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Stran iz ruške župnijske kronike; vpis za leto 1935. (foto: Gregor Rezman)
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Predgovor

D

ediščina, naj bo še tako bogata in na deklarativni ter normativni ravni opevana,
ostane »prikrita ali zastrta«, kolikor je ne poznamo, raziščemo, opišemo in širše
predstavimo, ter dokler ne začutimo in osmislimo potrebe, nujnosti, odgovornosti
za njeno ohranjanje. Ta misel je eno od vodil za delo društva LIRA Ruše, nevladne
organizacije s statusom »v javnem interesu«. Društvo je tako v preteklosti organiziralo
številne raziskave, pogovore, etno prireditve, predavanja, in kolikor so realni, materialni pogoji to dopuščali, izdajalo priložnostne publikacije ter igralo aktivno vlogo pri
realizaciji dokumentarnih prispevkov za medije.
Na Marijin imendan pred letom dni smo v Rušah organizirali strokovno srečanje,
na katerem smo predstavili fenomen kalvarij v našem širšem okolju. Namen srečanja
je bil, razen predstavitve nekaj povsem konkretnih Kalvarij, spodbuditi razmišljanja o
tem, katere možnosti za ohranjanje naše kulturne dediščine se ponujajo. Aktivno vlogo
pri tem so prevzeli Lilijana Urlep iz Nadškofijskega arhiva v Mariboru, domači župnik
Robert Senčar, dekan in župnik v Šmarju pri Jelšah Tadej Linasi ter predsednik društva
Vili Rezman. V razpravi so svoje misli prispevali še poznavalci ruške preteklosti in
drugi strokovnjaki iz vrst udeležencev, trije od uvodničarjev pa so svoje predstavitve
zapisali in jih predstavljamo v pričujoči publikaciji.
Da publikacijo pošiljamo v javnost prav sedaj, ni naključje. Pred dvema letoma je
ruška Kalvarija doživela svojo kalvarijo: lesene križe s kovinskim korpusom Križanega
vred je podrla vremenska ujma. V letu, ki je sledilo, so bili obnovljeni in znova krasijo Rasterberg nad mestom. In letos, ko se spominjamo 300 letnice prve postavitve,
prav tako pa 500 letnice izgradnje cerkvenega stolpa/zvonika, ohranjamo spomin še s
knjižico, ki zainteresiranemu bralcu najbrž pove marsikaj novega in marsikaj pojasni.
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Vili Rezman

Ruški župnijski spominski park1
Materialna (snovna) dediščina
Ko je dr. France Stele pisal svojo oceno knjige dr. Avguština Stegenška (konec
19. stoletja je bil Stegenšek za kratek čas kaplan v sosednji selniški fari) z naslovom
Zgodovina pobožnosti sv. Križevega pota je ugotavljal, da hoče Stegenšek »vzbuditi
več zanimanja za pozabljene in razpadle spomenike te vrste«2. Zatrdil je, da je to »edino
prava pot: ker dokler ne bomo razumeli, kar imamo, tudi ne bomo skrbeli za njegovo
ohranitev, vsaj prostovoljno ne, kvečjemu prisiljeni; prisiljena ohranitev pa je le napol
ohranitev.«3 Ob tem se takoj spomnimo še na znamenitega ruškega župnika Matijo
Wurzerja, ki je pol stoletja prej v članku za Slomšekove Drobtinice opozarjal: »Spodobi
se, da se mi Slovenci s svojimi imenitnejimi kraji bolj soznanimo, zlate drobtine svoje
zgodovine skerbno pobiramo, in svoje može, ki nam delajo vso čast, vredno častimo.«4
Če stopimo še korak nazaj v ruško preteklost, ne moremo spregledati vloge kronista
1

2
3
4

Članek ne govori o dejanskem »spominskem parku«, ki bi že bil vzpostavljen in kakorkoli s predpisi
urejen, pač pa o projektu take vzpostavitve, ki je po avtorjevi presoji smiselna in upravičena, potrebna
in malone nujna. Ruška župnijska cerkev, romarska in po vseh strokovnih zapisih umetnostnih zgodovinarjev ter drugih poznavalcev je fenomen, ki daleč presega lokalno raven in je z razvrstitvijo med
»lokalne spomenike« statusno izrazito podcenjena. Več o dodatnih argumentih za to, da se cerkev
razglasi za spomenik državnega pomena bo napisanega v nadaljevanju, ko se bo utemeljevalo tudi
to, zakaj pledoaje za park in ne zgolj za singularno vrednotenje njegovih delov – več torej, ko se bo
torej poizkusilo vsebinsko in celostno predstaviti njegovo zasnovo, obseg in historično vrednost.
Poudaril V. Rezman.
Stele, France, v DiS, let. 27, št 1-2, str. 63., poudaril V.R.
Drobtinice, 1865/66, str. 185., poudaril V.R.
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Jožefa Avguština Mezneriča-Mariana, za katerega je akademik Jože Mlinarič zapisal,
da ga je pri njegovem delu vodila vsem naložena Jezusova zaveza, kakor jo sporoča
evangelist Janez: »Poberite kosce, da se kaj ne izgubi!«5
Takšnim izhodiščnim stališčem sledimo tudi v društvu LIRA6 z raziskovanjem in promoviranjem dediščine, predavanji, razstavami, posveti in publikacijami ter z bolj ali manj
eksplicitnimi pobudami, ki pa ne najdejo prave poti do implementacije: ne pri strokovnih
institucijah, zadolženih za varovanje kulturne dediščine, ne pri oblasteh, katerim te obveznosti nalaga zakonodaja. Ni pričakovanega odziva, ali, kot bi dejal Stele, »razumevanja«. Ni
notranje kemije in vzgona, ki bi dvignila kulturno dediščino bistveno višje v prizadevanjih
za ustreznejše vrednotenje in umestitev v primarni red vsakokratnih družbenih, tudi posameznikovih prioritet. Če ne bi bilo tako, če bi bilo več razumevanja in če bi »zlate drobtine
svoje zgodovine bolj skerbno pobirali in se z njimi soznanjali«, ne bi okoli nas tako brezsramno propadala dediščina: znamenita kapela ob nekdanjem prav tako znamenitem brodu
čez Dravo je na primer povsem razpadla, tista »splavarska« (Miklavževa) ob splavarski
gostilni Pri Paunu v Spodnjem Smolniku je celo »izginila«, Glazerjeva rojstna hiša je »ovita
v vegetacijo«, ki na vseh koncih in krajih sili iz zgradbe, dragocena Glazerjeva knjižnica je
bila iz Ruš, kjer je večinoma nastajala in kamor pravzaprav edino sodi, izruta ter prepeljana
v Maribor, nekaj umetnin in arheoloških najdb je tam in drugod v depojih, velik fasadni
sgrafito na nekdanji hiši znamenitih ruških kulturnikov (rod Jankovih) je dezavuiran, nekako
preklan z nadstrešnico, zaščitena Toledova vila je gradbeno »predelana« in iznakažena …

Na fotografiji nekdanje »Zidaričeve kapele« vidimo primer propadanja dediščine do
neprepoznavnosti. (foto: Gregor Rezman)
5
6

6
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Glej v knjigi Ruška latinska šola, str. 154, 155., poudaril V.R.
Društvo ima na osnovi svoje vloge in dejavnosti na področju varstva kulturne dediščine od leta 2013
priznan status društva, po spremembi zakonodaje pa od letos nevladne organizacije v javnem interesu.
Vili Rezman

19. 11. 2019 08:11:46

Čeprav je z odlokom zaščitena, je rojstna hiša Janka Glazerja, tako kot najbližja soseščina
(Glazerjevina), tik pred dokončnim propadom. Rimska vila rustica, le nekaj metrov oddaljena,
je prekrita s travnikom ter sadnim drevjem in nanjo ne opozarja nobeno »znamenje«, prav tako
kot na nekdanje tri, sedaj le še dve veliki rimski gomili. (foto: Gregor Rezman)

Da bi preprečili neželeno hitro odtujevanje, propadanje in uničevanje dediščine,
česar je žal še veliko več, kot je bilo zgoraj primeroma našteto, je nujno proaktivno širiti
vedenje o naši preteklosti in krepiti zavest o potrebnosti spoštovanja ter ohranjanja in
promoviranja dediščine, k čemur nas tako ali tako obvezuje naša nacionalna regulativa.7
Temu apelu sledi pričujoča knjižica, izdana ob 500 letnici cerkvenega zvonika/stolpa
pri domači župnijski cerkvi in ob 300 letnici ruške Kalvarije.8
Čeprav so bili dosedanji apeli »preslišani«, je bilo realno pričakovati več »razumevanja«, konkretne podpore, aktivnosti, volje, denarja in še česa vsaj v letu 2018. Torej v letu,
ki je bilo na osnovi pobude Sveta Evropske Unije o evropskem letu kulturne dediščine iz
leta 2014 in odločitev Evropske Komisije (2016) ter Parlamenta EU in Sveta EU (2017)
razglašeno za Evropsko leto kulturne dediščine – z namenom »oblikovati zavest o enotnosti, o pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.«9 Slovenija je k projektu pristopila, ni
7
8

9

Glej Ustavo RS, Zakon o varstvu kulturne dediščine, odloke in druge podredne predpise. O tem
smo že pisali v knjigi RUŠE (stavbna – sakralna dediščina), LIRA, Ruše 2015.
Nekaj napora je v Rušah v tej smeri bilo že vloženega s posamičnimi povsem konkretnimi potezami,
kakršne so bile na primer: podpis pogodbe med župnijo, škofijo in občino, s katero se je definirala
možnost vzpostavitve muzeja v stari, propadajoči župnijski šoli; javna, strokovna in popularizacijska
srečanja, predavanja o možnostih in potrebnosti ustanovitve muzeja (enote večjega zavoda); pisni
apeli strokovnim in oblastnim institucijam; izdajanje knjig z inicialno artikulacijo idej; pobuda za
dopolnitve in spremembe odloka o varovanju dediščine; pobuda za podelitev statusa spomenika
državnega pomena za Marijino cerkev … Umanjkanje implementacije ponujanih ukrepov spremlja
hitro izginjanje in razvrednotenje dediščine – »kosci niso bili pobrani in se iz dneva v dan še naprej
izgubljajo«. Potrebnega je »več zanimanja za pozabljene in razpadle spomenike«!
Če ta namen in cilje, ki teže k oblikovanju skupne evropske dejavnosti raziskovanja, ohranjanja
in promocije evropske kulturne dediščine ter h krepitvi ustreznih vrednot premislimo v časovnem okviru, v katerem so se v Evropi pojavile močne sredobežne sile in je ves svet ječal zaradi
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pa zagotovila potrebnih operativnih ukrepov, instrumentov, sredstev za uspešno izvedbo.
Morda bo po neuspešnem projektu »kulturni tolar« iz začetka tega tisočletja podoben,
že napovedan državni projekt vendarle tudi v praksi podprt s pomembnimi, zadostnimi
proračunskimi sredstvi …? Predpisi to omogočajo – slediti morajo ukrepi!
Kar velja na ravni države, v največji meri velja tudi za lokalne skupnosti in druge
dejavnike v prostoru – namreč v smislu ustavnih ter zakonskih določb, ki izpostavljajo
obveznosti ravnanja z dediščino kot entiteto javne koristi. Javne koristi so izpostavljene
predvsem zaradi tega, ker niso nujno ali pa sploh ne identične s koristmi posameznika,
poslovnih subjektov, in ker tudi ni nikakršnega zagotovila, da bi bilo moč na hitro vzpostaviti potrebe, interese, vrednote, ki bi bili nekako univerzalni in od vseh sprejeti na
način, ki bi jamčil največje dobro za dediščino. Kratkoročne, operativne aktivnosti so
seveda nujne za ohranitev in promoviranje konkretne dediščine, a morajo biti zasnovane
in upravljane v okviru strateške usmeritve, celostno in dolgoročno, pravzaprav permanentno, pa naj gre za živo ali snovno dediščino. Za tovrstno osmišljeno, univerzalno
»varovanje«10 dediščine je potrebno zagotoviti materialne pogoje, sistemske mehanizme, instrumente, dejavnike, pa tudi ustrezno duhovno, vrednotno okolje, nivo družbene
in posameznikove osveščenosti. »Varovanje« mora biti celostno, in čeprav je dediščina
znotraj sebe strukturirana z brezštevilnimi posamičnimi, konkretnimi vsebinami, mora te
posamičnosti nenehno presegati – v nasprotnem primeru bi bilo varovanje razdrobljeno,
apartno in bi se v teh posamičnostih preveč izgubljalo ter kot celota celo razvrednotilo.
Da bi se tega lotili z iskrenimi nameni, ambiciozno in z realnimi izgledi za uspešno,
učinkovito »varovanje«, nas mora nagovoriti (za)vest. Samo tako, z avtonomno (za)
vestjo, z vzgojo, s pridobljenim in ponotranjenim znanjem, vednostjo, z razumevanjem,
s spoštovanjem, z notranjo odgovornostjo in voljo, hotenjem bomo lahko na ravni resničnih potreb in nalog posameznika in človeškega rodu. Heteronomna, prisilna ravnanja ali
ravnanja zgolj zaradi koristi oziroma zagroženega sankcioniranja ne vodijo do končnega
cilja, niso »prava«, kot sta ugotavljala ugledna poznavalca, omenjena na začetku članka.11

10

11

8
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migrantske, begunske katastrofe, se lahko upravičeno zdijo namen in cilji preveč izolacionistični
– odmevajo kot zapiranje vase, kot klic, naj vsak poskrbi zase! Vse skupaj zveni nekoliko »brambovsko«. Dvomi, pomisleki se potrjujejo z odločitvijo nove predsednice Evropske Komisije Ursule
von der Leyen, da imenuje evropskega komisarja za resor z nazivom Ohranjanje evropskega načina življenja!? Brez pojasnila se kot samoumevno razume »evropski način življenja« kot neka
vrhovna vrednote, kot Dobro, skorajda kot aksiom. Vendar, nujno si moramo zastaviti vprašanje:
Kaj je tako zelo evropskega (beri Dobrega) v amerikaniziranem načinu življenja širom po Evropi?
Kaj je tako zelo evropskega v brezbrižnem kurjenju fosilnih goriv, gradnji jedrskih central? In kaj
je tako neevropskega (beri Slabega) v načinu življenja evropskih budistov, muslimanov …, ki jih
je v nekaterih večjih državah Evrope več kot vseh Slovencev na Zemlji? So, na primer, osvajanja
evropskih konkvistadorjev po svetu nekoč in sodobnih finančnih oligarhov danes evropski način
življenja, ki ga mora unija braniti za vsako ceno?
Pojem »varovanje« je tu mišljen pogojno, kot ne najbolj ustrezna, a najbrž splošno poznana in
sprejeta zožena opredelitev sicer holističnega pojmovanja raziskovanja, ohranjanja, predstavljanja … dediščine. Pomeni poizkus ekonomiziranja obsega članka in izogibanja pretiranega ponavljanja posamičnih sestavin te univerzalne »kulturnovarstvene dejavnosti«.
Primer takšnega »vnanjega« odnosa je Mariborska kalvarija. Med tem, ko si lastniki, upravljalci
kompleksa Kalvarije, Mestna občina Maribor, Sklad RS za kmetijska zemljišča in Biotehniška šola
Vili Rezman
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Ob premišljanju naslova poglavja se najprej zastavi vprašanje o smiselnosti/upravičenosti
zastavitve projekta kot kompleksnega spominskega parka in nato še vprašanje o možnosti,
da bi tak park bil poimenovan po sveti Mariji, Materi Božji. Odpirajo se kajpak še druga
vprašanja, kot na primer vprašanje, kaj dobrega bi takšna zasnova12 lahko pomenila za prihodnost parka, župnije, razvoja lokalnega okolja? Ne oziraje se na vse mogoče podrobnosti
argumentiranja spomnimo na sistematično, celostno opredelitev dediščine kot javne koristi
tako v naši jurisdikciji in stroki, kot v politični, gospodarski in drugi »priložnostni« naraciji.

Kompleks župnijskih zgradb (cerkev, levo stara šola, v ozadju župnišče, spredaj kaplanija in
park, prostor nekdanjega gledališča, z jasno vidnim taborskim zidom, za katerim je nekoč bilo
pokopališče), kakor ga je naslikal ruški kaplan Anton Pintarič. Fotografija iz ruške župnijske
kronike – v smeri od Pohorja proti severu.

12

ter drugi na vse pretege prizadevajo, da bi na Kalvarijo pritegnili čim več obiskovalcev, rekreativcev, pohodnikov, se zdi, da nikogar prav nič ne moti neurejenost križevega pota in oskrunitev ene
izmed kapel s kljukastim križem.
Če se zdi pripoved o župnijskem parku kot amputacija sakralne dediščine od siceršnje, nerazdružljivo povezane dediščine, je tak pomislek upravičen. Zato je nujno povedati, da gre zgolj in samo
za čisto metodično poudarjanje, s katerim želimo bolj izpostaviti tako v ne tako zelo oddaljeni
preteklosti premalo upoštevano katoliško tradicijo na »ruškem«, kot povezanost gradbene in
duhovne, socialne, žive dediščine z Marijino, po letu 1684 župnijsko cerkvijo, ki je kot matica in
za katere status »spomenik državnega pomena« nam gre. Predkrščanska in posvetna zgodovina
je torej izključno iz metodičnih razlogov dana »v oklepaj«.

Vili Rezman

vlozek.indd 9

9

19. 11. 2019 08:11:47

Pojem spominski park (bolje, celoviteje) obsega vso historično entiteto, v katero se
organsko vključujejo njeni deli, materialni in duhovni, pretekli in sočasni, povezave,
primerjave, smisli, vrednotenja, projekcije, preseganja … kot ožji pojem spomenik.
Spominski park tako predstavlja in nagovarja. Povezuje objektivno danost s subjektivnimi odzivi, hotenji, preseganji – tako rekoč »gradi«, ustvarja novo, bodisi da gre za
ocene, razmisleke, razlage, čustva, vrednotenja, povezovanja ljudi ali za kaj drugega,
tudi gospodarsko utemeljenega! Vsekakor imamo opraviti z našo preteklostjo, z našim
odnosom do nje in nas samih, do naše v preteklem utemeljene prihodnosti. Posamični
deli parka ne morejo prav »zaživeti«, zlasti pa ne morejo biti prav (celostno) razumljeni,
v kolikor so apartni, iztrgani, ločeni od svoje »organske celote«. To se lepo vidi na
primeru župnijske cerkve, v gotsko stavbo ujete baročne notranjščine, ki je razglašena
za lokalni spomenik. Zgolj to je premalo, četudi gre za »baročni biser«. Ni dovolj, da
bi jo razumeli v njeni polnosti. Ni dovolj, da bi razumeli, »kako je to sploh mogoče«,
zakaj tu in ne kje drugje, zakaj hodijo sem že »celo tisočletje« ljudje od vsepovsod,
zakaj prosijo Marijo in se ji zahvaljujejo? In zakaj prihajajo tisti, ki sploh niso verni?
Zgolj zato, da bi videli lepoto arhitekturnih, kiparskih, slikarskih in drugih stvaritev?
Zgodovina priča, da ne. Prihajali so tudi zaradi siceršnje, gledališke in glasbene kulture, zaradi želje po znanju, zato, da bi lahko gradili svojo osebno kariero, prihajali so
zaradi poslov, zaradi iskanja življenjskih partnerjev, spoznavanja novih krajev, ljudi, da
bi srečali prijatelje, sorodnike, znance, da bi se naužili zabave, da bi tudi oni doživeli
kakšno duhovno pomiritev, rast, zadovoljili svoje zelo različne potrebe … Morda kdo
tudi samo zato, da se spoštljivo pokloni navdušujoči preteklosti, dediščini, četudi ne
pomoči prsta v blagoslovljeno vodo, se ne pokriža in ne moli kot večina v cerkvi. Tudi
v sodobnosti torej prihajajo ljudje najrazličnejših nazorov iskati svoje korenine, naj se
tega v polnosti zavedajo ali ne.

Cerkev z župniščem in urejenim dvoriščem, levo kaplanija, desno gospodarsko poslopje,
svinjak in vodnjak danes – pogled proti zahodu. (foto: Gregor Rezman)
10
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Duh časa je danes drugačen kot je bil v preteklih obdobjih. Morda celo ni na ravni
tistega duha časa iz najbolj opaznih dob lokalne zgodovine. Kdor pomisli na to, mora
čutiti ta zev, to diskrepanco kot opozorilo! Najti je treba motiv, navdih za zadostni
napor za kak razvojni vzgon, da sežemo čez morebitno razvojno cezuro. To velja
tako za bolj ali manj pomembne osebnosti kot za družbene skupine, sloje, zlasti pa za
oblasti na vseh ravneh. In motivi ter angažiranje za razvoj ne morejo biti le »finančnih
barv«, ne smejo biti le utilitarnega, pragmatičnega, značaja. Kajti, barve sčasoma
zbledijo, koristi splahnijo, naša prihodnost pa ne sme biti prepuščena vodilu materialnih ter drugih koristi, ki bi šle na račun solidarnosti, duhovnosti in drugih željenih
vrlin, vrednot – manj vabljivih ter oprijemljivih za tiste, ki hočejo »rezultate«, moč in
vpliv ‚tu in sedaj‘. Barve torej lahko zbledijo, potemnijo, koristi in eficienca za vsako
ceno pa prično proces razkrajanja in lahko se zgodi, da se slednjič ne more več prikriti
zaudarjanja po družbenem razkroju.
Vsebinsko nas bi spominski park, če ga celostno predstavimo, zagotovo vabil drugam – v smer dobrega, potrpežljivega, solidarnega, čutečega in razumsko utemeljenega,
za vse dostojnega in odgovornega sveta. Konzum namreč ne more biti neomejen. Ko
so konzumni apetiti zasičeni, pa brez duhovnega in za svet kot celoto odgovornega
življenja preostane le še naveličana, strašna, uničujoča »praznina«. Ponovimo: dediščina župnijskega spominskega parka nas vodi drugam. Poglejmo nekaj vsebin parka,
navedenih bolj segmentno, čeprav so dejansko skoz in skoz prepletene, historično in
strukturno dialektične. Osrednje mesto gre župnijski Marijini cerkvi13.

V ruški glažuti narejen lestenec, v ozadju ograja pevske empore,
poslikana z Marijinimi čudeži. (foto: Gregor Rezman)
13

Prva cerkev naj bi bila po legendi zgrajena leta 905, na njenem mestu pa so kasneje, leta 1387,
zgradili sedanjo, ki je zlasti v drugi polovici 17. in na začetku 18. stoletja tudi doživela številne
gradbene, kiparske, slikarske in druge posege.
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Paramenti, prtički, mašna in druga oblačila, starinske knjige, slike ter premična liturgična
oprema so tako rekoč »sestavni del« baročne cerkve, za katero so bili narejeni, podarjeni v
zahvalo itd. (foto: Gregor Rezman)

Cerkev je že s svojo velikostjo in z obema stolpoma14 ter kapelami vred resnično dominantna v okolju. O umetniški ter raznovrstni obrtniški, mojstrski vrednosti
notranjščine so strokovnjaki v en glas pisali presežne ocene (»biser«), ki jih tu ne
povzemamo.15 Ves interier, oltarji, freske, štukature, kiparska, slikarska, mizarska,
rezbarska dela, bogoslužna oprema, rekviziti, prava galerija slik, številne grobnice in
Jamnikov epitaf, zbirka paramentov, kazul, pa pevska empora (1710)16 s sedmimi slikami Marijinih čudežev, Janečkove orgle (1753), Pogačnikova prižnica (1735), v ruški,
Grossrockovi glažutarni narejen lestenec …, vse to govori o resnično bogati notranjosti
baročne Marijine cerkve.17 Manj k umetniški vrednosti prispevajo slike križevega pota
(prelom 18. in 19. stoletja?), izpovednice, klopi v ladji.18 K osrednji župni cerkvi sodita
še obe podružnični cerkvi, Bičanega Zveličarja na Špicovi njivi (1804)19 in Hlebova
cerkev Marijinega obiskovanja na Smolniku (1860)20. Dve pokopališki cerkvi torej.
14
15
16
17

18

19

20

Sedanji zvonik je bil postavljen kot samostojna zgradba leta 1519 jugovzhodno od cerkve, tam
pa je bila še zunanja romarska prižnica.
Glej nekaj povzetkov in vire ter literaturo v knjigi RUŠE (stavbna – sakralna dediščina).
Številke v oklepajih pomenijo letnico izdelave oziroma vgradnje.
Med ustvarjalci interierja cerkve zasledimo mnoge znane umetnike in mojstre obrti. Najbolj priznan med njimi je bil slavni štajerski kipar Janez Jakob Schoy. Drugi, prav tako uveljavljeni, so bili
še kipar Jožef Straub, slikar Janez Krizostom Vogl, štukater Peter Zaar, pozlatar Dominik Cocconi
(tako kot Schoy je bil tudi on učenec RLŠ), mojstri Janez Janeschek, Mihael Pogačnik itd.
Podrobnejši opis cerkve je v svojem neobjavljenem tipkopisu na 12 straneh opravila pred skoraj pol stoletja Vida Gomivnik, seveda pa so se temu posvečali tudi ruški duhovniki (Jože Kavčič, Vili Jevšnikar)
in kasneje drugi umetnostni zgodovinarji, nazadnje (2019) Valentina Pavlič in Tina Bratuša.
Nekoč je bilo pokopališče okoli župnijske cerkve. Dokončno opuščeno je bilo leta 1812, povsem
odstranjeno, razen Glaserjeve grobnice, pa proti koncu 20. stoletja. Pripomnimo, da so v Rušah
še številna grobna mesta naseljencev kulture žarnih grobišč in prav tako številne rimske gomile
ter skrivnostni »konjski britof«, kjer so menda zagrebli nekaj preveč progermansko usmerjenih
ob času druge svetovne vojne.
Obe cerkvi sta (bili) podružnični. Smolniško, v kateri so maševali in pridigali Anton Martin
Slomšek, ki jo je blagoslovil, ter tudi tako pomembni duhovni, kakršni so bili Marko Glaser,
Anton Korošec in Anton Jehart. V zidove obeh so vzidani številni epitafi pomembnih osebnosti,
zlasti tistih, ki so bili ob duhovnikih najbolj zaslužni za njihovo gradnjo. Na Smolniku Hlebov

12
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Prižnica v nedavno lepo obnovljeni »Hlebovi« cerkvi Marijinega obiskovanja na Smolniku.
(foto: Gregor Rezman)

O ruških mestih miru in spomina, pokopališčih – sta izšli dve pregledni knjigi v izdaji
društva LIRA RUŠE. Številne strokovne in znanstvene knjige o rimskih gomilah in žarnih
grobiščih na ruškem so pisali drugi že v 19. stoletju, med sodobnimi strokovnjaki pa najbolj poglobljeno Stanko Pahič, Biba Teržan in Mira Strmčnik Gulič. Sedanji pokopališči
na Smolniku in v Rušah »razkrivata« našo preteklost in bosta še zelo dolgo mirogoja,
verjetno še stoletja. Odnos do pokopališč je bil skozi stoletja različen. Ostanki pokopališča
okoli župne cerkve so žal izgubljeni, s spominsko, informacijsko ploščo in kostnico bi se
ohranil vsaj spomin. Grobnica pred cerkvijo še služi svojemu namenu, tiste v cerkvi pa so
večinoma prekrite z mogočnim marmornim tlakom in le velik stenski epitaf Luki Jamniku
je še na opaznem mestu. Mrtvim, tudi tistim, ki nimajo »naslednikov« in so pomembno
sooblikovali tukajšnje življenje, kaže posvetiti vso pozornost. Obnova grobnih napisov
epitaf. Oba z ženo imata grobnico pred cerkvijo. Pri Bičanem zveličarju je prav tako več grobnic. Najpomembnejši sta bili grobnici glažutarskega podjetnika Benjamina Vivata in fabrikanta
Vincenca Vošnjaka, obe sta opuščeni. V stene cerkve vzidani epitafi pa so posvečeni pomembnim
ruškim duhovnikom, Glaserjem, zaslužnim za obnove in povečanje cerkve, ter drugim opaznim
rodbinam, predvsem lobniškim/smolniškim.
Vili Rezman
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in še kaj bi omogočilo, da bi preteklost bolj »zasijala« in bi se laže dalo prebrati nagrobna
sporočila, ki so bila nekoč bistveno bolj bogata in povedna kot so danes. Tudi javnih sredstev za ta namen bi kazalo namenjati več, saj gre za pomembne krajane in njih prispevek
v preteklosti, za to, kar je ohranjeno kot dediščina in je s tem samo po sebi javna korist.

Pogled na cerkev Bičanega Zveličarja, pokopališko cerkev v Rušah. V ospredju zgradbe je
jasno viden ostrešen izzidek nad nekdanjo grobnico znamenitega lastnika steklarn (glažut),
Benjamina Vivata. Epitaf so po drugi svetovni vojni dali sorodniki odstraniti. Napis na
bližnji Woschnaggovi grobnici so njeni novi lastniki (družina Turk) pod novo ploščo
ohranili. (foto: Gregor Rezman)

Prvo pokopališče, ki je obkrožalo župnijsko cerkev, ko je ta 1684. leta dobila župnijski status, je bilo že obzidano. Prej to območje najbrž še ni imelo funkcije obrambnega
tabora. Škoda je, da nimamo ohranjenega avtentičnega obzidja, saj je znano, da so
najpomembnejši ljudje dobili mesto počitka, če ne v cerkvi, pa na njeni fasadi ali ob
zidovih pokopališč. Je pa bilo ruško pokopališče v tisti dobi res nekaj posebnega – na
začetku uprizarjanja verskih (gledaliških) iger v Rušah (1680 – 1722) je stal del gledališkega odra severozahodno na pokopališču, gledalci pa so na gledališkem prostoru
imeli svoje mesto med cerkvijo in župniščem. Cerkev, župnišče, pokopališče in gledališče so se tako rekoč zaradi izvajanja verskih iger povezali v »eno«, dokler se oder ni
prestavil izven pokopališča (1685/6), vzhodno od dijaškega doma (sedanje »opuščene«
kaplanije), na mesto, kjer so bili kasneje občinski vrt ter prostori za zdravnika in pošto,
občinski prostori, županovo stanovanje, na vzhodni rob današnjega Trga vstaje. Na
zahodnem delu trga in na jugu, kjer stoji centralna vaška kapela, še malo južneje za
njo pa nekdanji vaški vodnjak, ki ga je dal zgraditi Luka Jamnik (1678), je bil teren
privzdignjen z nasipom za gledalce in je bilo »gledališče« že takrat amfiteatersko, tako
kot mnogo kasneje (1932) letno gledališče Pod Goroj.
14
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Na posnetku, narejenem s cerkvenega stolpa v smeri Pohorja, je lepo viden trg/park, kamor so
konec 17. stoletja s pokopališča prenesli letno gledališče z »amfiteatrom«, danes pa sta tam
spominski plošči ruški »gimnaziji« in Kmetskemu bralnemu društvu. (foto: Gregor Rezman)

Na severni strani cerkve je bilo zgrajeno župnišče. Najprej na zemlji falskih (šentpavelskih) benediktincev, katerim je vsakokratni župnik do Luke Jamnika moral zato
plačevati dajatve. Šele konec 17. stoletja je župnik izposloval urejen lastniški status nepremičnin in je nepremičnina prešla iz falskih (samostanskih) v župnijske roke.21 Mogočna
zgradba, kot jo poznamo danes, je bila v času župnika Goličnika postavljena šele leta
1783, štiri leta po tem, ko je staro župnišče in več bližnjih hiš pogorelo. Žal je pogorelo
tudi mnogih cerkvenih matičnih in drugih knjig, dokumentov. Danes sodobno urejeno
župnišče ob vseh običajnih funkcijah vrši še funkcijo hranilišča preostalih in kasneje
pridobljenih knjig in dokumentov. Knjig je krepko čez tisoč, njihova vrednost pa ni toliko v številčnosti, pač pa v izjemnosti, saj hrani župnija stotine starih knjig. Ohranjenih
je veliko takih, ki so bile v času požara v (zidani) kaplaniji in jim ognjeni zublji niso
mogli do živega. Knjig, ki so po regulativi knjižni spomeniki, torej so starejšega izvora
od leta 1800, je v hranilišču več kot dvajset. Ena izmed njih je dve leti nazaj »slavila«
400 let22! Ob teh častitljivih knjigah je potrebno posebej izpostaviti še knjigo z naslovom
Notata Rastensia … (Ruška kronika) izpod peresa domačega duhovnika Jožefa Avguština
Mezneriča Mariana,23 »najpomembnejšo spodnještajersko kroniko«, po kateri se še danes
21

22

23

Ruška župnija ni bila tako močno inkorporirana v samostan kot na primer lovrenška ali puščavska,
ki so jih zgradili benediktinci. Ruškega župnika je postavljal župnik pražupnije Hoče. Bil je podrejen opatu v Ogleju in ne opatu v Šent Paulu ter nadškofu v Salzburgu …
Sveta Biblija kardinala Hugonisa, tiskana leta 1617 na Dunaju. Sosednja, limbuška župnija hrani nekatere še starejše knjige, kakršna je na primer knjiga Prekrasne božanske zgodbe (Basilea,
1538).
Jožef Avguštin Meznerič, samopoimenovan Marian, je bil rojen Rušan, naslednik zakoncev Marin,
obrtnikov barvarske stroke, vernih dobrotnikov ruške cerkve. Marini (Mezneriči) so bili tako rekoč
župnijski »uslužbenci«, organisti, iz roda v rod se je prenašala njihova orglarska talentiranost, ljubezen
do glasbe … V njihovi hiši so bivali v času šolanja v ruški latinski šoli številni mladeniči. Tej hiši bi lahko
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»sestavlja« ruška zgodovina za čas od konca devetega stoletja naprej. Prav tako pomembni
so drugi, arhivski dokumenti, rojstne in ostale matice, mrliške knjige, rokopisi duhovnikov itd. Del te dediščine je že v hrambi Nadškofijskega arhiva v Mariboru. Gradiva je za
ponovno vzpostavitev »župnijske knjižnice«, ki jo je Matija Wurzer kot prvi postavil v
okviru Kmetskega bralnega društva v svoji fari že leta 1865, več kot dovolj. Potrebno bi
ga bilo urediti, restavrirati, kar je nujno, in tisto, ki ni več v posesti župnije, vrniti vsaj kot
faksimile. Če bi k temu dodali še razpoložljive umetniške slike in fotografske reprodukcije
vseh tistih »neštetih« slik, fresk, medaljonov itd., ki so nam na ogled v ruških cerkvah in
drugih sakralnih objektih, bi nastala prava mala »umetnostna galerija«, velika zbirka del
za raziskovanje, vzgojo, promoviranje dediščine in za njeno razumevanje. Ob hitri rasti
tako imenovanega kulturnega turizma bi takšna zbirka omogočala še marsikaj drugega.
rekli »Studentenkonvict«, nekakšen »Youth Hostel«. Hiša, v 19. stoletju imenovana Lamprehtovo,
prej pa po poročanju Suedsteierische Post »Kreutzwirtschen Hause« /pri križ(išč)u/ je bila velika
zgradba, z mostovžem povezana z gospodarskim poslopjem, ki je dajala videz mogočnosti – danes
prazna propada in v posmeh dediščini služi kot »oglasna« tabla. Mladeniči, ki so obiskovali tukajšnjo
šolo, so stanovali tudi pri drugih domačinih z dovolj velikimi preurejenimi mansardami in podstrešji. Suedsteierische Post (podpis W »skriva« župnika Matijo Wurzerja) je leta 1890 pisal, da se je
Jožef Avguštin skupaj z njimi šolal v daleč naokoli znani šoli … Ko je končal bogoslovni študij, je
bil duhovnik v Rušah in drugih krajih. Nekaj let v Vuzenici, kjer je bil beneficiat( 1742) pri Štefanu
Jamniku, ki je tam nasledil Slomška (1715). Ko se je vrnil v Ruše, kjer je že prej poučeval, je tukaj ostal
do smrti in prej napisal znamenito kroniko. Meznerič je bil učen, zbiral in prebiral je stare dokumente
in ošvrknil vse, ki niso dovolj skrbno ravnali z njimi in so se zato »nekje izgubili ali so jih odnesli«. Bil
je tako prvi ruški »arhivar in zgodovinar«. Za bodoči arhiv in knjižnico je že leta 1740 namenil 500
goldinarjev. Torej je ob dejstvu, da je bilo najbrž v župnišču veliko knjig in arhivskega materiala imel za
potrebno, da se vse to hrani in prebira. Morda je imel v mislih tudi izposojo knjig, gotovo pa je bil za
ustanovitev vsaj pobudnik, če že ni bil celo prvi ruški »knjižničar«. Dobrih sto let pred ustanovitvijo
Kmetskega bralnega društva. Potegnemo pa lahko še eno vzporednico. Meznerič je terjal dvoje: da
se z darovanim denarjem ustanovita arhiv in knjižnica ter da mora beneficiat uporabljati slovenski
jezik. V času, ko v katoliškem okolju ob rekatolizaciji uporaba slovenščine pač ni bila nekaj samoumevnega. Lahko upravičeno zapišemo, da je bil Meznerič tudi prvi buditelj narodne zavesti pri nas,
prvi »ruški patriot, nacionalno zaveden Rušan«? O tem, kako se Meznerič kaže skozi svoje delo in
svoj testament (spodaj njegov podpis s testamenta) še ni bila opravljena zadosti temeljita razprava.

Detajl testamenta Jožefa Avguština Meznariča iz leta 1770
(vir: NŠAM, župnijski fondi, Ruše, šk. 50)
16
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Zahodni del zgradbe velikega župnišča (1689) je zaradi potreb šole bil dograjen iz
7x2 osnega v 9x2 osni objekt (1713). Namenjen je bil pouku šolarjev, hkrati pa je služil
kot dijaški dom za domače učence latinske šole. Letno se jih je vpisovalo v povprečju
nad 60, včasih več in včasih manj, na prelomu stoletja v »okroglo« ducatu let večinoma preko 100. Največ v letu 1698, ko je bilo vpisanih 214 otrok iz različnih krajev
Srednje Evrope. Pomemben je podatek, da je takrat v Rušah živelo komaj dobrih 300
prebivalcev, prav tako pomemben pa je še drugi podatek: na ozemlju današnje Slovenije
je bila ruška latinska šola (RLŠ) edina tako pomembna šola, ob jezuitski gimnaziji v

Stara šola, zgrajena sredi 19. stoletja na mestu lesenega gospodarskega poslopja – pogosto
se napačno zamenjuje z zgradbo Ruške latinske šole. V njej (v stari šoli) je bil predviden
muzej ruške zgodovine in so bile zato pred desetletjem pridobljene strokovne zasnove.
(foto: Gregor Rezman)

Ljubljani seveda. Mariborska jezuitska gimnazija je pričela z delom šele, ko je ruška
šola zaprla vrata za zadnjim učencem iz Kamnice.24 Takrat se je šola preselila v pritličje
kaplanije, nato v nadzidani južni del lesene gospodarske stavbe (1817), leta 1866 pa
so za šolsko rabo, za drugi razred, nadzidali še severni del tega poslopja. Danes lahko
tako na zahodni strani tabora vidimo veliko nadstropno zgradbo »stare šole«, ki se le
s težavo še upira zobu časa. Ob pomanjkanju šolskega prostora, v času, ko je cerkev
zaradi reform že močno izgubljala vpliv na šolstvo, je občina za dodatne razrede dala
na svojem vrtu za kasnejšimi (nekaj let po veliki vojni) prostori zdravstva in pošte na
razpolago gospodarsko zgradbo. Ko so leta 1896 odprli novo štirirazrednico (sedanjo

24

Leta 1760 je bil kot edini in zadnji vpisan Josephus Wurz iz Kamnice, leto prej je bil edini vpisani
učenec iz župnije Sv. Petra, ob prvem vpisu leta 1645 pa je bilo vpisanih 16 učencev, točno polovica iz »ruškega« okolja, med njimi trije plemiškega rodu.
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glasbeno šolo), cerkev na šolstvo praktično ni imela več vpliva.25 Stara šola je nato, po
prvi svetovni vojni, služila predvsem društvom verske provenience (Orli, Prosveta) in
gledališki ter knjižnični dejavnosti.
V neposredni bližini, jugozahodno bi naj stal legendarni ruški Odeum iz zgodnjega
13. stoletja, v katerem so leta 1444 cesarju Frideriku III. ob njegovem obisku Rušani
priredili veličasten sprejem. Manj mitsko zvenijo podatki o zgradbah severno od župnišča. Tam še danes stoje, zunaj tabora, na lepo urejenem tlakovanem dvorišču veliko
gospodarsko poslopje, propadajoči svinjak in vodnjak (18. stoletje). Zlasti »svinjski
štali« (in vodnjaku) bi bilo potrebno in možno dati, po temeljiti obnovi in preureditvi,
novo vsebino in ju kot dediščino ohraniti.

»Farški svinjak« (svinjska štala) bi lahko bil po obnovi sijajen prostor za kakšno
»zbirko« …, kakor so nekdanji prostori ruške latinske šole v župnišču od nedavnega
uporabljani za bogoslužje (»zimska kapela«). (foto: Gregor Rezman)
25

Nobena kasnejša šola, ne ljudska, ne osnovna, ne vajenska, ne tehniška in ne gimnazija, tako kot
glasbena ne, najbrž ni imela takega vpliva na razvoj okolja, kot prav župnijska latinska šola. V času,
ko izobraževanje v šoli ni bila vsakdanja in samoumevna rutina, se je v njej šolalo stotine domačinov in še več tujcev plemiškega stanu, meščanov, tržanov in podložnikov. V svojem kasnejšem
življenju so opravljali različne duhovniške službe – preko 1400 takšnih je bilo, 15 škofov in nadškofov, še več opatov in priorjev. Tudi uradnikov je bilo veliko, od deželnih glavarjev navzdol, pa
vojakov, generalov, zdravstvenih delavcev, umetnikov, muzikov, pevcev … ni manjkalo med njimi.
Zelo podrobno analizo šolajočih je v svoji diplomski nalogi opravil in v knjigi Ruška latinska šola
objavil zgodovinar Drago Avgustinovič.
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Južno od nekdanjega pokopališča, na robu starodavnega trga in gledališča, blizu
takratnega velikega portalnega vhoda v tabor, v zadnjih treh desetletjih sameva beneficiatski hram, dijaški dom oziroma konvikt, kasneje kaplanija. Dom, ki je bil sprva
deloma lesen, je najprej služil kot dijaški dom (1686). Sprva je bil pritličen, nato nadzidan (1713) in končno predelan z dogradnjo arkadnih lokov (1740). Mnogo kasneje
so v nacionalizirani (1952), lepi in danes spomeniško zaščiteni stavbi prostore koristili
bančniki, pa ljudska milica in občina ter številni drugi uporabniki (muzejska soba,
likovni salon, šahovsko društvo, lekarna, politične stranke). Danes je dijaški dom/
kaplanija večinoma prazen, le še župnijska Karitas mu občasno vdahne nekaj življenja.
Zgradba pa je s svojo pojavnostjo in vsebino iz preteklosti vredna oživitve, na primer
s kakšno terciarno ali kvartarno dejavnostjo. Ko gremo od cerkve po poti zahodno od
kaplanije skozi nekdanji gledališki amfiteater mimo »Jamnikovega« vodnjaka, ki je
stal tik pred sedanjim obeliskom v čast in spomin OF po Areški cesti proti Pohorju, pa
smo na poti ruške kalvarije. O njej bo tekla beseda v nadaljevanju v prispevku mag.
Lilijane Urlep iz Nadškofijskega arhiva v Mariboru.

Risba iz župnijske kronike, na kateri se vidi kiparsko delo (skupina Križanje) na Glaserjevi
grobnici (prej je stala plastika na Kalvariji) med kaplanijo in cerkvijo, ko je križ sredi
pokopališča še stal. Vzhodno od kaplanije še ni bilo stavb. (vir: župnijska kronika)
Vili Rezman
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Nesnovna (živa) dediščina
Ni pomembna zgolj »gradbena« zgodovina, materialna dediščina. Enako ali celo bolj
pomemben je njen drugi pol, živa, duhovna, socialna, narodna … dediščina. Popisana in
analizirana je v številnih objavljenih delih, člankih in knjigah. Tudi v tej publikaciji ji bomo
namenili pozornost – le toliko, da opozorimo nanjo in da izpostavimo pomen prepletenosti
vseh vidikov, zlasti prepletenosti materialnega, (ne)premičnega in duhovnega, živega.
Še najmanj je bilo doslej storjenega v raziskovalnem smislu (praktično ni bilo skoraj
nič objavljenega) v zvezi s temeljno dejavnostjo Cerkve – župnije – v zvezi s pastoralno
dejavnostjo, moralno etično, karitativno držo in s socialno kohezivnostjo. O oblastno
političnih dimenzijah cerkvenega/verskega življenja prav tako ni bilo prav veliko napisanega.26 Niti o oblikah ljudske pobožnosti, o romanjih, misijonih, procesijah, bratovščinah27
in podobnem. Poznamo bolj vnanjo podobo, površne opise in kvantitativne podatke: na
primer število krščenih, število obhajancev, porok, pogrebov, zakramentov in zakramentalij. Tudi število duhovnikov, romarjev, obiskovalcev proščenj poznamo, pa nekatere
podatke o gospodarskem življenju župnije, o darovih, zbircah, intencijah itd. Nimamo
pa poglobljenih analiz, razprav, ocen o teh podatkih, za katere pa vseeno lahko rečemo
vsaj to, da kažejo na sledeče: vsa
ta dolga zgodovina, vsi ti podatki o primerjalni (nad) povprečni
številčnosti, o dolgoživosti posamičnih pojavov, procesov, vsa
tisočletna prisotnost krščanske/
katoliške tradicije in duhovnosti,
načina življenja na tleh domače
župnije, vse to skupaj je ustvarilo fundament sedanjosti. Nobena
druga dimenzija iz preteklosti ni
tako temeljna, določujoča. Da bi
sedanjost razumeli in jo smiselno
usmerjali v prihodnost, se bomo
še morali zatekati v preteklost,
ki nas »zadolžuje«. Morda bomo
takrat znali pojasniti, zakaj še danes tako različna »krajevna značaja« Ruš in Lovrenca?
26

27

Spomnimo se, da je imela takrat skoraj »vso« oblast v rokah cerkev, vključno s sodno oblastjo,
locirano na falski gospoščini. Krvavo sodstvo, obešanje »na gavge« se je izvajalo tik ob glavni
cesti v neposredni bližini rimskih gomil v Rušah (takrat v Lobnici). Na ta čas spominja še ime tam
locirane nekdanje gostilne (Gaugenwirt).
O bratovščinah na Štajerskem je pisal tudi dr. Anton Jehart, znameniti biblicist, profesor in duhovnik, ki je zadnje desetletje svojega življenja preživel v Rušah (o bratovščini presvetega Rešnjega
telesa).
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Dokument, ki ga hrani ŽU Ruše, priča o obstoju posebnih oblik združevanja vernikov, ki so
se povezali za izpolnitev določenih specifičnih namenov, za krepitev in širitev pripadnosti
Cerkvi, poglabljanje vere, pa tudi iz gospodarskih interesov. (foto: Gregor Rezman)

Del dejavnosti, procesov iz preteklosti, ki so povzročili, omogočili, da smo postali
»bolj opazni«, celo »pomembni« v širšem, mednarodnem okolju, je že bil deležen
znanstveno raziskovalnih naporov in predstavitev v javnosti. To prispeva k razvijanju
lokalne identitete, samopodobe, ozaveščenosti – krepi, bogati našo osebnost in lokalno
družbeno tkivo. Temeljit razmislek pa nam morebiti lahko celo dokaj natančno pove,
zakaj se je majhna vasica iz zgodnjesrednjeveške praznine, iz »pozabe« po odhodu
rimskih naseljencev … dvignila tako »visoko«.28
Preden zapišemo sklepne misli o za sedaj nekako virtualnem »spominskem parku«,
ki objektivno obstoji, manjka pa mu »priznanje«, status (in še marsikaj drugega), se
na kratko ozrimo še na pomen sv. Marije v zvezi s potencialnim ruškim župnijskim
spominskim parkom.29
28

29

Poigravanje s pomembnostjo Ruš je seveda treba razumeti s precej rezerve. Avtor se zaveda številnih faznih zaostankov z ozirom na bolj razvita okolja, a tudi precej razvojnih prebojev, ki jih
primerljiva okolja niso doživela. Še zlasti je to pomembno, če vemo, da so Ruše bile dolgo »odrezane« od sveta: na zahodu s skoraj neprehodnim Dravskim gozdom, glede na vzhodne ravnice
in prometne tokove pa so bile »mrtev rokav«.
Zamisel o župnijskem parku lahko zveni enostransko, kot omalovaževanje druge, posvetne zgodovine. Avtor se od takega preozkega pogleda ograjuje. Trdno pa verjame v pravilnost stališča, da
sta v zadnjem tisočletju sveto in svetno, religiozno in neversko življenje objektivno, zgodovinsko
nekaj nerazdružljivo povezanega, pri čemer je katoliška Cerkev s svojo »prisotnostjo« v drugem
tisočletju nedvomno najpomembnejša, a v zadnjem več kot pol stoletja neustrezno ovrednotena.

Vili Rezman
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Prvi znani zapis v Rušah je tisti na rimskem mitreju iz tretjega/četrtega stoletja naše
ere. Naselje se takrat seveda ni imenovalo Ruše, saj je bil kraj prvič listinsko izpričano
imenovan Rouste, in sicer šele leta 1091, torej s prvo nemško (benediktinsko) kolonizacijo. Ime se je kasneje nekoliko spreminjalo (Roiste, Rost, Reust), dokler ni konec
štirinajstega stoletja obveljalo ime Rast. Šele v novem veku se ime razširi na Maria Rast
(kot Marija na počitku). Ta podatek je pomenljiv in kaže na to, da se je razumevanje
vloge Marije v življenju ljudi tako močno »adoptiralo«, da so presodili, da je prav, da
ga prevzamejo še za poimenovanje njihovega kraja bivanja. Torej: Maria Rast – ime,
ki se je tudi kasneje spreminjalo. V časih nemške oblasti, na primer ob gradnji cerkve
in med vojnama v 20. stoletju, so oblasti odločile, naj bo kraj Maria Rast. V času, ko
so se vojne končale in so oblastne vajeti bile v rokah slovenskega naroda, so vračali
krajše, slovenizirano ime Ruše. Vendar, privzemanje Marijinega imena v toponim ni
nič nenavadnega. Po legendi sta bogata nemška plemiča brez otrok naslovila prošnjo
na Marijo (900), in ta ju je osrečila s številnim rodom potomcev. V zahvala sta na mestu razpadajoče kapelice zgradila lepo cerkev, ki je bila namenu predana 8. septembra
905, na Marijin rojstni dan in tik pred dnevom Marijinega imena (12. sept.). Takrat
in kasneje so množice prihajale v Ruše in kraj se je razvil v bogato romarsko naselje,
poznano daleč naokoli. Če pustimo vnemar vsa protislovja te legende, pa ostaja dejstvo, da so v Ruše romali zelo številni (več milijonov doslej) – k Mariji, Materi Božji.

Slika (votivna), ki sta jo darovali Maria Kreun in Barbara Stindl, nam s podnapisom sporoča,
da »sta obe trpeli za pohabljenostjo na nogi, kjer je vsa zdravniška oskrba zatajila«, in da sta
po dani zaobljubi »na poti k Mariji Ruški obe hipoma ozdraveli.«30 (foto: Gregor Rezman)
30

Transkripcijo in prevode k nekaterim slikam v tej knjigi je napravil Patrik Vicman.
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Romajo še sedaj, z vsemi posledicami vred, tako tistimi, ki zadevajo verske vidike, kot tistimi posvetnimi, ki so bolj gospodarskega značaja – cerkev je bila zelo
pragmatična. Ker je v bližini bilo še nekaj romarske konkurence31, so v Rušah romarsko srečanje prestavili na nedeljo po Marijinem rojstvu (po malem šmarnu). Bolj
»praktični« vidik je dobil vsaj »vnanjo« prednost pred čisto cerkvenim. Romarjem in
obiskovalcem različnih proščenj je bilo treba omogočiti udeležbo. Zato je proščenje
tudi pri drugi ruški cerkvi, pri podružnici Brezmad. spočetja Device Marije (Marijinega
obiskovanja) na Smolniku bilo s praznika brezmadežnega spočetja Device Marije (8.
december) preneseno na najbližjo nedeljo po 2. juliju, ko se obhaja patrocinij /praznik
Marijinega obiskovanja.32

Magdal Mayer, Josepha in Magdal Konrath, Maria Absenger in Maria Kurzmann iz župnije
Svetega križa pri Wassnu na avstrijskem Štajerskem nam v podnapisu sporočajo, da so na
romanju k Mariji Ruški »z velikim zaupanjem in z zaobljubo prejele čudovito božjo pomoč«,
za katero se z darovanjem slike zahvaljujejo. (foto: Gregor Rezman)

31
32

Roma se na primer v Sveti Peter (Malečnik), k Mariji Materi Božji na Gorci, ali prav tako na mali
šmaren k župnijski cerkvi svete Marije v Puščavi.
Cerkev se je trudila prilagajati, upoštevati, usklajevati vsakdanje življenje, potrebe, poglede …
vernih in ni absolutno vztrajala pri »večnih zapovedih«. O historičnih procesih govorijo tudi nekateri cerkveni, teološki, dogmatični »ukrepi«, saj je bila Marija, ki je imela pomembno vlogo v
bogoslužju in odrešenju od 4. stoletja naprej, razglašena (na koncilih) za bogorodico leta 431,
trajno devištvo je bilo razglašeno 553. leta, obveza češčenja in upodabljanja velja od leta 787,
brezmadežno spočetje je bilo razglašeno leta 1854 in vnebovzetje leta 1950. Naštevamo z namenom pokazati, argumentirati historičnost procesov in življenja v Cerkvi. Glej o tem še zapis
duhovnika Jožeta Kavčiča ob obletnici smolniške podružnice (tipkopis) in glasilo ruške župnije
Shalom 9/2018.
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Za življenje Cerkve in (vernih) ljudi so zelo pomembne še druge pojavne oblike,
dejavnosti, ki jih srečamo v preteklosti in so še danes občasno del »cerkvenega vsakdana« - različni shodi, praznovanja, običaji, procesije, misijoni (misijon se izvaja prav ta
čas). Posebej pomembne so bile procesije, ki so imele vzroke v najglobljih eksistenčnih
stiskah in so bile pogosto prav neverjetno množične. Za take primeroma veljajo procesije, v katerih so hodili k Mariji mnogi v strahu pred Turki, pandemičnimi boleznimi,
kugo, ali na primer med prvo svetovno vojno, ko so domači spoznali, da se za »naše
fante v A-O vojski« vojna ne bo hitro in zmagovito končala in se njih sinovi, možje,
očetje itd. ne bodo vrnili ali so se pa vračali na smrt bolni, ranjeni in drugače prizadeti.
Mnogokrat so bili priprošnjiki izredno hvaležni za Marijino pomoč in njene čudeže.
Marija naj bi jih obvarovala ali jim pomagala. Mnoge je spreobrnila, mnoge potolažila,
mnoge obvarovala bolezni, jih ozdravila, jih rešila pred gotovo smrtjo ali neplodne
obdarila z otroki. O teh njenih »čudežih« so ljudje pripovedovali, pisali, jih dali upodobiti. Tudi tako je nastajala iz »žive« materialna dediščina – v obliki denarnih darov,
votivnih slik, kot darovi v obliki nepremičnega in drugega premoženja. V Marijini
cerkvi v Rušah je še kar nekaj od tega ohranjenega. Poslikavo korne ograje s sedmimi
upodobitvami čudežev obiskovalci takoj opazijo. Bolj skrita je zbirka slik, kolikor
jih je ostalo, ki so jih verniki darovali. Še danes si jih lahko ogledamo, če stopimo za
glavni oltar v cerkvi, na katerega hrbtni strani visijo.

Darovalka slike v ospredju je »s ponižno zahvalo Mariji Ruški za vse prejete dobrote«
po tem, ko jo je Marija priporočila Bogu, »izrazila upanje, da na telesu prejme celostno
zdravje.« (foto: Gregor Rezman)
24
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Če k vsemu že navedenemu dodamo še obširno in vsesplošno priznano zelo dobro
izobraževanje ter vzgojo v RLŠ, gledališko dejavnost, več kot štiri desetletja verskih
iger, življenje bratovščin, društev verske in cerkvene provenience, v zadnjih stoletjih
pa še narodno zavednost, rodoljubno aktivnost, patriotizem, smo v grobem zaokrožili
prikaz žive dediščine. Mariji je pripisano osrednje mesto: kot priprošnjica je nagovorila vernike k romanjem, s čudeži jih je obdarovala kot pomoči vredne, jih branila
pred naravnimi in družbenimi katastrofami, moralnimi zablodami.
Po njej so imenovali cerkev in župnijo (uradno Cerkev imena Marijinega), občasno
kraj Ruše, vemo, da so se številni, ženske in moški dali poimenovati Mari(j)a(n) ali
so jim tako ime namenili drugi, vemo na primer, da so se vsi, ki so vodili znamenito
latinsko šolo imeli za marijine častilce. Tako močna je Marijina prisotnost v svetu
krščanskega katolištva33, da ima Marija vsak mesec v letu vsaj en praznik, da je bilo
neprešteto veliko cerkva itd. imenovanih po njej. V ruški cerkvi in župniji je tako
rekoč vseprisotna, geografsko in drugače: razen tega, da so k njej romali in molili ter
se ji zahvaljevali, so jo opevali tudi na druge načine: verske igre so bile motivirane z
njenim delom, notranjost cerkve, poslikave, kipi večinoma izražajo Marijino simbolno
moč. Župniki so naročali umetniška dela, ki so bila zaznamovana z Marijino podobo,
odlični kiparji, slikarji, mojstri so upodabljali, kar so naročniki želeli in verniki so
dvigovali k Mariji proseče ali hvaležne roke, oči, poglede …34
Če bi se nam »zareklo« in bi v povezavi s parkom, o katerem govorimo, izrekli
ime Marijin spominski park, ne bi bili daleč od ustreznosti poimenovanja, resnice.
Vsa dediščina, materialna in nesnovna, opredmetena in živa seže določujoče v naš
čas in ga kot projekcija možnega v prihodnosti močno presega. Tako kot parkovna
dediščina »določa« naš čas in ponuja možnosti, da ga ustvarjalno, odgovorno presežemo, tako je moč vsaj v obrisih zaznati vzporednico: pot Marijinega življenja in
legendarnega ter dejanskega vpliva daleč čez »njen eksistenčni čas« ponuja upanje,
vero v rešitev. Marija kot Mati Božja, priprošnjica, zavetnica, čudežna usmiljenka, tolažnica in rešiteljica, žalostna, sočutna, solidarna, trpeča in nemaščevalna, potrpežljiva
in povezovalna ter upanje zbujajoča »mati« je kot nekakšna »praiskrica« kasnejših
(krščansko) socialističnih apelov – ali pa so jo kot tako mnogi vsaj individualno,
intimno doživljali, razumeli. Zlahka pa bi bilo, kot rečeno, moč najti take, ki bi tem
mislim oporekali – na primer omenjene nestorijance, makuliste … Ti »notranji« spori,
33

34

O Marijini vlogi in pomenu kajpak nimajo vsi enakih pogledov. V nekaterih verstvih ima zelo
pomembno vlogo. Ne le v RKC, tudi njena hebrejska »prednica« Mirjam in kasneje islamska
slednica Marjam imata podobno vlogo. Spori med teološkimi in drugimi vejami, med uradno
Cerkvijo, arianci, nestorijanci, (i)makulisti in drugimi niso predmet tega članka. Povedo pa nam,
da je Cerkev živa, da ne more biti ločena od ljudi (vernikov) in da skozi čas išče posodobitve,
prilagoditve. Podobno je z dediščino – do nje nimamo vsi enakega odnosa.
Med ustvarjalci takega slovesa, kot so bili kiparji Janez Jakob Schoy, Jožef Straub, slikar Janez
Krizostom Vogl, pozlatar Dominik Cocconi, mizarja Franc Leeb in Bernard Voegerl, prav tako
mojstra Mihael Pogačnik in Janez Janeschek, štukater Peter Zaar, je bil tudi štukater Jožef Anton
Quadrio, za katerega je škof Mihael Napotnik v svojem delu Križev pot sv. Roka v Šmarju pri
Jelšah navedel, da je tako »zelo častil in ljubil ruško Mater božjo«, da se je »zato dal pred njenim
altarjem poročiti.«
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razkoli in sektaška stališča zadevajo bolj teološke spopade in politična prizadevanja
za uveljavljanje interesov, mi pa smo želeli očrtati le moralne, etične, iskrene verske,
duhovne motive, interese, stališča, vrednote, ki so bili povezovalni za skupnosti in
posameznike in ki so najbolj vplivali na potek našega predhodnega življenja, preteklosti. Med tistimi, ki so največ prispevali k temeljem našega današnjega bivanja,
pa so resnično najbolj zaslužni ruški duhovniki: Jurij Kozina, ki je ustanovil ruško
latinsko šolo; Luka Jamnik, »oče Ruš«, ki je ustanovil ruško gledališče …; Štefan
Jamnik, »oče ruške cerkve«, ki jo je barokiziral; Jožef Avguštin Meznerič Marian,
prvi ruški arhivist in učeni kronist, zgodovinar, buditelj narodnega zavedanja; Matija
Wurzer, dejanski, empirično preverjeno pionir ruškega knjižničarstva in planinstva,
ustanovitelj Kmetskega bralnega društva, patriot brez pridržka … Gotovo se naštetim da ob bok postaviti še koga, a to ne zmanjšuje njihovega pomena, to bi le širilo
»galerijo pomembnih Rušanov«.
Članek smo pričeli z navedbo najbolj temeljnih »kulturno varstvenih načel«. Po opisu posamičnih delov potencialnega parka lahko razmišljanja sklenemo z zelo ohlapnim
zapisom, taksativnim naštevanjem tega, kar stvarno stanje na terenu in zgodovinski
procesi, ki so k temu vodili, ponujajo, implicirajo.35 Kaj bi torej bilo možno (potrebno),
kateri so gradniki spominskega parka znotraj le-tega?
Župnijski (Marijin) spominski park v Rušah36
• Splošni muzej zgodovine Ruš (z zgodovino verstev in cerkva)
• Zbirka sakralne gradbene dediščine (cerkve, kapele, znamenja in druge cerkvene
stavbe, šole, kaplanija, župnišče, gospodarski objekti …)
• Pokopališča, mesta miru in spomina
• Ruška Kalvarija
• Galerija slik, fotografij (reprodukcij)
• Zbirka paramentov, rekvizitov in opreme
• Župnijska knjižnica/arhiv
Nesnovna dediščina (pastirstvo, bratovščine, procesije, romanja, (verske) gledališke igre, glasbena dejavnost, običaji, izobraževanje, društveno delo, vsakdanje
življenje …)
Posamične dele je možno bodisi združevati bodisi podrobneje členiti. Bistveno
je, da kot celota zaobsežejo »vse«, da sta zagotovljena konsistentnost in koherenca.
Nekateri segmenti so taki, da jih je potrebno urediti, restavrirati, ohranjati in promovirati, nekateri lahko eksistirajo že kot zgolj publikacija, spominska soba, kotiček, polica, lahko so le virtualni kot spletna vsebina … (na primer galerija fresk, medaljonov,
35

36

Spominski park je možno vzpostavljati vsaj na dva načina. Prvi, nekako bolj induktivni način bi bil,
da se sukcesivno vzpostavljalo posamični deli, enote parka in se organsko povežejo v zaokroženo
celoto. Drugi, deduktivni način bi bil, da se najprej zagotovi celostni okvir projekta, torej vzpostavi park (vsebinsko in normativno), čemur bi sledila implementacija »manjših korakov« glede
na materialne, finančne in druge možnosti.
Potencialna vsebinska struktura spominskega parka.
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štukatur …). Druge bi bilo potrebno ponovno postaviti (na primer kalvarijsko pot)
ali le spoštljivo obnoviti (epitafe …). Vse bi bilo potrebno opremiti z informativnimi
ploščami, po možnosti s primernimi publikacijami in spletnimi stranmi, kartami,
vodniki.37 Tak projekt parka implicira celo vrsto novih vsebin, dejavnosti, dobro organiziranost, povezanost lokalne in cerkvene oblasti, šolskih in drugih zavodov, saj
se konec koncev lahko zaokroži le z ustrezno raziskovalno dejavnostjo, promocijo in
organizacijo ogledov, s turizmom kot kompleksno gospodarsko panogo prihodnosti.
Morda se zdi paradoksalno, a ustrezno varovanje in ohranjanje dediščine, pogled
»nazaj« je lahko kal bodočega razvoja, je lahko pogled »naprej«. Tudi materialne
možnosti za to obstoje. Spomnimo na propadajoče »staro šolo«, pa na »kaplanijo«,
na »farški svinjak«, na prostore v župnišču in še kje, tudi v samem osrčju parka, o
katerem teče beseda.

Jubileji
Ruški cerkveni stolp (zvonik)
Na prejšnjih straneh smo že usmerjali poglede k različnim pomembnim in znamenitim zgradbam. Mednje sodijo tudi stolpi in še zlasti zvoniki. Take zgradbe lahko
služijo povsem raznorodnim namenom: civilnim, vojaškim, gasilskim, reklamnim,
kulturnim, umetniškim, proizvodnim itd., za vse pa so značilne nekatere gradbene
in zgodovinske posebnosti, njihova dominantnost v okolici, atraktivnost, posebnost
načina gradnje in mnogo drugega. Nas na tem mestu zanimajo cerkveni stolpi, stolpi
z zvonovi, zvoniki. Vse tri ruške cerkve jih imajo, na vse so bili verniki in duhovniki
ter ostali ponosni, za vse so prispevali denar ali pomagali z materialom, delom v času
gradnje ali obnove. Najbolj ponosni so ljudje na zvonove, njihovo ubrano, mogočno
pritrkavanje, pogosto pa so bili veseli že samih funkcionalnih vidikov zvonov ter zvonikov, stolpov. Prav zato so bili v vojnih časih tako zelo razočarani, ko so vojskujoče
se sile zaradi materiala posegle po za njih »svetih« zvonovih.38 Daleč najbolj opazen,
mogočen, visok je v lokalnem okolju zvonik pri župnijski cerkvi v Rušah. Davnega
leta 1519 je bil postavljen kot campanille, kot samostojna zgradba ob cerkvi. Letos
beleži torej 500 let obstoja in bitja zvonov.

37

38

Danes na primer niti velika večina domačinov, celo zgodovinarjev ne ve, kje vse so žarna grobišča,
rimske gomile, mesta povojnih pobojev, konjski britof, mesta, ki najbolj neposredno povezujejo
ljudi najrazličnejših verskih, ideoloških, političnih, filozofskih, svetovnonazorskih opredelitev.
V ruški zvonik je dal župnik Marko Goličnik že leta 1782 namestiti kar štiri zvone (glej A. Cestnik,
VBV 1899/II, str. 248.) Svojo »kalvarijo« so zvoni doživeli med prvo svetovno vojno, ko jih je
»domača« AO vojska pobrala. Kasneje so se zvoni ponovno nabavljali, nazadnje so nove štiri
zvone, od katerih največji tehta 1346 kg, dvignili leta 1997.
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Latinska kronika Jožefa Avguština Mezneriča Mariana je tako zabeležila pomembne
dogodke iz začetka 16. stoletja. Kronika takrat še ni bila pisana za vsako leto posebej.
(foto: Gregor Rezman)

Stolp je bil zgrajen tam, kjer je bila nekoč tudi zunanja romarska prižnica, le kak
meter stran od cerkve. Čas in gradnja ga povezujeta s Turki, ki so večkrat ropali in
uničevali naše kraje, od konca 15. stoletja naprej. Kronist je popisal, kar se mu je zdelo
najbolj potrebno v zvezi s tem, tudi to, kako je zvonik spreminjal svojo podobo, kako
so ga na prigovarjanje cerkvenih ključarjev poviševali in s tem nekatere zelo razburili. Meznerič je zapisal, da je mladi duhovnik Janez Marija pl. Liechtenheim, »pravi
Marijin serafin, na svoje stroške v letu 1519 od temeljev pozidati stolp ter daroval nov
zvon«.39 Kronika v nadaljevanju poroča, da je bil duhovnik Marijin mučenec. »V letih
1528, 30, 31 je zelo veliko pretrpel, končno so nesrečnika Turki … ujeli, ga odvlekli
in razsekali na koščke.«40 V letu 1733 pa najdemo v kroniki sledeči zapis: »V tem letu
so po prizadevanju cerkvenih ključarjev in na cerkvene stroške, ki so znašali več kot
tisoč goldinarjev, brez potrebe in do nespametne mere povišali cerkveni stolp. Naj se
pregledajo cerkveni obračuni.«41 Meznerič je to zapisal v času, ko je sam bil kaplan in
učitelj, župnik je bil takrat Adam Ignac Marinec. Zveni precej podobno razmetavanju
javnega denarja danes.
Ruški zvonik je res velik, visok, mogočen. Štirinadstropni objekt so nazadnje za
eno nadstropje nadzidali leta 1732. Danes seže v višino krepko nad 30 m, s čebulo
39
40
41

Glej Mlinaričev prevod v knjigi Ruška latinska šola, str. 166.
Prav tam.
Ibidem, str. 210.
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in križem vred je visok blizu 35 m. Nič čudnega, da je pravokotna zgradba 8,8x8,1
m zidana iz kamna in da so zidovi pri tleh debeli okoli 1,7, proti vrhu pa 1,3 m. Na
njegovi južni zunanji steni je bila nekoč velika freska svetega Krištofa, priprošnjika
proti nagli in nesrečni smrti, naslikana v 17. stoletju. Nekdanja zvonica je bila 1677.
leta na stroške kovača Jurija Mandla predelana v zakristijo in s hodnikom povezana
s cerkvijo v en objekt.
Zvoniki, ki so jih po Evropi gradili večinoma šele v drugem tisočletju, so služili
različnim namenom. Nekoč so bili opazovalni, obrambni, opozarjali so na nevarnosti,
klicali k obredom in naznanjali čas, dajali so potrebni videz mogočnosti, v njih so bili
zato montirani zvonovi in ure. Še danes zvenijo, sooblikujejo veduto, vabijo k obredom, redno ali občasno ob posebnih primerih. Marsikje pa so že spoznali, da lahko
»ponudijo« tudi bistveno več: v in ob njih so uredili informacijske, turistične pisarne,
omogočili lepe razglede po okolici, trgovinice ali sijajne galerije, prostore za predavanja, sestanke, ali pa vsaj uredili hranilišča … Povezali so jih skratka z vsakdanjim
življenjem, kulturo, poslovnimi priložnostmi itd. Potence na videz »anahronističnih
gradbenih velikanov« (mali stolpi, zvoniki omogočajo seveda bistveno manj) so zmeraj
večje in ne manjše – če jih prepoznamo.
Manj pozorni obiskovalci in vodniki po ruški cerkvi večinoma spregledajo vitek,
okroglast gotski stolp na severozahodni strani cerkve. Ne vemo natanko, kakšno vlogo
je imel in kdaj je bil zgrajen. Je bil tudi v njem kdaj kak manjši zvon? Najbrž ne, ali pa,
če je bilo zapisano, da je župnik v sedanji zvonik dal namestiti novi zvon. Je pa bilo
možno ugotoviti, da je bil nekoč vhod vanj urejen iz notranjščine, iz ladje. Kasneje se
je prebila zunanja stena in uredile so se ozke polžaste stopnice, ki danes vodijo na leta
1677 zgrajeni kor, pevsko emporo, pa tudi na podstrešje. Danes na dokaj velik kor in
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Na fotografijah vidimo zgradbo cerkve z dvema gotskima stolpoma in notranjega stopnišča
v okroglem stolpu, in fotografijo risbe iz župnijske kronike, delo kaplana Antona Pintariča, ki
prikazuje zgradbo iz časa, ko današnjega stolpa/zvonika še ni bilo. (foto: Gregor Rezman)

k orglam iz notranjosti cerkve ni možno priti. Le malo višje pa je stolp »kot odsekan«,
kar se lepo vidi na fotografiji. Na risbi Antona Pintariča pa je očitno: okrogli gotski
stolpič ima stožčasto streho in je edini. Leta 1519 zgrajenega (današnjega) zvonika
še ni. Ne vemo pa, kaj, kakšen zapis, skica ali kaj drugega je kaplanu z umetniškimi
talenti (in domišljijo) služilo za podlogo, ko je risal.

Stari, danes nedelujoči urni mehanizem v zvoniku z nihalom, na katerem je razpoznavna
letnica 1874. (foto: Gregor Rezman)
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Mogočnost posamičnih nadstropij zvonika »zaznamo« v primerjavi z velikostjo ljudi.
V nadstropju (z zazidanimi velikimi odprtinami) so nekoč viseli zvonovi, ki so danes višje v
zvoniku. (foto: Gregor Rezman)

Nadstropje v ruškem cerkvenem zvoniku, kjer že dve desetletji visijo štirje novi zvoni.
Sodoben mehanizem je nadomestil poganjanje zvonov z vrvmi in tako odvzel nekaj »žlahtne
patine« preteklosti. (foto: Gregor Rezman)
Vili Rezman
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Turki v rušah
Ker smo v povezavi s stolpi omenjali Turke, je prav, da o njihovi prisotnosti v Rušah
podamo nekaj zanimivih, pomembnih informacij. Čeprav se je o tem pisalo v različnih zgodovinskih člankih, predstavljamo na tem mestu predvsem zelo slikovite odlomke iz članka
Matije Wurzerja, v katerih popisuje Marijine čudeže in procesije k njej.42 Turški vpadniki
so se pojavili pri Fali že leta 1476 – takrat so bili poraženi.43 Ko so odhajali proti Fali, so pri
ruški cerkvi vrgli vsak po en zlatnik v sod (legenda pravi, da je bilo zlatnikov za dva soda).
Ko so se zdesetkani vračali, so vzeli vsak svoj zlatnik, a soda sta ostala skoraj polna. Nekaj
let kasneje (1480) so plenili po lovrenškem, nato so se leta 1489 utaborili pri Kamnici in se
1532. leta ponovno vrnili v naše kraje. Plenili so povsod naokoli Maribora, tudi pri Svetem
Petru, v katerega bližini še danes stojita Turška kapela in Turški križ, in v Limbušu na primer.
Tukaj tako zelo hudo, da so domačini najbolj prizadetemu delu doline, ki se vije proti Pohorju,
nadeli kar ime Turčina. V Rušah, kjer so že poprej za svojo varnost poizkušali poskrbeti z
gradnjo tabora, obrambnega stolpa in turškega zidu na pol poti proti Fali, so se Turki znesli
najbolj grozovito. Ujeli in razčetverili so duhovnika Liechtenheima. Turško nevarnost in
grozovitost pa so ljudje občutili še veliko kasneje, zlasti ob neuspelem poizkusu Turkov,
da osvojijo Dunaj (1683). Matija Wurzer piše: »Kar je kuga pustila, je pobrala lakota, in
kar je lakoti ušlo, je zaterl turški meč, pred katerim tudi nedolžno dete ni usmiljenja našlo.
Leta 1683 so kervoločni in divji Turki vse svoje moči napeli, naše cesarstvo in po njegovem
padu vse keršanstvo zatreti … Vse je trepetalo pred njimi … S silnimi prošnjami se tedaj
povsod zatekajo k Mariji … Tačas je klečalo pred ruško materjo božjo noč in dan neštevilno
ljudstva …« V svojem slavljenju Marijine milosti nadaljuje: »Ko so Turki Beč oblegovali,
je v Ruše prišlo nad 50 velikih procesij. Vse je vpilo: ‚O ruška mati božja, ti nam pomagaj!‘
Zraven sivega starca moli krepki mladenič … Niso bile te goreče prošnje zastonj; kajti ravno
na ruško nedeljo …, ko je neštevilno serc goreče zdihovalo: ‚O milostljiva mati ruška! usmili
se nas!‘ so bili Turki pred Bečem strašno pobiti, ujeti kristjani rešeni.«44

Levo je poslikava Marijinih čudežev s korne ograje, desno ena od slik križevega pota. Na
obeh so naslikani tudi možje v turški opravi. (foto: Gregor Rezman)
42
43

44

Glej Slomšekove Drobtinice 1865/6, str. 185 in naslednje.
Ko so Turki takrat vpadli še v Lovrenc, so tukaj tudi naleteli na z obrambnim zidom in strelnimi
stolpi ter nasipi obdano župnijsko stavbo in cerkev (glej prispevek Jožeta Koropca v zborniku
Lovrenc na Pohorju skozi stoletja). Nepreverjene (manj verjetne) so nekatere zgodbe (ljudska
tradicija) o povezovalnem-reševalnem rovu med limbuško cerkvijo in nekdanjim gradom, ali o
tem, da so prenesli župnijo iz Magdalene v Limbuš 1523. leta zaradi turške nevarnosti.
Prav tam.
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Temu vzdušju vzhičenosti se niso mogli upreti niti naročniki umetniške opreme cerkva niti umetniki sami. V ruški cerkvi o tem priča več slik. Dve od takih sta sliki, ki sta
sestavni del križevega pota. Na obeh opazimo turški turban. Enega od turbanov je slikar
poveznil celo na glavo Ponciju Pilatu na sliki prve postaje! Na koru je naslikan čudež45,
ko Marija obvaruje Dunaj pred Turki in se ji kristjan zahvaljuje za podarjeno svobodo.
Wurzer je nekaj takih čudežnih osvoboditev opisal: »Ker se je ruška mati božja
zoper neverne Turke tako usmiljeno skazala, se ni čuditi, da so se keršanski vojaki
raznih krajev, ki so bili od Turkov vlovljeni, v ječe zaperti ali kot sužnji prodani, radi
ruški čudodelni materi za srečno rešenje zaobljubljali.« Prinašali so turške okove, zaplenjene turške bandere, se zahvaljevali z zapuščinami, denarjem, knjigami …, ki so
jih darovali, zapustili cerkvi. Za čudeže so se zahvaljevali tudi mnogi drugi verniki iz
različnih držav, z denarjem, zlatom, različnimi drugimi izdelki kot na primer s prstani, oblekami, kronami, svečniki itd. Wurzer pravi, da so »ljudje iz bližnjih in daljnih
krajev ruško mater božjo na pomoč klicaje čedalje bolj skušali njeno milo pomoč«
in da so se »hodili … z obilnimi darovi v procesijah zahvalit Materi božji v Rušah za
prijetne milosti.«46

Spodnještajerski venček kalvarij47
Ruška Kalvarija šteje letos 300 let obstoja. Zgrajena je bila v času župnika Jakoba
Jamnika, četrtega zapovrstjo iz rodbine Jamnikov. Kar dvesto let manj jih ima kalvarija od ruškega cerkvenega stolpa/zvonika, a kalvarije so pričeli pri nas postavljati
kasneje kot zvonike, šele v novem veku, drugod po svetu nekako v času križarskih
vojn. Ruška je torej ena starejših pri nas, a žal ne najbolje ohranjenih – razen, če je
imela samo dve postaji: prvo pri cerkvi in zadnjo na hribu Rasterberg. Ta postaja je bila
mogočna, dokler je pod križem stala še celotna skupina48 – najprej lesena in nato tista,
narejena iz peščenjaka, danes shranjena v UGM v Mariboru. Na Glaserjevi grobnici
pred cerkvijo si je še moč ogledati pred nekaj leti (2011) obnovljeno repliko.49 Hud
45

46
47

48

49

Marija naj bi čudežno obvarovala ljudi in živino pred boleznijo, graditelje pred poškodbami in
smrtnimi padci, obdarila neplodne s potomci, obujala mrtve … Romarji so se ji zahvaljevali za
milost z darovi. Med drugim s slikami, ki še danes visijo v cerkvi – za glavnim oltarjem.
Prav tam.
Avtor članka je le-tega pisal zavedajoč se aludiranja. Aluzija je sploh značilnost avtorjevih razmišljanj o ohranjanju kulturne dediščine, o spominskem parku in o vzpostavitvi ustreznejše ruške
Kalvarije …
Skupino »pod križem« so najbrž tvorili sledeči kipi: »obe Mariji, Janez Krstnik, križani in dva
križana razbojnika«, kakor sporoča v svojem tipkopisu Vida Gomivnik. Ne lesenega križa in ne
dveh križanih v ohranjeni plastiki ni več. Lesen križ bi najbrž bilo možno in smiselno ponovno
postaviti (tudi z vidika varstva kulturne dediščine).
Schoyeva skupina pod križem, ki sta jo naročila in financirala zakonca Marin, je danes znana kot
plastika na Glaserjevi grobnici. Naročnikov postavitve se danes spomni le redkokdo. Ni pojasnjeno, kako je plastika prišla na Glaserjevo grobnico (1812) in ali je to prestavitev dovolil župnik
Marko Goličnik, ter zakaj jo je. Morda zato, ker je takrat kalvarijska pot že propadala in je ocenil,
da je ni smiselno obnavljati? Obnove je bila deležna veliko kasneje, najprej leta 1856, nato 1935
in nazadnje še leta 2011 in 2018.
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vihar, ki je konec leta 2017 je porušil križe na Ruškem bregu50, predavanja o kalvarijah
ob praznovanju Ruške nedelje 2018, malo pred tristoto obletnico prve postavitve in
bližajoča se obletnica sama po sebi so bili zadostni razlogi za začetek obnovitvenih
del in za bolj ambiciozna razmišljanja o bodoči »usodi« Kalvarije.
V Sloveniji je na tisoče velikih in manjših cerkva in na desttisoče sakralnih objektov, če prištejemo še kapele, kapelice, znamenja. Veliko redkeje so po gričih posejane
kalvarijske poti. Na »Spodnjem« Štajerskem jih je nekaj, ki povezane v »venček«
vabijo na obisk in ponujajo možnost, da jim namenimo kak prosti dan, se povzpnemo
na njih in si jih (ob premisleku) ogledamo. Če malo pohitimo med ogledom in se z
avtom odpeljemo od ene k drugi, lahko prehodimo vseh pet v enem dnevu: ruško,
mariborsko, pekrsko, malečniško in šmarsko. Turistični marketing bi lahko vabil:
Doživite kalvarije!
A na kalvarijske poti se ne odpravimo »kar tako«. Preden jih obiščemo, se je prav
spomniti, kaj je zgodovinska Kalvarija, kaj je njen verski in posvetni pomen, kaj
kalvarija pravzaprav simbolizira. S čim, razen s pojavnostjo, možnostjo rekreiranja,
sprostitve, lepega razgleda … nas lahko nagovori. Pot na kalvarijski »hrib« seveda
lahko opravimo tudi iz preproste skrbi za lastno zdravje, rekreacijo, zabavo, bistveno
za pravo razumevanje kalvarije pa je, da razen vsega naštetega poznamo zgodovinske
dogodke, osebnosti, družbene razmere v času prve poti in križanja na Kalvariji. Tako
bomo vedeli, da je kalvarija (Kalvarija) mnogo več, kot lahko spoznamo na prvi pogled:
je simbol, pojem, ki zaobsega mnoge posamične, pretekle, aktualne in bodoče »trenutke, dogodke, osebe« in ki je postal tako splošen, obči, da velja za »vse čase in kraje«,
neodvisno od izvornih verskih, političnih interesov ter konfliktov. Skratka, kalvarija
je splošen »fenomen«, ki ga vsi povezujemo z versko vsebino, pokoro in odpustki, s
krutostjo, bolečino, krivico, trpljenjem, mučen(jem)ištvom … in tudi s pravičnostjo,
milostjo, sočutjem, solidarnostjo, odrešenjem, upanjem. Taka kalvarija, pojmovana
kot trpljenje in prepričanje v prihajajoče dobro, boljše, pravično, srečno življenje je
»last« vseh, ne glede na razlike. Zato (naj) se vsi ljudje, tako kot pravi romarji, podajo
na pot pripravljeni, postanejo, razmislijo in spoštljivo, tudi do drug(ih)ačnih store,
kar je potrebno za njihovo dobro, za dobro vseh! Kalvariji namreč ni moč preprosto
amputirati njenih vsebinskih, verskih, duhovnih, čustvenih, vrednotnih, volitivnih in
razumskih plati, ali pa postane zgolj Kalvarija, hrib, kraj, lokacija z lastnim imenom
brez notranje vsebinske polnosti.
V življenju ljudje doživljamo trenutke ljubezni, sreče, celo (pretirane) vzhičenosti,
doživljamo poraze, bolečino. Delamo napake, smo kdaj krivični, nespametni, sebični …
Ne moremo se izogniti vsem slabostim, hibam. Lahko pa se zazremo vase, vse to spoznamo, se opravičimo, skušamo popraviti, ali, kakor bi morda rekli drugi, se pokesamo,
50

Takrat je farovški gozd v servitutih nad Rušami »doživel svojo kalvarijo«. Vetrovna ujma je podirala drevje, podrla je tudi križe na Kalvariji. Že naslednje leto je bil prav ta podrti les uporabljen za
izdelavo novih križev, obnovljen je bil »corpus« in metaforično bi lahko rekli, da se je »zgodilo
novo vstajenje«. Verniki bodo tudi v bodoče na cvetno nedeljo, nedeljo pred veliko nočjo lahko
v procesiji opravili molitev križevega pota.
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opravimo pokoro itd. Preden preidemo na zelo skopo predstavitev51 že imenovanih kalvarij, pa izrecimo misel kot nekakšen »preizkusni kamen«: Na kalvarijsko pot gremo s
premislekom, željo po pravičnosti in pripravljeni na svoj prispevek k skupni sreči vseh, pa
naj gre za posameznike, družine, širše družbene skupine, narode (»katalonce«), begunce,
naravo, prekarce, lačne, zlorabljene otroke in povsem ponižane revne starejše …, četudi
bomo sami morali, kot Marija, trpeti na križevi poti … Če bi po takšnem razmisleku
in obligaciji bile kalvarijske poti slabše obiskane, bi bil to poraz človeštva, ne kalvarij!
Mariborska (Nemška) Kalvarija ima precej drugačno »zgodbo«. Ruško so dali zgraditi
znani posamezniki, mariborsko (»vsi«) meščani. Za gradnjo ruške kalvarije kronika ne navaja kakšnega konkretnega povoda za gradnjo, v Mariboru so zgradili leta 1683 križev pot
kot zahvalo za rešitev po prestani
kugi (1680/1), ki je pobrala skoraj
polovico od takratnih 1000 meščanov, in po tem, ko so na vrhu
leta 1681/2 zgradili cerkev in jo
posvetili sv. Barbari in Rozaliji.
Štiri (1814), nekoč pet kapel – v
eni (1750) je bil Straubov kip sv.
Jožefa, kasneje prenesen k cerkvi
– je stalo na poti do cerkvice, ki
ima danes v steno vzidano sodobno reliefno »skupino« Ivana
Sojča (1933). Ruška Kalvarija
cerkvice nikoli ni imela, kapel pa
tudi nima več ohranjenih. Se je pa
ruška kalvarijska pot za razliko od
mariborske pričela pri s pokopališčem obdani cerkvi.
Če ob ruški poti ni več kapelic, postaj, si jih na poti k vrhu mariborske še lahko ogledamo. A žal
so po tem, ko jih je občina skupaj
z župnijo davnega leta 1982 obnovila, danes »postrežejo« res s Neugledna podoba kapel na poti na vrh Kalvarije – ena od
klavrno podobo. Niti kljukastega
njih nedopustno (ostaja!) oskrunjena s še vidnimi sledmi
križa v eni od njih lastniki in skrbkljukastega križa na spodnjem delu uničene freske.
(foto: V. Rezman)
niki ne odstranijo, prekrijejo. Oba
griča, ruški in mariborski sta sicer pohodniško dobro obiskana. Mariborskega občasno
oblegajo pohodniki, rekreativci, bolj znan pa je po 454 stopnicah in po neuglednem okviru
za »selfi posnetke« kot po svojem bistvenem sporočilu.
51

Več in bolj podrobno, poglobljeno glej v nadaljevanju v prispevku Lilijane Urlep. Tu se ob kalvarijah
ustavljamo bolj zato, da bi navrgli nekaj podobnosti, značilnosti, razlik med njimi.
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Limbuška (Slovenska) Kalvarija na Pekrski gorci je tako kot nekatere druge, bila zgrajena na magmatskem hribu, osamelcu sredi polja, v vinorodnem okolju. Omogočena
sta lahek dostop z različnih strani in sijajen razgled daleč naokoli. Cerkvica Žalostne
Matere Božje na vrhu ima svojo »predhodnico« v križu, pod katerim sta stala kamnita kipa Jezusove matere Marije in Marije Magdalene, ki ga je tu dala postaviti
Mariborčanka Luiza Wueth po kugi, ki je tod razsajala (1664). Cerkev je bila pod
vodstvom župnika Franca Cvetka52 zgrajena v letih 1832-1835.

Pekrska gorca – spominski zapis na kamnu na zidu ob vhodu v cerkev (foto: Gregor Rezman)

Kapele, v vsaki od štirih so tri postaje križevega pota, so obnovljene. Prva naj bi
nastala že v 17. stoletju, druge kasneje. Poslikala sta jih Jakob Brollo in Tomaž Fantoni
(1865). Pod hribom je bila nekoč cerkev sv. Kunigunde s pokopališčem (17. stol.), na
prostoru, kjer je danes dom starostnikov. Pokopališče in cerkev so sredi 19. stoletja
52

Franc Cvetko (1789-1859) je bil narodno zavedni župnik z velikim spoštovanjem ljudi in vplivom.
Župnijo sv. Jakoba v Limbušu, pod katero sodi tudi podružnica na gorci, je vodil polnih 20 let. Kot
narodno zelo zaveden župnik je gotovo vplival na to, da smemo šteti Limbuš v bolj proslovensko
usmerjeno okolje kot sta sosednja kraja Pekre in Studenci. Pot utiranja slovenske samozavesti sta za
njim nadaljevala naslednika Anton Lah in Lavrencij Herg, prav tako tudi mogočen Robičev rod. Ni
naključje, da se je Cvetko sam imel za Franc(!)a in ne Franza. Vrhunec njegovega življenja je nekako
sovpadal s Prešernovim časom (tudi limbuški župnik se je preizkušal v literarnem izražanju) in časom Jerneja Kopitarja in drugih snovalcev slovenskega pisanja, slovnic, slovarjev … (zbiral je gradivo
za slovar slovenskega jezika). Ker je bil zelo izobražen in dober govorec, so mu zaupali še stolico
na bogoslovju in druge naloge v izobraževalnem sistemu ter v javnem komuniciranju. »Njegova«
kalvarija se je daleč naokoli razumela kot »slovenska«. Tukaj so se zbirali narodno zavedni ljudje,
kakor je bila nemška kalvarija (od ene se lepo vidi k drugi) mesto zbiranja nemškega življa. Kalvariji,
čeprav kot nekakšna nacionalna antipoda, seveda nista bili predvsem to in še zlasti ne »od samega
začetka«. Silna narodna razklanost se je oblikovala šele kasneje, v času, ko se je pričel močnejši tok
slovenskega samozavedanja in še zlasti na prelomu stoletja ter ob prvi svetovni vojni.
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opustili. Danes so v kapelah ob križevem potu rezbarije Franca Pliberška, v cerkvi pa je
postaji umetniško opremil slikar Ervin Kralj. Posebna znamenitost tukajšnje kalvarije
sta grobnica ob cerkvi, ki jo je dal 1840. leta zgraditi znameniti mariborski pivovar
Tschelligi, in, sicer že podrta, smučarska skakalnica Stanka Bloudka iz začetka petdesetih let. Od leta 2005 vodi čez Pekrsko gorco evropska kulturna pot svetega Martina.
Kalvarija v Šmarju pri Jelšah je »biser« med kalvarijami, ki jih obravnavamo.
Zasnoval in zgradil jo je župnik Matej Vrečer53, pravi posebnež med duhovniki tistega časa. Šmarjah, kjer je postavil križev pot, se je ta vil med župnijsko cerkvijo sv.
Marije Vnebovzetne (v tisti dobi so bile cerkve obdane s pokopališči) in podružnico
sv. Roka. Cerkev so na griču postavili leta 1646, po tem, ko naj bi tod za kugo umrlo
kar okoli 300 ljudi, in jo poimenovali po zavetniku proti kužnim boleznim. V desetletju
med 1743. in 1753. letom je dal Vrečer napraviti res mogočno kalvarijo z velikimi,
lepimi, urejenimi in umetniškimi deli opremljenimi kapelami. Cerkvi sta tudi zelo
lepi, župnijska nedavno obnovljena. Rokova, zunaj gotska in v notranjščini bogata
baročna, pa bo polno zasijala po obnovi, ki je že potrebna. V Šmarje ljudi vodi božja
pot. Če Pekrska gorca in Maribor nista romarska kraja, pa Ruše, Šmarje in Sv. Peter
(Malečnik) so. To daje kalvarijam dodaten čar in pomen, tudi v gospodarskem smislu. Za Šmarje velja podatek, da na oba poletna romarska dneva pride tudi do 12.000
romarjev. Pomenljivo. Romanje v Šmarje pa je nekaj posebnega še zaradi romarskega
trojčka Sladka gora-Tinjsko-Sv. Rok.
53

Matej Vrečer (1702-1758) ni imel prav dolgega življenja, bilo pa je resnično »polnokrvno«.
Najprej je pričel svoje izobraževanje v ruški latinski šoli in ga nadaljeval v Grazu. Pridobil si je naslov
doktor svobodnih umetnosti in filozofije. Študij je nadaljeval in postal še doktor teoloških znanosti.
Štiriindvajsetleten je primiciral. Službo pastirja je opravljal v več župnijah, dokler ni prišel leta 1737
za župnika v Šmarje. Ob vsem tem je bil še odličen matematik ter prvovrsten izdelovalec sončnih
(prenosnih) ur. Ob odlični izobrazbi, ki jo je imel, duhovno se je formiral pri jezuitih, bi pričakovali,
da bi se posvečal knjigam in teologiji, a ne. Čeprav je bil globoko veren, se zdi, da je več časa namenil
»podjetništvu« kot dušnemu pastirstvu. Imel je namreč več kmetij, gozd, pa oljarno in usnjarno, bil
je lastnik več nepremičnin, vinogradov (ob smrti je imel skladiščenih 8400 veder vina!), ukvarjal se
je z obrtjo, urarstvom, finančnimi naložbami. Še celo kot župnik-pastir je veliko pozornosti posvečal
bolj tistim, praktičnim, donosnim vrstam skrbi za ovčice, ki so hitro navrgle denar, zlasti romanjem,
ki so bila odličen način bogatenja. Denarja in premoženja je imel res veliko, tudi svojega osebnega, ne le cerkvenega. Vse to pa mu je omogočalo veliko odmeriti za investicije, ki se jih je skorajda
megalomansko loteval. Živel je sicer brez razkošja v hišni opremi, skorajda skopuško, pomembnih,
sodobnih knjig je imel malo. Da ni bil tako zelo skromen, kakor bi kdo sodil po zapisu v testamentu,
da naj ga skromno pokopljejo, se pokaže ob branju oporoke: kar razmetaval je denar za pogreb in
posmrtne maše …, še več ga je razdelil sorodnikom in drugim, ki so mu bili blizu, največ pa ga je
zapustil svoji župniji. Kot lovec je imel pravi arzenal, zelo rad se je lepo oblačil, v hlevu se je videlo
bogastvo živine, vprežnih voz itd. Avtorica publikacije Matej Vrečer – duhovnik, matematik, urar,
dr. Metoda Kemperl piše, da ga je daleč naokoli po premoženju prekašal le župnik iz Pliberka, vsi
drugi pa naj bi ga imeli po nekajkrat manj. A če lahko verjamemo virom za zgodovino Ruš in Marijine
cerkve, je naš kronist Meznerič zapustil cerkvi precej večjo gotovinsko vsoto (600 gld. kot naložbo
za beneficiat plus vse svoje premoženje), Štefan Jamnik pa je za barokizacijo ruške cerkve daroval
še kakšne trikrat več!? Okoli 20.000 goldinarjev. Jamnik je bil slabe pol stoletja starejši, Meznerič
pa skoraj Vrečerjev vrstnik. Oba sta živela in gospodarila, »varčevala« precej dlje, vsi trije pa so
primer vrhnjega sloja takratne duhovščine. Vrečer pa je bil eden izmed tistih, ki so se v testamentu
pokesali za svoje grešno, nezgledno in goljufivo življenje – večina tega ne zmore.
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Šmarje smemo upravičeno šteti za zgleden primer skrbi za kulturno dediščino.
Pa tudi za zgled sodelovanja cerkve, politične oblasti in stroke. Še Evropska Unija
je zavezana za podporo dobro vodenim projektom in stvari lahko stečejo. Tako je bil
nedolgo tega ustanovljen Muzej Baroka (2012), v katerem si lahko obiskovalec ogleda restavrirane kipe iz kapel, kamor so nameščene kopije. Muzej, kalvarija in okolje
delujejo kot enoten korpus, ki privablja obiskovalce. Zanimivo je, da si je Vrečer pred
začetkom gradnje ogledal takratni kalvariji v Rušah in Gradcu in »da se mu je bila
omilila krasna notranjost ruškega svetišča«, kot piše M. Napotnik.54

Daleč najlepša, najmogočnejša, najbolj obiskovana »Vrečerjeva« kalvarija, ki se vije med
cerkvijo Marije Vnebovzetne in cerkvijo sv. Roka na vrhu vzpetine nad Šmarjami pri Jelšah.
(vir: Google)
54

Glej Mihael Napotnik, Križev pot …, str. 20
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Križev pot na Gorci pri Svetem Petru (Malečniku) je bil zgrajen kot zadnji izmed
petih obravnavanih kalvarijskih potov. Stoji na hribu, vrh katerega se k nebu dviga vitka
gotska cerkev Device Marije na Gorci. Tja, med kmetijska zemljišča, vinograde nad
reko Dravo so jo umestili leta 1493, leta 1517 pa dozidali ladjo in zvonik. Romarska
cerkev, danes močno povezana z drugimi romarskimi cerkvami ob naši vzhodni državni
meji je bila obdana s taborom, ki je bil na začetku 19. stoletja porušen – pokopališče
pa je še zmeraj tam. Na obleganja Turkov spominjata Turška kapela in Turški križ v
bližnji okolici. Veliko poprej so pri Svetem Petru (v Malečniku) zgradili župnijsko
cerkev, prvič omenjeno leta 1236. V žerfu najdemo grobne niše in napise ter kostnico,
zunaj cerkve pa številne epitafe na obzidju, ki cerkev še obdaja.
Župna cerkev stoji tik nad Dravo, ki pogosto poplavlja. Leta 1845 je bil nivo vode
tako visok, da je zaradi plazu posledično ogrožal cerkev. Župljani so molili in prosili
ter župniku Marku Glaserju pomagali utrjevati plaz (kljub nasprotovanju posvetnih
oblasti), ga leta 1846 dokončno sanirali, v zahvalo za uslišane prošnje in rešeno cerkev
pa so nato (1847) zgradili križev pot. Ta je po hribu povezal obe cerkvi s štirinajstimi
postajami, zadnjimi na pokopališču. Marko Glaser, ki je komaj štiri leta prej prevzel
faro, je župnijo vodil do smrti (1889). Zelo uspešno. Bil je dober pastir, organizator,
gospodar. V popolni zvestobi in pomoči mu je ob strani stala kar 58 let njegova sestra
Marija.55 Oba sta bila iz znane ruške rodbine Glaser, rojena Smolničana – v Malečniku
ju je pogosto obiskoval A. M. Slomšek. Na ta način je izkazoval spoštovanje Marku
Glaserju, ki je bil njegova desna roka pri prenosu sedeža škofije v Maribor. Ni zanemarljiv podatek, da je bil Slomšek doma iz okolice Celja, mesta, ki je tudi kandidiralo
za sedež. Menda je prav Glaser bil najbolj zaslužen, da je bila sprejeta odločitev:
Maribor. To je dosegel s svojim organizacijskim delom, zbiranjem finančnih sredstev
in zagotavljanjem prostorov za delovanje škofije. Danes bi se marsikateri lobist s
ponosom potrkal po prsih za tak dosežek. Župljani Svetega Petra pa so se Marku in
sestri Mariji zahvalili z epitafoma ob vhodu v cerkev na Gorci, nekdanji sokrajani,
»hvaležni Rušanci« pa leta 1879 z umetelno oblikovanim velikim »medaljonom« s
podobo Ruške Marije.« Javnost je ob jubileju prenosa sedeža župnije žal »spregledala«
Glaserjevo vlogo.56 Tudi njegove poizkuse literarnega ustvarjanja in pokončne, narodno
zavedne drže in takšnih zaslug, kakršna sta njegova gradnja šole pri Svetem Petru ter
samostana za šolske sestre.

55

56

Povsem drugače je bilo z Glaserjevim, po vrsti, drugim naslednikom v vodenju fare, Matejem
Štrakljem. V njegovi eri je bila v pomoč župniku ponovno sestra – a, kot pravi avtor Župnijske
kronike Sv. Petra pri Mariboru na strani 39, je imela sestra Ana »glavno besedo«, župnik pa »se
je zmeraj bolj zatekal k alkoholu«.
Več o Marku Glaserju glej v prispevkih A. Glažarja, I. Harba in V. Rezmana v literaturi, navajani
v tej knjižici.
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Medaljon, ki so ga zlatomašniku k Svetemu Petru prinesli Rušanci. (foto: V. Rezman)

Za konec razmišljanj o »venčku kalvarij« pa še kratka avtorjeva ugotovitev. Stanje
kalvarij v različnih okoljih je odvisno od razumevanja, občutenja vsakokratnega okolja.
Mariborsko »nemško« kalvarijsko območje je s historičnega stališča zanemarjeno in
razvrednoteno. »Duh prostega časa« je povsem prevladal bistvo sporočila kalvarije.
Kalvarija je videti kot »nekaj omalovaževanju prepuščenega«. Lahko le upamo, da
to ni aktualni mariborski genius loci. »Slovensko« kalvarijsko območje (Pekrska
gorc) kaže na zadostno spoštljivost do tradicije. Se obnavlja, vzdržuje, ohranjajo se
temeljni obredi in vsebinska sporočila. Ruška Kalvarija je v velikem delu opuščena,
kar je ohranjenega, se spoštljivo vzdržuje. Obiski so bolj rekreativnega značaja, a
vsakoletne redne verske procesije ohranjajo izvorno sporočilnost. V Šmarjah bi lahko
prepoznali »idealne« rešitve. Obisk ljudi potrjuje pravilnost projektne rešitve, ki jo s
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prispevki podpira tudi lokalno prebivalstvo. Posebnost je malečniška kalvarija. Izrazito
proaktivna in individualizirana. Gradnjo in obnove postaj križevega pota so namreč
v večini primerov zagotovile posamične družine. Tak način terja veliko pripadnost in
odgovornost, kakršno le še izjemoma kje srečamo.

Na posnetku epitaf Marku Glaserju pred vhodom v cerkev na Gorci in ena izmed kalvarijskih
postaj, za katere so skrb za postavitev in vzdrževanje prevzele posamične družine
vernikov … (foto: V. Rezman)
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Naše kalvarije
Uvod

M

noge slovenske kraje krasijo kapelice, znamenja, križi, kalvarije in križevi
poti na prostem, ki so jih v stoletjih postavili naši predniki. Kapelice in križevi
poti, ki še danes pomembno sooblikujejo slovensko kulturno krajino, pričajo
o globoki vernosti in duhovnosti slovenskega človeka.
Besedna zveza križev pot ima danes več pomenov. V sakralnem smislu je križev pot
molitev ali pobožnost, ki jo kristjani molimo, ko se spominjamo Kristusovega trpljenja,
in hkrati likovna upodobitev tega trpljenja. Umetniki in verniki so za upodabljanje
Kristusovega trpljenja uporabljali različne likovne tehnike, ki segajo od slik in plastik
do obsežnih pasijonskih kompleksov s slikami, skulpturami in kapelami, ki jih lahko
označimo kot kalvarije.57
Pobožnost križevega pota, ki ima za sabo že dolgo in pestro zgodovino, je ena najstarejših krščanskih pobožnosti. Križev pot se je razvil v Jeruzalemu iz pobožnosti romarjev, ki
so na mestu samem poskušali podoživeti Kristusovo trpljenje na poti na križ na Kalvariji,
ter iz želje vernikov in romarjev, da bi na domačih evropskih tleh poustvarili to pot trpljenja.
V Evropi se je križev pot razširil po 13. stoletju, k čemur so najbolj prispevali frančiškani.
57

Beseda kalvarija oziroma Kalvarija ima danes več pomenov. Kalvarija ali Golgota je ime hriba v
Jeruzalemu, na katerem je bil Jezus križan. Od tam se je ime preneslo na druge kraje. Geografsko
ime Kalvarija največkrat nosijo hribi ali griči, na katerih so postavljeni križevi poti ali pasijonski kompleksi. V umetnostnozgodovinskem smislu pomeni kalvarija upodobitev ali prikaz Kristusovega
trpljenja. Izraz se v širšem smislu nanaša na obsežne pasijonske komplekse, v ožjem smislu pa izraz
označuje prikaz ali upodobitev Kristusove smrti na križu.
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Danes spada križev pot med standardno opremo cerkva. Večinoma je sestavljen iz
14 ali redkeje 15 delov ali slik s standardizirano vsebino, ki jih imenujemo postaje ali
po starem »štacijoni« križevega pota. Ob postajah se spominjamo Jezusovega trpljenja
od trenutka, ko ga je Poncij Pilat obsodil na smrt, do trenutka, ko je bil položen v grob.
Današnje postaje križevega pota so:
1. postaja: Pilat obsodi Jezusa na smrt
2. postaja: Jezus vzame križ na svoje rame
3. postaja: Jezus prvič pade pod križem
4. postaja: Jezus sreča svojo žalostno mater
5. postaja: Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ
6. postaja: Veronika poda Jezusu potni prt
7. postaja: Jezus drugič pade pod križem
8. postaja: Jezus tolaži jeruzalemske žene
9. postaja: Jezus tretjič pade pod križem
10. postaja: Jezusa slečejo in mu dajo piti kis, pomešan z žolčem
11. postaja: Jezusa pribijejo na križ
12. postaja: Jezus umre na križu
13. postaja: Jezusa snamejo s križa in ga izročijo materi
14. postaja: Jezusa položijo v grob

Na fotografijah prva in zadnja postaja križevega pota v ruški župnijski cerkvi. Umetnostni
zgodovinarji ne omenjajo kakšne posebne umetniške vrednosti sicer velikih oljnih slik.
(foto: Gregor Rezman)
Lilijana Urlep

vlozek.indd 45

45

19. 11. 2019 08:11:51

Nekatere cerkve imajo tudi zunanji križev pot ali križev pot na prostem v obliki
kapelic ali znamenj, ki predstavljajo posamezne postaje. Križevi poti na prostem
pogosto stojijo na pobočjih hribov, ki se zato po hribu, na katerem je bil Jezus križan,
imenujejo Kalvarija.
Na slovenskih tleh se je čaščenje Kristusovega trpljenja uveljavilo oziroma razmahnilo v 17. stoletju, torej v času, ki sta ga zaznamovali razgibana baročna kultura in
živahna ljudska pobožnost. V tem času so nastale tudi prve upodobitve Kristusovega
trpljenja. Prvotno so – vsaj na Štajerskem – večinoma postavljali nestandardizirane
križeve pote ali, natančneje, poti trpljenja z različnim številom postaj, ki so jih predstavljali križi, stebri in pozneje kapele. Občasno so postavljali kalvarije kot upodobitve
Kristusove smrti na križu ali božje grobove. Sredi 18. stoletja pa se je po zaslugi frančiškanov namesto starejših oblik začel uveljavljati t. i. jeruzalemski ali frančiškanski
križev pot s 14 postajami, ki je večinoma v veljavi še danes.
Duhovnik in umetnostni zgodovinar dr. Avguštin Stegenšek (1875-1920), ki je leta
1912 pisal o zgodovini pobožnosti križevega pota,58 je poudaril terminološko razlikovanje med križevim potom in potjo trpljenja. Danes najbolj razširjen (frančiškanski)
križev pot s 14 ali 15 postajami lahko opredelimo kot prikaz ali ponazoritev Jezusove
poti od Pilatove hiše do Kalvarije oziroma čas od trenutka, ko ga je Poncij Pilat obsodil na smrt, do trenutka, ko so ga položili v grob. Pri poti trpljenja naj bi se verniki
spominjali Kristusove poti oziroma trpljenja od Oljske gore do Kalvarije. Križev pot
naj bi tako predstavljal samo del obsežnejše poti trpljenja. Pota trpljenja so obsegala
različno število postaj, pri nas največkrat pet ali sedem, lahko tudi več. Pet postaj je
največkrat simboliziralo pet skrivnosti žalostnega dela rožnega venca, zato lahko postaje ali kapele imenujemo rožnovenske. Tem petim rožnovenskim postajam so pogosto
dodali še druge, npr. zadnjo večerjo ali polaganje v grob. Po drugi strani naj bi sedem
postaj predstavljalo npr. Marijinih sedem žalosti, sedem dni v tednu, sedem rimskih
bazilik ali sedem Jezusovih padcev pod križem. V razgibanem baročnem času so pri
upodabljanju Kristusovega pasijona rožnovenskim postajam zelo pogosto dodajali še
druge kapele z najrazličnejšo vsebino, ki je temeljila bodisi na Svetem pismu ali ljudski
pobožnosti, svete stopnice, posnetke božjih grobov in kalvarije kot ponazoritve križanja
oziroma Kristusove smrti na križu. Prav tako so, kot je bilo že rečeno, postavljali samo
božje grobove ali kalvarije. Ti so pogosto tvorili jedro ali zasnovo poznejših kalvarijskih kompleksov. V času kipeče baročne pobožnosti naj bi vsi ti elementi spodbujali
vernike, da bi ob njih čim globlje in zavzeto podoživljali Kristusovo trpljenje. Ko se je
sredi 18. stoletja uveljavil frančiškanski oziroma jeruzalemski križev pot, so bile stare
poti trpljenja pogosto spremenjene v sodobnejše križeve pote.59 Na slovenskih tleh je
najbolj znan križev pot ali kalvarija k cerkvi sv. Roka v Šmarju pri Jelšah.

58
59

Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota.
Več o zgodovini križevega pota glej: Stegenšek, Zgodovina pobožnosti sv. križevega
pota; Šerbelj, Križev pot Antona Cebeja v okviru tradicije; https://de.wikipedia.org/wiki/
Kreuzweg#Sieben_Stationen.
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Ruška kalvarija
Nastanek ruške kalvarije
Med kalvarijami, ki so bile postavljene v baročnem času, je tudi ruška kalvarija,
ki je na griču nad središčem Ruš. Postavljena je bila leta 1719, predvsem po zaslugi
Rušana Janeza Feliksa Marina in Urbana Hleba s Spodnjega Smolnika.
Odličen vir za iskanje podatkov o zgodovini ruške kalvarije je ruška župnijska ali
latinska kronika. Kroniko z naslovom »Notata Rastensia ex antiquissimis documentis
desumpta et variis fide humana dignis autographis synoptice descripta« (Ruška kronika, sestavljena po zelo starih dokumentih in spisana v zaokroženi obliki na osnovi
verodostojnih rokopisov) je sestavil duhovnik in velik Marijin častilec Jožef Avguštin
Meznerič, imenovan Marian, domačin iz Ruš.60
O postavitvi kalvarije z lesenimi kipi kronika pripoveduje naslednje:
»[…] Poleti tega leta je bila postavljena Kalvarija z lesenimi kipi zvečine na
stroške Janeza Feliksa Marina in Urbana Hleba s Smolnika, ki sta darovala
v ta namen skupaj 150 goldinarjev in sta se kot prva prostovoljna dobrotnika
zapisala v spomin. Naj počivata v miru […].«61
Največje zasluge za postavitev kalvarije z lesenimi kipi, ki so najverjetneje stali
pod križi, sta imela Urban Hleb s Smolnika in Janez Feliks Marin, ki sta prispevala
večino sredstev. Vendar omenjena nista bila edina dobrotnika kalvarije. V zgodovino
kalvarije se je namreč zapisala tudi Marija Margareta oziroma Marjeta Marin, sicer
žena Janeza Feliksa, ki je bila zaradi svojih zaslug pokopana pri župnijski cerkvi sv.
Marije. Ob njeni smrti leta 1729 je kronist zabeležil:
»Dne 31. marca je bila pokopana zunaj kapele Žalostne Matere Božje
Marija Margareta Marin, ki je darovala iz dohodkov svojih vinogradov v
Melju za križev pot na Kalvarijo 100 goldinarjev. Nadvse dobri Bog naj ji
tisočkrat povrne v nebesih.«62

60
61
62

Kronika vsebuje kroniške zapisi in sezname dijakov v ruški latinski šoli. Kroniški zapisi so objavljeni
v delu Ruška latinska šola, seznam dijakov v Ruški kroniki.
Ruška latinska kronika, zapis za leto 1719; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 203.
Ruška latinska kronika, zapis za leto 1729; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 207.
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Zapis o postavitvi kalvarije leta 1719 (v Ruški latinski kroniki). (foto: Gregor Rezman)

Umrla dobrotnica je bila žena Janeza Feliksa Marina,63 vendar se iz kroniškega
zapisa ne da ugotoviti, kdaj in s kakšnim namenom je pokojnica darovala ta sredstva
in kako natančno so bila porabljena.
Naslednje leto, to je leta 1730, je umrl Janez Feliks Marin, kar je kronist natančno
zabeležil:
»Dne 16. februarja je bil pokopan v kapeli sv. Dizme Janez Feliks Marin,
35 let skrben vodja kora, ki je sebi v spomin na lastne stroške poskrbel za tri
kamnite kipe na Kalvariji, ki so zamenjali prejšnje lesene. Naj počiva v miru.«64
Glede na kroniške zapise je bila leta 1719 postavljena kalvarija z lesenimi kipi. Leseni
kipi so bili po zaslugi Janeza Feliksa Marina okoli leta 1730 zamenjani s kamnitimi skulpturami. Najverjetneje gre za t. i. kamnito skupino pod križem (Jezusova mati Marija, Marija
Magdalena in Janez Evangelist), katere kopija je danes postavljena na Glaserjevo grobnico
pri župnijski cerkvi. Glede na letnico na podstavku je skulptura nastala leta 1731, torej leto
dni po smrti Janeza Feliksa Marina. Skoraj sto let pozneje, leta 1812, so kamnito skupino
iz do zdaj še neznanih vzrokov prenesli na sedanje mesto pri cerkvi.65 Kamnite figure,
obnovljene leta 2011, so precej kakovostno delo, ki ga je najverjetneje izdelal graški kipar
Janez Jakob Schoy (1686–1733), rojeni Mariborčan in učenec ruške latinske šole. Janez
Jakob Schoy je za ruško župnijsko cerkev med drugim zasnoval tudi glavni oltar.

63
64
65

Več o tem glej poglavje: Nastanek ruške kalvarije in skrivnost družine Marin.
Ruška latinska kronika, zapis za leto 1730; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 207.
Curk, Ruše: urbano-gradbena skica kraja, str. 102.
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Kamnita »Križeva« skupina danes in na risbi iz župnijske kronike (foto: Gregor Rezman)

Dve leti po smrti Janeza Feliksa Marina je bila v Rušah slovesno uvedena pobožnost križevega pota:
»Dne 20. aprila [1732], na belo nedeljo, je nadvse častitljivi pater Gerard
Vidic, redni pridigar konventa v Nazarjah, v spremstvu patra Kastula Stadlerja,
člana istega reda in konventa ter spovednika, slovesno uvedel pobožnost križevega pota, s pravico do sprejema jeruzalemskih odpustkov. Pri pobožnosti križevega pota je skozi tri dni sodelovalo v vsej pobožnosti več tisoč skesanih ljudi.«66
Glede na navedeni zapis so leta 1732 v Rušah začeli obhajati pobožnost križevega
pota. Da je šlo za velik dogodek, potrjuje dejstvo, da se je prve pobožnosti po kronistovem zapisu udeležilo več tisoč ljudi. Žal se iz zapisa ne da zanesljivo ugotoviti,
ali je bila pobožnost povezana s kalvarijo ali posvetitvijo – mogoče novonastalega
– križevega pota v župnijski cerkvi. Slednje zagovarjajo mnogi avtorji in umetnostni
zgodovinarji, med njimi Avguštin Stegenšek67 in Ferdinand Šerbelj.68 Če navedena
trditev drži, potem lahko s precejšnjo gotovostjo rečemo, sklepamo, da je leta 1732 v
ruški župnijski cerkvi nastal – najverjetneje frančiškanski – križev pot.
Na podlagi navedenih kroniških zapisov in poznejših opisov69 lahko sklepamo, da so na
leta 1719 nastali kalvariji na ruškem griču stali eden ali trije leseni križi, pod Kristusovim
66
67
68
69

Ruška latinska kronika, zapis za leto 1732; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 209.
Stegenšek, Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota, str. 330.
Šerbelj, Križev pot Antona Cebeja v okviru tradicije, str. 63.
Gl. npr.: Napotnik, Križev pot ob bregu sv. Roka v Šmarju pri Jelšah, str. 20.
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križem pa kamnita skupina z Marijo, Magdaleno in Janezom Evangelistom, ki so po svetopisemski zgodbi spremljali Kristusovo trpljenje in smrt na Kalvariji. Prav tako je mogoče, da so
bile na ruškem griču poleg opisane kalvarijske skupine postavljene pasijonske kapele. Obstoj
kapel potrjuje lavantinski škof Mihael Napotnik (1889–1922), ki je leta 1913 v predstavitvi
križevega pota oziroma poti trpljenja v Šmarju pri Jelšah zapisal: »Po ruški Kalvariji so stale
lesene kapele – dve sta bili še v novejšem času videti, kakor še na vrhu stojijo trije križi …].«70
Število lesenih kapelic ni znano, če pa upoštevamo podobni poti trpljenja v bližnjem Limbušu
in Mariboru,71 lahko domnevamo, da je bilo postavljenih pet ali morda sedem pasijonskih ali
rožnovenskih kapel. Sledovi ali ostanki morebitnih kapel danes na hribu niso nikjer vidni.
Škofovega mnenja ni delil umetnostni zgodovinar dr. Avguštin Stegenšek, ki je v
svojem delu Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota iz leta 1912 zanikal možnost
obstoja poti trpljenja s kapelami. Po njegovem je bila v Rušah zgrajena samo kalvarija
brez pasijonskih kapel.72
Da zadeva ni tako enostavna, dokazuje baročna stenska slikarija na južni zunanji
oziroma pohorski strani cerkve, na kateri je upodobljen Jezus pred Pilatom oziroma
trenutek, ko je Pilat obsodil Jezusa na smrt (1. postaja križevega pota). Kronogram
na sliki IesVs MortI CrVCIs pro VnIVerso eXtraDItVr (Jezus se je s smrtjo na križu
daroval za ves svet) daje letnico1740, kar pomeni, da so tega leta uredili križev pot, ki
je verjetno vodil na Kalvarijo73 ali okoli cerkve in pokopališča.
Kalvarija je pritegnila mnogo obiskovalcev, kar potrjujejo omembe v cerkvenih računih
oziroma obračunih. Tako je v cerkvenem obračunu za leti 1737 in 1738, ki je najstarejši ohranjeni obračun za ruško župnijsko cerkev, navedeno, da je kalvarija leta 1737 v cerkveno blagajno prispevala 9 goldinarjev in 58 krajcarjev, naslednje leto pa natančno 3 goldinarje manj.74

Upodobitev ruške Marije iz leta 1737 (vir: NŠAM, Župnijski fondi, Hoče šk.50)
70
71
72
73
74

Napotnik, Križev pot ob bregu sv. Roka v Šmarju pri Jelšah, str. 20.
Več o tem glej poglavje: Kalvarije v okolici.
Stegenšek, Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota, str. 53 in 62.
Curk, Ruše: urbano-gradbena skica kraja, str. 92.
NŠAM, Župnijski fondi, Hoče, šk. 50, Cerkveni račun za leto 1737/1738.
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Kljub temu je kalvarija v desetletjih in stoletjih, ki so sledila, začela propadati. K
temu so verjetno najbolj prispevale naravne razmere in vremenske neprilike. Poleg
vremena so svoje najverjetneje prispevali še uveljavitev jeruzalemskega oziroma
frančiškanskega križevega pota s 14 postajami in verski predpisi cesarja Jožefa II.
(1780–1790), ki je prepovedal ali omejil mnoge oblike ljudskih pobožnosti, med njimi
tudi vse pobožnosti križevega pota, ki niso temeljile na svetopisemski vsebini.
Po mnogih letih propadanja je bila kalvarija obnovljena v prvi polovici 20. stoletja,
natančneje leta 1935, v spomin na 1900-letnico Kristusove smrti. Pri obnovi sta složno
sodelovali tako župnija kot občina. Občina je na pobudo župana Davorina Lesjaka
zgradila oziroma obnovila pot na kalvarijo. Na sami kalvariji so zamenjali vse tri križe.
Les za Kristusov križ je daroval Srečko Čuček, in to zato, ker je bila kalvarija na njegovem svetu. Les za ostala dva križa je prispeval Josip Jurše, po domače Cebej, kmet
s Smolnika. Kovinski Kristusov kip, ki je nadomestil prejšnjo plastiko iz pločevine,
je priskrbel Robert Mader, ravnatelj tovarne dušika v Rušah. Vse stroške obnove so s
prostovoljnimi darovi krili Rušani. Obnovljena kalvarija je bila slovesno blagoslovljena
na praznik Marijinega rojstva – 8. septembra 1935.75
Pri obnovi so v vznožje kalvarije vstavili dva sklepnika, ki sta bila verjetno vzidana
že v baročno kalvarijo.76 Oba sklepnika imata po šest rebrnih profilov konkavno-hruškastega profila in obliko trilista s tremi žarki. Na osnovi oblike je umetnostni zgodovinar
Jože Curk postavil sklep, da sta sklepnika nastala v 14. stoletju in da najverjetneje
izhajata iz prezbiterija župnijske cerkve.77 Zadnja obnovitvena dela pa so potekala na
začetku tretjega tisočletja, ko so se »vzdrževalnih del« na lokaciji zadnje postaje leta
2008 lotili ruški planinci, župnik, člani društva Lira in drugi domačini, ter leta 2018,
ko je dal župnik Robert Senčar po naravni ujmi prenoviti podrte križe ter »korpus«.

Pogled na ruško Kalvarijo v času akcije obnavljanja leta 2008. (foto: arhiv LIRA)
75
76
77

NŠAM, Popis cerkva, D XIX – Maribor – desni breg, Ruše, str. 15.
Curk, Ruše: urbano-gradbena skica kraja, str. 102.
Prav tam.
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Izruvani »korpus« s križa leta 2018 v župnijskih prostorih »čaka« na obnovo in ponovno
namestitev na Kalvarijo. (foto: Gregor Rezman)

Ruška kalvarija in skrivnost družine Marin
Iz kroniških zapisov je razvidno, da sta bila za nastanek ruške kalvarije poleg
Urbana Hleba s Smolnika najzaslužnejša zakonca Janez Feliks in Marija Margareta
Marin. Družina Marin se sicer v kroniki večkrat omenja, tako da lahko iz nje razberemo
kar nekaj zanimivih podatkov. Še zanimivejša oziroma celo presenetljiva je trditev
ruškega župnika Matije Wurzerja (1832–1921), ki je zakonca oziroma družino Marin
povezal z Jožefom Avguštinom Mezneričem, avtorjem Ruške latinske kronike. Janez
Feliks Marin in Marija Margareta Marin naj bi bila kronistova starša.78 Wurzerjevo
trditev je pozneje povzel škof Napotnik.79
Na podlagi Ruške kronike lahko življenje rodbine Marin spremljamo skozi daljše obdobje, dobrih 85 let. Prvi zapis je iz leta 1645, zadnji iz leta 1730 oziroma pogojno 1735.
Leta 1645 je službo organista in vodje kora v ruški župnijski cerkvi nastopil
Lovrenc Marin, domačin iz Ruš, ki je svojo službo marljivo opravljal do pozne starosti,80 kar potrjujejo vsakoletni zapisi v kroniki. Leta 1676 se mu je rodil sin, ki ga
78
79
80

Der Chronist von Maria-Rast.
Napotnik, Križev pot ob bregu sv. Roka v Šmarju pri Jelšah, str. 20 in 21.
Ruška latinska kronika, zapis za leto 1645; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 167.
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lahko najverjetneje identificiramo kot poznejšega organista Janeza Feliksa Marina:
»18. junija je bil krščen Jožef Feliks, zakonski sin Lovrenca Marina in njegove žene
Magdalene […].«81 Novorojenček je sicer v kroniki naveden kot Jožef Feliks, in ne
Janez Feliks. Najverjetnejša razlaga za neujemanje pri navedbi novorojenčkovega
imena je zapisovalčeva pomota,82 mogoče pa je tudi, da je imel deček tri imena. 1684
se Janez Feliks Marin omenja med učenci ruške latinske šole,83 ki so je sicer učenci
pogosto začeli obiskovati med sedmim in desetim letom starosti. Mladi Janez Feliks
je šolanje najverjetneje nadaljeval na graški univerzi, o čemer pričata kroniški zapis
za leto 169584 in deloma vpis v vpisni knjigi graške univerze za leto 1695, kjer se
precej nedoločno omenja neki Janez Marin.85
Oče Lovrenc Marin je leta 1695 po dolgih 50 letih službovanja svojo službeno
mesto organista in vodje kora prepustil svojemu sinu Janezu Feliksu, o čemer kronist poroča naslednje: »Lovrenc Marin je strt od starosti kot organist jubilant opustil
službo organista ter je za organista in vodjo kora na svoje mesto odredil svojega
sina Janeza Feliksa, ki je v Gradcu dokončal retoriko. Temu sta bila dana v pomoč
za muziko in pouk Matija Trabatnik, Korošec iz Pliberka, in Anton Rudolf, Štajerec iz
Mute. Vsem je bila poleg hrane zagotovljena plača v višini 18 goldinarjev na leto.«86 Janez
Feliks Marin je službo organista in vodje kora nastopil leta 1695 oziroma leto pozneje, ko se kot organist in vodja kora prvič omenja v kroniki. Janez Feliks ni bil samo
organist, ampak je pomagal tudi pri poučevanju v ruški latinski šoli, najverjetneje
pri pouku glasbe.
Mladi organist se je 21. avgusta 1702 poročil z nevesto Marijo Margareto.87 Ob
tej priložnosti sta mladoporočenca »za srečen zakon čudodelni Devici darovala svoja
zlata zaročna prstana«.88 Čeprav nevestin priimek ni naveden, lahko sklepamo, da gre
za Marjeto oziroma Margareto Vute, katere krst se omenja v kroniškem zapisu za leto
1687: »Dne 25. maja je bila krščena Marjeta, zakonska hči Avguština Vuteja in njegove
žene Barbare.«89
Mladoporočenca Janeza Feliksa in Marijo Margareto Marin lahko poistovetimo
z velikima dobrotnikoma kalvarije, ki sta drug za drugim preminila v letih 1729 in
1730.

81
82
83
84
85
86
87
88
89

Ruška latinska kronika, zapis za leto 1676; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 175–176.
Rojstna matična knjiga ni ohranjena, zato podatka o pravilnosti zapisa v kroniki ni mogoče
preveriti.
Ruška latinska kronika, zapis za leto 1684; Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 169.
Ruška latinska kronika, zapis za leto 1695; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 195.
Die Matrikeln der Universität Graz 1663–1710, str. 137.
Ruška latinska kronika, zapis za leto 1695; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 186.
Ruška latinska kronika, zapis za leto 1702; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 192.
Prav tam.
Ruška latinska kronika, zapis za leto 1687; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 181.
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LOVRENC MARIN,
umrl po 1695

MAGDALENA

JANEZ FELIKS
MARIN
(1676-1730)

MARJETA ali MARIJA
MARJETA
(1687-1729)

Družina Marin: oče in mati Janeza Feliksa; z ženo Marjeto sta bila starša našega kronista
Jožefa Avguština Mezneriča, Mariana.

Navedeni zapisi pa niso edini, ki se v Ruški kroniki nanašajo na družino Marin.
Leta 1657 je obhajal primicijo ali novo mašo Janez Jurij Marin.90 Žal niso poznani ne
podatki o njegovi družini in ne o njegovi življenjski poti. 1693 se med učenci ruške
latinske šole omenja Rušan Janez Krstnik Marin, poznejši duhovnik,91 ki se leto zatem
omenja skupaj z bratom Sebastijanom.92 Janez [Krstnik] Marin je praznoval novo mašo
14. junija 1705,93 podobno kot pri Janezu Juriju je njegova življenjska pot do zdaj še
neznanka. 1704 se omenja Sebastijan Marin, ki je pozneje postal brat jezuit.94 Ker
rojstne oziroma krstne matične knjige župnije Ruše za to obdobje ne obstajajo več,
ni mogoče ugotoviti, ali je bil kateri izmed naštetih ožji sorodnik Lovrenca ali Janeza
Feliksa Marina. Mogoče bi bilo, da sta bila Janez Krstnik in Sebastijan Marin, ki se
omenjata leta 1693 oziroma 1694, mlajša brata organista Janeza Feliksa.
Rodbina Marin se v kroniki zadnjikrat omenja leta 1735: »Dne 15. marca 1735 je
bila v kripti prezbiterija pokopana gospa Marija Ana Marin, vdova, ki je določila za univerzalnega dediča vsega svojega premoženja blaženo Devico Marijo v Rušah.«95

Eden izmed mnogih votivnih darov (z
napisom Marija je čudovito pomagala),
med katerimi najdemo preproste in
mogočnejše umetniške slike, srebrne
in zlate obredne pripomočke, obleke,
nepremičnine … (foto: Gregor Rezman)
90
91
92
93
94
95

Ruška latinska kronika, zapis za leto 1657; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 170.
Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 180.
Prav tam, str. 182.
Ruška latinska kronika, zapis za leto 1705; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 194.
Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 203.
Ruška latinska kronika, zapis za leto 1735; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 210.
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Kdo je bila ta gospa, se iz do zdaj znanih podatkov ne da ugotoviti, najverjetneje
pa je bila sorodnica (morebiti svakinja) orglarske družine Marin oziroma Janeza Feliksa
Marina. Gospa Marija Ana Marin se pojavi tudi v gradivu Jožefa Avguština Mezneriča
za Ruško kroniko, kjer se kot Marija Ana Marin oziroma Landsmann navaja med
dobrotniki ruške cerkve.96
Glede na vse navedeno lahko rečemo, da je šlo pri rodbini Marin za precej ugledno
družino, ki je več svojih sinov poslala na šolanje in se je izkazala kot velika dobrotnica
ruške cerkve in župnije, pri čemer so se še posebej odlikovali Janez Feliks, Marija
Margareta in Marija Ana.
Ruški župnik Matija Wurzer je konec 19. stoletja v članku Der Chronist von MariaRast, ki je izšel v nemškem časopisu Südsteirische Post, družino Marin poistovetil z
družino Meznerič ter Janeza Feliksa in Margareto Marin identificiral kot starša Jožefa
Avguština Mezneriča, avtorja Ruške kronike.97

Originalna Ruška latinska kronika je shranjena v zanjo posebej narejeni škatli – hrani jo ŽU
Ruše. (foto: Gregor Rezman)

Glede na do zdaj znane podatke se je Jožef Avguštin Meznerič, ki si je kot vnet
Marijin častilec nadel vzdevek Marian, rodil okoli leta 1707 v Rušah. 1715 se kot
Marian Josephus Augustinus Mariophilus indignissimus (Jožef Avguštin Marian, najbolj
96
97

NŠAM, Župnijski fondi, Hoče, šk. 52, Gradivo beneficiata Avguština Mezneriča za Ruško kroniko.
Wurzer, Der Chronist von Maria-Rast.
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nevreden med Marijinimi častilci) navaja med učenci ruške latinske šole.98 Po prejemu
nižjih redov je leta 1730 postal učitelj v ruški latinski šoli. Po novi maši, ki jo je leta
1731 slovesno obhajal v Rušah, je nekaj časa služboval pri Sv. Barbari v Halozah,
nato v Rušah. Kaplansko in učiteljsko službo v Rušah je opravljal do leta 1742, ko je
odšel v Vuzenico. Med letoma 1744 in 1747 je služboval v Ravnem Polju pri Ptuju,
od koder se je leta 1747 vrnil v Ruše, kjer je najverjetneje služboval do svoje smrti.
Umrl je po 28. juliju 1773, tega dne se namreč omenja v vizitacijskem zapisniku
goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa.99
Matija Wurzer je v članku zapisal, da sicer ni mogoče ugotoviti, kdo so bili starši
Jožefa Avguština Mezneriča, ker so ustrezne rojstne matične knjige zgorele v požaru
leta 1779, vendar se lahko upravičeno domneva, da je bil njegov oče Janez Feliks
Marin.100 V dokaz svoje trditve je Wurzer navedel, da se Janez Feliks, ki se v kroniki
zmeraj navaja kot Marin, v matičnih knjigah pojavlja kot Meznerič.101 Če ta podatek
drži in če se v matičnih knjigah niso pojavljali drugi Mezneriči, o čemer pa Wurzer
ne piše, lahko sklepamo, da sta bila Janez Feliks in Marija Margareta Marin/Meznerič
najverjetneje res starša Jožefa Avguština Mezneriča.
Pri analizi Wurzerjeve trditve je treba preveriti, katere matične knjige je imel na
voljo. Danes namreč najstarejša ohranjena ruška krstna matična knjiga sega v leto
1750, poročna v leto 1780 in mrliška v leto 1779. Večina starejših matičnih knjig je
najverjetneje res zgorela v požaru leta 1779, vendar je iz leta 1937102 znan podatek, da
sta v tem času obstajali še poročna matična knjiga 1691–1737 in mrliška 1691–1745,
ki sta danes izgubljeni. Wurzer je imel torej na voljo mrliško knjigo, v kateri je lahko preveril zapise ob smrti Lovrenca, Janeza Feliksa in Marije Margarete Marin/
Meznerič, in poročno knjigo, po kateri je lahko preveril poroko zakoncev Marin. Ker
sta ti dve knjigi danes izgubljeni, podatkov žal ni mogoče preveriti.
Nadalje je Wurzer v članku navedel, da sta bila Lovrenc in Janez Feliks obenem
tudi barvarja ter sta stanovala v hiši ob križišču oziroma v Lamprehtovi hiši,103 kjer
se stikata današnja Areška cesta in Trg vstaje. Žal pri tem ni navedel virov za svojo
trditev, vendar je mogoče, da je do teh ugotovitev vsaj deloma prišel na podlagi analize
zapisov v matičnih knjigah.

Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 180; Isti, Ruška kronika, str. 116–117.
Mlinarič, Ruška kronika, str. 116–117; Ožinger, Vizitacijski zapisniki savinjskega arhidiakonata
goriške nadškofije, str. 840. Več o Jožefu Avguštinu Mezneriču glej še v prispevku Vilija Rezmana
v tej knjižici ter v drugih člankih (Matije Wurzerja, Jožeta Mlinariča in Janka Glazerja).
100 Wurzer, Der Chronist von Maria-Rast.
101 Prav tam.
102 Šematizem, str. 90.
103 Wurzer, Der Chronist von Maria-Rast.
98

99
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Fotografija skoraj idilične hiše iz 19. stoletja. Drevo na levi zakriva mostovž, ki je povezoval
hišo z velikim gospodarskim poslopjem. O starosti govori tudi brajda, ki še danes raste ob
zidu na hrbtni, dvoriščni strani – s premerom debla več kot 15 cm. (vir: razglednica, poslana leta
1902, objavljena na stenskem koledarju DPD Svoboda Ruše, 1994)

Nekoč mogočna domačija Marinov/Mezneričev, kasneje Lamprehtov …, večkrat za različne
(trgovinske) namene prezidana, že dlje časa izpraznjena stanovanjska zgradba, danes razkriva
vso bedo pozabe in razvrednotenja ter celo oglasnega »zlorabljanja« kulturne dediščine.
(foto: Gregor Rezman)
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Sam Jožef Avguštin Meznerič v kroniki o sebi in svoji družini, razen če seveda
ne gre za družino Marin, ne pove prav veliko. Ko je leta 1731 obhajal novo mašo, je
skromno zapisal: »Dne 27. maja je v prisotnosti 32 duhovnikov in brezštevilnega ljudstva
daroval Bogu svojo prvo mašo Jožef Avguštin, nevredni ruški duhovnik.«104 V letih, ki so
sledila, je navajal le skope podatke o svojem službovanju, pri čemer je zmeraj uporabljal ime Jožef Avguštin Marian.
V kroniki je Jožef Avguštin Meznerič pogosto navajal biografske podatke o ruških
duhovnikih, plemičih, meščanih, ruških družinah ter drugih pomembnežih, ki so se
izkazali kot dobrotniki ruške župnije in cerkve. Podatki o rojstvih, porokah in smrti
ruških duhovnikov in dobrotnikov niso redki, vendar kronist navadno ni v celoti ali
podrobno opisal posameznikove življenjske poti, ampak je navedel le posamezne
drobce.105 Dejstvo, da je Meznerič družini Marin posvetil veliko pozornosti in da je
napisal toliko podrobnih podatkov o njej, bi lahko razložili na dva načina: da je šlo
za velike dobrotnike, pri čemer je treba opozoriti na to, da so bili posamezni darovi
članov družine Marin v primerjavi z drugimi dokaj skromni, ali za avtorjevo lastno
družino. Zapis o krstu Marjete Vute iz leta 1687, za katero lahko s precejšnjo gotovostjo domnevamo, da je bila žena Janeza Feliksa Marina, je edini zapis o krstu osebe
ženskega spola. Zato se sama po sebi postavlja trditev, da je kronist ta podatek vključil
zato, ker je šlo za njegovo mater.
V kroniki se pojavi še ena zanimiva podrobnost: poleg kronista se namreč omenja
vsaj še ena oseba s priimkom Marian. Leta 1716 se kot učenec ruške šole omenja
Janez Mihael Marian iz Ruš, poznejši pevec.106 Ali gre za kronistovega sorodnika ali
morda celo brata, je težko reči. Zelo pomenljiva je tudi navedba poklica. Odločitev
Janeza Mihaela, da bo skozi življenje hodil kot pevec, bi lahko temeljila na dejstvu, da
je izhajal iz glasbene družine, kar spet nakazuje na družino Marin. Mogoče je seveda
tudi, da gre pri Marinih in Marianih za isti priimek oziroma za dve različici istega
priimka, vendar je treba pri tem opozoriti, da se Janez Feliks v kroniki zmeraj navaja
kot Marin, kronist sam pa kot Marian.
Po drugi strani je umetnostni zgodovinar Jože Curk zapisal, da je bil oče Jožefa
Avguština Mezneriča barvar Lovrenc Meznerič, stanujoč na sedanji Areški cesti.107
Curk omenja samo Mezneriče, ne pa Marinov. Podatek o Lovrencu se sicer ne ujema
popolnoma z genealogijo družine Marin, po kateri bi bil Lovrenc Marin/Meznerič
dedek, in ne oče Jožefa Avguština; seveda pri tem ne moremo popolnoma izključiti
možnosti napake. Zanimiva je tudi Curkova navedba, da je bil Lovrenc Meznerič po
poklicu barvar,108 podobno namreč pred njim navaja že Wurzer.
104 Ruška

latinska kronika, zapis za leto 1731; Mlinarič, Ruška latinska kronika, str. 208.
predstavljajo npr. duhovniki iz družine Jamnik in nekateri največji dobrotniki.
106 Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike, str. 221.
107 Curk, Ruše: urbano-gradbena skica kraja, str. 82.
108 Mezneriči so svojo barvarsko obrt nadaljevali še v sredini 18. stoletja. Pred letom 1759 se v Rušah
omenja barbarski mojster Mihael Mežnarič. Žižek, Skrivno življenje cehov, str. 344.
105 Izjemo
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Priimek Meznerič je zanimiv tudi v etimološkem smislu. Priimek namreč najverjetneje pomeni mežnarjevega oziroma cerkovnikovega sina, kar nakazuje na povezave
s cerkvijo, ki je pri družini Marin vsekakor obstajala.
V ostalih originalnih arhivskih virih iz tega obdobja se Jožef Avguštin navaja kot
Jožef Avguštin Meznerič. Kot Meznerič se recimo pojavlja v vsebinsko zelo bogatih
vizitacijskih zapisnikih goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa. Iz omemb v
zapisnikih lahko ugotovimo oziroma potrdimo, da je bil Jožef Avguštin rojen okoli leta
1705, da je študiral oziroma zaključil študij moralne teologije in da je bil velik Marijin
častilec.109 Podatki o njegovem študiju oziroma izobrazbi do zdaj niso znani. Ker se
ne navaja v vpisnih knjigah graške univerze, lahko to možnost načeloma izključimo.
Čeprav mnogo navedb, predvsem Wurzerjeva opomba o zapisih v matičnih knjigah, govori v prid hipotezi, da sta bila organist Janez Feliks in njegova žena Marija
Margareta Marin starša kronista Jožefa Avguština Mezneriča, dokončen odgovor na
vprašanje o istovetnosti Marinov in Mezneričev ni mogoč, ker se matične knjige, po katerih bi lahko njihove sorodstvene povezave bodisi potrdili bodisi ovrgli, niso ohranile.

Urban Hleb s Smolnika
O Urbanu Hlebu s Smolnika je manj znanega kot o zakoncih Marin. V kroniki se na
drugih mestih ne omenja, ostali viri na čelu z matičnimi knjigami so pomanjkljivi. Iz poročne matične knjige župnije Lovrenc na Pohorju, kamor je Smolnik spadal do leta 1751,110
je razvidno, da se je 16. junija 1720 kot vdovec poročil s Heleno, vdovo po Mihaelu
Cebeju.111 Kot kraj bivališča je naveden Spodnji Smolnik, ostali podatki žal niso navedeni.
Prav tako niso poznane njegove sorodstvene povezave z znano družino Hleb, ki
je živela na Zgornjem Smolniku in katere najpomembnejši predstavnik je bil Luka
Hleb, ki je med letoma 1859 in 1861 postavil smolniško cerkev.112 Po do zdaj zbranih
podatkih je bil najstarejši znani predstavnik Valentin Hleb, rojen okoli leta 1722.113 Iz
zapisov ob njegovi poroki je razvidno, da je bil njegov oče Sebastijan Hleb,114 kar izključuje bližnje sorodstvene povezave med Urbanom in Valentinom Hlebom, vsekakor
pa možnosti sorodstvenih povezav ne moremo popolnoma izključiti.
Ob preučevanju vloge Urbana Hleba pri postavitvi ruške kalvarije se postavlja
vprašanje, zakaj je Smolničan, ki je sicer formalno spadal pod župnijo Sv. Lovrenca
na Pohorju, sodeloval pri postavitvi kalvarije v župniji Ruše. Mogoče je, da so ga k
temu spodbudili osebni razlogi ali celo sorodstvene povezave, še bolj verjetno pa
navezanost Smolničanov na Ruše. Vsekakor situacija ni edinstvena, saj se je podoben
primer zgodil pri kalvariji na Pekrski gorci.115
109 Ožinger,

Vizitacijski zapisniki savinjskega arhidiakonata goriške nadškofije, str. 189, 194, 305,
444, 585, 587, 595, 732 in 840.
110 Orožen, Das Bisthum, str. 366.
111 PMK Lovrenc na Pohorju 1707–1743, str. 63.
112 Več o tem glej: Grahornik, Ruški rodoljubi, str. 130–145.
113 Prav tam, str. 130.
114 PMK Lovrenc na Pohorju 1743–1775, str. 405.
115 Glej poglavje: Kalvarije v okolici.
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Kalvarije v okolici
Ruška kalvarija na mariborskem ali dravskem območju ni osamljen primer, v bližini
je namreč več starodavnih in zanimivih kalvarij oziroma poti trpljenja, med katerimi so
posebno privlačni in zanimivi Nemška (mariborska) in Slovenska Kalvarija (Pekrska
gorca) ter križev pot na Gorco pri Malečniku.

Kalvarija na pekrski gorci
Na Pekrski gorci, ki je od časa narodnostnih bojev med Slovenci in Nemci v 19.
stoletju naprej znana kot Slovenska Kalvarija, stoji cerkev Žalostne Matere Božje oziroma Marije sedem žalosti. Do cerkvice vodi pot s štirimi kapelami. Cerkev Žalostne
Matere Božje je bila najverjetneje zgrajena na mestu ali blizu mesta, kjer je že daljnega
leta 1664 mariborska meščanska Lucija oziroma Cecilija Vute/Bute dala postaviti
križ.116 Pod križem sta verjetno stala kamnita kipa Jezusove matere Marije in Marije
Magdalene iz 17. oziroma 18. stoletja.117 Razen kalvarije so bile postavljene štiri rožnovenske kapelice. Avguštin Stegenšek
prvo kapelo datira v 18., ostale tri v 17.
stoletje.118 Kapelice so bile prvotno posvečene skrivnostim žalostnega dela rožnega
venca, medtem ko je peto postajo ponazarjala kalvarija oziroma kalvarijska skupina.
Prvotno postavitev na Pekrski gorci lahko
po Stegenškovi definiciji opredelimo kot pot
trpljenja, in ne križev pot v današnji obliki.
Danes se kapele preurejene tako, da je v njih
prikazan sodoben frančiškanski križev pot
s 14 postajami.
Dobrotnica Lucija Vute je umrla kmalu
po postavitvi kalvarije 22. februarja 1684
v Mariboru.119
Podružnična cerkev Matere Božje na Pekrski
Gorci/Slovenski Kalvariji v limbuški župniji
sv. Jakoba. Na severni strani, na desni strani
fotografije je Tscheligijeva grobnica, pod
cerkvijo je stala nekoč Bloudkova smučarska
skakalnica. (foto: Gregor Rezman)
116 Orožen,

Das Bisthum, str. 352; NŠAM, Popis cerkva, D XIX – Maribor – desni breg, Limbuš;
Stegenšek, Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota, str. 56.
117 Stegenšek, Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota, str. 56, 57. Ignacij Orožen ne omenja kipa
Marije Magdalene, temveč kip Janeza Evangelista. Orožen, Das Bisthum, str. 352. Mogoče je
tudi, da ni šlo za dva, ampak za tri kamnite kipe, torej skupino pod križem.
118 Stegenšek, Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota, str. 56–57.
119 MMK Maribor – Sv. Janez Krstnik 1664–1762, str. 102.
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Današnja cerkev Žalostne Matere Božje je bila postavljena v prvi polovici 19.
stoletja. Cerkev so začeli graditi leta 1832, tri leta pozneje (1835) je bila dokončana.
Za postavitev cerkve je bil najbolj zaslužen župnik Franc Cvetko. Notranjost cerkve
je opremljena s freskami znanih slikarjev – Jakoba Brolla in Tomasa Fantonija. Ob
cerkvici stoji grobnica znane družine Čeligi iz Maribora.120 Pestro je bilo tudi dogajanje
po drugi svetovni vojni, a je cerkvica s kapelicami uspešno prestala vse težave. Kapele
so obnovljene, tudi cerkev je dobro ohranjena.

Mariborska ali Nemška Kalvarija
Na mariborski oziroma Nemški Kalvariji stoji cerkev sv. Barbare in Rozalije. Cerkev je
bila zgrajena po epidemiji kuge, ki je leta 1680 pustošila po Mariboru in zahtevala ogromno
žrtev. Zaradi hude bolezni in številnih smrtnih žrtev so se meščani zaobljubili, da bodo na
griču nad mestom postavili cerkev, posvečeno sv. Barbari kot priprošnjici zoper kugo. Sveta
Barbara namreč spada med 14 priprošnjikov v sili, h katerim so se ljudje radi zatekali. Po
legendi so pri gradnji cerkve sodelovali meščani sami. Meščani in meščanke so tako ne
glede na svoj stan na grič lastnoročno nosili gradbeni material in stregli zidarjem, vse to v
upanju, da bo strašna nadloga vendarle ponehala. Temeljni kamen za novo cerkev je leta 1681
blagoslovil graški škof Janez Ernst grof Thun in Hohenstein. V baročnem slogu zgrajena
cerkev je bila dokončana do leta 1682 ali 1683. Najverjetneje v istem času so postavili še
kamnite stopnice (455) in pasijonske kapele. Poleg cerkvice je stala hišica za puščavnika, ki
je skrbel za svetišče. Puščavniki so cerkev oskrbovali do sredine 18. stoletja. Zadnji puščavnik je bil Matija ali Abraham Zörer, rojen v Gradcu, ki je umrl leta okoli leta 1783.121 Med
narodnostnim prebujanjem v 19. stoletju je Kalvarija postala sinonim nemštva v mestu in
tako dobila ime Nemška Kalvarija, medtem ko je Pekrska gorca na drugi strani mesta postala
sinonim slovenstva, zaradi česar se je je oprijelo ime Slovenska Kalvarija.
Mariborska Kalvarija,
prepogosto razumljena
kot »razgledna točka«.
Z desne nanj vodi
križev pot, z leve 454
(rekreacijskih) stopnic.
Njeno bistvo, to, da
je bila postavljena v
zahvalo za prenehanje
strašne kuge, ki je vzela
skoraj pol prebivalstva
Maribora, je večinoma
pozabljeno.
(vir fotografije: Google)
120 Orožen,

Das Bisthum, str. 352; NŠAM, Popis cerkva, D XIX – Maribor – desni breg, Limbuš.
Popis cerkva, D XV – Maribor – levi breg, Maribor – Sv. Janez Krstnik, str. 14–17;
Orožen, Das Bisthum, str. 9 in 538.

121 NŠAM,
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Mariborsko Kalvarijo lahko podobno kot Pekrsko gorco opredelimo kot pot trpljenja.
Kalvarija kot pot trpljenja je imela prvotno sedem postaj, štiri oziroma pet od teh so predstavljale kapele. Ob poti na hrib, ki vodi skozi vinograde, je do prve polovice 20. stoletja
stalo pet kapel. Danes so ostale samo še štiri, saj je bila prva kapelica v času Kraljevine
Jugoslavije odstranjena.122 Še posebno zanimiva je peta oziroma danes četrta kapela, ki
predstavlja Jezusov padec pod križem. Za osnovo postaje je v preteklosti služil kip iz
peščenjaka, delo znanega baročnega kiparja Jožefa Strauba (1712–1756), ki je danes v
notranjosti cerkve. Po mnenju Avguština Stegenška je plastika prvotno stala na prostem,
potem so jo okoli leta 1820 obdali s prostorno kapelo.123 Šesto postajo predstavlja kalvarija oziroma kalvarijska skupina (kompozicija s tremi križi in skupino pod križem),
ki je danes pritrjena na pročelje cerkve, sedmo pa cerkev kot postaja božjega groba.124
19. stoletje cerkvi na Kalvariji ni bilo naklonjeno. 1807 so cerkev prenehali uporabljati v sakralne namene. Predvideno je bilo rušenje objekta, vendar do tega ni prišlo.
1813 je takratni mariborski dekan Löschnig zaprosil sekavski škofijski ordinariat za
dovoljenje, da se cerkev ponovno odpre in začne spet uporabljati v sakralne namene.
Prošnja je bila ugodno rešena. V letih 1813–1814 je bila cerkvica, ki je v tem času že
precej propadla, temeljito obnovljena. Sto let pozneje je sledila nova obnova: v letih
1919–1920 so bile obnovljene tako cerkev kot kapele. Obnovo cerkve je izvedel znani
mariborski stavbenik Ubald Nassimbeni.125

Sojčeva reliefna plastika iz tridesetih let prejšnjega stoletja nad vhodom v cerkev sv. Barbare
in Rozalije na Mariborski (Nemški) Kalvariji (foto: V. Rezman)
122 NŠAM,

Popis cerkva, D XV – Maribor – levi breg, Maribor – Sv. Janez Krstnik, str. 16. Prve
štiri nekdanje kapele so predstavljale zadnjo večerjo, molitev na Oljski gori, bičanje in kronanje
s trnovo krono. Kapelice so imele v notranjosti polkrožne vdolbine, v katerih so prvotno verjetno stali kipu, v 19. stoletju (leta 1815 in 1880) sta jih nato poslikala oziroma preslikala slikarja
Matija Schiffer iz Gradca in Jakob Brollo. Stegenšek, Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota,
str. 38. Po prvi svetovni vojni so bile slike ponovno preslikane, delo je bilo leta 1920 zaupano
slikarju Franju Horvatu. NŠAM, Popis cerkva, D XV – Maribor – levi breg, Maribor – Sv. Janez
Krstnik, str. 16.
123 Stegenšek, Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota, str. 58.
124 Prav tam; NŠAM, Popis cerkva, D XV – Maribor – levi breg, Maribor – Sv. Janez Krstnik, str.
16–17.
125 NŠAM, Popis cerkva, D XV – Maribor – levi breg, Maribor – Sv. Janez Krstnik, str. 15–16.
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15 let pozneje, leta 1935, so dotedanjo kalvarijsko kompozicijo oziroma skupino
zamenjali z novo, narejeno iz umetnega kamna. Delo je izvedel kipar Ivan Sojč. Po
izdelavi so novo plastiko pritrdili na pročelje cerkve. Nova kalvarijska skupina je bila
slovesno blagoslovljena septembra istega leta.126 Cerkev je bila precej poškodovana
tudi med drugo svetovno vojno, a je bila po vojni obnovljena.127

Križev pot na gorco pri malečniku
Nastanek križevega pota na Gorco pri
Malečniku je povezan z reko Dravo in
znamenitim župnikom Markom Glaserjem
(1806-1889). Leta 1846 je reka Drava grozila, da bo poplavila župnijsko cerkev sv.
Petra, oziroma, da jo bo spodjedel plaz. V
tej strašni nevarnosti so župljani z župnikom Glaserjem na čelu goreče molili, da
bi ljubi Bog obvaroval cerkev, in gradili
oporni zid. K sreči je bila njihova molitev
uslišana, gradnja uspešna. V spomin na ta
dogodek je dal župnik Glaser ob cesti na
Gorco postaviti križev pot s 13 kapelicami
(postajami)128, ki je bil slovesno blagoslovljen maja 1847. Umetniške slike za križev
pot so izdelali učenci J. E. Tunnerja (18921877). Ker so bile dragocene umetniške slike pozneje poškodovane, jih je dal Glaser
prenesti v malečniško župnijsko cerkev. Da
kapele ne bi ostale prazne, jih je poslikal
znani slikar Jakob Brollo.129 Kapelice in poslikave so bile pozneje večkrat obnovljene,
nazadnje leta 2006, ko je bila z veliko podporo vernikov izvedena temeljita obnova.
Lepa gotska cerkev na Gorci, sredi novega
pokopališča (staro je bilo ob župnijski cerkvi),
pred katere vhodom je grobnica župnika
Glaserja in njegove sestre, na stenah ob
vhodnem portalu pa so jima župljani »odmerili«
častni prostor za epitafa. (foto: V. Rezman)
126 NŠAM,

Škofijska pisarna, D XV – Maribor – levi breg, šk. 50.
Popis cerkva, D XV – Maribor – levi breg, Maribor – Sv. Janez Krstnik, str. 17.
128 Kasneje je bila zgrajena še 14. kapelica.
129 Izpovednice, prižnice in križevi poti v cerkvah Lavantinske škofije, str. 67–69.
127 NŠAM,
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Križev pot na Gorco pri Malečniku (pri Svetem Petru). Med prvo in drugo postajo je
spominsko znamenje župniku Brezniku, ki ga je na tem mestu doletela smrt (1817). (vir
fotografije: Google)

Zaključek
Številne/mnoge slovenske kraje poleg cerkva in kapelic krasijo tudi kalvarije ter
križevi poti na prostem. Na Štajerskem je najbolj znana kalvarija ali križev pot k cerkvici sv. Roka v Šmarju pri Jelšah. Kalvarije in/ali poti trpljenja so že od 17. stoletja
naprej postavljali tudi v Mariboru in okolici. 1664 je nastala kalvarija na Pekrski gorci
pri Limbušu, 1681–1683 v Mariboru (Nemška Kalvarija), 1719 v Rušah. Za postavitev
ruške kalvarije so bili najbolj zaslužni Urban Hleb s Smolnika ter zakonca Janez Feliks
in Marija Margareta Marin. Veličina in lepota kalvarij ter križevih potov na prostem se
ne kažeta samo v njihovi umetniški vrednosti, ampak se v njih zrcalita tudi teologija
in vernost preprostega ljudstva. Leto za letom so se ljudje zbirali ob kapelicah, križih
in kalvarijah ter ob tem molili in premišljevali o Kristusovem trpljenju.
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Robert Senčar

Križev pot

Č

lovek ob teh besedah pomisli na svoje težave, na
težave domačih, sorodnikov, prijateljev, mogoče tudi
znancev. Ob križevem potu pomislimo na pasijon in svetopisemsko zgodbo Kristusove poti
na Kalvarijo, z romarskega vidika na molitveno srečanje, ki smo
ga imeli v romarskem središču.
Nekdo pomisli na slike v cerkvi
ali kipe in podobe ob cerkvah in
hribih.
Kristjani še posebej v postnem času namenimo več časa
premišljevanju in molitvi križevega pota. Ob štirinajstih postajah križevega pota se tedensko
zbiramo in ustavljamo po naših
cerkvah ob slikah in podobah v
molitvi, saj želimo podoživeti trpljenje in smrt našega Gospoda
Jezusa Kristusa.
Robert Senčar
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Župnik Robert Senčar, ki skrbno bdi nad sakralno
dediščino, pred prvo kalvarijsko postajo.
(foto: Gregor Rezman)
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Česa se človek najbolj boji v trpljenju? Gotovo je na omenjeno vprašanje pravilni
odgovor samota oziroma strah, da bi v trpljenju ostali sami, brez pomoči. S pomočjo
bližnjega je še tako veliko trpljenje lažje.
Obenem sta molitev in premišljevanje križevega pota usmerjena v upanje in življenje. Čeprav se vse dogajanje na zunaj konča na Kalvariji s smrtjo na križu in z
grobom, se v bistvu pot nadaljuje v Kristusovo vstajenje od mrtvih, kar pomeni zmago
nad smrtjo, ali, če se izrazimo v prazničnem pomenu, Veliko noč. Verjamemo, da bomo
po smrti vstali od mrtvih in večno živeli v nebesih.
V tem duhu nas križev pot lepo usmerja v premišljevanje naše poti življenja. Kot
Kristus stojimo kdaj pred obsojanjem, naložen nam je križ življenja, pod katerim tudi
padamo. Kljub zapuščenosti na poti srečamo nekoga, ki z nami sočustvuje, kot so
sočustvovali in Jezusu pomagali Mati Marija, Veronika, Simon iz Cirene, Janez ter
Jeruzalemske žene.
Smo pribiti na križ in položeni v grob zaradi raznih bolezni, nesreč, neljubih dogodkov. A vere v življenje, prave poti in resnice se človeku ne more vzeti. V tem so nam
lahko na naši poti življenja v pomoč in spodbudo življenja tudi besede vera, upanje,
ljubezen. Zato bodimo kot ljudje vedno povezni, stopimo na pot, naj bo to pot trpljenja
ali veselja, skupaj, in to v duhu apostola Pavla, ki nas opogumlja, da je naše življenje
pot vere, ki nam daje moč, pot upanja, ki ne osramoti, in pot ljubezni, ki nikoli ne mine.
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Avtorja
Lilijana URLEP, Vili REZMAN
Spremna beseda
Robert SENČAR
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LIRA, DRUŠTVO ZA RAZVOJ, RUŠE
Urednik
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Fotografska oprema
Gregor REZMAN
Računalniški prelom
Boštjan REZMAN
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MOJE POTI
(Mirko Vovšek, 2008)
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)

V PRIPRAVI

Naši duhovniki in njihova dela
Lirin Almanah 2019
Arnold Tovornik – Štef
Ruše v tretjem tisočletju
Ruše - kultura bivanja
ZAHVALJUJEMO SE VSEM, KI OMOGOČAJO
NAŠO ZALOŽNIŠKO DEJAVNOST!
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