drave, ampak tudi južno od Drave, torej na tleh oglejskega patriarhata.
Benediktinski samostan v Šentpavlu v Labotski dolini na današnjem avstrijskem Koroškem je bil ustanovljen leta 1091. Ustanovitelj samostana je bil grof
Engelbert I. Spanheimski, ki je prvega maja leta 1091 novoustanovljenemu samostanu podelil številne posesti v Šentpavlu ter okolici, v Spodnji Labotski dolini, na
Štajerskem in v Furlaniji. Samostan je postopoma pridobival čedalje več posesti,
skupaj s pridobljenimi zemljiškimi posestvi je rasel tudi vpliv. Samostan je bil
podrejen neposredno papežu in ni spadal pod jurisdikcijo krajevnega škofa. Po
nazadovanju v 15. in 16. stoletju se je samostan ponovno razcvetel v 17. stoletju,
za kar je imel precejšnje zasluge Hieronim Marchstaller, samostanski opat med
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letoma 1616 in 1638. Hieronim Marchstaller je bil mdr. zaslužen za izgradnjo
nove samostanske stavbe, ki je bila zgrajena po vzoru španskega El Escoriala. V
času cerkvenih reform cesarja Jožefa II. je bil samostan leta 1787 ukinjen, premoženje pa preneseno na koroški verski sklad. Samostan ni dolgo ostal nenaseljen.
Že 22 let po ukinitvi, to je leta 1809, so ga ponovno naselili menihi iz benediktinskega samostana St. Blaise/Blasien v Schwarzwaldu pod vodstvom Bertolda
Rottlerja. Samostan je bil ukinjen tudi v času druge svetovne vojne, a je leta 1947
ponovno zaživel. V samostanu že od 19. stoletja naprej deluje gimnazija.
Za izgradnjo župnijske mreže v Dravski dolini sta bili pomembni predvsem
dve (pra)župniji: nadžupnija Hoče in kamniško-mariborska župnija.
Pražupnija sv. Jurija v Hočah je prvotno najverjetneje obsegala celotno območje oglejske Podravske marke, vključno z župnijama Slivnica in Slovenske
Konjice, ki sta se verjetno izločili iz nje,5 a ju je zgodovinopisje večkrat obravnavalo kot posebni pražupniji.6
Iz obsežne pražupnije se je najprej izločila župnija sv. Lovrenca na Pohorju,
za katero so skrbeli menihi iz šentpavelskega samostana. Za njo so nastali še
vikariati oz. vikariatske župnije sv. Marije Magdalene v Bregu pri Mariboru,
sv. Martina na Hajdini, sv. Vida pri Ptuju, sv. Mihaela v Žetalah in sv. Nikolaja
v Majšperku, s čimer pa se razvoj ni zaključil.7 Kot bo natančno obrazloženo
v nadaljevanju, je bil sedež magdalenske župnije kasneje prenesen v Limbuš,
v tem času pa je nastala tudi ruška župnija.
HOČE

LOVRENC NA POHORJU

PUŠČAVA (jožefinska)

MARIBOR - SV. MARIJA
MAGDALENA - BREG PRI
MARIBORU

OSTALE HČERINSKE ŽUPNIJE
in/oz. VIKARIATI

LIMBUŠ
(prenos sedeža župnije
SV. MAGDALENE)

RUŠE

Prikaz razvoja župnijske mreže na ozemlju pražupnije sv. Jurija v Hočah
5
6
7

Hofler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, str. 306.
Prim.: Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 79–83.
Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 76–79; Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, str. 306–316.
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Na levem bregu Drave se je izgradnja župnijske mreže začela iz mariborske oz. kamniško-mariborske pražupnije. Kje je bil sedež pražupnije, se ne ve
natančno, najverjetneje pa je bil pri cerkvi sv. Martina v Kamnici, od koder so
ga prenesli v Maribor, k cerkvi sv. Janeza Krstnika. Na ozemlju prvotne pražupnije so se razvili župnije ali vikariati Kamnica (pogojno), Selnica ob Dravi
in Sv. Peter pri Mariboru – Malečnik.8
HOČE

SELNICA

SV. PETER PRI MARIBORU
- MALEČNIK

KAMNICA

Prikaz razvoja župnijske mreže na ozemlju mariborske oz. kamniško-mariborske pražupnije

Ker so bila območja, ki so jih pokrivale škofije, zelo obsežna, so se kot
vmesna stopnja med posameznimi župnijami in škofijskimi sedeži uveljavili
arhidiakonati, na čelu katerih so bili arhidiakoni. Arhidiakoni so nadzorovali
ljudstvo in duhovščino, posredovali med župnijami in ordinariati in sklicevali
redne arhidiakonatske sinode. Arhidiakonati niso imeli stalnega sedeža, služba
arhidiakona – vsaj v zgodnejših obdobjih – ni bila vezana na kraj, ampak na
osebo.
Področje Dravske doline na desnem bregu Drave, ki je ležalo na oglejskih
tleh, je spadalo pod arhidiakonat Savinjske doline in Dravskega polja, ki se je
včasih imenoval tudi savinjski arhidiakonat. Od leta 1715 dalje je bil omenjeni
arhidiakonat združen s celjsko mestno župnijo, zato se je preimenoval v celjski arhidiakonat.9 Službo celjskega arhidiakona je v letih 1726–1731 opravljal
Rušan Jakob Jožef Jamnik, ki je bil hkrati tudi celjski mestni župnik.10 Pod
jurisdikcijo savinjskega oz. kasneje celjskega arhidiakona so spadale župnije
Limbuš, Ruše in Hoče, medtem ko je bila župnija Lovrenc na Pohorju zaradi
inkorporacije šentpavelskemu samostanu izvzeta izpod njegove oblasti.
Salzburška ozemlja na Spodnjem Štajerskem so spadala pod spodnještajerski arhidiakonat. Sedež tega je bil najprej v Gradweinu pri Gradcu, kasneje
v Strassgangu, po letu 1618 pa je službo arhidiakona opravljal graški mestni
župnik. 1679 je bil arhidiakonat razdeljen na dva arhidiakonata: arhidiakonat
za ozemlje na levi strani Mure s sedežem v Gradcu in arhidiakonat za ozemlje
8

9
10

Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 70–73; Höfler, Zgodovina prvih cerkva in župnij na Slovenskem,
str. 74–78.
Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 60.
Prav tam, str. 61.
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oz. četrt med Muro in Dravo. Sedež arhidiakonata med Muro in Dravo, pod
katerega so spadale župnije v okolici Maribora, je bil najprej v Lipnici, kasneje
v Strassgangu.11
Arhidiakonati so bili ukinjeni v sklopu jožefinskih cerkvenih reform. Novo
vmesno stopnjo med župnijami in škofijo so po ukinitvi arhidiakonatov predstavljale dekanije oz. dekanati. Ti so se ponekod začeli oblikovati že v času
pred jožefinskimi cerkvenimi reformami.

RAZVOJ ŽUPNIJ LOVRENC NA POHORJU,
SV. MARIJA V PUŠČAVI, RUŠE IN SELNICA
Lovrenc na Pohorju
Ozemlje današnje župnije Lovrenc na Pohorju se prvič omenja leta 1091
ob ustanovitvi šentpavelskega samostana. Grof Engelbert I. Spanheimski je
samostanu mdr. podelil tudi vas Ruše onstran Drave s puščavo oz. puščo ob
Radoljni, kamor je verjetno poslal tudi več menihov. Ti so verjetno zgradili
meniško cerkev ali kapelo, ki se omenja leta 1184 kot cerkev v kraju »Radmil«.12
Leta 1191 je oglejski patriarh cerkev oz. kapelo, ki se ob tej priliki omenja s
patrocinijem sv. Lovrencem, skupaj s škofovsko desetino in vsemi drugimi
pravicami, ki so mu pripadale kot krajevnemu škofu, prepustil šentpavelskemu
samostanu;13 prenos škofovskih pravic predstavlja inkorporacijo. Patriarh je s
tem šentpavelskemu samostanu prepustil vse pravice pri cerkvi, ki so mu šle
kot krajevnemu škofu, in jo s tem tudi izločil izpod oblasti savinjskega arhidiakona, ki je bil pristojen za to ozemlje. Ker se hoški župnik s to odločitvijo
ni strinjal, je izbruhnil spor, ki se je leta 1214 končal tako, da je hoški župnik
v zameno za finančno odškodnino samostanu prepustil vse pravice pri cerkvi
in na ozemlju med potokoma Lobnico in Velko, ki so mu dotlej pripadale.14
Omemba ozemlja iz leta 1214 dokazuje obstoj samostojne župnije,15 ki se je
razvila iz hoške nadžupnije. Župnijo so od vsega začetka oskrbovali menihi iz
šentpavelskega samostana.
11
12
13
14

15

Prav tam, str. 59.
Urkundenbuch des Benedictiner-Stiftes St. Paul in Kärnten, str. 92.
Prav tam, str. 94.
Orožen, Das Bisthum, str. 390–394; Höfler, Zgodovina prvih cerkva in župnij na Slovenskem, str. 311–312;
NŠAM, Popis cerkva, D XIX – Maribor – desni breg, str. 1.
Zgodovinar Franc Kovačič kot ustanovno letnico župnije navaja leto 1191 (Zgodovina Lavantinske škofije, str.
76), ko se omenja škofovska desetina, drugi avtorji pa letnico nastanka postavljajo v leto 1214, ko se omenja
ozemlje župnije.
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V bližini Lovrenca se nahaja znamenita romarska cerkev Device Marije
v Puščavi. Cerkev je dal na mestu, kjer je poprej stala kapelica sv. Štefana, v
letih 1622–1627 postaviti šentpavelski opat Hieronim Marchstaller. Prvotna
cerkev je bila predelana in povečana v drugi polovici 17. stoletja. Za cerkev so
skrbeli šentpavelski benediktinci. Status puščavske cerkve je nekoliko nejasen, ni namreč jasno, ali je spadala pod župnijo sv. Lovrenca ali direktno pod
šentpavelski samostan, o čemer bo več govora v nadaljevanju.
Šentpavelskemu samostanu je pripadal dvorec Fala, ki je predstavljal sedež njihovih dravskih oz. obdravskih posesti. Opat Hieronim Marchstaller je
v dvorcu uredil samostan, v katerem je živela manjša meniška skupnost. V
samostanu na Fali je od 17. stoletja naprej delovala samostanska šola, namenjena benediktinskim novincem oz. gojencem, ki so se pripravljali na vstop v
benediktinski red; njihovi učitelji so bili benediktinski menihi.16 Ko je bil šentpavelski samostan leta 1782 ukinjen, je dvorec prišel v last verskega sklada
oz. v državno last. V privatne roke je prišel leta 1820, ko ga je kupil Ferdinand
Martin Liebmann, kasnejši baron von Rast. Falska gospoščina je nastopala kot
odvetnik ruške, lovrenške in puščavske cerkve.

Limbuš
Zgodovine limbuške župnije je tesno povezana z župnijo sv. Marije
Magdalene na Bregu pri Mariboru. Limbuška cerkev sv. Jakoba je bila zgrajena okoli leta 1300, v pisnih virih se prvič omenja leta 1478. Možno je, da je
nastanek cerkve povezan z gospodi Limbuškimi, lastniki limbuškega gradu,17
ki je verjetno nastal že v 12. stoletju.18 V 16. stoletju je bil sedež magdalenske
župnije prenesen k cerkvi sv. Jakoba v Limbušu. Kdaj natančno in zakaj se je to
zgodilo, ni znano, med možnimi vzroki, ki se v zgodovinopisju navajajo, pa so
turška nevarnost, požari ali pa dejstvo, da so bili limbuški gospodje odvetniki
magdalenske cerkve, zato so stremeli k temu, da se sedež župnije prenese v
Limbuš.19 Verjetno je prenos župnijskih pravic potekal tako, da se je v Limbuš
najprej preselil magdalenski župnik/vikar, medtem ko je formalni sedež župnije še zmeraj ostal pri cerkvi sv. Marije Magdalene, kasneje pa je prišlo še do
prenosa župnijskih pravic. To domnevo potrjuje tudi deželnoknežji vizitacijski
zapisnik iz let 1544/45, v katerem se omenjata župnija sv. Marije Magdalene

16
17
18
19

Orožen, Das Bisthum, str. 427–436.
V novem veku je bil grad oz. zemljiško gospostvo v rokah šentpavelskega samostana.
Mlinarič idr., Župnija svete Magdalene v Mariboru, str. 18.
Prav tam, str. 16; Höfler, Zgodovina prvih cerkva in župnij na Slovenskem, str. 313.
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v Limbušu in podružnična cerkev sv. Jakoba v Limbušu.20 Navedeno omembo lahko razložimo tako, da je bil formalni sedež župnije sredi 16. stoletja še
zmeraj pri cerkvi sv. Marije Magdalene pri Mariboru. Do prenosa župnijskega
sedeža k sv. Jakobu je verjetno prišlo v drugi polovici 16. stoletja. Po preselitvi
je cerkev sv. Magdalene postala limbuška podružnica.

Ruše
Po legendi naj bi cerkev sv. Marije v Rušah nastala že v začetku 10. stoletja.
V arhivskih virih se Ruše prvič omenjajo v ustanovni listini šentpavelskega
samostana leta 1091. Podatki o nastanku prve cerkve ali kapele niso poznani,
kasnejša ali nova cerkev v gotskem slogu je bila pozidana leta 1387. Cerkev
se je razvila v slovečo božjo pot, kamor so prihajali številni romarji iz mnogih
dežel. Čeprav je kraj Ruše v zemljiškogosposkem oziru spadal pod Šentpavel,
pa se ta ureditev ni odražala v cerkvenoupravni ureditvi.
Vikariat v Rušah je po poročanju ruške kronike nastal leta 1625; obsegal
je Lobnico, Ruše, Bezeno, Loko in Bistrico. Ignacij Orožen je ob preučevanju
falskih urbarjev ugotovil zanimivo dejstvo, da leta 1638 v Rušah ni bilo župnišča, ampak je vikar živel na posesti šentpavelskega samostan.21 Od leta 1684
naprej se Ruše navajajo kot župnija, leta 1751 pa pod župnijo pride še Smolnik,
ki je pred tem spadal pod župnijo sv. Lovrenca.
Župnija Ruše je nastala iz limbuške župnije na območju hoške pražupnije.
Patronat s prezentacijsko pravico je pripadal hoškemu nadžupniku, odvetništvo
je bilo v rokah falske gosposke, ki ji je ta pravica pripadla po sporih z nadžupnijo Hoče.22
Ali so bile Ruše samostojna župnija že v srednjem veku, ostaja odprto vprašanje. Ruška kronika navaja dolg seznam duhovnikov, ki naj bi v Rušah delovali
od leta 905 naprej, a ga je potrebno jemati z rezervo. O možnem obstoju samostojne župnije govori listina iz leta 1387, torej v času gradnje t.i. gotske cerkve.
S to listino je zglajen spor med ruškim župnikom Volkom in magdalenskim
župnikom, ki je bil dolžan prispevati za izgradnjo cerkve v Rušah.23 Drugačno
stanje se kaže v vizitacijskem zapisniku iz let 1544/45, kjer se cerkev v Rušah
navaja kot podružnica župnije sv. Marije Magdalene v Limbušu.24
20
21
22

23
24

Höfer, Die landesfürstliche Visitation der Pfarren und Klöster in der Steiermark in den Jahren, str. 238.
Orožen, Das Bisthum, str. 365.
NŠAM, Župnijski fondi, Hoče, šk. 50, Spori med hočko župnijo in šentpavelsko falsko gospoščino zaradi odvetništva nad ruško župnijo, 1730.
Mlinarič idr., Župnija svete Magdalene v Mariboru, str. 12; Mlinarič, Gradivo za zgodovino Maribora V, št. 52.
Höfer, Die landesfürstliche Visitation der Pfarren und Klöster in der Steiermark in den Jahren 1544/1545, str. 238.
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Selnica ob Dravi
Kraj Selnica se v virih prvič omenja leta 1093 v eni izmed podelitvenih
listin šentpavelskemu samostanu. Vas Selnica je bila podobno kot Ruše v lasti
šentpavelskega samostana, vendar se lastniška struktura ni odražala v cerkvenoupravni ureditvi, kar je verjetno pomenilo, da samostan ni sodeloval pri
postavitvi cerkve.
Podatki o nastanku cerkve sv. Marjete niso znani. Cerkev v Selnici se prvič
omenja leta 1289. Leta 1335 se omenja župnik, tej omembi sledita omemba
župnika in patrocinija sv. Marjete iz leta 1351.25 Župnija v Selnici je ostala pod
patronatom mariborske oz. kamniško-mariborske župnije. Ko je bila mariborska župnija na začetku 16. stoletja inkorporirana krški škofiji, je krškemu škofu
pripadla prezentacijska pravica za imenovanje novega župnika, ki ga je moral
potrditi salzburški nadškof.

Listina iz leta 1729, s katero krški škof predlaga novega selniškega vikarja Mihaela Straußa v potrditev
salzburškemu nadškofu (NŠAM, Škofijska pisarna, D XV – Maribor – levi breg, šk. 17).

Deželnoknežje vizitacije 1544/45
V deželnoknežji vizitaciji iz let 1544/45 so bile mdr. zajete takratne župnije
Selnica, Sv. Lovrenc na Pohorju, sv. Marija Magdalena v Limbušu in Hoče.
25

NŠAM, Popis Cerkva, D XV – Maribor – levi breg, Selnica, str. 1.
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Pri nadžupniji Hoče se omenja pet župnij, ki so bile povezane oziroma
inkorporirane matični župniji. To so bile župnije sv. Marije Magdalene v
Mariboru, sv. Martina v Hajdini, sv. Mihaela v Žetalah, sv. Vida pri Ptuju in
sv. Nikolaja v Majšperku.26 Navedeni zapis pomeni, da je pri navedenih petih
župnijah šlo za vikariatske župnije, ki so po ustanovitvi ostale odvisne od matične župnije. Župniku v Hočah je tako npr. pripadal patronat pri večini navedenih župnij. Same Hoče so bile deželnoknežja župnija, kar je pomenilo, da je
imel patronat nad župnijo cesar oziroma deželni knez. Deželni knez oz. cesar
je patriarhu v Ogleju predlagal novega nadžupnika v potrditev.
Župnija sv. Marije Magdalene v Limbušu je imela tri podružnice: sv. Jakob
v Limbušu, sv. Bolfenk na Pohorju in sv. Marija v Rušah. Ker se je župnija sv. Marije Magdalene razvila iz hoške nadžupnije, je imel prezentacijsko
pravico hoški župnik, ki je novega župnika prezentiral oglejskemu patriarhu.
Odvetništvo je pripadalo limbuškim gospodom. Zelo zanimiv je podatek, da je
bilo na celotnem območju župnije, ki se je raztezala od Maribora do Ruš, 300
obhajancev,27 kar bi pomenilo, da je na celotnem teritoriju živelo nekaj več kot
štiristo ljudi, saj vsi ljudje, predvsem otroci, niso mogli prejeti zakramentov.
K župniji sv. Lovrenca na Pohorju sta spadali podružnici sv. Križa na trgu
in sv. Radegunde. Število komunikantov je bilo malo višje kot v župniji sv.
Magdalene: velikonočne obveznosti je tako opravilo 390 vernikov. Župnijo je
prosto podeljeval šentpavelski samostan. Samostanu sta pripadala tako patronat
kot odvetništvo, v njegovih rokah je bila tudi potrditev oz. konfirmacija novega
župnika,28 kar je pomenilo, da je šlo za inkorporacijo pleno iure.
V nasprotju s skopimi zapisi za navedene župnije so zapisi za Selnico,
inkorporirano krški župniji, precej bogati. V Selnici je bila poleg župnijske
cerkev sv. Marjete še podružnična cerkev sv. Janeza na Janževi Gori. Patronat
in odvetništvo nad župnijo sta pripadala krškemu škofu, konfirmacija je bila v
rokah salzburškega metropolita: stanje je torej nekoliko drugačno kot pri župniji sv. Lovrenca na Pohorju, ki jo je prosto podeljeval samostan v Šentpavlu.
Bogoslužno življenje v župniji, ki je imela vsega skupaj okrog 800 obhajancev,
je bilo precej živahno: v župnijski cerkvi so bile maše vsak dan med tednom,
ob nedeljah in praznikih pa so duhovniki redno pridigali. Pri podružnici so
bile maše dvanajstkrat letno. V slabem stanju je bilo samo župnišče. Tega so
[verjetno 1532] požgali Turki in do leta 1545 še ni bilo obnovljeno.29
26
27
28
29

Höfer, Die landesfürstliche Visiatationen in der Steiermark in den Jahren 1544/1545, str. 238–239.
Prav tam, str. 238.
Prav tam, str. 240.
Prav tam, str. 187–189.
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Stanje v novem veku
Do pomembnih sprememb je prišlo sredi 18. stoletja oz. natančneje leta 1751 z
ukinitvijo oglejskega patriarhata in ustanovitvijo goriške nadškofije. Tej so pripadla vsa ozemlja, ki so prej spadala pod patriarhat, vključno z Rušami, Limbušem
in Lovrencem na Pohorju. Prvi goriški nadškof je postal grof Karel Mihael Attems
(1707–1774). Nadškof Attems je ozemlje novoustanovljene nadškofije večkrat
vizitiral, bodisi sam bodisi prek pooblaščencev.
V nasprotju z deželnoknežjimi vizitacijami iz let 1544/45, ko je bilo stanje
v Limbušu nekoliko nejasno, je v Attemsovih vizitacijskih zapisnikih jasno izraženo, da je sedež limbuške župnije pri cerkvi sv. Jakoba in da je cerkev sv.
Magdalene samo podružnica. Poleg sv. Magdalene je imela limbuška župnija v
tem času še tri podružnice (sv. Bolfenk na Pohorju, sv. Kunigunda na Pohorju in
sv. Jožef na Studencih) in tri zasebne oratorije. Patronat nad župnijo je tako kot
v prejšnjem obdobju pripadal Hočam.30
Nespremenjeno je bilo tudi stanje v Rušah. Patronat nad župnijo je imel nadžupnik v Hočah, odvetništvo falska gosposka.31 V župniji je živelo približno 1100 ljudi.32
Ohranile so se tudi povezave župnije sv. Lovrenca s šentpavelskim samostanom. Poleg župnijske cerkve sv. Lovrenca se omenjata še podružnici sv. Križa
in sv. Radegunde ter kapeli sv. Nikolaja v falski graščini ter sv. Ane v Puščavi,33
medtem ko je bil status Marijine romarske cerkve v Puščavi nekoliko sporen.
Cerkev se ob vizitaciji leta 1751 in 1766 omenja kot lovrenška podružnica,34 ob
vizitacijah leta 1760 in 1773 pa se navaja, da spada neposredno pod samostansko jurisdikcijo.35 Po številu prebivalstva je presegala vse sosede, na celotnem
področju je namreč živelo kar 400036 ali 190037 ljudi.
Stanje na levem bregu Drave je po ustanovitvi goriške nadškofije ostalo
nespremenjeno, ozemlje je še naprej spadalo pod salzburško nadškofijo. Razmere
v Selnici se niso spremenile: župnija je bila inkorporirana krški škofiji, konfirmacija je pripadala salzburškemu nadškofu kot krajevnemu ordinariju. Poleg
župnijske cerkve sv. Marjete in podružnične cerkve sv. Janeza se v novem veku
omenja še Marijina kapela na gradu Viltuš.38
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Ožinger, Vizitacijski zapisniki savinjskega arhidiakonata goriške nadškofije, str. 306–311, 728–729, 837–839.
Prav tam, str. 303–306, 584–589, 731–733, 839–841.
Prav tam, str. 731. Podatek je za leto 1766
Prav tam, str. 589–593, 733–735, 841–843.
Prav tam, str. 215 in 733.
Prav tam, str. 590 in 843.
Število se navaja leta 1751 in 1760, str. 591 in 215.
Število se navaja leta 1766, str. 734.
Mlinarič, Župnije na slovenskem Štajerskem v vizitacijskih zapisnikih arhidiakonata med Dravo in Muro
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Še pomembnejšo prelomnico so predstavljale cerkvene reforme cesarja Jožefa
II. (1780–1790), predvsem preureditev škofijskih in župnijskih meja ter ukinitev
samostanov. Pri preureditvi notranjeavstrijskih škofijskih meja je lavantinska škofija dobila celjsko okrožje na Spodnjem Štajerskem in velikovško na Koroškem,
svoje štajerske župnije, vključno z župnijami na današnjih slovenskih tleh, pa
je morala prepustiti sekavski škofiji. Pod sekavsko škofijo je prišlo celotno mariborsko orožje, tako na levem kot na desnem bregu Drave. Po izvedeni regulaciji notranjeavstrijskih škofijskih meja je bilo ozemlje celotne Dravske doline
razdeljeno med sekavsko (mariborsko okrožje) in lavantinsko škofijo (celjsko
okrožje), ki pa sta obe spadali pod isto cerkveno pokrajino (salzburška nadškofija). Ozemlje današnjih župnij Lovrenc na Pohorju, Sv. Marija v Puščavi, Ruše,
Limbuš in Selnica ob Dravi je bilo prvič združeno pod eno, to je sekavsko škofijo.

Vizitacijski zapisnik župnije Ruše iz leta 1801 (NŠAM, Škofijska pisarna, D XX – Dravsko polje, šk. 1)
1656–1774, str. 135–144.
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Med jožefinskimi reformami je bil podobno kot mnogi drugi samostani
ukinjen tudi samostan v Šentpavlu. Pri ukinitvi so vse premoženje in pravice, vključno s patronatom, pripadle koroškemu verskemu skladu. Po ukinitvi
šentpavelskega samostana so skrb za župnijo sv. Lovrenca prevzeli škofijski
duhovniki.
V skladu z znano jožefinsko noto, da noben vernik ne bi smel imeti več kot
uro in pol hoda do župnijske cerkve, je prišlo tudi do preureditve župnijskih
meja. Na ozemlju stare lovrenške župnije je nastala nova lokalija Sv. Marija v
Puščavi, ponovno pa se je osamosvojila nekdanja župnija Maribor – Sv. Marija
Magdalena, ki je na začetku dobila status lokalije. Pod limbuško župnijo je
ostala podružnica sv. Jožefa na Studencih, ki je šele leta 1863 ponovno prišla
pod magdalensko župnijo.39 Ozemlje župnije Ruše je ostalo nespremenjeno,
do manjših sprememb je prišlo v Selnici. Kraj Slemen je pripadel novoustanovljeni župniji sv. Križ nad Mariborom, ki je nastala na območju kamniške
župnije. Poleg tega je del Boča in Vurmata odstopila novoustanovljeni lokaliji
Sv. Duh na Ostrem Vrhu, katere večji del ozemlja je pred tem spadal pod župnijo Lučane.
Med jožefinskimi reformami so bili ukinjeni arhidiakonati kot vmesna stopnja med župnijami in škofijo. Njihovo vlogo so prevzele dekanije. Tako je
Selnica po vključitvi v sekavsko škofijo spadala pod dekanijo Maribor – mesto,
medtem ko so magdalenska župnija, Limbuš, Ruše, Sv. Marija v Puščavi in
Lovrenc na Pohorju spadale pod dekanijo Hoče. Župnija Sv. Duh na Ostrem
Vrhu je ostala pod lučansko dekanijo.40 Podobno sta bili ukinjeni tudi službi
salzburškega generalnega vikarja za Koroško in Štajersko.

Selitev sedeža lavantinske škofije v Maribor
Leta 1859 je škof Anton Martin Slomšek (1800–1862) sedež lavantinske
škofije iz Šentandraža na Koroškem prenesel v Maribor, s čimer je Maribor
postal škofijsko mesto. Ob selitvi je lavantinski škofiji pripadlo celotno mariborsko okrožje, ki je pred tem spadalo pod sekavsko škofijo. Za preselitev je
imel ogromno zaslug Slomškov sodelavec Marko Glaser (1806–1889), takrat
župnik v Malečniku, rojen v Smolniku. Ob selitvi škofijskega sedeža so župnije
Limbuš, Ruše, Selnica, Sv. Marija v Puščavi in Lovrenc na Pohorju pripadle
lavantinski škofiji.

39
40

Orožen, Das Bisthum, str. 33.
NŠAM, Šematizmi sekavske škofije.
57

Lilijana Urlep / Cerkvenopravna ureditev v dravski dolini

V času po selitvi so se preuredile dekanijske meje. Mariborske in okoliške
župnije na levem bregu Drave, vključno s Selnico, so spadale pod dekanijo
Maribor – levi breg. Limbuš, Ruše, Lovrenc in Sv. Marija v Puščavi so najprej
spadale pod dekanijo Dravsko polje, kasneje pa pod dekanijo Maribor – desni breg, s čimer se je stara povezava s Hočami prekinila oz. pretrgala. Kljub
temu pa so Hoče še zmeraj ohranile svoje patronatne pravice pri limbuški in
ruški župniji.
V drugi polovici 19. stoletja je bilo na ozemlju lavantinske škofije zgrajenih
več novih cerkva, mdr. cerkev sv. Marije na Smolniku. V drugi polovici 19. stoletja so nekatere lokalije in kuracije, nastale v času jožefinskih cerkvenih reform,
postale samostojne župnije: Sv. Marija v Puščavi 1874,41 Sv. Duh na Ostrem
Vrhu 1892 itd. Vse župnije v Dravski dolini so oskrbovali škofijski duhovniki.
Bližnji Dravograd, ki je bil od ustanovitve naprej del lavantinske škofije, je
ob selitvi škofijskega sedeža leta 1859 pripadel krški škofiji. Po selitvi sedeža
1859 so ugasnile stare pravice krške škofije pri mariborski in iz nje nastalih
župnijah. Škofa Slomšek in krški škof Valentin Wiery sta leta 1859 sklenila
poseben dogovor glede mariborske mestne župnije, inkorporirane krški škofiji,
ter koroške proštije Gospe Svete, ki je bila inkorporirana lavantinski škofiji.
Na podlagi tega dogovora je proštija Gospa Sveta pripadla krškemu škofu, lavantinskemu škofu pa so pripadle vse pravice pri mariborski mestni župniji in
iz nje nastalih župnijah.42 Tako je patronat nad mariborsko mestno župnijo in
Selnico pripadel lavantinskemu škofu.

Dvajseto stoletje
Po koncu prve svetovne vojne sta leta 1923 pod apostolsko administraturo
lavantinskega škofa prišli bivši krški dekaniji Dravograd in Mežiška dolina.43
Poleg navedenih dekanij so pod apostolsko administraturo prišle še tri prej
sekavske župnije Kapla na Kozjaku, Apače in Sv. Duh na Ostrem Vrhu. Po
prvi svetovni vojni je bila tako celotna Dravska dolina združena v eni škofiji.
Navedena ozemlja so lavantinski oz. takrat že mariborsko-lavantinski škofiji
uradno pripadla šele leta 1964.
Star sistem patronatov oz. patronatnih pravic se je obdržal vse do druge svetovne vojne. Tako je pred drugo svetovno vojno patronat nad župnijama Limbuš
in Hoče pripadal deželni vladi oz. nadžupniji Hoče. Patronat nad Lovrencem
41
42
43

NŠAM, Popis cerkva, D XIX – Maribor – desni breg, Sv. Marija v Puščavi, str. 4.
Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 383.
Istočasno sta pod apostolsko upravo prišli tudi današnji prekmurski dekaniji Murska Sobota in Lendava.
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in Sv. Marijo v Puščavi je bil v rokah verskega sklada, ki jih je prevzel že v
času jožefinskih cerkvenih reform, medtem ko je bil patronat nad Selnico od
leta 1859 v rokah lavantinske škofije.44
Po drugi svetovni vojni je zaradi urbanizacije in naraščanja števila prebivalstva prišlo do ustanavljanja novih župnij. Tako je bilo v drugi polovici 20.
stoletja v Mariboru na desnem dravskem bregu, ki sta ga pred vojno pokrivali
nadžupnija Hoče in župnija Maribor – Sv. Marija Magdalena, ustanovljenih
sedem župnij: Brezno, Pobrežje, Radvanje, Sv. Križ, Sv. Janez Bosko, Sv.
Rešnje telo, Tezno.
Zaradi pomanjkanja duhovnikov so v drugi polovici 20. stoletja nekatere
– predvsem manjše – župnije prišle pod soupravo ali oskrbo sosednjih ali bližnjih župnij. Župnije v soupravi nimajo svojega župnika, a ohranijo formalni
status samostojne župnije. Tako ima danes župnija Selnica v soupravi župnijo
Sv. Duh na Ostrem Vrhu, župnija Lovrenc na Pohorju pa Sv. Marijo v Puščavi.

ZAKLJUČEK
Cerkvena ureditev v Dravski dolini se je skozi stoletja večkrat spremenila.
Od začetka 9. stoletja do leta 1751 je reka Drava predstavljala mejno reko med
salzburško in oglejsko metropolijo. Na cerkvenoupravno ureditev in posledično versko življenje prebivalcev ob reki Dravi so poleg Ogleja in Salzburga
vplivali še lavantinska, krška in sekavska škofija ter benediktinski samostan v
Šentpavlu v Labotski dolini. Šentpavelski samostan ni posedoval samo obsežnih zemljiških posesti na tleh današnjih župnij Lovrenc na Pohorju, Selnica,
Ruše, Limbuš in Sv. Marija v Puščavi, ampak je do ukinitve leta 1782 zaradi
inkorporacije župnije Lovrenc na Pohorju vplival tudi na cerkvenoupravno ureditev. Ob ustanovitvi goriške nadškofije leta 1751 so župnije na desnem bregu
Drave, ki so prej spadale pod Oglej, pripadle novoustanovljeni nadškofiji, kar
velja tudi za takratne župnije Lovrenc na Pohorju, Limbuš in Ruše. Po izvedeni
regulaciji notranjeavstrijskih škofijskih meja pod cesarjem Jožefom II. so vse
tri naštete župnije skupaj s Selnico ob Dravi, ki je prej spadala pod salzburško
nadškofijo, prišle pod sekavsko škofijo. Ob selitvi sedeža lavantinske škofije
v Maribor leta 1859 so navedene župnije skupaj z v času jožefinskih reform
nastalo kuracijo v Puščavi pripadle lavantinski škofiji, ki je ob selitvi škofijskega sedeža pridobila celotno mariborsko okrožje. Po prvi svetovni vojni sta
pod upravo lavantinskega škofa poleg ostalih dekanij in župnij pripadli tudi
dekanija Dravograd in župnija Sv. Duh na Ostrem Vrhu. Po prvi svetovni vojni
je bila tako celotna Dravska dolina združena pod eno škofijo.
44

Šematizmi, Šematizmi lavantinske škofije.
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POLITIČNI VPLIV PLEMSTVA V DRAVSKI DOLINI
MED 15. IN 18. STOLETJEM

KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED

S

am prispevek ni predmet raziskovanja, temveč le pregled zgodovine
v Dravski dolini od konca 15. stoletja do 18. stoletja, s poudarkom na
plemstvu in njegovim vplivom na Cerkev.

S prehodom iz 15. v 16. stoletje, torej iz srednjega v zgodnji novi vek, se je
v celotni Evropi zgodil pomemben preobrat na družbenem, političnem, socialnem, duhovnem in kulturnem področju. Z izumrtjem rodbine goriških grofov, zadnje izmed mogočnih dinastičnih rodbin, ki so se borile za prevlado na
ozemlju današnje Slovenije, so kot zmagovalci izšli Habsburžani, ki so kljub
temu da so bili pogosto na robu izumrtja, vedno uspeli dobiti moškega potomca. To jim ni prineslo le biološkega obstanka, temveč tudi politično prevlado
na prizorišču.1
Ena najhujših preizkušenj tega obdobja so bili nedvomno turški vpadi, ki so
zahtevali razvoj obrambnega sistema. Dravska dolina je v času turških vpadov
utrpela precejšnjo škodo, še posebej leta 1532, ko so Turško vojsko ustavili pri
trdnjavi Kisek in se je Turška vojska vračala preko spodnje Štajerske. Turki so
takrat dodobra opustošili in izropali tudi Dravsko dolino.2
1

2

Miha Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem : 16. stoletje. Del 1, Od Barbov do Zetschkerjev (Ljubljana,
2016), str. 5-6, (dalje: Preinfalk, Plemiške rodbine v 16 stol.).
Preinfalk, Plemiške rodbine v 16 stol., str. 6-8; Vasko Simoniti, Turki so v deželi že (Celje, 1990), str. 207, (dalje:
Simoniti, Turki so v deželi že); Peter Štih, Slovenska zgodovina : od prazgodovinskih kultur do začetka 21.
stoletja (Ljubljana, 2016), str. 138-139, (dalje: Štih, Slovenska zgodovina).
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Istočasno s turškimi vpadi je potekala reformacija. Kmalu po nastopu
Martina Luthra, se je tudi na Slovenskem pričel širiti protestantizem. Nove
vere so se močno oprijeli plemiči in meščanstvo, ki so postali sredstvo za boj
zoper deželnoknežje oblasti. Kljub določilu augsburškega verskega miru iz leta
1555, ki je legaliziral verski razkol v cesarstvu in določal, da se morajo podaniki ravnati po veroizpovedi svojega deželnega kneza, ki je bil v slovenskih
deželah katoliške vere, so deželni stanovi prešli v odkrit protestantizem. Po
odločilnih protireformacijskih ukrepih se je iz dežel moralo izseliti ogromno
protestantskega meščanstva, po letu 1628 pa še tisti plemiči, ki se niso hoteli
odpovedati protestantski veri.3
Vloga plemstva v vojski se je v zgodnjem novem veku spremenila. Plemiči
so do tedaj imeli vodilno vlogo v elitni viteški konjenici. Prišlo je novo obdobje, saj je uporaba strelskega orožja in topništva zahtevalo novo tehnično in
taktično znanje, s čimer pa je bledela vloga viteške vojske in konjenice. Vloga
plemičev v vojski je bila rešena z innsbruškimi libeli iz leta 1518, ko so bili
vneseni v deželne privilegije (deželne ročine). S tem je bilo uzakonjena pravica
do sodelovanja plemstva pri obrambnem redu in sodelovanju v deželni obrambi
in njenem vodstvu. Plemstvu je sodelovanje v vojski prinašalo tudi dodaten
vir zaslužka. S tem ko je plemstvo utrdilo svoj privilegirani položaj v vojaških
službah, pa je tudi obranilo ogroženi družbeni položaj, v novih ekonomskih
razmerah na prelomu iz 15. v 16. stoletje.4
Poleg vsega vojaškega in verskega področja pa so se spremembe dotaknile
tudi kmetijstva in so bile povezane z željo povečanja dohodkov zemljiških gospodov s svojih gospostev. To pa je pogosto vodilo v spore s podložniki in do
izbruhov kmečkih uporov. Pogosto so plemiči prihajali tudi v spore s cerkvijo,
ki je bila na začetku zgodnjega novega veka še vedno izjemno pomemben zemljiški posestnik tudi v Dravski dolini.5

ZEMLJIŠKI POSESTNIKI V DRAVSKI DOLINI
Na prehodu iz 15. v 16. stoletje je v Dravski dolini bilo precej imenitnih
gospoščin z jedri v Dravogradu, Fali, Muti, Radljah, Vuzenici in Žlemberku.
3

4

5

Preinfalk, Plemiške rodbine v 16 stol., str. 6-7; France M. Dolinar, Slovenski zgodovinski atlas [Kartografsko
gradivo] (Ljubljana, 2011), str. 106-109, (dalje: Dolinar, Slovenski zgodovinski atlas).
Vasko Simoiti, Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju (Ljubljana, 1991), str. 72-76 (dalje: Simoniti,
Vojaška organizacija).
Preinfalk, Plemiške rodbine v 16 stol., str. 6; Bogo Grafenauer, Kmečki upori na Slovenskem (Ljubljana, 1962),
str. 90-125, (dalje: Grafenauer, Kmečki upori); Peter Štih in Vasko Simoniti, Na stičišču svetov: slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja (Ljubljana, 2009), str. 219, (dalje: Štih in Simoniti, Na
stičišču svetov).
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Zaradi kapitalizma, ki se je pričel razvijati, pa so se ta stara gospostva pričela
drobiti. Za Dravsko dolino je, kar se tiče zemljiških gospodov, zelo razburkano 15. stoletje. Izjemno močni zemljiški posestniki na tem območju so bili
Celjski, ki so leta 1456 izumrli in prepustili precejšnje posesti, ki so jih v veliki meri pridobili deželni knezi, Habsburžani. Poleg Celjskih so pomembno
vlogo igrali tudi Viltuški in Vuzeniški, ki so prav tako izumrli in Walseeji, ki
so v najboljših časih obvladovali tri gospoščine, vendar so v 15. stoletju posedovali le še Radlje, pa še to le do leta 1427. Poleg plemiških rodbin pa so bili
izjemno pomembni tudi cerkveni zemljiški posestniki, tukaj v prvi vrsti mislim
na samostan Šentpavel iz Labotske doline, avguštinski samostan na Muti in
dominikanke v Radljah.6
Samostan Šentpavel je bil ustanovljen leta 1091 v istoimenskem kraju na
Koroškem. Ustanoviti ga je dal Engelberd I. Spanheimski. Že v letu ustanovitve
je samostan prejel obsežne posesti, med njimi so bile tudi posesti v Dravski
dolini; nekaj kmetij, dva vinograda, vas Ruše in pusto pokrajino na severni
strani Pohorja. Samostan Šentpavel je hitro postal najpomembnejši gospodarski
dejavnik v Dravski dolini in je to ostal nekje do konca 14. stoletja. Nekatere
posesti so redovniki obdelovali sami, še zlasti tiste, kjer so bili vinogradi, ostale
pa so dajali v zakup svetnim podložnikom. Njihovo upravno središče je bilo
na gradu Fala, kjer je samostan v večini upravljal sam, le redko se je pred 15.
stoletjem zgodilo, da bi samostan dal upravljanje v roke komu drugemu. Če pa
se je to že zgodilo, pa so pogodbo sklenili le za eno leto.7
Samostan je precejšnje zemljiške posesti, ki jih je imel v lasti tekom 15.
stoletja, izgubil. V veliki meri so to bile zemljiške posesti, ki so jih opati dajali v zakup svetnim plemičem. V 15. stoletju je tako najprej izgubil celotno
dravograjsko in vuzeniško gospoščino in pa tudi številne, sicer manjše posesti
na vzhodnem delu Dravske doline. Vzroki za izgubo posesti so bili različni. V
veliki meri je bilo krivo slabo vodenje opatov, opustošenje njihovih zemljišč
6

7

Jože Koropec, Zemljiške gospoščine med Dravogradom in Mariborom do konca 16. stoletja (Maribor, 1972),
str. 32–39, 66 in 140 (dalje: Koropec, Zemljiške gospoščine med Dravogradom in Mariborom).
Dejan Zadravec, “Posest koroškega benediktinskega samostana Št. Pavel na Štajerskem po urbarju iz leta
1620 in opat Hieronim Marchstaller”. Časopis za zgodovino in narodopisje, Letnik 77=42, št. 1 (2006), str.
14–15 (dalje: Zadravec, “Posest koroškega benediktinskega samostana Št. Pavel na Štajerskem”); Jože Mlinarič,
“Prispevek benediktincev k duhovnemu in gospodarskemu razvoju na območju severovzhodne Slovenije”.
Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije = humanities and social studies
review, Letnik 1, št. 2 (2001), str. 269 (dalje: Mlinarič, “Prispevek benediktincev k duhovnemu in gospodarskemu
razvoju na območju severovzhodne Slovenije”); Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije (1228 – 1928)
(Maribor, 1928), str. 112–113 (dalje: Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije); Josip Mravljak, “K zgodovini
uprave Šentpavelski posesti na Fali”. Časopis za zgodovino in narodopisje, Letnik 31, št. 3–4 (1936), str. 126
(dalje: Mravljak, “K zgodovini uprave Šentpavelski posesti na Fali”).
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zaradi različnih vojn, ki so se odvijale na njihovih posestih, turških vpadov in
vsesplošne gospodarske krize, ki je zajela Evropo v tistem času.8
S tem ko je v 15. stoletju izginilo precejšnje število zemljiških posestnikov,
pa so na območje prišli novi. Tako so se na prehodu iz 15. v 16. stoletje pojavile nove plemiške rodbine, v prvi vrsti so to bili glavni zakupniki gospodje
Ivniški (von Eibiswald), ki so v prvi polovici 16. stoletja posedovali gospoščine
Vuzenica, Muta in Radlje. Pojavile so se tudi druge plemiške rodbine, ki so
bile na območju Dravske doline prisotni kot upravitelji, zastavniki ali lastniki
gradov, dvorov in gospoščin. Med njimi so v prvi polovici 16. stoletja najdejavnejši Gaisrucki, ki so bili prisotni v Dravogradu, Radljah, Vuzenici in na
gradu Pukštajn (Buchenstein). Iz gradu Pukštajn verjetno izvira družina Gall pl.
Gallenstein, ki je bila poleg Pukštajna prisotna v Muti, Brestanici in Limbušu.
Lastniki gospoščin v 16. stoletju so bili na primer Szekely in Herbersteini, ki so
bili oboji lastniki gospoščine Viltuš, slednji še gradu Kienhofen in pa Ammani,
ki so konec 16. stoletja pridobili lastništvo nad Muto, Vuzenico in Bresternico.
Poleg teh pa so se na tem območju pojavile še druge rodbine, grofovskega izvora in sicer Breunnerji v Limbušu, Dietrichsteini v Muti in Dravogradu ter
Thurn-Valsassina v Radljah.9
Razvidno je, da je bila zemljiška razdrobljenost in prisotnost številnih akterjev v Dravski dolini v 16. stoletju velika. Poleg tega je v Dravsko dolino
prodiralo luteranstvo, opustošili pa so jo še številni turški vpadi. Dravsko dolino je najhuje prizadel turški pohod na Dunaj leta 1532 pod vodstvom sultana
Sulejmana. Ko se je njegova vojska vračala domov preko Štajerske, so se od
jedra vojske ločili posamični oddelki, ki so pustošili po pokrajini v okolici
Maribora. En oddelek je prodrl tudi v Dravsko dolino, kjer se je znesel najprej
nad Ivnikom, požgal Radlje in Muto. Da oddelek ni napredoval v Mislinjsko
dolino, je zaslužna vojska iz Vuzenice in Slovenj Gradca. Turki so opustošili in
oplenili avguštinski samostan na Muti, cerkev sv. Jurija na Remšniku, Marijino
cerkev v Breznu in trg Radlje.10
Cerkvene ustanove so pomoč za obrambo nedvomno iskale tudi pri
plemstvu, kar je pomenilo, da se je s prisotnostjo Turkov povečal vpliv plemstva na Cerkev v Dravski dolini. Poleg Turkov pa je bila reformacija tista, ki
8

9

10

Zadravec, “Posest koroškega benediktinskega samostana Št. Pavel na Štajerskem”, str. 15; Koropec, Zemljiške
gospoščine med Dravogradom in Mariborom, str. 37; Mlinarič, “Prispevek benediktincev k duhovnemu in
gospodarskemu razvoju na območju severovzhodne Slovenije”, str. 269–270.
Ivan Jakič, Vsi slovenski gradovi : leksikon slovenske grajske zapuščine (Ljubljana, 1997), str. 69, 70, 97, 98,
101, 102, 140, 155, 189, 218, 268, 274, 343, 359, 377 (dalje: Jakič, Vsi slovenski gradovi).
Jože Mlinarič, Razvoj cerkvene uprave na ozemlju dravograjske pražupnije in preteklost župnije v Breznu do
jožefinske dobe, v: Zbornik Brezno in Podvelk: bogata zgodovina dveh majhnih krajev (Podvelka, 2012), str.
22–23 (dalje: Mlinarič, Razvoj cerkvene uprave na ozemlju dravograjske pražupnije).
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je prav tako povečevala vpliv.. Kriza Cerkve, v kateri se je znašla, je plemičem
odprla možnost, da se polastijo njihove zemlje. Vpliv plemstva na Cerkev je v
začetku 16. stoletja narastel in se nato stopnjeval skozi stoletje.11
Nekaj besed bom posvetil tudi cerkveni upravi v Dravski dolini v 16. stoletju. Na območju je bilo dvanajst župnij, sedem na levem bregu Drave v okviru
salzburške nadškofije in pet na desnem bregu Drave pod oglejskim patriarhom.
Na levem bregu so se nahajale župnije v smeri toka Drave - Dravograd, Muta,
Radlje, Remšnik, Brezno, Selnica in Kamnica, v katero je spadala Bresternica.
Na desnem bregu Drave pa so se v smeri toka reke nahajale župnije Libeliče,
Vuzenica, Ribnica, Lovrenc in Hoče, v katero so spadale Ruše.12

VPLIV PLEMSTVA NA CERKEV
Kmalu za tem, ko je Martin Luter leta 1516 pridigal proti prodaji odpustkov
in 31. oktobra 1517 poslal pismo s 95 tezami nadškofu v Mainz, je gibanje, ki
ga je začel, prišlo tudi na Štajersko. Mnogo plemiških otrok je namreč študiralo v tujini, kjer so se seznanili z luteranstvom in jih nato prenesli na spodnjo
Štajersko in v Dravsko dolino. Iz vizitacijskih zapisnikov iz leta 1528 izvemo,
da na območju Dravske doline luteranstvo še ni bilo prisotno, so pa vizitatorji
duhovnikom očitali, da so preveč medli in da se ljudem ne posvečajo dovolj.
Sčasoma pa so predvsem plemiške rodbine pričele sprejemati luteranstvo.13
Vizitacije so škofovski privilegiji za nadziranje in pregledovanje svojih
podrejenih pastoralnih območij. Vizitacije so tako izvajali škofje, opati in arhidiakoni, ali pa njihovi namestniki. Vizitacije so obstajale že pred izdanimi
odloki tridentinskega koncila (1545–1563), od takrat dalje pa je bilo določeno,
da so morali škofje vizitacije opravljati na dve do pet let. Škof je moral obiskati
vse župnije na svojem območju, pregledati pa je moral delovanje duhovnikov,
katoliške ustanove in zgradbe ter svete kraje. Vizitacije so bile tudi priložnost,
da je škof izvedel birmo, konsekracijo (postavitev) oltarjev in zvonov. Vizitacije
lahko imenujemo tudi kanonske vizitacije, ker vizitacije predpisuje kanonsko
pravo.14
11
12
13

14

Mlinarič, Razvoj cerkvene uprave na ozemlju dravograjske pražupnije, str. 23.
Koropec, Zemljiške gospoščine med Dravogradom in Mariborom, str. 84.
Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 250–251; Anton Albrecher, Die landesfürstliche Visitation und
Inquisition von 1528 in der Steiermark (Gradec, 1997), str. 65–66 (dalje: Albrecher, Die landesfürstliche
Visitation).
Jure Volčjak, “Spodnjesavinjska dolina v vizitacijskih zapisnikih goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa”,
Kronika, Letnik 65, št. 3 (2017), str. 350–351, (dalje: Volčjak, “Zgodovina Miklavž Spodnjesavinjska dolina v
vizitacijskih zapisnikih”); Ana Lavrič, Vizitacije kot vir za slovensko zgodovino, V: Grafenauerjev zbornik, ur.
Vincenc Rajšp [et al.] (Maribor, 1996), str. 183 (dalje: Lavrič, Vizitacije kot vir).
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Vzroki za vizitacije leta 1528 so bili različni. V prvi vrsti so vizitatorji želeli
preveriti število krivovercev v določenih župnijah, saj se je poleg skakačev,
ki so se pojavili v začetku 16. stoletja pojavili še luterani. Vizitacijski pregled
leta 1528 je potekal tako, da je vizitacijska komisija začela pregled 9. maja
1528 v mestu Gleisdorf, ki se nahaja približno 30 kilometrov severovzhodno
od Gradca, in nadaljeval najprej na sever proti mestu Hartberg, nato pa se je
obrnil proti zahodu in na jug. Vizitacijska komisija je v drugi polovici meseca
junija prišla tudi v Dravsko dolino in se 21. junija ustavila v Radljah. V Radlje
so bili poklicani vsi predstavniki župnij v Dravski dolini iz obeh bregov Drave.
Ljudje so še vedno bili katoliki, poleg tega vizitacijska komisija ni odkrila nobenih nepravilnosti glede delovanja duhovnikov. Je pa zabeležen drug podatek
in namreč, da je Krištof Ivniški, ki je bil odvetnik in patron Ivniške cerkve, zase
jemal pravice, ki jih ne bi smel imeti. To je na primer nastavljanje župnikov in
odtujevanje cerkvenega premoženja.15
Na določenih gospostvih so si plemiči lastili pravico do odvetništva samo
zato, ker je cerkev ležala na njihovi zemlji. V veliko primerih je prišlo do sporov z lastniki zemlje in Cerkvijo, saj so si plemiči prilaščali pravico vizitacij in
sodstva. Podobne tegobe je Cerkvi povzročal prav plemeniti Ivniški. V večini
primerov je bil odvetnik določene cerkvene ustanove tisti, ki je financiral njeno
postavitev ali pa je bil njen fevdni gospod. Tako je na primer bil fevdni gospod
v Kamnici in Selnici ob Dravi v 17. stoletju krški škof, ki je bil hkrati tudi odvetnik. S tem je obdržal pravico do nastanitve in potrditve vikarjev, podobnega
mišljenja pa so bili nato tudi plemiči, saj so bili fevdni gospodje določenim
cerkvenim ustanovam in so si s tem prilaščali tudi pravico do odvetništva.16
Po letu 1521 so se na Slovenskem ozemlju ponovno pojavili Turki, ki so
med ljudmi povzročili vsesplošno zmedo. Notranjeavstrijski knez je za obrambo pred Turki potreboval denar, še zlasti po letu 1529, ko je Sulejman prvič
poskušal osvojiti Dunaj. Na podlagi tega je s papeževim dovoljenjem odredil,
da se proda in zastavi četrtina celotnega cerkvenega premoženja na Štajerskem
in Koroškem. V takšnih razmerah so plemiči izkoristili priložnost, da se polastijo cerkvenih posesti. Te posesti, ki so jih plemiči bodisi prijeli v zastave ali
jih kupili, so postale popolnoma labilne, prav tako tudi oblast nad cerkvenimi
ustanovami. Zemljiški gospodi so bili po večini patroni župnij, ki so samovoljno nastavljali predikante za župnike. Pogosto se je dogajalo, da so plemiči za
župnike nastavljali celo laike. Ker so bili plemiči patroni in so se čutili, da jim
15
16

Albrecher, Die landesfürstliche Visitation, str. 66; Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 252.
Sašo Radovanovič “Slovenske župnije v arhidiakonatu med Dravo in Muro 1645 – 1685”. Časopis za zgodovino in narodopisje, Letnik 65=30, št. 2 (1992), str. 213, 214, 220 in 228 (dalje: Radovanovič “Slovenske župnije
v arhidiakonatu med Dravo in Muro”).
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je to dovoljeno, so celo pobirali cerkvene dohodke. Na takšen način so lahko
popolnoma nadzorovali cerkveno življenje v dolini. Pripeljali so celo svoje
predikate, ki so opravljali luteransko delo. Zahtevali so, da se v cerkvah vrši
luteransko bogoslužje, saj se bogoslužje odvija v njihovih cerkvah. Tako so
mnogi duhovniki postajali luterani, saj jim potemtakem ni bilo treba živeti po
strogih zakonih. Posledice so čutili tudi samostani.17
V dominikanskem samostanu v Radljah je v času širjenja luteranstva padla disciplina. Redovnice v samostanu se enostavno niso držale samostanskih
pravil, kar je pomenilo, da so jih morali izključiti. Samostan se je znašel v
škripcih tudi zaradi majhnega števila redovnic. Leta 1584 so morali celo izvoliti komaj štiriindvajsetletno priorico Suzano pl. Schrattenbach. Pravil se ni
držal niti lavantinski škof, o čem priča naslednji podatek, da naj bi bile priorice v samostanih stare štirideset let, izjemoma so lahko bile mlajše, vendar ne
mlajše od trideset let. Poleg tega je mlada plemkinja najprej nalogo zavrnila,
vendar jo je nato sprejela na ukaz lavantinskega škofa, saj je samostan na vsak
način potreboval priorico. Po tem škandalu je lavantinski škof Jurij III. Stobej
pl. Palmaburg nad samostanom zaukazal nadzor in stanje v samostanu se je
izboljšalo. Volitve prioric so od takrat dalje potekale v skladu s tridentinskim
odlokom.18
Vzhodna in osrednja Dravska dolina je bila pod velikim vplivom Maribora.
Maribor je leta 1553 v svoje roke ponovno prijela Krška škofija, s čimer je v
mestu zaostrila razmere za luterane. Držali so strog nadzor in kaznovali vse,
ki so jih prepoznali za krivoverce. Tako je moral mesto nemudoma zapustiti
vikar Lovro Lupše. Vendar luteranov to ni zaustavilo, saj so vero, ki so jo širili, pač prestavili izven mesta. Takšen primer je rodbina Herberstein. Jurij V.
Herberstein. je bil leta 1541 med stanovskimi odborniki, ki so od Ferdinanda
I. zahtevali svobodo veroizpovedi, vendar so njihove zahteve padle na neplodna tla. Tudi svoje otroke je vzgajal v protestantski veri. Njegova hči Zofija
Herberstein se je poročila z baronom Jakobom II. Szekelyem in skupaj sta na
posestih, ki jih je takrat imela rodbina Szekely, širila protestantizem. Szekely
so bili od leta 1555 lastniki Viltuša. Jurijev sin Leopold in predvsem njegov
vnuk Sigmund Friderik II. sta bila odkrita pristaša luteranske vere. Sigmund
Friderik ni protestantske vere opustil niti, ko je opravljal uradniške službe, saj
je leta 1583 postal štajerski deželni oskrbnik, leta 1594 pa štajerski deželni
17

18

Jakob Richter, “Maribor v reformacijski dobi”. Časopis za zgodovino in narodopisje, Letnik 40, št. 1 (1974), str.
90 (dalje: Richter, “Maribor v reformacijski dobi”).
Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 147–148; Lidija Žnidaršič Golec, “Redovništvo na Slovenskem
v zgodnjem novem veku”. Zgodovinski časopis, Letnik 68, št. 3–4 (2014), str. 309 (dalje: Žnidaršič Golec,
“Redovništvo na Slovenskem”).
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glavar, kar je ostal do svoje smrti leta 1621. Kot deželni glavar pa seveda ni bil
posebno naklonjen katoliškim ustanovam, predvsem samostanom, ki so želeli
pri glavarju karkoli doseči.19
V drugi polovici 16. stoletja je rodbina Herberstein kupila gospostvo
Betnava (Windenau). Volf Vilijem Herberstein je Betnavo leta 1587 kupil z
namenom, da v okolici Maribora zgradi in ustvari protestantsko središče, saj
je bilo to, kot sem napisal že prej, nemogoče izvesti v Mariboru samem, kjer
je bil pritisk deželnega kneza in krškega škofa prevelik. Tako je v zadnjem
desetletju 16. stoletja Betnava kot središče protestantizma v okolici Maribora
imela pokopališče, grajsko kapelico, kjer so opravljali maše in celo deželno
luteransko šolo. V luteranski šoli se je šolalo tudi veliko število plemičev iz
Dravske doline, ki so nato luteranstvo širili nazaj domov. Betnava se je nahajala
v župniji Hoče, v katero so spadale tudi Ruše, tako da se je luteranstvo širilo
v Dravsko dolino tudi na ta način. Leta 1600 pa je vse protestantske stavbe in
pokopališče porušila protireformacijska komisija. Po letu 1628, ko je Ferdinand
II. po strogih protireformacijskih ukrepih določil, da se morajo tisti plemiči,
ki se ne bodo spreobrnili nazaj v katoličane, izseliti, se je rodbina odločila, da
pri protestantski veri ne bo več vztrajala. Leta 1587 je Volf Vilijem v Dravski
dolini kupil grad Viltuš (Wildhous), ki ga je spremenil v gospoščino. S tem je
dal jasno vedeti, da bo luteranstvo širil tudi v Dravsko dolino. Hitro za tem je
namreč na gradu uredil luteransko molilnico in pripeljal predikanta. Ustanovil
je celo luteransko šolo in dal urediti tudi pokopališče.20
Prihod luteranstva v Dravsko dolino je skoraj pomenil tudi konec kapitlja
v Dravogradu. Leta 1249 so v Dravogradu ustanovili kapitelj, kateremu je
načeloval dekan in pet kanonikov, naloga katerih je bila, da bi naj cerkveno
oskrbovali Labod, Dravograd, Ojstrico, Muto in Radlje.21
Nasploh je rodbina Herberstein rada prehajala v spore glede s Cerkvijo
glede prilaščanja pravic. Zelo hudi spori so bili na njihovem gospostvu
19

20

21

Jakič, Vsi gradovi, str. 94, 117, 246, 248, 321, 359; Richter, “Maribor v reformacijski dobi”, str. 90–91; Matjaž
Grahornik, “Prispevki k starejši zgodovini Miklavža na Dravskem polju do konca 16. stoletja”, Kronika, Letnik
58, št. 2 (2010), str. 323, (dalje: Grahornik, “Zgodovina Miklavža”); Michael Tiefengruber, Landeshauptmänner
der Steiermark, verwaltung.steiermark.at (dostopno na https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/
ziel/74835346/DE/ pridobljeno 26.6.2019).
Grahornik, “Zgodovina Miklavža”, str. 324; Jakič, Vsi gradovi, str. 53, 359; Koropec, Zemljiške gospoščine med
Dravogradom in Mariborom, str. 84; Matjaž Grahornik, Betnava v obdobju od začetka 17. stoletja in do konca
18. stoletja, V: Dvorec Betnava, ur. Franci Lazarini, Miha Preinfalk (Ljubljana 2018), str. 113 (dalje: Grahornik;
Betnava); Jože Mlinarič, Cerkvene razmere na slovenskem Štajerskem v obdobju delovanja Ruške latinske
šole, v: Ruška latinska šola : historični kontekst : 350 let : 1645-1995 : zbornik prispevkov, ur. Vili Rezman (Ruše,
1996), str. 17–18 (dalje: Mlinarič, Cerkvene razmere na slovenskem Štajerskem v obdobju delovanja Ruške
latinske šole).
Koropec, Zemljiške gospoščine med Dravogradom in Mariborom, str. 83.
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Hrastovec, nič drugače pa se niso vedli, ko so sami ustvarili gospoščino
Viltuš. Tam so v okviru svoje gospoščine prav tako zahtevali odvetništvo.
Toda kar so počeli ni bila nova stvar, temveč že nekajletna praksa različnih
plemiških rodbin. Če vemo, da so Herbersteini Viltuš kupili komaj leta 1587
s problemi, ki pa so jih plemiči povzročali Cerkvi pa so se ukvarjali že veliko
prej. Leta 1549 je bila namreč sklicana salzburška nadškofijska sinoda, kjer je
prisostvoval tudi lavantinski škof Filip Renner. Poleg osrednjega problema, ki
se je v tistem času odvijal, se pravi protestantizem, so obravnavali tudi težave,
ki so jih povzročali plemiči. To so: nastavljanje župnikov in pridigarjev po
svoji volji, motenje volitev prelatov, pravico, da patroni odtegujejo cerkvene
dohodke, prilaščanje pravice vizitacij, odtujitve cerkvenega imetja in krčenje
duhovniških svoboščin.22
V Dravski dolini je odtujevanje cerkvenega imetja, še najbolj zemljišč,
kot že rečeno občutil Šentpavelski samostan. Samostan je izgubljal predvsem
zaradi zahtevnih obveznosti do države in slabega vodstva. Leta 1531 so tako
zastavili še celotni Remšnik in tako jim je ostala samo še gospoščina Fala in
nekaj fevdov na vzhodnem delu Dravske doline. Česar pa ni izgubil s prodajo
ali zakupi, pa so jim odtujili upravniki in sorodniki. Upravniki so včasih poleg
posesti obdržali tudi dohodke. Plemiči se tudi niso več ozirali na to, kakšne
izključne pravice ima samostan na območju Dravske doline. Gradnja mlinov
in čebelarstvo je bila izključno šentpavelska domena, prav tako lov in ribolov
na njihovih posestvih. Lov in ribolov že nasploh nista imela velikega pomena v
Dravski dolini, toda če so ulovili kakšno večjo divjad, so jo morali nemudoma
poslati v samostan. Določeni plemiči so se na to požvižgali. Zelo znana oblika
zabave plemičev v 16. stoletju je namreč bil lov in seveda plemičem na kraj
pameti ni padlo, da bi svoje trofeje poslali samostanu, kaj šele v primeru, če je
bil plemič luteran. Šentpavelske posesti v Dravski dolini so skozi celotno 16.
stoletje životarile, leta 1616 pa je prišlo do spremembe. Šentpavelski samostan
je takrat za novega opata izvolil Hieronima Marcstallerja. Novi opat je najprej
iz falske gospoščine odpustil upravnika Nikolaja Lechnerja in končal obdobje
posvetnih upravnikov, ki so bili denarja in zemlje lačni plemiči, v večini nižjega plemiškega stanu. Od takrat dalje so na falski gospoščini bili upravniki
izključno benediktinski redovniki. S tem so si zagotovili večje dohodke, saj
samostanu ni bilo treba plačevati upravnikov, poleg tega pa so si zagotovili
varnost pred odtujevanjem cerkvenega imetja.23
22

23

Radovanovič “Slovenske župnije v arhidiakonatu med Dravo in Muro”, str. 214; Kovačič, Zgodovina Lavantinske
škofije, str. 192.
Koropec, Zemljiške gospoščine med Dravogradom in Mariborom, str. 75–76 in 148–152; Zadravec, “Posest
koroškega benediktinskega samostana Št. Pavel na Štajerskem”, str. 16–19.
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V cesarstvu je medtem že potekala odkrita protireformacija in Dravska
dolina ni bila nikakršna izjema. Novi Šentpavelski opat je takoj pričel z obnovo. Redovno disciplino je pričel preverjati z rednimi vizitacijami, ki so bile
izvedene zelo pogosto (1619, 1621, 1625 … ), slabo stanje materialnega stanja samostana pa je želel izboljšati s tem, da je pričel obnavljati samostanske
zgradbe in večati zemljišča. Leta 1628 je Šentpavelski samostan kupil gospoščino Dravograd in s tem podvojil svoje posesti v Dravski dolini. Šentpavelski
samostan je ponovno postal eden najmočnejših posestnikov Dravski dolini,
nedvomno pa je to postal po letu 1666, ko je samostan kupil še gospoščino
Limbuš. Tako je bil šentpavelski samostan na začetku 18. stoletja najmočnejši
zemljiški posestnik v Dravski dolini.24
Katoliška obnova v Dravski dolini ni bila tako zahtevna kot v ostalih delih Notranjeavstrijskih dežel. Sreča za katolike v Dravski dolini je bila ta, da
podložniki v Dravski dolini niso preveč marali svojih zemljiških gospodov.
Če vemo, da je leta 1573 izbruhnil slovensko-hrvaški kmečki upor, je jasno,
da do konca 16. stoletja ni prišlo do tega, da bi podložniki vzljubili svoje zemljiške gospode. In ker so bili zemljiški gospodi tisti, ki so v večini sprejeli
luteranstvo, se zato ni tako zelo širilo med preprosto ljudstvo. Poleg tega je bil
jezik tisti, ki bi lahko povzročil širjenje luteranstva, vendar je bilo plemstvo na
Slovenskem v veliki meri nemško govoreče. Čeprav so plemiči verjetno znali
slovanski jezik, so na njega gledali zviška. Vprašljiva je bila tudi pismenost
ljudi in pa prisotnost večjega slovenskega mesta, kjer bi se luteranstvo prijelo.
Edini večji in pomembnejši kraj, ki je bil v neposredni bližini Dravske doline s
statusom mesta v 16. stoletju, je bil Maribor, kjer pa so zelo na hitro luteranstvo
prepovedali, je lahko jasno, da se luteranstvo v te kraje ni moglo širiti z naglico. Tako je luteranstvo sprejemalo le izobraženo ljudstvo, pa še to le v zadnji
četrtini 16. stoletja, ko so Herbersteini postali lastniki gospoščine Viltuš. Leta
1600 pa se je ta proces popolnoma zaustavil. Prvič s sežigom knjig, drugič pa
z uničenjem luteranskih šol, kapelic, zgradb in pokopališč.
Na slovenskih tleh so protireformacijo vodili trije škofi, ljubljanski škof
Tomaž Hren, sekovski škof Martin Brenner in lavantinski škof Jurij Stobej.
Prav ti trije so notranjeavstrijskemu deželnemu knezu (Ferdinand II.) predlagali
naj v svojih deželah deluje po načelu cuius regio, eius religio, se pravi, da naj
bodo podložniki tiste vere, katere je vladar. Tisti, ki tega niso hoteli, so se morali
izseliti. Protireformacijska komisija je z delom pričela leta 1599, na spodnjo
Štajersko so prišli 17. decembra 1599, vendar z delom niso nadaljevali. Vrnili
so se januarja 1600 in začeli z intenzivnimi inšpekcijami. Konec januarja so
24

Zadravec, “Posest koroškega benediktinskega samostana Št. Pavel na Štajerskem”, str. 16–19; Jakič, Vsi gradovi,
str. 98, 189.
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prišli Dravsko dolino, kjer pa niso imeli posebnega dela. Razstrelili so le kapelo
skakačev pri Sv. Duhu pri Lučanah. Z ustanovitvijo jezuitov je protireformacija
v naših krajih zmagala. Odločilnega pomena je bil jezuitski zavod v Gradcu,
za Dravsko dolino pa je bila izjemno pomembna Ruška latinska šola, ki so jo
ustanovili leta 1645.25
Ruška latinska šola je imela za obnovo katolicizma izjemen pomen, saj je
veliko njenih učencev po končanem šolanju svoje življenje nadaljevalo v božji
službi. Šolo naj bi v obdobju med letoma 1645 in 1760, ko je bila ukinjena,
obiskovalo 6681 učencev. Od tega je za 2615 učencev znano, kakšen je bil
njihov kasnejši poklic. Od teh 2615 učencev, jih je bilo kar 1197, ki so kasneje
službovali kot nižji duhovniki, 192 jih je imelo visok cerkveni položaj, kot
so kanoniki in arhidiakoni, 13 jih je prišlo do škofovskega naziva, šolo pa sta
obiskovala tudi dva kasnejša nadškofa. Znano je, da je na ruško latinsko šolo je
obiskovalo vsaj 224 plemiških rodbin. Med njimi so tiste, ki so imele grofovski
in baronski naziv, ni pa nobene rodbine, ki bi imela knežji naziv, vsaj v času,
ko so njihovi člani obiskovali šolo.26
Plemstvo je v Dravski dolini na Cerkev delovalo enako kot v vseh drugih
predelih Štajerske, s to razliko, da je v dolino luteranstvo prehajalo zelo počasi
in da je eno od osrednjih gospoščin imel v lasti šentpavelski samostan. Poskus
plemiških rodbin kot so Herbersteini, da bi v Dravski dolini zaživelo luteranstvo, se je izjalovil, čeprav so s tem skoraj povzročili konec dravograjskega
kapitlja. Plemstvo je bilo tisto, ki je pritiskalo na Cerkev in cerkvene ustanove,
da so se reformirale in izboljšale svoje delovanje. Brez plemstva, ki je bilo lačno zemlje in denarja, verjetno ne bi prišlo do korenitih sprememb v gospoščini
Fala in reorganizacijo samostana Šentpavel. Vpliv plemstva v Dravski dolini
na cerkvene ustanove ni pomenil drastičnih družbenih premikov.

POVZETEK
Na prehodu iz 15. v 16. stoletje je bilo precej imenitnih gospoščin z jedri
v Dravogradu, Fali, Muti, Radljah, Vuzenici in Žlemberku. V 15. stoletju je
izumrlo precejšnje število zemljiških posestnikov, zemljišča pa je pričel izgubljati tudi Šentpavelski samostan, tako je v začetku 16. stoletja v Dravsko
dolino prišlo veliko število novih plemiških rodbin. V prvi vrsti so to Ivniški,
ki so posedovali Vuzenico, Muto in Radlje. Sledijo jim Gaisrucki, Galli pl.
25

26

Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 266–273; Drago Augustinovič, Ruška Šola, v: Ruška latinska
šola : historični kontekst : 350 let : 1645-1995 : zbornik prispevkov, ur. Vili Rezman (Ruše, 1996), str. 27 (dalje:
Augustinovič, Ruška šola).
Augustinovič, Ruška šola, str. 27–37.
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Gallensteini, Herbersteini in Szekelyji. Konec 16. stoletja in v začetku 17. stoletja pa so največ posesti v lasti imeli Ammani.
Dravska dolina je bila žrtev turških vpadov, še najhuje so jo Turki opustošili
leta 1532. Takrat so želeli osvojiti Dunaj, pa jim to ni uspelo. Turki so takrat
opustošili predvsem v Muti in Radljah. V Dravski dolini se je isto kot v ostalih
delih Evrope zakoreninilo luteranstvo, čeprav še zdaleč ne v takšni meri kot
drugod. Iz vizitacijskih zapisnikov iz leta 1528 izvemo, da luteranstvo v Dravski
dolini še ni bilo prisotno, so pa ugotovili, da so duhovniki preveč medli in da si
plemiči prilaščajo pravice, ki jih ne bi smeli imeti. Na nekaterih gospostvih so si
lastili pravice celo do odvetništva. V večini primerov je bil odvetnik cerkvene
ustanove tisti, ki je financiral njeno postavitev ali pa je bil njen fevdni gospod.
Plemiči so si s tem prilaščali pravice do nastanitve in potrditve vikarjev.
Plemiške rodbine so lahko svoje zemljiške posesti v Dravski dolini širile
tudi na račun odloka, ki ga je izdal notranjeavstrijski knez Ferdinand II. leta
1529. Odlok je pomenil, da lahko zastavi ali proda četrtino vsega cerkvenega
premoženja za voljo tega, da dobi denar za obrambo pred Turki. V tem primeru so se različne plemiške rodbine polastile nekdanjih posesti Šentpavelskega
samostana. S tem so določene plemiške rodbine pričele širiti luteranstvo v
Dravsko dolino.
Sicer niso naredile velikih premikov, so pa povzročile skorajšnje zaprtje
ženskega samostana v Radljah in kapitlja v Dravogradu. Leta 1587 je Volf
Vilijem Herberstein v Dravski dolini kupil grad Viltuš in posest spremenil v
gospoščino. Tja je pripeljal predikanta, ustanovil luteransko šolo in uredil tudi
pokopališče. Toda delovanje luteranskega centra v Dravski dolini ni trajalo
dolgo, saj se je proti koncu 16. stoletja pričela odkrita protireformacija, ki je
na območju Dravske doline popolnoma izkoreninila luteranstvo. Z uničenjem
vseh luteranskih ustanov in ustanov drugih verskih sekt, kot so skakači, je bila
katoliška obnova uspešna. Po načelu cuius regio, eius religio, pa so se morali do 1628 iz dežele izseliti vsi protestantski plemiči. Izjemno pomembna je
bila ustanovitev jezuitskega zavoda v Gradcu in vsekakor ustanovitev Ruške
latinske šole, ki je delovala med letoma 1645 in 1760. Do začetka 18. stoletja
je tako dežela bila očiščena protestantov, ponovno pa se je dvignila zemljiška
moč šentpavelskega samostana.
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FALSKI ZEMLJIŠKI GOSPODJE V 19. STOLETJU

UVOD

G

ospostvo Fala je bilo eno največjih na ozemlju spodnje Štajerske. Zaradi
svoje lege na obeh bregovih reke Drave, v smeri (severo)zahoda proti
deželi Koroški, v južni smeri proti Vojni krajini (Hrvaški) ter na vzhodu
proti Ogrski (Madžarski), zaradi sodnih in (ribo)lovnih pravic, mitnic, pomembnih romarskih krajev, obsežnih gozdnih-, travniških-, vinogradniških- in
drugih parcel ter še česa je od nekdaj predstavljalo pomemben zemljiško-gospodarski sedež. Vse od časa visokega srednjega veka je bilo v lasti benediktinskega samostana Šentpavel na današnjem avstrijskem Koroškem (ustanovljenega leta 1091). Ob imenjski cenitvi1 leta 1542 je bilo falsko gospostvo ocenjeno na 794 imenjskih funtov.2 Z reformami cesarja Jožefa II. je leta 1782 postalo
državna last v okviru koroškega Verskega sklada (Religionsfond). Konec 18.
stoletja je proti vzhodu mejilo na pomerij mesta Maribor, državno gospostvo
Limbuš in posestvo Radvanje, proti jugu na gospostvo Vitanje, na zahodu na
gospostvo Bukovje (Pukštajn; Puhenstein) ter na severu na gospostvi Arnež
(Arnfels) in Trautenburg (Trauttenburg). V okvir gospostva so spadale vasi
Ruše, Kamnica, Selnica, Bezena, Črešnjevec ob Dravi (Gerstorf), nelocirana kraja »Breg« (Ranndorf) in »Vasica« (Dörfl), podložniki trga Lovrenc na
Pohorju ter do 300 podložnikov in do 500 gornikov v nekaterih drugih krajih
1

2

Za navajanje imenjske oziroma premoženjske vrednosti uporabljam imenjske funte in razmerje: 1 imenjski
funt (im. funt) = 8 šilingov = 240 denaričev. V prispevku upoštevano denarno razmerje je naslednje: 1 goldinar (gld) = 60 krajcarjev = 240 denaričev.
Koropec, Polskavska zemljiška gospostva, str. 28. Druga večja gospostva v tem delu spodnje Štajerske so
bila denimo Maribor (305 im. funtov), Hrastovec (507), Štatenberk (576) in Vurberk (780), vendar vsa z nižjo
imenjsko osnovo/cenitvijo (prav tam).
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oziroma na osamelih pobočjih (Spodnji in Zgornji Smolnik, Činžat, Ruta,
Kumen, Hudi Kot, Recenjak, Lehen, Vurmat, Zgornji Slemen, Šober, Boč ob
Dravi (Waltz), Brezno pri Podvelki (Fressen), Terneckh (?) in Tavžič na Lehnu
(Tausus)3), kar je skupaj predstavljalo vsaj 6.500 prebivalcev.4 Podložniki
na hubah oziroma večjih kmečkih posestvih so dajatve oddajali v denarju.
Prevladovala je volovska vprega. Gospostvo je konec 18. stoletja imelo tri
vinograde. Tisti v župniji Kamnica, v izmeri 7 oralov in 189 sežnjev,5 imenovan Križni (Kreützer), je bil po odloku gubernija še pred popisom iz leta 1796
prodan na dražbi. Preostala, manjša vinograda sta bila v župniji Ruše. Prvi
se je imenovan Sušič (Suschitzer), v izmeri 3 oralov in 712 sežnjev, drugi pa
Ruški (Raster), v izmeri 2 oralov in 536 sežnjev. Vinograda v ruški župniji sta
omogočala pridelavo dobrega vina (die weine sind guter gattung), štartin6 je
veljal 33 gld. Vino nekdanjega falskega vinograda v Kamnici je bilo srednje
kakovosti (mitterer gattung), tako da je štartin veljal 26 gld 30 kr. Pri falski
pristavi so bile tri njive in štirje travniki. Falski gozdovi so bili na sedmih koncih in krajih, od teh je bil daleč največji tisti na Pohorju (der grosse Bacherwald), v obsegu kar 11.279 oralov in 650 sežnjev (okoli 6.500 ha). Gospostvo
je imelo tudi dva zelenjavna in hkrati kuhinjska vrtova. Šola (normalka) je
tedaj bila samo v Lovrencu na Pohorju. Falsko gospostvo je zanjo krilo dve
tretjini stroškov.7 V zasebnih rokah se je Fala vnovič znašla po oktobru 1824.8
Kot najboljši ponudnik se je na dražbi izkazal Ferdinand Martin Liebmann,
poznejši baron Rast.

3
4

5

6

7
8

Rajšp in Kološa, Slovenija na vojaškem zemljevidu, Opisi, 6. zvezek, str. 264 in 372.
StLA, LR, Faal (Herrschaft), K. 1, H. 3, zvezek št. 2092; prav tam, K. 1, H. 1, Beschreibung, 1796 1/1, 4280
(Abschrift), fol. 1r.
1 oral (Joch) = 1.600 kvadratnih sežnjev (Klafter) = ok. 0,58 ha (SSKJ 2, I. knjiga, str. 1096). Seženj je predstavljal
tudi prostorninsko mero, predvsem za izmero količine (sekanih) drv; kot tak je držal nekje 4 m³ (prav tam).
Štartin (tudi štrtin, štrtinjak; Startin) je bila staroavstrijska prostorninska mera. Na Štajerskem so jo uporabljali
predvsem za merjenje količine vina. Držala je 10 avstrijskih veder (Eimer), tj. okoli 560 današnjih litrov (prav
tam, II. knjiga, str. 706 (geslo »štrtinjak«)).
StLA, LR, Faal (Herrschaft), K. 1, H. 1, Beschreibung, 1796 1/1, 4280 (Abschrift), fol. 1r–4v.
Prav tam, K. 1, H. 2, Uibergabs- und uibernahms- protocoll, fol. 1 in 4.
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Falski dvorec z bližnjo okolico konec 17. stoletja (vir: Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, sl. 62)

FERDINAND MARTIN LIEBMANN
(OD 1831 BARON RAST),
FALSKI LASTNIK V OBDOBJU 1824–1860
Ferdinand Martin se je rodil 28. januarja 1781 v Berlinu v zakonu judovskih
staršev Samterja Liebmanna (ok. 1743–1797), veletrgovca z živino,9 in njegove
žene, rojene Salamon10. Po šolanju in praksi pri očetu je že v najstniških letih
prevzel določeno odgovornost za njegovo komanditno družbo v Hamburgu, po
očetovi smrti, ko mu je bilo zgolj 16 let, pa še del družinskega posla.11 Nekako
9

10
11

Biografski podatki pretežno slonijo na življenjepisu, ki ga je Ferdinand Martin napisal leta 1860, nekaj let pred
smrtjo. Na podlagi tam zbranega gradiva je leta 1865 v Coburgu izšla revidirana knjiga z naslovom Das Leben des
Freiherrn Ferdinand von Rast, ki jo citiram v nadaljevanju. Za časa življenja je Ferdinand izdal zbirko šaljive poezije
z naslovom Humoristisch-satyrischer Scherz in Knittelversen. Za prvo izdajo ni povsem znano, kdaj in kje je bila
izdana, medtem ko je bila druga, dopolnjena izdaja, natisnjena leta 1863 v Coburgu (Das Leben, str. 5, 9, 68 in 74).
Materin priimek je omenjen ob sinovi poroki leta 1850 (Graz-St. Leonhard, PMK 1848–1855, str. 57).
Podatki so iz omenjene knjige Das Leben, zato jih velja jemati malce z distanco. Ferdinand pri svojih najstniških letih
komanditne družbe in del družinskega posla ni upravljal sam. Vodil ga je starejši brat Seelemann, ki pa je večino časa
prebil v Angliji in je le redko potoval na celino (Hamburg). Ferdinand je upravljavske posle prevzel nekje do svojega
20. leta starosti, povsem pa se je osamosvojil leta 1805 pri 24-ih, ko je kot trgovec postal (še) meščan Hamburga in
se dal krstiti v mestu Halle (Das Leben, str. 10–14 in 26–27). Nekje v letu 1808 sta z bratom Seelemannom sklenila
pogodbo, po kateri bi pokojnikovo premoženje podedoval živeči brat. Pogodba je Ferdinandu močno koristila, saj
je njegov starejši brat kmalu umrl. Seelemann je želel z zadnjim velikim trgovskim poslom z ladijskim tovorom v
pristaniščih Gdansk in Kaliningrad počasi zaključiti s poslovanjem in iti v pokoj, vendar je ladja, na kateri je bil, potonila 10. januarja 1810 po trku z ledeno ploščo na Baltskem morju (prav tam, str. 29–30).
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od leta 1804 se je usmeril v veleprodajo (angleškega) sukna (Garn). Tedaj je
bil v Berlinu tudi sprejet v t.i. trgovinsko zbornico (kaufmännische Ressource).
Leta 1805 se je dal v mestu Halle krstiti in je prevzel luteransko vero. Po porazu pruske vojske leta 1806 pri Jeni je svoj kapital in velikanske zaloge sukna
preselil v Prago.12 Z Napoleonovo celinsko zaporo, uperjeno proti Angliji, je
Liebmann izkoristil priložnost ter si uspel z dobro oceno razmer, energičnim
ukrepanjem in špekulacijami podrediti češki trg sukna in pridobiti ogromno
premoženje. Po letu dni v Pragi se je 1807 preselil na Dunaj v hišo dvornega
svetnika Gregorja pl. Sonnfelda. V njegovi hčeri Johani je še isto leto našel
svojo prvo ženo. Iz tega zakona so bili sinova Ferdinand Gregor (* 1808) in
Adolf (* 1810) ter hči Janny (tudi Jenny; * 1811). Med letoma 1811 in 1814 je
skušal Liebmann prevzeti priimek ter posledično plemiški status in plemiški
grb svojega tasta, vendar mu avstrijski cesar Franc I. preko C.-kr. dunajskega
mestnega glavarstva (k. k. Stadthauptmannschaft) prošnje ni odobril. Kot dolgoletni (privilegirani)13 veletrgovec je bil Liebmann veliko na poti in se ni mogel
toliko posvečati družini. Odtujila sta se tudi z ženo, tako da sta na njeno željo
leta 1816 sprožila ločitveni postopek; ločitev je bila uradna od leta 1819.14 Med
ločitvenim postopkom se je Ferdinand začel sestajati z »Madame L.«, potem
pa še z neko Antoineto (Antoinette). Seznanitev z »Madame L.« je botrovala
njegovemu nakupu gospostva Fala. Njena prijateljica baronica Schifferstein je
namreč na smrtni postelji Liebmannu napovedala, da bo obogatel s premogovništvom. Leta 1823 je z Leopoldom baronom Hackelbergom potoval v Lovrenc
na Pohorju, da bi si ogledala gospostvo Fala ter s strani baronovega očeta zapuščene fužine in rudnike železa.15 Moža sta sklenila postati družabnika: Liebmann
12
13

14

15

Das Leben, str. 25–28.
Kot privilegirani veletrgovec (privilegirte Großhändler) se omenja leta 1814 (prav tam, str. 40). To pomeni,
da je bila njegova trgovska dejavnost pomembna na nivoju države/cesarstva, zato je bila deležna raznih
ugodnosti (ločenost od cehov, skladišča v večjih mestih, uporaba državnega grba (dvoglavi orel) ipd.) in
oproščena določenih obveznosti (npr. nastanitve vojaštva) (Ein treues Bild, str. 322).
Das Leben, str. 43–51. Liebmann omeni ločitev od mize in postelje (Scheidung von Tisch und Bett). Pred
sodiščem se je pritoževal, da se je poročil s plemkinjo brez premoženja, ki ji je po poročni pogodbi pripadla letna vsota 600 gld. Vseeno je sodišče odredilo, da ji je moral do zaključka procesa letno plačevati 6.000
gld. Po ločitvi in dokončni poravnavi iz leta 1819 je Johani pripadala dosmrtna renta v višini 1.500 gld letno.
Liebmannu je ostal družinski nakit, vendar je moral v zameno kupiti pet bančnih delnic (Bank-Actien), ki so
bile sodno deponirane, tako da je lahko nekdanja žena uživala njihove obresti (prav tam, str. 43–51). Glede
na Liebmannove nadaljnje poroke očitno ni šlo zgolj za ločitev od postelje in mize, pač pa je bila ugotovljena ničnost zakona (tj. uradno se je razglasilo, da prejšnjega zakona sploh ni bilo), kar je po kanonskem pravu
edino omogočalo sklenitev nove cerkvene zakonske zveze. Formulacija, ki je bila uporabljena za dosego ničnosti zakona, nam ni poznana. Ferdinand Martin v svojih spominih npr. omeni ženino hladnost, zlovoljnost,
razsipnost, težak odnos z njeno taščo in ne nazadnje obojestransko željo po razvezi. Johana se sicer pozneje
ni več poročila in je preminila leta 1849 (Graz-St. Leonhard, PMK 1848–1855, str. 57).
O baronovem očetu Rudolfu Jožefu in njegovih fužinah v Lovrencu gl. Grahornik, Prva industrializacija, str.
13, op. 32.
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bi postal falski zemljiški gospod in bi baronu Hackelbergu posodil kapital v
višini 40.000 gld,16 da bi ta opuščene fužine predelal v steklarno. Po dogovoru
bi baron posojilo odplačal z odkupom lesa iz falskih gozdov.17 Liebmann je za
Falo odštel 123.500 gld.18 Kmalu zatem je Hackelbergu posodil 12.000 gld, da
bi ta začel s predelavo fužin v Lovrencu. Po nekaj mesecih pa je Liebmann
spoznal, da se je njegov družabnik fužinarstva v Lovrencu z novogradnjami in
novimi napravami lotil preveč velikopotezno, s čimer bi zapravil 40.000 gld
posojila, tako da bi zmanjkalo denarja za investicije. Po njunem sporu se je
na Dunaju sestala komisija, ki je pritrdila Liebmannu. Z anulacijo pogodbe je
nato Ferdinand marca 1825 Hackelbergove lastniške pravice odkupil po s strani
komisije določeni ceni. Gradnjo steklarne je opustil,19 medtem ko je s fužinami
vztrajal še leto dni brez posebnega dobička. Nato jih je dajal v zakup; med zakupniki se omenjajo neki Baumgarten, pozneje gospodje Eysel in Griesmayer.
Računice naj ne bi imel nobeden, saj lovrenško železo ni bilo kakovostno, medtem ko bi mešanje s kvalitetnejšim železom iz gornje Štajerske bilo predrago.20
16

17

18

19

20

Posamezen goldinar bi bil po podatkih Nemške zvezne banke (Deutsche Bundesbank) danes vreden okoli 26
evrov. Po letu 1827 se je njegova vrednost zmanjšala na dobrih 20 evrov, v letih 1838–1839 padla na nekaj
pod 20 evrov in nato v obdobju 1843–1847 padla znatno pod to mejo. Goldinar je bil ponovno močan med
1848–1851, v letih po marčni revoluciji, nato pa se je njegova vrednost do leta 1873 postopoma spustila
vse do dobrih 11 evrov (gl. https://www.bundesbank.de/resource/blob/615162/7ca8c81bb5b80fb993be76b79adbdee5/mL/kaufkraftaequivalente-historischer-betraege-in-deutschen-waehrungen-data.pdf ).
Po Wernerju, falskem gozdarskem mojstru za časa lastništva grofa Zabea, je bil Liebmann pri tem poslu izredno preračunljiv. Če bi se Hackelbergov obrat obnesel, bi imel Liebmann velike koristi pri dobavi drv, v drugem
primeru pa bi mu ostala poslopja glažutarske naselbine. Steklarji bi mu v vsakem primeru omogočili dostop
do pohorskega pragozda, ki je bil do tedaj odrezan od vsakega prometa in s tem praktično neuporaben
(Minařik, Pohorske steklarne, str. 193).
Podatek je iz deželne deske. Biografija beleži cifro 128.000 gld, pri čemer naj bi do tedaj najvišja licitirana ponudba znašala zgolj 80.000 gld. Po nakupu gospostva naj bi se Liebmannu tedanji avstrijski finančni minister
in nekateri drugi privoščljivo smejali in mu dejali, da je za Falo plačal znatno previsoko ceno (Das Leben, str.
52). Po Zgoniku je vsota za nakup največjega gospostva v Dravski dolini znašala 180.000 gld (Zgonik, Delež
falske graščinske posesti pri razvoju gospodarstva, str. 76).
Potem ko sta si z zakupno pogodbo (z 11. novembra 1826) zagotovila izkoriščanje gozdov falskega gospostva,
sta Vencelj Zemlička (kot gospodarski nadzornik) in Jožef Kumpf (verjetno kot steklar) s Prage sklenila ustanoviti glažutarsko naselbino z 20 do 22 poslopji pod Klopnim vrhom na Kumnu (ob potoku Lamprehčica). Po
treh letih (18. septembra 1829) je falski lastnik Liebmann zakupno pogodbo prekinil, domnevno zaradi kršitev
pogodbenih obveznosti. Posledično sta Zemlička in Kumpf obrat opustila in ga prodala Liebmannu. Falski
lastnik je glažuto s 1. julijem 1830 dal v 15-letni zakup steklarskemu mojstru Jožefu Demelu, ki pa je obupal
že po nekaj mesecih. Do leta 1833 Liebmann ni našel novega zakupnika, ko je glažuto prevzel Benedikt Vivat.
Za to se je odločil šele potem, ko si je istočasno zagotovil dosmrtni zakup gozda v njeni širši okolici. Zaradi
odročne lege pod visokim Klopnim vrhom se je kmalu odločil za selitev proizvodnje in ustanovitev steklarne
Benediktov dol ob Lobnici na Smolniku (Minařik, Pohorske steklarne, str. 32, 56 in 195–196; Varl, Pohorsko
steklo, str. 51–52 in 55).
Das Leben, str. 51–53. Po anketi okrajnega gospostva Fala iz leta 1842 naj bi bil Liebmann, tedaj že kot baron
Rast, v Lovrencu do leta 1840 lastnik visokega plavža (Hohofen) (Ein treues Bild, str. 269; Vrbnjak, Gospodarska
in socialna podoba Ruš, str. 363–364).
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Liebmann je prvič prišel živet na Falo takoj po njenem nakupu, jeseni 1824.
Na začetku je bil neprijetno presenečen nad tem, da se je moral preko Drave
prepeljati z brodom, da je sploh prispel do dvorca. Za sam falski dvorec pravi,
da je bil v nezavidljivem stanju, s slabimi okni in pečmi ipd.21 Konec 18. stoletja je bil dvorec nadstropen, z ducat stanovanjskimi sobami, kuhinjo, štirimi
obokanimi prostori in z žitno kaščo. Tedaj je bila stavba krita deloma z opeko
in deloma s skodlami. K stavbi so mdr. sodili hiša za služabnike, opekarna,
pristava, vrtna hiša in steklenjak, medtem ko je večja klet za skladiščenje vina
bila v Selnici.22 Po inventarju iz leta 1828 se od prostorov na Fali omenjajo pisarna, ropotarnica (zeugkammer), skedenj, soba ali hiša za služabnike, zapor,
konjski in kravji hlev, vrtna hiša in lopa z gasilnimi aparati (feuer-requisiten),
nekaj vstran pa sta bili pristava in viničarija.23 Liebmann se je po nakupu takoj
lotil izboljšav, ki pa so bile po njegovih besedah ob nezanesljivih upraviteljih
mukotrpne. Leta 1825 ga je za dlje časa obiskala ljubica Antoineta. Njena navzočnost mu je zaradi njenega ljubosumja sčasoma postala odveč. Z njo je imel
tri hčere: Emilijo († 1824 na Dunaju), Otilijo in spet Emilijo.24
Po mnogih razočaranjih v zvezi z nedonosnostjo falskih rudnikov in fužin,
težavah z upravitelji,25 sporih okoli gradnje dravskega mostu26 ipd. je Liebmann
leta 1829 potoval v München, da bi uredil vse potrebno za selitev na Bavarsko.
Za 45.000 gld je v Münchnu kupil palačo (t.i. Wornzofische Palais), ki jo je
zase želela tudi vlada oziroma bavarski kralj, da bi se v njej uredil neki inštitut.
21
22

23
24
25

26

Das Leben, str. 53.
StLA, LR, Faal (Herrschaft), K. 1, H. 1, Beschreibung, 1796 1/1, 4280 (Abschrift), fol. 4r. V selniški kleti je bilo
možno skladiščiti do 100 štartinov vina. Nad kletjo so bile štiri stanovanjske sobe, od teh je bilo leta 1796
možno bivati le v dveh (prav tam).
StLA, LR, Faal (Herrschaft), K. 1, H. 2, Inventarium 1829, fol. 1–6; prav tam, Inventarium 1828, fol. 12–18.
Das Leben, str. 53–54 in 57.
Liebmann poimensko omeni samo nekega Spurowiz-a (prav tam, str. 53). Po virih se za leto 1827 omenja
Jožef Lukner, za 1828 Ferdinand Šimandl (Simandel), leta 1829 pa Ferdinand Jelič (Jellitsch) (StLA, LR, Faal
(Herrschaft), K. 1, H. 2, Uibergabs- und uibernahms- protocoll, fol. 1 in 19; prav tam, Inventarium 1829, fol. 1
in 6).
Dravski most do falskega dvorca je bil po virih zgrajen leta 1827. Zgraditi ga je dal Liebmann, od leta 1831
baron Rast. V nekakšnem priznanju (Zeugniß), izdanem 9. maja 1836 na Fali, so se duhovščina, tovarnarji,
uradništvo, meščani, trgovci, podložniki in okrajni prebivalci falskemu lastniku zahvalili za izgradnjo mostu,
ki ga je po devetih letih, natančneje 5. februarja 1836, uničil plavajoči led. Podpisniki so barona smatrali za
poštenjaka, ki je bil do svojih falskih podložnikov prizanesljiv, pravičen in ljubeč. Pri oddaji naturalnih in denarnih dajatev jih ni stiskal, medtem ko jim je dovolil, da so lahko iz falskih gozdov po nizkih cenah spravljali
les za lesno trgovino. S tem so si podložniki tako opomogli, da v falskem okraju ni bilo izostankov pri plačevanju davkov. Priznanje je očitno bilo izdano v upanju, da bo baron Rast odštel denar za vnovično izgradnjo
falskega mostu (Das Leben, str. 55–56). Priznanje barona Rasta prikazuje kot kakšnega dobrotnika, vendar je
bil po besedah gozdarskega mojstra Wernerja vse prej kot to. O Rastovem karakterju zgovorno pričajo nekatera njegova druga dejanja (preračunljivost, dobičkaželjnost, (dokaj) razuzdano življenje, pravde s sorodniki
in znanci ipd.). Prim. npr. opombe 11, 14, 17 in 19.
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Liebmann jo je nato ob finančni kompenzaciji odstopil vladi. V zahvalo mu
je kralj Ludvik I. Bavarski 6. marca 1830 kot tujcu podelil deželanstvo (tj.
sprejetje med bavarske deželne stanove), že 12. marca pa ga je povzdignil
še med bavarsko plemstvo.27 Po plemiški diplomi s 15. maja 1831 je bil pl.
Liebmann povzdignjen med bavarsko višje plemstvo kot baron Rast in gospod
Fale (Freiherr von Rast, Herr zu Faal). Ime je temeljilo na kraju Ruše (nem.
Maria Rast), ki je spadal v okvir njegovega gospostva Fala.
Njegova edina hči iz prvega zakona, Janny (* 1811), se je konec leta 1831 v
Augsburgu poročila z nekim majorjem Forsterjem pl. Philippsbergom. Zatem
sta z možem nekaj časa živela na Fali.28
V tem času je Ferdinand prijateljeval z neko Louise, ki je bila sprva očitno guvernanta ali pa družabnica njegovih hčera. Iz prijateljstva je vzplamtela ljubezen,
ki je pripeljala do poroke (v Münchnu). Zatem sta zakonca obiskala Falo, pozneje
pa odpotovala v Rim in Neapelj ter ponovno v München. Zakonsko srečo je pred
letom 1835 grobo prekinila Louisina smrt. Leta 1835 je Ferdinand ponovno živel
na Fali. Ko je zaključil s posli, se je na povabilo družine Süß oglasil v Gradcu. V
tamkajšnjem gledališču je spoznal Terezijo Leczinsky. Štela je nekje 30 let in je
bila hči že pokojnega polkovnika. Njun odnos se je hitro poglobil, tako da sta se
oktobra istega leta v Münchnu poročila. Za leto 1836 je baron Rast naročil vse
potrebno za njuno selitev na Falo. Istega leta je Terezija v Münchnu rodila sina
Maksa (Max), vendar je kmalu zatem podlegla koleri, ki je tedaj divjala v mestu.29

Neznani slikar: Ferdinand Martin baron Rast (1781–1863) v poznih letih (vir: coburg-magazin-forum.de)
27
28
29

Regierungsblatt, Nr. 19, 26. maj 1830, str. 787; prav tam, Nr. 20, 5. junij 1830, str. 800; Das Leben, str. 57.
Das Leben, str. 58; https://de.wikipedia.org/wiki/Forster_von_Philippsberg.
Das Leben, str. 57–61.
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Užaloščeni baron Rast je zapustil München in je zimo preživel v Gradcu. V
začetku leta 1837 je vnovič obiskal svoje spodnještajersko gospostvo in se nato
odpravil še na Dunaj. Tam se je seznanil z vdovo Jožefo Püschl, roj. Linsmayer
(tudi Linsmeier). Z njo, hčerama Otilijo in Emilijo ter sinom Maksom so nato
odšli živet v Firence. Občasno so še prihajali na Falo. Leta 1843 je k Rastovim
na Falo zahajal Severin Brczina, ki je kmalu zasnubil Otilijo. Poroka se je odvila na jesen istega leta. Mladoporočenca sta k sebi vzela tudi Otilijino mlajšo
sestro Emilijo. Za Maksovo izobrazbo je v tem času skrbel neki domači učitelj
Dickmann. Revolucionarno leto 1848 je Rastu prineslo precej nevšečnosti. Leta
1849 je v veliko vojvodino Toskano vkorakala avstrijska vojska, posledično se
je v njegovo palačo vselil del vojaškega štaba.30
Leta 1850 se je Rast v Gradcu poročil z dolgoletno vdovo Püschl.31 Tudi
ta zakon navkljub njunemu poprejšnjemu dolgoletnemu prijateljstvu ni trajal
prav dolgo, razveljavljen je bil šest let pozneje.32 Jožefa je zatem očitno živela
v Mariboru. V mestu je kot zasebnica (Private) zaradi starostne šibkosti (Alters
schwäche) preminila 14. novembra 1871, stara 71 let. Kot njen hišni naslov se
omenja Grajski trg (Burgplatz) 1. Na tedanjem mariborskem mestnem pokopališču Ljudski vrt je bila pokopana dva dni zatem, 16. novembra.33
Leta 1857 je baron Rast z najmlajšim sinom Maksom sklenil načelni dogovor, da mu bo predal gospostvo Fala. Po kupoprodajni pogodbi s 23. novembra 1857 naj bi Maks kupil Falo za 125.000 gld. Oče si je po pogodbi pridržal
pravico do stanovanja v falskem dvorcu. Očitno pa pri sklenitvi pogodbe ni
30
31

32
33

Prav tam, str. 62–70.
V poročnem vpisu se kot priloga F omenja mrtvaški list župnije Göpfritz an der Wild v Spodnji Avstriji. Po
njem je bila Jožefa od 29. junija 1820, ko je štela 20 let, vdova po Vidu Jožefu Püschlu, c.-kr. poštnem mojstru
in lastniku gospostva Göpfritz an der Wild (Graz-St. Leonhard, PMK 1848–1855, str. 57).
Das Leben, str. 62–70.
NŠAM, Maribor-Sv. Janez Krstnik, MMK 1858–1875, str. 275. V Mariboru so tedaj živeli še nekateri drugi baroni in baronice Rast. Leta 1873 je tam pri 76-ih umrla Marija baronica Rast, rojena pl. Zinsenfels. Bila je žena
Ferdinanda Gregorja (NŠAM, Maribor-Sv. Janez Krstnik, MMK 1858–1875, str. 275 in 308). Njegov mlajši brat
Adolf je študiral medicino v Münchnu (Das Leben, str. 54) in je kot doktor medicine umrl leta 1887, star 77
let. Največ je znanega o Ferdinandu Gregorju (1808–1889), najstarejšem sinu falskega gospoda Ferdinanda
Martina Liebmanna, pozneje barona Rasta. Svoja otroška leta je preživel v švicarskem Hofwylu in pozneje
(vsaj po letu 1822, saj se omenja kot sošolec Antona Aleksandra grofa Auersperga, pozneje zelo znanega
pesnika z umetniškim imenom Anastasius Grün) na privatnem Klinkowströmovem vzgojnem zavodu pruskega pedagoga Friderika Avgusta pl. Klinkowströma na Dunaju. Okoli leta 1831 je deloval na območju Fale,
po sporu z očetom pa se je očitno preselil v Maribor. V mestu je bil član občinskega sveta in okrajni načelnik,
deloval je tudi kot šolski svetnik. Kje je imel posestvo, ni znano, je pa kot lastnik posestva (gutsbesitzer) izpričan v mrliški matični knjigi. Kot hišni naslov se tedaj omenja Kazinska ulica (Casino gasse) 12. Preminil je leta
1889 v starosti 81 let (NŠAM, Maribor-Sv. Janez Krstnik, MMK 1877–1898, str. 293 in 324; Das Leben, str. 58;
Preinfalk, Auerspergi, str. 203–204; http://biographien.ac.at/oebl?frames=yes (Rast, Ferdinand Gregor Frh.
von); https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_August_von_Klinkowström).
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vse potekalo po njegovih načrtih. Tako recimo Rast omeni, da je advokat »dr.
W.«34 zlorabil njegovo opolnomočje. Posledično sta se v letih 1858 in 1859 med
očetom in sinom odvijala dva sodna procesa. Eden je bil v zvezi s plemiško
diplomo za podeljen baronat, izdano 15. maja 1831. Ker je starejši baron Rast
diplomo pustil v svojem falskem stanovanju, si jo je mlajši baron Rast pridržal
oziroma si jo je želel pridržati, češ da gre za družinsko lastnino. Pri drugem procesu je oče vložil tožbo zoper sina v zvezi z razžalitvijo časti. Maks naj bi očetu
dejal, da si je neupravičeno prisvojil predikat »baron Fale« (Freiherr zu Fall).35
V ruški matični knjigi najdemo s 23. julija 1860 poročni vpis za okoli 24-letnega Maksimilijana barona Rasta in nekje 20-letno Johano pl. Gindershofen.
Nevesta je bila hči pokojnih staršev, Jožefa, c.-kr. uradnika poštnega inšpektorata, in Antonije, roj. Vivat. Njuna priča je bil Martin Linsmayer, ki je bil
zagotovo v sorodu z Jožefo, s katero je bil do leta 1856 poročen stari baron
Rast. Martin je tedaj služboval kot upravitelj nekega posestva, bržčas Fale.
Druga priča je bil Benedikt Vivat, zna(me)ni(ti) lastnik smolniške steklarne,
istočasno skrbnik nepolnoletne Johane. Pri vpisu je še posebej zanimivo, da
se je dal ženin v poročno matico vpisati kot nekdanji lastnik Fale (gewesener
gutsbesitzer von Faal).36

Poročni vpis za Maksimilijana barona Rasta in Johano pl. Gindershofen
(vir: NŠAM, Ruše, PMK 1828–1864, str. 190)

34
35
36

Kot Maksov advokat se v nadaljevanju omenja dr. Wurmser iz Gradca (Das Leben, str. 73).
Prav tam, str. 72–73.
NŠAM, Ruše, PMK 1828–1864, str. 190.
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Leta 1859 se je Ferdinand Martin baron Rast dokončno ustalil v mestu
Coburg. Tam ni živel v kakšni palači, temveč v dokaj neurejenem stanovanju na
Gymnasiumgasse 6. Falsko gospostvo je leta 1860 prodal vitezu Kettenburgu.
Umrl je tri leta pozneje, 14. decembra 1863, v starosti 82 let.37

KUNO AVGUST PETER KETTENBURG,
LASTNIK FALE MED 1860–1875
Leta 1860 je Ferdinand Martin baron Rast gospostvo prodal Kunu Avgustu
Petru vitezu Kettenburgu (1811–1882).38 Rodbina Kettenburg je prvotno živela
v Lüneburgu, v nemški deželi Spodnji Saški. Leta 1623 so se njeni člani kot
pripadniki nižjega plemstva – tedaj so imeli viteški status – preselili v severnejši Mecklenburg, kjer so prevzeli posesti Matgendorf, Wüstenfelde in pozneje
Schwetzin.
Za poznejšega falskega lastnika Kuna je znano, da se je rodil 4. avgusta 1811
na sedežu gospostva Matgendorf. V Berlinu je študiral pravo in se leta 1836
v Strelitzu poročil s Teklo baronico Günderrode. V zakonu so se jima v štirih
letih rodili štirje sinovi: Kuno Maksimilijan Filip Ludvik (3. II. 1838 – 20. XI.
1907), Kuno Maksimilijan Janez Friderik (3. VI. 1839 – 19. II. 1915), Kuno
Erik Karel Avgust Oktavij (9. IX. 1840 – 25. V. 1881) in Kuno Franc Henrik
Avgust (22. XI. 1841 – 29. XI. 1899). Sprva evangeličanska družina se je 22.
maja 1852 pred mainškim škofom spreobrnila v rimskokatoliško. Kuno je bil
mdr. komornik nadvojvode Mecklenburg-Strelitza in častni vitez malteškega
reda. Dne 22. marca 1863 je bila njegova družina s cesarsko listino povzdignjena med barone avstrijskega cesarstva.39

37

38
39

Das Leben, str. 75; http://www.rast-bs.de/db/berufsschule1/index.nsf/www_inhalt.
html?openPage&hauptnav=Űber20uns&unternav=Geschichte.
Kupnina naj bi znašala 245.000 gld (Zgonik, Delež falske graščinske posesti pri razvoju gospodarstva, str. 76).
Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, str. 82–83; Grewolls, Wer war wer, str. 450;
Frank, Standeserhebungen und Gnadenakte, 3. Band (K–N), str. 362; https://de.wikipedia.org/wiki/
Kettenburg_(Adelsgeschlecht).
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Grb rodbine Kettenburg (levo) in njihov rodbinski sedež, dvorec Matgendorf (desno)
(vir obeh: wikipedia)

V času njegovega lastništva se je na ozemlju falskega gospostva gradila
Koroška železnica od Maribora do Celovca.40 Baron Kettenburg je po hipotekarni listini (Hypothekbestellungs Urkunde) z 12. junija 1863 kot odškodnino
za posek dela falskega gozda v občinah Ruta in Rdeči Breg, za neko gmajniško
kajžo in drugo stavbo v Ruti, ter zaradi gozdarske in drugih hiš v Lobnici prejel
11.000 gld. Ob tem se je moral C.-kr. privatni družbi Južnih železnic (k. k. priv.
Südbahn-Gesellschaft) zavezati, da se bo odpovedal nadaljnjim zahtevam po
odškodnini. Listina je bila v deželno desko vpisana leta 1866.41
Leta 1867 je baron Kettenburg na dražbi kupil papirnico v Rušah. Obrat,
ki sta ga od leta 1848 posedovala zakonca Karel in Flora Medič (Meditsch), je
leta 1850 zaposloval 40 delavcev, pozneje pa je zabredel v finančne težave. Po
izpolnitvi licitacijskih pogojev je bilo podjetje leta 1871 prepisano na enega
baronovih sinov, bržčas Franca (gl. spodaj). Novi lastnik ni nadaljeval s proizvodnjo papirja, pač pa je dal prostore preurediti v žago za žaganje desk na
turbinski in parni pogon. Obrat se ni obnesel, tako da je falski gozdarski mojster
Karel Hiltl objekt pozneje (do 1878) preuredil v tovarno vžigalic.42
40

41

42

Skozi Ruše je železniški promet stekel 13. novembra 1862, ko je bila zgrajena proga med Mariborom in
Vuzenico. Do 1. junija 1863 je bila vzpostavljena Koroška železnica (Kärntner Bahn) s povezavo od Maribora
do Celovca. Do 30. maja 1864 je bila proga podaljšana do Beljaka (https://de.wikipedia.org/wiki/Drautalbahn;
Grahornik, Prva industrializacija, str. 11).
StLA, LT III, Bd. 28 (EZ 1052–1076), str. 123. Na tem mestu je morda nezanemarljiv podatek ta, da so se cene
lesa v obdobju treh desetletij (1828–1858) postopoma dvigale. V Gradcu je cena sežnja (tj. nekje 4 m³) drv
iz 3 gld (mehki les) oziroma 5 gld (trdi les) narasla na 10 gld (mehki les) oziroma 13 gld (trdi les). Podobne
podražitve lesa so bile po celotni Štajerski (Ein treues Bild, str. 162).
Grahornik, Prva industrializacija, str. 18–19; Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 261 in 263–264;
Minařik, Pohorske steklarne, str. 84 in 90; Rezman, Ruše, str. 69.
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Najmlajšemu baronovem sinu se je 19. junija 1870 v dvorcu Fala (tedaj na
hišni št. 31) rodil sin, ki je bil dan pozneje v puščavski cerkvi sv. Marije krščen
za Janeza Krstnika Kuna Franca Henrika Marijo. Njegov oče Kuno Franc
Henrik Avgust, poznan zgolj kot Franc, se tedaj omenja kot c.-kr. komornik.
Otrokova mati je bila Elizabeta, roj. grofica Brandis.43
Od leta 1872 je moral biti Kuno Avgust Peter baron Kettenburg finančno kar
na tesnem, o čemer priča 16. aprila 1872 izdana zadolžnica pri graški Sparkasse
(Gemeinde Sparkasse in Graz) v znesku 50.000 gld. Obrestovana je bila med
5,5–6 %, s plačilom na obroke po 4,25 % in s 6 % zamudnimi obrestmi, procesnimi in izvršnimi stroški ter kavcijo v višini 300 gld.44 Leto pozneje je bil
baron Kettenburg najboljši ponudnik za steklarno Benediktov dol. Vivatovo
steklarno, nekdanji ponos Smolnika, naj bi kupil predvsem zaradi gozdnih
pravic, ki so mejile na njegovo gospostvo Fala.45
Lastništvu Fale se je baron Kettenburg odpovedal s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno 15. junija 1875 v Pötzleinsdorfu pri Dunaju (danes 18. dunajski
okraj, op. a.), ki jo je z njegovim opolnomočjem sklenil dvorni in sodni dunajski
advokat dr. Alfons Brauneis.46

FALA POD GROFI ZABEO (1875–1932)
Junija 1875 je baron Kettenburg falsko gospostvo prodal grofovskima zakoncema Giovanniju in Karolini Zabeo.47 Ob tem nakupu je gospostvo obsegalo
4.642 ha. Giovanni in Karolina, roj. Rädler, sta se poročila leta 1859. V njunem
zakonu sta se rodili hčerki Pia (* 1860) in Maria Immaculata (* 1861; umrla
naslednje leto), ter sinovi Alfons (* 1864), Camillo (* 1865) in Giovanni (*
1869; umrl še istega dne).48
Marca 1884 sta zakonca Zabeo poskrbela za izbris na Falo vezane zadolžnice graški Sparkasse, ki je bila leta 1872 izdana prejšnjemu lastniku baronu
Kettenburgu.49
Giovanni je od nakupa falskega gospostva velikokrat in z izdatnimi finančnimi sredstvi sodeloval v dobrodelnih akcijah na Ruškem – znani so njegovi
43
44
45
46
47
48
49

NŠAM, Sv. Marija v Puščavi, RMK 1865–1874, str. 26.
StLA, LT III, Bd. 28 (EZ 1052–1076), str. 123.
Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih panog, str. 264–265.
StLA, LT III, Bd. 28 (EZ 1052–1076), str. 125.
O rodbini Zabeo podrobneje Aleksander Veronik v prispevku Grof Alfons Zabeo (ČZN, 2006, št. 4, str. 46–90).
Veronik, Grof Alfons Zabeo, str. 47–48.
StLA, LT III, Bd. 28 (EZ 1052–1076), str. 125.
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darovi prostovoljnemu gasilskemu društvu v Rušah –, z ruškim okrajem pa je
dobro sodeloval tudi pri razpustitvi servitutnih pravic. V znak hvaležnosti je
bil leta 1891 razglašen za častnega ruškega občana.50
Po Karolinini smrti (19. aprila 1894) je njen polovični lastniški delež z oktobrom 1895 uradno pripadel najstarejšemu sinu Alfonsu, ki je tedaj štel 31 let.51
Alfons je bil po smrti očeta (3. marca 1898) junija 1899 v deželno desko vpisan
kot edini falski lastnik. To je ostal vse do svoje smrti leta 1932.52
O življenju Alfonsa grofa Zabea je znanega precej, ker je pisal dnevnike, ki so se ohranili. Šolo je obiskoval na Collegium Virginis Immaculatae v
Kalksburgu pri Dunaju. Ko je tam leta 1883 s šolanjem zaključil, je bil vpoklican v vojsko. Do 31. oktobra 1885 je postal konjeniški oficir. K vojakom se
je vrnil leta 1890, ko se je prijavil na nadaljnje urjenje. Po dobrem poldrugem
mesecu je iz čina poročnika napredoval v čin konjeniškega nadporočnika.
Medtem je od začetka novembra 1885 v Belgiji na univerzi v Leuvenu dve
leti študiral politiko in administracijo. Po končanem študiju je decembra 1887 z
očetom za nekaj časa odpotoval v Rim, kjer sta obiskala de Wittena, tedaj enega
najvplivnejših mož v Vatikanu. Alfons je večino časa v Rimu porabil za obiske
znancev, za oglede mesta in njegovih znamenitosti. Konec februarja 1888 je dobil obvestilo, da je bil imenovan za papeževega tajnega komornika (cameriere
segreto). To funkcijo je lahko opravljal samo rojen Italijan. Vatikansko službo
je prvič nastopil poldrugi mesec pozneje, 6. aprila 1888. Papeža je spremljal
pri raznih sprejemih in razgovorih z veleposlaniki, kardinali, škofi, romarji ipd.53
Prvi zapisi o življenju Alfonsa Zabea na Fali se pričnejo leta 1893. Tam je
preživel večino poletnih dni. Na Pohorje je hodil na lov, se sprehajal po okolici,
pomagal in nadzoroval je dela okoli sedeža gospostva in potek gradnje ceste
čez falsko pečino. Ob dovolj toplih dneh se je kopal v Dravi. Poleg tega je čez
poletje prihajalo na Falo veliko povabljenih, npr. Marius Anton grof Attems,
družine Sulkowski, Ferrari, Tenchert, Windischgrätz, Zwickel, baron Pach,
baron Goedel-Lannoy ter drugi.54

50
51

52
53
54

Veronik, Grof Alfons Zabeo, str. 47–48.
Karolina je umrla za vodenico (wassersucht). Z dovoljenjem Cesarsko-kraljevega okrožnega glavarstva v
Mariboru (k. k. bezirkhauptmannschaft Marburg) z dne 20. aprila 1894 je bilo njeno truplo prepeljano v
Padovo in pokopano na tamkajšnjem pokopališču. Karolina naj bi umrla po 35 letih zakona (nach 35 jähriger
Ehe). NŠAM, Sv. Marija v Puščavi, MMK 1847–1900, str. 184.
StLA, LT III, Bd. 28 (EZ 1052–1076), str. 117; Veronik, Grof Alfons Zabeo, str. 46–48.
Prav tam, str. 60–61.
Prav tam, str. 79.
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Družina grofa Alfonsa in grofice Elelie Zabeo okoli leta 1920
(vir: SI_PAM/1851, Gospoščina Fala, a. š. 218/1)

Leta 1896 se je Alfons poročil z grofico Elelio di Velo iz Vicenze. V njunem
zakonu so se rodili Maria Karolina (* 1899), Maria Antonia (* 1900), Giovanni
Prosdocimo (* 1901), Pia (* 1903), Maria Ana (* 1905), Francesca (* 1908)
in Beatrice (* 1911).55 Kot papežev tajni svetnik je bil Alfons razpet med življenjem na Fali in v Italiji. V tej funkciji je služil štirim papežem, Leonu XIII.
(1878–1903), Piju X. (1903–1914), Benediktu XV. (1914–1922) in Piju XI.
(1922–1939).
Po smrti očeta Giovannija (1898) ter stricev Marca (1839–1895) in Antonia
(1821–1906) je Alfons podedoval obsežno rodbinsko posest v Padovi. Poleg
tega je v zakon veliko posest prinesla žena Elelia, ki je bila edina dedinja svoje
družine. Leta 1927 se je Alfons poslovil od Fale. To je bilo očitno povezano s
poroko najstarejše hčere Marie Karoline, ki je 22. februarja tega leta za svojega življenjskega sopotnika vzela konjeniškega stotnika Pavla Glančnika,
sina mariborskega odvetnika, ki je imel svoje posestvo na Pragerskem. Alfons
je zadnja leta svojega življenja prebil v Italiji oziroma na rodbinski posesti v
Padovi. V Padovi je umrl 28. avgusta 1932. Po njegovi oporoki s 26. avgusta
55
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1932 sta falsko gospostvo v polovičnih deležih dedovali hčerki Maria Karolina
in Francesca. Mlajša Francesca je svoj delež leta 1936 prodala sestri in njenemu
možu Pavlu Glančniku.56

ZAKLJUČEK
V prispevku so na podlagi relevantnih virov in literature predstavljeni lastniki falskega zemljiškega gospostva skozi 19. stoletje. Potem ko je bilo obsežno
falsko gospostvo v rokah šentpavelskega samostana z jožefinskimi reformami
po letu 1782 podržavljeno in je pripadlo Verskemu skladu, je bilo leta 1824 na
dražbi prodano zasebniku. Bogati trgovec Ferdinand Martin Liebmann, od leta
1831 baron Rast, naj bi zanj odštel 123.500 gld. Po opisu s konca 18. stoletja je
falski dvorec imel dvanajst stanovanjskih sob, kuhinjo, štiri obokane prostore
in žitno kaščo. Tam so mdr. bili še hiša za služabnike, vrtna hiša in steklenjak.
Glavna stavba je bila krita deloma z opeko in deloma s skodlami. V njeni bližnji okolici sta bili še opekarna in pristava (majerija), medtem ko je bila večja
klet z uporabnimi stanovanjskimi prostori nad njo na levem dravskem bregu
v Selnici. Baron Rast je falsko gospostvo posedoval do leta 1860, ko je našel
primernega kupca v Kunu Avgustu Petru vitezu (od 1863 baronu) Kettenburgu.
V zgodnjem obdobju njegovega lastništva se je na ozemlju falskega gospostva
od Maribora do Celovca gradila Koroška železnica. Kettenburg je za posek
dela falskega gozda v občinah Ruta in Rdeči Breg ter za neke gozdarske in
druge hiše na tem odseku poti prejel odškodnino v višini 11.000 gld. Leta 1867
je baron Kettenburg na dražbi kupil papirnico v Rušah, šest let pozneje pa še
nekdanjo Vivatovo steklarno Benediktov dol na Smolniku. Leta 1875 je Falo
skupaj s steklarno na Smolniku prodal grofovskima zakoncema Giovanniju in
Karolini Zabeo. V rokah rodbine Zabeo je Fala ostala vse do leta 1932, ko je
umrl njun najstarejši sin Alfons, oziroma do leta 1936, ko je njegova mlajša
hči Francesca svoj delež prodala sestri Marii Karolini, od leta 1927 poročeni s
Pavlom Glančnikom iz Maribora.
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GOSPOŠČINA FALA
IN POVEZAVE NJENIH LASTNIKOV S CERKVIJO

G

ospoščina Fala (Fall) je bila dolga leta tesno povezana z benediktinskim
samostanom v Št. Pavlu v Labotski dolini, kateremu je grof Engelbert
Spanheimski že leta 1091, ko ga je ustanovil, podaril posamezne posesti
v okolici Ruš, Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju. Vrstili so se darovi
različnih plemičev, samostan je širil svoje posesti, a jih je do 15. st. spet mnogo izgubil, tako da so pobirali dajatve na obeh straneh Drave od Remšnika do
Kamnice, ob Pesnici pa od danes na avstrijski strani ležečega Langegga do
nekoliko severno od Pesnice ležečih Jelenč, poleg tega pa še v Selnici ob Muri
ter v Gomilici, danes Gamlitz v Avstriji. V prvi polovici 16. st. so odpadli uradi v Selnici ob Muri, Jelenčah in Gomilici, v 17. st. pa še posesti okoli Jurija
ob Pesnici in tiste na Remšniku. Takrat je imel torej šentpavelski samostan na
Štajerskem tiste urade, ki so bili pozneje združeni pod gospoščino Fala, v lasti
pa jih je imel vse do leta 1782, ko so samostan razpustili, gospoščino pa podržavili. Iz časa šentpavelskega samostana hrani Pokrajinski arhiv Maribor številne
urbarje (1482–1780), v katerih najdemo podatke o ljudeh, ki so nekoč živeli v
teh krajih, pridelkih, katerih delež so morali oddati zemljiškim gospodom ipd.
Leta 1860 so grad Fala s pripadajočimi posestmi kupili italijanski grofi
Zabeo. Med arhivskim gradivom je tudi obsežna zbirka fotografij, ki priča o
povezavah te družine s cerkvenimi dostojanstveniki, ter bogata kartoteka grajske knjižnice, iz katere se da razbrati, kakšno literaturo so prebirali.
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GOSPOŠČINA FALA
IN POVEZAVE NJENIH LASTNIKOV S CERKVIJO
Benediktinski samostan v Šentpavlu v Labotski dolini je bil ustanovljen pod
taktirko grofa Engelberta I. Spanheimskega leta 1091. Samostan so postavili
neposredno ob cerkvi sv. Pavla, ki jo je dala zgraditi Engelbertova mati Riharda.
Menihi so sem prišli iz samostana Hirsau v Schwarzwaldu.1 Kmalu je v svojo
last (predvsem od družine Spanheim) prejel številne posesti na območju današnje Slovenije, najbolj obsežne so bile tiste v Dravski dolini, ki so se širile vse
do Slovenskih goric,2 prav te posesti so kasneje vodili iz gradu Fala. Vendar pa
je imel zemljišča tudi širše – celo v Savinjski dolini, v okolici Slovenj Gradca,
pa ob Vrbskem jezeru in še kje.3 Šentpavelski samostan je močno koloniziral
dravski svet in premagal do takrat neprehoden dravski gozd, s tem pa je pot
odprl tudi trgovanju, kar je bilo zanj najbolj pomembno. Ustanavljal je mitnice in si pridobil pravico oproščenosti plačila prevoza vina po dravski poti.
Dominikalne zemlje, ki bi jo obdelovali redovniki sami, je imel samostan v
Dravski dolini bolj malo, so pa imeli vinograde v okolici Maribora, zato jim je
bilo pomembno, da si uredijo oprostitev plačevanja mitnine za lastne pridelke,
predvsem za dominikalno, gorninsko in desetinsko vino. Že v 12. stoletju je
bil oproščen plačevanja mitnine pri Bistrici, v 15. stoletju pa še pri Muti, tako
da je po tej poti šla njegova tovorna pot.4
Register gornine,5 torej mošta, ki ga je šentpavelski samostan pobral od
zakupnikov svojih vinogradov na Štajerskem, za obdobje med letoma 1542
in 1655, navaja vinograde v naslednjih krajih oz. območjih: pri Cmureku,
Meditschberg (morda Medič pri Kamnici), Nusmanberg, Prošek (Bresterniški
Vrh), Roppatizen, Kamnica, Šober, Langenbach (pri Kamnici), Ebersbach,
Wacobitsch, Puer und Wilapacher Perg, Ober Schatwiernickh in pri Sv. Urbanu,
Mureck (Cmurek) in Lamprecht Perg, In Khreizer, Olšak (pri Kamnici),
Pernharts Pach, in der Auen, Planckhenpach, Müener, Počehova, Melje,
Forderperg, Kozjak, Škriljenik (pri Plintovcu), Beli vrh (pri Gačniku), Zgornje
Vrtiče, Jelenče, Freidek (vzhodno od Maribora), Ruše, pri Bresternici, Medič
Berg pri Bresternici, Prošek (pri Bresternici), Šober, pri Kamnici, tako imenovana ptujska posest, vinogradi pri Kozjaku nad Pesnico in Jurski Vrh. Imen
mnogih vinogradov danes ne moremo več natančno prevesti oz. vinogradom
1
2
3
4
5

Perkuš Valentina: Zemljiška gospoščina Fala do 16. stoletja. Magistrsko delo, Maribor, 2016, str. 20.
Prav tam, str. 0 (povzetek)
Prav tam, str. 21.
Prav tam, str. 23–24.
Archiv der Abtei St. Paul/Lav 870/0
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določiti lokacije, vendar pregled vseeno pokaže sliko, na katerem območju je
samostan imel gorskopravne posesti.
Gospoščina Fala (in domo Volmari aput Valle) se prvič omenja leta 1245,
ko je bil na domu Volmarja, skrbnika gradu, podpisana listina med Kolonom II.
Trušenjskim in benediktinskim opatom Hartwigom. Na življenje so poleg posvetnih velikašev nekoč močno vplivali tudi samostani. Šentpavelski samostan
je prispeval k intenzivni gospodarski dejavnosti pa tudi k oblikovanju župnijske
mreže in k poglobljenemu verskemu življenju, z gradnjo cerkva je vplival na
izgled pokrajine. Bil je tudi nosilec kulturne dejavnosti, s svojo izobrazbo so
menih daleč prekašali druge sloje, tudi plemiče, med katerim je le redko kdo
znal brati in pisati. Do nastopa Habsburžanov so samostani v veliki meri gojili
umetnost in znanost, medtem pa so se na gradovih največjih svetnih veljakov
velikokrat odvijali turnirji, lov ter popivanje.6
Šentpavelske posesti na Štajerskem je konec 13. stoletja sestavljalo 13 uradov: Ruški breg in vas Ruše, Vurmatski breg, Bočki breg, županat Selnica, ki
je zajemal Falo, Dobravo, vas Selnico, Klanec ter Bistrico, vas Prošek in vas
Kamnico, županat Šober, oficij Radovič, Ruta, na vzhodni strani pa Jurij ob
Pesnici, Grušeno, Špičnik, Jedlovnik, županat Škriljenik, Jelenče, Beli vrh pa
tudi Zgornjo in Spodnjo Selnico ob Muri. Meje med kraji in uradi niso bile
jasno določene.7
Takrat je samostan prenesel svoje upravno središče iz Lovrenca na Pohorju
na Falo, ki je bila zaradi prometne lege (po kopnem in po vodi) ugodnejša.8
Fala kot upravno središče je imela res dobro prometno lego, saj je obvladovala prehod preko Drave in tudi promet po njej. Na severu in zahodu je imela
naravno varovalo – gozd. Naravni zapori na Jodlu ter ob Falski pečini sta to
še podkrepili. Na vzhodu je obrambo predstavljala reka Drava, ki pa je hkrati
zaradi prometne poti prinašala dohodke iz mitnic. Šentpavelski samostan je
pobiral četrtino mitnine pri Bistrici.9
Še pred sredino 13. stoletja je samostan torej prenesel sedež uprave štajerskih posesti na Falo. Posesti je upravljal falski upravnik, ki ga je določil opat.
Samostan se je moral za svoj položaj in privilegije truditi in jih varovati, saj
se je na to območje začela širiti oblast deželnoknežje rodbine Habsburžanov.
Šentpavelski samostan je le s trudom ohranil vse pravice in ugodnosti ter koristi, ki si jih je tukaj pridobil. Popisi fevdov in zemlje v lasti samostana, ki so
6
7
8
9

Perkuš Valentina: Zemljiška gospoščina Fala do 16. stoletja. Magistrsko delo, Maribor, 2016, str. 19-20.
Prav tam, str. 27.
Prav tam, str. 13.
Prav tam, str. 27-28.
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si jih protipravno pridobili fevdalci, kažejo na to, da so si vodilni v samostanu
okoli leta 1200 zelo prizadevali, da si povrnejo fevde, na katerih ni bilo dedičev, ali pa so takšno vrsto posesti odkupili. Tako je bil falski grad edini obrečni
grad v Dravski dolini (Dravograd, Vuzenica, Marenberg,10 Fala), ki je ostal v
štentpavelskih rokah. Graščina Fala je bila za šentpavelski samostan predvsem
gospodarskega pomena. Nadzor nad štajerskimi podložniki je samostan prepustil falskim upravnikom. Do leta 1616 so upravniki prihajali pretežno iz vrst
nižjega plemstva. Njihove glavne naloge so bile, da so vodili gospodarstvo,
sodili podložnikom in pobirali dajatve. Ker je imel grad Fala vedno le upravni
značaj, na njem ni mogel nihče pognati korenin.11
Urbar iz let 1289–1290 na 110 straneh priča o dajatvah podložnikov, ki
so živeli v vaseh na Koroškem: Möchling (Mohliče), Pölzling (Pecelj), Feld
(Polje), Goritschach (Goriče), Vellach (Bela), Glantschach (Klanče), Weissach
(področje samostana Št. Pavel), Zell (morda Sele), Drauhofen bei Tainach
(Dravski Dvor pri Tinju), Diex (Djekše), St. Kollmann (Šentkolman), Pustritz,
(Pustrica), Framrach, St. Paul (Šentpavel v Labotski dolini), Gorentschach
(pri Šmiklavžu pri Rudi), ter tistih na Štajerskem: Remšnik, Radewisch (okolica Jurija ob Pesnici), Schmirnberg (Žlemberk), Gereut (najbrž pri Pesnici),
Winschel (zahodno od Jurija ob Pesnici), Grušena, Špičnik, Jedlovnik,
Vollenanger (morda pri Juriju ob Pesnici), Krannach (Kranjane), Škriljenik
(pri Plintovcu), Jelenče, Belachau (nekje ob Pesnici), Selnica ob Muri, Selnica
ob Dravi, Griwitz (morda pri Kamnici), Brezen (morda Brezno), Kamnica,
Prošek (Bresterniški Vrh), Ruše, Bezena, nad Rušami, pri Selnici ob Dravi (na
klancu), Hard (pri Selnici), Fala, Zgornji in Spodnji Boč, Vurmat, Lovrenc
na Pohorju, Smolnik, Ruta, Činžat, Kumen, Mavčnik (predel Kumna), okolica Skrbinskega (predel Kumna), Bezjak (predel Kumna), Dešnikovo (predel
Kumna), Recenjak, Ruestat (Počivalnik), Ebenpach (pri Lovrencu), Rdeči
Breg, Chienperg.12

10
11
12

Danes Radlje ob Dravi.
Perkuš Valentina: Zemljiška gospoščina Fala do 16. stoletja. Magistrsko delo, Maribor, 2016, str. 14.
Archiv der Abtei St. Paul/Lav 284/0
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Urbar šentpavelskih posesti iz 13. stoletja

Šentpavelski samostan je imel velike zasluge pri »premagovanju« dravskega
gozda. Ko je bila pot odprta za promet, se je na tem območju povečalo število
prebivalcev, nastala so nova naselja, vasi in samotne kmetije. Podložniki so se
začeli vključevati v lokalno trgovino, razvijati se je začelo kmetijstvo in različne domače obrti. Lokalna trgovina je tako vzpodbudila trgovino na velike
razdalje, povzročila pa je tudi nastanek novih tržnih naselbin in sejemskih vasi,
lokalnih poti, prometnih objektov in infrastrukture, kot so mostovi in brodovi.
V 13. stoletju so bile ustanovljene nove mitnice (Radlje, Vuzenica, Muta) in
sejemska vas Lovrenc na Pohorju. Lovrenc nato kmalu ni bil več vpisan pod
šentpavelsko urbarialno posest, saj je postal trg. Sejemska vas so bile tudi Ruše,
šentpavelski samostan je tod pobiral stojnino.13
Reka Drava je vse do leta 1751 predstavljala cerkveno-upravno ločnico med
salzburško nadškofijo in oglejsko patriarhijo: področje severno od reke je sodilo
k Salzburgu, južno k Ogleju. Ker sta bila cerkvena prostora obeh zelo velika,
so ju težko upravljali, zato so ozemlja razdelili na arhidiakonate, ki so skrbeli
za versko življenje, cerkveni red, sklicevali sinode in opravljali ostale cerkvene
posle. Arhidiakoni, ki so jih vodili, so imeli tudi vlogo župnikov.14 Šentpavelski
samostan je posegal v cerkveno organiziranost in versko življenje prebivalcev
13
14

Perkuš Valentina: Zemljiška gospoščina Fala do 16. stoletja. Magistrsko delo, Maribor, 2016, str. 28.
Prav tam, str. 19.
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na območju salzburške in oglejske metropolije. Cerkvena organizacije je bila
namreč uničena v 9. stoletju zaradi vpadov Madžarov. Lovrenška posest, ki
jo je šentpavelski samostan pridobil leta 1091, je ležala na področju oglejske
patriarhije in je sodila v okvir pražupnije Hoče. Tam so menihi pozidali kapelo
sv. Lovrenca, ki je v 12. stoletju postala sedež župnije. Kmalu je dobila samostojni položaj in se je odcepila od hoške pražupnije. Šentpavelski samostan
pa je na levem bregu Drave pozidal še dve cerkvi, in sicer na Remšniku in v
Breznu, postopoma pa še druge cerkve – s tem je poleg skrbi za duhovno življenje ljudi mislil tudi na utrjevanje cerkvene oblasti. V bistvu je pozidal vse
cerkve na levem bregu Drave, razen cerkvi v Selnici in Kamnici, ki sta stali
že prej in kjer Šentpavel pozneje ni mogel uveljavljati svojih pravic, čeprav je
prejel njihovo posest.15
Vrhovna upravna instanca za falske podložnike so bili samostanski opati.
Nekateri so prihajali iz naših krajev, večina je bila pa tujcev. Na Falo so prihajali redno in takrat so se lahko podložniki obrnili nanje s svojimi prošnjami
ali pritožbami. Imeli so tudi pravico do sodstva, le na deželni cesti niso imeli
pristojnosti. Če je prišlo do kaznivega dejanja na tej cesti, so zločinca izročili
mariborskemu deželskemu sodišču.
Šentpavelske posesti v Dravski dolini so v 15. stoletju doživele vrsto nesreč.
Precej zemlje se je menihom skozi čas izmuznilo iz rok, predvsem tiste, ki so
jo opati dajali v fevd svetnim odličnikom. Popolnoma sta se odtujili dravograjska in vuzeniška gospoščina ter nekateri drugi fevdi. Tod so potekali boji
med Celjani in vojvodo Friderikom, kar je tudi povzročalo škodo, nato so sem
začeli vdirati Turki, ki so leta 1476 prišli vse do samostana v Šentpavlu in ga
požgali. Benediktinci so potrebovali vrsto let, da so si opomogli. Leta 1555
so falsko gospoščino zastavili Luki Szekelyju,16 leta 1589 je gospoščina (protipravno) prešla v last Nikolaja Lechnerja (ki je bilo opatov brat) in tako več ni
bila v samostanski lasti, vendar ne za dolgo, saj je že leta 1617 opat Hieronim
Marchstaller poskrbel, da je posestvo zopet pripadlo samostanu.17 Od takrat
naprej so posest upravljali le še meniški upravniki.18
Naloge so upravniki praviloma prevzeli za eno leto, vendar so lahko službovanje tudi podaljšali. Prevzeli so upravo falske gospoščine ter nižje in nato
tudi višje sodstvo. Skrbeli so za natančno vodenje in poslovanje, vsak drugi
mesec so morali poročati o gospodarjenju in enkrat letno predložiti obračun.
Dvakrat na teden je moral biti upravnik dosegljiv za podložnike, enkrat na
15
16
17
18

Prav tam, str. 21-22.
Prav tam, str. 26-27.
Prav tam, str. 18.
Prav tam, str. 32.
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leto pa je moral priti reševati njihove medsebojne spore. Opati so posredovali
le v težjih kaznivih dejanjih. Ob koncu službovanja so upravniki dobili nekaj
samostanskih posesti in dohodkov. V urbarju iz leta 1290 je zapisano, da je
falski upravnik od vsakega podložnika za sodno in upravno poslovanje prejemal denar, oves, postrežbo, kruh, piščance …19
Upravniku je pri delu pomagal pisar, ki je vodil urbarje in sestavljal kupna,
ščitna, odpovedna, poročna ter dolžna pisma za podložnike. Tudi njemu so bili
podložniki dolžni dajati denar. Poleg upravnika in pisarja je v 17. stoletju živelo
na gradu še mnogo upravnega in pomožnega osebja: vratar, sodni sluga, lovec,
ribič, konjar, kuhar in nekaj vojakov za potrebe dežele.20
V fondu Gospoščina Fala21 hrani Pokrajinski arhiv Maribor šentpavelske urbarje in falske štiftne registre iz obdobja med letoma 1482 in 1848. Šentpavelski
urbarji so vezani v 14 knjig, vendar najdemo v posamezni knjigi tudi po 12
urbarjev. Očitno je, da so vezave novejšega datuma kot sami zapisi, tako je včasih prišlo do napak: v urbarju, ki se začne z letom 1522, najdemo na naslednjih
straneh urbar iz leta 1505, podobnih »napak« pa je še več, kar pomeni, da se
ne moremo zanašati na kronološko sosledje zapisov. V enem izmed urbarjev
pa so se, znašli celo vpisi šentpavelskih posesti na Koroškem.

Šentpavelske urbarje iz obdobja med letoma 1482 in 1848 hrani Pokrajinski arhiv Maribor
19
20
21

Prav tam, str. 45.
Prav tam, str. 46.
Pokrajinski arhiv Maribor, Gospoščina Fala, SI PAM 1851, škatla 225-234, 241 in mapa 9.
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Imena vasi, ki se pojavljajo v urbarjih in v štifnih registrih, se ponavljajo, vendar pa je razvidno, da je šentpavelski samostan sprva imel na
Štajerskem več posesti – nekaterih uradov, za katere so beležili dajatve v
starejših urbarjih, namreč v novejših ni. V času, ko je posest šentpavelskih
benediktincev pri nas že upadala, so pobirali dajatve na obeh straneh Drave
od Remšnika do Kamnice, ob Pesnici pa od danes na avstrijski strani ležečega Langegga do nekoliko severno od Pesnice ležečih Jelenč, poleg tega
pa še v Selnici ob Muri ter v Gomilici, danes Gamlitz v Avstriji. V prvi polovici 16. stoletja so odpadli uradi v Selnici ob Muri, Jelenčah in Gomilici,
v 17. stoletju pa še posesti okoli Jurija ob Pesnici in tiste na Remšniku.
Takrat je imel torej šentpavelski samostan na Štajerskem tiste urade, ki so
bili pozneje združeni v okviru gospostva Fala. Opozoriti velja še na dejstvo, da
v urbarjih pod uradom Lovrenc na Pohorju ne najdemo vpisov Lovrenčanov
iz trga, ki so takrat že imeli trške pravice in zato niso bili zavezani k dajatvam
šentpavelskemu samostanu. Drugače je bilo z nekdanjimi podložniki nižjih
plemičev Rotenpergerjev, ki jih v urbarjih najdemo pod oznako Capeller (podložniki, ki sodijo h kapeli) in so živeli na Rdečem Bregu, v Hudem Kotu in
na Recenjaku. Prav tako najdemo vse kmetije iz zaselkov okoli Lovrenca na
Pohorju. V starejše knjige je vezana tudi gornina v okolici Maribora, kar zajema predvsem vinograde v okolici Kamnice ter nekaj na obronkih Pohorja med
Mariborom in Rušami. Tudi v novejših urbarjih se pri uradu Kamnica najde
zapis, da gre za gornino, posebej pa so pobirali tudi davek od vinskih kleti in
»preš«.22
Leta 1782 so v reformah cesarja Jožefa II. ukinili tudi šentpavelski samostan,
Fala pa je postala državna gospoščina s civilnimi upravniki. Cesar se je namreč
odločil ukiniti vse verske redove, ki so bili v gospodarskem smislu neproduktivni, se niso ukvarjali z zdravstvom, šolstvom ali socialo. Njihovo premoženje
je postalo državna last, vendar so ga vložili v t.i. verski fond, iz katerega so
financirali plače duhovnikov, ki so na ta način postali državni uradniki.23
Leta 1875 je Giovanni Zabeo kupil gospoščino Fala. Pred nakupom posesti
je delal kot ministrski sekretar na avstrijskem notranjem ministrstvu, vendar
ga je notranji minister Giskra v začetku leta 1869 predčasno upokojil, češ da
hoče svojo pisarno očistiti pristašev fevdalnega sistema. Časnik Volksfreund je
navajal, da se je to zgodilo zato, ker je bil Giovanni Zabeo goreč katolik in član
klerikalne stranke. Kot izraz protesta se je Zabeo odpovedal pokojnini in istočasno tudi avstrijskemu državljanstvu, svoji družini pa je zagotovil grofovski
naslov. Bil je član Združenja italijanskih vitezov reda sv. Janeza Jeruzalemskega
22
23

Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov. Celje, Maribor, Ptuj, 2009, str. 200.
Horvat Mojca: Gospoščina Oplotnica. Zbornik občine Slovenska Bistrica, 2009, str. 81.
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za pomoč žrtvam vojne, Združenja italijanskih vitezov vrhovnega malteškega
vojaškega reda za vojaško zdravstveno službo v vojni, v Vatikanu je bil tajni
komornik papeža Pija IX. in Leona XIII.24

Giovanni Prosdocimo Zabeo (1824-1898)25

Papeževi komorniki so imeli dolgo tradicijo. Na papeževem dvoru so bili
že vse od časa papeža Gregorja I. (okoli leta 600), sprva so bili laiki, nato redovniki. Od 12. stoletja so začeli prevzemati naloge v ceremonijah – spremljali
so papeža z gorečimi baklami, nosili baldahin in imeli naloge pri posvetitvi
škofov, še posebej pa pri kronanjih papežev. Postopoma se je razvijalo več vrst
komornikov, od 15. stoletja so bili komorniki duhovniškega stanu razdeljeni v
štiri skupine: pravi tajni komorniki, drugi tajni komorniki, častni komorniki in
častni komorniki, ki niso bili v Rimu. Laiki pa so lahko bili: pravi tajni komorniki z mečem in plaščem (it. Camerieri Segreti di Spada e Cappa Partecipanti),
drugi tajni komorniki z mečem in plaščem (it. Camerieri Segreti di Spada e
Cappa), častni komorniki z mečem in plaščem (Camerieri d'Onore di Spada
e Cappa). Vse te nazive so leta 1967 ukinili oz. jih zamenjali, še vedno pa jih
24
25

Veronik Aleksander: Grof Alfons Zabeo. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42 (2006), 4, str. 47.
Pokrajinski arhiv Maribor, Gospoščina Fala, SI PAM 1851, škatla 212, ovoj 3 (SI_PAM/1851/003/001/020_00005)
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podeljujejo gleda na zasluge za sveti sedež, spadajo k famiglia pontificia (to
so: papeški dostojanstveniki, nosilci častnih nazivov in cerkveni uradniki) in
prevzemajo častne naloge v papeških liturgijah.26
Malteški viteški red (z uradnim nazivom Suvereni vojaški hospitalni red
svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte, znan tudi kot red sv. Janeza,
ivanovci in hospitalci) je krščanski vojaški red, ki ima svoj začetek v amalfski
bolnišnici v Jeruzalemu. V tej bolnišnici so skrbeli predvsem za bolne trgovce
in romarje, ki so prihajali v Sveto deželo. Ko je prišlo do križarskih vojn, je
bratovščina, ki je vodila bolnišnico, postala vojaški red, skrb za bolne pa je
zamenjala z vojskovanjem za obrambo Svete dežele. V 12. stoletju so se pred
muslimani umaknili na Malto, od koder jih je leta 1798 pregnal Napoleon. Od
leta 1834 imajo svoj sedež v Rimu.27
Veliko atrakcijo je na Štajerskem leta 1880 povzročil visoki vatikanski obisk
kardinala Ludvika Jacobinija, ki je bil poslanec papeža Leona XII., na falskem
gradu. V času njegovega obiska je bila na gradu izobešena papeška zastava,
kardinal pa je obiskal cerkev v Puščavi in pri ljudeh vzbudil prijeten občutek.
Časnik Slovenski gospodar je ob tej priložnosti zapisal, da je bil prihod papeškega poslanca kot gosta pod vznožje Pohorja zelo redka čast.28

Družina Zabeo pred gradom Fala leta 1886 (od leve Pia, Giovanni Prosdocimo, Alfons, Carolina (roj.
Rädler) in Camillo Zabeo29.
26
27
28
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https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4pstliche_Kammerherren
https://sl.wikipedia.org/wiki/Malte%C5%A1ki_vite%C5%A1ki_red
Veronik Aleksander: Grof Alfons Zabeo. v Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42 (2006), 4, str.
78.
Pokrajinski arhiv Maribor, Gospoščina Fala, SI PAM 1851, škatla 219, ovoj 1 (SI_PAM/1851/003/001/034_00007)
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Giovanni Zabeo je na Falo prišel z ženo in tremi otroki: najstarejša Pia
(rojena 1860), Alfons (rojen 1864) in Camillo (1865). Camillo se je odločil
za duhovniški poklic, postal jezuit in delal kot učitelj v semenišču v Bosni, v
Travniku. Učil je hrvaščino, grščino in latinščino. Med svojimi učenci je imel
tudi muslimane. Bil je tudi urednik revije Glasnik presvetog srca Isusova.30
Revijo je leta 1892 začel izdajati sarajevski nadškof Josip Stadler. To je najbrž
najstarejši verski časopis v regiji, ki izhaja vse do danes (s prekinitvijo med
letoma 1945 in 1963). Prvi dve leti sta bila urednika duhovnika Sarajevske
nadškofije Franjo Venhuda in Matija Pajić. Naslednje leto so uredništvo prevzel jezuiti v Travniku (do leta 1896) in Sarajevu (do leta 1905). Prvi jezuitski
urednik je bil Josip Celinšćak, ki je bil profesor hrvaškega jezika v jezuitski
gimnaziji v Travniku, za njim je uredništvo prevzel Camillo Zabeo, ki je urednikoval v Travniku in nato v Zagrebu med letoma 1902 in 1912. Prav on je
leta 1905 prenesel uredništvo v Zagreb, v novozgrajeno rezidenco jezuitov ob
baziliki Srca Jezusovega v Palmotićevi ulici.31

Camillo Zabeo leta 1891.

Tudi Giovannijev najstarejši sin in naslednik Alfons se je zanimal za duhovništvo, vendar je imelo oče z njim drugačne načrte. Ko je končal šolanje
v jezuitskem kolegiju v Kalksburgu (pri Dunaju), je bil vpoklican v vojsko.
Težko je sprejemal avtoriteto, kar je razvidno iz pisem bratu Camillu in duhovniku Zehengruberju, v katerih je nakazal, da lahko sprejema le avtoriteto
boga. Vendar mu je brat Camillo svetoval, da naj ne uboga ukazov svojih oficirjev zato, ker imajo glede na položaj to pravico, temveč zato, ker jim je ta
pravica ukazovanja dana od boga. Sporočal mu je tudi, da v življenju ne pozna
30
31

Prav tam, str. 49.
https://www.facebook.com/GlasnikSrcaIsusovaiMarijina/photos/a.557048757650370/557175527637693/?
type=3&theater
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dolgčasa, žalosti in podobnih stvari, ki, kot se njemu zdi, sestavljajo večji del
Alfonsovega življenja; vendar pa če noče postati duhovnik, bo moral potrpeti do
konca, saj je oče prav od njega pričakoval, da bo prevzel družinske posle.32 Po
služenju vojaškega roka je tako šel na študij politike in administracije v Belgijo.
V Bruslju je obiskal nuncija. Že kot študent se je po politični usmeritvi štel h
katolikom. Družba v Belgiji se je strogo delila na liberalce in katolike, Zabeo je
v pismu omenil, da če pripadaš katoliški stranki, ne smeš niti poznati nobenega
liberalca, ničesar pri njem kupiti, niti početi kaj takega, kar počnejo liberalci.33
Leta 1886 so bile v Belgiji državne volitve, na katerih so zmagali katoliki. Po
mestu je prihajalo do pretepov med liberalnimi in katoliškimi študenti, pa tudi
med študenti in liberalnimi meščani.34 Tudi Alfons Zabeo je, tako kot prej njegov oče, postal papežev tajni komornik, in sicer že pri 23 letih. Služil je štirim
papežem: Leonu XII., Piju X., Benediktu XV. in Piju XI. Tajni komornik je
lahko postal samo rojen Italijan. Papeža je spremljal pri raznih sprejemih in
razgovorih z veleposlaniki, kardinali, škofi in romarji.35 Gospodarske razmere
v Rimu so se ob koncu 19. stoletja slabšale, zato je moralo veliko premožnih
družin zaradi prevelikih izgub prodati svoje imetje in se odseliti. Tudi cerkvene
razmere so bile bolj slabe. Veliko ljudi v Rimu, predvsem višjega sloja, ni bilo
zadovoljnih s tedanjo ureditvijo in s politiko, ki so jo vodili v Vatikanu. O teh
razmerah je Zabeo v svoj dnevnik zapisal besede, ki jih je v pogovoru z njim
izrekel, grof Soderini: »Cerkev naj se začasno ne ukvarja s politiko – ki se
vedno postavlja na vrh civilizacije in vseh svetovnih problemov – naj zdaj da
vzpodbudo socialnemu vprašanju in željeno usmeritev. Naj ne upa na pomoč
svetovnih velesil ali celo Avstrije, ki v kratkem ne bo imela več moči same
sebe skupaj držati, ampak naj se obrne na italijansko prebivalstvo, ki je bilo
vedno center krščanstva, ne pa da ga sistematsko in skupaj z državo uničuje.
To naj bi bil nikoli izrečen želeni cilj mnogih monsinjorjev, kar je v največji
meri nemoralno. Človek naj ne bi počel slabih stvari za posvečene namene.«36
Leta 1893 je Alfons Zabeo izvedel, da je bil dodeljen konzistoriju, na katerem
je papež slovesno podelil kardinalske naslove in kardinalske kape. Takrat je tudi
njegov dobri prijatelj Mocenni postal kardinal. Nekaj let pozneje je bil komornik pri dveh sprejemih pruskega princa Friedricha Wilhelma in njegove žene.
Prisostvoval je papeževemu maševanju v Sikstinski kapeli.37 Tudi med svojim
poročnim potovanjem, na katerem je bil s svojo mlado ženo Elelijo, je moral v
32
33
34
35
36
37

Veronik Aleksander: Grof Alfons Zabeo. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42 (2006), 4, str. 51.
Prav tam, str. 53–54.
Prav tam, str. 57.
Prav tam, str. 60.
Prav tam, str. 61.
Prav tam, str. 62-63.
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Vatikan, da opravi svojo dolžnost – sodeloval je na sprejemu perzijskega poslanca.38 Leta 1922 je nato že s celo družino obiskal Vatikan, kjer jih je sprejel papež
Pij X. Alfons je takrat vložil prošnjo, da bi tudi njegov sin postal tajni komornik.

Alfons in Elelija Zabeo leta 190739

Gospoščino Fala je, kot je bilo že omenjeno, leta 1875 kupil Alfonsov oče
Giovanni Zabeo. Gospoščina je bila po obsegu v celotni Dravski dolini največja
zaokrožena posest. Ob nakupu je bilo posestvo veliko 4642 ha. Pozneje se je
posestvo še malo povečalo in leta 1883 je doseglo 4733 ha, potem so se začela
zemljišča prodajati in leta 1916 je posestvo merilo 4364 ha. Falska gospoščina je bila ves čas svojega obstoja zelo pomembna tudi za razvoj gospodarstva
v Dravski dolini. Vplivala je na razvoj steklarstva, fužinarstva, kovinske in
lesnopredelovalne industrije. Grof Giovanni in za njim Alfons sta s svojimi
gozdnimi delavci vodila smotrno gozdno gospodarstvo, to pomeni, da se niso
več izvajali goloseki, ampak načrtna sečnja, na posekah in golosekih pa se je
pričelo sistematsko pogozdovanje. Že njun predhodnik grof Kettenburg je poskušal gospodarsko izkoristiti šotišča in močvirja na vrhu Pohorja, vendar brez
uspeha. Alfons je poskusil izkoristiti šotišča na takšen način, da bi tam kopali
šoto za kurivo, vendar je po izračunu stroškov za prevoz ugotovil, da bi bilo
predrago. Za prevoz 1000 m3 šote bi bilo potrebnih 250 vprežnih voženj. Zato
je tudi on opustil misel o izrabi pohorskih močvirnatih predelov.40
38
39
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Prav tam, str. 67.
Pokrajinski arhiv Maribor, Gospoščina Fala, SI PAM 1851, škatla 219, ovoj 2 (SI_PAM/1851/003/001/035_00013)
Prav tam, str. 78.
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Alfons je pred poroko sicer veliko potoval, a večino poletij je preživljal na
gradu Fala. Hodil je na lov na Pohorje, se sprehajal po okolici, nadzoroval dela
okoli graščine in gradnjo ceste čez falsko pečino. Kadar se je družina zadrževala
na Fali, so vsako nedeljo, razen ob posebnih priložnostih, hodili k njim župniki
iz Ruš, Selnice, Lovrenca ali Puščave in brali mašo v grajski kapeli.41 Po smrti
staršev sta Alfons in njegova žena še več časa preživela na Fali.
Družina Zabeo je na falskem gradu zgradila knjižnico, katere zavidljiv
obseg se da razbrati iz ohranjene kartoteke. Ocenjujejo, da je skupno število
knjižničnih enot presegalo 2.500.42 Kartoteka priča tudi o tem, katere knjige so
grofje brali. Razdelitev knjižnice iz leta 1882 navaja:
I. zaboj: Mladinska literatura, leposlovje v nemščini, francoščini, angleščini idr.,
II. zaboj: Naravoslovje, fizika, zgodovina, geografija, umetnost in glasba,
III. zaboj: Religiozne knjige, učbeniki, enciklopedije, varia ipd.43
Kmalu po koncu prve svetovne vojne je odvetnik v pismu Alfonsu Zabeu
pisal, da bo v kratkem izšel odlok za razlastitev lastnikov, ki imajo nad 300 ha
posesti. Zato mu je predlagal, da naj falsko posestvo razdeli med svoje otroke
in bližnje sorodnike, kot so to že storili vsi večji posestniki. Zabeo ni upošteval
tega nasveta, zato je bilo njegovo posestvo z odredbo z dne 15. novembra 1919
pritegnjeno v agrarno reformo in se je dalo z vsemi premičninami in nepremičninami ter pritiklinami pod nadzor. Oblast je namreč sumila, da bi Zabeo lahko
dohodke pošiljal v celoti ali deloma v tujino, da bi se izmaknil obdavčenju ali si
v škodo države odsvojil posestvo oz. dele posestva ali jih obremenil. Šele leta
1926 je Zabeo po številnih pritožbah dobil izplačano odškodnino.44
Alfons Zabeo je umrl leta 1932, preostala posestva na Fali pa sta prevzela
njegova hčerka Karolina in njen mož Pavel Glančnik. Časopis Slovenec je ob
njegovi smrti zapisal: »Iz Padove je prispela vest, da je ugrabila smrt preteklo
nedeljo grofa Alfonza Zabea. Pokojnik je bil znana osebnost tudi v naši domovini kot lastnik falske graščine in obsežnega pohorskega veleposestva. Imel je
še veliko posestev in industrijskih podjetij v Italiji in na Bavarskem. Na svojem
pohorskem veleposestvu si je uredil vzorno gozdno gospodarstvo in letovišče
ter prebil tukaj vsako poletje. Med našim prebivalstvom je bil zelo priljubljen
zaradi svoje ljubeznivosti in velike srčne dobrote, katero je posebno izkazal
41
42

43
44

Prav tam, str. 79.
Kerec Branka, Stavbar Vlasta: Zapuščina Zabeo v Univerzitetni knjižnici Maribor. Tehnični in vsebinski problemi
klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2015, str. 357–358.
Pokrajinski arhiv Maribor, Gospoščina Fala, SI PAM 1851, škatla 161.
Veronik Aleksander: Grof Alfons Zabeo. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42 (2006), 4, str.
85–86.
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revežem. Odlikovala ga je globoka pobožnost. Bil je eden od onih italijanskih
aristokratov, ki so ostali neomajno na braniku katoliškega prepričanja.«45
S smrtjo Alfonsa Zabea se je končala povezanost falske gospoščine s cerkvijo, po drugi svetovni vojni so posesti podržavili.
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JEZUITI 19. IN 20. STOLETJA Z RUŠKEGA

P

rispevek predstavlja šest mož iz širšega območja Ruškega, ki so v 19. in
20. stoletju vstopili v red Družbe Jezusove oziroma postali duhovniki jezuiti. Po uvodni predstavitvi zgodovine tega reda in njegove povezanosti
z našimi kraji bomo spoznali posamezne življenjepise šesterice od najstarejšega,
rojenega 1798, do najmlajšega, rojenega 1920. Rojeni so bili v Lovrencu na
Pohorju, Selnici ob Dravi, posestniku gospoščine Viltuš na samem gradu in v
Mariboru, posestniku gospoščine Fala na Dunaju in spodnještajerskemu maloposestniku v Limbušu. Nekatere je z doma odpeljala že odločitev za duhovništvo v okviru tedanje sekavske (graške) škofije, enega v okviru mariborske,
vsi pa so odšli onkraj meja dežele Štajerske prav zaradi odločitve za vstop v
Avstrijsko provinco Družbe Jezusove in delo v njej.

DRUŽBA JEZUSOVA (JEZUITI) OD ZAČETKOV
DO PONOVNEGA PRIHODA NA ŠTAJERSKO
Družba Jezusova (DJ, lat. Societas Jesu, SJ ali SI) ali jezuiti smo redovniki
v rimokatoliški Cerkvi, večina nas je duhovnikov, nekaj pa je redovnih bratov.
Red je ustanovil Španec Ignacij Lojolski (1491–1556) v Rimu. Zgodovino
Družbe Jezusove delimo na prvo obdobje, od 1540 do 1773, ko je papež Klemen
XIV. pod vplivom evropskih vladarjev red ukinil, in na drugo obdobje, od 1814,
ko je papež Pij VII. red obnovil, do danes. Sredi 20. stoletja je red dosegel
36.000 članov, dandanes pa nas je okoli 16.000. Značilnosti reda so ukvarjanje z duhovnostjo (dajanje duhovnih vaj in ljudskih misijonov – pridiganje,
spovedovanje), izobraževalnimi ustanovami za fante in bogoslovce (kolegiji
oziroma humanistične gimnazije, mala in velika semenišča, teološke fakultete, včasih razširjene v univerze) ter publicistična dejavnost. V Evropi običajno
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prebivamo po skupnostih znotraj večjih mest (združeni v nacionalne province
pod vodstvom provinciala), številčni pa so tudi misijonarji izven Evrope po
najrazličnejših kulturah (združeni v misijone).
V slovenskih deželah Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti so bili
jezuiti dejavni vse od 16. stoletja: v štajerskem Gradcu se je njihov kolegij 1585
razvil v univerzo, kolegiji (skupnosti, ki so se posvečale predvsem šolstvu, pa
tudi ljudskim misijonom idr. dejavnostim) pa delovali v Ljubljani, Celovcu,
Gorici, Trstu in od 1757 do ukinitve tudi v Mariboru. Ob ukinitvi l. 1773 je bilo
v slovenskih deželah ok. 140 jezuitov, v avstrijski provinci 1845, v svetovnem
merilu pa ok. 23.000 jezuitov (Bečan 2019a). Od 833 gojencev ruške latinske šole, kolikor naj bi jih postalo redovnikov, je 117 vstopilo v jezuitski red
(Augustinovič 1995, 88). Iz časa prve Družbe Jezusove imamo v naših krajih
zidane spomine, v Mariboru sta to stavba današnjega pokrajinskega arhiva in
sosednja cerkev sv. Alojzija, na Rdečem Bregu pa cerkev sv. Ignacija. Slednja
je kot lesena kapela prvič omenjena sredi 18. stoletja, pozidana je 1769, glavni
oltar pa dobi l. 1786 (Mlinarič 1991, 72). Razlog njene postavitve v župniji
sv. Lovrenca na Pohorju ni znan, razlog je verjetno sodelovanje šentpavelskih
benediktincev z jezuiti, v Gradcu (šolanje na univerzi), Celovcu ali Mariboru.
Od enajstih Slovencev, ki so v prvi polovici 19. stoletja vstopili k jezuitom,
so bili kar štirje z ruškega območja (Bečan 2019b): Jakob Stopar, Jože Serjanc
ter Franc in Aleksander Weninger. Ti štirje so v letih 1832 in 1833 stopili v noviciat v štajerskem Gradcu, kjer je bila od 1830 sploh prva jezuitska skupnost
v nemških deželah habsburške monarhije. Namreč, po ukinitvi jezuitskega reda
1773 je skromna skupina jezuitov, dobrih 300, večinoma poljskih, preživela in
delovala v Ruskem carstvu (med njimi znani ljubljanski znanstvenik in graditelj
prekopa Gabriel Gruber), od tam pa so bili 1820 izgnani in se razširili po Evropi
in ZDA. V Avstrijsko cesarstvo jih je tedaj prešlo od te beloruske skupine 158,
in sicer so smeli priti v poljski del monarhije oziroma Galicijo. Od 1820 naprej
so bili vsi jezuiti Avstrijskega cesarstva združeni v t.i. (Avstro-)Galicijsko provinco Družbe Jezusove, 1844/46 pa so se poljski jezuiti (Galicijska provinca)
osamosvojili, naši rojaki pa so od tedaj do konca prve svetovne vojne člani
Avstrijske province DJ.
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Glaser-Stoeger, Slate bukvize od Serza Jesusa, Gradec 1842 (NUK)

Avstrijska vlada je na jezuite zaradi mednarodne razširjenosti (povezave z
vodstvom reda v Rimu in drugod po Evropi in svetu) gledala z nezaupanjem in
je prvo jezuitsko skupnost v nemškem delu države dovolila šele 1830 v omenjenem Gradcu. Sem je jezuite želel dobiti graški škof Roman Zaengerle, ki se
je za to osebno zavzel pri cesarju. Graška skupnost je po petih letih štela že 54
jezuitov in je postala največja v avstro-galicijski provinci DJ (Bečan 2019a).
Graški jezuiti so v tem obdobju za duhovnike sekavske škofije večkrat vodili
duhovne vaje. Duhovnik Marko Glaser, rojen 1806 na Smolniku, je 1838–43
deloval v Gradcu in je v slovenščini priredil in izdal molitvenik koroškega
jezuita Janeza Stoegerja: Zlate bukvice od Srca Jezusovega. Leto po tem, ko
je postal župnik pri Sv. Petru pri Mariboru (tj. Malečnik), je 1844 tam obhajal
ljudski misijon, prvi v teh krajih (Lukman 1926), v čemer je prav tako čutiti
vpliv jezuitov iz Gradca.
Glaserjeve molitvenik Slate bukvize (1842, 249) prinaša tudi znano molitev
Ignacija Lojolskega iz njegovih Duhovnih vaj (234), iz Kontemplacije za dosego ljubezni. Ker gre verjetno za enega prvih prevodov v slovenščino, ga kot
zanimivost navedimo v celoti, iz bohoričice prestavljeno v današnji črkopis:
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Vzemi, o Gospod, vso mojo prostost ali frajost, vzemi moj pomnež, mojo
zastopnost ino vso mojo volo. Vse, kaj koli jas imam, si ti meni dal, ino to jas
drugoč tebi dam, ravnaj ti vse po tvoji sveti voli. Le samo tvojo lubezen ino
tvojo milost meni daj; te sim bogati zadosti ino nič druga ne želim.
V prvi polovici 19. stoletja so jezuiti odprli le še dve skupnosti v nemških deželah Avstrije: 1837 v Linzu v Gornji Avstriji in 1839 v Innsbrucku na
Tirolskem. Kmalu jezuiti spet doživijo pregon, v letih 1848 jih Avstrijsko cesarstvo izžene v tujino. Po 4 letih se jih 158 vrne v Avstrijsko provinco Družbe
Jezusove in kmalu ustanavljajo skupnosti po vseh deželah monarhije. Konec
19. stoletja ima ta jezuitska provinca (od 1871 imenovana Avstro-Ogrska) v 23
skupnostih 740 jezuitov, od tega jih je dobrih 50 Slovencev. (Catalogus sociorum … (Galiciae) Austria(ca)e ter Austriaco-Hungaricae 1833–97)
Preden pogledamo življenja, duhovniško vzgojo in delo jezuitov z Ruškega,
razložimo še posebnosti redovniške in duhovniške vzgoje ali »formacije« pri
jezuitih, ki traja od vstopa v noviciat od zadnjih zaobljub, kar običajno znaša
10–15 let. Ko moški kristjan postane redovnik jezuit, vso vzgojo opravlja v jezuitskih skupnostih-ustanovah, ki se razlikujejo glede na glavni poudarek redovne
vzgoje: noviciat, filozofat, kolegij (magisterij, teologat, tretja probacija. V prvi
polovici 19. stoletja so se v monarhiji te jezuitske ustanove oblikovale postopoma, najprej v Galiciji in nato vzporedno še na Avstrijskem. Novi člani so torej
najprej opravljali dve leti noviciata (od 1821 Stara Wies v Galiciji, od 1830 tudi
štajerski Gradec), kjer so se uvajali v duhovne osnove reda in ki so ga zaključili
s prvimi zaobljubami. V noviciatu so nato opravljali še tretje leto, namenjeno
retoriki, nadaljevali pa z dvema letoma študija v filozofatu, tj. prva dva letnika
bogoslovja (od 1820 galicijski Tarnopol, od 1837 tudi zgornjeavstrijski Linz).
Sledila je bogoslovska praksa v dvoletni vlogi magistra (dobesedno: 'učitelja')
dijakov v enem od jezuitskih kolegijev (od 1840 jih je bilo v monarhiji 5). 3–4
preostali letniki bogoslovja so potekali v teologatu (galicijski Tynec 1826–1832,
nato Neo-Sandec, od 1842 tudi Innsbruck) do mašniškega posvečenja, ko je
jezuit bogoslovec (lat. »sholastik«) postal pater (lat. (duhovni) oče, spoštljivo
nazivanje duhovnika). Patri so po mašniškem posvečenju nekaj let opravljali
duhovniško prakso v skladu s svojimi talenti in organizacijskimi potrebami
jezutske province, nato pa opravili še tretjo probacijo, tj. polletno duhovno pripravo na zadnje zaobljube. Kraj zanjo je bil eden od prej omenjenih noviciatov
(lat. Domus 1ae, 2ae et 3ae Probationis). Tisti, ki so vstopili v DJ kot duhovniki
(torej že s 5 opravljenimi leti škofijskega bogoslovja ali celo z višjo teologijo),
so se morali po noviciatu odločiti, ali bodo ponavljali in izpopolnjevali bogoslovne študije za zahtevnejšo pot patra štirih zadnjih zaobljub, ali pa kot patri
treh zaobljub takoj začeli s pastoralnim delom (Bečan 2019a).
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PATER JAKOB STOPAR
IZ SV. LOVRENCA NA POHORJU
Najstarejši od jezuitov (obnovljene Družbe Jezusove) z Ruškega je pater
Jakob Stopar (v virih: Stopper ali Stoppar). Rojen v Lovrencu na Pohorju 15.
7. 1798, njegov stan ni znan (indeks pogrešane RMK Lovrenc na Pohorju za to
obdobje, NŠAM).1 Gimnazijo opravi v Mariboru in Gradcu in vstopi v graško
bogoslovje. 1822 je posvečen v duhovnika, nato dve leti deluje kot kaplan in
8 mesecev študira višjo teologijo v Avguštineju na Dunaju. 1825 je imenovan
za dvornega kaplana in konzistorialnega svetnika v Gradcu in skoraj postane
kanonik, a pri 34 letih vstopi v noviciat DJ, 8. 10. 1832.
Po noviciatu kot jezuit dopolnjuje filozofske in teološke študije v Gradcu in
galicijskem Neo-Sandecu. Tretjo probacijo opravlja spet v Gradcu, zaobljube
naredi na svečnico 1843, po 10 letih jezuitske formacije. V Gradcu nekaj let
dela kot duhovni spremljevalec jezuitskih novincev. Ob izgonu 1848 gre delat
na salzburško in v Westfalijo, 1851 se vrne za spirituala v innsbruški kolegij.
23 let vztraja na tem mestu, do oslabelosti, umre 10. 9. 1874 v postelji. V innsbruških letih je poslušal 236.000 spovedi, tj. dobrih 10.000 na leto. V njegovem
nekrologu piše, da je bil predvsem mož molitve in združitve z Bogom, ponižen,
ljubeč do sobratov, moder (Bülow 1902, 193–4)

PATER JOŽE SERJANC IZ SELNICE OB DRAVI
Naslednji je pater Jože Serjanc (v virih: Serianz), rojen 5. 7. 1805 v Selnici
37 (ob Dravi) na kmetiji, po domače pri Repiču, očetu Ignatzu in materi Anni,
roj. Dietinger (NŠAM, RMK Selnica ob Dravi 1800–1808, 61–62). Tudi on
postane najprej škofijski duhovnik (verjetno 1829), 31. 12. 1833 pa vstopi v
jezuitski noviciat v Gradcu. Tri leta dopolnjuje teološke študije, 1839 je poslan za običajno duhovniško službo v Linz v Gornji Avstriji. Nato je v Gradcu
minister in prokurator (tj. preskrba gospodinjstva in vzdrževanje hiše) do pregona 1848. Na svečnico 1847 naredi zaobljube, in sicer štiri, kar ga šteje med
uglednejše oziroma bolj vsestransko razpoložljive jezuite.
Med izgonom dela kot duhovni pomočnik v Zillergrundu na Tirolskem, 1852
se vrne v službo oskrbnika noviciata, ki je do 1859 Linzu, potem pa se preseli v
Št.Andraž na Koroškem, v nekdanjem Slomškovem sedežu lavantinske škofije.
Ker postaja gluh, opravlja vedno preprostejša dela, v knjižnici, tudi na vrtu in
1

Rojstni podatki prvih štirih obravnavanih jezuitov so bili marca 2019 preverjeni v rojstnih matičnih knjigah
(RMK) ustreznih župnij. Za to pomoč se ob tem najlepše zahvaljujem arhivistu Nadškofijskega arhiva Maribor,
Gregorju Škafarju.
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polju. Vseeno novince nagovarja s svojo zglednostjo, vedrino in prijaznostjo.
Pri 65 letih se ustali v pristavi – gradu Thurn, tam dnevno daruje mašo za hlapce
in dekle, ki oskrbujejo 100-člansko skupnost noviciata.
Med zadnjim letom življenja v betežnosti zanj skrbijo novinci in bratje v Št.
Andražu, umre 2. 4. 1897. Nekrolog omenja, da je bil žal veliko let nesposoben
dušnopastirskega dela, a vseeno zgleden redovnik: po uboštvu, ponižnosti, molitvi, vedrini, pokorščini do predstojnikov in prijaznosti (Bülow 1902, 176–8).

PATER FRANC WENINGER
IZ VILTUŠA (SP. SLEMEN OZ. SELNICA)

Franc Weninger pred 1848 (ARSI)

Naslednji trije jezuiti so iz bogatejših družin, prva dva sta povezana z zemljiško gospoščino in pripadajočim gradom Viltuš, tretji iz družine Zabeo z
gospoščino Fali. Lastnik Viltuša (nem. Wildhaus) je bil v letih 1798–1808
Bavarec Boštjan (nem. Sebastian) Weninger, ki je gospodarske izkušnje in
kapital investiral v madžarske posesti in pohorsko fužinarstvo (Vavra in Perše
2017, 30–34) – velja za začetnika lovrenške kovačije, iz katere se je razvila
današnja Tovarna kos in srpov. Sin Franc Ksaver se je njemu in ženi Barbari
(nem. Babett), roj. von Mandelstein, rodil 1805 na dvorcu Viltuš, sin Aleksander
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Kajetan pa 13. (krščen 17.) 2. 1813 v Mariboru (na naslovu Maribor 116 ali
110); oba sta 1832 vstopila k jezuitom (NŠAM, RMK Selnica ob Dravi 1800–
1808, 63–64; RMK Maribor – Sv. Janez Krstnik 1807–1833, 53).

Franc Weninger kot misijonar v ZDA (ARSI)

Franca Weningerja je oče sprva namenil za lekarnarja in ga zato še z nedokončano gimnazijo v Mariboru poslal v Ljubljano, kjer je sin na lastno pest
gimnazijo dokončeval. Načrte je sinu obrnil kongres monarhov Svete alianse
v Ljubljani 1821. Ob obisku inštitucij v mestu je avstrijska cesarica Karolina
Avgusta Franca kot najboljšega ljubljanskega gimnazijca prešolala na Dunaj,
na njene stroške. Kot gojenec Klinkowströmovega zavoda, v katerem je bil
tedaj domski učitelj bodoči pesnik France Prešeren, je Franc Weninger končal
gimnazijo in filozofijo in se odločil za duhovništvo. Na dunajski teološki fakulteti je postal doktor teologije, 1828 ga je tam v duhovnika posvetil graški škof
(Smolik 1986). Vrnil se je delat v Gradec kot vzgojitelj v dijaškem semenišču
in profesor dogmatike na teološki fakulteti. Tam je na svoj 27. rojstni dan, 31.
oktobra 1832, vstopil v jezuitski noviciat (Weiser 1937, 8,13–14).
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Po obveznih dveh letih noviciata se še eno leto izpopolnjuje v teologiji po
jezuitski metodi, nato pa začne delovati kot profesor na takratnih jezuitskih
teoloških fakultetah v monarhiji (Neosandec v Galiciji, Trnava, Linz, daljše
obdobje Innsbruck) (Catalogus … Provinciae Galiciae Austriacae 1833–47).
Poučuje logiko, metafiziko, Sveto pismo, hebrejščino in cerkveno zgodovino,
za jezuitske redovne brate pa tudi medicino. Vmes se na kratko vrne v Gradec,
1839, da se pripravi na zadnje zaobljube, in 1841, da bivše novince poučuje
retoriko. Na Tirolskem od 1842 postaja tudi priljubljen pridigar, spovednik,
duhovni voditelj jezuitov in drugih duhovnikov ter voditelj ljudskih misijonov.
Ob tem obnovi knjižne izdaje starejših pridigarjev in izda 20 spisov; za delo
»Summa doctrinae christianae« dobi priznanje papeža Gregorja XVI.2 (Bülow
1902, 237).
1845–48 je ob vsem delu še eden štirih svetovalcev provinciala, na svečnico 1846 opravi slovesne zaobljube, ob izgonu avstrijskih jezuitov spomladi
1848 pa se odloči za misijonsko delo v ZDA. Čez Pariz in Havre odpotuje čez
lužo v New York, avgusta 1848 je že v St. Louisu. Ko se nauči angleško, deluje v jezuitski provinci Missouri kot član skupnosti Sv. Frančiška Ksaverja v
Cinncinatiju v zvezni državi Ohio (Catalogus dispersae provinciae Austruacae
Societatis Iesu 1850, 17). Od 1850 naprej 35 let sam popotuje med množicami
evropskih priseljencev in postane eden najbolj priljubljenih in poznanih duhovnikov v takratnih ZDA; vse do svoje oslabelosti l. pri 80 letih, umre pa 29.
junija 1888 v Cincinnatiju.
O dejavnosti obstaja 600 strani misijonarjevega dnevnika. Misijoni so bili
običajni 10-dnevni s 4 pridigami dnevno (ena od teh pri sv. maši) in ker je pridigal sam (pri spovedih so pomagali krajevni duhovniki), je ob 2- ali 3- jezičnem
misijonu imel tudi 10 do 12 pridig dnevno. Dostikrat so bili med poslušalci tudi
pripadniki raznih protestantskih ločin, v vseh letih naj bi se nabralo ok. 10.000
spreobrnjencev v katoliško vero. Po nekaj letih je v vsakem kraju imel 2- do
3-dnevno obnovo misijona, ob misijonarjenju pa je še dajal duhovne vaje za
duhovnike, duhovne obnove za redovnike in pridigal ob slovesnih praznikih
(Weiser 1937, 32–35, 39, 43–47).
Weninger je bil po značaju asket, garaško delo je uravnoteževal s trdnim
zdravjem in rednimi umiki v molitev, s pridom je izrabil tudi 2- do 5-dnevna
popotovanja z vlakom iz enega v drugo mesto. Prepotoval naj bi okoli 200.000
milj (s pomočjo vlaka, parnika in preprostejših načinov) po skoraj vseh takratnih
zveznih državah. Imel je ljudske misijone v več kot 800 krajih in 30.000 pridig
2

Weninger je delo 1842 v predgovoru posvetil papežu, papež mu je pisno odgovoril 1844. ARSI, Nuova
Compagnia, Inventario dei documenti inviati alla Curia Generalizia, Assistente e Provinze, Provincia AustriaeHungariae, I. Epistolae; fond 1002 1002 Austria–Galicianae 1838–1846, digitalizirani del 1002-VI.
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v angleščini, nemščini ali francoščini med okoli 100.000 belci, črnci, indijanci
in kitajci. Dnevniški zapiski Weningerjevih popotovanj in poročila o zanimivejših dogodkih (Weiser 1937), tudi ozdravljenjih in čudežih, se berejo kot napete
zgodbe z Divjega Zahoda. Njegova kulturnozgodovinsko bogata pisma in poročila je 1849–88 objavljala misijonarska ustanova Bratovščina sv. Leopolda
(nem. Leopoldinenstiftung) na Dunaju, ki je podpirala tudi dolenjskega duhovnika Friderika Barago, ki je v ZDA odšel misijonarit 19 let pred Weningerjem.
Ljubljanski časopis Zgodnja danica 1858 (str. 79) objavi opis čudeža, ko
se je v mestu Guttenberg ob reki Missisipi v državi Iowa, kjer je imel misijon,
prikazalo znamenje križa na nebu: prvič ob postavljanju misijonskega križa, 7.
10. 1853, drugič ob ponovnem potovanju skozi mesto 1858. Weninger je prvi
dogodek vzel v smislu osebne pobožnosti, škof iz Duboqua pa je s komisijo
zaslišal priče (Bukovič 1850, 63). Potem, ko je bil 1850 v Rimu za blaženega
proglašen jezuit Peter Klaver, misijonar med afriškimi sužnji v Južni Ameriki
(1580–1654), je Weninger vabil (črnske?) udeležence svojih misijonov k pobožnosti do bl. Klaverja, ob koncu misijonov je npr. nanje ali na bolne dele telesa
polagal svetnikove relikvije. Prihajalo je do več ozdravitev, npr. 1862 v Melrose
pri New Yorku, kjer je med mašo ženi ozdravela roka, na kateri je imela gnojni prisad, čudež pa je potrdil lekarnar pred cerkvijo (Bukovič 1850, 98–102).
1863 je od vodstva DJ iz Rima dobil navodila, naj poroča o primerih3 in je za
kongregacijo za svetnike v Rimu poročal o petih ozdravljenjih, tri od teh pa je
kongregacija preiskala s pomočjo škofov v ZDA (zaslišali so tudi Weningerja).
Peter Klaver je bil za svetnika razglašen januarja 1888, Weninger (umrl pet
mesecev kasneje) pa ni izvedel, ali so h kanonizaciji prispevali čudeži, ki jim
je bil priča. Če čas, ko je do teh ozdravitev prihajalo, povežemo s kontekstom
ameriške državljanske vojne (1861–65), v kateri je bilo vprašanje »črncev« oziroma suženjstva posebej izpostavljeno, opazimo v Weningerjevih gestah tudi
aktualen političen značaj. Poudarjanje Petra Klaverja, imenovanega tudi »suženj
zamorskih sužnjev«, namreč pomeni dajanje zgleda kristjanom, naj pomagajo
sužnjem pri zagotavljanju človeškega dostojanstva in enakopravnosti v družbi.
Smolik (1986) na podlagi objav Weningerjevih pisem v Zgodnji Danici
povzema, da je Weninger v ZDA sicer pozabil slovenščino (naučil se je je
predvsem med dvoletnim bivanjem v Ljubljani), a ohranil tesne stike s slovenskimi misijonarji v ZDA in tam konec 19. stoletja veljal za Slovenca: Srečal
je ljubljanskega sošolca A. Skopca (Weninger o tem piše v ZD 1856, 224) in
sodeloval z J. Buhom na misijonih. Bil je na posvetitvah Baragovih škofovskih
naslednikov Ignacija Mraka (na škofovskem posvečenju 1869 v Cincinnatiju
3

ARSI, Nuova Compagnia, Epistolarum registra, Assistentia Angliae, Reg. epist. ad prov. Missouri II (1853–1886),
str. 128–9, postulator p. Iosephus Boero da navodila glede opisa primerov F. X. Weningerju, 14. 1. 1863.
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mu je pridigal) in Janeza Vertina 1879, ki je Weningerja privzel kot svojega
teologa na 3. baltimorskem cerkvenem zboru 1884.
Weninger je napisal in uglasbil nekaj latinskih in nemških pesmi ter skupno
izdal 40 nem., 16 angl., 8 franc. in 3 lat. knjige in brošure. Objavil je katekizme, apologije papeštva, verske priročnike za klerike in laike ter lastne pridige.
Najbolj razširjeno delo naj bi bilo delo Protestantismus und Unglaube, ein
Aufruf an alle wahrheitsliebenden Amerikaner (Protestantizem in nevera …), ki
je že do 1863 doživelo 7 zajetnih angleških in 4 nemške izdaje. Njegov mali in
veliki katekizem (Kleiner/Grosser Katechismus d. kath. Lehre, oba Regensburg
1861) sta bila nekaj časa zelo priljubljena in izšla tudi v New Yorku (Smolik
1986; Curran 2001, 4027).4 Literarni zgodovinar Glaser (1898, 266) omenja,
da je bil vir za slovenske prevode pridig, objavljenih v reviji Slovenski prijatel, tudi »Wenninger«; torej je bilo možnost tudi na naših tleh in v slovenščini
slišati odmeve Weningerjevih pridig.

PATER ALEKSANDER WENINGER
IZ MARIBORA

Aleksander Weninger z dvema vojnima medaljama (ARSI)
4

Še nekaj naslovov njegovih knjig: Handbuch der christkatolischen Religion; Herz Jesu-Buch für Missionen;
Das Leben der Heiligen; Ostern im Himmel (Bülow 1902, 243).
118

Rok Bečan DJ / Jezuiti 19. in 20. stoletja z Ruškega

Aleksander Weninger je bil za razliko od brata Franca rojen ne več na gradu
Viltuš, ampak v Mariboru, kamor se je družina preselila po prodaji gradu (gl.
zgoraj). V graški jezuitski noviciat je vstopil tri mesece pred bratom poleti 1832,
torej z 19-imi leti in po gimnaziji, končani v Klinkowstroemovem zavodu. Po
študiju filozofije v Gradcu in teologije v galicijskem Neosandecu in celo v Rimu
je bil 1845 posvečen v duhovnika. Pred pregonom 1848 je deloval na Tirolskem
kot vzgojitelj plemiškega konvikta, potem pa kot vojaški kaplan na it. meji in
po miru dobil vojno medaljo. Na Tirolsko se je kot vojaški kaplan vrnil še med
vojno l. 1859 in dobil še drugo vojno medaljo (Bülow 1902, 234–5.)
Po zadnjih zaobljubah na veliki šmaren 1850 nadaljuje delo na skrajnem vzhodu monarhije, v Satu mare (današnja Romunija): tam 1850 ustanavlja konvikt, kar
se ni obneslo, skupnost pridigarskega značaja so začeli potem 1852; Aleksander se
je tja vrnil še v 1870. letih kot predstojnik skupnosti. Sicer v 2. polovici 19. stoletja
običajno deluje kot minister in pridigar v prvih skupnostih Družbe Jezusove na
Slovaškem in kasneje na Madžarskem: v Bratislavi 1853–55, 1857–59, 1866–69
in v 1880., v Trnavi ustanavlja 1854 noviciat, kot pridigar se vrne 1856.
Kot nemški pridigar v Trnavi in Bratislavi se je pastoralno zelo izkazal. Iz
Bratislave je redno potoval tudi v Budimpešto, kjer je pritegnil ljudi v osebnih
duhovnih pogovorih in kot razširjevalec pobožnosti Srca Jezusovega med višjimi sloji. Oblast je prvo jezuitsko skupnost v Budimpešti dovolila šele 1890;
Aleksander (po madžarsko ga literatura omenja kot Sándorja)5 je bil 6 let eden
od njenih ustanovnih članov. Kot predstojnik je že prej zgledno izgrajeval jezuitski kolegij v Kaloči 1860–66, tam pa je po smrti 1896 tudi pokopan. Od
1866 do srede 1870. je bil konzultor provinciala (eden od 4 uglednih jezuitov
s to odgovornostjo), torej je občasno potoval na Dunaj in svetoval glede jezuitskih razmer v vzhodni polovici monarhije (Catalogus sociorum … (Galiciae)
Austria(ca)e ter Austriaco-Hungaricae 1833–97; Bülow 1902, 234–6).

BRAT FALSKEGA GROFA – P. KAMIL ZABEO
Peti predstavljeni jezuit prihaja iz družine Zabeo, ki je bila 1875–1927 lastnica gospoščine Fala. Pater Kamil se je rodil 1865 na Dunaju, leto za Alfonzom,
t.i. »zadnjim falskim grofom« (Veronik 2006, 46). Kamil je jezuite spoznal
v njihovem kolegiju Kalksburg blizu Dunaja, ki ga je obiskoval tudi njegov
brat, in 2. 12. 1882 vstopil v noviciat v Št.Andražu na Koroškem. Filozofijo
je 1886–89 študiral v Bratislavi, teologijo pa 1894–98 v Innsbrucku. Tam je
bil 20. 7. 1897 posvečen v duhovnika, ob tem pa ga je obiskala njegova falska
5

Omenja ga leksikon jezuitov na Madžarskem, ki povzema podatke iz jezuitskih provincijskih katalogov: Bikfalvi
Geza: Magyar Jeysuiták Történeti Névtára 1853–2003, Budapest 2007, str. 249: Weninger Sándor P.
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družina. Po tem je opravljal tretjo probacijo v Linzu. Pred zadnjimi zaobljubami
na svečnico 1900 na Dunaju je bil eno leto tudi vzgojitelj 8-letne princese Cite
Burbonsko-Parmske, kasnejše zadnje avstrijske cesarice.
Kot bogoslovec je bil 1889–94 na praksi v Bosni, v jezuitskem kolegiju v
Travniku, in se tam naučil hrvaško in navezal prijateljstvo z jezuitom Erikom
Brandisom, tamkajšnjim dolgoletnim profesorjem biologije. (Tudi ta jezuit je
Štajerec, rojen 1834 v dvorcu Betnava pri Mariboru, umrl pa 1921 v Travniku.
Kamil je Brandisovo obširno biografijo predstavil v zborniku kolegija Travnička
spomenica 1882–32, ki ga je 1932 v Sarajevu sam uredil in izdal.) Oba je poleg
nabožnih in domovinskih plemiških čustev vezal še misijonarski zanos, delovati
v nekdanji osmanski Bosni, pred 1878 zasedeni od Avstrijskega cesarstva. Tam
je Josip Stadler (prvi vrhbosanski nadškof 1882–1908) s cesarjevo podporo ustanavljal katoliške šole, publikacije itd. (med 80 % nepismenim prebivalstvom); že
1882 je privabil jezuite, da so začeli z malim in velikim (katoliškim) semeniščem
in kolegijem-gimnazijo za otroke različnih veroizpovedi (Kopatin 1909, 24–26).
V Travniku je bil še 1900–1905 in 1912–1936, ko je dijake poučeval klasične jezike, nemščino in hrvaščino. Bil je velik poznavalec klasičnih jezikov,
kot profesor grščine je iznašel lastno didaktično metodo v obliki pogovora,
napisal je nekaj mednarodno rabljenih učbenikov grščine: Dialogi greci pro
discipulis (Zagreb 1936 in 1939, jezuitska zbirka Vrela/Fontes 6 in 9), Biblion
Helenikon (Zagreb 1942); o slednjem piše v članku Nova grčka početnica
(Nastavni vjesnik 51, 1943).
Že v Travniku je 1900–1905 postal urednik časopisa Glasnik Srca Isusova,
katerega uredništvo je nadaljeval v Zagrebu 1905–11 in tam 1906 ustanovil
letopis Koledar Srca Isusova i Marijina. Obe publikaciji sta dosegli široko
naklado, popularnost in oblikovno modernost. Ob tem je pisal pripovedke,
članke, nabožne knjižice in biografije, npr.: Povjerenici i povjerenice Glasnika
Presvetog Srca Isusova (Zagreb 1901), Za srećom (Split 1936), Mali priručnik
za članove Marijine Kongregacije (Zagreb 1944).
V starejših letih je 1937–40 poučeval teologijo in grščino na škofijski teološki fakulteti v Sarajevu in bil spiritual v Zagrebu (1936–7 in 1940–43). V
Neodvisni državi Hrvatski, po kapitulaciji Italije, se je 1943 umaknil v italijanske jezuitske skupnosti v Padovo (tam je imela posesti njegova družina Zabeo)
oziroma 1945 v noviciat in dom ostarelih jezuitov v Lonigo (blizu Vicenze),
kjer je 9. 8. 1947 umrl (Korade 2001, 4062).6
6

Junija 2019 sem po telefonu govoril z ostarelim arhivarjem Beneško-milanske province DJ, p. Diegom
Brunellom, ki je p. Zabea spoznal osebno v Lonigu, sam tedaj kot novinec te jezuitske province; arhiv italijanskih jezuitov se je 2018 preselil iz Milana (Gallarate) v Rim.
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PATER MAKSIMILJAN ŽITNIK IZ LIMBUŠA,
SLUŽABNIK NA SKRIVNEM – V RIMU
7

Maksimilijan Žitnik kot profesor na Gregoriani (Cvikl 2009)

Zadnji predstavljeni jezuit prihaja iz 20. in 21. stoletja. Pater Maksimiljan
Žitnik se je rodil v Limbušu 17. 6. 1920. Oče Maks, sicer iz Črešnjevca pri
Slovenski Bistrici, je nekajkrat menjal posest, tako da se je Maksimiljan v
prvem triletju osnovne šole selil v Kamnico, na Tezno, končno pa se ustalil na
Vodnikovem trgu (tržnici) v Mariboru. Pri dveh letih mu je umrla mama Jožefa,
roj. Prosenjak v okolici Slovenske Bistrice, vzgajala sta ga starejša sestra in
oče, ki se je ponovno poročil. Prvo sv. obhajilo je Maksimiljan prejel pri Sv.
Magdaleni, birmo pa v mariborski stolni župniji. 1930–38 je obiskoval klasično
gimnazijo v Mariboru, razrednik mu je bil ves čas Bogo Teply. Po gimnaziji
je bil sprejet v mariborsko bogoslovje, po prvem letniku pa ga je mariborski
škof Tomažič 1939 poslal na nadaljevanje študija teologije v Rim, v kolegij
(bogoslovje) Germanik in na Papeško univerzo Gregoriano. 1940 je bil na
slovenskem Štajerskem zadnjič pred dolgo odsotnostjo, ko so mu vrnitev kot
škofijskemu bogoslovcu in duhovniku vrnitev preprečevale nemška okupacija
7

Tako je Žitnik predstavljen v naslovu njemu posvečene knjige, v kateri ga je podrobno predstavil Alojz Cvikl (2009),
iz katere povzemamo vse podatke in fotografijo: Il Padre: servire nel nascondimento; Maksimiljan Žitnik SJ.
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Štajerske med 2. svetovno vojno in neugoden povojni režim; prvič je prišel
spet 1965, z vatikanskim potnim listom in kot jezuit ter profesor na Gregoriani.
Kaj se je zgodilo vmes?
V škofijskega duhovnika je bil posvečen 29. 10. 1944 v jezuitski cerkvi Al
Gesu poleg tedanjega Germanika, prvo sveto mašo pa je v odsotnosti domačih
daroval v rimski baziliki Marije Snežne ob asistenci jezuita p. Antona Prešerna,
ki je bil takrat središče Slovencev v Rimu. Do poletja 1946 je dokončal enoletno licenco in enoletni doktorat, slednjega iz pridig cerkvenega očeta sv.
Janeza Zlatoustega.8 Sedem let se je nato preživljal kot kaplan, spovednik in
duhovni vzgojitelj v romarskem Marijinem središču Divino Amore, 12 km iz
Rima. Tačas je v njem dozorela odločitev za vstop v Družbo Jezusovo, ki jo
je bil spoznal preko vzgojiteljev v Germaniku in profesorjev na Gregoriani.
Sprejel ga je v Rimu p. Anton Prešeren, v noviciat pa je vstopil 1. 9. 1953 v
Št.Andražu na Koroškem, torej v Avstrijsko provinco DJ (ob ustanovitvi samostojne Slovenske province DJ 1969 je postal član slednje; Catalogus viceprovinciae Slovenie Societatis Iesu 1970, 16). Po dveh letih noviciata je ostal na
avstrijskem Koroškem še dve leti v Celovcu kot predavatelj fundamentalke in
dogmatike v bogoslovju ter spovednik in pridigar v jezuitski cerkvi. Stikov s
Slovenci je uspel imeti le malo, saj v tistem obdobju niso bili zaželeni.
Po tretji probaciji v severni Franciji (St. Martin d'Ablois, okolica Reimsa) je
po posredovanju p. Prešerna, takrat predstojnika rimskih hiš DJ, prišel 1959 na
rimsko univerzo Gregoriano, kjer je v službi ostal dobrih 40 let. Kot profesor
zakramentalne teologije je predaval na oddelku za bogoslovce in na občasnih
seminarjih, ob tem pa sodeloval pri reviji Gregorianum kot urednik recenzij,
spovedoval v cerkvi Al Gesu, ob poletjih pa vse do konca 1980. let hodil spovedovat v božjepotni Maria Zell v Avstriji. Službo profesorja je 1971–74 začasno
izgubil in jo zamenjal s službo vicerektorja v Kolegiju sv. Janeza Damascena,
tj. rimskem bogoslovju za romunske bogoslovce. Kot sad dolgotrajnega pedagoškega, recenzorskega in knjižničarskega dela je v letih 1992 in 2002 izdal
monumentalen bibliografski popis zakramentalne teologije za celotno 20. stoletje v 5 knjigah velikega formata Sacramenta, Bibliographia internationalis,
ki je doživel veliko mednarodnih priznanj.
Že od začetka profesure na Gregoriani je bil tudi pomočnik knjižničarja,
od 1978 t.i. prefekt knjižnice, 1997 pa je za nekaj let prevzel vlogo glavnega
knjižničarja Gregoriane. 1993–6 je bil tudi član interdisciplinarne komisije
v pripravi katekizma katoliške Cerkve. (Benedik 2010, 187–191) 2001 se je
8

Tudi kasneje je še predaval in objavljal članke o tem velikem vzhodnem teologu, npr. ΘΕΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ
[človekaljubeči Bog] bei Johannes Chrysostomus; Das Sein des Menschen zu Gott nach Johannes
Chrysostomus, v: Orientalia Christiana Periodica, 1975–1977.
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upokojil in se preselil v Kolegij (bogoslovje) Russicum, na povabilo takratnega rektorja p. Alojza Cvikla DJ. Od srede 90. let se je zdravil za Parkinsonovo
boleznijo, 2004 bil začasno hospitaliziran na rimski kliniki. Med zadnjim,
poletnim obiskom na avstrijskem Koroškem 2006, je bil sprejet v bolnišnico v
Celovcu, tam umrl 29. 12. 2006, 4. 1. naslednjega leta pa bil pokopan na rimskem pokopališču Verano v jezuitski grobnici (Cvikl 2009, 195–200).

ŠTUDIJ IN DELO DALEČ IZVEN DOMOVINE
Za predstavljeno šesterico je značilno, da so stike z domačimi ruškimi kraji
imeli le do gimnazijskih let. Še tisti, ki so pred vstopom v Družbo Jezusovo postali duhovniki, so se kvečjemu občasno (poleti) vračali domov kot bogoslovci
ali duhovniki; nato pa so vse preostalo življenje delovali izven dežele Štajerske.
Prvi trije, Stopar, Serjanc in F. Weninger, in šesti, Žitnik, so vstopili k jezuitom
kot škofijski duhovniki, trije od teh so imeli opravljene celo višje teološke študije, dva na Dunaju in eden v Rimu. Posledično med jezuitsko formacijo niso
menjali veliko skupnosti (mest), le eno ali dve – razen Franca Weningerja, ki je
kot profesor deloval v vseh treh nemških jezuitskih skupnostih monarhije ter še
dveh slovanskih (slovaška Trnava in galicijski Neo-Sandec), preden je odrinil
še dlje, na zahod čez lužo. Od šesterice sta bila edinole Aleksander Weninger
in Kamil Zabeo v duhovnika posvečena šele kot jezuita, med posledično daljšo
jezuitsko formacijo pa sta menjala več skupnosti.
Za prve štiri, Stoparja, Serjanca in oba Weningerja, je bila prva jezuitska
skupnost v štajerskem Gradcu, isti pa so se tja vrnili ob pripravi na zadnje jezuitske zaobljube. Zadnja dva predstavljena jezuita, Zabeo in Žitnik, sta imela
noviciat v koroškem Št.Andražu, glede na Gradec ne kaj dosti dlje oddaljenem
od Ruškega; tretjo probacijo je Zabeo opravljal v Linzu, Žitnik pa v Franciji.
Po končani jezuitski formaciji oz. vzgoji in študiju, katera so bila pri šesterici področja pastoralnega dela? Serjanc je ob duhovništvu opravljal preprosta
gospodinjska dela v veliki skupnosti noviciata, k temu ga je z leti še posebej
prisilila telesna hiba oglušelosti. Na področju duhovnosti so delovali Aleksander
Weninger, Stopar in Žitnik: prvi kot pridigar in razširjevalec pobožnosti Srca
Jezusovega, drugi kot duhovni vzgojitelj, tretji kot spovednik. Franc Weninger,
Žitnik in Zabeo so delovali kot profesorji, prva dva na fakulteti, tretji bolj v
dijaškem kolegiju; in kot pisci, prvi katehetskih in apologetskih del, drugi bibliografskih ocen, tretji šolskih jezikovnih učbenikov in nabožne periodike.
Franc Weninger se je z odhodom v ZDA povsem posvetil duhovnemu in pridigarskemu delu ljudskega misijonarja, odmev njegovega dela lahko sodimo
tudi po čudežih in spreobrnjenjih v katolištvo.
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Trije omenjeni plemiči, oba Weningerja in Zabeo, so že kot gimnazijci del
svojih študij opravili na Dunaju, kot formirani jezuiti pa veliko potovali in
menjavali skupnosti, s čimer je njihovo delo doseglo širok odmev. Nas, državljane majhne Slovenije, velike Evropske unije in turiste 21. stoletja, gotovo
presenečajo poti teh jezuitov, njihova znanja jezikov in mednarodna umeščenost pri delu; k obojemu sta pripomogla tako narodnostno pisana habsburška
monarhija (in z njo avstrijska jezuitska provinca) kot sama Družba Jezusova
kot mednarodni red katoliške cerkve. Jezuiti se namreč po svoji redovni tradiciji vse od ustanovitve trudimo biti razpoložljivi za potrebe svetovne cerkve,
Gregor XVI. (papež 1832–1846) pa je sredi 19. st. dal misijonarskemu delu
velik zagon. Iz ruške šesterice ni sicer nihče odšel v dežel, ki jih danes imenujemo tretji svet, ali v Avstralijo, kamor je odšlo nekaj avstrijskih jezuitov, zato
pa so bili za ruške jezuite izziv madžarska kraljevina (Aleksander Weninger),
Bosna (Kamil Zabeo) in ZDA (Franc Weninger).
Tudi Žitnik, predstavnik sodobnosti, je ob dolgoletnem, a skritem knjižničarskem delu v svetovljanskem Rimu dal svoj odmev. Njega in Zabea je k zadnjim postajam življenja prisilila 2. svetovna vojna: Žitnika, ki se je selil že kot
sirota brez matere, sta namesto socialistične Jugoslavije posvojila in pokopala
Avstrija in Rim, Zabea pa je NDH pregnala v Italijo, v družini Zabeo razmeroma domačo Benečijo. Aleksander Weninger, v Mariboru rojeni sin Bavarca, se
je dobro znašel na Madžarskem – med Nemci. Stopar iz Lovrenca je pokopan
v tirolskem Innsbrucku, Serjanc iz Selnice pa od vse šesterice najbližje domu,
v koroškem Št.Andražu. Franc Weninger, pokopan v Cinncinatiju, Ohio, ZDA,
je bil kot ljudski misijonar na drugi celini, v babilonskih ZDA, po področju
delovanja sploh razred zase, publika njegovih pridig in knjig je bila glede na
vso šesterico najbolj narodnostno pisana.
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LAVOSLAV GREGOREC –
DUHOVNIK, TEOLOG IN POLITIK

M

nogi slovenski politiki in nosilci narodnih idej iz druge polovici 19.
stoletja so bili duhovniki. Temu je botrovalo predvsem dejstvo, da
so bili slednji za tedanje čase visoko izobraženi, s svojim dušnim
pastirstvom med rojaki pa so bili vsakodnevno soočeni ob zasebnih, tudi s splošnimi problemi naroda.1 To se je še posebej kazalo na tistih predelih, kjer je ob
slovenski narodni skupnosti živela tudi nemška skupnost. V takšnem okolju je
odraščal tudi kasnejši duhovnih in politik Lavoslav Gregorec. Slednji je v toku
svojega življenja kljub preprostemu kmečkemu poreklu, izhajal je iz Destrnika,
s trdim delom in voljo postal eden izmed pomembnejših slovenskih politikov
zadnje tretjine 19. stoletja. Kot zanimivost velja omeniti, da so ob Gregorecu iz
Destrnika izhajali še nekateri drugi vidni slovenski politični in kulturni delavci: narodni delavec in strokovni pisatelj Alojz Perger (1776–1839); gledališki
igralec in režiser Mirko Majcen (1870–1977); slovenski politik in prosvetni
delavec med koroškimi Slovenci Vinko Poljanec (1876–1938).2
***
Ampak začnimo zgodbo na začetku. Lavoslav Gregorec je bil rojen 17. decembra 1839 v Destrniku, v župniji Sv. Urban pri Ptuju. Krščen je bil na ime
Leopold, kajti njegov oče Jožef Gregorec je kot krojaški pomočnik delal nekaj
časa na Dunaju in je zaradi navezanosti na cesarsko prestolnico svojemu prvorojencu izbral to ime. Kot bomo videli v nadaljevanju, je šele kasneje prišlo do
spremembe imena iz Leopolda v Lavoslava. Njegova pobožna mati Ana pa je
1

2

Članek je nastal v okviru raziskovalnega programa št. P6-0052, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno
dejavnost iz državnega proračuna.
Krajevni leksikon Slovenije, IV. knjiga: Podravje in Pomurje (Ljubljana, 1980), str. 387–388.
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bila znotraj družine tista, ki je mladega »Poldeka« silila v šole. Svojo šolsko
pot je tako Gregorec pričel na Ptuju, nato pa je med letoma 1852 in 1860 obiskoval gimnazijo v Mariboru.3
Prav šolanje v Mariboru je bilo tisto, ki je v mladem Gregorecu oblikovalo
temelje njegovega narodnostnega in političnega gledanja. Ključna pri tem sta
bila njegova gimnazijska učitelja Davorin Trstenjak in Božidar Raič, zavedna
Slovenca, ki sta v njem prebudila gorečo narodno zavest. V času Gregorečevega
obiskovanja mariborske gimnazije je bil Raič profesor humanističnih predmetov, Trstenjak pa učitelj verouka, slovenščine, zgodovine in zemljepisa.
Prav pod Trstenjakovim vplivom si je Gregorec spremenil ime iz Leopolda v
Lavoslava, saj je želel tudi navzven pokazati svojo narodno pripadnost.4
Verjetno pod vplivom pobožne matere in mladeniškim navdušenjem za
pred kratkim v Maribor prispelega Antona Martina Slomška, se je Gregorec
po končani gimnaziji odločil za vstop v mariborsko Bogoslovje. Po končanem
študiju je bil 17. julija 1864 posvečen v duhovnika. Tako kot sta v gimnazijskih letih nanj izjemno vplivala Trstenjak in Rajič, tako je v času obiskovanja
mariborske bogoslovnice nanj vplival profesor dr. Jožef Ulaga. Pod njegovim
vplivom je Gregorec zasebno nadaljeval bogoslovne nauke na vseučilišču v
Gradcu, kjer je bil 20. marca 1868 promoviran za doktorja bogoslovja. V času
šolanja v Gradcu je Gregorec pričel tudi s svojim dušnim pastirstvom. Tako
je kratek čas kaplanoval v Zrečah pri Slovenskih Konjicah, v Sv. Rupertu v
Slovenskih goricah in Radljah ob Dravi (tedaj Marenberg). Že iz časov njegovega zgodnjega kaplanovanja je jasno razvidno njegovo poudarjanje slovenstva. To namreč dokazuje pismo, ki ga je v času kaplanovanja v Radljah poslal
svojima staršema. V njem je zapisal, da je bil izredno vesel, da so v njegovi
župniji bivali sami Slovenci. Svojo narodno zavest in narodno gorečnost je
Gregorec v naslednjih letih samo še stopnjeval.5
Leta 1869 je bil Gregorec nato imenovan za profesorja bogoslovja v
Mariboru. Naslednjih šest let se je posvečal učiteljskemu poklicu in bil po
3

4

5

Pavel Žagar, »Biseromašnik dr. Lavoslav Gregorec«, v: Koledar družbe sv. Mohorja za navadno leto 1925
(Prevalje, 1924), str. 100 (dalje: Žagar, »Biseromašnik«); Nadškofijski arhiv Maribor (dalje: NŠAM), Fond Sv.
Urban – Destrnik, Krstni index 1829–1840; NŠAM, Fond Sv. Urban – Destrnik, Krstna knjiga IX 1829–1840,
str. 383–384; Več avtorjev, Slovenski veliki leksikon, 3. knjiga (Ljubljana, 2007), str. 405.
Žagar, »Biseromašnik«, str. 100; »Božidar Raič«, v: Slovenski biografski leksikon, 9. zvezek (Ljubljana, 1960); »Davorin
Trstenjak«, v: Slovenski biografski leksikon, 12. zvezek (Ljubljana, 1980); Ivan Prijatelj, Kulturna in politična zgodovina Slovencev 1848–1895, III. zvezek (Ljubljana, 1938), str. 35; Ivan Prijatelj, Kulturna in politična zgodovina
Slovencev 1848–1895, IV. zvezek (Ljubljana, 1939), str. 46; Franjo Baš, Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije
(Maribor, 1989), str. 25; »Lavoslav Gregorec«, v: Slovenski biografski leksikon, 2. zvezek (Ljubljana, 1926).
Žagar, »Biseromašnik«, str. 100; Pokrajinski arhiv Maribor (dalje PAM), SI_PAM/1511, AŠ 6, Fond Lavoslava
Gregoreca, pismo Gregoreca očetu in mami, 21. 4. 1866.
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pričevanjih njegovih učencev kot profesor izredno natančen, a hkrati dober
in zelo priljubljen.6 Očitno Gregorecu učiteljski poklic ni nudil zadostnega
prostora za izpolnjevanje njegovih narodno zavednih oz. političnih ambicij.
Tako je leta 1875 stopil v aktivnejše politično delovanje. Tega leta je namreč
prevzel uredništvo častnika Slovenski gospodar, najbolj razširjenega časopisa
na območju Spodnje Štajerske. Uredništvo je prevzel od svojega nekdanjega
profesorja in zaupnika dr. Jožefa Ulage.7 Gregorecu je nato uspelo Slovenskemu
gospodarju znatno dvigniti naklado in povečati njegovo priljubljenost med
ljudmi. Hkrati pa si je Gregorec kot urednik pridobival tudi prve politične
izkušnje. Njegovo politično delovanje je nato doseglo naslednji mejnik leta
1879, ko je aktivno sodeloval pri pripravi in izvedbi volilnega shoda narodno
zavednih Slovencev v Mariboru, ki je potekal 29. maja 1879. Volilni shod je
bil pripravljen zaradi prihajajočih volitev in želji Slovencev da bi premagali
Nemce v Mariborskem volilnem okraju. Želje Gregoreca in drugih udeležencev shoda so se nato uresničile, saj so Slovenci na volitvah v kmečkih kurijah
v Celju, Ptuju in Mariboru zmagali. A izrazita podpora slovenskim kandidatom je Gregorecu po volitvah prinesla mnoge težave. Tako mu je bila odvzeta
licenca za predavanja, kar je v njem podžgalo še bolj izrazit boj proti nemško
nacionalno usmerjenim društvom in politikom.8
Gregorec se je nato leta 1884 in v začetku leta 1885 pričel potegovati za kompetenco pri Novi Cerkvi pri Celju. Slednjo je v začetku leta 1885 tudi dobil, s tem
pa zapustil Maribor in mesto odgovornega urednika Slovenskega gospodarja. A
odhod iz Maribora ni pomenil konec njegovega političnega delovanja, ampak
je naznanjal začetek njene nove faze. Leta 1886 je namreč umrl Gregorečev gimnazijski učitelj Božidar Raič. Slednji je bil tedaj državnozborski poslanec, po
njegovi smrti pa je bil za nadomestnega kandidata za njegov mandat izbran prav
Gregorec. Na predvolilnem shodu v Rogaški Slatini 25. julija 1886 je Gregorec
nato predstavil svoj predvolilni program. Kot državnozborski poslanec se je tako
želel zavzemati za podporo kmečkemu stanu, boriti za slovensko narodnost in
podpirati avstrijsko cesarstvo. Vso svojo delovanje pa je želel postaviti pod geslo: »Vse za vero, dom, cesarja!«.9 Na volitvah je Gregorecu nato uspel preboj v
6
7
8

9

Žagar, »Biseromašnik«, str. 100.
Slovenski gospodar, 18. 2. 1875, št. 8.
Katoliško tiskovno društvo in Cirilova tiskarna v Mariboru (Maribor, 1917), str. 4, 8 in 15; PAM, SI_PAM/1511,
AŠ 5, Fond Lavoslava Gregoreca, dopis tiskovnega društva v Mariboru, 12. 1. 1879; Franjo Baš, »Maribor v avstrijski ustavni dobi«, v: Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 3 (1967), str. 218; Verstovšek Karel, »dr.
Matija Prelog«, v: Dom in Svet, letnik 20 (1907), št. 10, str. 498–500; Filip Čuček, Uspehi spodnještajerskih
Slovencev v Taaffejevi dobi. Gospodarske, socialne, kulturne in politične razmere na Spodnjem Štajerskem
v času Taaffejeve vlade (1879–1893) (Celje, 2008), str. 31 (dalje: Čuček, Uspehi spodnještajerskih Slovencev
v Taaffejevi dobi).
Slovenski gospodar, 29. 7. 1886, št. 30.
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dunajski državni zbor. Kot poslanec je v prihodnjih letih nastopal ostro in radikalno. Tako je javno izražal nezadovoljstvo s politiko ministrskega predsednika
Eduarda grofa Taaffeja, hkrati se pa ni strinjal tudi s slovensko oportunistično
politiko. Kritiziral je samo ureditev države, predvsem dualizem. Tako je med
drugim v enem izmed svojih govorov dejal, da ne moreta dva naroda postavljati dualizma »vsem drugim v varuha«.10 Dualistična ureditev monarhije je tako
po njegovem mnenju predstavljala največjo oviro pri vzpostavitvi narodne in
jezikovne enakopravnost. Glede zunanjepolitične usmeritve monarhije pa je
Gregorec kot državnozborski poslanec zastopal stališče, da bi Avstro-Ogrska
morala svojo interesno sfero razširiti do Soluna. Vendar je hkrati poudarjal, da
bi v sklopu te širitve moralo priti do ustanovitve posebnega avstrijskega južnoslovanskega upravnega ozemlja. Gregorečeve ideje glede zmanjšanja vpliva
dualizma z vzpostavitvijo južnoslovanskega upravnega ozemlja, so izjemno
zanimiva v primerjavi z idejami prestolonaslednika Franca Ferdinanda, ki je
dobro desetletje kasneje prav tako razmišljal o trialistični preureditvi monarhije.
V državnem zboru je odkrito kritiziral tudi delovanje nemškega Schulvereina.
Proti temu društvu in njegovim metodam je Gregorec nastopal že v času njegovega urednikovanja Slovenskemu gospodarju.11
Kot temelj Gregorečevega političnega delovanja, bi tako lahko izpostavili
predvsem njegov boj proti društvu Nemški Schulverein. Slednji je bil ustanovljen 13. maja 1880 na Dunaju, svoje delovanje pa je usmeril predvsem
na območje Spodnje Štajerske, kjer je želel s pomočjo izgradnje nemških šol
izvajati aktivno ponemčevanje Slovencev.12 Iz zornega kota Ruš in Maribora
je predvsem zanimivo dejstvo, da je Schulverein svoji prvi šoli ustanovil leta
1882 v Pekrah in Sevnici. Ustanovitev šole v Pekrah je naletela na kritike tudi
v Gregorečevem Slovenskem gospodarju, kjer so šolo primerjali s trojanskim
konjem, s pomočjo katerega so se Nemci želeli pritihotapiti med Slovence.
V Slovenskem gospodarju so nadalje zapisali, da so Nemci želeli »po malem
slovenski živelj, ki je zdaj že dovolj močen, skvariti«13, Pekrčane pa so opozorili: »Ljubi Pekarci, s takim lesenim konjem ne bote daleč – skočili… Tudi
nemčurski denar – je Slovencem na kvar!... – Take šole, kakor ji stavi nemški
šulverein na Slovenskem, in pet krav za en groš, to je vse eno! – Pomni si to
10
11

12

13

Slovenski gospodar, 26. 5. 1887, št. 21.
Slovenski gospodar, 26. 3. 1885, št. 13; Slovenski gospodar, 26. 5. 1887, št. 21; PAM, SI_PAM/1511, AŠ 1,
Fond Lavoslava Gregoreca, pismo Franca Ferenčaka, 11. 12. 1884; PAM, SI_PAM/1511, AŠ 1, Fond Lavoslava
Gregoreca, pismo Jožefa Flecka, 18. 1. 1885; Prim. Andrej Rahten, Prestolonaslednikova smrt. Po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata (Ljubljana, 2014).
Prim. Andrej Vovko, »Delovanje Deutscher Schulverein na slovenskem Štajerskem v luči pisanja Slovenskega
branika«, v: Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 70 (1999), zvezek 3, str. 431–452.
Slovenski gospodar, 23. 11. 1882, št. 47.
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poštena slovenska duša!«14. Limbuški župnik Jožef Flek pa je ob ustanovitvi
šole v Pekrah v župnijsko kroniko zapisal: »Četrtega oktobra 1882 se je začela
Šulvereinska šola v Pekrah, kamor je prvič hodilo le malo šolarjev… ki jo je
ustanovil Otmar Reiser v povezavi z nemškim šolskim društvom…Začeli so šulvereinarji ljudstvo zmiraj bolj in bolj pridobivati in sklenili občino Vrhov dol k
zadnjemu za novo šolo pridobiti. Za ta način je imel okrajni glavar Kankovski
komisji v Pekrah, h kateri so bili povabljeni viničarji iz Peker, Hrastja in
Vrhovega dola in vprašani: Zü welcher Nationalität erkenen sie sich, zur deutschen oder slovenischen? Ljudje niso razumeli vprašanja in so skoraj vsi
rekli »deutsche«. S šolo v Sladkem Vrhu v Slovenskih goricah pa je hotelo po
lastnem zatrjevanju postaviti »zaporo proti slovenskemu prodiranju na sever«15.
Kot protiutež Schulvereinu so slovenski domoljubi prav na pobudo Lavoslava
Gregoreca in drugih politikov iz Spodnje Štajerske leta 1882 v Mariboru ustanovili Slovensko politično društvo. Njegov namen je bil med Slovenci razširjati
politično in gospodarsko izobraževanje, vzbujati narodno zavest, braniti narodne in državljanske pravice ter pospeševati ustavni razvoj avstrijske države na
krščanski podlagi. Na teh temeljih se je društvo zavzemalo predvsem za enakopravnost slovenskega jezika, pri tem pa so se sklicevali na 19. člen osnovnega državnega zakonika iz decembra 1867. Materni jezik je tako za društvo
predstavljal temeljno sredstvo, na podlagi katere je bilo možno graditi narodno
zavest. Prvi občni zbor je novo društvo imelo 8. januarja 1882, na njem pa je
imel govor tudi Lavoslav Gregorec. V sklopu slednjega je izpostavil predvsem
gospodarske potrebe Slovencev, ki so živeli na Štajerskem, ter se hkrati kritično
opredelil do nemško-liberalnih strank. Zahteval je zniževanje davkov na grunt,
preprečevanje uvažanje vina iz Madžarske, ter posebej poudaril in zahteval, da
bi pouk na mariborski vinogradniški šoli potekal v slovenskem jeziku. V želji po
manjši odvisnosti slovenskega kmeta od tujega kapitala, pa je Gregorec poudarjal
pomen ustanavljanja in delovanja posojilnic. Istega leta kot Slovensko politično
društvo je bila na pobudo Franca Rapoca v Mariboru ustanovljena hranilnica z
imenom Posojilnica za Maribor in okolico, Spar- und Vorschussgenossenschaft.
Tudi v tej ustanovi je Gregorec prevzel vidno funkcijo, saj je postal član njenega
nadzornega odbora. Kot zanimivost velja omeniti, da je posojilnica imela od leta
1898/1899 svoj sedež v stavbi novo zgrajenega Narodnega doma.16
14
15
16

Prav tam.
Franjo Šauperl, Limbuš in Pekre v ogledalu časa (Limbuš, 2009), 142–143.
Branko Goropevšek, Štajerski Slovenci, kaj hočemo! Slovenska politika na Štajerskem v letih 1906–1914 (Celje,
2005), str. 9 (dalje: Goropevšek, Štajerski Slovenci, kaj hočemo!); PAM, SI_PAM/1204, AŠ 1, Fond Slovensko
politično društvo Maribor 1882–1906, vabilo na prvi občni zbor društva; Prav tam, resolucije v prvem občnem
zboru Slovenskega društva jednoglasno sprejete, 10. 9. 1882; Vlasta Stavbar, »Narodni dom v Mariboru«, v:
Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 73 (2002), št. 1, str. 76–77.
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Svoja stališča in polemike, predvsem pa kritiko glede delovanja Schulvreina
je Gregorec strnil tudi v knjigi z naslovom Nemški Šulverein, ki jo je leta 1884
izdalo Slovensko politično društvo. Knjiga je izšla celo kot prva publikacija
društva, kar na eni strani kaže na velik pomen in vpliv, ki ga je imel Gregorec
znotraj društva, na drugi strani pa tudi na vsesplošni strah slovenske narodnozavedne struje glede delovanja Schulvereina. Vsebino knjige, predvsem pa
njeno poslanstvo najbolj nazorno prikazujejo že sami naslovi poglavji: Od kod
se je priklatil?; Kako deluje nasprtono lastnim pravilom; Kaj mislijo slovenski
domoljubi zastran učenja nemščine?; Sleparsko usiljevanje nemščine; Pravi
namen šulvereinskemu rovanju; Kaj nam je sotoriti?. Knjiga nas tako popelje
od ustanovitve Schulvereina, njegovega delovanja in samega namena društva,
do Gregorečevega osebnega mnenja, kako se naj slovenski narod sooča s perečo nevarnostjo. Gregorec je v knjigi želel predstaviti tudi nek recept, kako naj
Slovenci v obrambi proti Schulvereinu sploh nastopajo. Kot protiutež nemškemu društvu je tako predlagal, da bi tudi na slovenski strani prišlo do ustanovitve
podobnega društva. Hkrati je bil presenečen, da jo do ustanovitve nemškega
društva sploh prišlo, saj je menil, da v obstoječem šolskem sistemu nemški
otroci, za razliko od slovenskih, niso bili prikrajšani. To tezo je argumentiral z
naslednjo mislijo: »Vsi katehetje, vsi učitelji znajo nemški. Kde se tedaj nemški
deci sila godi? Kde se kaže potreba, da še posebno društvo, šulverein denarjev
berači in troši nemškej dečici v pomoč in rešenje? Nikder!«17 Nasprotno pa je
Gregorec menil, da je predvsem zaradi delovanja Schulvereina pretila velika
nevarnost za slovenske otroke. Slovenščina oz. učenje materinščine v šoli je
bila namreč po mnenju Gregoreca, kot tudi drugih narodno zavednih Slovencev,
izjemnega pomena za razvoj naroda. V zvezi s tem je v svoji knjigi zapisal:
»Res je: koliko jezikov znaš, toliko človekov veljaš. Več jezikov znati je časih
zelo potrebno, vselej prav koristno. Vendar jeden jezik, jedna govorica mora
biti prvotna, podlaga vsemu izobraževanju, vsemu učenju tudi drugih jezikov.
Ta jezik, ta prvotna govorica pa uže po naturnej poti druga biti ne more, kakor
tista, katere se je človek začel najprej učiti iz ust ljube svoje matere, svojega
očeta, svojega roda. To je mila materinščina, domača, narodna govorica. Po
njenih milenih glasovih zbudijo se detetu prvič duševne moči. Ono začne spoznavati mater, očeta, brate, sestre, reči v zibelki, hiši, polagoma v celem obližji,
v naturi. Vedno več reči, oseb, imen pozna. Čedalje več besed si prilasti. Ako še
sedaj pristopi katehet, učitelj itd. zbistri se njegov um, oblaži srce, da postane
vreden in vselej zvest ud svojemu ljudstvu, čeprav se vrhu materinščine nauči
več jezikov in ga osoda življenja podi križem sveta.«18 Hkrati pa Gregorec kljub
trdnim stališčem okrog materinščine ni nasprotoval poučevanju nemščine v
17
18

Lavoslav Gregorec, Nemški Šulverein (Maribor, 1884), str. 5.
Prav tam, str. 8–9.
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šolah. Zanj je večji problem predstavljal sam šolski sistem, znotraj katerega so
se le redki slovenski otroci naučili dobro nemščine. Tako je Gregorec zastopal
stališče, da je Schulverein želel dolgoročno Slovence odvračati od materinščine,
slaba stopnja njenega poznavanja pa bi naj nato vplivala na manjše potrebe po
slovenskih učiteljih in uradnikih. S tem pa bi po Gregorečevem mnenju nemškemu društvu uspelo dokončno potujčevanje Slovencev, saj bi z izrinjanjem
materinščine odpadel eden izmed ključnih temeljev narodnosti kot takšne.
Zaradi tega je bil Schulverein po mnenju Gregoreca največji narodni sovražnik.
Svoje misli okrog delovanja Schulvereina je na koncu knjige strnil v naslednji
verz: »Erjav kakti Judež bodi, Naj ga pes za plotom jé, Med Slovence naj ne
hodi, Kdor prav Slovenec ne.«19
Odkrito kritiko do delovanja Schulvereina je Gregorec, kot že omenjeno,
izražal tudi v dunajskem državnem zboru. V govoru, ki ga je imel 3. maja 1888
je dejal, da je Schulverein želel širiti »prusko, nemško-narodni duh med avstrijskimi Nemci, utrditi ga in tako pripravljati duševno zasedenje nemških avstrijski dežel.« Istočasno je svojo kritiko uperil tudi v cesarsko krajevne šolske
oblasti, ki so po njegovem mnenju podpirale Schulverein in tako pripomogle
k pospešenemu ponemčevanju Slovencev. Izjemno zanimivo je, da je v svojem govoru kot tipični primer takšnega delovanja izpostavil že prej omenjeno
Schulvereinsko šolo v Pekrah. Tako je dejal: »prva je ona v Pekrah, Pickerndorf
pri Mariboru. V to so ugnali nemški posestniki vinogradov slovenske otroke svojih viničarjev in delavcev. Ker pa šola še ni bila napolnjena, skušali so zvabiti še
druge otroke z jedili, sladčicami in obleko.« Majhni zaselek med Mariborom in
Rušami je po Gregorečevi zaslugi tako postal predmet obravnave v dunajskem
državnem zboru. Ob tem je Gregorec v svojem govoru še navedel podatek, da
je bilo leta 1882 na Štajerskem 526 nemških, 160 slovenskih in 75 nemško-slovenskih ljudskih šol. Do leta 1888 pa bi naj zaradi delovanja Schulvereina na
Spodnjem Štajerskem izginile vse popolnoma slovenske ljudske šole. Kritiko
do delovanja Schulvereina je Gregorec izrazil tudi v govoru v državnem zboru,
ki ga je imel 22. marec 1889.20
***
Gregorec je skozi celotno obdobje svojega političnega delovanja zastopal
stališče, da je bilo enotno politično zastopanje Slovencev edina prava pot za
»zmago« nad Nemci. Ob tem je kot temelj njegovega političnega delovanja,
19

20

Prav tam, str. 23; Gregor Antoličič, Politično delovanje Lavoslava Gregoreca (diplomska naloga) (Maribor,
2013), str. 38–44.
Vsi citati v tem odstavku so povzeti po naslednjih dveh delih: Lavoslav Gregorec, Nemškutarija na Koroškem
in Štajerskem z nemškim šulvereinom vred (Maribor, 1888) in Lavoslav Gregorec, Nekaj o šulvereinu in še kaj
(1889); Čuček, Uspehi spodnještajerskih Slovencev v Taaffejevi dobi, str. 180–181.
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kot že večkrat omenjeno, potrebno poudariti njegovo izrazito narodno zavest
in boj za enakopravnost slovenščine v šolah in uradih. Toda konec 19. stoletja je na Spodnjem Štajerskem politika enotnosti oz. sloge naletela na težave.
Slovensko politično sfero so vedno bolj obvladale posamezne politične osebnosti, hkrati pa je prišlo tudi do menjave generacij. Spremenjene družbene
razmere so na politični dnevni red prinesle nove teme, kot so bili problemi
socialnega, gospodarskega in kulturnega značaja. Nove teme so take pričele
izpodrinjati tradicionalne temelje sloge, ki je temeljila na podlagi boja za narodne in jezikovne pravice. Ker je slednje zastopal tudi Gregorec mu je nova
politična stvarnost, kot pripadniku starejše generacije, postajala vedno bolj tuja.
Kot izjemen intelektualec je tako začutil, da je prišel pravi čas, da se poslovi
iz aktivnega političnega delovanja. Na tej podlagi je leta 1901 po petnajstih
letih zaključil svoj državnozborski mandat. Ugled, ki ga je Gregorec še naprej
užival med svojimi kolegi, je leta 1907 botroval dejstvu, da mu je bila ponovno
predlagana kandidatura za državni zbor, vendar jo je odklonil. Po dolgi politični
karieri se je Gregorec vrnil k svojemu dušnemu poslanstvu in se vse do smrti
leta 1924 posvetil dušnemu pastirstvu pri Novi Cerkvi.21

»Biseromašnik dr. Lavoslav Gregorec«, v: Koledar družbe sv. Mohorja za navadno leto 1925 (Prevalje,
1924), str. 100. (Vir: Pavel Žagar)
21

Branko Goropevšek, Štajerski Slovenci, kaj hočemo!, str. 12–15 in 61; Žagar, »Biseromašnik«, str. 102; PAM,
SI_PAM/1511, AŠ 5, Fond Lavoslava Gregoreca, pismo ordinariata lavantinske škofije Maribor, 25. 8. 1924.
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O POMENU
LATINSKIH IN NEMŠKIH KRONIK NA SLOVENSKEM

V

zadnjih desetletjih na področju zgodovinskih raziskav v najširšem pomenu besede postajajo vse bolj pomembni, dragoceni in zanimivi manj znani arhivski
in rokopisni viri. Med temi zavzemajo prav posebno mesto kronike, katerih
razvoj kot literarne zvrsti in pozneje kot arhivskega vira lahko spremljamo vse
tja do pozne antike in začetka srednjega veka, ko je zavedanje o pomenu zgodovinskega pričevanja, pogosto zaznamovanega z osebnim pogledom pisca, postalo
vse močnejše. Pisanje kronik, ki se kot zgodovinska dela pogosto prekrivajo in
prepletajo z analističnimi zgodovinskimi deli (anali), je v srednjem veku doživelo
pravi razcvet in ta tradicija je bila močno živa tudi pozno v novi vek. Čeprav so z
izumom tiska besedila kronik našla pot med širše bralstvo, pa tradicija rokopisnega
zapisovanja kronik ni zamrla vse tja do prve polovice 20. stoletja. Toda čeprav so
kronike kot zgodovinske vire uporabljali skozi vso zgodovino srednjega in novega veka, pa sta se njihova resnejša znanstvena obravnava in izdajanje začela šele
v 19. stoletju.1 Pričujoči prispevek je kratek oris raziskav na področju kronik na
Slovenskem ter zgolj dela doslej zbranega in obdelanega gradiva.

KLASIFIKACIJA KRONIK
Glede klasifikacije kronik med strokovnjaki za to področje (filologi, zgodovinarji, literarni komparativisti idr.) ni enotnega mnenja; če jih povzamemo,
lahko kronike delimo po različnih kriterijih.
1

Za natančnejši oris razvoja kronik skozi čas od njihovih prvih začetkov v antičnih kulturah Srednjega in Bližnjega
vzhoda do poznega srednjega veka, o njihovem pomenu in vrednosti ter dosežkih pri različnih narodih gl.
prispevke v Wolf-Ott (2016). O novoveških kronikah obstajajo zgolj posamezne študije in razprave, navadno
povezane z njihovo izdajo ali prevodi. Za natančen oris nastanka in razvoja izraza »kronika« gl. Dunphy 2010.
Za integralen popis srednjeveških kronik gl. Dunphy–Bratu 2010.
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Prvi kriterij je vsebinski: po tem kriteriju kronike delimo na dve veliki skupini, obe v najširšem pomenu besede, in sicer:
1. na posvetne kronike, med katere spadajo svetovne kronike, cesarske kronike,
kraljevske kronike, deželne kronike, mestne kronike, krajevne kronike, občinske kronike, vaške kronike, kronike raznih posvetnih ustanov in društev,
družinske (rodbinske ali rodovne) kronike (med slednjimi zlasti plemiške, ki
so značilne zlasti za obdobje od renesanse naprej; najprej so jih začeli pisati
v Italiji, nato tudi v nemškem prostoru), vojaške kronike, šolske kronike in
zasebne kronike (biografske in avtobiografske);
2. na cerkvene kronike, med katere uvrščamo papeške kronike, patriarhalne
kronike, škofovske kronike, samostanske kronike, župnijske kronike, včasih tudi dekanijske kronike, kronike posameznih cerkva in zasebne kronike
duhovnikov, redovnikov in redovnic. Predstavljena delitev je seveda okvirna glede na prevladujočo tematiko kronik, se pa različne vrste med sabo
tematsko prepletajo in jih zato ni mogoče strogo ločevati. Sem bi lahko
uvrstili tudi moderne oblike: dnevno kroniko, kulturno kroniko, črno kroniko, vojno kroniko in kroniko kot literarno obliko (kot fikcionalna proza).
Med naštetimi lahko ločimo kronike izrazito historičnega značaja in kronike
bolj popularnega značaja.
Drugi kriterij delitve je časovni; po tem kriteriju jih lahko delimo:
1. glede na obdobja:
a) na antične (do obdobja krščanstva gre bolj za kronikalna dela oz. dela s
kronikalnim značajem), srednjeveške in novoveške ali
b) antične, krščanske, srednjeveške, renesančno-humanistične, baročne itd.;
2. glede na stoletja;
3. glede na čas: dnevne, tedenske, mesečne, letne, sporadične itd.
Tretji kriterij delitve je jezikovni, po katerem jih klasificiramo glede na jezik,
v katerem so napisane, in jih delimo na:
1. kronike, ki so napisane v enem jeziku
2. kronike, ki so napisane kombinirano v različnih jezikih.
Četrti kriterij delitve je avtorstvo. Kronike so lahko
1. delo enega pisca ali
2. delo več piscev, ki jih lahko pišejo
a) sočasno ali
b) zaporedoma skozi različna obdobja njihovega nastajanja.
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POMEN IN OPREDELITEV
Kronike so v prvi vrsti pomembne kot rokopisni, v novem veku, še zlasti v 18. in
19. stoletju pa včasih tudi tiskani zgodovinski viri za posvetno in cerkveno zgodovino. Zanimive in pomembne so tudi za druge znanstvene discipline: za umetnostno
zgodovino, epigrafiko, sociologijo, kulturno zgodovino, geografijo, etnologijo,
zgodovino šolstva, zgodovino medicine, arhitekturo in njeno zgodovino, biografijo,
jezikoslovje (kot pričevanja o zgodovini jezika) itd., saj pogosto dopolnjujejo in
nadgrajujejo zgodovinsko vedenje s področja teh strok. Posebna vrednost kronik
pa je, da so kot zgodovinski viri velikokrat osebne, saj gre za osebna pričevanja
pisca o razmerah, dogodkih in ljudeh, da pogosto ponujajo zgodovinski in tudi
širši kulturni vpogled v geografski ali zgodovinski »mikroprostor« tj. v lokalno
zgodovino (tipičen primer so župnijske kronike), pogosto pa so nadnacionalne in
kot take pomembne za širši geografski prostor, v katerem so nastale in ga opisujejo.
V zadnjih tridesetih letih je raziskovanje kronik doživelo velik razmah in v
zadnjih desetih letih je izšlo nekaj temeljnih del, ki predstavljajo in orisujejo
to literarno zvrst, njen razvoj in pomen v evropskem prostoru,2 vendar pa so
vsa ta dela v absolutni večini primerov osredinjena na srednjeveške kronike,
medtem ko so kronike in kronikalna dela novega veka večinoma prepuščena
iznajdljivosti in spretnosti raziskovalcev, ki se ukvarjajo z njimi. Ogromno
kronikalnega gradiva ponujajo nekateri spletni portali.3
Ob tem se zastavlja vprašanje, kakšen naj bo časovni okvir pri raziskovanju
kronik. Določitev časovnega kriterija (časovnega okvirja) preučevanja je povsem prepuščen lastni presoji in tudi v strokovni literaturi ni posebnih zamejitev
glede tega; a če govorimo o latinskih in nemških kronikah na Slovenskem, potem je treba zgornjo časovno mejo, tj. datum, do katerega naj raziskava sega,
postaviti v prvo tretjino 20. stoletja, ker so bile nekatere cerkvene kronike še
tja do dvajsetih oz. tridesetih let 20. stoletja pisane v latinščini.
Poleg v opombi 1 navedene literature gl. še Brincken 1957; Smalley 1974; Hay 1977; Guenée 1980; Kennedy
1989; Günther 1993; Kersken 1995; Wolf 2002; Wirth 2009; Burgess–Kulikowski 2013.
3 Npr.:
– Repertorium Chronicarum: A Bibliography of the Manuscript of Medieval Latin Chronicles
		http://www.chronica.msstate.edu/index.php
– The Medieval Chronicle Society
		https://medievalchronicle.org/
– Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi
		http://www.isime.it/index.php/attivita-scientifica/banche-dati/repertorium-fontium-historiae-medii-aevi
– Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters
		http://www.repfont.badw.de/
		https://www.geschichtsquellen.de/index.html
– The ORB: On-line Reference Book for Medieval Studies
		https://the-orb.arlima.net/.
2
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Glede na jezikovni kriterij so kronike na Slovenskem različne: nekatere so
enojezične, bodisi samo latinske, nemške, tudi slovenske, italijanske in madžarske, v večini primerov pa gre za kombinirane: latinsko-nemške, latinsko-italijanske, latinsko-nemško-slovenske …
Nezanemarljivo vprašanje, od katerega je odvisen obseg dela pri raziskovanju, pa je, kaj razumemo in opredeljujemo pod izrazom »kronika«. Kronike
kot take namreč niso samo zgodovinska dela ali zgodovinski zapisi v ožjem
pomenu besede, ampak dokumenti širšega značaja in pomena, tako da lahko
zanje pogosto rečemo, da predstavljajo nekakšen politerarni žanr. Sam izraz
»kronika« lahko opredeljujemo v ožjem in v širšem pomenu besede. Kronike
v ožjem pomenu besede so dela, ki opisujejo zgodovinske dogodke (nacionalne, državljanske, politične, vojaške, cerkvene …) v časovnem zaporedju in so
skratka to, kar izraz kronika pomeni: zapis o času. Med kronike v širšem pomenu besede lahko uvrstimo vsa dela, ki imajo kronikalni (kroniški) značaja: anale,
kronologije, zgodovinske zapiske, kataloge (papežev, cesarjev, kraljev itd.),
genealogije, tudi biografska in avtobiografska dela, ki imajo kroniški značaj,
kronike v obliki korespondence, samostojne kroniške zapise, kroniške zapise
v drugih evidencah (npr. spomenicah) ali v različni dokumentaciji, dnevniške
zapise in druge oblike kroniških del (npr. cehovske knjige itd.), poleg naštetega
pa tudi dele (odlomke, daljše pasuse ali posamezna poglavja) v zgodovinskih
delih in drugih delih, ki imajo kronikalni značaj, kar pomeni, da so pisana kot
kronike, kar znatno razširi nabor gradiva za potencialne raziskave.
Kronike so tudi na Slovenskem zanimivi in pomembni zgodovinski viri za
obdobje od srednjega veka pa vse do začetka 20. stoletja. A ko skušamo poiskati
gradivo zanje, je izkupiček pogosto zelo skromen, saj so se strokovnjaki z njimi,
razen zelo redkih izjem, malo ukvarjali. Na Slovenskem nimamo tradicije in
kontinuitete raziskav kronik in kroniških del, prav tako tudi ne izdelanih načel
za izdajanje tovrstnih del in tudi ne vsaj približnega popisa kronik. Slovenske
kronike se v tujejezični literaturi in strokovnih priročnikih razen redkih izjem
skorajda ne omenjajo: ostajajo večinoma prezrte, tako kot sta velikokrat prezrti
tudi latinska in nemška srednjeveška in novoveška ustvarjalnost na Slovenskem.
Raziskave kronik pri nas so omejene zgolj na temeljne predstavitve in včasih prevode, le redko na prevode celote, večinoma gre za prevode odlomkov.
Največja težava pri njihovem raziskovanju je, da rokopisne kronike večinoma
niso dokumentirane, niso raziskane in obdelane, v absolutni večini primerov pa
tudi niso prepisane; nekaj jih je že bilo deležno vsaj delne obravnave ali celo
prepisa (večinoma gre le za prepise odlomkov). Redki so primeri že natisnjenih
kronik; ena najbolj znanih na naših tleh je nedvomno Celjska kronika (Cronica
der Graffen von Cilli), eden prvih kronikalnih orisov zgodovine celjskih grofov
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(gl. nadaljevanje prispevka). Nekatere kronike pa so kljub temu, da so že bile
deležne podrobnejše obravnave, zaradi lokalnega značaja svoje vsebine manj
opažene, kot bi sicer lahko bile; tak primer je ruška kronika, znana pod naslovom Notata Rastensia. Kar nekaj je tudi primerov kronik, za katere sicer že
obstajajo prepisi, a so za večino zainteresirane strokovne javnosti težko dostopni; tak primer so kronike nekaterih redov, ki so na voljo kot interno gradivo
v samostanih in samostanskih knjižnicah.

PRIMERI
Kronik in del kroniškega značaja je na Slovenskem na stotine. V nadaljevanju je sumarno predstavljenih nekaj primerov.
Precej je ohranjenih šolskih kronik, ki zaradi svojih specifik predstavljajo
prav posebno skupino. Med dela kronikalnega značaja s področja šolske zgodovine lahko uvrstimo že v latinščini pisane juventute (Iuventus), šolska glasila
s seznami učencev, ki so izhajala od l. 1770 naprej, po šolski reformi l. 1849 pa
so jih nadomestila šolska izvestja (sprva Programme, pozneje Jahresberichte),
ki so jih bile šole dolžne izdajati vsako leto in v njih objavljati urnike, sezname
dijakov, učne obveznosti, spremembe na področju šolstva, sezname na šolskih zavodih poučujočih kadrov in spremembe v sestavi profesorskega zbora.
Izvestja so bila kompleksni orisi življenja in dela na posamezni učni ustanovi,
namenjena informiranju šolskih oblasti in širše javnosti, njihov obvezni del pa
je bila letna kronika šolske ustanove ter objavljanje znanstvenih, strokovnih,
informativnih ali poljudnih prispevkov, ki so jih vsako leto pripravljali zavodski
učitelji ali profesorji. Izvestja šolskih ustanov, ki so jih obiskovali tudi slovenski
učenci, so bila sprva pisana v nemščini, na šolah s pretežno slovenskimi učenci
pa so izhajale ali dvojne izdaje (nemške in slovenske), pozneje pa tudi v slovenščini. Lep primer latinske šolske kronike je kronika frančiškanske gimnazije v
Novem mestu, katere avtor je bil prvi prefekt novomeške frančiškanske gimnazije in tedanji gvardijan novomeškega frančiškanskega samostana, filozof
in teolog ter trikratni frančiškanski provincial Gotfrid Pfeiffer (1707–1780);4
prvi del kronike zajema obdobje med 1746 in 1792, svoje nadaljevanje pa je
dobila v delu Memoratu digna Gymnasii Rudolphswertensis, ki ga danes hrani
arhiv v Novem mestu.5

4
5

Gl. Furlan 1926: 36.
Gl. tudi Dodič 1971, passim.
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Memoratu digna Gymnasii Rudolphswertensis;

vir: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Člani jezuitskega reda so načrtno skrbeli za popisovanje svojega življenja in
dela in v njihovih vrstah je na Slovenskem nastalo nekaj dragocenih del kronikalnega značaja, na prvem mestu Letopis Ljubljanskega kolegija Družbe Jezusove
(Historia annua Collegii Societatis Jesu Labacensis) v dveh delih, ki orisuje delovanje te ustanove; en del, ki opisuje obdobje med letoma 1596 in 1691, hrani Arhiv
Republike Slovenije6 in je bil l. 2003 transkribiran in objavljen v prevodu,7 drugi del
z naslovom Annua Collegii Labacensis, ki popisuje dogodke med letoma 1722 in
1773, pa hrani Rokopisni oddelek NUK,8 ki hrani tudi drugo podobno delo: letopis
jezuitskega seminarja z izvirnim naslovom Zgodovina ljubljanskega seminarja, v
katerem so zajeti izvor, napredek, dobrotniki in njegovi gojenci (Historia seminarii
Labacensis, in qua origo, progressus, benefactores eiusdemque alumni continentur), ki predstavlja delovanje te ustanove med letoma 1600 in 1739.9 Življenje in
delo ljubljanskega jezuitskega kolegija pa najpodrobneje predstavljata dnevnik
šolske prefekture z naslovom Dnevnik šolske prefekture v ljubljanskem jezuitskem
kolegiju, začet leta 1651 (Diarium praefecturae scholarum in archiducali collegio
Societatis Jesu Labaci inchoatum anno MDCLI),10 ki ima še dodatek z naslovom Zbir
iz preteklih let (Collectanea ex annis praeteritis), katerega avtor je Janez Ludvik
Schönleben,11 ter Dnevnik patra ministra (Diarium p. Ministri), v katerem je popi6
7
8

9
10
11

SI AS 1073 Zbirka rokopisov, Ms 180r.
Baraga 2003.
NUK, Ms 1544 (Inv. št. 5/53), Collegium Labacense S.I., Annua Collegii Labacensis 1722–1773. Rokopis, ki je
sicer dostopen na portalu dLib.si (http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:IMG-BJR9OX56), izvira iz knjižnice
ljubljanskega frančiškanskega samostana.
NUK, Ms 156:
SI AS 1073 Zbirka rokopisov, Ms I/31r.
SI AS 1073 Zbirka rokopisov, Ms I/31r, str. 287r–297v.
142

Matej Hriberšek / O pomenu latinskih in nemških kronik na Slovenskem

sano obdobje med letoma 1651 in 1772.12 Veliko zanimivih podatkov najdemo tudi v
arhivski knjigi ljubljanskega jezuitskega kolegija (Liber archivij Collegij labacensis
Societatis Jesu sive instrumenta omnia literaria de verbo ad verbum transumpta
ex instrumentis originalibus in archivio contentis).13 Vsa ta dela nadgrajujejo še
Letopisi Avstrijske jezuitske province (Litterae annuae Provinciae Austriae), ki jih
hranita Avstrijska nacionalna knjižnica (Österreichische Nationalbibliothek)14 in
Jezuitski arhiv v Rimu (Archivum Romanum Societatis Jesu).

Annua Collegii Labacensis, naslovna stran;

vir: NUK, Ms1544 (http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:IMG-BJR9OX56)
12
13
14

SI AS 1073 Zbirka rokopisov, Ms I/32r–I/40r.
SI AS 1073 Zbirka rokopisov, Ms II/69 r.
ÖNB Cod. 12220.
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Zanimivo je kroniško delo Janeza Gregorja Dolničarja Kronološki povzetek
(Epitome chronologica) s polnim naslovom Epitome chronologica, continens res
memorabiles, nobilis, & antiquissimae urbis Labacensis, Metropolis inclyti Ducatus
Carnioliae. Ab orbe condito, usque ad annum Christi, M.DCC.XIV. Dedicata honoribus nobilis, ac eruditae Academiae operosorum Labacensium, v katerem v
kratkih kronoloških zapisih orisuje pomembnejše dogodke v zgodovini Ljubljane
od stvarjenja sveta do leta 1714, ko je to Dolničarjevo delo izšlo.15 Podobno delo so
njegovi v rokopisu ohranjeni Anali mesta Ljubljana s polnim naslovom Annales
urbis Labacensis, metropolis inclyti Ducatus Carnioliae, das ist, Jahrs-Geschichten
der fürstl. Haupt Statt Laybach : von Anno 1660, biss 1700, dann continuiret von
Anno 1700 biss 1718, ki jih hrani Semeniška knjižnica Ljubljana,16 ponujajo pa kratek vpogled v dogajanje v Ljubljani za obdobje med letoma 1600 in 1718. V delu
orisuje politično in versko življenje, veselice, zgradbe, vremenske razmere, letni
pridelek, pomembnejše dogodke ter rojstva in smrti pomembnejših posameznikov.
Delo je v prevodu brez prepisa objavil Viktor Steska leta 1901.17

Janez Gregor Dolničar, Epitome chronologica, naslovna stran (1714);
vir: dLib.si (http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-TH96PI8D)

15

16
17

Za dostop gl. dLib (https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TH96PI8D). O Dolničarjevem kronističnem
delu gl. Lavrič 2005. O Dolničarju gl. Steska, Viktor 1901a; Slovenska biografija. SAZU, ZRC SAZU, 2013. http://
www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi696804/#slovenski-biografski-leksikon (12. september 2019). Izvirna
objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana,
SAZU, 1980.
Semeniška knjižnica Ljubljana, Janez Gregor Dolničar, rkp. 11.
Steska 1901b.
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Med krajevnimi kronikami velja omeniti Ptujsko kroniko Jurija Hauptamniča
z izvirnim naslovom Chronicon seu commentarius historicus Pettoviensis. Was
sich vmb vnd in Pettau zuegetragen von 10. seculis oder ein taußsent jahren),
nastala okoli leta 1690,18 ki v precej nekritičnem tonu orisuje 1000 let zgodovine Ptuja, Na koncu je dodana še latinska pesem Apologus Carminicus de horrenda contagione Pettoviensi o kugi, ki je na Ptuju in okolici razsajala v letih
1680–1682; pesem je v slovenščino prevedel Anton Sovrè.19 Ptujski arhiv hrani
še več podobnih del, npr. Raispovo Kroniko mesta Ptuj I. (Chronik von Pettau
1857–1887)20 in Raispovo Kroniko mesta Ptuj II. (Chronik von Pettau von
1888 bis 25. Jänner 1898).21 Pokrajinski arhiv Maribor hrani Kroniko Arnfelsa22
(Arveža), ki se je ohranila v fondu duhovnika in zgodovinarja Matija Ljubše, ki
je po posvetitvi kot kaplan deloval v Fohnsdorfu in Arnfelsu (Arvežu) in se je
tam začel ukvarjati z lokalno zgodovino; v času delovanja v Avstriji je napisal
kronike za Arvež, Fohnsdorf, Maria am Leech in St. Anna am Münzengraben
v Gradcu, na Slovenskem pa je dopolnil kroniko župnije sv. Danijela v Celju.23
Veliko dragocenega kroniškega gradiva je zbral in obdelal tudi duhovnik in
zgodovinar Matej Slekovec (1846–1903). Med bogatim zbranim gradivom je
tudi vrsta kronik, nastalih izpod njegovega peresa na osnovi zbiranja arhivskega gradiva, in sicer za naslednje kraje: Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru z
Veržejem, Mala Nedelja, Sv. Marko pri Ptuja. Sv. Marjeta na Dravskem polju,
Sv. Tomaž pri Ormožu, Loče pri Poljčanah, Negova, Sv. Ana na Krembergu, Sv.
Peter pri Radgoni, Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah, Sv. Lenart v Slovenskih
goricah, Sv. Miklavž pri Ljutomeru in Zavrč. V njegovi zapuščini so ohranjeni
tudi zapiski iz ruške kronike Notata Rastensia.24
Med rodbinskimi kronikami lahko omenimo Genealoško-biografski opis
baronske rodbine Dienersperg (Genealogisch = biographische Skizzen der
Reichsfreyherrlich von und zu Dienersberg Familie, aus alten Urkunden und
historischen Notizen geschöpft und zusammengetragen zu Neuhaus im J.
18

19
20
21
22
23

24

SI ZAP/0070_00035 Jurij Hauptmanič: Ptujska kronika. Gl. tudi prepis Eduarda Damischa (SI ZAP/0070_00078
Jurij Hauptmanič: Ptujska kronika cca. 1690), nastal ok. l. 1855.
Sovrè 1933.
SI_ZAP/0070_00027 Ferdinand Raisp: Kronika mesta Ptuj I.
SI_ZAP/0070_00026 Ferdinand Raisp: Kronika mesta Ptuj II.
SI PAM, B.300, 1525, 005, 00030.
Ljubša, Matija (1862–1934). Slovenska biografija. SAZU, ZRC SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/
oseba/sbi332998/#slovenski-biografski-leksikon (12. september 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski
leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.
Gl. SI PAM/1537 Slekovec Matej (1505–1903); Kovačič 1904; Lukman, Franc Ksaver: Slekovec, Matej (1846–
1903). Slovenska biografija. SAZU, ZRC SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi582996/#
slovenski-biografski-leksikon (12. september 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv.
Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, SAZU, 1967.
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1835 durch Franz X. l. Bar. Dienersberg im 63ten Lebensjahre), ki jo hrani
Zgodovinski arhiv na Ptuju,25 natančno pa jo je obdelal Boris Golec v svojem
monografskem delu o Dienerspegih.26 Podoben primer je Družinska kronika
rodbine vitezov Rainer Lindenbüchel (Familienchronik: Rainer von und zu
Lindenbüchel), ki jo hrani Pokrajinski arhiv Maribor;27 v njej je predstavljeno
obdobje od leta 1759, obsega 3 zvezke, vključuje pa avtobiografijo Josepha
Rainerja viteza Lindenbüchel ter spomine Josefa, Gottlieba in Franza vitezov
Rainer Lindenbüchel.
Pravo bogastvo domoznanskega in nasploh zgodovinskega gradiva se skriva
v župnijskih kronikah. Ker ne obstaja integralen popis teh kronik lahko o njihovem številu zgolj ugibamo. Leta 2016 je bilo v Sloveniji 785 župnij;28 in od teh
sta gotovo vsaj dve tretjini takih, ki hranijo kronike, nekaj pa se jih je ohranilo
tudi po arhivih po Sloveniji. Primer v arhivu hranjene kronike je kronika nadžupnije sv. Jurija na Ptuju (Collectanea de origine, progressu & actvali incremento
archi-parochialis ecclesiae, una cum suis sacellis gratiosis, et ecclesiis filialibus
sibi imediate incorporatis Pettovy sub decanali & archi-parochiali praesidio
illmi rdssmi dni dni Francisci Ignatii s. R. i. comitis ab Inzaghi ordinata anno
M. DCC. XXXII.), ki jo hrani Zgodovinski arhiv na Ptuju;29 kronika obsega 645
strani besedila, orisuje pa obdobje med letoma 1732 in 1849.
Ena najbolje obdelanih in tudi najbolj znanih kronik z območja Štajerske
je nedvomno ruška, v latinščini pisana kronika z izbirnim naslovom Notata
Rastensia ex antiquissimis documentis desumpta et variis fide humana dignis
autographis synoptice descripta, kar se v standardnem prevodu glasi Ruška
kronika, sestavljena po zelo starih dokumentih in spisana v zaokroženi obliki
na osnovi različnih verodostojnih rokopisov;30 kronist in pisec te kronike je bil
domačin Jožef Avguštin Meznerič. Glede na to, da v naslovu te kronike ni izrecno zapisan izraz »kronika«, bi bilo mogoče naslov nekoliko prirediti, da bi
bil pomensko bližje izvirnemu zapisu: Ruške zabeležke, povzete po zelo starih
dokumentih in pregledno zapisane na osnovi različnih verodostojnih rokopisov (Notata Rastensia bi lahko pomenilo tudi »Ruški zapiski« ali »Zapisi o
Rušah«). Kronika, ki je vsebinsko razdeljena na dva dela (časovna ločnica je
25
26
27

28
29
30

SI ZAP/0070_00045 Genealoško-biografski opis baronske rodbine Dienersperg (1835–1910).
Golec 2017.
SI PAM/1645/004/00005 Družinska kronika rodbine vitezov Rainer Lindenbüchel (Lindenbichel) 1 –
Familienchronik: Rainer von und zu Lindenbüchel; SI PAM/1645/004/00006 Družinska kronika rodbine vitezov Rainer Lindenbüchel (Lindenbichel) 2 – Notizen über die Familie von Rainer zu Lindenbichel, und Beweise
über das Incolat Kärntens und Steiermarks
https://katoliska-cerkev.si/letno-porocilo-katoliske-cerkve-v-sloveniji-2017.
SI_ZAP/0070_00033 Kronika nadžupnije sv. Jurija na Ptuju, 1732-1849.
Za kroniko, literaturo k njej in tradicijo njene obravnave gl. Mlinarič 1985a; Mlinarič 1985b; Mlinarič 1995.
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ustanovitev gimnazije leta 1645), je zaradi svoje vsebine izjemnega pomena ne
le za lokalno ruško cerkveno in posvetno zgodovino, saj prinaša številne podatke o dogodkih in posameznikih, ki so oblikovali zgodovino kraja, pa tudi o
lokalnih posebnostih (med katerimi še posebej izstopajo ruške gledališke igre),
ampak tudi zaradi vpetosti Ruš v širše štajersko okolje predvsem zaradi ruške
latinske šole. Kronika vključuje uvod, legendo o zidavi cerkve, navedbe rektorjev (župnijskih upraviteljev), letna poročila o dogodkih, osnovne cerkvene in
številne posvetne evidenčne podatke o življenju in delovanju župnije, njenem
vodstvu in župljanih v najširšem pomenu besede itd. Zapiski o latinski šoli, na
njej delujočih učiteljih in seznami učencev, ki so šolo obiskovali, so unikaten
dokument o sicer še vedno daleč premalo in preskromno raziskani zgodovini
šolstva na Slovenskem, saj razkrivajo številne zanimive podatke o ustanovi in
ljudeh, ki so jo obiskovali ali so na njej delovali, in nakazujejo, kakšen pomen
so lahko v preteklosti imeli tudi manjši kraji zunaj večjih mestnih središč, če
so bili dobro organizirani. Kljub nekaterim zgodovinskim netočnostim je kronika unikaten in dragocen domoznanski in tudi za širšo pokrajinsko zgodovino
pomemben dokument.

Notata Rastensia, naslovna stran; vir: Župnijski urad Ruše

Enako zanimive in pomembne so redovne kronike. Zanimivo gradivo so
kronike kapucinskih samostanov, od katerih nekatere hranijo sami samostani,
nekatere pa kapucinski provincialni arhiv v Ljubljani (za njihov prepis in izdajo je poskrbel pokojni kapucin pater Angel Kralj). Med temi velja posebej
omeniti kroniko nekdanjega novomeškega kapucinskega samostana (Acta conventus Ordinis Cappucinorum Rudolphswerti), ki je ohranjena v kapucinskem
provincialnem arhivu; dalje Knjigo ustanovitev, posvetitev, dni, let in obletnic
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cerkva kapucinov Štajerske province … (Libelus fundationum, consecrationum,
dierum, annorum, anniversariorum ecclesiarum Capucinorum Provinciae
Styrie …), zlasti pa redovno kroniko kapucinov z naslovom Historia Almae
provinciae Styriae Ordinis Cappucinorum, ki jo je napisal pater Oto Kocjan.31
Med frančiškanskimi kronikami naj omenim rokopisa novomeške frančiškanske kronike (Historia seu Chronicon Conventus Neostadiensis a sui origine nempe 1470–1774 inclusive cum variis animadversionibus criticis) v treh
knjigah in kronike frančiškanske samostana Nazarje (Chronicon Conventus
Nazaretani in Styria), katerih avtor je bil že omenjeni Gotfrid Pfeiffer.32 Eno
najbolj markantnih kroniških del pa je frančiškanska redovna kronika Mavra
Fajdige, ki je kot vzorčni primer predstavljena kot zadnji del tega prispevka.
Kroniko nekdanjega avguštinskega samostana v Ljubljani, ki je nastala leta
1745 v nemščini, hrani Arhiv Republike Slovenije.33
V Zgodovinskem arhivu Ptuj je ohranjen drugi del kronike dominikanskega
samostana na Ptuju (Pars IIda, Memorabilium conventus Pettoviensis O. P.),34
ki je nastala l. 1696 izpod peresa ptujskega dominikanca Ambrozija Capella
(Ambrosius Capello); prvi del hrani Štajerski deželni arhiv v Gradcu. Kroniko,
ki je dolgo veljala za izgubljeno, je l. 1933 odkril Franc Stelè v knjižnici minoritskega samostana na Ptuju. Vsebinsko jo dopolnjuje tudi spominska knjiga dominikanskega samostana na Ptuju (Liber memorabilium conuentvs Petouiensis
fratrvm praedicatorum caeptuvs et inchoatus et prosecutvs ab anno domini
1673 a 4ia die ap(ri)lis),35 ki je deloma kronika, deloma knjiga prepisov; l.
1673 jo je začel pisati prior ptujskega dominikanskega samostana Vincenc
Abel, opisuje pa obdobje med 1673 in 1794. Kronikalni dokument, povezan s
Ptujem, pa je tudi kronika minoritskega samostana in župnije sv. Petra in Pavla
na Ptuju (Geschichte des Minoritenklosters und von der Pfarre St. Peter u. Paul
zu Pettau von P. Ludwig Petschko Klosterbibliothekar 1861),36 ki jo je l. 1861
napisal samostanski knjižničar pater Ludvik Pečko in poleg samostanske zgodovine opisuje tudi ptujske plemiške družine, gradove, zgradbe itd.
Upoštevati je treba še dve skupini kronik.
31
32
33
34
35
36

Več o teh delih ter transkripte nekaterih je mogoče najti v Benedik–Kralj 1994.
Furlan 1926: 36.
SI AS 752/I/48.
SI_ZAP/0070_00034 Ambrozij Capello: Kronika dominikanskega samostana na Ptuju, 2. del.
SI_ZAP/0070_00028 Spominska knjiga dominikanskega samostana na Ptuju.
SI_ZAP/0070_00032 Ludvik Pečko: Zgodovina minoritskega samostana in župnije Sv. Petra in Pavla na Ptuju,
1861; I_ZAP/0530/001/032 Kronika minoritskega samostana na Ptuju (Pater Ludvik Pečko) [R 32]; digitalizirano gradivo.
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V prvo skupino spadajo kronike in kroniška dela, ki govorijo o našem prostoru ali izvirajo z njega, a so ohranjene na tujem.
Tak primer je Stiška verzificirana kronika (Chronicon rhytmicum Sitticense;
tudi Stiška rimana kronika), ki je nastala v 13. stoletju ok. l. 1250, njen avtor
pa je neki cistercijanski menih iz cistercijanskega samostana Heiligenkreuz; po
eni od domnev naj bi to bil opat samostana Gutolf od Svetega Križa (Gutolfus
de Sancta Cruce, sicer tudi pisec dela Historia annorum, v katerem je popisal
zgodovino Češke v obdobju med letoma 1264 in 1279). Kronika je napisana
v latinščini v rimah in obsega 27 osemvrstičnih kitic.37 Z zgodovinskega vidika ni nič posebnega in za slovensko zgodovino ne daje nobenih pomembnih
podatkov; zanimiva je za madžarsko zgodovino.38 Opisuje obdobje kraljev
Andreja II. Arpadoviča (1175–1235; vladal 1205–1235) in Bele IV. Ogrskega
(1235–1270, vladal 1254–1258); avtor je kritičen do dvora in do ogrske Cerkve,
predstavi pa nekaj cerkvene zgodovine in nekatere dogodke, ki jim je bil sam
priča, osrednji dogodek pa je vdor Mongolov na Ogrsko, ki ga je videl kot
božjo kazen. Besedilo je iz Heiligenkreuza prišlo v samostan v Stični, kjer so
ga prepisali na nek starejši rokopis, ki je nastal konec 12. stoletja. Izvirnik danes hrani NUK;39 gre za edini rokopis tega besedila, manjkajo pa mu tri strani.
Besedilo je prvi objavil Milko Kos v Budimpešti leta 1937 (Kos–Deér 1937).
Bolj zanimiva je v slovenščini pisana Kraynska kroneka, rokopis kronološkega zgodovinskega dela, ki jo hrani Avstrijska nacionalna knjižnica (Österreichische Nationabibliothek) pod latinskim naslovom Chronica
Carnioliae slovenica.40 Ni znano, zakaj je delo ostalo v rokopisu, prav tako
tudi ni znana njena usoda po Pohlinovi smrti. 24. januarja 1827 jo je od nekega antikvarja kupil Jernej Kopitar in jo prinesel v Dvorno (zdaj Nacionalno)
knjižnico, kar potrjuje tudi vpis na notranji strani sprednje platnice. Kronika s
Primer: Chronicon rhythmicum Sitticense, 16. kitica: Interim cum Ungaris
			
Christum praedicavit,
			
de regali sanguine
			
puer emanavit,
			
quem dilectus Domini
			
presul baptizavit
			
et in sacro flumine
			
Stephanum vocavit.
38 Spychala 2010.
39 NUK, Ms 16 Isidorus Hispalensis, Origines sive etymologiae. K temu rokopisu Etimologij Izidorja Seviljskega so
pripisani nekateri krajši zapisi: dva naravoslovna (o oglašanju ptic in zveri), o judovski in krščanski veliki noči,
dva nagrobna govora (na čast materi svetega Avguština Moniki, in na čast papeža sv. Gregorja), na koncu pa
je omenjena rimana kronika (163a).
40 ÖNB, Cod. 7753 Chronica Carnioliae slovenica. Spletni dostop na naslovu: http://data.onb.ac.at/rep/10025822.
Rokopisni oddelek NUK hrani fotografije tega rokopisa (NUK, Ms 1617 Pohlin, Marko, Ostalina).
37
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skupnim obsegom 143 listov ima dva neenaka dela; prvi del, ki je nastal leta
1770 in obsega 124 listov, opisuje zgodovino od stvarjenja sveta (tj. od leta 4052
pr. Kr.) do leta 1 pr. Kr., drugi del, ki je nastal leta 1788 in obsega 18 listov, pa
zgodovino od leta 1 pr. Kr. do leta 54 po Kr., kjer se rokopis abruptno konča,
kar nakazuje, da je bil verjetno obsežnejši ali pa ga je Pohlin vsaj nameraval
nadaljevati. Kroniko je prvi natančneje opisal Peter Radics (Radics 1901), res
natančno pa jo je predstavil Josip Mantuani (Mantuani 1908).

Marko Pohlin, Kraynska kroneka, naslovna stran (1770);

vir: ÖNB, Cod 7753 Cronica Carnioliae slovenica (http://data.onb.ac.at/rep/10025822)

Avstrijski državni arhiv (Österrichischer Staatsarchiv) hrani v svojih fondih
tudi nekaj kronikalnih dokumentov, ki so povezani s slovenskim prostorom.
Kot primera naj navedem dva. Prvi je Kronika vojvodine Štajerske (Chronik
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des Herzogtums Steiermark),41 ki izvira iz 17. stoletja in obsega dve knjigi; v
prvi knjigi je popisana zgodovina sveta od leta 3584 pr. Kr do 1272 po Kr., v
drugi knjigi pa obdobje od nadvojvode Alberta I. do l. 1679. Kronika, ki obsega
242 na papirju pisanih strani, je napisana v nemščini in vsaka knjiga ima na
začetku pregled vsebine. Podobno najdemo v zbirki rokopisov pod naslovom
Zbir zgodovinskih del (Colletanea Historica) med drugim tudi krajši kronikalni
pregled oglejskih patriarhov in furlanskih plemenitašev z izvirnim naslovom
Cronica successionum ac rerum gestarum reverendissimorum dominorum patriarcharum Aquilegensium et magnificorum nobilium Fori Julii.42
Drugi primer je v nemščini pisana Kronika grofije Celje (Chronik der
Grafschaft Cilli), ki opisuje zgodovino grofov Celjskih med letoma 1448 in
1696, njen avtor pa je Christophorus Solidus von Meysse; lastnik 268 strani
obsegajočega rokopisa, iz čigar knjižnice je rokopis prišel v Avstrijski državni
arhiv, je bil Johann Christoph Graf von Oedt. Zanimiv je pripis na robu strani
3, da naj bi dal kroniko napisati grof Herman Celjski (»Graf Hörman von Cilli
hat dise Cronic schreiben lassen«).
Za slovenski prostor in slovensko zgodovino je pomembna Kronika grofov Celjskih (Cronica der graffen von Cilli), ki je našla precej odmeva tudi v
slovenski znanstveni in strokovni literaturi in leposlovju. V ljudski nemščini
napisana kronika je nastala približno v obdobju med letoma 1435 in 1456. Njen
avtor je bil neki minorit iz minoritskega samostana v Celju, ki je v svojem delu
orisal obdobje med letoma 1360 in 1456 (prvotno je zajemala obdobje od 1340
do 1453). Kot uvod sta delu dodani dve besedili: Maksimilijanov življenjepis
(Vita Maximiliani) in uvodno pismo o pomenu zgodovinopisja, sama kronika
pa je razdeljena na dva dela. Osrednji del orisuje obdobje vzpona gospodov
Žovneških in njihov dvig v naziv grofov Celjskih leta 1341, drugi del pa orisuje
obdobje do smrti Ulrika Celjskega l. 1456 in kratko obdobje po njegovi smrti
do l. 1460, ko so Habsburžani podedovali ozemlje Celjskih. Namen kronike je
poročilo o širjenju habsburške moči v 15. stoletju, ekonomski vzpon Celjskih
in širjenje njihovega političnega vpliva na Ogrskem in v Svetem nemškem cesarstvu. Na koncu je še dodatek, v katerem je zbrana dokumentacija, povezana
z ozemeljskimi pridobitvami in privilegiji Celjskih. Kronika se je ohranila v
več kot 20 rokopisih, za prvo izdajo pa je leta 1726 poskrbel Simon Friedrich
Hahn.43 Zanimiva je tudi izdaja besedila kronike v Letopisu vojvodine Štajerske
(Annales ducatus Styriae) Akvilina Julija Cezarja; v 3. delu tega monumentalnega dela, ki je izšel l. 1777, je namreč avtor pod naslovom Trojna Celjska
41
42
43

AT OeSTA/HHStA HS B 2 Chronik des Herzogtums Steiermark.
AT ÖStA/HHStA HS W 321 Collectanea Historica, 15. Jh.-18. Jh., 128r-137v.
Hahn 1726: 665–764.
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kronika (Chronicon triplex Celejanum) objavil trojno besedilo te kronike na
osnovi treh različnih rokopisov.44 Med različnimi izdajami besedila je treba
izpostaviti z obsežno študijo dopolnjeno kritično izdajo Franza Kronesa iz
leta 1883,45 na osnovi katere je l. 1972 nastal slovenski prevod Modesta Golie.46
Zanimiva je tudi Orožnova Celska kronika, ki orisuje zgodovino Celja in še
posebej obsežno tudi grofov Celjskih, ki je izšla leta 1854 in v faksimilirani
izdaji še l. 1997.47 Literature o kroniki je veliko.48

Franz Krones, Die Cillier Chronik (1873);

vir: dLib.si
(http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-PS1A7SSE)

44
45
46
47
48

Franz Krones, Die Freien von Saneck und ihre
Chronik als Grafen von Cilli (1883);

vir: dLib.si
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-YA5ASWVC

Caesar 1777: 1–164; gl. tudi <http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-NNI3VIHG>).
Krones 1883.
Golia 1972.
Orožen 1854 in 1997.
Poleg že citiranih gl. še Krones 1871; Krones 1873; Lhotsky 1963: 350 in nasl.; Stelzer 1978; Grdina 1990;
Grabmayer 1999; Knapp 2004: 357–361; Pfeiffer 2010.
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Chronicon triplex Celejanum v: Caesar, Aquilinus Julius, Annales ducatus Styriae, Tomus III. (1777);
vir: dLib.si (http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-NNI3VIHG)
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Druga skupina kronik, ki bodo ostale zanimivo gradivo za raziskovanje in
deziderati za številne strokovne teme in področja, so dejansko ali domnevno
neohranjene ali izginule (izgubljene) kronike, ki se omenjajo v zapisih ali literaturi. Tak primer so kronike nekdanjih samostanov kontemplativnih redov
(benediktincev, cistercijanov, kartuzijanov), kronika jezuitskega kolegija v
Gorici, izgubljene kronike samostanov ubožnih redov, izgubljene župnijske
kronike in še mnoge druge.

VZORČNI PRIMER: FRANČIŠKANSKA KRONIKA
P. MAVRA FAJDIGE (1777)
V provincialnem arhivu ljubljanskega frančiškanskega samostana je ohranjen eden najzanimivejših rokopisnih kroniških dokumentov: kroniko o zgodovini frančiškanskega reda na območju današnje Bosne, Hrvaške in Slovenije, ki
jo je l. 1777 napisal Maver Fajdiga. Rokopis, ki spada med najpomembnejše in
tudi obsežnejše ohranjene rokopisne zgodovinske vire pri nas in obsega 1235
strani, še ni bil deležen kritične obravnave in izdaje, pa tudi kot celota še ni bila
preveden. Ne gre za novo odkritje, čeprav je širši javnosti večinoma neznan,
ker je njegovo poznavanje in sploh vedenje o njem omejeno na razmeroma
ozek krog ljudi, saj so ga poleg frančiškanov doslej uporabljali le strokovnjaki
za zgodovino Cerkve na Slovenskem, za zgodovino cerkvenih redov, za cerkveno zgodovino Balkana, za slovensko zgodovino srednjega in novega veka,
deloma pa tudi umetnostni zgodovinarji, starinoslovci, bibliotekarji, etnologi in
drugi.49 Rokopis je najpomembnejši vir za zgodovino frančiškanov in njihovih
samostanov in je dragocen zgodovinski dokument, ker prinaša številne podatke o zgodovini različnih slovenskih dežel in krajev, dopolnjujejo pa ga tudi
kulturnozgodovinski orisi, etnološki ekskurzi, podatki o družbeni in literarni
zgodovini (npr. seznam pomembnejši frančiškanskih piscev in navajanje virov
za zgodovino frančiškanov) ter prepisi arhivskih dokumentov, med drugim
tudi papeških bul, cesarskih odlokov, ustanovnih listin, privilegijev, volil itd.

PISEC
O piscu kronike Mavru Fajdigi je mogoče najti le malo podatkov. Ker je
delo ostalo v rokopisu in nikoli ni izšlo v tiskani obliki, ga ne obravnava nobena
slovenska literarna zgodovina ali pregled zgodovinskih del. Tudi v znanstveni
49

Za pomoč pri delu in zbiranju gradiva se zahvaljujem frančiškanskemu samostanu Ljubljana, še zlasti gvardijanu p. Ambrožu Mušiču, za omogočeno delo in dovoljenje za uporabo rokopisnega gradiva ter dr. Jožetu
Škofljancu iz Arhiva Republike Slovenije za vso pomoč, gradivo in sugestije.
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in strokovni literaturi pisci, ki so Fajdigovo kroniko uporabljali kot vir, avtorja
navadno ne omenjajo. Izjema je le kratka omemba v pregledu frančiškanskih
piscev, ki ga je leta 1926 pripravil frančiškan Alfonz Furlan.50
Osnovne biografske podatke najdemo v nekaterih dokumentarnih (rokopisnih in tiskanih) virih, vendar zelo malo, ker je Maver Fajdiga v času svojega
življenja med frančiškani očitno živel precej umaknjeno in umirjeno; v provinci tudi ni opravljal nobene pomembnejše funkcije, saj nikoli ni bil imenovan
na pomembnejša mesta pri vodenju province ali katerega od frančiškanskih
samostanov.
V popisu novincev frančiškanskega reda (natančneje reda manjših bratov
observantov strožjega spolnjevanja), v katerem so zbrani vsi novinci od leta
1658 naprej,51 je navedba, da je bil Antonius Faidiga Carn. Münkendorfensis
Rhet. nat: 10. Januarii 1734. appellatus fr Maurus »Anton Fajdiga, Kranjec
iz Mekinj, v razredu retorike,52 rojen 10. januarja 1734, ki je privzel [redovno]
ime Maver,« eden od novincev, ki so jih v Nazarju 23. septembra 1753 ob
6.00 zjutraj sprejeli v frančiškanski red Hrvaško-kranjske province sv. Križa;
novincem je habite podelil njihov magister Majkard Posarelli.
Študiral je v frančiškanskem samostanu na Trsatu pri Reki; leta 1759 je med
vpisanimi frančiškanskimi kleriki, ki so tam študirali.53 Leta 1764 ga najdemo
na popisu članov frančiškanskega reda; kot VP. Maurus Faidiga je omenjen
med člani novomeškega frančiškanskega samostana,54 a ni navedeno, katero
funkcijo je opravljal.
Največ podatkov se najde v popisu frančiškanov za leto 1778,55 kjer iz zapisa izvemo da je bil pomožni knjižničar (Sub-Bibliot.) in pomožni arhivar
(Sub-Archiv.), da je zbiral dokumentarno gradivo in da je pisal delo o provinci
(Compilat. Monument. et Scriptur …), da se je rodil 11. januarja 1734 in da je k
frančiškanom vstopil 23. septembra 1753. Ob njegovem imenu je kratica Conf.
Conv., kar najbrž pomeni, da je bil samostanski spovednik, vendar ni navedeno
v katerem samostanu (domnevno v Ljubljani).

50
51
52

53
54
55

Furlan 1926.
Tyrocinium 1658.
Okrajšava Rhet. lahko pomeni ali Rhetorica ali Rhetoricus, kar pomeni, da bil tedaj Fajdiga v šestem gimnazijskem razredu, tradicionalno imenovanem Rhetorica, ali pa ga je že zaključil in je bil že v letu noviciata, s
čimer je imel izpolnjene pogoje za nadaljevanje šolanja na dvoletnem filozofskem študiju. Gl. Ciperle 2001:
233; Hriberšek 2005: 17–45.
Catalogus 1759: fol. 2.
Catalogus 1764: fol. 3v.
Catalogus 1778: fol. 1r.
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Tudi v popisu za leto 1779 je navedeno,56 da je v frančiškanski red vstopil l.
1753, izvemo pa tudi njegovo svetno ime: Anton (Antonius). V popisu za leto
1783 je naveden kot provincialni prokurator (Procur. Provi~ae) in samostanski
spovednik (Conf. Conv.).57 Ali je v nekaj časa živel in deloval tudi na Sveti gori
pri Gorici,58 zaenkrat ni bilo mogoče zanesljivo potrditi.
Zadnje podatke o njem najdemo na tretji uvodni strani njegove kronike,59 kjer je
neki poznejši pisec (frančiškan), sicer tudi avtor kazala k celotni kroniki, zapisal: »Iz
uradnih zapisov province, ki se hranijo v ljubljanskem arhivu, je razvidno, da je bil
pater Maver Fajdiga, v svetnem okolju imenovan Anton, rojen 10. januarja 1734,
da je v serafski red vstopil 23. septembra 1753 v času provincialata patra Vincenija
Mariašiča, da pa je umrl v Ljubljani 12. junija 1790.« Že omenjeni Furlan navaja,60
da je umrl 13. junija 1790, star 56 let in da je v frančiškanskem redu živel 37 let.

O KRONIKI
Fajdigova kronika ima štiri dele: tri uvodne strani, 1209 strani besedila, 21
strani kazala in dve strani pozneje dodanega besedila z naslovom Pro memoria,
ki sumarno orisuje pomembnejše dogodke od 1783 do 1817, skupaj torej 1235
strani. Pisec prvih dveh delov je nedvomno Fajdiga, avtor drugih dveh ni znan.
Listi so približno formata A4 in srednje kvalitete (najbrž si Fajdiga zaradi splošnih težkih razmer ni mogel privoščiti kvalitetnejšega popisnega materiala). Na
listih je veliko drobnih pik in manjših madežev (to večkrat otežuje branje izvirnika, predvsem prepoznavanje ločil, zlasti pik in vejic ter dvopičij in podpičij). Listi
rokopisa so obojestransko popisani; zaradi močnega črnila je zapisano besedilo
pogosto vidno na drugi strani. Besedilo kronike, ki je pisana v latinščini, je zapisano z enakomerno pisavo, prepisi izvirnih dokumentov in listin pa so v jezikih
izvirnikov: v latinščini ali nemščini ali italijanščini. Na vsaki strani je puščeno nekaj
prostora za morebitne opombe in popravke, strani pa niso več številčene po foliantih (retro – verso), kot je bilo običajno od srednjega veka do poznega humanizma
(in v nekaterih primerih še pozneje), ampak po vrstnem redu z arabskimi števili.
Neznani pisec je med 19. januarjem in 24. februarjem 1893 h kroniki pripravil tudi imensko kazalo, ki obsega 378 strani manjšega formata; kot dodatek
h kazalu je nameraval narediti tudi seznam znamenj, okrajšav in težko berljivih
besed, a tega ni uresničil. Rokopis je danes vezan v kodeks z rjavimi usnjenimi
56
57
58
59
60

Catalogus 1779.
Catalogus 1783.
Makuc 2011: 88.
Fajdiga 1777: III.
Furlan 1926: 39.
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platnicami. Rokopisno gradivo je bilo prvotno nevezano; vezati so ga dali
domnevno v začetku 19. stoletja, vendar bo natančna datacija mogoča šele ob
morebitni prevezavi, ko bo mogoče ugotoviti tudi materiale in način vezave ter
tako morda tudi natančneje določiti knjigoveško delavnico ali celo knjigoveza.
Na drugi uvodni strani je zapisan datum začetka pisanja (1777), na zadnji
(1209.) strani pa je kot datum zaključka dela naveden 7. avgust 1778, a je pri
datumu številka 78 prečrtana in nad njo nadpisano 80; popravek je naredil
Fajdiga sam. Delo naj bi torej po prvi različici trajalo dobro leto dni, vendar je
glede na obseg in vsebinsko zahtevnost rokopisa verjetnejša letnica 1780, kar
pomeni, da je nastajal dobra tri leta.

NASLOV IN VSEBINA
Na prvi uvodni strani rokopisa61 je poleg žiga ljubljanske frančiškanske
knjižnice zapis Protocollum Provinciae Croatiae Carnioliae, kar bi pomenilo:
»Prvi list popisa Province hrvaško-kranjske.« Na drugem uvodnem listu je čez
celo stran zapisan celoten naslov dela:62
Bosnia Seraphica seu Chronologico-Historica descriptio
Provinciae Bosnae dein Bosnae Croatiae Nunc Provinciae S.
Crucis Croatiae Carnioliae Ordinis Minorum S. Francisci strictioris observantiae nuncupatae in tres partes divisa In quarum prima
Pertractantur ea, quae gesta sunt usque ad divisionem Provinciae in
Provinciam Bosnam Argentinam, et Provinciam Bosnam Croatiam
In secunda Discutitur status Provinciae Bosnae Croatiae post ejus
divisionem usque ad moderna tempora In tertia Historiae singulorum extantium texuntur Conventuum congesta a P. F. Mauro Faidiga
ejusdem Ordinis et Provinciae Alumno. Anno 1777.
»Bosna serafska ali Kronološko-zgodovinski opis Province Bosne,
nato Bosne-Hrvaške, zdaj Province Svetega križa Hrvaško-Kranjske
reda manjših bratov svetega Frančiška strožjega spolnjevanja imenovane, razdeljen na tri dele, v katerih prvem se obravnavajo dogodki vse do delitve Province na Provinco Bosno Srebrno in Provinco
Bosno-Hrvaško, v drugem se razpravlja o stanju Province BosneHrvaške po njeni delitvi vse do sodobnih časov, v tretjem so popisane
zgodovine posameznih obstoječih samostanov, ki ga je zbral oče brat
Maver Fajdiga, gojenec tega istega reda in province. Leta 1777.«63
61
62
63

Fajdiga 1777: I.
Fajdiga 1777: II.
V strokovni in znanstveni literaturi se delo navadno citira okrajšano kot Bosnia Seraphica.
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Furlanov popis iz leta 1926 navaja drugačen naslov:64
Bosnia franciscana h[oc]. e[est]. Chronicon Geographicohistoricum de Provincia quondam Bosniae Croatiae, deinde CroaticoCarniolica S. Crucis »
Frančiškanska Bosna, to je Geografsko-zgodovinska kronika o
Provinci nekoč Bosni-Hrvaški, nato Hrvaško-kranjski Svetega križa«.

Maver Fajdiga, Bosnia Seraphica, naslovna stran; vir: Frančiškanski provincialni arhiv Ljubljana

Naslov nakazuje na vsebinsko členitev rokopisa, ki je razdeljen na tri dele
(partes), vsak del je razdeljen na poglavja (capita), vsako poglavje pa na paragrafe (§) in podparagrafe (§§). Prva dva dela sta izrazito zgodovinska in
orisujeta politično in cerkveno zgodovino tega obdobja in obsegata 17% celotnega dela.
64

Furlan 1926: 38.
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Prvi del (pars prima) orisuje zgodovine frančiškanov od njihovega prihoda
v Bosno do razdelitve te province na Bosno Srebrno in Bosno-Hrvaško, torej
časovno obdobje od približno 1340 do 1513/1514, in prinaša naslednje vsebine:
splošen opis Bosne (ime, geografske razmere in danosti, meje, politična ureditev); turška okupacija Bosne; prihod manjših bratov v Bosno ter njihovo širjenje
in delovanje; podeljeni jim privilegiji; delovanje sv. Jakoba iz Marke; delitev
vikarije Bosne in njeno vodenje; frančiškani, ki so umrli mučeniške smrti.
Drugi del (pars secunda) opisuje dogodke od omenjene razdelitve do časa,
ko je Fajdiga pisal kroniko, torej obdobje od 1513/151465 do leta 1777, in predstavlja: razdelitev province Bosne in vzroke zanjo; samostane, njihovo zapiranje
in ustanavljanje novih; spremembe znotraj province; pomembnejše zgodovinske dogodke; upravitelje province; redovne kapitlje; razmere med kristjani
v Bosni; pomembnejše frančiškane (mučenci, teologi, pisci, posamezniki, ki
so opravljali pomembnejše funkcije); misijonsko dejavnost frančiškanov; podeljene privilegije, svoboščine in izjeme; umrle sobrate.
Ostalih 83% zajema tretji del (pars tertia), ki prinaša opise petnajstih samostanov, v 18. stoletju vključenih v Hrvaško-kranjsko provinco Svetega križa
reda manjših bratov reformatov (Škofljanec 2000: 52): Ljubljana (conventus
Labacensis); Trsat (conventus Tersactensis); Sveta gora pri Gorici (conventus
Beatae Virginis Mariae Gratiarum in Monte Sancto); Novo mesto (conventus ad
S. Leonardum confessorem Neostadii seu Rudolphswerti in Carniolia inferiori);
Senj (conventus ad S. Franciscum Segniae); Kamnik (conventus ad S. Jacobum
Apostolum Camnicii); Sv. Lenart v Gozdu (conventus ad S. Leonardum Silvis);
Pazin (conventus ad B. V. Elisabet visitantem Pisini); Samobor (conventus ad
B. V. in Coelos Assumptam Samaborini); Brdovec (conventus ad B. V. Elisabet
visitantem Berdovicii); Klanjec (conventus ad B. V. ab Angelo salutam Clanicii);
Nazarje (conventus ad B. V. Mariam annuntiatam Nazarethi); Karlovac (conventus ad sanctissimam trinitatem Carlostadii); Brežice (conventus ad divum
Antonium Patavinum Runae); Jastrebarsko (conventus ad D. Virginem in Coelos
Assumptam Jaskae).
Na koncu dodani še opisi hospicev in samostanov redovnic.
Opisi samostanov niso omejeni le na zgodovinski oris, ampak gre za kombinacijo zgodovinskega, geografskega, kulturnega, umetnostnega, etnografskega
in biografskega orisa. Narejeni so po dokaj enotnem vzorcu. Kot primer navajam kratek povzetek vsebin iz predstavitve ljubljanskega samostana: a) opis
65

Gre za obdobje od razpada vikarije Bosne na vikarijo Bosno Srebrno, ki je vključevala kraje pod turško okupacijo, in vikarijo Bosno-Hrvaško, v katero so bila vključena vsa ostala območja; obe sta postali provinci leta
1517.
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dežele, v kateri je samostan (v primeru ljubljanskega Kranjske), njena zgodovina od antike do nastanka vojvodine ter njene geografske lastnosti (meje, obseg, rodovitnost, reke …); b) opis najpomembnejšega mesta dežele (v primeru
Kranjske Ljubljane), oris njene zgodovine od antike naprej, lega in lastnosti,
cerkve v mestu in zunaj njega; c) prihod frančiškanov; č) gradnja samostana; d)
zgodovina samostana, spremembe (prehajanje iz rok v roke različnih redov); e)
miloščine, ustanove, darovi dobrotnikov; f) spremembe v samostanu: obnove,
predelave, širitve; g) opis cerkve, kapel, oltarjev, relikvij, kript, napisov in v
cerkvah pokopanih znanih oseb; h) bratovščine; posvetitve; obredi; i) posvetna dejavnost frančiškanov: delovanje v bolnišnici, hiralnici, sirotišnici itd. Vsi
opisi samostanov imajo na koncu še dvoje: seznam umrlih samostanskih bratov
(Catalogus Patrum, et Fratrum in hoc Conventu pie in Domino defunctorum)
in pregled vseh samostanskih predstojnikov (Elenchus Patrum Guardianorum).
Vključene vsebine so odvisne od pomena samostana, njegovih posebnosti in
znamenitosti; opisi pomembnejših samostanov so obsežnejši in natančnejši, pri
manjših in manj pomembnih so posamezna poglavja so tudi izpuščena.
Najobsežnejši so opisi samostana na Trsatu (215 strani), samostana na Sveti
gori pri Gorici (139 strani) in samostana v Ljubljani (167 strani), slednjega
kot osrednjega samostana province, prvih dveh pa zato, ker sta bili tamkajšnji
cerkvi tudi pomembni romarski središči.

VIRI IN JEZIKOVNE POSEBNOSTI
Fajdiga je relevantno literaturo in vire dobro poznal, ker je imel kot pomočnik knjižničarja dostop do vsega potrebnega knjižnega in arhivskega gradiva. Glede oblike, pristopa k obravnavi in razporeditve snovi se je zgledoval po sočasnih obstoječih kronikah (in njihovih virih), še posebej dveh: po
Herzogovi66 in po Greidererjevi,67 ki je nastajala sočasno s Fajdigovo. Očitno podobnost razkrivajo že naslovi: Herzog je svojo kroniko naslovil Cosmographia
Austriaco-Franciscana, seu exacta descriptio provinciae Austriae, Greiderer
Germania Franciscana seu Chronicon geographo-historicum, Fajdiga pa
Bosnia Seraphica seu Chronologico-Historica descriptio.
Pri pisanju prvih dveh delov se je Fajdiga opiral zlasti na obsežno zgodovinsko delo Annales Minorum »Letopis manjših bratov« v 8 knjigah, ki ga je napisal irski frančiškan in redovni zgodovinar Luke Wadding (Lucas Waddingus),
prvič pa je izšlo v prvi polovici 17. stoletja.68 Fajdiga je že imel na voljo drugo,
66
67
68

Herzog 1740.
Greiderer 1777, 1781.
Waddingus 1625–1654.
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razširjeno in dopolnjeno izdajo, ki je izšla v Rimu v času Fajdigove mladosti,69
obsegala pa je kar 19 knjig, ter na zgodovino frančiškanov frančiškana Franje
Glavinića Origine della provincia Bosna Croatia (Glavinić 1648b), ki je bilo
glavni vir za zgodovino frančiškanov v Bosni.
Pri opisih posameznih samostanov v tretjem delu na lokalne zgodovinarje:
na Valvazorja in njegovo Slavo vojvodine Kranjske (njega največkrat navaja in
se sklicuje nanj); na Hieronima Megiserja in njegove l. 1612 v Leipzigu izšle
Annales Carinthiae »Anali (Letopis) Koroške« (v dveh knjigah); na Janeza
Ludvika Schönlebna in njegovo monografijo Carniolia antiqua et nova »Stara
in nova Kranjska« ki je izšla v letih 1680–1681. Pri opisu samostana na Trsatu je
uporabljal dela t.i. »trsatskih« historiografov: Glavinićevo Historia Tersattana,70
Marottijevo Dissertatio historica pro deipara Tersactana,71 Francetićev spis
Tersactum coronata Deipara Virgine insigne,72 Pasconijevi deli Triumphus
coronatae Reginae Tersactensis in Historicus progressus Mariani triumphi et
Frangepanae aniciae prosapiae.73 Pri predstavitvi samostana na Sveti gori sta
bila njegova glavna vira Pasconijeva Historia Ecclesiae, et Conventus Montis
Sancti Divae Virginis Gratiarum,74 Bavčerjeva Historia rerum Noricarum et
Foroiuliensium75 in delo Gian Giacoma d'Ischia Historia della principale Contea
di Goritia nella Provincia Foro-Juliense.
Viri se od samostana do samostana razlikujejo.
Rokopis kronike je razmeroma lepo berljiv in enakomeren (tako latinsko kot
tudi nemško (pisana gotica) in italijansko besedilo), slog razmeroma preprost,
a lep (izjema so prepisi dokumentov, za katere sta značilna strogo uradni(ški)
slog, ki se razlikuje od pisarne do pisarne, in formulaičnost), latinščina je tekoča z bogatim naborom besedja, slovničnih napak ni, najdemo le številne
pravopisne posebnosti, ki so značilne za srednjeveško in novoveško latiniteto.76 Pogosto uporablja velike črke, s katerimi poleg imen zapisuje uradne
nazive, izraze za božansko in sveto, vse, kar je povezano s Cerkvijo, cerkveno
hierarhijo, ureditvijo, organizacijo in cerkvenimi obredi, pa tudi s posvetno upravo, posvetne uradne nazive itd., npr.: Provincia, Conventus, Pater,
Fratres, Ordo, Sanctus, Ecclesia, Archidux, Imperator, Capitaneus, Princeps,
69
70
71
72
73
74
75
76

Waddingus 1731–1745.
Glavinić 1648a.
Marotti 1710.
Francetić 1718.
Pasconi 1731 in Pasconi 1744.
Pasconi 1746.
NUK, Ms 56.
Hriberšek 2018: 99–100.
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Xenodochium, Sacramentum, Rector Collegii … Zlasti pri ustaljenih izrazih,
uradnih nazivih in verskih izrazih ter števnikih uporablja tudi okrajšave in okrajšane oblike z ligaturami, npr.: 2do (= secundo), 2’da (= secunda), Excel’mus
(= Excelsissimus), Illmus’ (= Illustrissimus), Dno’ (= Domino), Magro (=
Magistro), Fr’ (= Frater), S’ae Sedis (= Sanctae Sedis), mpp’a (= manu propria), A’o (= anno) itd. Prepisi dokumentov so označeni z narekovaji na začetku
in na koncu vsake vrstice, krajše navedbe iz drugih del in pomembnejši izrazi
so v besedilu podčrtani (ob natisu bi bili ti deli besedila ležeči). V besedilu so
številni sprotni popravki (v besedilu ali ob robu), pa tudi poznejši, kar dokazuje,
da je bilo vsaj enkrat pregledano, dopolnjeno in popravljeno.

VREDNOST IN POMEN
V tipični maniri zgodovinopisnih del tega obdobja Fajdiga svojo kroniko
zaključi z direktnim nagovor na bralca:77
»Haec sunt, benevole lector, quae post laboriosa itinera,
sedulas Archivorum lustrationes, diversorum Historicorum
lectiones monumenta congerere licuit pro illustranda Provinciae
Bosnae Croatiae, nunc S. Crucis Croatia Carniolia Historia. Tu
benevole accipe, et pervolve animo, et si quae minus vera adnotata
deprehenderis, meae adscribe inscitia, et charitativo corrige calamo.«
»To je tisto, blagohotni bralec, kar je bilo po napornih popotovanjih,
marljivih obhodih po arhivih in prebiranjih del različnih zgodovinarjev
mogoče zbrati za osvetlitev zgodovine province Bosne-Hrvaške, zdaj
province Svetega križa Hrvaško-Kranjske. Ti, blagohotni bralec,
sprejmi in v duhu pretresi, in če boš ugotovil, da kaj zapisano ni
najbolj resnično, pripiši moji nevednosti ter popravi z ljubeznivim
peresom.«
Iz rokopisa je razvidno, da je Fajdiga delo končal, da je bilo pripravljeno za
zadnji pregled in za končno redakcijo in da bi skladno s predpisi lahko šlo v aprobacijski postopek in v tisk, vendar se to zaradi zgodovinskih razmer ni zgodilo,
ker je nastanek kronike sovpadal z obdobjem največjega jožefinističnega pritiska
na cerkvene redove v času ljubljanskega škofa Karla Janeza Herbersteina (škof v
obdobju 1772–1787). Tedaj je bil nekaj časa v nevarnosti tudi obstoj frančiškanov v Ljubljani. Fajdiga je kroniko verjetno napisal po naročilu predstojnikov
z namenom, da se utemelji pomen frančiškanov in poudari njihov prispevek in
zasluge. A kronika ni mogla iziti po eni strani zaradi svoje vsebine, ker je tedanja
77

Fajdiga 1777: 1209.
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oblast preprečevala izid sleherne redovniške literature, sploh pa ni bilo mogoče
računati, da bi bilo objavljeno delo, ki bi propagiralo in poveličevalo enega od
redov. Drugi razlog za to, da ni izšlo, pa je bil verjetno njegov obseg, saj bi bila
priprava tiska in natis velik finančni zalogaj, ki bi si ga frančiškani v tedanjih
razmerah zelo težko privoščili. Da pa je postopek v celoti zastal, kaže dejstvo, da
na začetku ni običajnega posebnega uvoda pisca, nobenega posvetilnega pisma ali
pesmi, ni cenzurnega dovoljenja, uradne aprobacije in dovoljenja predstojnikov.
Zgodovinopisni pristop v Fajdigovi kroniki je tipičen za zgodovinopisje na
prehodu iz humanističnega v baročno in razsvetljensko. Zanj je značilno, da vsebinsko posega daleč nazaj v preteklost (v antiko in še dlje) in išče zgodovinske
povezave z njo, predvsem pa, da upošteva širši zgodovinski in družbeni kontekst
časa, ki ga opisuje;78 to se pri Fajdigi kaže v številnih etnoloških ekskurzih, zanimivostih in podatkih iz kulturne, socialne in literarne zgodovine, še zlasti pa v
tem, da upošteva ne le knjižna dela, ampak tudi dokumentarno gradivo, ki ga je
zbiral po samostanih frančiškanske province. Kot pomožni provincialni arhivar
(morda je bil nekaj časa celo glavni arhivar) je imel dostop do provincialnega
arhiva in s tem do dokumentov, pomembnih za lokalno redovno zgodovino. To
je pri pisanju dodobra izkoristil in je v kroniko vključil prepise številnih za red
in za zgodovino samostanov pomembnih arhivskih dokumentov, ki delu dajejo
dodatno zgodovinsko kredibilnost, npr. ustanovne listine, darovnice, podeljene privilegije, pisma papeške pisarne, pisarne oglejskega patriarhata, cesarske
pisarne, škofijske odredbe ipd. Pristnost številnih dokumentov je še vedno mogoče preveriti, ker so še ohranjeni v arhivu frančiškanske province, verjetno pa
je Fajdiga pri pisanju uporabljal tudi kronike posameznih samostanov. Vendar
je treba na kroniko gledati s kritično distanco, saj kljub raznolikemu gradivu in
upoštevanju primarnih virov ne gre za kritično zgodovinsko delo v sodobnem
pomenu besede, ampak tipično zgodovinopisno delo 18. stoletja z značilnostmi
tedanjega zgodovinopisja in tedanjim pogledom na zgodovino. Kljub temu je
glede na razmere, v katerih je nastajala, markanten dosežek in ena najobsežnejših ohranjenih latinskih kronik pri nas. Kot zgodovinski dokument je izjemnega pomena za zgodovino frančiškanskega reda, za zgodovino Cerkve na
Slovenskem, Hrvaškem in v Bosni in za poznavanje cerkvene uprave in posameznih samostanov, obenem pa v njej najdemo številne podatke in zanimivosti
o lokalni zgodovini, o civilni upravi, o pomembnih posameznikih in dogodkih,
o zgodovini sociale in medicine, zlasti dejstva, povezana s posvetnim delovanjem frančiškanov (bolnišnice, sirotišnice …) ter geografske opise in zanimivosti. Dragoceni so tudi številni podatki s področja kulturne zgodovine; opisi
posameznikov, orisi knjižnic in njihovih fondov, navedbe in opisi cerkvenih
78
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umetnin, spomenikov in stavb so dragocen vir za umetnostne zgodovinarje in
za zgodovino arhitekture, orisi delovanja posameznikov so aktualen vir za biografijo, pa tudi strokovnjaki številnih drugih strok lahko v njej najdejo veliko
zanimivega. Tak primer so epigrafiki, ker Fajdiga pogosto navaja (kar je nasploh
značilnost zgodovinopisja 17. in 18. stoletja) tudi napise v cerkvah in nagrobne
napise v njih pokopanih pokojnikov.79 Naj kot primer navedem nagrobni napis
Tomaža Silvestra Neffa,80 ki je nekoliko netipičen za cerkveno kroniko, so pa o
njem zaradi njegove lahkotne vsebine, zaradi rime in dejstva, da gre za napis v
metrumu pisali tudi nekateri Fajdigovi sodobniki in tudi poznejši pisci:81

Ego Thomas Sylvester Neff
Saepe vino me delectavi
Sed certe dulce plus amavi
Iucunde me ex natura gessi
Sicque risum multis expressi
In simplicitudine vixi
et beatos omnes dixi
Et quamvis parum sapui
forsan sic caelum rapui
Ideo vivas in aeternum
qui dedisti dulce falernum
Et ne intermittas pro me cave
dicere unum Pater, et Ave.
MDCLXVIII.

Jaz, Tomaž Silvester Neff,
pogosto sem se z vincem veselil,
vsekakor raje sladkega sem pil;
značajsko veseljak sem bil,
tako pri mnogih smeh vzbudil;
preprosto sem živel
in vse za srečne štel;
čeprav sem bil premalo odprte glave,
zaslužil sem morda nebes višave.
Zato na veke bodi živ in zdrav,
ti, ki sladko vince si nam dal,
Le glej, da zame zabiš ne moliti,
mi očenaš, zdravamarijo nameniti.
1668.

SKLEP
To je nekaj zbranih posameznih primerov, ki morda vsi niso najbolj reprezentativni, je pa iz njih jasno razviden pomen kronik in kronikalnih del za
zgodovinsko raziskovanje tako na nacionalnem kot tudi na regionalnem in
lokalnem nivoju. Primeri nedvomno lepo pokažejo nujno po sistematičnem
ukvarjanju s kronikami in z deli kronikalnega značaja, v prvi vrsti nujo po tem,
da bi jih bilo treba kar največ temeljito vsaj popisati, čim več pa tudi vsebinsko
natančneje obdelati. Absolutno dodano vrednost k njihovemu raziskovanju pa
bi prinesla tudi nova odkritja bodisi doslej povsem neznanih ali izgubljenih
ali pozabljenih kronik in kroniških del. Kljub temu, da je slovenski prostor
razmeroma majhen, pa na tem področju gradiva in dela ostaja dovolj za celo
vrsto generacij.
79
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Gl. Fajdiga 1777: 311 in nasl.; 503 in nasl.; 649 in nasl.; 783 in nasl.; 829 in nasl.; 1000 in nasl.; 1099 in nasl.; 1136
in nasl.
Fajdiga 1777: 317.
Npr. Greiderer 1777: 245.
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NAŠI DUHOVNIKI IN NJIHOVA DELA
– PRISPEVEK IZ ŽUPNIJE SVETEGA JAKOBA LIMBUŠ

SAKRALNA GRADBENA DEDIŠČINA NA »RUŠKEM«
− SEGMENT IZ ŽUPNIJE LIMBUŠ

V

Župniji Limbuš je evidentirana naslednja sakralna gradbena dediščina:
cerkev svetega Jakoba (zgrajena okoli leta 1300), podružnična cerkev
Žalostne matere Božje na Pekrski gorci (zgrajena leta 1835), ter verska
znamenja po župniji, kamor spadajo kapele, križi in druga verska znamenja.
Je pa bila v preteklosti na Grajskem griču v gradu Lembach grajska kapela,
iz katere je v župnijski cerkvi še ohranjen in spomeniško zaščiten kip Marije
Kraljice miru iz 16. stoletja. V župniji sta bili nekoč še dve podružnični cerkvi,
in sicer cerkev svete Kunigunde na studenški strani pod Pekrsko gorco, okoli
katere je bilo tudi pokopališče in je propadla zaradi zaprtja po Jožefinskih reformah leta 1785, ter cerkev svetega Bolfenka na Pohorju, ki je bila pozidana
leta 1501, v Jožefinskih reformah sekularizirana in leta 1856 odkupljena s strani
mariborskega župana Otmarja Reiserja I. in preurejena v planinsko postojanko.
Objekt je zadnjih deset let izpraznjen in zaprt.

171

Franjo Šauperl / Naši duhovniki in njihova dela – prispevek iz župnije svetega Jakoba Limbuš

Župnijska cerkev v Limbušu

Znameniti »Grozdni« oltar

V vsej župniji je še posebej v 19. in 20. stoletju nastala vrsta verskih znamenj, kot so kapele, križi in druga verska znamenja. Kapele v župniji, ki še
danes krasijo podobo župnije, so vaška kapela v Bistrici ob Dravi (od 1864 −
prej v Bistrici pri Limbušu), vaška kapela v Laznici (od 1865), kapela v novem
naselju v Laznici (prva v letu 1864, druga 1924 in tretja v letu 2000), trikotna
kapela ob cesti v Vrhov Dol (od leta 1869), Marinova kapela v Vrhovem Dolu,
poljska kapela ob cesti iz Limbuša proti Studencem (od leta 1860), kapela v
Hrastju (od 1890) in štiri kapele s Križevega pota na Pekrski gorci. Med verska
znamenja šteje še Kozarjevo štirikotno znamenje na slemenu nad Logom ter
štirikotno znamenje nad Bistrico ob Dravi. Po župniji je tudi vrsta križev, in
sicer križ na južni strani cerkve (nekdanji pokopališki križ za pokopališče ob
župnijski cerkvi), pokopališki križ na sedanjem pokopališču, Bolkov križ v
Vrhovem Dolu, t.i. Lilekov križ v Logu, Robičev križ v Hrastju, Jesenkov križ
na meji med Limbušem in Pekrami, Krajnčev križ v Pekrah, Finžgarjev križ
v Rožnodolski ulici ter Reiserjev križ ob vznožju Kordekovega. Pomemben
je umetnostno izdelan epitaf družine Hertzenkraft na vzhodnem pročelju župnijske cerkve.
Po II. svetovni vojni so bile porušene limbuška vaška dvostranska kapela
(od 1874, porušena 1955), kapela svetega Florijana v centru Peker, kapela na
lokaciji RTP Pekre, hišna kapela Marije zmagovalke v Vetrinjskem dvorcu v
Hrastju z dvema kronogramoma iz 1762 in 1767 in je bila v lasti benediktincev
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(leta 1871 porušena), zaobljubna Marčičeva kapela ob Deržaničevi poti ter
štirikotno znamenje nad Boštjančičevem.
V gradbeno dediščino smemo šteti tudi mnoge poslikave v obliki fresk na
različnih objektih ter kronograme, ki pričajo o bogati zgodovini dogodkov v
župniji. Freske v župnijski cerkvi in na Pekrski gorci je poslikal Jakob Brollo.
Sicer pa krasijo freske še kapele v Bistrici, v Hrastju, Limbušu, Laznici in v
Vrhovem Dolu. Kronograme najdemo v notranjosti in na pročelju limbuške
cerkve, na župnijskem domu, na zunanjosti Benediktinskega dvora, na dveh
benediktinskih zidanicah, na gasilskem domu v Pekrah in na Pekrski gorci.
Posebna gradbena spominska dediščina je gotovo današnje pokopališče,
ki je nastalo okoli leta 1850, s številnimi spomeniki (najstarejši iz leta 1858),
verskimi znamenji in posvetili (sredi leta 2018 je bilo na pokopališču skupno
1.250 grobnih mest, v obliki enojnih, družinskih ter žarnih grobov in 96 žarnih
niš v žarnem zidu, na spomenikih je skupno 1.187 priimkov ter 141 različnih
vsebinskih posvetil) ter novejši objekt z mrliškimi vežicami in pomožnimi
prostori za pogrebno osebje in duhovnika.

OBMOČJE LIMBUŠKE ŽUPNIJE
PRED NJENIM NASTANKOM
Območje Limbuša je znano že v starem veku, saj od tedaj obstajajo rimske
gomile ob starem zalivu Blažovnice in kraj se je tedaj imenoval Olimacium. Iz
srednjega veka je znana predvsem podoba gradu z grajsko kapelo na Grajskem
griču in ob vznožju nastajajoča vas Lembah, ki je okoli leta 1300 dobila še cerkev svetega Jakoba, ki je bila podružnica pražupnije Hoče, kamor so spadale kot
podružnične cerkve še Sveta Barbara v Halozah, Sveti Vid z Leskovcem, Sveta
Trojica v Halozah, Sv. Mihael v Žetalah, Sveti Martin na Hajdini, Šentjanž
na Dravskem polju, Sveta Magdalena pri Mariboru in Sv. Marija Ruše. Po
nastanku župnije Svete Magdalene pri Mariboru so vanjo spadale cerkve Sv.
Marije v Rušah, Sv. Jakoba v Limbušu, Svete Katarine pod Pekrsko gorco,
Sv. Bolfenka na Pohorju in Sv. Jožefa na Studencih. Tako je bilo do nastanka
limbuške župnije.

NASTANEK LIMBUŠKE ŽUPNIJE
IN NJEN RAZVOJ
Po požaru cerkve Svete Magdalene na Bregu v začetku 16. stoletja, zaradi katerega se je župnik te župnije preselil v Limbuš, je bila limbuška cerkev
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preimenovana v hčerino cerkev. Bila je vrsta zamisli o sedežu magdalenske
župnije, a je prevladala zamisel, da nastane samostojna župnija Limbuš, povezana z materno pražupnijo Hoče. Natančnega datuma nastanka župnije Limbuš
ni najti, ker so dokumentacijo uničili požari na vasi, vsekakor pa je nastala med
leti 1512 in 1523, odkar se vodijo tudi limbuški župniki.1
Pod limbuško župnijo so ob njenem nastanku spadala območja Svete Marije
v Rušah in Svete Magdalene na Bregu s kraji Lobnica, Ruše, Bezena, Bistrica,
Laznica, Vrhov Dol, Limbuš, Pekre, Hrastje, Pohorje (V hribih), Studenci,
Sveta Magdalena na Bregu ter Zgornje in Spodnje Pobrežje.
Po osamosvojitvi lokalij Ruše (okoli leta 1684) in ponovno Svete Magdalene
na Bregu (1788) v samostojne župnije, so spadali k župniji Limbuš kraji Bistrica
pri Limbušu, Laznica, Limbuš, Pekre, Hrastje, Vrhov Dol in Pohorje (V hribih).
Današnja župnija Limbuš zajema kraje Limbuš, Pekre, Laznica, Bistrica
ob Dravi do potoka Bistrica, Hrastje, Vrhov Dol in zahodni del Damiševega
naselja ter šteje okoli 5.600 prebivalcev.

POVEZANOST LIMBUŠKE IN RUŠKE ŽUPNIJE
NEKOČ IN DANES
Limbuška in ruška župnija sta bili skozi zgodovino povezani na različne
načine, od tega da je bila cerkev Marijinega imena v Rušah vse od njenega nastanka, tako kot cerkev Svetega Jožefa na Studencih, druga najbližja romarska
cerkev, in številne so bile procesije limbuških župljanov v Ruše. Ta cerkev je
bila do nastanka ruške župnije podružnica limbuške župnije. V limbuško cerkev
so vseskozi prihajali ob slovesnostih in v pomoč ruški duhovniki in limbuški
v Ruše. Tako je vse do danes.

BENEDIKTINCI V LIMBUŠU
Del benediktinske posesti iz Šentpavla na Koroškem je segal do Ruš, kar
je omenjeno že leta 1091, ko je bilo limbuško gospostvo, segajoče do Ruš, še
v lasti graščakov Lembachov in kasnejših različnih fevdalnih lastnikov vse do
leta 1666.
Leta 1666 so benediktinci iz Šentpavla na Koroškem od lastnice limbuške gospoščine Eleonore Ivniške odkupili grad in grajsko posest nekdanjih
Lembachov, s čimer se prične dolga doba benediktinske posesti na območju
1

Avtor prispevka je napisal tudi poglavje o limbuških duhovnikih, katerega podatki bodo vključeni v enoten
seznam v II. zvezku knjige. (op. ur.)
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župnije Limbuš vse do današnjega časa. Benediktinci iz Šentpavla so posest
upravljali prek svojih upravnikov, iz doslej znanih virov pa sta bila kot meniha v Limbušu v vsem obdobju predvsem dva, ki sta po potrebi pomagala tudi
pri župniji Limbuš. Benediktinska posest je obsegala grad in grajska poslopja
Lembach ter vsa njej pripadajoča zemljišča, kot so vinogradi, njive, travniki in
gozdovi, in sicer na območju Bistrice pri Limbušu, Hrastja, Laznice, Limbuša,
Peker in Vrhovega Dola, delno pa tudi na drugih lokacijah. Lastniki grajske
posesti pa so bili tudi razsodniki v sporih, razen za krvne delikte. Dokler je bil
grad še primeren za bivanje, so upravniki in nekateri izvajalci del na posesti
stanovali v gradu, kasneje pa se je uprava posesti preselila v t.i. Meniški marof
sredi Limbuša. Dela na posesti so opravljali ljudje, ki so stanovali v meniških
objektih in tisti krajani, ki so bili poslovno povezani z benediktinci.
Benediktinska posest je bila v lasti benediktincev iz Šentpavla vse od leta
1666 do danes z izjemo dveh obdobij, in sicer v času jožefinskih reform in v
obdobju socializma od 1946 do 1994.
Danes zajema benediktinska posest Limbuš vinograde, plantaže sadnega
drevja in gozdove, objekt nekdanje viničarske šole v Hrastju in nekaj drugih
zgradb.
Nekdanji Meniški dvor (Meniški marof) v centru Limbuša je sedaj v celoti lepo obnovljen objekt kot markantna zgradba sredi vasi in daleč vidna iz
vzhodne strani prihoda v kraj. Objekt zajema benediktinsko klavzuro, sobe za
goste, jedilnico s kuhinjo, lepo urejeno hišno kapelo s predprostorom ter lepo
kletjo. V objektu je sedaj sedež Benediktinskega priorata sv. Cirila in Metoda
Maribor s priorjem p. Edmundom Wagenhoferjem na čelu. Pater Wagenhofer
je občasno tudi v pomoč limbuškemu župniku. Nekdanja skupna benediktinska
posest na območju župnije Limbuš je od leta 2010 dalje fizično in lastniško
razdeljena na del, ki pripada Benediktinskemu prioratu sv. Cirila in Metoda
Maribor, s sedežem v Limbušu, in pripadajočimi objekti, kot so Benediktinski
dvor, Ob Blažovnici 48 ter 70–74 Limbuš, stanovanjski objekt v Ul. nadvojvode
Janeza 38–44 Limbuš ter na pol porušen objekt »Orlica« v Vrhovem Dolu št. 8.
Upravljalec posesti v velikosti 195 ha z lokacijami v Limbušu, Vrhovem Dolu,
Hrastju in v Pekrah je podjetje Benediktinski dvor d. o. o. Limbuš.
Drugi del posesti v skupni velikosti 15 ha, od tega v Limbušu (Grajski
grič – 7 ha) in v Hrastju (8 ha, od tega 3 ha vinogradov), vključno z objekti
ob Blažovnici 80 v Limbušu in »staro šolo« v Hrastju 10 ter stanovanjsko
poslovnim objektom Hrastje 11 pa je v lastni Stift St. Paul v Labotski dolini
na avstrijskem Koroškem, s katerim upravlja Consortium Paulinum d. o. o.,
Hrastje 11, Limbuš.
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ŽUPNIJSKA KRONIKA
Zgodovinsko pomembna za župnijo je župnijska kronika. Žal so bile župnijske kronike uničene v požarih, zato je župnijska kronika limbuške župnije
popisana šele v letu 1866, ko jo je pričel po drugih župnijskih virih za nazaj
pisati župnik Lavrencij Herg in šele od tedaj dalje je popis stvarnega dogajanja
v župniji urejen kronološko po letih.

Župnijska kronika od leta 1866 do 1992
Župnijska kronika v obliki velike knjige je pisana v nemškem, latinskem in
slovenskem jeziku z različno čitljivo pisavo. Kronika je kronološko neurejena,
ker so se ob začetku pisanja določili prostori za posamezne vsebinske sklope, a
ko je tam zmanjkalo prostora, so se zapisi nadaljevali tam, kjer je v kroniki še
bilo kaj prostora. V letu 1996/97 je bil celoten tekst kronološko urejen, nemški
in latinski teksti so bili prevedeni v slovenski jezik, prenešeni v računalniško
obliko ter kot taki natisnjeni v nekaj izvodih za župnijo in škofijski arhiv.
Župnijska kronika tega obdobja zajema naslednjo vsebino:
• I. Župnija Limbuš
• II. Župnijska cerkev sv. Jakoba (Orožen: Das Bistum und Diözese Lavant) z
risbama Jurija Hudeja: Župnijska cerkev sv. Jakoba v Lembahu in Župnijska
cerkev sv. Jakoba v Lembahu od južne strani
• III. Podružnične cerkve in kapele z risbami Jurija Hudeja: Slovenska gora s
severne strani 1880, Pristava samostana St. Paul 1880, Šola Limbuš 1880,
Župnišče v Limbušu 1880 in Gospodarsko poslopje 1880
• IV. Vaški in poljski križi
• V. Zaporedje župnijskih predstojnikov
• VI. Dotacije in nadarbine
• VII. Izkaz o čistem dohodku Župnije Limbuš (za leto 1865)
• VIII. Vrstni red župnikov
• IX. Vrstni red kaplanov
• X. Statistična tabela o gibanju prebivalstva od leta 1840 do 1880
• XI. Cerkveno premoženje − Notranja oprema in priprave
• XII. Cerkveni dohodki
• Fotografiji: Sv. Bolfenk na Pohorju in Razgledni stolp 1924
• Risbe Jurija Hudeja: 1. Kaplanija v Limbušu 1880, 2. Mežnarija 1880
• Kratki zapisi in popis matičnih knjig
• Popis dogodkov v župniji od leta 1880 naprej
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nove cerkvene reči od leta 1888–1901
Podružnica Matere božje na Gori
Popravila v župnišču in poslopju
Ob času Kn. Šk. obiskanja in nadaljevanje popisa dogodkov za leta od 1901
do 1908
Vstavljena zapisnika Okrajnega glavarstva Maribor v nemščini
Zapisniki komisijskih konkurenčnih ogledov
Zapisi dogodkov po letih od 1924 do 1949
Dopis sreskega poglavarja o dovoljenju Josipu Čeligiju za izgradnjo družinske grobnice ob Slovenski kalvariji na Pekrski gorci
Podroben opis dogajanj župnika Alojzija Jesenka za obdobje od leta 1949
do 1991
Kazalo po abecednem redu v nemščini
Priloge: kopija časopisnega članka iz časopisa Slovenec (30. avgusta 1985)
»Oltarna zanimivost v Limbušu« in »Lastnoročni popis Mehanične orgle«,
fotokopija 13-ih slik o novih zvonovih leta 1929, notni zapis in besedilo pesmi Antona Gruma »Novi zvonovi«, štiri kopije slik s slovesnosti posvečenja
zvonov in dviganja v zvonik, leta 1929, specifikacija prispevka Samostana
St. Paul za zvonove (zapis od 19. 7. 1941), fotokopija dopisa Elektrarne
Fala o zavrnitvi prošnje za doniranje zvonov z dne 18. 5. 1929, fotokopija
slike procesije skozi vas na Telovo v svetovni vojni, račun Godbe požarne
brambe Pekre za sodelovanje na slovesnosti posvetitve zvonov in kopija
bankovca SHS za 1 dinar.

Matične knjige
V župniji so bile v preteklosti vodene naslednje matične knjige:
• Krstne knjige: 1. od 1624 do 1664, 2. od 1664 do 1691, 3. od 1691 do 1730,
4. od 1730 do 1760, 5. od 1761 do 1792, 6. od 1793 do 1817, 7. od 1818 do
1835, 8. od 1835 do 1859 in 9. od 1895 dalje;
• Poročne knjige: 1. od 1700 do 1781, 2. od 1781 do 1818, 3. od 1818 do
1836, 4. od 1836 do 1872 in 5. od 1872 dalje;
• Mrliške knjige: 1. od 1704 do 1737, 2. od 1737 do 1756, 3. od 1756 do
1790, 4. od 1790 do 1819 in 5. od 1819 do 1836. Kasnejše matične knjige
so bile župniji med drugo svetovno vojno odvzete.
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Sedanja župnijska kronika od 1993 dalje
Sedanja župnijska kronika je vodena kronološko po letih, v obliki lepopisne
kronike in sočasno tudi kot računalniška verzija. Kronika je vsakič ob obisku
birmovalca pred sveto birmo tudi pregledana in od njega podpisana.

SKRITO KNJIŽNO BOGASTVO
PRETEKLIH ČASOV LIMBUŠKE ŽUPNIJE
Staro skrito knjižno bogastvo župnije je neprecenljive vrednosti, zato ni
odveč načrt sedanjega limbuškega župnika Andreja Firbasa in njegovih ožjih
sodelavcev, da bi se v prihodnosti uredila spominska soba prve Družbe za branje slovenskih bukvic v Lembahi in župnijska knjižnica.
Skrito knjižno bogastvo preteklih časov, ki ga je v obliki Power point predstavitve predstavil na izobraževalnem večeru 9. 5. 2014 v Limbušu Vili Rezman s
sodelavcema, je zajemalo:
- Anton Lah in njegova Družba za branje slovenskih bukvic v Lembahi 1847
- Z njegovimi regelci o poslovanju s knjigami je začetek uradnega, s pravili
določenega knjižničnega poslovanja na Slovenskem
- Ohranjenih je 28 knjig z exlibrisi o lastništvu Družbe po zaslugi župnika
Andreja Bračiča
- Po prevzemu župnije v letu 1992 je župnik Andrej Firbas pričel iz različnih
depojev v cerkvi in župnišču zbirati in shranjevati obilico starih knjig
- Župnija Limbuš, Mariborska knjižnica in Turistično društvo Limbuš so leta
1997, ob 150-letnici ustanovitve Družbe za branje slovenskih bukvic, pripravili razstavo ostalin Družbe v župnišču in leta 2007 ob 160-letnici tega
dogodka še razširjeno razstavo v župnijski cerkvi
- Nekdanji ruški župan Vili Rezman se je pred par leti v okviru raziskovalnega projekta pri Društvu Lira v Rušah lotil s sodelavci obdelave knjižnega
bogastva ter knjižničarstva na območju Ruš in širše okolice, vključno z
župnijo Limbuš
- Neverjetna so bila odkritja med prebiranjem stotin častitljivo starih knjig
v našem župnijskem domu in zelo zanimiva je bila predstavitev odkritij,
ki so je bili deležni naši župljani na izobraževalnem večeru v organizaciji
Kolpingove družine Limbuš 13. marca letos
- Naj podam iz te predstavitve par zanimivosti:
• Najstarejša najdena knjiga, tiskana v Baslu, nosi letnico 1533, stara je
torej 480 let
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• Druga najstarejša knjiga, tiskana v Benetkah, ima letnico 1578, s starostjo 436 let
• Sledijo knjiga o razlagi stare in nove Zaveze, tiskana v Antverpnu leta
1645, stara 369 let
• Knjiga Bartolomeja iz Urbina »Milleloquium veritatis Sancti Augustini
iz Brixna v letu 1734, v starosti 280 let
• Praznične pridige, tiskane v Dresdnu leta 1755, so stare 261 let
• Klopstockov Mesija iz leta 1771, star 243 let
• Knjiga v slovenščini »Lepi nauki za mladino«, tiskana leta 1814 v
Celovcu, stara okroglih 200 let
• Sledijo še nad sto let stare knjige: Nemško-slovenski slovar iz leta 1789,
štirijezični slovar iz leta 1714, Sebastjan Kneipp z Mein Wasser-Kur, tiskana v Kempnu leta 1891, Kmetijske in rokodelske novice od leta 1848,
Drobtinice, Nedeljske pridige Antona Šerfa – Gradec 1835
Predstavitev v Limbušu 9. 5. 2014 je bila sklenjena z ugotovitvijo, da je staro skrito knjižno bogastvo naše limbuške župnije neprecenljive vrednosti, zato
ni odveč načrt limbuškega župnika Andreja Firbasa in ožjih sodelavcev, da bi
se v prihodnosti uredila spominska soba prvega Društva za branje slovenskih
bukvic in župnijska knjižnica.
Vir: Power point predstavitev Vilija Rezmana s sodelavci v Limbušu in Vili
Rezman »Knjiga/knjižnica«, Lira Ruše, 2013

Knjige Antona Laha in kronogramska plošča
v spomin na Družbo za branje slovenskih bukvic
Župnik Anton Lah je bil leta 1847 ustanovitelj Družbe za branje slovenskih
bukvic v Lembahi, kar se smatra kot začetek ljubiteljske knjižnične dejavnosti
na Slovenskem. Lah je za delovanje Družbe sestavil »Regelce«, ki so bili osnova pravilom delovanja knjižnic v poznejšem času in vodil Družbo do smrti
leta 1861. V župniji se je po zaslugi župnika Andreja Bračiča med II. svetovno
vojno ohranilo 26 knjig te Družbe, ki so opremljene tudi z Ex Libris nalepkami
»Družba slovenskega branja v Lembahi«.
Lahovi Regelci obsegajo 8 členov z naslednjo vsebino:
Družba za branje slovenskih bukvic ima tote regelce
1. Kupile se bodo samo slovenske, dobro zvezane bukve za lepi keršanski navuk
ino za kratki čas.
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2. K' toti družbi znajo le ludie 'z domače Lempaške fare perstopiti, tako, da
eden k’ menjšemu 10 krajcerov srebra naprej vloži; ino taki bojo pomočniki
dobre reči imanuvani.
3. Leti pomočniki znajo kuplene slovenske bukve zabstonj brati na tako vižo:
a.) Postavim, keri 10 kr. naprej vloži, zna 2 meseca zabstonj tote bukve brati;
po totima dvema mesecoma pa zna ene ali druge bukve še pa 2 meseca
tako brati, da bo, kak dolgo bukve v'rokah ima, od dvujih dnevov 1 kr.
šajna, od 4. dnevov 2 kr. i. t. d. plačal.
b.) Keri 20 kr. sr. naprej vloži, zna 4 mesece keri 30 kr. sr. naprej vloži, zna
6 mesecov keri 40 kr. sr. naprej vloži, zna 8 mesecov keri 50 kr. sr. naprej vloži, zna 10 mesecov keri 1 rajniš kr. sr. naprej vloži, zna edno let
zabstonj brati. Po tem pa zna vsaki še enkrat tak dolgo, kak je prej zabstonj bral, tudi za tako malo plačilo bukve imeti, kak je zgorah rečeno,
najmreč, da od dvujih dnevov 1 kr. šajna plača.
4. Keri pa nič naprej ne vložijo, znajo bukve lete družbe tako brati, da od vsakega dneva, dokler bukve v' rokah imajo, 1 kr. šajna v' kaso plačajo.
5. Keri kake bukve za spoznanje rasterga, omaže ali celo zgubi — mora is
svojga lastnega premoženja škodo popraviti.
6. Vsaki mora na posodo vzete bukve nazaj prinesti — ne pa sam komu drugemu dale posoditi; zakaj, da se gor zapiše, gdo bukve vzeme, kakšne ino
gda jih mora odrajtati, keri jih je na posodo vzel.
7. S' tistimi penezi, kere ali pomočniki ali drugi, keri bukve berejo, vkup vlažejo,
bodo se lepe, koristne bukve kupovale — pa tudi stare, po časi stergane ali
oškodjene popravlale.
8. Lete bukve se bodo posebno zaznamlale, da toti družbi slišijo, ino bojo se
pri G. farmeštri hranjuvale, keri vižanje cele družbe na se vzemejo.
V' Lembahi 14. Svečana 1847
Anton Lah m. p. Farm.
Ohranjene knjige so: Sber lepih naukov (1814), Shivljenje svetnikov
(1831), Kershanski katolhski nauk za odrashene ljudi (1836), Dušna pasha
za kristjane (1835), Veliki katekizem (1837), Življenje svete Heme (1839),
Ekserzicije (1839), Premishljevanje trpljenja in smrti Jesusa Kristusa (1845),
Osrečeni kristjani svojimu novoizvoljenimu vikšimu pastirju papežu Piju IX.
(1846), Življenje svetiga mladeniča Alojzija Gonzaga (1846), Sveto leto ino
sveti čas (1847), Čujte, čujte kaj žganje dela! (1847), Kmetijske in rokodelske
novice (1847), Drobtinice (1850), Bogočastje svete katoliške Cerkve (1850),
Malo berilo za pervošolce (1852), Zgodovinski katekizem I. in III. zvezek
(1853), Oče naš in Deset Božjih zapovedi (1854), Slovensko berilo za šesti
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gimnazialni razred (1854), Celjska kronika (1854), Berilo za drugi klas malih
šol na kmetih (1855), Veliko berilo in pogovorilo (1856), Drobtinice za Novo
leto 1856 (1856), Slovenska koleda za leto 1858 (1858), Koledarček sv. Mohora
za navadno leto 1861 (1860) in Kratek popis cesarstva Avstrijanskega (1861).
Posebno pozornost je Lahovi Družbi ob njenih obletnicah z raziskovanjem
in dvakratno razstavo v Limbušu posvetila Mariborska knjižnica.
Župnija Limbuš, Mariborska knjižnica in Turistično društvo Limbuš so leta
1997 ob 150-letnici ustanovitve Družbe za branje slovenskih bukvic pripravili
razstavo ostalin Družbe v župnišču in leta 2007 ob 160-letnici tega dogodka
še razširjeno razstavo v župnijski cerkvi.
Leta 2012 je bila ob 175. obletnici ustanovitve Družbe za branje slovenskih bukvic v Lembahi na pročelju Župnijskega doma v Limbušu odkrita in
blagoslovljena kronogramska spominska plošča. Ploščo je odkrila direktorica
Mariborske knjižnice, blagoslovil pa voditelj Jakobove slovesnosti, župnik iz
Ruš, gospod Robert Senčar.

Kronogramska plošča

Sočasno je bila izdana tudi knjižica avtorja Franja Šauperla »Anton Lah in
Družba za branje slovenskih bukvic v Lembahi 1847«.
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SKLEPNE MISLI
O limbuških duhovnikih in njihovih delih so zapisi v knjigah Limbuš in
Pekre v ogledalu časa in Odsevi Limbuša in Peker v ogledalu časa ter v knjižici Anton Lah in Družba za branje slovenskih bukvic v Lembahi 1847, avtorja
Franja Šauperla, ki so tudi viri za tukajšnji zapis.
Ruše in Limbuš sta imela kot dve sosednji vasi skozi zgodovino vrsto medsebojno povezanih stvari ter dogodkov, tako tudi na področju sakralnih objektov,
romanj, duhovnikov in pokopališč.
Od nekoč do danes je bilo bolj ali manj pogosto medsebojno nadomeščanje
duhovnikov iz Ruš in Limbuša.
Vsekakor pa je pomembna skozi zgodovino sakralna dediščina, ki je prisotna
v obeh sedanjih župnijah in je v tem prispevku opisana.
Naj bo ta prispevek k ediciji »Ruše (Tu sem jaz doma/gost)« v letu 2019 iz
Župnije Limbuš kot sestavina zapisov o sakralni dediščini in naših duhovnikih ter njihovih delih, kar je strnjeno v poglavjih: Območje limbuške župnije
pred njenim nastankom v 16. Stoletju; Nastanek limbuške župnije in njen razvoj; Povezanost limbuške in ruške župnije nekoč in danes; Limbuški župniki;
Duhovniki, limbuški župljani; Duhovni pomočniki v limbuški župniji; Posebni
prispevki limbuških župnikov za razvoj župnije, benediktinci v Limbušu ter
pomniki limbuških župnikov, duhovnih pomočnikov in kaplanov.
Naj plemeniti tokratno knjižico Lire »Ruše (Tu sem jaz doma/gost)« tudi
popis sakralne dediščine in duhovnikov ter njihovih del iz sosednje limbuške
župnije.

VIRI
Družina, 5. 4. 2009: P. Maksimiljan Žitnik – Skrito služenje
Šauperl, F.: Cerkev in župnija svetega Jakoba v Limbušu …1478–1998, Limbuš,
1998
Šauperl, F. in soavtorji: Limbuš in Pekre v ogledalu časa, Limbuš, 2009
Šauperl, F.: Anton Lah in njegova Družba za branje slovenskih bukvic v Lembahi
1847, Limbuš, 2012
Šauperl, F.: Limbuška gospoščina, TD Limbuš, 2015
Šauperl, F.: Odsevi Limbuša in Peker v ogledalu časa, Limbuš, 2017
Fotografije: F. Šauperl
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LOVRENŠKI SAKRALNI SPOMENIKI NA RAZGLEDNICAH

UVOD

S

prispevkom dopolnjujem umetnostnozgodovinsko opredelitev sakralnih spomenikov Lovrenca na Pohorju in njegove okolice, ki jo je za 6.
Glazerjev posvet pripravila umetnostna zgodovinarka Mojca Polona
Vaupotič. Spomenike in njihove prostorske umestitve v kraju predstavljam
s pomočjo starih razglednic iz svoje zbirke, izjema je sposojena razglednica
cerkve sv. Ignacija na Rdečem bregu.
Razglednice lahko opredelimo kot svojevrstne podobe časa, na katerih je
upodobljen trenutek zgodovine. So drobna kulturna dediščina, saj predstavljajo
prave majhne umetnine, hkrati pa so tudi dokumenti, ki vsebujejo pomembne
in zanimive podobe minulega časa. Z njimi si je možno pričarati nekdanje čase,
razne dogodke, spoznavati tedanje ljudi in njihove navade, obenem pa tudi kraje
in pomnike kulturne dediščine. Njihove podobe se včasih precej razlikujejo od
današnjih, ker so se medtem naselja precej spremenila, stare stavbe izginjajo,
posegi v krajino pa so večinoma obsežni.

LITOGRAFIJE –
NAJSTAREJŠE RAZGLEDNICE KRAJA
Prve slovenske razglednice naj bi se pojavile v 80. letih 19. stoletja. Leta
1891 so bile na Dunaju natisnjene večje serije litografij z motivi iz slovenskih
dežel. Nastale so tako, da so ustvarjalci na kamnito ploščo narisali motive raznih
krajev, predvsem panorame ali znamenite stavbe, in jih s plošče odtisnili na
papir. Ena od prvih lovrenških litografij je bila poslana leta 1897, verjetno pa
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je nastala že kakšno leto prej. Kasneje sta ji sledili še dve. Na vsaki od njih je
bil upodobljen kraj z vsemi štirimi cerkvami: Marijino v Puščavi, sv. Lovrenca,
sv. Križa in sv. Radegunde.

Na levi sličici je Marijina cerkev z župniščem in kapelo sv. Ane v Puščavi,
na desni pa panorama Lovrenca – pogled z zahoda. Na panoramski sličici še
ni stavbe nove šole, ki so jo odprli leta 1897. Razglednico so izdelali v umetniškem ateljeju (Kunstanastalt) Karl Schwidernoch na Dunaju (Floridsdorf).
Poslana 16. 8. 1897 v Weiz (Štajerska, Avstrija).

Na prvi razglednici so na levi od zgoraj navzdol nova šola (odprta novembra
1897) s cerkvijo sv. Križa v ozadju, sledita cerkvi sv. Lovrenca in sv. Križa, v
sredini je panorama kraja – pogled z zahoda, na desni pa je Puščava. Poslana 25.
7. 1898 v Celje. Na drugi je levo zgoraj panorama kraja – pogled z juga, spodaj Puščava, desno pa cerkev sv. Križa. Izdelal jo je Kunstverlag J. Jurischek,
Salzburg. Poslana 19. 11. 1899 v Maribor.

MARIJINA CERKEV V PUŠČAVI
V zbirki je skoraj 90 različnih razglednic tega znamenitega romarskega kraja
na Pohorju s cerkvijo iz 17. stoletja. Najstarejše so bile izdane pred letom 1900.
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Na prvi razglednici so od leve proti desni kapela sv. Ane na hribčku Oslica,
župnišče, cerkev ter gostilna s trgovino in mesarijo. Založil Heinrich Krapek,
fotograf v Mariboru. Poslana 3. 5. 1899 v Linz. Na drugi je pogled na župnišče, cerkev in gostilno – kot ga ima popotnik, ki prihaja iz smeri Lovrenca na
Pohorju. Pod cesto teče potok Radoljna. Poslana 28. 9. 1903 na Dunaj.

Na levi razglednici je pogled na Puščavo z vzhodne strani. Mimo kapele
sv. Ane poteka cesta proti prelazu Jodl in od tam na Falo, od župnišča navzdol
pa na železniško postajo Ruta. Izdal jo je Kunstverlag H. Kölz, Dunaj-Gradec.
Poslana 23. 7. 1903 v Nyirbator (Madžarska). Na desni je kapela sv. Ane.
Poslana 7. 8. 1926 v Hofgastein (Avstrija).
Poklicni fotograf Andrej Benet iz Maribora je posnel precej razglednic naših
krajev. Med njimi sta tudi dve zelo zanimivi iz Puščave.
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Na levi je vsakoletni sejem na praznik Marijinega vnebovzetja (15. avgusta),
po domače na veliko gospojnico. Na desni sta poleg cerkve in župnišča vidna
potok Radoljna in cesta iz Puščave proti železniški postaji Ruta. Volovskih
vpreg žal na tej cesti ni več. Razglednici sta nastali okoli leta 1935. Prva ni bila
poslana, druga pa 20. 2. 1938 v Sisak.
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Že zgodaj je bila na razglednicah upodobljena notranjost cerkve. Obe objavljeni sta iz časa tik pred prvo svetovno vojno. Sodita med redke razglednice
z dvojezičnim napisom, saj so na starejših razglednicah prevladovali samo
nemški napisi.

CERKEV SV. LOVRENCA
Župnijska cerkev sv. Lovrenca leži na najvišjem delu kraja. V preteklosti
je bila večkrat prezidana. Po zadnji prezidavi v 17. stoletju je dobila zdajšnji
baročni videz.

Na levi razglednici sta cerkev in župnišče. Založil A. Jäger, trgovec v
Lovrencu, poslana 14. 10. 1903 v Ptuj. Na desni je zgoraj je panorama kraja –
pogled z juga. Na spodnji sličici je cerkev z župniščem. Razglednico je izdelal
Albin Sussitz, Gradec (Graz). Poslana 24. 12. 1906 v Gradec (Graz).
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Razglednico je poslal 26. 4. 1913 tedanji lovrenški župnik Jakobu Pauliču
- Sadoniku (1876–1948), kmetu na Rdečem bregu pri Lovrencu, ki je bil sicer
posebnež, samouk, zbiralec starin, zlasti knjig, dopisnik tedanjih časopisov in
romar. Med drugim je leta 1910 romal v Jeruzalem.

Na prvi razglednici je poleg cerkve vidna stavba, ki še danes služi svojemu
namenu. Zgrajena je bila leta 1929 kot Društveni dom za kulturne prireditve.
Po drugi vojni so jo poimenovali Zadružni dom, po osamosvojitvi pa je postala
Kulturni dom Jožeta Petruna. Razglednico je izdelal poklicni fotograf Mirko
Japelj iz Maribora. Poslana 13. 7. 1933 v Zagreb. Druga je bila poslana 29. 12.
1930 v Maribor.
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Obe razglednici sta bili natisnjeni leta 1991 ob 900. obletnici prve omembe
kraja. Na levi so pogledi na cerkev sv. Lovrenca z različnih strani, na desni
pa je njen glavni oltar. Izdal ju je Župnijski urad, fotografije je posnel Zvone
Podvinski, tiskalo GZP Mariborski tisk.

CERKEV SV. KRIŽA
Stoji v središču kraja in je nastala že v 13. stoletju, v 17. stoletju pa je bila
barokizirana. V njej je na oltarju sv. Florjana najstarejša oljna upodobitev
Lovrenca iz leta 1776.

Levo pogled na cerkev sv. Križa z Gornjega trga, desno pogled s Spodnjega
trga. Prvo je založil F. Novak, lovrenški trgovec, poslana je bila 2. 12. 1901
v Judenburg. Založnik druge je bil Alois Jäger, lovrenški trgovec. Poslana l.
1912 v Gradec (Graz).
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Zaradi naslovnika zanimiva razglednica središča Lovrenca s cerkvijo sv.
Križa je nastala v času, ko cesta skozi kraj še ni bila asfaltirana. Poslana je
bila 4. 11. 1963 v Šentjernej pri Novem mestu patru dr. J. Edgarju Leopoldu,
priorju Kartuzije Pleterje.

CERKEV SV. RADEGUNDE
Prvotna skromna gotska cerkev je bila temeljito spremenjena in je dobila
sedanjo obliko v 18. stoletju.

Levo zgoraj je nova šola, odprta leta 1897, desno cerkev sv. Radegunde,
levo spodaj pa cerkev sv. Lovrenca. Založil jo je F. Novak iz Lovrenca. Poslana
17. 7. 1901 v New York.
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Pogled na cerkev sv. Radegunde z okolico. Motiv je bil posnet z brega nad
ribnikom lovrenškega župnišča. Razglednico je založil J. Michelitsch, lovrenški
trgovec. Poslana 28. 5. 1905 na Dunaj. Tudi desna razglednica je bila poslana
na Dunaj – med prvo svetovno vojno (19. 1. 1917).

CERKEV SV. IGNACIJA NA RDEČEM BREGU
Zanimiva romarska cerkev je bila sprva lesena, leta 1769 pa jo je zamenjala
zidana. Menda je edina v Sloveniji, ki je posvečena sv. Ignaciju Lojolskemu.

Razglednico, ki jo ima v zbirki Lovrenčan Maks Bedenik, so podpisali romarji iz Lovrenca na Pohorju. Na sprednjo stran so v nemščini zapisali, da so
romali k Ignaciju in ob tem ugotavljajo, kako veselo je na planini. Poslana 7.
6. 1927 v Zagreb.
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Razglednico je izdal Župnijski urad Sv. Lovrenc na Pohorju okoli leta 2000.
Foto Franc Vračko.

POKOPALIŠKA KAPELA MARIJE SEDEM ŽALOSTI
Postavljena je bila v neoromanskem slogu leta 1882 na lovrenškem pokopališču. Posebne razglednice kapele ni, vidna pa je na nekaterih panoramskih
razglednicah Lovrenca.

Manjša sličica je izrez iz razglednice s panoramo kraja – pogled z zahoda.
Na njej je vidno pokopališče s kapelo, za njim cerkev sv. Lovrenca. Založil
J. Michelitsch, lovrenški trgovec. Poslana 8. 8. 1907 v Gratwein pri Gradcu
(Gradec).
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ZNAMENJE SV. MIKLAVŽA
Kip zavetnika splavarjev se nahaja pod pločevinasto baldahinasto strešico
na Gornjem trgu že od leta 1754 in je delo kiparja Jožefa Stauba. Sprva je stal
na sredini ceste, leta 1928 pa so ga prestavili ob njen rob.

Na obeh razglednicah stoji znamenje še na prvotnem mestu. Levo je okoli
leta 1910 založil Alois Jäger, lovrenški trgovec. Založnik desne ni znan, poslana
je bila 9. 8. 1924 v Maribor.

Na prvi razglednici je na desni zgornji sličici znamenje že ob robu ceste. Na
levi spodnji sličici je vidna kapelica na Glažučkem polju pod Gornjim trgom.
Poslana 11. 4. 1940 v Sevnico ob Savi. Tudi na drugi razglednici je znamenje
že na sedanjem mestu. Poslana 7. 2. 1960 v Temerin (Vojvodina).

KAPELA V KURJI VASI
V Kurji vasi na začetku Lovrenca je nekoč stala kapela, posvečena sv. Janezu
Nepomuku. Pokrivala jo je opečna streha s stolpičem, v katerem je bil zvon.
Na zadnji strani je imela do tal segajočo globoko nišo z izvirom pitne vode, ki
je bila hladna tudi poleti sredi največje vročine. Uporabljali so jo domačini, z
njo so se lahko odžejali romarji, ki so romali v Puščavo na Ansko nedeljo ali
na praznik Marijinega vnebovzetja, po domače na veliko gospojnico. Nad nišo
s studencem je bila freska sv. Janeza Nepomuka. Čas nastanka kapele ni znan,
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podrli so jo leta 1971 zaradi rekonstrukcije ceste ob njej. Obljuba, da jo bodo
postavili nazaj, je bila žal prazna. Ohranil se je samo lesen kip matere božje z
Jezusom, ki je bil na oltarju. Res škoda za kapelo.

Razglednico Lovrenca s Kurjo vasjo v ospredju je okoli leta 1935 založil
Vilko Weixl, lastnik papirnice v Mariboru. Nekdanja kapela je vidna na desnem
robu razglednice.

Fotografiji iz časa pred podrtjem kapele. Na levi (last Lovrenčana F.
Javornika) je Kurja vas s kapelo, na desni kapela od blizu (iz knjige Lovrenc
na Pohorju skozi stoletja).
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NOVEJŠA RAZGLEDNICA
Sakralni spomenik so še vedno dobrodošel motiv tudi na novejših razglednicah, kar dokazuje nasednja razglednica Lovrenca na Pohorju.

Na levi zgornji sličici je pogled na kraj z zahoda, vidni sta cerkvi sv.
Lovrenca in v ozadju sv. Križa. Na levi spodnji sta gasilski dom in cerkev sv.
Križa, na vmesni Ladejenkovo, najstarejša stavba v kraju, na desni pa je znamenje sv. Miklavža,. Avtorja fotografij E. Golob in D. Prosenak. Poslana 16.
8. 2016 v Kotlje.
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LOVRENŠKI SAKRALNI SPOMENIKI –
UMETNOSTNOZGODOVINSKA OPREDELITEV

UVOD

K

onstrukcije slovenskih cerkva so »v svoji duši« prevelike, da bi lahko sploh kdajkoli komu izpovedale vse svoje skrivnosti. Nikoli se ne
konča štetje časa, dogodkov in lepote, ki jih premorejo. Vsaka stena
je dediščina del iz »tistih dni«, kamor se v umetnosti vedno znova vračamo in
spet na novo pripovedujemo tudi že povedane zgodbe. Marsikdaj se med njimi
najde še kakšna nova, pred kratkim odkrita svojstvenost.
Cerkev kot razpoznavni znak določenega obdobja zgodovine umetnosti
govori ljudem o svoji vsebini, ne glede na to ali gre za katedralo ali zgolj za
vaško cerkvico, zato se tudi razlikuje od ostalih, profanih zgradb. Tako je prostor, ki ga krščanstvo uporablja za svojo liturgično prakso, v večini primerov
sestava podobnih arhitekturnih ureditev, ki tvorijo premišljeno strukturirano
in oblikovno zaokroženo celoto. Najpogosteje so izraz poglobljenih razmislekov o umestitvi sakralne vsebine v dani prostor z izbiro primerne lokacije ter
ureditvijo primernega dostopa in spremljajočih prostorov. Ti so potrebni za
delovanje celote in teološko utemeljenega notranjega ustroja. S tem je v njej
upoštevan način arhitekturnega izražanja, ki se je nadgrajeval skozi stoletja ter
tako postal del kulture nekega naroda. Cerkev tako nadaljuje vlogo znamenja v
prostoru. Umetnost pa se v svoji virtuozni sposobnosti, da z lepoto očara človeka, steguje po njej edinem resničnem in hkrati nikoli dokončno obvladanem
izzivu – v tostranskem izraziti nebeško.
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Duhovniki na našem območju, ki so v preteklosti v njih opravljali svoje
poslanstvo, so se vedno znova srečevali s sintezami različnih umetnostnozgodovinskih slogov. Tudi sami so poleg umetnikov namenjali veliko lastnega
navdiha v ustvarjalnosti za sijajen izgled sakralnih spomenikov. S tem je upoštevan način arhitekturnega izražanja, ki je bil nadgrajevan skozi stoletja ter
tako postal del kulture naroda. Cerkve ter ostali sakralni spomeniki pa tako
nadaljujejo vlogo znamenj v prostoru.

MARIJINA CERKEV V PUŠČAVI
Puščavo, ki je bila v 11. stol. najbrž zares »puščava«, je leta 1091 dobil v
svojo posest znameniti benediktinski samostan v Št. Pavlu na Koroškem. V teh
krajih in širši okolici, si je z gradnjo cerkva in kapel v stoletjih utrjeval svoje gospodarsko zaledje, ob tem pa hkrati vzpodbujal versko misel. V obdobju gotike
je bila v Puščavi postavljena manjša gotska cerkev, posvečena sv. Štefanu, leta
1627 pa jo je opat benediktinskega samostana Hieronimus Markstaller preimenoval v cerkev sv. Trojice in Device Marije. Zaradi naglega razvoja božje poti
po tej skrivnostni procesijski poti med godovi, so po naročilu naslednjega opata
leta 1672 cerkev na novo pozidali, pri čemer so od prejšnje ohranili le zvonik.
Zunanjščina cerkve nam sicer ne pove veliko, saj je z gladkimi stenami razmeroma pusta, le segmentna okna v dveh nadstropjih nam dajo slutiti, da se notranja arhitektura in z njo vred prostor močno razvijata v višino. Na zunanjščini
je potrebno omeniti to, da ima njeno vzdolžno telo ob straneh dve zaobljeni
kapeli in da je tudi globlji prezbiterij na vzhodni strani polkrožno zaključen.
V cerkev vodijo trije kamniti vhodi, med katerimi je glavni, z dvema stebroma in s prekinjenim čelom še posebej poudarjen. Na vseh treh vhodih se pojavlja kiparski okras z angelskimi glavicami ter sadjem, kar je ena od značilnosti
renesanse. Skratka za puščavsko cerkev lahko opravičeno rečemo, da gre za
arhitekturni spomenik pozne renesanse. Cerkev se končuje s trostranim zaključkom, ki obsega prečno ladjo in prezbiterij. Levega krila se drži nadstropna
zakristija z uvitim podstrešnim stopniščem, desnega pa prizmatičen zvonik,
opremljen z zvonastimi biforami in pokrito kupolasto-latemasto pločevinasto
streho. Na prezbiterijskem polkrožnem zaključku je vzidana plošča, na kateri
piše, da je cerkev na čast sv. Trojice in Device Marije postavil leta 1627 šentpavelski opat Hieronim Marchstaller (1616 do 1638). Napis na drugi plošči,
ki je vzidana na desni strani cerkve, pa pove, da so cerkev kasneje bistveno
povečali in njeno zasnovo temeljito spremenili. Leta 1672 so pod opatom
Filipom Rotenhauslerjem dokončali in posvetili cerkev, kakršna je še danes. V
njej namreč spoznamo tip stavbe, ki je značilen za prizadevanja v oblikovanju
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cerkvene arhitekture 17. stoletja. Puščavska cerkev ima svojo zgodovino in
pripoveduje svojo zgodbo, zato zahteva od gledalca čisto svojevrsten pristop.
S plastmi svojega spomina ga nagovarja, da stopi z njo v dialog in tako oblikuje
organizem, ki lahko, če med njima preskoči iskra, v marsičem preseže sporočilo
tradicionalno pojmovanega arhitekturnega organizma.

Marijina cerkev v Puščavi, 17. stoletje (foto Anžej Bečan)

Glavni portal Marijine cerkve (foto Mojca P. Vaupotič) Del cerkvene notranjosti (foto Mojca P. Vaupotič)
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Zgodba se nadaljuje ob vstopu v svetišče. V notranjosti je z visokimi polkrožnimi loki razdeljena v tri ladje, od katerih je srednja očitno širša in višja od
stranskih dveh. Tako ostaja nad njima še dovolj prostora za empore, ki dobivajo
svetlobo skozi zgornja okna in se s pravokotnimi odprtinami povezujejo z glavno ladjo. Na vzhodni strani oblikujeta obe stranski kapeli še prečno ladjo ali
transept. Proti vzhodu pa se glavna nadaljuje v globok prezbiterij. Ta arhitektura
je jasno in pregledno grajena ter zasnovana na medsebojnem skladju nošenih
in nosečih delov. Arhitekturni elementi so obogateni z razčlenjenim konzolnim
vencem, ki ga opirajo pilastri z bogatimi listnimi kapiteli, velike reliefne glave
angelov pa se ozirajo z vrhov polkrožnih lokov. Križni oboki, ki jih omejujejo
oproge v širini arkad in v razmiku posameznih slopov, pokrivajo posamezne
prostorske enote, se ritmično nizajo druga ob drugi in se zlivajo v prostorsko
celoto. Prav ta ocena prostora pa je tista, ki puščavsko cerkev upravičeno uvršča
med redke renesančne sakralne objekte na Slovenskem. Takšna zgradba je sama
po sebi dovolj močna v izrazu, da ne potrebuje nobenih slikarskih dopolnil,
saj so arhitekturni členi hkrati tudi lepotno dovolj izrazni, da popolno zaživijo
pred nami. Očitno lahko rečemo, da je ta cerkev spomeniško najpomembnejša
stavba šentpavelskih benediktincev. Pevska empora z obojestranskima stopniščema zaseda prvo obočno polo. Iz prezbiterija vodita pravokotna portala
s segmentnima čeloma in operutničenima angelskima glavama v zakristijo in
zvonico. Oratorij in nadstropje z zvonikom se lunetasto odpirata v prezbiterij.

Glavni oltar (foto Anžej Bečan)
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Glede notranje opreme Marijine cerkve, pa poglavitno pozornost pritegne
glavni oltar, saj gre za do vrha segajočo kompozicijo, razčlenjeno v tri nadstropja, katerih vmesne grede počivajo na ovitih, brazdastih stebrih. Prostor
med stebri je namenjen skulpturam, te pa posedajo na ogredjih in z njimi vred
izzveneva oltar tudi v višino. Po svoji zasnovi, značilnih arhitekturnih členih
in ornamentiki, ki se spleta v zavoje hrustančevja, pa tudi po umirjenih držah
figur govori oltar za nastanek okoli sredine 17. stoletja. To je bil čas, ko so v
naših krajih nastajali tako imenovani »zlati oltarji«, ravno zaradi svoje bleščeče
pozlate, ki spremlja njihove razgibane in bogato izrezljane nastavke. Puščavski
oltar po tej plati morda ni povsem tipičen »zlati oltar«, saj je njegova ornamentalna dinamika precej skopo odmerjena, med kipi pa pritegneta pozornost
le skulpturi sv. Pavla in sv. Petra. Ti namreč po merilu, predvsem pa po izrazu
obrazov in obdelavi draperije preglašata ostale figure na oltarju. V samem centru oltarja se nahaja kip Marije Kraljice in Pomočnice z Jezusom v naročju.
Nad njo sta Sv. Duh in Bog Oče z zemeljsko kroglo. Nad Marijinim kipom je
sv. Benedikt, ob njegovi strani sta sv. Štefan in sv. Lovrencij. Še više zgoraj
je v sredini sv. Katarina, desno od nje je neznana redovnica in levo sestra sv.
Benedikta Sholastika. Povsem na vrhu je postavljen nadangel Mihael. Vsi kipi
so obdani z angeli. Oltar ima lep lesen antipedij z reliefi.
Kot mnogi drugi oltarji iz 17. stol., ki so se ohranjali skozi ves barok, je tudi
puščavski doživljal spremembe in dopolnitve. Že Marija z detetom v osrednji
niši očitno ni delo iste roke, kot kipi iz nastavkov. Z izrazitim slogovnim pečatom 1. polovice 18. stol. opozarjata nase prav tako s trakasto predrokokojsko
ornamentiko razgibani tabernakelj in antependij. Prav slednji nas spomni na
mnogo ostalih del v Dravski dolini in s tem nam razkriva avtorja – celovškega
kiparja Krištofa Rudolpha, ki je umrl pred letom 1740. Zadnji, ki je dopolnil
puščavski veliki oltar pa je bil cenjeni mariborski kipar Jožef Straub (17121756), ki je prišel iz Wiesensteiga na Württemberškem ter se ustalil v Mariboru.
V skladu z umetnostjo svojega časa je vanj oblikoval oltarni nastavek, »lebdečo« kompozicijo Boga Očeta s Svetim Duhom ter leteče putte. Pri Straubu se je
najpogosteje uveljavljal tip oltarja s stebri, ki nosijo masivno ogredje, nad njim
pa se dviguje ostenje oltarnega vrha – atike. To se pokaže še pri dveh oltarjih,
in sicer v frančiškanski cerkvi v Ormožu (danes pri sv. Ignaciju na Rdečem
bregu na Pohorju) ter v kapeli sv. Ane, prav tako v Puščavi. Pri slednji je Straub
arhitekturo oltarja podredil govorici figuralike in ornamenta.
V Marijini cerkvi pripadajo zgodnjemu baroku še tri dela – oltarja v stranskih kapelah in prižnica. Oltarja sv. Benedikta in Roženvenski oltar sta posebnost prav zaradi svojih nastavkov in skulptur. Z razčlenjenima nastavkoma
zavzemata vso širino kapel, medtem ko na vrhu nimata običajnih zaključkov
201

Mojca Polona Vaupotič/ Lovrenški sakralni spomeniki - umetnostnozgodovinska opredelitev

– atik. Pozornost vzbujajo predvsem ogromni kipi svetnikov, ki se nam predstavljajo kot naturalistični silaki s patetičnim navdihom in svojevrstno sugestivnostjo. Prav gotovo je avtorja teh oltarjev, kot tudi mojstra velikega oltarja
pripeljal v Puščavo graditelj cerkve – šentpavelski samostan.
Od tod naprej pa se nam iskanje za avtorji zamegljuje in trenutno ostajamo pri
precej skopi ugotovitvi, da je Puščava z arhitekturo in opremo vred na slovenskem kulturnem področju zelo osamljena prav zaradi precejšnjega dotoka tujih
moči. Kaj več nam o svojem poreklu prav tako ne povesta niti oltarni podobi
omenjenih stranskih oltarjev. Umetnostni zgodovinar Emilijan Cevc je zapisal,
da nas s kratico Fr. Hint. označena slika Sv. Benedikta opozarja na sočasno štajersko baročno slikarstvo. Ob tabelni sliki sv. Benedikta pri premišljevanju so
postavljeni kipi sv. Nikolaja, sv. Leopolda, sv. Henrika in sv. Avguština.

Oltar sv. Benedika (foto Anžej Bečan) Roženvenski oltar (foto Anžej Bečan)

Prav tako se tudi slikarsko delo vseh svetnikov iz nasprotnega, Roženvenskega
oltarja približuje graškim vzorom in celo kar slikarju Giovanniju Pietru de Pomisu.
Ob tabelni sliki Marije, ki moli in je predvidoma delo slikarja Giovannija Pietra de
Pomisa, so postavljeni kipi sv. Dominika, sv. Davida, sv. Ožbalta in sv. Benedikta.
K manjšim oltarjem v cerkvi sodi še Križev oltar, kjer velik križ obdajajo
angeli, na vrhu pa je sveta Trojica. Ob oltarju sta nekdaj bila sv. Jožef in sv.
Terezija Velika, ki sta trenutno v depoju.
K izvirni opremi puščavske cerkve sodi tudi prižnica. S prižnico (kancel),
ki jo obdajajo brazdasto kanelirani stebriči in jo krasi hrustančasta ornamentika
ter motivi z granatnim jabolkom, se uvršča med sorazmerno redke ohranjene
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prižnice iz 17. stol. pri nas. Večino takšnih prižnic so namreč v 18. stol. nadomestili z deli iz obdobij zrelega in poznega baroka.
Romarsko cerkev sv. Marije v Puščavi, po vsem opisanem, opredeljujemo
v čas pozne renesanse in zgodnjega baroka. Ob ogledu časovno in prostorsko
tako bogatega svetišča lahko začutimo posebno izmenjavo; človek daje prostoru svoja čustva in asociacije, prostor pa mu daje svojo avro, ki izvablja in
osvobaja človekovo zaznavanje in mišljenje. Arhitekturno delo ni le doživetje
posamičnih podob v naših očeh, ampak ga doživljamo v njegovem utelešenem
in duhovnem bistvu. Ponuja nam prijetne oblike in površine, oblikovane za dotik očesa ter drugih čutov. Vključuje pa tudi druge telesne in duhovne strukture
in daje našemu eksistencialnemu doživljanju notranjo povezanost in pomen.

KAPELA SV. ANE
Kapela stoji na hribčku Oslica v Puščavi, severno nad župnijsko cerkvijo
sv. Marije. Je pravokotnega tlorisa s polkrožnim zaključkom in sorazmerno
visoka. Streha je bila prvotno krita s skodlami, na njej počiva nad vzhodnim
pročeljem lesen stolpič. Vhodna fasada ima v pritličnem delu širok odprt lok,
za njim pa je plitva križno obokana vhodna lopa. Notranjščina je preprosta,
apsidalni del je prav tako obokan. V njem je oltarček sv. Ane iz druge polovice
18. stoletja. Kapelica je bila zgrajena leta 1659. Notranjost stavbe je deloma
baročna iz druge polovice 18. stol., deloma historična iz leta 1875. Ima zelo
lepo lego in je sestavni del širšega območja puščavske cerkve.

Kapela sv. Ane na Oslici v Puščavi (foto Gregor Rezman)
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CERKEV SV. LOVRENCA
V LOVRENCU NA POHORJU
Osnovne značilnosti baroka so metamorfoza naravnih oblik, sprememba klasičnih proporcev, učinki širjenja in oženja elementov ter optične prevare. To so
spretnosti, ki pripomorejo, da ima umetniško delo večji čustveni učinek, da vzbuja
presenečenje ali občudovanje ter doseže dojemljivost in sporočilnost tudi tistega,
kar je daleč od običajnih doživetij. Umetniki so iskali nepretrgano kontinuiteto med
zunanjimi in notranjimi prostori, med arhitekturami in poslikavami, pa tudi med
umetnim in naravnim. Naročniki umetniških del pa se skoraj nikoli niso odločali
le za povprečne umetnike, večinoma so izbirali med boljšimi in prav zaradi višje
umetniške vrednosti so njihova dela preživela različne ujme časa in mnogo se jih
je ohranilo do današnjih dni. Tokrat imam v mislih neprecenljivega kiparja Jožefa
Holzingerja, ki je v tej cerkvi pustil več kot le skulpture, pustil je dobršen del svoje
svojih umetniških želja v potezah svoje učene in za kiparstvo posvečene roke.
Ambient, ki je namenjen cerkvi sv. Lovrenca, župnišču in mežnariji ima izjemno lego, saj leži na najvišjem delu trškega naselja v Lovrencu na Pohorju. Ta
površina je nastajala vse od 15. do 19. stoletja. Prvotna cerkev iz 1. polovice 12.
stol. je bila romanska, v 1. polovici 15. stol. je bila gotizirana. Današnja cerkev je
plod mnogih prezidav in je povsem baročnega videza, ki ga je dokončno osvojila
leta 1765/66. Do leta 1864 pa se je ob njenih zidovih nahajalo tudi pokopališče.

Župnijska cerkev sv. Lovrenca (foto Anžej Bečan)
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Poleg gotskega sloga je pri nas barok pognal najgloblje korenine. Njegove
rojstne letnice ni mogoče natančneje določiti, kot je tudi težko reči, kdaj se
je končal, saj je v poljudnejši plasti izzveneval še globoko v 19. stoletje. Na
splošno pa velja, da o začetkih baroka na Slovenskem ne moremo govoriti pred
sredo 17. stoletja.
Pravilno orientirano svetišče (v-z) sv. Lovrenca sestavljajo pravokotna
ladja z obojestranskima pravokotnima kapelama in zakristijo ter zvonikom na
severozahodnem vogalu. Prezbiterij na vzhodni strani je polkrožno zaključen
in nekoliko ožji, na nasprotnem delu svetišča pa je vzidan zvonik, od katerega
je spodnji del gotski.
Zunanjost stavbe kaže enotno baročno podobo. Na fasadi izstopajo plitvi
ogalniki, predirajo pa jo trije kamniti, pravokotni, ušesasto oblikovani ter profilirani portali. Od teh nosi glavni na zahodni strani letnico 1766, njegov okvir
pa je okrašen s cvetnimi venci. Okna so zamrežena z diagonalnimi mrežami.
Zvonik členita stenska zidca, predirajo pa polkrožno zaključene oziroma rahlo zašiljene line s posnetimi robovi, katerih eno napol zakriva ladijska streha.
Poznogotski zvonik zaključuje baročna, zvonasto-gobasto-latemasta streha.
Cerkveno ladjo pokrivajo štiri prečne kape, ki jih nosijo bogati slopi, pevska
empora pa počiva na dveh toskanskih stebrih. Severno in južno kapelo prekrivata zelo plitvi banji. Vzhodna ladijska traveja prehaja v širok slavolok, medtem ko prezbiterij pogrinja kapa in polkrožni zaključek s tremi sosvodnicami.
V stene je vzidanih več nagrobnikov iz 1. polovice 19. stoletja. Ladijski strop
krasi figuralno dekorativna slikarija iz leta 1892, ki je delo lokalnega avtorja,
ne sodi pa med kvalitetnejše.
V cerkvi so štirje baročni oltarji, prižnica in oratorij. Veliki oltar sv. Lovrenca
je delo kiparja Jožefa Holzingerja iz druge polovice 18. stoletja. Prav tako
tudi monumentalne skulpture, gracilni angeli v atikah in v ljudske noše oblečena svetnika Izidor iz Notburga ter umirajoča Rozalija in še nekaj ostalih.
Reprezentativnost skulptur je v sozvočju z valovitimi gubami draperij ter gestikulacija rok skladno ubrana z umirjenimi psihičnimi izrazi Holzingerjevega
poznega baroka. Naslednji, Marijin stranski oltar je prav tako delo kiparja
Jožefa Holzingerja, ki pa svoje protagoniste na oltarju že predstavlja v klasicistični baročni strogosti svojega časa.
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Pogled proti vzhodnemu delu cerkvene notranjosti (foto Anžej Bečan)

Stranski oltar sv. Sebastijana izstopa s tabelno sliko umirajočega, s puščicami prebodenega svetnika, katerega avtor je priznan slovenski baročni slikar
Anton Lerchinger iz Rogatca. Po zgledih visokega baroka je markantna figura
atletske postave sv. Sebastijana ter svetlo – temni svetlobni kontrasti, blizu vsej
ostali kvaliteti tistega časa, ki jo je Lerchinger ustvaril v olju.

Anton Lerchinger, Mučeništvo sv. Sebastjana (foto Mojca P. Vaupotič)
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V južni kapeli se nahaja oltar sv. Miklavža iz začetka 18. stoletja. Osrednji
kip sicer ni delo konjiškega mojstra Mihela Pogačnika, medtem ko pa slogovne
posebnosti tega avtorja izpričujejo ostale figure. Tudi kompozicija z moštranco
in klečečima angeloma v atiki je značilnost, ki jo poznamo z drugih njegovih
oltarjev.
Orgle v cerkvi so baročno koncipirane, empirsko okrašene iz sredine 19.
stol., klopi so baročne, zvonova pa sta graška izdelka, nastala med leti 1719
in 1727.
Za Jožefa Holzingerja (1735 – 1797), ki si brezpogojno zasluži nekaj besed,
pa lahko upravičeno rečemo, da je ne le vodilni ampak tudi zadnji štajerski baročni kipar. Njegovo ustvarjanje je razpeto med polnih štirideset let: pričenja
se v vzdušju Straubove dobe in traja ob zmagovanju izrednega števila naročil
in s skoraj nezmanjšano umetniško zmogljivostjo vse do konca 18. stoletja.
Holzinger se je uveljavljal izključno s sakralnimi deli – posvetnih vsaj doslej
nismo srečali. Znan je kot avtor oltarnih kompozicij in kot kipar. Avtorji skulptur sicer niso vedno zasnovali tudi oltarnih nastavkov, pri Holzingerju pa se
pokaže, da zamisli izhajajo za oltarje iz enega in istega vira; iz dokumentov p
aje razvidno, da je mojstrova delavnica ponekod opravila tudi mizarska dela –
izdelala je torej arhitekturo oltarjev.
Tipološko lahko Holzingerjeve oltarne kompozicije razvrstimo v dve skupini: v prvi mojster z različicami nadaljuje izročilo poznobaročnega oltarja, kot
ga je poznal že Jožef Straub, v drugo vrsto pa sodijo oltarni nastavki s klasicističnim arhitekturnim poudarkom.
Holzingerjeve prižnice (kancli) jasno razodevajo, da si jih je zamislil kipar,
saj njihovo arhitekturo izdatno poživlja le njemu lastna figuralika. Med najbolj slikovitimi prižnicami je prav ta v cerkvi sv. Lovrenca. Pri tej skulpture
simbolizirajo kontinente sveta, medtem ko kiparski reliefi obkrožajo ograjo.
Vzporedno poteka tudi dekoracija likov na ostrešju prižnice. V cerkvi je našel
svoje mesto tudi za oratorij, tako da leseni arhitekturni element samostojno
izstopa iz stene, je bogato profiliran ter ima zamrežena okna. Čelno stran oratorija krasita dva putta, rokokojske kartuše ter girlande.
In kako prepoznamo Holzingerjevo roko? Čeprav je mojster ubiral svoje začetne korake za prezgodaj umrlim Jožefom Straubom, pa kljub temu ne gre pri
njem zgolj za posnemanje Straubove monumentalnosti in silovitosti – opazna
je le poudarjena robusnost – ki pa z leti pri Holzingerju izginja. Na Strauba nas
spominjajo zgolj podrobnosti, kot so poudarjene velike oči, s svedrom oblikovani kodri las in kompaktna draperija, ki je udejanjena ob spodnjem robu
oblačil, značilne pa so še trdo zalomljene in lijakasto odprte gube.
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V nadaljnjem Holzingerjevem zorenju Straubovi vplivi čedalje bolj bledijo.
Holzingerjeva figura postaja bolj umirjena in vzravnana, gestikulacija ne pozna
več straubovske krčevitosti, še manj pa je Holzingerju blizu ekstatična zamaknjenost. Obličja njegovih figur z leti prešinja izraz nekega notranjega miru,
patos je obrzdan, veselje, žalost in predanost pa so izraženi s poduhovljenim
izrazom likov s pravilnimi ter lepotnimi črtami na obrazih. S fiziognomijo se
sklada uglajena gesta in gubanje oblačil ni več dramatično in bučno, ampak se
raje usmerja v rahlo valovanje; pogosto so gube tudi značilno razpotegnjene in
se ob robu oblačil »pljuskajoče« zavihujejo. Svetniki nas prav s takšno karakteristiko nagovarjajo iz baročnih oltarjev v cerkvi sv. Lovrenca.

J. Holzinger, Glavni oltar (foto Mojca P. Vaupotič)

Prižnica (foto Mojca P. Vaupotič)

POKOPALIŠKA KAPELA MARIJE SEDEM ŽALOSTI
Kapela, ki se nahaja na lovrenškem pokopališču, je nastala leta 1882. Gre
za pravokoten tloris s polkrožno apsido, nad fasado pa je zvonik. Pred vhodom
je lopa z obokom, portal je kamnit. Polkrožna apsida je členjena s pilastri z
jonskimi kapiteli in ima polstožčasto streho. V tem primeru gre za neoromansko
profilacijo. V notranjosti se nahaja oltar Marije sedem žalosti. Stoji na pokopališču jugozahodno od trškega jedra.
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Pokopališka Kapela Marija sedem žalosti (foto Anžej Bečan)

CERKEV SV. KRIŽA
Zavedati se moramo, da je bila cerkvena stavba za ljudi od vekomaj najpomembnejša stavba v njihovem kraju in ti so se hkrati trudili, da bi bila najlepša.
Nikdar in nikjer se človek ni odrekel svojemu spoznanju, da je arhitektura, pa
naj si bo sakralna ali urbana, nekaj več kot samo gradnja. Premnoge arhitekturne kvalitete je človek ustvaril v najtežjih materialnih pogojih, z vso svojo
premišljenostjo in občutjem. Umetnine, ki so v njej, sicer pripadajo določenemu
obdobju in so tudi povezane z njim, vendar postanejo dragocene šele takrat,
ko se dvignejo nad čas in s tem osvojijo one nas in mi njih. Temu bi preprosto
lahko rekli: esenca brezčasnega.
Podružnična cerkev sv. Križa stoji s poudarjeno lokacijo sredi trga v
Lovrencu. Nastala je v 13. stol., nakar je bila leta 1659 barokizirana. Zvonik je
nastal kasneje, v začetku 18. stoletja. Sestavljajo jo tristrano zaključen prezbiterij, zakristija ter prizmatično prizidan zvonik s pločevinasto laternasto streho
in čelom z baročnim (Borominijevim) zaključkom. Zvonik obrobljajo lizene
in ga po višini delijo trije pasovi. Fasada ladje in prezbiterija so deljene s talnim zidcem in ogrednim napuščem. Okna so pravokotna, na gornji strani jih
zaključujejo ločene enostavne lunete. Na zunanji steni prezbiterija je prav tako
slabo ohranjena, prekrita, oziroma nejasna freska Marije in Janeza Evangelista,
delo neznanega avtorja.
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Cerkev sv. Križa (foto Anžej Bečan)

Pogled na Spodnji trg Lovrenca s cerkvijo sv. Križa
(foto Anžej Bečan)

V notranjosti sakralnega prostora pokrivata pravokotno ladjo dva križna
oboka, ločena z oprogama, ki ju nosijo trije pari toskanskih pilastrov. Cerkveni
slavolok je členjen in potlačen; tristrano zaključen prezbiterij, zakristijo pa
pokriva križni obok. Pevska empora prav tako počiva na dveh toskanskih stebrih in dveh konzolah ter se konveksno – konkavno razvija v prostor. Vrata, ki
vodijo v zakristijo, so preprosto kamnito delo iz 18. stoletja.
V cerkvi so (bili) trije oltarji, ki pa se že »spogledujejo« s časom rokokoja,
ki je sledil baroku. To je vidno pri ornamentiki, saj pri glavnem oltarju zasnova
nastavka in akantova ornamentika pričata za pozno 17. ali zgodnje 18. stoletje.
Glavni oltar predstavlja Križanega, asistenčni figuri pa sta izredno sloka in manieristična kipa Marije in sv. Janeza Evangelista. Križ v njegovi osrednji niši
je novejši, kartuša z napisom »Consummatum est«, ki jo držita dva putta, pa
je delo mojstra Mihela Pogačnika, s katerim smo se že seznanili v podružnični
cerkvi sv. Lovrenca. Njemu je pripisan tudi kip Križanega, ki je še pred časom
visel na zunanji strani prezbiterija.
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Glavni oltar v cerkvi sv. Križa (foto Mojca P. Vaupotič)

Posebno pozornost v cerkvi pa vzbuja južni stranski oltar, kjer se nahaja
(verjetno) najstarejša oljna slika v Lovrencu, saj prikazuje kraj, kakršen je verjetno bil leta 1776. Gre za upodobitev sv. Florjana, ki kleči nad veduto Lovrenca.
Slika je signirana: »Joseph Göriser Pinx« (naslikal jo je Joseph Göriser). O
samem slikarju zaenkrat ni podatkov. Čeprav delo ni visoko kvalitetnega značaja, saj se vidijo pomanjkljivosti v sami perspektivni naravnanosti, pa se je
Göriser povsem dosledno držal mnogih pravil, ki so tedaj veljala za baročno
slikarstvo. Mojster se je očitno zgledoval pri tedaj že uveljavljenih slovenskih
baročnih umetnikih, ki so obvladali slikarsko sceno svojega časa. Sv. Florjan
je eden izmed najbolj priljubljenih »ljudskih« svetnikov in hkrati eden izmed
štirinajstih priprošnjikov v sili. Je zavetnik proti požarom in povodnjim. Na sliki
je to simbolično prikazano z atributom, kot je vedro, ki ga drži angel na njegovi desni ter angel s cunjo na njegovi levi strani. Veliko je legend, ki opisujejo
njegovo življenje, medtem ko so njegovi zgodovinski podatki zelo skromni.
211

Mojca Polona Vaupotič/ Lovrenški sakralni spomeniki - umetnostnozgodovinska opredelitev

Lokalni slikar Joseph Göriser v prizoru sicer skuša doseči tipičen baročni »nemir«, a se mu to posreči le delno. Sv. Florjan je zamaknjen ter zazrt k
Vsemogočnemu a hkrati poln notranjega ognja. Tudi angeli, posredniki med
dvema svetovoma, delujejo za barok dokaj umirjeno. Za pravi patos baročnega
vzdušja bi bila potrebna le še stopnja ali dve, ki bi protagoniste napolnjevali
z notranjim plamenom, ekstatičnimi čustvi ter gibanjem. Na sliki so uprizorjene tudi tri lovrenške cerkve: župnijska cerkev sv. Lovrenca na levi ima že
upodobljeno današnjo arhitekturno podobo, okoli nje je še razvidno nekdanje
obzidje; levo spredaj je podružnična cerkev sv. Radegunde, v ozadju pa Rdeči
breg. Dobro je nakazan razmik med trško naselbino in župnijskim upravnim
kompleksom. Trške hiše so deloma zidane, deloma cimprane, k njim pa spadajo
še parcele s sadovnjaki.

Joseph Göriser, Sv. Florjan, 18. stoletje (foto Mojca P. Vaupotič)

Sam oltar, kjer je slika nameščena, je rokokojski iz srede 18. stol., na vrhnjem zaključku se nahaja še baročna slika sv. Marjete, ki pa ni signirana. Drugi
stranski oltar je prav tako iz 18. stol., iz tega časa je tudi prižnica.
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CERKEV SV. RADEGUNDE
Podružnična cerkev sv. Radegunde stoji jugovzhodno od župnijske cerkve sv.
Lovrenca. Ne gre za nikakršno katedralo, niti za širše poznani sakralni objekt, pa
vendar je prav tako oplemenitena z vsemi prej omenjenimi posebnostmi, ki jih
premore sleherni sakralni objekt. Prvotna cerkev je bila gotska sedanja pa je iz
prve polovice 18. stol., le da je imela pred tem ravno krito ladjo, prezidali so ji
sedanjo zakristijo ter vhod na pevsko emporo in na novo prekrili zvonik. Takšna
je okvirno še danes, čeprav je kasneje prestala tudi zahtevnejša popravila.

Cerkev sv. Radegunde (foto Anžej Bečan)

Grajena je iz pravokotne ladje, z vhodno vežo in fasadnim zvonikom ter malce
ožjim, vendar višjim, ploščato 3/8 sklenjenim prezbiterijem. Na severni strani ji je
dodana pritlična zakristija, katere pultasta streha sega v zatrepasto prezbiterijevo.
Triločno odprta veža počiva na dveh toskanskih stebrih, ob njeni južni strani je
preprost vhod na stopnišče pevske empore, medtem ko trikotno fasadno čelo predira okrogla lina. Cerkev je brez talnega zidca, obteka jo le preprost venčni zidec.
Identiteto slehernega sakralnega objekta načeloma označuje zvonik in prav
zaradi te svoje simbolne funkcije je le-ta najobčutljivejši del arhitekturnega
organizma. Želi biti izvoren in hkrati navezan na prostor, kjer stoji. V primeru
cerkve sv. Radegunde gre za nad fasado zidan zvonik, pokrit z zvonasto-čebulasto streho, kar je povsem baročnega značaja. Prezbiterij na vzhodni strani pa
obstopajo rustično oblikovani ogalniki.
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Glavni portal, ki nas vodi v prostor, je pravokoten, ušesast, opremljen s čelom ter z letnicama obnove: 1868 in 1965. Okna so pravokotna, le zaključno
prezbiterijevo je okroglo, vendar zazidano. Veža je kapasto obokana.
Ladijsko notranjost pokrivata prečna kapasta oboka, prezbiterij v cerkvi pa je
sosvodično razčlenjen banjasti, zakristija pa dvojna kapasta. Pevska empora je
lesena, zakristijski vhod pa je z umetnostnega vidika nekoliko manj zanimiv. Na
podstrešju je vidna kamnita gradnja cerkvenega ostenja ter njeni prečni oboki.
Pisni viri so enaki kot pri župnijski cerkvi sv. Lovrenca. Na začetku 17. stol.
je cerkev premogla ogromno arhitekturno opremo, od katere pa lahko danes občudujemo le tri oltarje in prav vsi kažejo željo po obnovi. Po mnenju tedanjega
opata naj bi cerkvi predvsem razširili preozka okna in ji povečali oltarne nastavke.
Po župnijski kroniki so jo obnovili leta 1668 in 1888, ko so ji obokali ladjo in
zakristijo, napravili sedanji dostop na pevsko emporo ter na novo prekrili zvonik.
Cerkev je še v prvi polovici 19. stol. obdajalo obzidano pokopališče, zanimivo
pa je, da je bila in je še vedno v lasti trške občine. Od njenih nekdanjih zvonov
je bil večji poznogotski, manjši pa iz leta 1716 – torej poznobaročni.

Glavni oltar (foto Mojca P. Vaupotič)
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V notranjosti vlada baročno ozračje. K temu prispeva že obokani prezbiterij,
ki je v tlorisni obliki kvadrat s posnetima zadnjima vogaloma. Veliki oltar sestavljata na steno naslikani nastavek, nadalje oljna podoba sv. Radegunde in menza
z lesenim tabernakljem, s svečniki in kipi manjših angelov. Naslikano stebrišče
z ogredjem in baldahinasto atiko prav tako poživljajo angeli. Soglašamo lahko
z umetnostnim zgodovinarjem Francetom Steletom, ki je slikarijo opredelil
za delo skromne umetniške veljave iz začetka 19. stoletja. Figure spominjajo
na delo Jožefa Reiterja (francoski slikar 1803–1875), vsekakor pa učinkujejo
postbaročno.

»Grebitscher Pinx. Gräzy«, Oltar štirinajstih priprošnjikov v sili (foto Mojca P. Vaupotič)

V celoto baročne notranjščine se včlenjujeta dva stranska oltarja, vsak s po
dvema poklekajočima figurama ter oltarnima slikama. Večjo pozornost vzbuja slika Štirinajstih priprošnjikov v sili, ki ima napis Grebitscher Pinx. Gräzy.
Barvno in kompozicijsko spominja na Janeza Andreja Straussa iz Slovenj
Gradca, vendar pa je podpisani slikar Henrik Sebastijan Jožef Grebitscher. Bil
je član tedanje graške slikarske bratovščine, delal je za številne cerkve in tudi
za Šentpavelski samostan v Labotski dolini. Po tej poti pa je bržkone prišel
tudi v naš kraj.
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KIP SV. MIKLAVŽA
Kadar nas pot privede k slovenskemu baročnemu kiparstvu, se pred nami
odpre nov svet eminentno ustvarjenih del umetnikov, ki so posejali svoje vrhunske skulpture v našo umetnostno zgodovino.
Tipičen primer figuralnega znamenja iz časa baroka je kip sv. Miklavža, ki
stoji ob glavni cesti Gornjega trga v Lovrencu na Pohorju. Njegov avtor je Jožef
Straub, ki je bil po rodu Nemec in je bil vešč dela v lesu ter kamnu, saj vrsta teh
spomenikov na Štajerskem izpoveduje njegovo dosledno kiparsko roko. 190
cm visok kamnit kip patrona splavarjev stoji na podstavku pod pločevinasto
baldahinasto strešico v kraju. Svetnik je upodobljen kot škof s knjigo, z jabolki
ter s škofovsko palico, na podstavku pa je zapisana letnica 1824 in napis: 17
IM 54. Skulpturo, ki dopolnjuje podobo trga, so dali postaviti tržani, ki so se v
18. stol. v velikem številu preživljali s spravljanjem lesa po reki Dravi. Flosarji
(splavarji) so zato s svojimi družinami nosili k znamenju darove v zahvalo za
srečno vrnitev. Sv. Miklavž prav tako spominja na sedež splavarskega ceha v
kraju. Leta 1928 so v Lovrencu rekonstruirali glavno cesto in takrat je stal kip
na sredini med obema že tedaj postavljenima hišama. A ker je bil tako rekoč na
tem mestu odveč, so ga po ukazu načelnika okrajnega zastopa, Andreja Vebleta,
prestavili na rob ceste, kjer se nahaja še danes.

Jožef Straub, kip sv. Miklavža (foto Anžej Bečan) Jožef Straub, kip sv. Miklavža (foto Anžej Bečan)
216

Mojca Polona Vaupotič / Lovrenški sakralni spomeniki - umetnostnozgodovinska opredelitev

Kiparska družina Straub iz Wiesensteiga na Württemberškem se uvršča med
vodilne umetniške družine Srednje Evrope v 18. stoletju. Od petih bratov, ki so
sledili poklicu svojega očeta kiparja Janeza Jurija Strauba, so kar štirje od njih
ubrali svojo pot v južne kraje. Na našem območju je ostal najbolj markanten
in izpoveden »Mariborčan« Jožef Straub. Največ svojega življenja, znanja, izkušenj in ljubezni pa je pred dokaj zgodnjim slovesom iz tega sveta, v svojem
šestinštiridesetem letu, podaril štajerskemu kiparstvu med leti 1750 in 1756.
V to obdobje spada tudi sv. Miklavž. A to je le ena izmed poglavitnih umetnin
s Straubovim, le njemu lastnim sugestivnim nadihom. Predvsem skulpture iz
studenškega in ptujskega območja, nadnaravne velikosti izžarevajo sproščen,
razigran patos, ki se zrcali v teatraličnih gibih in držah, zamaknjenih obličjih z
velikimi očmi, v pomenljivi igri rok ter govorici oblačil, urejenih v bogate, ostro
zalomljene gube. Pri njem je podajanje čustvenosti in zanosa manj zadržano,
gre pa za izredno poudarjen duh sočasnih gledaliških iger, ko se tudi oltarji
spreminjajo v prizorišče specifičnega poduhovljenega dogajanja.
Vsekakor pa nas Straubov kip sv. Miklavža v Lovrencu s svojo prisotnostjo
vedno znova nagovarja, saj pritegne naš pogled s svojo tipično baročno postavo, z veličastnim obraznim izrazom in glavo, ki jo obdajajo stilizirani kodri z
vegetabilno oblikovano brado. Naredila ga je cenjena roka. In ko ga gledamo,
ga moramo znati videti in znati ceniti.

CERKEV SV. IGNACIJA NA RDEČEM BREGU
Ko razmišljamo o sakralni arhitekturi, ki je tako rekoč »okamenela« tišina, saj kaže na določeno gradbeno zgodbo, utišano snov, prostor in svetlobo,
vidimo v njej, da je čas arhitekture pravzaprav zaustavljeni čas; v največjih
sakralnih stavbah stoji čas čisto pri miru. V velikih zahodnoevropskih katedralah je čas »okamenel« v negibno in brezčasno sedanjost. Tam sta prostor in
čas, med velikanskimi stebri, v tihih prostorih, za vekomaj zaprta drug v drugega. Snov, prostor in čas se zlivajo v eno samo prvinsko doživetje, v občutek
podoživljanja vsega tistega, kar je mogoče videti. Kaj pa v manjših cerkvah, v
vaseh, na hribih, ob poteh?
Cerkev sv. Ignacija Lojolskega je podružnica župnijske cerkve sv. Lovrenca
na Pohorju. Domuje na Rdečem bregu na Pohorju, na nadmorski višini 915
m. V zgodovinskih virih se svetišče prvič omenja leta 1751. Njena gradbeno-zgodovinska kontinuiteta pa sega v čas pred letom 1750, ko je na današnjem
mestu stala preprosta lesena kapela. Sedanja cerkev je enovitega nastanka iz leta
1759. Grajena je pretežno iz kamna, fasadno čelo in zvonik sta lesena, oboki pa
so opečnati. Gre za sorazmerno veliko in arhitektonsko zahtevnejšo romarsko
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cerkev, kar dokazujejo tudi njeni trije ladijski portali. Stojijo vsak posebej tako,
da lahko služijo potrebam procesijskih ljudskih shodov. Do danes je to edina
ohranjena cerkev na Slovenskem, posvečena sv. Ignaciju Lojolskemu.
Njena zunanja podoba in tlorisna zasnova je sestavljena iz prostorne pravokotne ladje s fasadnim zvonikom čebulaste oblike ter plitve veže s kamnitim
portalom na zahodni strani, ožjega in nižjega polkrožno sklenjenega prezbiterija
ter pritlične zakristije na južni strani.
Ladjo pokrivata kapasta oboka, ki ju nosijo trije pari bogateje oblikovanih
polslopov. Zidana pevska empora počiva na dveh toskanskih stebrih in treh
plitvih križnih obokih. Nanjo je usmerjeno stopnišče na desni strani. Potlačenološčen slavolok vodi v prezbiterij, ki ga sestavljata kvadratasta, obokana pola
ter polkrožno sklenjen oltarni del. Levo je izpeljan pravokoten ušesast portal
v zakristijo, prekrito s sosvodničnima obokoma.

Cerkev sv. Ignacija na Rdečem Bregu (foto Anžej Bečan)

Tlak je kamnit, latinski napis na slavoloku pa pove, da je župnik Mihael
Pesserl leta 1862 dal poslikati cerkev in obnoviti zvonik. Ogled podstrešja dokazuje, da je gradnja cerkve kamnita, oboki pa so opečnati. Leta 1926 je bila
streha na novo prekrita z macesnovimi skodlami, leta 1956 so obnovili zvonik,
v devetdesetih letih 20. stoletja pa so ponovno zamenjali leseno kritino.
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Cerkveno opremo sestavljajo trije oltarji – glavni in dva stranska. Vidni poudarek cerkvene notranjščine predstavlja glavni oltar Jožefa Strauba z dodatkom
slike sv. Ignacija. Ta oltar je bil nekoč v frančiškanski cerkvi v Ormožu, od koder so ga po razpustitvi samostana leta 1786 prenesli na Rdeči Breg. Zanimiv je
predvsem po določenih značilnostih: nastavek oltarja povsem opušča običajno
arhitekturo s stebriščem in tudi v obrisu je razgiban z igrivo rokokojsko školjkovino. Okoli oltarne podobe in v atiki je razvrščenih petnajst kartuš s podobami
svetnikov, mednje pa je kipar razvrstil putte na oblakih ter angelske glavice, ki
vnašajo v kompozicijo prav posebno sproščenost. Straubova dela – oltarji in
prižnice – na splošno ne učinkujejo lahkotno, ampak so masivna, njihovemu
videzu pa ustvarjajo več dinamičnosti rokokojski ornamenti. Ignacijev oltar
štejemo za Straubovo najbolj nekonvencionalno stvaritev. Stranska oltarja sta
skromnejša in kažeta manj spretno roko neznanega umetnika.

Jožef Straub, Oltar sv. Ignacija Lojolskega (foto Anžej Bečan)
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Junija 2006 so bili izdelani tehnični posnetki obstoječega stanja, ki so osnova in sestavni del konservatorskega programa in projektne dokumentacije. V
istem letu je bil izdelan konservatorski program z izhodišči za obnovo, ki hkrati
vključujejo celovito statično konsolidacijo. Tako je v zadnjih letih potekala
obsežna obnova cerkve, v okviru katere je bila narejena drenaža ter zamenjana
stara skodlasta streha za pločevinasto.

ZAKLJUČEK
Vsaka cerkev, kot razpoznavni znak, govori ljudem o svoji preteklosti.
Arhitektura, ki jo oblikuje, pa je v stoletjih ustalila slovar različnih elementov,
duhovno nasičenih oblik in simbolov, ki jih ni bilo mogoče razbirati in dojemati drugače kot v funkcijah in pomenih svojevrstne poti do vsega zanimivega,
lepega pa tudi nepopolnega. Arhitekturi je dano, da le iz grobe materije lahko
tke lupino prostora, v katerem se človek giblje. In ko je neka gradbena struktura
zaželeno ustvarjena, bo vedno ostala ena od glavnih področij premišljevanja o
tej stroki, tako kot o človekovem delu samem. Zato je od starejših gradbenih
del, npr. od antike do danes, bila sama teorija vedno nepogrešljivo arhitektovo orodje, morda celo bolj kot pri mnogih ostalih človekovih dejavnostih.
Arhitektura je nekaj povsem celostnega in na njenem področju se ni bilo nikoli
lahko znajti. Z arhitekturnim oblikovanjem ustvarjalci izražajo svojo voljo,
sledijo svojim ciljem in življenjski prostor napolnijo z izbrano vsebino. Početi
to zavestno je nedvomno njihova prva naloga, in to jim, z moralnega vidika,
vsekakor zagotavlja obstoj.
V dani situaciji gre zgolj za opis stavb in njihovih prostorov, povsem nekaj
drugega pa je naša zavest o sakralni umetnosti, kot o stalni resničnosti naše
stvarnosti. Kljub globoki krizi vrednot, v katero je zašla zahodna civilizacija,
je tovrstna umetnost še vedno živa, pa čeprav je bolj podobna tlečemu žitu kot
svetlemu plamenu. In krščanska umetnost, kot pomemben del sakralne stvarnosti, s prepoznavno istovetnostjo deli z njo svojo usodo. Če usmerimo naš
pogled na polje arhitekturnega ustvarjanja, je potrebno med spodbude uvrstiti
preprosto spoznanje, da so bili sakralni prostori oziroma bogoslužni kompleksi
dolga stoletja osrednji program arhitekture. Bili so in ostajajo namreč usodno
privlačni! Proučevanje bogastva stavbarskih del ter raznolikosti čutno-zaznavnih poti, ki si jih je človek utiral proti temu nikoli dokončno doseženemu cilju,
nam dajejo slutiti še mnoga neprehojena vsebinska prostranstva.
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LUKA IN ŠTEFAN JAMNIK –
NAROČNIKA BAROČNE PRENOVE RUŠKE CERKVE

P

ogled na župnijsko in romarsko cerkev Marijinega imena v Rušah kaže
umetnostni razvoj različnih obdobij. Cerkvena zunanjščina nas z gotskimi oporniki opominja na srednjeveške začetke gradnje cerkve,1 medtem
ko oblikovanje notranjščine in razkošna oprema opozarjata na njen razcvet v
baročnem obdobju. Cerkev je dal leta 1387 v gotskem slogu pozidati Konrad
Neuhauser, opat benediktinskega samostanka Šentpavel v Labotski dolini.2
Kljub manjšim spremembam v kasnejših obdobjih je zunanjščina ohranila
prvotni – in zaradi izstopajočih zunanjih opornikov – značilni gotski videz.3 V
drugi polovici 17. in prvi polovici 18. stoletja je bila cerkev zelo priljubljena in
množično obiskovana – na praznik imena Marijinega se je v Rušah zbralo tudi
po več deset tisoč romarjev iz Štajerske, Koroške in Ogrske.4 Posledično se je
v cerkveno blagajno stekalo veliko denarja, kar je omogočilo popolno prenovo

1

2

3

4

Prvi del prispevka temelji na najnovejši celostni obravnavi ruške cerkve, ki je del pregleda baročne umetnosti
na Slovenskem, Metode Kemperl in Luke Vidmarja (Kemperl, Vidmar 2014, 146–151).
Pobudo za gradnjo cerkve povezujemo z zgodbo, ki je zapisana v znameniti Ruški kroniki in govori o zakoncih
Weissegg, ki sta dolgo hrepenela po otroku in sta svoje želje položila pred Devico Marijo ter se zaobljubila, da
bosta sezidala cerkev, če bosta blagoslovljena s potomci. Leta 900 sta položila temeljni kamen, leta 905 pa
končala svetišče. Glej: Orožen 1875, 368; Cestnik 1899, 240–241; Gugitz 1956, 189; Hajnšek 1971, 165. Četudi
zgodbo marsikdo imenuje legenda, je na mestu današnje cerkve vsekakor že v visokem srednjem veku stala
kapela z Marijino podobo. Glej: Orožen 1895, 370; Cestnik 1899, 242; Kemperl, Vidmar 2014, 147.
Orožen 1875, 269–370; Cestnik 1899, 241. Šentpavelski samostan je imel Ruše v posesti od leta 1091. Tega leta se
prvič omenja tudi ime Ruše oziroma Rouste. Glej: Orožen 1875, 364, 365; Koropec 1977, 77, 79. Tedaj je bila cerkev
podrejena vikariatu sv. Marije Magdalene pri Mariboru in pod okriljem hočke pražupnije (Orožen 1875, 368–369).
O manjših dodatkih in spremembah na zunanjščini v 17. in 18. stoletju glej: Orožen 1875, 370; Cestnik 1899,
241–242, 247; Hajnšek 1971, 166.
Kavčič 1896, 71; Gugitz 1956, 189.
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notranjščine.5 Cerkev v tem času ni bila le pomemben romarski kraj, pač pa je
bila tudi šolsko in kulturno središče.6
Za prenovo notranjščine ruške cerkve v baročnem slogu – barokizacijo –
sta zaslužna brata Luka in Štefan Jamnik, ki sta ruško vikariatno župnijo in
gimnazijo vodila v letih med 1676 in 1698 ter 1703 in 1715.7
V svojem prispevku bom orisala njuno naročniško vlogo pri prenovi in
opremljanju ruške cerkve. Najprej se bom osredotočila na izbrana umetnostna
dela iz cerkve, jih predstavila in ovrednotila v razvoju baročnega kiparstva na
Štajerskem. Kajti le na tak način – z razširjenim pogledom na sočasno umetnostno produkcijo – bomo lahko razumeli in ovrednotili njuno naročniško vlogo.
Temeljni vir za proučevanje zgodovine ruške cerkve in župnije običajno predstavlja tako imenovana Ruška kronika – rokopis Jožefa Avguština Mezneriča-Mariana
z naslovom Notata Rastensia ex antiquissimis documentis desumpta et variis fide
humana dignis autographis synoptice descripta iz 18. stoletja.8 A ob tem moramo
opozoriti, da je kroniko že leta 1886 avstrijski zgodovinar Franz Krones opredelil
kot nezanesljiv vir – sicer za obdobje srednjega veka.9 Nasprotno pa raziskovalci do
nedavnega niso podvomili v verodostojnost podatkov za obdobje zgodnjega novega
veka.10 A kakor je opozorila Barbara Murovec, pritegnitev drugih virov kaže, da je
Ruška kronika nezanesljiv vir tudi za drugo polovico 17. stoletja. Murovčeva meni,
da je »zavzeti Rušan Meznerič vanjo vpisal številna imena pomembnih osebnosti,
da bi z njimi poveličal svoj kraj in župnijsko šolo«, in ocenjuje, da mu je namen
vsekakor uspel11 – s čimer se lahko strinjamo, saj ruška latinska šola slovi kot najpomembnejša izobraževalna institucija na Slovenskem v 17. stoletju.
Barokizacijo notranjščine ruške cerkve je začel Luka Jamnik.12 Cerkvi je dal
ob severni in južni strani glavne ladje najprej prizidati štiri kapele: leta 1676 kapelo sv. Križa, leta 1680 kapelo Žalostne Matere Božje, dve leti kasneje kapelo
sv. Florijana in leta 1697 kapelo sv. Dizme.13 V kapele pa so kmalu postavili tudi
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Ožinger 1991, 190, 303; Kemperl, Vidmar 2014, 148.
Kemperl Vidmar, 2014, 147. Od leta 1645 je pri cerkvi na temelju starejše šole delovala gimnazija, ki jo je ustanovil vikar Jurij Kozina. O gimnaziji glej: Orožen 1875, 387–389; Kavčič 1896; Hajnšek 1971, 171, 173. Nekaj
desetletij pozneje pa so duhovniki in dijaki začeli uprizarjati tudi verske in zgodovinske igre v latinskem,
nemškem in slovenskem jeziku. Igre so običajno slavile Mater Božjo in krščanske zmage nad Turki. O ruškem
gledališču glej: Kavčič 1896, 72; Hajnšek 1971, 172.
Kavčič 1896, 72; Cestnik 1899, 243; Kemperl, Vidmar 2014, 148.
Mlinarič 1985, 116–117.
Krones 1886, 12.
Prim. Mlinarič 1985, 118.
Murovec 2018, 116.
O Luki Jamniku glej geslo v Slovenski biografiji (Janko Glazer).
Orožen 1875, 371; Cestnik 1899, 243.
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nove oltarje: oltar sv. Križa, oltar Žalostne Matere Božje in sv. Florijana.14 Le v
kapelo sv. Dizme so oltar postavili kasneje. Ta oltar je datiran v leto 1738 in je delo
kiparja Krištofa Rudolpha.15 Pozlato in polihromacijo pa je oltar dobil šele osem let
kasneje – leta 1746 –, in sicer je po podatkih iz kronike delo opravil Janez Krstnik
Cachon.16 Takšen zamik med nastankom in polihromacijo oltarja je običajen in ga
beležimo tudi za nekaj drugih dokumentiranih baročnih oltarjev na Štajerskem.

Pogled v notranjščino župnijske cerkve Marijinega imena, Ruše.

Luka Jamnik je v Rušah župnikoval do 25. maja 1698; od 1. julija istega leta
do 1. novembra 1701 pa je to mesto prevzel Frančišek Serafinski Fabijan.17 Po
dobrem letu, ko je bila ruška župnija brez župnika (vodil jo je upravitelj Matija
Gubanc), je 14. decembra 1702 postal ruški župnik Štefan Jamnik.18 Prenova
v baročnem slogu se je pod njegovim okriljem nadaljevala. Vtis notranjščine je temeljito spremenil, saj je leta 1710 dal obokati in štukirati prezbiterij,19
desetletje za tem pa še ladjo.20 Za tem je celotno cerkev s prizori – z izjemno
kompleksnim mariološkim ikonografskim programom – poslikal slikar Janez
Krizostom Vogl iz Gradca.21
14
15

16
17
18
19
20
21

Vrišer 1995, 10; Kemperl, Vidmar 2014, 148.
Vrišer 1992, 230 (kipar Krištof Rudolph in pozlatar Dominik Cocconi sta omenjena v župnijski kroniki – po
izpiskih Jožeta Curka).
Meznerič, Ruška kronika; Štefanič, Roškar 2016, 165.
Orožen 1875, 381; Mlinarič 1995, 188–191.
Minarič 1995, 191–192.
Kemperl, Vidmar, 2014, 148.
Kemperl, Vidmar, 2014, 148. Obokanje je vodil stavbar Blaž Pillich, štukature pa je naredil Peter Zaar.
Vogl je bil ruški gimnazijec. Glej: Orožen 1896, 372; Cestnik 1899, 243–244; Vrišer 1995, 7–8.
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Kakor sta zapisala Metoda Kemperl in Luka Vidmar, je prenovljeni prostor
posebej med slovesnimi mašami in drugimi pobožnostmi nagovarjal prav vse
čute in tako omogočal zbližanje z Materjo Božjo in njenimi skrivnostmi.22

VELIKI OLTAR
Med cerkveno opremo izstopa – tako po pomembnosti kot po kvaliteti – veliki oltar, ki ga je naredil štajerski deželni kipar Janez Jakob Schoy (prav tako
nekdanji ruški gimnazijec).23 Pri izdelavi sta sodelovala tudi mizar in slikar,
katerih imeni sta se nam prav tako ohranili. To sta bila graški mizar Bernard
Vögerl in celovški pozlatar Valentin Karcher.24 Čeprav danes za avtorja baročnega oltarja običajno velja kipar, je takšno sodelovanje mojstrov oziroma delitev
dela pri izdelavi oltarja običajno za 18. stoletje.

Veliki oltar, župnijska cerkev Marijinega imena, Ruše, 1728–1731

(kipar: Janez Jakob Schoy, mizar: Bernard Vögerl, polihromator: Valentin Karcher).
22
23
24

Kemperl, Vidmar 2014, 148.
Orožen 1875, 372; Hajnšek 1971, 166; Vrišer 1922, 60, 232; Vrišer 1995, 10.
Orožen 1875, 372; Hajnšek 1971, 166; Vrišer 1992, 60, 232; Vrišer 1995, 10. O Valentinu Karcherju glej: Škarić
2014, 494–495.
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Oltarna arhitektura zapolnjuje celoten prostor kornega zaključka cerkve
in po višini sega skoraj do oboka. Na najpomembnejše mesto na oltarju – v
osrednjo nišo – je postavljen Marijin milostni kip, ki je ikonografsko posebej
zanimiv, saj kaže nosečo Marijo; na njeno blaženo stanje namiguje Kristusov
monogram, naslikan na trebuh.25 Na Marijino milost pa poleg pozlačenega
žarkovja nakazujejo tudi vanjo uprti pogledi in geste oltarnih kipov.26 Zelo pomembno vlogo na oltarju in še posebej pri poudarjanju Marijinega kipa ima tudi
svetloba. V zidu za oltarjem je namreč odprtina, skozi katero se siplje svetloba
na Marijin kip od zgoraj in ga mistično osvetljuje.

Odprtina nad oltarno nišo, ki osvetljuje Marijin milostni kip. Detajl velikega oltarja, župnijska cerkev
Marijinega imena, Ruše.
25
26

Menaše 1994, 263.
Kemperl, Vidmar, 2014, 149.
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Med stebri in pilastri, ki nosijo razgibano oltarno ogredje, izstopata fantazijsko oblikovana vibasta stebra, ki sta postavljena ob niši in naprej v prostor.
Stebra rasteta iz bogato profiliranih baz, ki sta na dveh straneh okrašeni z reliefi
(od leve proti desni si sledijo naslednji prizori: Oznanjenje, Rojstvo in Poklon
pastirjev, Obiskovanje ter Darovanje v templju), sledita »dve potlačeni blazini«,
v sredini sta reliefno okrašeni kocki (na levi sta reliefa s prizoroma Predstavitev
v templju ter Dvanajstletni Jezus med pismouki, na desni pa Poklon sv. treh
kraljev ter Beg v Egipt), nato se proti kapiteloma stebra zavijata. Ob stebra so
postavljeni kipi sv. Jožefa, sv. Joahima, sv. Ane in sv. Elizabete – torej dva para:
Marijina starša in starša sv. Janeza Krstnika.
V atiki oltarja so postavljeni kipi Boga Očeta, nadangela Mihaela, množica angelov, puttov in angelskih glavic, ki simbolizirajo nebeško slavo. Posebej pomemben je kronogram v treh kartušah v atiki (a serVo tVo stef. IaMnIk pIaVIrgo DeI
fera. sVsCIpe hoC opVs), saj nam sporoča ime naročnika in letnico dokončanja
oltarja (1731): oltar je naročil in plačal, verjetno pa tudi idejno zasnoval, Štefan
Jamnik.27 Oltar v splošnem datiramo v leta 1728–1731, a končan naj bi bil že leta
1728, šele jeseni leta 1730 pa je Valentin Karcher začel s polihormacijo.28
Oltar s cerkvenim prostorom povezujejo kipi klečečih angelov, ki so nameščeni v prezbiterju. Tudi ti so Schoyevo delo in v njih že lahko prepoznamo
t.i. baročno scenografijo, saj več elementov soustvarja vzdušje prostora in vodi
obiskovalčev pogled.29

Kronogram v atiki velikega oltarja, župnijska cerkev Marijinega imena, Ruše.
27

28
29

Kemperl, Vidmar 2014, 149. Na tem mestu je potrebno poudariti, da je bil Štefan Jamnik leta 1715 imenovan za
nadžupnika v Vuzenici, a je dobrotnik ruške cerkve ostal tudi po tem (Orožen 1875, 375, 381; Cestnik 1899, 247).
Vrišer 1992, 232; Vrišer 1995, 10–11.
Za atribucijo kipov glej: Vrišer 1995, 10.
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Veliki oltar, župnijska cerkev sv. Elizabete Ogrske (kipar: Janez Jakob Schoy).

V letu, ko je bil končan oltar v Rušah, je Schoy podpisal naročilo za veliki
oltar župnijske cerkve v Slovenj Gradcu.30 Arhitekturi obeh oltarjev sta si zelo
podobni, vključno s posameznimi elementi, ki oltarjema dajejo značilni videz,
kot so vibasti stebri in reliefno okrašene kocke, pa tudi število in razpostavljenost
osrednjih kipov. Poleg tega sta obe naročili iz časa, ko je bila Schoyeva produkcija na vrhuncu. V ta čas se namreč datira tudi oltar, ki velja za njegovo najpomembnejše delo: veliki oltar v graški stolnici (1730/33).31 Raziskave so pokazale,
da je poleg Schoyja za končni izgled oltarja zaslužnih še nekaj drugih kiparjev.32
Vrišer je zapisal, da so »arhitekturni in kiparski elementi na ruškem in slovenjegraškem oltarju razporejeni tako, da stopnjujejo učinkovitost celote in obenem
vodijo naš pogled od nadrobnosti k nadrobnosti.«33 Ob tem pa je opozoril tudi na
nekaj pomanjkljivosti (na mestoma okorno anatomijo in površno obravnavanje
sekundarnih plastik v kompoziciji), kar je pripisal delu Schoyevih pomočnikov.34
30

31
32

33
34

Vrišer 1995, 232. Pogodba za delo je bila sklenjena 13. aprila 1731 za 400 goldinarjev. Delo je bilo končano
leta 1734, torej po Schoyevi smrti.
Vrišer 1992, 64.
Za načrt oltarja sta zaslužna goriški kamnosek Pasquale Lazzarini in jezuit Georg Kraxner. Kiparju Janezu Jakobu
Schoyju je bila zaupana izvedba oltarja. Njemu pripisujemo osnovno formo kipov, saj si jo je moral zamisliti,
ko je odšel v Benetke po marmor. Verjetno je prav v Benetkah spoznal kiparja Giovannija Marchiorija, ki je
nato naredil kipe za glavni oltar (Marchioriju so pripisani marmornati kipi v spodnjem delu oltarja ter angelski
glavici nad darovanjskima portaloma). O velikem oltarju graške stolnice glej: Klemenčič 2006.
Vrišer 1992, 64.
Vrišer 1992, 66.
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Janez Jakob Schoy je bil v prvi tretjini 18. stoletja vodilna kiparska osebnost na Štajerskem. Njegova dela najdemo v Gradcu, na Dunaju, v Leobnu,
Vordernbergu, Maria Lankowitzu, Modriachu in drugod.35 Vsekakor Schoyeva
oltarja v Rušah in Slovenj Gradcu, ki sta njegova edina oltarja pri nas,36 po
kvaliteti presegata takratno umetnostno produkcijo v naših krajih in pričata
o široki razgledanosti ter ambicioznosti naročnikov – v primeru Ruš Štefana
Jamnika, ki mu je uspelo pridobiti dela najboljših in najbolj cenjenih umetnikov svojega časa.

Slavoločna oltarja sv. Ane in sv. Jožefa
V cerkvi se marijanska ikonografija vseskozi pojavlja – tako na freskah na
oboku, kot v glavnem oltarju, z Marijo pa sta povezana tudi stranska oltarja ob
slavoloku, saj sta posvečena Marijini materi (sv. Ani, na levi) in Marijinemu
možu (sv. Jožefu, na desni). Kakor sta zapisala Metoda Kemperl in Luka
Vidmar, je bila Marijina mati postavljena za zgled ženskam, ki so tradicionalno
sedele na levi strani cerkve, sv. Jožef pa moškim, ki jim je pripadala desna stran.37
Tudi ta oltarja je naročil Štefan Jamnik, in sicer leta 1735 pri kiparju Krištofu
Rudolphu.38 Rudolph je pri izdelavi obeh oltarjev sodeloval s pozlatarjem
Valentinom Karcherjem in Jurijem Pirkherjem iz Šentvida ob Glini.39 Oltarne
slike je naslikal Franc Mihael Strauss iz Slovenj Gradca.40 Glavni oltarni sliki
prikazujeta Smrt sv. Ane in Smrt sv. Jožefa. Obema umirajočima stoji ob strani
Marija, kajti verniki so verjeli v njeno pomoč v poslednji uri.41 Kipi, ki so nameščeni ob oltarnih nišah, predstavljajo štiri cerkvene očete.
Posebej zanimivi sta sliki v atikah, saj kažeta sv. Štefana (oltar sv. Ane) in
sv. Luko (oltar sv. Jožefa), torej zavetnika bratov Jamnik.42 Z naročniškega vidika gre vsekakor za ambiciozno zasnovan »spomenik«, ki sta si ga postavila
– oziroma jima ga je dal postaviti Štefan Jamnik.
35
36

37
38
39
40
41
42

Vrišer 1992, 232. O Janezu Jakobu Schoyju glej tudi: Vrišer (10. 6. 2019; s tam navedeno literaturo).
Sergej Vrišer je Janez Jakobu Schoyju pripisal tudi kipe Kalvarije v Radljah ob Dravi ter kip Brezmadežne v
Volkmerjevem prehodu v Mariboru (Vrišer 1992, 233), pa tudi kiparsko skupino sv. Marije, sv. Janeza Evangelista
ter sv. Marije Magdalene iz 1731, ki stoji pred ruško cerkvijo (Vrišer 1995, 6). Polona Vidmar je Janezu Jakobu
Schoyju pripisala tudi kipe iz vrta dvorca Dornava (mlajše pritlikavce, sedeča mladeniča ter kipa Brezmadežne
in sv. Janeza Nepomuka). Vidmar 2013, 59, 64–72.
Kemperl, Vidmar 2014, 151.
Kemperl, Vidmar 2014, 151; Vrišer 1992, 230; Vrišer 1995, 12.
Vrišer 1992, 230; Vrišer 1995, 12.
Orožen 1875, 372; Cestnik 1899, 247; Cobelj 1967, 60-64; Vrišer 1992, 230; Vrišer 1995, 12.
Kemperl, Vidmar 2014, 151.
Cobelj 1967, 61.
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Slika sv. Štefana v atiki stranskega oltarja sv. Ane (slikar: Franc Mihael Strauss),
župnijska cerkev Marijinega imena, Ruše.

Slika sv. Luke v atiki stranskega oltarja sv. Jožefa (slikar: Franc Mihael Strauss),
župnijska cerkev Marijinega imena, Ruše.
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NOVA ATRIBUCIJA
Za nadaljnje opremljanje ruške cerkve – ki je bilo sicer omejeno na orgle in
orgelsko omaro – sta Luka in Štefan Jamnik gotovo postavila visoka merila. In
res so njuni nasledniki za izdelavo orgel angažirali vodilnega baročnega orglarskega mojstra Janeza Frančiška Janečka, ki je orgle naredil leta 1753.43 Okrasje
orgelske omare (kipe kralja Davida in angelov muzikantov) pa so naročili
Jožefu Straubu,44 ki je bil vodilni poznobaročni kipar na Spodnjem Štajerskem.
Ob pogledu na opremo ruške cerkve se ustavimo še pri kipu putta s Križanim,
ki je nameščen na prižnico. Kip doslej še ni bil deležen pozornosti. Po slogovnih
značilnostih se bistveno razlikuje od prižnice – je namreč bolj dinamičen in
kvalitetno narejen v vseh detajlih, posebej pri figuri Križanega. Med nastankom
prižnice in kipa je gotovo minilo nekaj desetletij. Prižnico je leta 1724 izdelal
kipar Mihael Pogačnik,45 kip putta pa lahko na podlagi slogovnih značilnosti (obrazne značilnosti in oblikovanje telesa ter draperije) pripišemo Jožefu
Straubu in datiramo v čas okoli leta 1754, ko je Jožef Straub prispeval okrasje
za orgelsko omaro ruške cerkve.

Kip putta s Križanim na prižnici župnijske cerkve Marijinega imena, Ruše (kipar: Jožef Straub).
43
44
45

Pevski kor je leta 1753 povečal mizar Franc Leeb (Štefanič, Roškar 2016, 165).
Cestnik 1899, 247; Bizjak, Škulj 1985, 56; Vrišer 1995, 15. Podobi sv. Gregorja Velikega in sv. Cecilije je naslikal Cocconi.
Prižnico je plačal limbuški župnik Pavel Černigoj. Cestnik 1899, 247; Vrišer 1992, 103, 225; Vrišer 1995, 13.
232

Valentina Pavlič / Luka in Štefan Jamnik – naročnika baročne prenove ruške cerkve

LUKA IN ŠTEFAN JAMNIK – NAROČNIKA
V zadnjem času se je temeljito in sistematično romanjem in romarskim
cerkvam 17. in 18. stoletja na Slovenskem posvečala Metoda Kemperl.46 Njena
analiza je pokazala, da so v 17. stoletju pri reformiranju sakralnih prostorov
velikokrat darežljivo pomagali deželni stanovi in pomembni plemiči. Čeprav
so bili plemiči še v začetku 17. stoletja večinoma protestanti, so se morali leta
1628 dokončno spreobrniti v katolištvo (če niso bili pripravljeni zapustiti svojih
posesti in oditi v izgnanstvo). S finančnim podpiranjem gradnje in opreme
cerkva so dokazovali svojo zvestobo vladarju in Katoliški cerkvi, s čimer so
utrjevali svoj položaj v družbi.47 V 17. stoletju so pomembno vlogo pri obujanju
starih ali ustanavljanju novih romarskih središč odigrali tudi škofje in samostani.
Protireformacijski prelati (kakor sta bila na primer ljubljanski škof Tomaž Hren
in stiški opat Jakob Reinprecht) so se namreč zavedali, da je za rekatolizacijo
in prenovo verskega življenja pomembna oživitev romanj.48 Velik preobrat pa je
prineslo 18. stoletje. V tem obdobju namreč glavni pobudniki novih romarskih
cerkva niso bili več visoki plemiči, škofje in opati, temveč župniki.49 Sicer je tudi
župnike gnala ista želja kakor pobudnike poprej: romarska središča v župnijah
in na njihovih posestvih so namreč zagotavljala posebno Božjo milost, ne
nazadnje pa tudi dvigovala ugled kraja in prinašala dohodke.50
Ambicioznost Luke in Štefana Jamnika je gotovo izjemna v naročništvu
baročnega sloga, saj sta cerkev temeljito prenovila in opremila.51 Še več: glede
na znane podatke lahko Luko Jamnika prepoznamo celo kot prvega župnika na
slovenskem Štajerskem, ki je že konec 17. stoletja pokazal vzgibe, ki jih nato
pri drugih župnikih srečujemo skozi celo 18. stoletje. Prav on je prvi v vrsti
pomembnih naročnikov – župnikov,52 ki se je lotil preoblikovanja stare cerkve z
namenom, da bi ta postala bolj prostorna, bolj všečna in bolj moderna. Z obnovo
cerkve mu je uspelo obuditi in poživiti tudi njen romarski značaj.
46
47
48
49
50
51

52

Kemperl 2011.
Kemperl, Vidmar, 2014, 12.
Kemperl, Vidmar, 2014, 13.
Kemperl, Vidmar, 2014, 13.
Kemperl, Vidmar, 2014, 13.
Njuno ambicioznost bi lahko na slovenskem Štajerskem primerjali z župnikom Matejem Vrečerjem, ki je
dal postaviti Kalvarijo v Šmarju pri Jelšah in prenoviti notranjščino cerkve sv. Roka (o Vrečerju glej: Kemperl,
Vidmar 2014, 164–171; Kemperl 2016 ) in župnikom Janezom Mikcem, ki je dal sezidati cerkev na Sladki Gori
(Kemperl, Vidmar 2014, 186–193).
Luki Jamniku sta sledila Ahacij Stržinar, gornjegrajski župnik, ki je leta 1713 začel načrtovati nov romarski
center - cerkev sv. Frančiška Ksaverija v Radmirju in Gašper Jožef Zamlik, bistriški župnik, ki je leta 1717 začel
z barokizacijo cerkve sv. Jerneja v Slovenski Bistrici (Kemperl, Vidmar 2014, 153, 159).
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Štefan Jamnik je sledil njegovemu zgledu ter pri izbiri umetnikov in ikonografiji del pokazal svoj izbran okus in razgledanost; hkrati pa so umetnostna
dela v cerkvi vendarle izpolnjevala svojo glavno, to je pedagoško nalogo, ter
nagovarjala vernike, tako kot nas nagovarjajo še danes.

SEZNAM LITERATURE
Milko Bizjak, Edo Škulj, Orgle na Slovenskem, Ljubljana: DZS 1985.
Anton Cestnik, Ruška cerkev: zgodovinsko-umetniška črtica. Voditelj v bogoslovnih vedah 2, 1899, str. 240–248.
Štefka Cobelj, Baročni slikarji Straussi, Maribor, Obzorja 1967.
Janko Glazer, Jamnik, Luka (1647–1698), Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://
www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi247252/#slovenski-biografski-leksikon
(10. junij 2019).
Gustav Gugitz, Österreichs Gnadenstätten in Kult und Brauch 4: Kärnten und
Steiermark, Wien: Brüder Hollinek,1956.
Odilo Hajnšek, Marijine božje poti, Celovec: Družba sv. Mohorja, 1971.
Fridolin Kavčič, Ruška gimnazija, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 6,
1896, str. 69–75.
Metoda Kemperl, Romanja in romarske cerkve 17. in 18. stoletja na Slovenskem.
Gorenjska z Ljubljano, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva
družba, 2011.
Metoda Kemperl, Luka Vidmar, Barok na Slovenskem. Sakralni prostori, Ljubljana:
Cankarjeva založba, 2014.
Metoda Kemperl, Matej Vrečer : duhovnik, matematik, urar, Šmarje pri Jelšah:
Knjižnica, Muzej baroka, 2016.
Matej Klemenčič, Goriški in beneški delež pri Schoyevem velikem oltarju v graški
stolnici: Pasquale Lazzarini in Giovanni Marchiori, Barok na Goriškem=Il barocco nel Goriziano, Nova Gorica: Goriški muzej, Grad Kromberk; Ljubljana:
Narodna galerija, 2006, str. 293–303.
Jože Koropec, Ruše v srednjem veku, Časopis za zgodovino in narodopisje 48, št.
1–2 (Glazerjev zbornik), 1977, str. 76–90.
Franz Krones, Zur Geschichte des Schulwesens der Steiermark im Mittelalter und
während der Reformationsepoche bis 1570, Mittheilungen des Historischen
Vereins für Steiermark, 34, 1886, 1–27.
Lev Menaše, Marija v slovenski umetnosti: ikonologija slovenske marijanske
umetnosti od začetkov do prve svetovne vojne, Celje: Mohorjeva družba 1994.
Jože Mlinarič, Ruška kronika, Ruška kronika, Ruše: Krajevna skupnost, 1985.
234

Valentina Pavlič / Luka in Štefan Jamnik – naročnika baročne prenove ruške cerkve

Jože Mlinarič, Ruška latinska kronika, Ruška latinska šola: 350 let: 1645–1995,
Ruše: Občina: Župnijski urad, 1995.
Barbara Murovec, Historizirana podoba naročnika: Attemsova družinska portreta
in Rembov avtoportret iz brežiškega gradu, Acta historiae artis Slovenica, 23,
št. 1, 2018, str. 113–131, 238.
Ignaz Orožen, Das Bisthum und die Diözese Lavant 1: das Bisthum, das Domkapitel
und die Dekanate. Marburg: Lavant. Ordinariat, 1875.
Ksenija Škarič, Polikromija i polikromatori oltara 17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Doktorska disertacija, Zagreb 2014.
Tatjana Štefanič, Boštjan Roškar, Orgle v župnijski cerkvi Marijinega rojstva v
Rušah, 1753, v: Celjski baročni orglarski mojster Janez Frančišek Janeček,
Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2016, 165–170.
Polona Vidmar, Kiparska dela v vrtu dornavskega dvorca, Vrtna arhitektura 18.
stoletja v srednji Evropi: raziskovanje, rekonstruiranje, ohranjanje: zbornik mednarodnega simpozija, dvorec Dornava 2011=Gartenarchitektur des
18. Jahrunderts in Mitteleuropa: Erforschung, Rekonstruktion, Erhaltung:
Sammelband des internationalen Symposiums, Schloss Dornava 2011, Ljubljana:
Slovensko konservatorsko društvo, 2013, 58–73.
Sergej Vrišer, Schoy, Janez Jakob (1686–1733). Slovenska biografija. Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi549670/#slovenski-biografski-leksikon (10. junij 2019).
Sergej Vrišer, Baročno kiparstvo na slovenskem Štajerskem, Ljubljana: Slovenska
matica 1992.
Sergej Vrišer, Vodnik po ruških cerkvah, Ruše: Občina, Župnijski urad 1995.
Vir fotografij: Osebni arhiv avtorice.

235

Tina Bratuša / Marijina milostna podoba v romarski cerkvi marijinega imena v Rušah

MARIJINA MILOSTNA PODOBA
V ROMARSKI CERKVI MARIJINEGA IMENA V RUŠAH

K

ljub neizpodbitno pomembni vlogi Marijinih milostnih podob predstavlja slednje področje z ozirom na dosedanje raziskave velik desiderat
umetnostnozgodovinske, pa tudi drugih strok. Kljub vsemu še posebej
v zadnjih letih opažamo precejšen porast tehtnejših člankov,1 pa tudi doktorskih
disertacij2 na to temo, ki pa vendarle problematike ne obdelajo celostno. Tudi
za ruško Marijino milostno podobo velja, da je bila doslej le skopo omenjena.
Slednje si lahko pojasnimo kot rezultat precejšnjih modifikacij podobe, ki so
ji močno spremenile primarni videz, ter ji je sedaj brez dendrokronoloških in
drugih analiz nemogoče določiti celo čas nastanka, prav tako pa doslej o njej
ni poznanih arhivskih pisnih virov.
Marija je ob Jezusu največkrat upodobljena oseba v krščanski umetnosti,3
za osrednjo podobo tako vzhodne kot zahodne krščanske ikonografije pa velja
Mati Božja z Detetom. Kot samostojno kultno podobo jo lahko označimo po
letu 431, ko so Marijo na efeškem koncilu identificirali kot Theotókos, še posebej pa se je njeno češčenje razvilo po obdobju ikonoklazma v sredini 9. stoletja.
Sprva je zahodna krščanska umetnost prevzela bizantinske tipe teh podob, v
novem tisočletju pa je pričela ustvarjati lastne tipe, ki so bili (in so še zmeraj)

1

2

3

Glej npr.: Polona VIDMAR, Ptujskogorska Marija Zavetnica s plaščem, Historia artis magistra, Ljubljana 2012,
str. 131–142; Ana LAVRIČ, Blaž RESMAN, Marija Pomagaj na Slovenskem. Layerjeva slika, njene predhodnice
in naslednice, Kronika, 62/2. 2014, str. 233–254; Blaž RESMAN, Accipe consilium a me, Mati božja dobrega
sveta ter njene bratovščine in upodobitve na Slovenskem, AHAS, 22/1, 2017, str. 45–110 idr.
Glej npr.: Gregor Martin LECHNER, Maria Gravida. Zum Schwangerschaftsmotiv in der bildenden Kunst,
München – Zürich, 1981 ipd.
Luc MENAŠE, Marija, Evropski umetnostnozgodovinski leksikon, Ljubljana 1971, stp. 1299.
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bližje zahodnemu verniku, saj so osnovani na zahodnih likovnih predstavah.4
Milostne podobe ne nastajajo v vseh likovnih medijih, ampak le v kiparskih ali
slikarskih formah, medtem ko jih v grafični obliki poznamo le kot reprodukcije
(npr. na romarskih podobicah), kar pa več ne sodi v obseg milostnih podob.
Raziskovalci so doslej uporabljali različna poimenovanja zanje (kultna
podoba, nabožna podoba ipd.), ki so bolj ali manj natančna glede na definicijo
têrmina, in sicer je Marijina milostna podoba slikarska ali kiparska upodobitev
Marije, ki so ji pripisane čudodelne lastnosti in povzroča nekatera javna obredja,
s katerimi se še dodatno pospešuje to pobožnost.
Romanja k milostnim podobam so se pričela z intenzivnim češčenjem podob
in s predstavami, da je svetnik na podobi prisoten tako kot v primeru češčenja
njegovih relikvij. Slednje je veljajo tudi za podobe Kristusa, primer Marije pa
je nekoliko drugačen, saj ne gre za mučenko, prav tako ne poznamo njenih relikvij (v ožjem smislu, tj. posmrtnih ostankov). Do romanj je torej zmeraj prišlo
s češčenjem njene podobe − na vzhodu ikon, na zahodu pa še posebej kipov.
Romanje k Marijinim milostnim podobam se je na zahodu razvilo vzporedno
s samim češčenjem Marije, vrhunec pa je doseglo v poreformacijskem času.5
Pri češčenju milostnih podob ni toliko pomembna kvaliteta umetniške izdelave, temveč čudodelnost oziroma idejni pomen te podobe. Pogosto gre za
izdelke ljudske umetnosti.6 V baroku so jim dodajali različne pridatke (bogate
obleke, krone, ceptorje in druge dragocenosti).7 Milostne podobe so umeščene
predvsem v romarske cerkve, ki so bile običajno zgrajene posebej za njih, bodisi predstavljajo sestavni del oltarja ali pa so nameščene v milostnih kapelah
ipd.8 Podoba je običajno starejša od oltarja, po najbolj priljubljenih primerkih
pa so nastale tudi mnoge kopije.9 Transcendentalnost takšne podobe se izraža
s togim pogledom, pa tudi s samo velikostjo, ki je praviloma precej manjša od
naravne velikosti. Čudodelni značaj milostne podobe je podprt z legendami o
njenem izvoru.10
4

5

6
7

8
9

10

Janez HÖFLER, Milostna podoba med znakom in vizualno fascinacijo. K vprašanju »Lepih Madon« v srednjeevropskem kiparstvu okoli leta 1400, Poligrafi. Revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, 5/19−20, 2000, str. 51.
Bernhard KÖTTNIG, Wallfahrt, Geschichte der christl. W., Lexikon für Theologie und Kirche, 10, Freiburg im
Breisgau 1965, stp. 944.
Gnadenbilder, Lexikon der Kunst, 2, München 1996, str. 774.
Wolfgang BRAUNFELS, Maria, Marienbild, Lexikon der christlichen Ikonographie, 3, Rom−Freiburg−Basel−
Wien 1971, stp. 198.
Lexikon 1996 (op. 6), str. 774.
Wolfgang BRAUNFELS, Maria, Marienbild, Lexikon der christlichen Ikonographie, 3, Rom−Freiburg−Basel−
Wien 1971, stp. 198.
Lexikon 1996 (op. 6), str. 774.
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Prav slednje lahko zasledimo tudi pri ruški milostni podobi, ki je del
glavnega oltarja Marijine romarske cerkve v Rušah, ene izmed najstarejših
romarskih poti na območju historične Štajerske. Po legendi, zapisani v ruški
kroniki, je prišlo tamkaj do prvega Marijinega uslišanja že okoli leta 900, kar
bi lahko nakazovalo, da so morda že v tistem času častili Marijino milostno
podobo. Milostni kip ruške Marije naj bi iz prvotne kapele11 prenesli na prvem
romarskem shodu, 8. septembra 905,12 v novo cerkev, ki naj bi jo sezidala
plemiča Weissegg kot priprošnjo za otroke. Temeljni kamen za novo cerkev
naj bi položili leta 900, pet let kasneje pa naj bi bila cerkev že zgrajena.13 Med
tem časom naj bi bila milostna podoba v domači hrambi.14 Listinsko vsi ti
podatki niso nikjer izpričani. Na tem območju sicer v obdobju srednjega veka
ni znanih plemičev s takšnim priimkom, prav tako je malo verjetno, da bi pred
letom 900 bila tam postavljena kakšna kapela, saj se je intenzivna kolonizacija
tega območja pričela šele po letu 1091, tj. po ustanovitvi benediktinskega
samostana v Šentpavlu, ko je ta prejel od grofa Engelberta Spanheima tudi vas
Ruše. Arhiv v Šentpavlu hrani v urbarju prepis listine iz konca 14. stoletja o
sporu med župnikom pri sv. Mariji Magdaleni pri Mariboru in župnikom iz Ruš.
Listina navaja letnico 1387, ko naj bi pri ruški Marijini cerkvi že imeli stalnega
župnika,15 in nakazuje, da je bila cerkev najverjetneje ustanovljena prav s strani
omenjenega benediktinskega samostana16 v času opata Konrada Neuhauserja
(1359–1391).17 Vprašanji, ali so v tistem času pridobili tudi milostno podobo in
ali je bil naročnik tega dela šentpavelski samostan, ostajata odprti.

11
12
13
14
15
16
17

UIFS ZRC SAZU, Terenski zapiski Franceta Steleta, 1930: RUŠE – ž. c. sv. Marije, str. 1.
Matija VURCER, Ruše, starodavna božja pot in nekdaj učenosti zibela, Drobtinice, 19, 1865/1866, str. 194.
Terenski 1930 (op. 11), str. 1.
VURCER 1865/1866 (op. 12), str. 189.
Jože MLINARIČ, Ruška kronika, v: Josip Teržan (ur.), Ruška kronika, Maribor 1985, str. 121, 131.
Gustav GUGITZ, Österreichs Gnadenstätten in Kult und Brauch, 4, Wien 1956, str. 189.
Jože KOROPEC, Ruše v srednjem veku, v: Josip Teržan (ur.), Ruška kronika, Maribor 1985, str. 73.
239

Tina Bratuša / Marijina milostna podoba v romarski cerkvi marijinega imena v Rušah

Marijina milostna podoba tipa Marija Gravida v ruški Marijini romarski cerkvi (foto Tina Bratuša)

Prvotna cerkev je bila zidana v gotski maniri, sedanjo formo pa je dobila po
mnogih prezidavah konec 17. stoletja. Župnik Štefan Jamnik je dal na lastne
stroške,18 in sicer 2200 goldinarjev, leta 1728 postaviti sedanji glavni baročni
oltar.19 Tega leta je bil izdelan v Gradcu, nato pa so ga prepeljali v Ruše – mizarska dela je opravil Bernhard Vögerl, kiparska Jakob Schoy in pozlatarska
Valentin Karcher.20 V atiki je zapisan kronogram z letnico 1731, ki označuje leto
dokončanja oltarja. Izdelan je iz lesa, v sredo ima vkomponiran celopostavni kip
milostne podobe tipa Marija Gravida,21 in sicer v baročni »božjepotni« obliki,22
okoli nje pa so razvrščene svete figure, ki so del ikonografskega programa, navezujočega na sv. Sorodstvo. Ikonografski program se sklene v atiki z Bogom
Očetom, ki proti Mariji pošilja sv. Duha, pri čemer gre ob motivu utelešenja
tudi za eno izmed trinitarističnih prvin s še nerojenim Detetom.23
18
19
20
21
22

23

Terenski 1930 (op. 11), str. 1.
VURCER 1865/1866 (op. 12), str. 190.
Ignacij OROŽEN, Das Bisthum und die Diözese Lavant, 1, Marburg 1875, str. 372.
UIFS ZRC SAZU, Terenski zapiski Franceta Steleta, XXII, 1923: RUŠE – ž. c. sv. Marije, str. 3.
Lev MENAŠE, Marija v slovenski umetnosti. Ikonologija slovenske marijanske umetnosti od začetkov do prve
svetovne vojne, Celje 1994, str. 263.
Gregor Martin LECHNER, Maria Gravida. Zum Schwangerschaftsmotiv in der bildenden Kunst, München
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Marija je upodobljena v obdobju nosečnosti, kar označuje na trebuhu upodobljeno sonce z Jezusovim monogramom. Gustav Gugitz je pridobil podatek, da
je bilo v omenjenem soncu nekoč upodobljeno Dete.24 Slednje lahko opazimo na
doslej najzgodnejši znani upodobitvi ruške Marije z vidnim Detetom iz računske knjige ruške cerkve iz let 1737–1738, ki jo hranijo v Nadškofijskem arhivu
v Mariboru,25 na upodobitvah sedmih ruških čudežev Dominika Cocconija iz
leta 1755 na korni balustradi v ruški cerkvi, na več romarskih podobicah – eno
izmed njih so leta 1865–1866 objavili v Slomškovih Drobtinicah,26 drugo pa
leta 1889 še Janez Volčič v svojem popisu romarskih poti,27 votivno podobo iz
leta 1904, ki je izobešena v prezbiteriju cerkve, in tisto iz leta 1880, ki jo je
še kot del cerkvenega interierja omenil leta 1994 Menaše, danes pa je njeno
nahajališče neznano. Jezus je upodobljen stoječ in blagoslavljajoč. Takšen
tip upodobitve je v temeljih še poznosrednjeveški, uporabljali pa so ga tudi v
evropski baročni umetnosti, čeprav izjemno redko.28

Dominik Cocconi, Fragment z Marijo Gravido iz poslikave sedmih ruških čudežev na korni balustradi
ruške Marijine cerkve, 1755 (foto Tina Bratuša)
24
25
26
27

28

– Zürich 1981, str. 398.
GUGITZ 1956 (op. 16), str. 189.
Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), Župnija Hoče, šk. 52, Kirchen Rättung …, naslovna stran.
Slomškove Drobtinice, XIX, Maribor 1865–1866, notranja stran platnice.
Janez VOLČIČ, Življenje preblažene Device in Matere Marije in njenega prečistega ženina sv. Jožefa, IV, Celovec
1889, str. 127.
MENAŠE 1994 (op. 22), str. 263.
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Ikonografski tip Marije Gravide je nastal na osnovi motiva Obiskovanja,29
sicer pa lahko zasledimo Marijo v obdobju nosečnosti oziroma omembe o tej
v različnih bibličnih prizorih, in sicer v Marijinem oznanjenju (Luka 1,31;
Izaija 7,14), Marijinem obiskovanju (Luka 1,39−56), v prizoru, ko se Jožefu
v snu prikaže angel (Matej 1,18−24), v Potovanju v Betlehem (Luka 2,4−6),
Iskanju prenočišča (Luka 2,7) in ob samem Rojstvu (Luka 2,6−7). Ob teh
primerih je prisotna še v 12. poglavju Razodetja evangelista Janeza kot tip
Apokaliptične žene. Upodobitve Marijine nosečnosti zasledimo v številnih
različicah. Najpogosteje so upodabljali visoko nosečo Marijo brez dodanih
simbolov. Nosečnost pa ni zmeraj neposredno razvidna iz upodobitve, temveč
je nakazana prav s pomočjo simbolov ter še dodatno poudarjena s posebnimi
gestami (npr. na trebuh naslonjena roka) in oblačili (npr. odprti gumbi na zgornjem oblačilu),30 ponekod pa tudi s pomočjo alegorij.31
Poseben način upodabljanja Marijine nosečnosti, ki nakazuje tudi na
Jezusovo odrešeniško vlogo, je s pomočjo Kristusovega monograma. Na primeru ruške Marije je viden način uporabe monograma v ožarjenem medaljonu
ali soncu, upodobljenem na Marijinem trebuhu. Poznamo pa tudi več primerov,
kjer Marijina nosečnost ni označena na njenem trebuhu, temveč npr. na prsih.
Ob omenjenih primerkih je lahko nosečnost nakazana tudi z upodobitvijo še
nerojenega otroka v ali pred trebuhom,32 slednje pa lahko vidimo na nekaterih,
že prej omenjenih, kasnejših upodobitvah ruške Marije.

29
30
31
32

MENAŠE 1994 (op. 22), str. 179.
LECHNER 1981 (op. 23), str. 13, 15–16.
Ulrike LIEBL, Hoffnung, Marienlexikon, 3, St. Ottilien 1991, str. 229.
LECHNER 1981 (op. 23), str. 17, 21–22.
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Risba ruške Marije z upodobljenim Detetom na trebuhu, Računska knjiga cerkve, 1737–1738
(Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), Župnija Hoče, šk. 52, Kirchen Rättung …, naslovna stran)
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Ruška milostna podoba naj bi bila primarna, a je bila skozi čas, kot že rečeno, močno modificirana, večkrat prebarvana in pozlačena.33 Danes je odeta v
ploščato stilizirano obleko v srebrni barvi z zlatim vzorcem vegetabilne ornamentike in rdeč plašč z zlato obrobo. Zapestji, ki segata iz obleke, sta obdani z
naborki, dlani pa ima sklenjeni v priprošnji. Na glavi ima danes krono, nekdaj
pa je imela zvezdni nimb, ki je kazal na njeno brezmadežnost, ob tem pa še
sekundarno krono, ki sta jo nosila angela nad njo. Zvezde so danes vrezane v
novejše modro ozadje za Marijo, ki je obdana z žarki. Alfred Hoppe je v leta
1913 izdanem popisu božjih poti govoril o dveh »kronah«, in sicer zvezdnem
nimbu in kroni, ki jo nosita angela.34 Gugitz je medtem leta 1956 v Österreichs
Gnadenstätten in Kult und Brauch omenil nad Marijino glavo le krono, ki jo
nosita dva angela.35 Zaradi podatka o (ne)vidnem Jezuščku, pa lahko sklepamo,
da je Gugitz uporabil informacije izpred leta 1913. Hoppe je namreč govoril o
Mariji brez Deteta,36 Gugitz pa o vidnem Jezuščku.37 Ker že 1913. leta Dete ni
bilo več vidno, je nemogoče, da bi Gugitz imel verodostojne podatke oziroma je
prav gotovo uporabil ob pisanju svojega popisa romarskih poti mnogo starejše
zapise o ruški Mariji. Monogram, ki je nadomestil podobo Jezusa na Marijinem
trebuhu, je po mnenju Gregorja Martina Lechnerja »baročna korektura«, kar
je zelo verjetno.38
Podobi je bilo podarjenih mnogo dragocenih oblek, ki so bile okrašene z
zlatom in srebrom. Že od nekdaj so jo namreč odevali v posebna slavnostna
oblačila,39 ki pa se žal niso ohranila. Enako velja za večino preostalih bogatih
darov, ki so bili po predvidevanjih izgubljeni v času Jožefa II., ko je morala
tudi ruška cerkev oddati svoje dragocenosti.40 Matija Vurcer je omenil, da je leta
1696 Gabriel Radičnik podaril težko srebrno krono, leta 1714 Marija plemenita
Schneeweis pozlačeno krono, drago obleko za milostno podobo in druge dragocenosti ter leta 1741 prošt Stanjski Amand žl. Baumgarten s štirimi korarji
dve srebrno-zlati kroni in ceptor.41
Milostne podobe veljajo za bistveni oziroma najpomembnejši predmet
češčenja v romarskem kraju, zaradi mnogih uslišanj pa so (bile) te podobe še
33
34
35
36
37
38
39
40

41

VURCER 1865/1866 (op. 12), str. 189.
Alfred HOPPE, Des Österreichers Wallfahrtsorte, Wien 1913, str. 736.
GUGITZ 1956 (op. 16), str. 189.
HOPPE 1913 (op. 34), str. 736.
GUGITZ 1956 (op. 16), str. 189.
LECHNER 1981 (op. 23), str. 398.
VURCER 1865/1866 (op. 12), str. 198.
Mojca RAMŠAK, Filigranski pogled na prepletanje religiozne in profane funkcije romanja na primeru ruškega,
Časopis za zgodovino in narodopisje, 1, 1996, str. 97.
VURCER 1865/1866 (op. 12), str. 197, 199–200.
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posebej cenjene in so se zaradi tega tudi v večji meri ohranile skozi čas. Kljub
temu da o prvotnem videzu ruške, pa tudi mnogih drugih Marijinih milostnih
podob težko sodimo zaradi predelav, se nam njihova vrednost dokazuje v faktumu, da so te podobe večkrat še edini materialni ostanek neohranjene cerkve.
Prav s tem nam lahko služijo kot informacija izredne vrednosti, s katero lahko
v nekaterih primerih ugotovimo tudi kontekst nastanka določene cerkve.
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ROKOPISNA CERKVENA PESMARICA
RUŠKEGA UČITELJA SEBASTIJANA GLADESA

IZVLEČEK

V

prispevku predstavljam doslej neznano rokopisno pesmarico, ki jo je leta
1834 napisal upokojeni ruški učitelj Sebastijan Glades. V njej se nahaja 153
pesmi, ki so se pele v cerkvi ali ob različnih pobožnostih zunaj nje, npr. ob
romanju in procesijah. Glades je več pesmi prevzel iz starejših kranjskih pesmaric in lekcionarjev, medtem ko novejših verjetno ni poznal, v mariborskem
okrožju pa so bila tedaj zelo razširjena dela velikonedeljskega duhovnika Petra
Dajnka, ki so jih očitno uporabljali tudi v Rušah. Posebno vrednost predstavljajo
pesmi, namenjene romarjem k ruški Mariji. Pesmarica nam odkriva duhovno
življenje ruških župljanov v prvi polovici 19. stoletja.
Ključne besede: Sebastijan Glades, cerkvene pesmi, rokopisna pesmarica,
romanja, Ruše

UVOD
Ruše (Maria Rast) so bile že od nekdaj znano romarsko mesto, kjer so romarji ob obiskih verjetno prepevali tudi slovenske pesmi, poleg tega pa so se kot
gledalci mudili še ob gledaliških predstavah, ki jih je v drugi polovici 17. stoletja prirejala ruška latinska šola v nemškem in slovenskem jeziku.1 Slovenski
jezik je v tej župniji imel vidno vlogo tudi v 18. stoletju, saj je pisec ruške kronike (Notata Rastensia) Jožef Avguštin Meznerič2 v svoji oporoki iz leta 1770
namenil veliko denarja za beneficiat, ki je moral biti vešč slovenskega jezika
(Glazer 1933). Leta 1776 ga je dobil Janez Šimonc iz Vuzenice, avtor dela To
Terpleine inu smert našiga gospoda Jezusa Kristusa (Celje, 1794).3 Na literarno
in nasploh kulturno delo v slovenskem jeziku je imela na tem območju velik
1

2
3

Pri igri »De Joviniano Imperatore mire correcto« in pri neki deklamaciji se navajata kot avtorja benediktinca
Siegfried in Aegydius iz Št. Pavla na Koroškem. Igro so najprej (13. junija 1700) izvajali v nemškem, na ruško
soboto pa v slovenskem prevodu (Glazer 1928).
Rojen okoli leta 1707 v Rušah, umrl po 6. decembru 1772 v Rušah (Glazer 1933).
Maks Miklavčič (1971) delo imenuje »prvi poskus, v m[a]r[i]b[or]skem okrožju uveljaviti kranj[ski] knjižni jezik«,
kar je napačna teza, saj osrednjeslovenske jezikovne značilnosti izkazujejo že nekatere predhodne knjige, ki
so se tiskale v Gradcu, npr. Hitra inu glatka pot pruti nebessam (1767), Ta veliki katechismus (1783).
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vpliv znana ruška rodbina Glazer. Učitelj v Zgornji Kungoti župnije Kamnica
pri Mariboru Jožef Glaser (Glazer) je v genealoških raziskavah prepoznan kot
najstarejši zanesljivi prednik te rodbine (Grahornik 2015: 45). Med njegovimi
redkimi ohranjenimi rokopisi se najdejo štiri baročne marijinoceljske pesmi,
ki jih je zapisal leta 1760 (Ditmajer 2017). Pesniški in pisateljski dejavnosti te
rodbine lahko začnemo ponovno slediti v prvi polovici 19. stoletja, ko je kanonik Marko Glaser (1806–1889), rojen na Smolniku pri Rušah, začel izdajati
slovenske molitvenike, npr. Molitvanje za šest porednih nedel na čast svetemi
Alojzi od Gonzaga (Gradec, 1841), in pisati nabožne pesmi, npr. Hvala zvonov. Za dvig in ohranjanje slovenske kulturne dejavnosti v Rušah je z ustanovitvijo Bralnega društva (1865) poskrbel ruški župnik Matija Wurzer (Burcar,
Vurcer), ki je že v gimnazijskih letih pod mentorstvom Matjašiča pričel pisati
slovenske pesmi (glej UKM Ms 91). Slovensko dejavnost v drugi polovici 19.
stoletja na tem območju dopolnjujejo še Skerbs-Skerbinjekove pesmarice s
Smolnika (UKM Ms 784),4 ki jih bo potrebno podrobneje raziskati ob kateri
drugi priložnosti. Žal se ni ohranilo literarno delo Luke Hleba s Smolnika, ki
naj bi sodeloval pri dijaškem literarnem listu Sprotuletna vijolica (Glazer 1928),
medtem ko je Davorin Grizold objavil redke pesmi v Slomškovih Drobtinicah,
npr. Pozdrava slovenske gerlice (1851), Zadovoljen kmet (1854).

SEBASTIJAN GLADES IN NJEGOVO DELO
V prvi polovici 19. stoletja so pesmi za cerkev in šolo pogosto pisali deželni
učitelji, ki so opravljali hkrati službi organista in cerkovnika. V predmarčni
dobi je šolstvo bilo še vedno pod cerkvenim nadzorstvom. V Rušah je bil
krajevni šolski nadzornik župnik Marko Goličnik (1779–1819), ki sta ga
nasledila Janez Pukl (1820–1827) in Janez Godina (1828–1857), okrožni šolski
nadzornik je bil hočki dekan Franc Ks. Augustin (1806–25), ki sta ga nasledila
Mihael Špešič (1826–60) in Anton Murko (1860–71), oba nadzornika pa sta
bila podrejena sekovskemu škofijskemu ordinariatu. Marko Goličnik je bil
sin premožnih mozirskih tržanov in brat bolj znanega Janeza Goličnika, ki je
leta 1792 v Celju natisnil čebelarski priročnik Popolnoma podvučenje za vse
čebelarje. Župnik Godina je bil nasprotno znan kot pripadnik jožefinizma, ki
je prejšnjim duhovnikom očital širjenje praznoverja v prid denarnim koristim;
kasnejši ruški kaplan Wurzer ga je imenoval celo nemškutarja, ki se ni menil za
4

Pesmarice so bile najdene na Hlebovem na Smolniku leta 1970. Hranila jih je Zora Zorec in jih 29. januarja
1990 darovala Univerzitetni knjižnici po posredovanju Alenke Glazer, ki je tudi zapisala podatke o provenienci gradiva in biografske podatke o lastnikih. Prvi zvezek pesmi je zapisala Julijana Sk(e)rbs-Skerbinjek leta
1866; drugi zvezek je leta 1885 zapisal Roman Sk(e)rbs; tretji zvezek je zapisala Terezija Skerbinjek; četrti in
peti zvezek sta delo Angeline (Line) Skerbinjek; v mapi se nahajajo še fragmenti raznih zapisovalcev.
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narodnoprebudno delo (Glazer 1927: 195). Službo ruškega učitelja, organista in
cerkovnika je vse od smrti Ivana Jeromela5 opravljal Sebastijan Glades, prejšnji
vuzeniški učitelj (1795–99), poleg njega pa še kaplan Andrej Černivec. Kot v
drugih krajih, kjer je takrat živelo tudi slovensko govoreče prebivalstvo, je tudi
v Rušah pouk v nižjih razredih ljudske šole potekal v slovenskem, nato pa v
nemškem jeziku. Glades je pri poučevanju v nižjih razredih že lahko uporabljal
slovenske abecednike, začetnice in katekizme, ki so jih takrat pripravljali
zavedni štajerski Slovenci, kot so bili Anton Krempl, Peter Dajnko in Anton
Martin Slomšek. Zaradi starosti je imel učiteljskega pomočnika,6 leta 1833,
ko je dopolnil že 70 let, pa se je odločil za upokojitev. Ker gmotne razmere
takratnih učiteljev niso bile rožnate, je vse do svoje smrti leta 1843 živel pri
kmetu Tribniku (Vrbnjak 1985: 423–33), kjer je začel pisati slovenske cerkvene
in nabožne pesmi.
V rokopisu se je ohranil drugi zvezek pesmi za cerkev in dom, ki ga je
napisal leta 1834: Windische Lieder in der Kirche und zu Hause zu singen,
gesamelt und geschrieben von Sebastian Glades gewester Schullehrer in Maria
Rast im Fahre 1834. IIter Theil (UKM Ms 118). Rokopis je ohranil Karel
Tribnik7 in ga skupaj z ostalim gradivom, ki ga je dobil od očeta8 ali zbral
sam, verjetno uporabil za cerkveno pesmarico z napevi Cerkveni orglavec
na deželi (Gradec, 1884–1885), pri katerem je kot urednik sodeloval njegov
stric, skladatelj Gregor Tribnik.9 Rokopis je leta 1929 Zgodovinskemu društvu
Maribor daroval Janko Glazer, danes pa pripada rokopisni zbirki Univerzitetne
knjižnice Maribor.

5
6

7

8
9

Ivan (Johann) Jeromel se leta 1763 omenja zgolj kot organist, leta 1779 pa že kot učitelj (Vrbnjak 1985: 415).
Omenjeni so naslednji učiteljski pomočniki: Lovro Vrečar, Ignac Kassu, Janez Rheinitsch, Jurij Thomas, Mihael
Hoisl, Anton Bayer, Anton Salmhofer, Mihael Vučnik. Slednji je po upokojitvi nasledil Gladesa (Vrbnjak 1985:
430–33).
Karel Tribnik, rojen 1846 na Muti učitelju Jožefu Tribniku, umrl 1918 v Jurkloštru. V Rušah je bil kaplan v letih
1872–5 (Ajlec 1980a).
Njegov oče je bil Jožef Tribnik, rojen 1819 v Rušah, umrl 1885 v Slivnici, kjer je bil nadučitelj.
Gregor Tribnik (Triebnigg), rojen 1831 v Rušah Mihaelu Tribniku in Mariji Herič, umrl 1876 v Celju, kjer je opravljal delo učitelja na nižji realki, glavni šoli in učiteljišču (Ajlec 1980b).
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Naslovnica pesmarice

Pretekla slovenska literarna zgodovina je večkrat izražala odklonilno stališče do cerkvenih pesmi, ki so jih z estetskega in prevodnega vidika presojali
kot manjvredne v primerjavi z ljudsko in posvetno poezijo, na kar je v svoji
študiji cerkvene pesmi do konca 18. stoletja opozoril teolog Marijan Smolik
(2011: 867–875). Tudi to je eden od razlogov, zakaj se tako malo raziskovalcev
danes ukvarja s cerkvenim in nabožnim slovstvom, ki je v preteklih obdobjih
(še posebej do 19. stoletja) obstajalo pretežno v rokopisih in se med ljudstvom
širilo s prepisovanjem. To je značilno tudi za Gladesovo pesmarico, ki jo bom
podrobno opisala v nadaljevanju.
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ŽANRSKA ANALIZA CERKVENIH PESMI
IN NJIHOVA RECEPCIJA
Pesmarica vsebuje 153 slovenskih, nemških in latinskih pesmi, napisanih
na 356 straneh, ki so naknadno paginirane, vsebujejo pa tudi notne zapise.
Slovenske pesmi so zapisane v bohoričici, nemške v kurzivi. Po vsebini so to
praznične, mašne, Marijine, svetniške pesmi, pesmi v čast Kristusu, zakramentalne in blagoslovne ter pesmi ob različnih pobožnostih. Pri pesmih, ki izkazujejo osrednjeslovenske jezikovne značilnosti, me bo še posebej zanimalo, iz katerih pesmaric jih je Glades prevzemal, ali je bil sam vešč osrednjeslovenskega
knjižnega jezika, še posebej pa, koliko je bila kranjska književnost razširjena
v ruškem prostoru. Posebno vrednost pesmarice predstavljajo svetniške in romarske pesmi, saj so te po navadi izvirne in značilne zgolj za določene župnije.
Cerkvene pesmarice so v 18. in prvi polovici 19. stoletja natisnili številni
duhovniki in posvetni zapisovalci, ki jih je verjetno poznal tudi Glades, npr.
organist Repež,10 ljubljanski vikar Redeskini,11 ptujski kaplan Volkmer,12 ljubljanski stolni kanonik Japelj,13 župnik v Vojniku Rupnik,14 župnik v Veliki Nedelji
Dajnko,15 župnik v Šentvidu pri Ljubljani Potočnik,16 župnik v Šmartnem pri
Tuhinju Dolinar.17 Prav tako bom preverila ujemalnost njegovih pesmi s štajerskimi rokopisnimi pesmaricami, ki so jih v tem obdobju napisali njegovi
štajerski rojaki, npr. Jožef Grebelnik (1792),18 Franc Hriberšek (1808–21),19

10

11
12

13
14
15
16
17
18

19

Filip Jakob Repež, Romarske bukvice (Ljubljana, 1757; druga izdaja 1775); Nebešku blagu (Ljubljana, 1764);
Romarsku drugu blagu (Ljubljana, 1770; še izdaji 1775 in po 1782).
Maksimilijan Adam Jošt Redeskini, Osem inu šestdeset sveteh pesm (Ljubljana; 1775; 1795 in 1800).
Leopold Volkmer, Pesme k tem opravili te svete Meše s toj pesmoj pred predgoj (Graz, 1783); Der Messgesang –
Mešna pesem (Graz, 1789); Te Deum laudamus (Ptuj, 1795); rokopis Pesme k božji službi (1805, UKM Ms 47).
Jurij Japelj, Cerkovne pesmi, litanie, inu molitve, per božji službi (Ljubljana, 1784, 1785, 1788 in 1804).
Gašper Rupnik, Pejsme od Keršanskiga vuka po versti tega Katekizma (Ljubljana, 1784).
Peter Dajnko, Sto cirkvenih ino drugih pobožnih pesmi (Radgona, 1826, 1837); Sveti križni pot (1829).
Blaž Potočnik, Svete pesme (Ljubljana, 1827).
Luka Dolinar, Pesme v' godove in praznike celiga leta (Ljubljana, 1833).
Avtor rokopisne pesmarice je Jožef Grebelnik, cerkovnik v Vuhredu. Rokopis iz leta 1792 ali 1798 je hranjen
v UKM (Ms 158) in vsebuje 67 pesmi, ki izkazujejo jezikovne variacije, saj je pisec nekatere pesmi verjetno
poznal iz kranjskih pesmaric, medtem ko nekatere domače pesmi izkazujejo vzhodnoštajerske značilnosti.
V Pajkovi zapuščini (138/16) so hranjene tri pesmarice pobožnih in posvetnih pesmi, ki mu jih je leta 1882
predal Praprotnik, nadučitelj v Puščavi (Lovrenc na Pohorju). Letnice 1808, 1809, 1814, 1815, 1816, 1818, 1819,
1820, 1821 pripadajo različnim piscem, leta 1815 se podpiše Franc Hriberšek, krojač v Prihovi. Pajek omenja,
da ima en zvezek novejše note, ki naj bi pripadale učitelju v Vojniku, Antonu Čobru.
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Vid Plohl (1822),20 Franc Vrbnjak (1830–33),21 Jožef Gorenšek (1831),22 Franc
Puntner (1831),23 Blaž Kosi (1834),24 Franc Črnko (1835),25 nepodpisane so
Popevke (1827–1832)26 ter Pesmarica nemških in slovenskih pesmi (1816).27

Praznične pesmi
Pesmarica se pričenja z adventnimi pesmimi (7), s katerimi se v Cerkvi
prične cerkveno leto, manjkajo božične pesmi, nato najdemo še velikonočne
(11) in vnebohodne (2), binkoštne (5) ter pesmi v čast Sveti Trojici (4).
Adventna pesem »Poslan je angel Gabrijel« je bila prvič zapisana v ljubljanskem lekcionarju iz leta 1764 in je nadomestila dotedanjo srednjeveško
adventno »Jager na lovu šraja« (Smolik 2011: 1538). Glades jo je verjetno prepisal iz kranjskih lekcionarjev (npr. Japljevega iz leta 1800 ali Pohlinovega iz
leta 1772), saj pesem izkazuje tipične osrednjeslovenske jezikovne značilnosti,
npr. končnico -am v orodniku ednine moškega in srednjega spola (z' Imenam,
svetim Jožefam),28 izglasni -u (nu toku govori), značilen je že enoglasniški vokalni sistem (svet, gospod; vendar: mejstu). Pesem »O nebesa dol rosite, Tiga
Izveličarja,« je nekoliko jezikovno spremenjeno prepisana iz pesmarice (1775)
Redeskinija, ki v nasprotju z Gladesom ni pisal osrednjeslovenske reducirane
pridevniške končnice -iga (npr. taistega – taistiga) ali pa jo je bolj zvesto prepisal od Staniča (1826).29 Tudi pesem »Čudi se ves volen svejt« je Redeskinijeva.
Glades očitno ni poznal Potočnikovih priredb adventnih pesmi iz leta 1827
(npr. »Vi, oblaki, ga rosite!«) in je raje uporabljal starejše pesmarice. Zapisal
je še eno adventno pesem, ki je v pregledanih pesmaricah nisem zasledila: »O
virni Kristjan kaj storiš, vtem svetemo Adventi, pokoro strit pobolšat se, pelati
sveto živlenje, tako ko je pelala Maria.«
20

21

22
23
24

25

26
27
28
29

Rokopis 32 pesmi z notnimi zapisi hranijo v UKM (Ms 73) pod naslovom Cerkvene in druge popevke (1825).
Pesmi izkazujejo vzhodnoštajerske jezikovne značilnosti.
Ohranjena je rokopisna knjiga: Cirkvene popevke. Nedelne pesme. Pesmi so nastale med letoma 1830 in 1833
v župniji Sv. Tomaž pri Ormožu. Nahajališče: UKM Ms 25, http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_055/VIEW/
Nahajališče: Janez Borovnik, pokojni celjski sodnik, fotokopije hrani Anton Gričnik.
Nahajališče: UKM Ms 141, Ms 94.
V Zgornjem Leskovcu pri Ptuju je nastala obsežna rokopisna pesmarica Blaža Kosija: Cerkvene pesmi (1830–45)
(UKM Ms 102).
Rokopisna pesmarica nemških in slovenskih nabožnih pesmi ter molitev z naslovom Lieder-Büchlein der
Heiligen Messe (1835) je hranjena v UKM (Ms 28). Napisal jo je učitelj pri Sveti Barbari pri Vurberku Blaž Kosi.
Nahajališče: UKM Ms 93.
Nahajališče: UKM Ms 130.
Vsi citati so prečrkovani iz bohoričice, dajnčice in metelčice v gajico.
Valentin Stanič: Molitve in premišlovanja per objiskovanju štirih k' zadoblenju odpustika svetiga leta odločenih cerkva (1826).
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Srednjeveško velikonočno pesem »Jezus je od smerti vstal, / Od njega britke
Martre« je Glades lahko našel v starih lekcionarjih 18. stoletja (Hipolit 1715,
Paglovec 1741, Pohlin 1772, Japelj 1800). Iz Dajnkove pesmarice (1826)
je prepisal pesem »Gor vstav je naš Odrešenik. Alleluja. / Jezus Kristus nas
Vučenik. Alleluja«, le da je spremenil nekaj besed, npr. odrešitel – odrešenik,
vučitel – vučenik. Velikonočna pesem »Jesus je gor od smerti vstav. Alleluja.
/ O srečni Dan veseli Dan« je bila leta 1821 zapisana v Hriberškovi pesmarici,
še starejša je pesem »Visoku hvalena je velika Noč, / V' kateri zgublena, tih
Satana Moč«, saj jo je zapisal že cerkovnik v Vuhredu Grebelnik konec 18.
stoletja. V pregledanih pesmaricah nisem zasledila naslednjih pesmi:
-

»Jezus jede od Smerti vstav / Hudiča jeno Smert prestav«;
»Veseli se Zemla, / Vesel' se Nebo, / Kaj s' ena Vesela / Zdej je postalo«;
»Ta Dan t'ga Veselja, / Ves Svet se veseli, / Inu tud vse Ludi;
»N žaloj grešnik moj, / Z' veseljam lepu poj«;
»O Človek se zbudi, / Se vesel' zmenoj / Grab je zapustiv / Izveličar tvoj«;
»Želiš lubi Kristian, Bogu dopasti, / Premišlej vsaki dan, Jezusu k' časti«;
»Velko veselje mormo mi / Bogu nes iskati«;
»Preskarbi bote vi Kristiani, / Vojskah se sprebudi«.

Srednjeveška vnebohodna pesem »Jezus je šov gori v' Nebu, / Veseli se
Maria« je prav tako prepisana iz kranjskih lekcionarjev 18. stoletja (Hipolit
1715, Paglovec 1741, Pohlin 1772, Japelj 1800).
Srednjeveško binkoštno pesem »Pridi sveti Duh, stvojmi Darmi, / Serca
tvojeh vernih naponi« je Glades prav tako lahko našel v lekcionarjih 18. stoletja
(Paglovec 1741, Pohlin 1772, Japelj 1800), zapisana pa je bila že leta 1729 pri
Stržinarju; iz Dajnkove pesmarice (1826) je prepisal pesem »Pridi sveti Duh
na v' nami, / Vujžgi Ogen lubezni«, le da je zamenjal panonsko besedo lubav z
lubezen. V pregledanih pesmaricah nisem našla naslednjih dveh pesmi:
- »Sveti Duh mi tebi klič'mo, / Pridi z' Nebes dol sam knam«;
- »O ti goreča Luč, pravi nebeški Kluč, / Ti nam odpiraš gor v' sveto Nebo«.

Svetniške pesmi
Čaščenje svetnikov je bilo vedno vezano na različna božja pota, verniki
pa so se tem priporočali pri oltarjih v cerkvi. Najstarejša oltarja v ruški cerkvi
Marijinega imena sta Križev (1676) in Florijanov (1685) oltar, v 18. stoletju
sta nastala oltarja sv. Ane in Jožefa (1735). V cerkvi sv. Lovrenca na Pohorju
se nahaja kip sv. Lucije. Križev, Jožefov in rožnovenski oltar stojijo tudi v
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romarski cerkvi Device Marije v Puščavi. Oltar sv. Janeza Nepomuka najdemo v cerkvi sv. Marjete Antiohijske v Selnici ob Dravi. V ruški župniji so
bili še posebej popularni naslednji svetniki, ki jim je Glades namenil mesto v
pesmarici: sv. Lucija (13. december), sv. Tomaž (21. december), sv. Jurij (23.
april), sv. Florijan (4. maj), sv. Neža (21. januar), sv. Miklavž (6. december), sv.
Peter (29. junij, 1. avgust), sv. Jožef (19. marec), sv. Ana (26. julij), sv. Janez
Nepomuk (16. maj), sv. Henrik oz. Areh (15. julij), najdemo še pesem v čast
nadangelu Mihaelu.30
Cesar Leopold I. je svetega Jožefa leta 1675 razglasil za zavetnika avstrijskih dednih dežel in habsburške hiše. Prve rokopisne pesmi njemu v čast se
v slovenskem jeziku pojavijo v 18. stoletju pri Paglovcu (1733) in Foglarju
(1757–62), tiskale pa so se pri Pohlinu (1768) in Redeskiniju (1775). Glades
mu je posvetil dve pesmi; v prvi so ga ruški verniki prosili za lepo vreme:
Kristjani vkupet zbrani,
Farmani nu Farmance,
Kir ste nes to vkupet prišli,
Svetga Jožefa31 častiti,
Tukaj zdaj vsi kup recimo,
Sprosi nam ti toplo vreme,
Tud' de mi Pomoč dobimo,
Skuz Jesusove Ime.32
V drugi pesmi se obračajo nanj kot na očeta, ki jim bo pomagal v vseh
težavah:
Ah Jožef lubi Oča naš,
Mi h tebe kličemo
Ti božje gnade v' Rokeh maš,
Tiste mi išemo,
Pogledaj ti Nebes na nas,
O mogočni Svetnik,
Per vsih Težavah vsaki čas,
Bodi naš Pomočnik.

30

31
32

Datumi godov svetnikov so navedeni po Dajnkovem lekcionarju 1832 in se ponekod ne ujemajo z današnjimi
datumi.
Izvirnik ima latinizirano obliko osebnega imena Joseph.
Pesmi so v članku prečrkovane iz bohoričice v gajico, prav tako sem popravila dvojne glasove, ne pa tudi
ostalih pravopisnih značilnosti, kot so velika začetnica, pisanje skupaj/narazen, ločila.
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Leta 1682 je v Rušah delovala bratovščina sv. Florijana (Vurcer 1865: 200).
Prve pesmi temu svetniku v čast se v slovenskem jeziku pojavijo že v 18. stoletju pri koroškem piscu Maurerju (1754). Temu priprošnjiku za pomoč pri
požarih je Glades posvetil tri pesmi:
Češen bodi sveti Florjan,
En pomočnik od Boga dan,
Kader ojgen v' Streho pride,
Te strah nas obtide,
Kar koli Ojgen nam proti,
Svet' Florjan vse ogasi,
Stoj ti nam vselej na strani,
Opre lubi sveti Florjan.
Iz tretje pesmi je razvidno, da so v Ruše prihajale cele procesije vernikov,
ki so ga prav tako prosile za obrambo pred požari, peklom in tudi dimom:
Od drug' krajav, v' leto Faro,
Se Ludje povzdignejo,
Majo še Navado staro,
De s' procesjam pridejo,
Tukej en svetnik stanuje,
Kader' vsem gnad' ponuja,
Sveti Florjan imenuvan
Da je nam za Varha dan
Svetemu Henriku so namenjene štiri pesmi; iz prve je razvidno, da so k
cerkvi sv. Areha na Pohorju romali ruški in limbuški župljani, iz druge pa, da je
cerkev že takrat spadala pod župnijo Sveti Martin na Pohorju. Shodi so potekali
na binkoštni ponedeljek (13. junij, sv. Anton Padovanski), Areško nedeljo (po
godu sv. Henrika 15. julija), nedeljo po sv. Lovrencu (10. avgusta) in nedeljo po sv. Roku (16. avgusta) (Rezman 2015: 69). V cerkvi najdemo reliefno
marmorno ploščo, ki kaže ležečega vojvodo Otokarja IV. s krono na glavi in
mečem v roki. Ploščo so prinesli iz grobne kapele Žičke kartuzije. Vpliv na
čaščenje sv. Henrika so imeli na tem območju šentpavelski benediktinci, ki so
imeli na ruškem območju velika posestva. Verniki so ga prosili za pomoč pred
kugo, vojsko in lakoto:
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Sveti Harih na tem Hribri,
Tavžentkrat ti hvalen si
Obvar nas pred vso Nesrečo,
Kugo, Vojsko, Lakota,
Tiper Bogu za nas prosi,
Opre lubi sveti Harih,
Naše prošne na pre nosi,
Prosi za nas grešnike

Pesem o svetem Arehu (Od S. Harih)
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Dve pesmi sta namenjeni svetemu Juriju, zavetniku orožarjev in vojščakov ter mesta Ptuj. V bližini so še tri cerkve, posvečene temu svetniku, in
sicer v Zgornji Kungoti (Sveti Jurij ob Pesnici), Jurovskem Dolu (Sveti Jurij
v Slovenskih goricah) in Spodnjih Hočah. Prva pesem vsebuje panonske jezikovne značilnosti, npr. trdo pridevniško končnico -oga (nashoga patrona,
presvetoga Jurja), kar nakazuje, da jo je Glades prepisal od drugod, verjetno
pa se je pela na proščenje. Verniki so svetega Jurija prosili za blagoslov polj in
vinogradov ter varovanje pred točo in nevihto:
1.
Raz veselite se, dočakali smo se,
Našoga patrona, presvetoga Jurja.
2.
Kapitan Nebeški, godniag veseli,
Lubi sveti Juri, pomočnik naš bodi.
Druga pesem je prav tako namenjena romarjem in župljanom ob obhajanju godu patrona svetega Jurija ter pripoveduje o njegovem življenju vojaka
v času Dioklecijana. Izkazuje drugačne jezikovne značilnosti kot prva pesem,
npr. dajalniška končnica -o/-u namesto štajerske -i (Jurjo, Jurju), atematski
glagoli imajo pripono -de (jede), deležje na -oč (klečeoč), dajalniška množinska končnica -am (nebesam), kar so osrednjeslovenske jezikovne značilnosti:
Lubi Kristjan, človek revni,
Romari no Romarce,
Spremislite ta Dan nešni,
Kud' Farmani Farmance,
Nes se tukaj god obhaja
Patrona v' Ruša to,
Svet Jurjo se hvala dajo,
Čast dajmo svet'mo Jurjo.
Sveti Janez Nepomuk, zavetnik splavarjev, mlinarjev, duhovnikov, je bil kanoniziran leta 1729, prvo pesem v slovenskem jeziku pa najdemo v Paglovčevi
pesmarici 1733. V Kamnici pri Mariboru je nekdaj stala njemu posvečena kapelica, leta 1736 pa so romarji v Rušah darovali podobo sv. Janeza Nepomuka
(Vurcer 1865: 198). Pesem mu je posvetil tudi Gorenšek leta 1831, v Gladesovi
pesmarici pa najdemo drugo verzijo pesmi, ki omenja, da je češki kralj Vaclav
IV. hotel izvedeti vsebino kraljičine spovedi, čemur se je Janez Nepomuk uprl
in to plačal z življenjem:33
33

Ko je leta 1793 Dobrovsky izdal Jenštejnov življenjepis po rokopisu Petra Clarificatorja iz let 1402/03, naj bi
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1.
O svet Johan, poglej na stran,
Serce ži vse gori, od Martre govori,
Vencl Tiran, On je orožje ži Vroke
prejev, če na boš govoriv, bom tvojo
Kri preliv, no Leben vsev.
2.
34
Johan na pre, hitro povej, vse kej per
Spovedi, kralica se tebi, grehov spovej
Jaz očem vedat kak ona živi, povej en
Leben več, šicer na vzemen jaz, tvoje krivi.
Pesem o sveti Neži, zavetnici čistosti, devic, vrtnarjev in otrok,35 pripoveduje
o njenem življenju v Rimu, kjer je živela v bogati družini kot prikrita kristjanka:
1.
Dones se mi obernimo,
Gor prot večnemo Bogo,
Od svete Neže vučimo,
No le storimo taku,
Kristusa mi prav lubimo,
Grehe tud' več ne storimo,
Čel očmo de nam gnado da,
Zveličan na vekoma
2.
Sveta Neža rojena bila,
Že od žlahtniga stanu,
Ta čas v' Rimi ni obena,
Jen Lepote gliha bla,
Skrivnem bila Kristjana,
Od lubezni Božje v'žgana,
Služila je pravjo Bogo,
To bomo spoznali mi.

34
35

ponehavalo čaščenje sv. Janeza Nepomuka kot žrtve spovedne molčečnosti (Smolik ur. 2000: 400).
Original: na prö.
V Stržinarjevi pesmarici Catholish Kershanskiga Vuka Peissme (Gradec, 1729) najdemo pesem o drugi istoimenski svetnici, sv. Neži Montepulčanski.
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Svetemu Miklavžu so se priporočali ne samo mornarji, popotniki in trgovci,
temveč tudi mlade neveste za srečno poroko; je tudi zavetnik šolarjev, učiteljev,
revežev, zapornikov itd. Pesmi njemu v čast najdemo še v drugih pesmaricah,
npr. pri Potočniku, Dolinarju in Grebelniku. Glades mu je posvetil eno pesem,
kjer so ga verniki prosili za pomoč pri različnih nesrečah, npr. viharjih na morju:
Mi smo prišli teb' častiti,
O ti lubi svet' Miklavž,
No za gnade te prositi,
De Troštanje nam vsim daš,
Tvojo Milost nam vsim skaži,
Jezo božjo potalaži
Roke derži vselej črez nas
Nu nas vari vsaki čas.
Sveta Ana je zavetnica materinstva, srečnega zakona, rudarjev, revežev.
Štiri pesmi o tej svetnici najdemo tudi v vzhodnoštajerski Kosijevi pesmarici,
Glades pa ji je posvetil tri pesmi. Prva se je pela na god svete Ane pri njenem
oltarju, verniki pa so jo prav tako kot Jožefa prosili za ugodno vreme:
Ah izvoleni Kristjani,
Kir ste gnes to sem prišli,
H toti cirkvi požegnani,
Zdej v' kup zmenoj rečte vsi
Čast bodi sveti Trojici,
Hvala Marii Divici,
Svetnici sveti Ani,
Godovnici današni.
V tretji pesmi jo verniki prosijo za posredništvo pri Bogu, saj je rodila Božjo
mati in s tem pričela čas milosti:
Ah tebi jaz mogov imeti,
Tavžent glasov tavžent štim,
Dones to čast rezodeti,
Svete Ane jaz želim,
Aku glih jaz ne zamorem,
Vender pojem, koker morem,
Sveta Ana z' gnado obdana,
Sprosi nam gnado Božjo.
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Marijine pesmi
V pesmarici najdemo pesmi o brezmadežnem spočetju Device Marije (1),
obiskanju Device Marije (1), očiščevanju blažene Device Marije – svečnici
(2), žalostni Materi Božji (2), sladkem Marijinem imenu (1) in več pesmi z
adventnim motivom oznanjenja. Ostale pesmi o Mariji so častilne, romarske
pa obravnavam v posebnem poglavju.
Praznik brezmadežnega spočetja Device Marije, ki se obhaja 8. decembra,
je bil leta 1708 določen za vso Cerkev, prvo zapisano pesem v slovenščini pa
zasledimo šele pri Redeskiniju (1775) (Smolik 2011: 1515), ki jo je od tam
prepisal tudi Glades (»O! kok silnu želim čistu spočetje, / brez vsiga madeža
prav počastit«), medtem ko novejše pesmi Luke Dolinarja iz leta 1833 ni poznal
(»Poglejte, verni, iz težave, Vzdignite se iz prahu«).
Glades je eno pesem namenil obhajanju praznika Obiskanje Device Marije
(»Tukaj človek moj, na malo poj stoj, / gor vzdigni ti Očesi, odperte so Nebese«).
Adventni motiv oznanjenja je viden v pesmi »Češena Maria En cier teh
Divic«, ki jo je sredi 18. stoletja v drugi različici zapisal koroški bukovnik
Maurer (»Oh, ave Marija, ti devični cvet«). Drugo verzijo Gladesove adventne
pesmi »Češena si Maria, Ti zgodna Denica, Svitlobo te obsija, Gospodova je
piča« lahko odkrijemo v Dajnkovi cerkveni pesmarici (»Češena si Divica, obdana z' lučjo vsa, oznaniš, kak denica, nam sunce, Jezuša«). Adventni motiv ima
še ena Marijina pesem: »O Mati češena, Maria Divica, Zemle inu Nebes, ti bodeš kralica, Kir bodeš rodila, brez Madeža vsega, Maliga Jezusa, ti lilia lejpa.«
Pesem, ki se je pela na svečnico, je Glades prepisal iz vzhodnoštajerske
Dajnkove cerkvene pesmarice: »Dal je Mojzeš zapoved, Vsaka mati, kda povije, Se skoz dnevov štirteset Naj pred vsemi ludmi skrije«. Druga pesem vsebuje
osrednjeslovenske jezikovne značilnosti: »Dones jede ži štirdeset Dni, Minlo
nu tudi telko Noči, Kir je blo Jezusovo Rojstvo«, isto verzijo pa najdemo še pri
Kosiju, ki jo je jezikovno prilagodil za vzhodnoštajerske Slovence: »Štirdeset
dni je gnešni den prešlo.«
Na praznik Žalostne Matere Božje se verniki spominjajo predvsem bridkosti, ki jo je Marija doživljala na Kalvariji. V Rušah je bila taka bratovščina
ustanovljena že leta 1716 (Vurcer 1865: 201). Praznik v čast Žalostni Materi
Božji je papež Benedikt XIII. leta 1727 postavil na tihi ali cvetni petek, ki so
ga ponekod imenovali petek Marijinih žalosti (Smolik ur. 1999: 644–652).
Prvo pesem o trpljenju Božje Matere je Glades prevzel iz Redeskinijeve pesmarice (»O ti žalost prevelika, / Ti se nemoreš izreč«), medtem ko je druga
pesem prevod srednjeveške sekvence Stabat mater dolorosa (»Žalostna je Mati
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stala, / Pod Križam milo jokala«), ki je bila natisnjena v različnih slovenskih
lekcionarjih, ki so v 18. stoletju izhajali na Kranjskem (Hipolit 1715, Paglovec
1741, Pohlin 1772, Japelj 1800). Glades je glede na jezikovne značilnosti pesem prepisal iz starejših kranjskih predlog, saj so verzije iz prve polovice 19.
stoletja že predelane (npr. pri Potočniku, Staniču in Dajnku).
Častilna pesem, ki Marijo primerja z žlahtno lilijo (»O Maria žlahtna Lilija
Kok ti prelepo cvetiš«), je v dveh verzijah zapisana že v Hriberškovi pesmarici
(1816, 1819). V pregledanih pesmaricah nisem našla pesmi: »Luba prijatelca,
naša Besednica, / Pusti nas občuti tvojo Pomoč.«

Pesmi v čast Kristusu
Tovrstne pesmi večinoma pripovedujejo o Kristusovem trpljenju in smrti
(pasijonske pesmi), najdemo tudi pesmi o sv. Rešnjem telesu in sladkem
Jezusovem srcu. Glades v pesmarici ni namenil prostora pesmim o sladkem
Jezusovem imenu, ki so bile razširjene v ostalih slovenskih pesmaricah (npr.
Dolinar, Hriberšek, Kosi, Redeskini), pesem o peterih Jezusovih ranah je pri
Gladesu zapisana kot velikonočna (najdemo jo pri Hriberšku).
Pasijonske pesmi
Tovrstne pesmi, ki jih Marijan Smolik (2011: 527) uvršča med pesmi posameznih dob cerkvenega leta, naj bi v slovenskem jeziku nastale že ob koncu
srednjega veka (prav tam: 1039), pobožnost čaščenja Jezusovega trpljenja pa
se je začela v obliki križevega pota širiti v 18. stoletju (2011: 1484). Glades je
v pesmarico uvrstil enajst pesmi o Kristusovem trpljenju, dve pesmi o križevem
potu in tri postne spokorne pesmi. Te pesmi so se pele v postnem času pred
praznikom velike noči, posebej pa najdemo tudi pesmi za velikonočno tridnevje
(Pesem na veliki četrtek, Pesem na veliki petek). O pasijonih, ki so se uprizarjali
v Rušah, je malo znanega, v času jožefinskih reform, ko so leta 1788 prepovedali zunanje obrede križevega pota, je ruški beneficiat Janez Šimonc izdal meditativno besedilo To Terpleine inu smert našiga gospoda Jezusa Kristusa (Celje,
1794) po načelih jožefinskega križevega pota v dvanajstih delih z dodano pesmijo o Jezusovem trpljenju. Tovrstne knjige z jožefinskim križevim potom so
izhajale vse do leta 1838.36 V ruški cerkvi si lahko ogledamo na platnu slikane
tablice križevega pota iz leta 1732 (Stegenšek 1912: 115), že leta 1719 pa naj
bi tukaj stala tudi kalvarija (trije križi s starimi podobami iz pločevine), ki sta
jo postavila organist Marin in posestnik s Smolnika Hleb (Stegenšek 1912: 23).
36

Knjige so izdali še: Klementini (1806), Metelko (1818), Zalokar (1826) in Kek (1838), Dajnkov (1829) križev pot
pa ima ponovno 14 postaj.
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Pesem »Premisli o človek grešni, / Koku je terpev Sin Božji« je bila zapisana že v kranjskih lekcionarjih 18. stoletja (Paglovec 1741, Pohlin 1772),
le da je tam namesto besedne zveze Sin Božji rabljena zveza Bog večni, ki
ohranja asonanco; Glades je tudi izpustil opis zadnje večerje in molitev v vrtu
Getsemani ter nadaljeval s četrto kitico, ko Jezus drugič začne moliti. Več pesmi
o Kristusovem trpljenju je prepisal iz Dajnkove knjige o križevem potu (1829)
ali cerkvene pesmarice (1826), npr. pesem »Nikde je človeka ne Ki bi znal izrečti vse«; nato pesem »Grešnik! glej po Jezusi, / Kaj za grešne nas terpi«; v
pesmi »O Kristjan! Glejmo, ta na Jesusa, Ino k' njem imejmo serce lublenja«
pa je panonsko besedo cveki zamenjal z njemu bolj znano žreblji (shgrebi).
Pesem Od bridke martre Božje (»Le prav premislimo, Lete pesem žalostno«)
je v dveh verzijah zapisana že v Hriberškovi pesmarici (1816).
Postne pesmi »Jas čem tvoje Martre peti, No smilenje s' tobom meti« Glades
ni prepisal iz Dajnkovih knjig (»Čem terplenje tvojo peti, milno lubav k' tebi
meti«).
Pesmi o svetem Rešnjem telesu
Te pesmi se pojejo na prvi četrtek po nedelji Svete trojice. Praznik je bil
uradno razglašen že v 13. stoletju, povezan pa je z nekaterimi ljudskimi pobožnostmi, npr. telovsko procesijo, izpostavljanjem Najsvetejšega. Procesije so se
začele izvrševati kasneje, glede na Rimski obrednik leta 1614 (Smolik ur. 2000:
540). Glades je v pesmarico vključil deset tovrstnih pesmi, ki jih je večinoma
dobesedno prepisal iz Dajnkove cerkvene pesmarice, le da jih je prečrkoval v
bohoričico: pesem »Nebeški Duhi! K' nam dol prite, / Popevat nam pomagat
iti«; druga pesem »Nisoko pokleknimo, / Inu molmo z' Dušo vso«; in tretja
pesem »Našem Bogi no pastiri, / Ki nas vodi k' večnem miri«. Eno pesem je
prepisal od Redeskinija (»Vzdigni tvoje Oči, o Duša ti, / Inu vzete Moči, tu
premisli«). Pesem »Ta velki Praznik mi, zluštam praznujemo / Inu se s' celiga
serca veselimo« je nekoliko starejša verzija Staničeve (1826) Sacris solemniis:
»Praznika svetiga, veseli bodimo, is serca celiga, gospoda hvalimo«. Pesem
»Brumni, virni Kristijani, / Andohtlivi skupej zbrani« najdemo že leta 1814
v Hriberškovi pesmarici, pesem »O Kristjani vkupet zbrani / Rečmo zdej vsi
večni čas« pa že konec 18. stoletja pri cerkovniku v Vuhredu Grebelniku.
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Od presvetega Rešnjega telesa (Glades)

Od presvetnega Rešnega tela (Dajnko)
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Čaščenje Jezusovega srca
Sv. Janez Eudes je znan kot začetnik liturgičnega čaščenja Srca Jezusovega,
saj je leta 1670 napisal besedilo za molitveno bogoslužje in mašo v čast Srcu
Jezusovemu. Od leta 1672 so smeli v Kongregaciji Jezusa in Marije, ki jo je
ustanovil, obhajati poseben praznik v čast Srcu Jezusovemu, močno spodbudo pa je čaščenje dobilo po videnju sv. Marjete Marije Alacoque (umrla
1690) (Smolik ur. 2000: 547). Javna kapela v čast Jezusovemu srcu naj bi bila
v Rušah zgrajena že leta 1692 (Smolik 2011: 1382), čaščenje pa sega v leto
1705 (Vurcer 1865: 200). Tovrstne pesmi so bile v slovenskem jeziku prvič
zapisane že v drugi polovici v 17. stoletja, prvi pa jo je natisnil Redeskini leta
1775. Glades je zapisal drugo verzijo pesmi: »V' Nebesah no na zemli, / skuz
vsaki Element, / Češen pohvalen bodi, / Ta sveti zakrament.«, ki jo najdemo
tudi v Kosijevi pesmarici: »Na nebi no na zemli, / Na vseh Krajeh sveta, / Mi
v_svetem Zakramenti, / Častimo Jezusa.«

Pesmi ob različnih pobožnostih
Pobožnosti so v Rušah pospeševale različne bratovščine: že leta 1650 naj bi
bila ustanovljena bratovščina sv. Rešnjega telesa, leta 1674 bratovščina umirajočega Zveličarja, leta 1682 bratovščina sv. Florijana in leta 1716 bratovščina
Žalostne Matere Božje. Te so širile različne pobožnosti, kot so devetdnevna
pobožnost sv. Frančiška Ksaverja leta 1700, čaščenje Jezusovega srca leta 1705,
ruška kalvarija je bila zgrajena leta 1719, postna pobožnost z duhovnimi vajami
in popolnimi odpustki se je pričela leta 1755, obiskovanje sedmerih oltarjev
z odpustki leta 1752, jezuiti pa so imeli tukaj misijon od 24. aprila do 4. maja
1726 (Vurcer 1865: 200–201). Verniki so peli slovenske pesmi še posebej v
času romanj in pri prošnjih procesijah. V nadaljevanju opisujem pobožnosti
litanij, križevega tedna, Markovih procesij in romarskih shodov k ruški Mariji.
V pesmarici najdemo še pesem ob procesijah za dež in pesem ob procesijah
odpustkov.
Križev teden
Prošnje pesmi za križev teden, ki se obhaja ob koncu velikonočnega časa,
so v slovenskem jeziku prisotne že v 18. stoletju, npr. pri organistu Jožefu
Ambrožiču (1771). Glades je v svojo pesmarico uvrstil tri pesmi, v prvi polovici
19. stoletja pa jih najdemo še v Hriberškovi, Dajnkovi in Kosijevi pesmarici.
Glades si je Dajnkovo pesem za procesije svetega Marka izposodil za križev
teden: »Ojstri sodnik vsih grešniko, / Zvest Oča tvojih Otroko, / Kir v' Nebesah
prebivaš, / Groziš, štreifaš no šonaš.«
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Procesije svetega Marka
Prvotno so se te procesije imenovale Litaniae majores. Tako kot v času
križevega tedna so verniki tudi ob procesijah sv. Marka prosili za blagoslov
zelenja in varstvo pred ujmami. Te pesmi se pojavljajo še v drugih štajerskih
pesmaricah, npr. pri Dajnku, Plohlu in Kosiju, tudi kranjskih, npr. pri Potočniku.
Glades je pesem prepisal iz ene od vzhodnoštajerskih pesmaric, saj vsebuje
panonske jezikovne značilnosti, npr. vokalizacijo končnega deležniškega -ł v
prleški -a (ſi ſemlo Nebeſa stvara is Nizheſa).
Litanijske pesmi
Marijina pesem, prirejena po lavretanskih litanijah, je bila v slovenskem
jeziku prvič zapisana v kranjski izdaji Parhamerjevega katekizma leta 1762,
najdemo jo še v rokopisni Foglarjevi pesmarici iz let 1757–62. Gladesova pesem se razlikuje od katekizemske priredbe:
Oča večni ne rojeni. Kyrie eleison
Bog Sin rojen k' odrešenji Kyrie eleison
Inu te svetosti Duh. Kyrie eleison
Sveta Trojica en sam Bog. Kyrie el.
1.
O Maria bod' hvalena,
Dokler si ti izvolena,
Za božjo Porodnico,
Za našo Pomočnico.
[refr] Pred vsim hudim ti nas brani,
Naša Mati ti ostani,
Nam v' smertni navarnosti,
Bod' Mati te milosti.
Romarske pesmi o ruški Materi Božji
Ljudstvo je v številnih procesijah romalo v Ruše v času turških obleganj, kuge in
lakote konec 17. stoletja, nato ob naravnih nesrečah (ogenj), leta 1736 pa so tja prišli
romarji iz Celovca, Dunaja in Gradca, ki so darovali podobo sv. Janeza Nepomuka
in roko sv. Ane iz njenih relikvij. Na ruško nedeljo naj bi npr. leta 1711 prišlo nad
5000 romarjev, v letu 1726 pa naj bi bilo obhajanih kar 42.510 ljudi (Vurcer 1865:
195–98). V času Jožefa II. je ruška župnija izgubila mnogo dragocenih darov in
posesti, število duhovnikov se je zmanjšalo, pa tudi romarji so prihajali le še v manjšem obsegu in iz bližnjih krajev (Ramšak 1996: 97). Tradicionalno so tja romali
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prvo nedeljo po prazniku Marijinega rojstva, imenovano Ruška nedelja, ki jo
je spremljal tudi sejem. Ruški Materi Božji, ki je v cerkvi prikazana kot mati v
pričakovanju, so se še posebej priporočale noseče in neplodne ženske. Najbolj
znana je zgodba o premožnih zakoncih Vajsek (Weissegg), ki nista mogla imeti
otrok. V zahvalo za uresničitev prošenj sta v prvih letih 10. stoletja tam postavila cerkev (Vurcer 1865: 188).
1.
O vi brumni v' kupet zbrani,
Romari no Romarce,
Srečni ste vi vsi Kristjani,
Poztignite le Serce,
V' Rušah Maria častiti,
Nje vso Andoht to storiti,
[refren] Romar teci, zmenoj reci
O Maria, poglej na nas
2.
Pokaj si ti Romar prišov,
Semkej na ta vesel kraj,
Al si morbit ti zaslišov,
De pomoč to dobiti,
Morš Mario prav prositi,
[refren] Romar teci, zmenoj reci,
O Maria, usliši nas.
3.
Tukaj Romar jede Mati,
Črez vse Revne, Nedložne,
Vsakmo ona če ja dati,
Pomoč, Gnade, kok so Prošne,
Velko jih je ži sam prišlo,
Vsak je biv uslišan zagvišno
[refren] Romar teci, zmeno reci,
O Maria, usliši nas.
4.
Krulavi inu Boleni,
So semkaj per rajžali,
Slejpi, gluhi zlo nadložni,
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Troštani so gratali,
Maria ta luba Mati
Je otla nim vsim pomati
[refren] Romar teci, zmeno reci
O Maria, troštaj nas.
5.
Od daleč porodne Žene,
So se sam oblubile,
Kir Pomoč ni blo obene,
Per ruški Mariji so dobile,
Njih Težave so odtekle,
Bolš je nam, so one rekle,
[refren] Romar teci, zmenoj reci,
O Maria, troštaj nas.
[…]

Pesem o ruški Mariji (Za ruško nedeljo)
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V romarski pesmi o sladkem Marijinem imenu so ponovno omenjene neplodne in hudo bolne žene, kar nas spomni na drugi znani čudež, ko je tja leta
1693 romala grofica Marija Eleonora Ursini - Rosenberška (Khislova) in bila
po hudi bolezni ozdravljena (Vurcer 1865: 197; Rezman 2015: 48).
1.
O lub Romar moj, en malo postoj,
Vi prišo od daleč, prosi vso Močjoj,
Maria v' Rušah to, dala ti bo Gnado,
Troštala te bo.
2.
To jede ta kraj, ko dobi vsak vselaj,
Pomoč Trošt Marie, tu v' Rušah tedej
Kdir se sam zročide, al tud sam pride,
Pomoč vsak dobi.
3.
Ži velko ih je, kir so dobli od Marie
Vtežavah, v žalosti, to potroštanje,
Slepi no krulavi, gluhi nu Mutasti,
Ozdravleni gratli.
4.
Žene porodne, no močno bolejne,
No samkaj zdehnile, soble odrejšene
Nihno Težava je, hitro odvernila se,
Skuz pomoč Marie.
Glades je ruški Materi Božji namenil posebno pesem za odvrnitev od hudih
bolezni. Znana je zgodba, da je Marija v času kuge konec 17. stoletja obvarovala svoje župljane, saj naj bi umrla le en otrok in dekle (Vurcer 1865: 195).
1.
Kaj strašniga, žalostniga,
Jede vselej čut te, ker Bolezen
kol gre, to per Ludah. Kam se mi če
vti Rev' overniti, deb bolezen hujda
Od nas proč spravila, o kristjani m
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2.
Kristjani vi, le čujte vsi, Bogu je
Mogoče, odbern't vse Nes reče, tu
Bolezni, Bog vsel proste ino sluša
jemo, On je ja Oča naš varvav bo vselej nas pred bo
leznami.
[…]
4.
Maria tebi, te nes časti, na Ruške
Fare vsi, Farmance Farmani, no
vsi drugi, oni te prosjo, kričjo na
glas, sliši nihno prošno, obvarjo
pred Kugo, zdej nu vsaki čas.
V Ruše se je romalo tudi na peto postno nedeljo, ki jo danes imenujemo tiha,
v Gladesovi pesmarici pa je poimenovana kot črna nedelja.
Kaj vam Donas očem zapeti
Opre lubi Romari,
Ke Besede, čem ja sem vzeti,
Debse spodoble za Dan nešni,
Žalosten čas je, to vemo,
Jezusav Obraz ne videmo,
Zato černa Nedela je,
Jezus pred nam skriba se.
Jezikovna podoba zgoraj prikazanih pesmi kaže približevanje govorjenemu
jeziku, večkrat tudi sledenje starejši kranjski literarni tradiciji: končni deležniški
-ł je vokaliziran v štajerski -o (prišo 'prišel', najšo 'našel') ali zapisan dvoustično
(dobiv, biv), včasih zaradi rime (prišov – zaslišov); nenaglašeni i je pogosto reduciran (lub, tud, zadost), lahko tudi zaradi stopice; palatalnega l' še ni zapisoval, kot
je to že vidno pri kranjskih piscih v tridesetih letih 19. stoletja (ozdravleni, dobrotliva, lubezniva); po starejši literarni tradiciji se je zgledoval pri rabi dvoglasnikov (odrejšene, lejpo, slejpi); v kranjskih knjigah je lahko našel samoglasnik i
za nenaglašeni jat (divica) in glagolsko pripono -de za tretjo osebo ednine (jede,
zročide); vezniki in prislovi izkazujejo narečne asimilacijske spremembe, prav
tako znane iz kranjskih knjig 18. stoletja (tedej, kader, vselaj, kdir, kir, ak, kok);
v orodniku ženskega spola ednine najdemo štajersko končnico -oj (močjoj); v
dajalniku je pisal končnico -o (vsakemo, slednemo); v mestniku po kranjski tradiciji -u (per Bogu), medtem ko najdemo v množini končnico -ah (v grehah), ki
so jo poznali tako Štajerci kot tudi Marko Pohlin in pridigar Basar v 18. stoletju.
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ZAKLJUČEK
Sebastijan Glades si je pri pisanju cerkvene pesmarice, ki so jo rabili v ruški
župniji, pomagal tudi z drugimi natisnjenimi pesmaricami. Knjige velikonedeljskega župnika Petra Dajnka so bile vse do prepovedi njegovega črkopisa
leta 1838 precej razširjene v mariborskem okrožju, ki je tedaj spadalo pod
sekovsko škofijo. Glades je iz njegove cerkvene pesmarice jezikovno skoraj
nespremenjeno prepisal vsaj 11 pesmi, čeprav so zapisane v vzhodnoštajerskem knjižnem jeziku z veliko značilnostmi Dajnkovega slovenskogoriškega
narečja, ki sodi v panonsko narečno skupino. Ruše sodijo v južnopohorsko
narečje štajerske narečne skupine, zato je zelo presenetljivo, da je Glades v
župnijo želel uvesti Dajnkove pesmi z redkimi jezikovnimi popravki, kot so
zamenjave besedja. Njegove knjige je verjetno posedoval ruški kaplan Andrej
Černivec, ki je bil podpornik Dajnkovega črkopisa, v Rušah pa je kot kaplan
služboval tudi znani dajnčičar Anton Šerf (1828–29). Kot učitelj se je Glades
verjetno iz knjig naučil osrednjeslovenskega knjižnega jezika ter nekaj pesmi
prepisal iz natisnjenih pesmaric Maksimilijana Redeskinija. Novih kranjskih
pesmaric ni rabil in je raje ohranjal stare praznične pesmi, znane iz lekcionarjev
18. stoletja. Vpliv teh je razviden tudi iz njegovega jezikovnega repertoarja. Iz
romarskih pesmi je razvidno, da je ljudstvo v prvi polovici 19. stoletja verovalo
v Marijine čudeže in rado romalo v Ruše ter tudi druge bližnje cerkve, npr. k
Svetemu Arehu na Pohorju, trideset let kasneje pa je bila v Drobtinicah izražena
povsem drugačna podoba tega znanega romarskega kraja: »Zares obžalovati
je, da tako sloveče mesto, kakor so Ruše, skoraj sence prejšnje slave več nima!
Zaostali so zarojenci v pobožnosti do Marije za svojimi predniki; zaostale so
pa tudi velike milosti, ki jih Marija svojim otrokom deli.« (Vurcer 1865: 201)
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SEZNAM VSEH PESMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adventna Pessem
Od Mariae Divize v' Adventi
Pessem od svete Luzie
Te Deum Laudamus
Od boshjih zhednost, te Vize, Upanje,
Lubesni, Grevenga, inu naprejvsetja
Proshnja sa Milost iz Psalma 50
Adventna Pessem
Pessem, sa te stir Adventne Nedele per
slateh Meshah
Od zhistiga spozhetja M. B. Maria
Od sveti Tomash

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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H' Konzu S. Advent, ali Kristusoviga Prihoda
Od Marie Divize v' Adventi
Pessem od Marie v' Adventi
Pessem od Marie
Od svezhne Divize Maria
Od Marie D. na Svezhinzo
Pessem per prozessig na Svezhinzo
Rasgled terplenja Kristusoviga
Predigi v' Posti Pessem
Postna Pessem
Od Kristosoviga Terplenja
Od Jesusoviga Terplenja

Nina Ditmajer / Rokopisna cerkvena pesmarica ruškega učitelja Sebastijana Gladesa
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Od Jesusa na krishu vmerjozhega
Od kristushovga Terplenja
Opomin na kristusovo Terplenje
Od Boshjega Sina na Krishi
Na zherno Nedele sa Rushe
Pessem od greshnika
Od britke Martre Boshje
Bridko Kristusovo Terplenje
Postna Pessem pred Predigi
Per sveti Meshi is Passjona
Od Krishovga Pota
Od Krishovga Pota
Na dan shalostne Matere boshje
Od shalostne Matere Boshje
Od Jesusoviga Terplenja
Od kristusoviga Terplenja
Na veki Zhetertih
Na velki Petih
Bey der Auferstehung Christi (Jesus jede od
smerti vstav)
Velikanozhna Pessem [2 pesmi]
Velikonozhno Pessem
Velikonozhno Pessem
Velikonozhna pessem
Velikanozhna pessem
Velikanozhna pessem
Am erstene Sontag nach Ostern (Shelish lubi
Kristian Bogu dopasti)
Velikonozhna Pessem
Velikonozhno Pessem
Velikonozhno Pessem
Na drugo Nedelo po veliki Nozhi
Na drugo Nedelo po veliki Nozhi
Per Pozesjah Krishovega tjedna
Pessem v' Krisham Kedne
Von heiligen Georgi
Von heiligen Georgi
Na dan S. Floriana
Na Dan sveti Florian
Od sveti Florian
Od svetiga Duha
Finkustna Pessem
Pessem od S. Duha
Finkustna Pessem

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
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Od Marie Divize
Na Finkoshtn Dan
Na sveti Troyzhni Dan
Od presvetega Reshnega Telessa
Od Reshniga Telessa
Od S. S. Reshniga Telessa
Od S. S. Reshnega Telesa
Od S. S. Reshniga Telessa
Od Marie Divize
Od S. Reshniga Telessa
Od Reshniga Telessa
Od S. S. reshniga Telessa
Na Lauretanske Lytanie
Pangeligua
Pangelinqua [latinska]
Vexilla Regis [latinska]
Ecce lignum Crucis [latinska]
Per prozessah Krishovega Tjedna
K Maria v' zhas Nadlogi
Pessem k' Posdignavanja
Od sveti N. N. [patron cerkve]
Od svete Neshe
Od svetiga Miklausha
Navuk od S. Sakona
Od svetiga Sakona
Od svetiga Sakona
Od svetiga Sakona
Od svetiga Sakona
[nemška pesem]
Od reshniga Telessa
Pred oltarskem Sakramenti
Per sveti Meshi
Pred Pridigi ob Nedelah
Pred Prediga
K' Stebro pervessaniga gaislanga Jesusa
Jesusoviga v' Nebuhojenja
Od svetiga Apost. Petra
Slatkiga Imena Maria v' Rushah
K' Divize Marie Obiskanje
Od Maria Hilferzi
Edina prava zirkva na Semli
Sa rushko Nedelo
Od S. Josepha
Od svetiga Josepha

Nina Ditmajer / Marijina milostna podoba v romarski cerkvi marijinega imena v Rušah
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Od svete Trojize
Od sveta Trojiza
Od Svete Anne
Od sveta Anna
Od sveta Anna
Od slakiga Serze Jesusa
Od zhlovezhka Vesselje
Per Prozessah S. Marka
Per prozessah teh Odpusko
Himmelfahrt Christi (Vsdigni gore serze no
Ozhi)
Od sveta Trojize
Od svet. Johan. Nepomucenis
Od rushka Materi Boshje, sa odvernenje
velikih nadlog ino posebno Bolesni
Od svetiga Harika
Od S. Harih
Od S. Harih
Od svetiga Hariha
Pessem h Marii Divize
Od Maria na Rushah
Od Maria
Od Divize Maria
Od Maria ob zhassu sv. Meshe
Jesusa per svete Meshe
Od svetiga Mihela
Od vsih Svetnikou
Na vernih Dush Dan
Od boshje Vole
Od svete Nedele
Od S. S. Reshniga Telessa
K' sveti Meshi
Sdihavanje Greshnika k' Divizi Maria
Od terplenja Jesusa Kristusa
Koku nas Jesus milostno klizho, inu sojo
gnado ponuia vsim, kir k njemu sem perteko
Pessem kpeti ali shegen Meshi. Von Lashanz
Pessem od Ure
Pessem od tega nebeshkiga Arzata, inu te
boshji poti
Pessem slovu vsetje od Maria Matere Boshje
Pessem ob zhasu velike shushe, kader je
lesem prezesia sa desh
Od krishaniga Jesusa
Pessem od Hochzeiti

149.
150.
151.
152.
153.
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[sledi register vseh 148 pesmi]
Pessem od Mertvih
Pessem od Elisabono
Pessem od vseh Teshaveh
Volks Hymne [nemška]
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Program posveta:

6. Glazerjev posvet
Knjižnica Janka Glazerja Ruše, 21. marec 2019

8.00 - 8.15

Pozdravni nagovori, predstavitev razstave in zbornika

8.15 - 8.30

Kulturni program učencev OŠ Janka Glazerja Ruše

8.30 - 8.45

Vili Rezman: Tisočletje katoliške duhovnosti na »Ruškem«

8.45 - 9.00

Lilijana Urlep: Cerkvenoupravna ureditev v Dravski dolini

9.00 - 9.15

Dejan Juhart: Vpliv plemstva na cerkev v Dravski dolini od 15. do
konca 18. stoletja

9.15 - 9.30

Matjaž Grahornik: Falski zemljiški gospodje

9.30 - 9.45

Mojca Horvat: Gospoščina Fala in povezave njenih lastnikov s cerkvijo

9.45 - 10.00
10.00 - 10.15

Vili Rezman: Duhovniki v župnijah na »Ruškem«
Rok Bečan: Upravna (ne)odvisnost falskih in lovrenških benediktincev
v 17. in 18. stoletju

10.15 - 10.30

Gregor Antoličič: Lavoslav Gregorec, duhovnik in politik

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.15

Matej Hriberšek: Latinske in nemške kronike na Slovenskem

11.15 - 11.30

Vili Rezman: (Izgubljene) kronike na »Ruškem«

11.30 - 12.00

Robert Senčar, Andrej Firbas, Franjo Šauperl, Franc Pečnik: Sakralna
gradbena dediščina na »Ruškem« (fotografski kolaž s komentarjem)

12.00 - 12.15

Franc Verovnik, Mojca Polona Vaupotič: Lovrenški sakralni
spomeniki: umetnostno zgodovinske opredelitve in njihove podobe
na razglednicah

12.15 - 12.30

Valentina Pavlič: Luka in Štefan Jamnik – naročnika baročne prenove
ruške cerkve

Strokovno vodena ekskurzija, Ruše,
Cerkev bičanega zveličarja, 22. marec 2019
V organizaciji Društva za razvoj Lira Ruše in Mariborske knjižnice s
soorganizatorji Nadškofijskim arhivom Maribor, Pokrajinskim arhivom Maribor,
Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ZRC SAZU in OŠ Janka Glazerja Ruše

12.30 - 12.45

Tina Bratuša: Ikonografija poslikav v Marijini romarski cerkvi v Rušah

12.45 - 13.00

Nina Ditmajer: Pesmi ruškega učitelja Boštjana Gladesa

13.00 - 13.15

Mojca Ramšak: Bolezen/zdravje/župnija Ruše

13.15 - 13.30

Diskusija

14.00

Pogostitev v župnišču in ogled Marijine cerkve v Rušah

Posvet bo povezovala Nina Hriberšek Vuk.

22. marec 2019
Ekskurzija z umetnostno
zgodovinskimi predstavitvami
sakralne dediščine na »Ruškem«.
Zbiranje ob 8.00 pred pokopališko cerkvijo Bičanega zveličarja v
Rušah. Ogled vodi župnik Robert Senčar s sodelavci. Ob 11.00
malica in degustacija vin za udeležence ekskurzije v hiši »Vina
Breznik«, Slovenski trg 1, Selnica ob Dravi. Zaključek ekskurzije v
Župniji Limbuš, na Slovenski kalvariji. Zaradi lažje organizacije je
potrebno svojo udeležbo najaviti organizatorju na elektronski
naslov vili.rezman@gmail.com do 18. marca 2019.
Častni pokrovitelj dogodkov je mariborski nadškof metropolit
msgr. Alojzij Cvikl.

Zgodovinski inštitut Milka Kosa

ZBIRKA »RUŠE – TU SEM JAZ DOMA (GOST)

NAŠI DUHOVNIKI IN NJIHOVA DELA
(zbornik simpozija 21. marca 2019 v Rušah)
Izdajatelj in založnik

LIRA – Društvo za razvoj, Ruše

Avtorji(ce)

Vili Rezman, mag. Lilijana Urlep, Dejan Juhart, mag. Matjaž Grahornik, Mojca Horvat,
Rok Bečan, dr. Gregor Antoličič, dr. Matej Hriberšek, Franjo Šauperl, mag. Franc Verovnik,
Mojca Polona Vaupotič, mag. Valentina Pavlič, Tina Bratuša, Nina Ditmajer

Urednik

Vili Rezman
Recenzenti
dr. Martin Bele, dr. Vinko Skitek, dr. Polona Vidmar, dr. Luka Vidmar
Računalniški prelom
Boštjan Rezman
Tisk
DESIGN STUDIO,
studio za digitalno komunikacijo d.o.o.
Ruše, 2020

MLADI ZA STAREJŠE
(več avtorjev, 2009)
ISKANJE NEVIDNEGA
(Sara Robič, 2010)
MOJA DRUŽINA
(več avtorjev, 2010)
PESMI
(Alojz Obrovnik, 2010)
OB KOVAŠKEM OGNJU
(Mihael Ramšak, 2010)
ČRNI METULJ
(Goran Glaser, 2011)
IGRE IN ODRI
(Vili Rezman, 2012)
LIRIN ALMANAH 1999-2012
(Vili Rezman, 2012)
KNJIGA, KNJIŽNICA
(več avtorjev, 2013)
OTROŠKA PESEM
(več avtorjev, 2013)
RUŠE (OBČINA - MESTO OB VODI)
(Vili Rezman, 2013)
LIRIN ALMANAH 2015
(uredil Vili Rezman, 2015)
RUŠKI DOMOLJUBI GLA(S)ZERJEV ROD
(več avtorjev, 2015)
RUŠE (MESTA MIRU IN SPOMINA POKOPALIŠČA)
(Vili Rezman - Matjaž Grahornik)
RUŠE (STAVBNA – SAKRALNA DEDIŠČINA)
(Vili Rezman)
RUŠE (TALENTI V GLAS(Z)ERJEVEM RODU)
(več avtorjev, 2016)
RUŠE (ALENKA GLAZER - BIO(biblio)
GRAFIJA)
(Vili Rezman, 2016)
MESTA MIRU IN SPOMINA - POKOPALIŠČA
(II)
(več avtorjev, 2016)
LIRIN ALMANAH 2016
(Vili Rezman, 2017)
Dr. ANTON JEHART
(več avtorjev, 2017)
LIRIN ALMANAH 2017
(Vili Rezman, 2018)
TOVARNA DUŠIKA RUŠE (TDR) (100 let)
(Vili Rezman, 2018)
PRELOMNA OBDOBJA
(več avtorjev, 2018)
LIRIN ALMANAH 2018
(Vili Rezman, 2019)
ARNOLD TOVORNIK
(več avtorjev, 2019)
LIRIN ALMANAH 2019
(Vili Rezman, 2020)
KALVARIJE
(več avtorjev, 2019)

V PRIPRAVI

Marko Glaser - Rušan pri Sv. Petru
Naši duhovniki - II. del
Ruše v tretjem tisočletju
Ruše - kultura bivanja
Lirin almanah 2020
ZAHVALJUJEMO SE VSEM, KI OMOGOČAJO
NAŠO ZALOŽNIŠKO DEJAVNOST!

WWW.LIRA-RUSE.SI

