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PREDGOVOR

V prvi knjigi z naslovom RUŠE (mesta miru in spomina - pokopališča) 
smo predstavili vsebino, nanašajočo se na pred novoveški čas naše 
lokalne preteklosti in napovedali za drugi zvezek predstavitev novo-

veških pokopališč na »ruškem«. V drugem zvezku bodo torej predstavljena 
pokopališča v Rušah in na Smolniku, pa tudi pokopališča z drugih obmo-
čij nekdanje Občine Ruše (Puščava, Lovrenc, Selnica, Sv. Duh na Ostrem 
Vrhu) ter pokopališče v Limbušu. Župnija Limbuš je cerkveno pristojna za 
del verujočega občestva ruške občine, ki se prostorsko prekriva z nekdanjo 
Bistrico pri Limbušu, današnjim vzhodnim delom Bistrice ob Dravi. Razteza 
se od zahodne meje mestne občine Maribor do potoka Bistrica. Takšnemu 
teritorialnemu konceptu smo sledili v prvem zvezku, ki je obravnaval zadev-
no tematiko (žarna grobišča, gomilna grobišča, grobišča iz rimske dobe ter 
iz časa po naselitvi Slovanov v našem okolju) pred nastankom krščanskih 
pokopališč in pokopališč poznega srednjega veka do 19. stoletja.

Razlog za to knjigo je še en. Mineva namreč sto let, odkar je Lavantinska 
škofija zbrala podatke o pokopališčih pri cerkvah in jih izdala v obliki precej 
zajetne knjige. Žal je grafično skromna, brez fotografij, zemljevidov in druge 
grafične opreme, pa tudi brez komentarjev, ki bi omogočili boljši vpogled v 
duhovno situacijo. V aktualni knjigi bodo skušale biti širše okoliščine v gro-
bem vsaj očrtane. Zato bo tekst razen o pokopališčih in grobovih, njihovem 
»času«, kratko predstavil še razvoj cerkva ter spregovoril o pomembnejših 
duhovnikih, ki so vodili obrede in bili »upravitelji« pokopališč. Pokopališča 
so namreč dolgo bila v lasti župnij, cerkve. Tako kot mrliške knjige in druge 
župnijske matice. Župnijske kronike ter razna cerkvena dokumentacija so 
zelo povedne. Brez njih bi manjkala marsikakšna resnica, ocena; pogled na 
preteklost bi bil zelo osiromašen. Tudi zato so izgubljene, pogorele, požgane 
župnijske kronike in drugi arhivski dokumenti prava »mora« za tiste, ki so 
prepričani, da je ohranjanje naše kulturne dediščine tako rekoč civilizacijska 
dolžnost. Če bi se tega zavedali vsi ali vsaj večina, morda dediščina pri nas 
ne bi tako propadala, čeprav so včasih za njeno ohranjanje potrebna velika 
sredstva. Marsikdaj pa potreba po finančnih sredstvih niti ni pretirana, a če 
umanjka občutek za dediščino, se lahko zgodi tako, kot se je ob nedavni po-
rušitvi kapele sv. Miklavža ob cesti na Falo. Do letošnjega leta je, sicer zelo 
osiromašena (morda izropana), še stala. Danes se zaman oziramo za to kapelo 
blizu mogočne hiše Viktorja Glaserja, ker je izginila čez noč …?!
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Pričujoča knjiga o ruških mestih miru in spomina obravnava citirano 
problematiko v »naši sodobnosti«. Seže nazaj k nastankom še danes ob-
stoječih pokopališč in se ozre na nekdanja pokopališča okoli cerkva, ki so 
bila v naših krajih prav vsa opuščena in danes ni več vidnih sledov niti ne 
kakšnih obeležij, ki bi spominjala na te »gospodove njive«. Bolj mimogrede 
se bomo ozrli na bolj oddaljeno preteklost, torej na pokopališča tja do bro-
naste dobe, približno tisočletje pred našim štetjem. Nekatere podobnosti in 
razlike so pomenljive tako glede mesta pokopavanja, glede verovanj, vrednot, 
etike, morale, običajev, šeg, obredov, načina pokopa, družbene stratifikacije, 
arhitekture, krajinskega oblikovanja, urejanja, upravljanja pokopališč, njiho-
ve simbolne funkcije, funkcije kulturne dediščine, čaščenja, identifikacije 
oziroma razločevanja in razvojnega potenciala itd. Pokopališča so namreč 
predmet raziskovanj naših lastnih korenin, predmet zgodovinopisja, kultur-
ne antropologije, etnologije, sociologije in drugih ved, za mnoge turiste pa 
ena najbolj atraktivnih in prvih točk ogleda ob prihodu v novo okolje, točka 
»srečevanja« različnih verstev, kultur, civilizacij, točka čisto vsakdanje po-
tešitve človekove radovednosti.

Številnih pokopališč ni več mogoče identificirati, najti v okolju in jih raz-
iskovati, popisati, predstaviti. V našem okolju pa imamo to srečo, da se nam 
je ohranilo pravo bogastvo mest »zadnjega počitka«. Čeprav ni vse dovolj 
podrobno in obsežno raziskano ter predstavljeno, pa vendar se tega najde 
precej. V naravnem okolju, v prostoru in v knjigah ter drugi literaturi in v 
arhivskih virih.

Potrebno bi bilo to še sistematično urediti, zbrati v obliki muzejskih zbirk, 
spominskih sob; urediti kot memorialne parke itd…, etnološke zbirke, označiti 
z informativnimi tablami … Skratka, dati ostalinam ustrezno mesto v našem 
aktualnem življenju in jih smiselno ponuditi javnosti v ogled in razmislek - 
razmislek o našem gospodarstvu, turizmu, sociali, vojnah, delovnem, kul-
turnem, konfesionalnem okolju …, pa tudi o drugih historičnih vidikih, saj 
sta zgodovinski čas in splošna družbena konotacija ključna za razumevanje 
zgodovinskih fenomenov.
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nekoč, vsaj do leta 1812, se je pokopališče raztezalo okoli župnijske cerkve v središču naselja. 
Del visokega in močnega zidu je še ohranjen. (foto Jani Dolinšek)
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Današnje pokopališče (Špicova njiva) leži sredi polj, južno ob cesti med starim delom Ruš in njihovim 
zahodnim delom (»mirjem«), ob cesti iz Ruš proti Smolniku, potoku lobnica. Tik pred vasico in občino, 

nekoč imenovano lobnica. (vir: Občina Ruše)
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UVOD

V knjigi Pokopališča pri cerkvah Lavantinske škofije, nastali po nalogu 
iz Cerkvenega zaukaznika za Lavantinsko škofijo z dne 15. septembra 
1913, ki jo je izdala in založila pisarna kn. šk. ordinariata v Mariboru 

leta 1916, že na naslovnici najdemo sledeči zapis:
»Rešitev pastoralnega vprašanja za leto 1912: Svetim krajem prištevamo 

tudi pokopališča. Kje in kakšno je sedanje pokopališče pri posameznih žu-
pnijskih oziroma podružnih cerkvah dekanije? Čigava last je? Imenitne osebe, 
ki tam počivajo, se naj imenujejo ter opišejo zanimivi nagrobni spomeniki in 
napisi. Kje je bilo prejšnje pokopališče? Kaj spominja še nanj?«1

V predgovoru h knjigi se nato ugotavlja, da je bilo naročilo popisa pokopa-
lišč hvalevredno izvršeno. S to ugotovitvijo se lahko samo strinjamo. Knjiga 
nam ohranja v spominu del preteklosti, nas pa tudi nagovarja k spoštljivim 
čustvom ter k pietetnim odnosom, skrbi za ohranitev teh mest spomina ter 
opominja na »temeljno enakost v življenju in pred končno sodbo«, na našo 
ranljivost in odgovornost za svoja dejanja in življenje. Knjiga pred nas ne po-
stavlja zgolj dela preteklosti, da bi se ga spominjali. Morda še bolj pomembna 
dimenzija knjige je usmerjena v naše aktualno življenje in v prihodnost, ki 
naj bosta plemenita, pravična, dobra, človeka vredna, humana.

»Pokopališča prištevamo s v e t i m prostorom. Sveti2 in nedotakljivi so 
bili taki kraji že poganom ali nevernikom … pa še bolj sveti morajo biti taki 
prostori nam katoliškim kristjanom …«3 Pokopališča4 namreč veljajo za tisti 
tihi kraj, kjer »le križ nam sveti govori, da vi′dmo se nad zvezdami« in kjer 
molitev zaključimo z besedami: »Gospod, daj jim večni mir in večna luč naj 

1 Pokopališča pri cerkvah Lavantinske škofije, izdala pisarna kn. šk. ordinariata, Maribor 1916 (v 
nadaljevanju Pokopališča …)

2 Sveto (sakralno) je razumljeno kot nekaj, kar je najvišje, nedoumljivo, neizrekljivo, kar deluje kot 
nekaj skrivnostnega s strašno močjo. Sveto je numinozno, nekaj, kar privlači, kar občudujemo, 
častimo, čemur se klanjamo in česar se obenem bojimo, kar nas plaši in nas postavlja v občutje 
nepomembnega, odvisnega. Sveto je v religiji (in v profanem svetu) najvišja vrednota, nedosegljivo, 
nedotakljivo, nepredstavljivo …, a v svoji vzvišenosti zavezujoče. Realni objekti, rastline, živali … so 
lahko simboli svetega: tako je s cerkvami, pokopališči, relikvijami, sveto se lahko posreduje z obredi, 
zakramenti, zgodbami, miti itd., ki so nekakšna vez med svetim in nami. Vidno, ki kaže na nevidno, 
najvišje. Pri tem za vernike ta pojavna realnost sama dobi atribute svetega in se do nje tudi tako 
obnašajo.

3 Ibidem, s. III
4 Pokopališče imenujemo tudi mirodvor, britof, božja njiva.
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jim sveti; naj počivajo v miru!«.5 Danes vemo, da nekoč v preteklosti niso 
imeli vsi enako spoštljivega odnosa do umrlih in pokopališč. Prav nemarno so 
se nekateri obnašali do tega »svetega«.6 Tudi danes poznamo primere takšne 
malomarnosti, celo najbolj vandalskih skrunitev iz različnih, ideoloških, po-
litičnih, verskih, nacionalističnih, zastraševalnih in drugih razlogov. Vendar 
pa v kultiviranem, k humanosti, k človeku usmerjenem svetu dvomov o ne-
dotakljivosti in svetosti pokopališč ne bi smelo biti. Velja za vse!7 Vsi mrtvi 
imajo pravico do svojega prostora na mirodvoru.

Katoliška cerkev je imela do tega izdelan doktrinarni odnos. Tudi mo-
ralno etični, četudi se kdo z njim ne strinja v celoti in ga ima za navidezno 
moralko ali moraliziranje. Zanjo so bila pokopališča »sveti« in »nedotakljivi« 
prostori, ki bi naj bili umeščeni okoli cerkva.8 Pa vendar so v zgodovini člo-
veštva trenutki, časi, dobe …, ko moramo o svetosti in nedotakljivosti tako 
življenj kot pokopališč še posebej globoko in zaskrbljeno premišljati. Zlasti 
velja to za obdobja množičnih morij. Tisti, ki so poslali knjigo Pokopališča … 
na pot k bralcem, med ljudi, so bili prepričani, da »knjiga pač ne bi mogla priti 
na svetlo v bolj primerni dobi kakor zdaj ob času grozne svetovne vojske, ko 
se vsa Evropa dozdeva eno samo nepregledno grobišče ali pokopališče«. Čas 
izdaje (1916) je povsem usklajen še z namenom, z njenim poslanstvom. Knjigo 
bi naj brali tisti, ki so bili takrat v vojni na tujem in jim je grozila smrt, in 
tisti, ki so doma trepetali za usodami v vojni udeleženih svojcev. Pravzaprav 
vsi, saj »bomo vsi, brez izjem, doma in na tujem, iz angelove trobente zasli-
šali isti glas: ′Vstanite, mrtvi, in pridite k sodbi′!«9 Upoštevati moramo, da 
so pokopališča po krščanski veri (in številnih drugih) mesta počitka mrtvih 
ter minljivih teles, »templjev svetega Duha«,10 in ne tudi duš, ki po smrti 
odidejo v večnost. »Zato pa sveta katoliška Cerkev ni nikdar pozabila svojih 
v Bogu umrlih otrok (katoliških krščanskih vernikov, op. pisca), je pokopa-

5 Tukaj puščamo ob strani vprašanje, ali ima tak pietetni odnos do (umrlih) ljudi le krščanstvo katoliške 
smeri ali ga imajo tudi drugi verniki in neverni, in vprašanje o tem, o kakšni dejanski drži Cerkve nam 
pripoveduje zgodovina. (Citirano besedilo je iz navedenega predgovora v knjigi Pokopališča.)

6 Glej Ruše, mesta miru in počitka, LIRA, Ruše 2015, s. 94.
7 Tudi za povojna grobišča, morišča …, za nekrščene, nezakonske otroke, pripadnike drugih narodov, 

konfesij, za (samo)morilce …, za ljudi. Gre torej za brezimnega »človeka«.
8 »Sv. Cerkev želi, in je tudi popolnoma v njenem duhu, da so pokopališča o k r o g  c e r k v e ali 

vsaj v njeni bližini. Ker pa državni zakoni prepovedujejo pokopavanje mrličev v mestih, trgih in sploh 
v večjih krajih in ker tudi avstrijska postava ukazuje, da imajo pokopališča biti zunaj naseljenih krajev, 
zavoljo tega pokopavanje okoli cerkve bolj in manj izginja.« (Pokopališča, s. III) 

9 Ibidem, s. IV.
10 Prav tam.
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vala njihova trupla že od prvih časov sem v blagoslovljeni zemlji …«.11 Za 
blagoslovitev pokopališč so pristojni škofi, za manj slovesno blagoslovitev 
tudi navadni mašniki, pooblaščeni od škofa. Ker pa je pokopališče sveti kraj, 
nalaga Cerkev »duhovnemu pastirju skrb, da je isto zmeraj snažno in dostojno 
in da če je bilo oskrunjeno, da se po posebnem obredu zopet blagoslovi.«12 V 
nadaljevanju pa najdemo v knjigi še zelo pomenljivo trditev, ki glasi:

»Iz istega namena je Cerkev tudi vsekdar skrbela, da so bila pokopališča 
cerkvena last in ne last posvetne oblasti, ki vse umrle ljudi brez razločka vere 
in načina smrti na njih pokopava ter je zmeraj zavračala prizadevanje tistih 
svojih sovražnikov, ki pospešujejo po krivih naukih sežiganje mrličev.«13 
Danes takšnih stavkov predstavniki Cerkve ne bi več zapisali. V njih ni nič 
»ekumenskega«.

Benediktinski menihi, ki so igrali izredno zgodovinsko vlogo na »ru-
škem«, zlasti na Fali, v Puščavi in Lovrencu, kasneje še v Limbušu, so vedno 
veljali za krščanski katoliški zgled. Nekateri so jih kasneje imeli za zavetnike 
v boju proti protestantizmu. Drugi za ozkosrčne. Na »tej točki«, na mestu pra-
vovernosti, vrednot, morale … se prelamljajo številne silnice, pogosto opazne 
tudi na pokopališčih. Ruški župnik Matija Wurzer se je tako priklonil zaslu-
gam tistih svojih predhodnikov, ki so Ruše ubranili pred protestantizmom. 
Nikolaj Šintler in Šimon Nunhard sta bila izrecno omenjena. »Po njuni neu-
trudljivi prizadevi ni krivovestvo tukaj korenin pognalo«, je zapisal.14 Mnogo 
kasneje so na ruškem pokopavali ljudi različnih ver in narodnosti, enega ob 
drugem. Tako sta tam razen drugih (katoliških) simbolov postavljena blizu 
skupaj še dva drugačna železna križa. Po en pravoslavni in nemški železni 
križ. Danes kajpak to nikogar ne moti. Večina tega sploh ne opazi.

Povsod in zmeraj pa ni bilo tako. V bližnjem Limbušu so pri župniku 
Mateju Erenbergerju našli protestantske knjige, ki jih je protireformacijska 
komisija dala sežgati. Pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu in na Gradišču se je kar 
nekaj desetletij pojavljalo reformatorsko gibanje štiftarjev (skakačev), kate-
rim so nato podrli cerkvico - kapelo. Lovrenška kronika poroča, da so bili 
tudi tam pokopani pripadniki različnih veroizpovedi, a so bili nekatoliki ali 
celo nekristjani zelo redki. Res, da so za »krivoverce« v Cerkvi terjali ločeno 

11 Prav tam. Čeprav so na naših pokopališčih pokopani predvsem katoličani in neverni, ateisti, se tu in 
tam zgodi, da na njih pokopljejo tudi posameznike drugih veroizpovedi, a so to zelo redki primeri. To 
je razlog, da toliko pozornosti posvečamo prav katoliškim opredelitvam v zvezi s pokopališči.

12 Pokopališča …, s. 2.
13 Ibidem, s. 2. Glej več o tem v Splošnem religijskem leksikonu.
14 Drobtinice 1865/6, s. 204.
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pokopavanje, čisto dosledno pa se tega povsod niso držali. Je pa prav v nebo 
vpijoč primer sektaštva grobnica zakoncev Rennerjev v Mariboru, ki so jo 
postavili na meji med protestantskim in katoliškim delom pokopališča tako, 
da je mož, protestant, ležal na enem, žena, katoličanka, pa na drugem delu 
pokopališča, a pod isto streho skupne grobnice, po sredi katere je tekla loč-
nica med obema veroizpovedma! Poseben odnos (prezir) je kajpak veljal za 
nekrščene, za neporočene matere, za mrtvorojene, samomorilce ali tiste, ki 
so živeli s konkubinami. Grešnike(ce) so vezali ob pranger, žive zazidavali, 
obešali na vislicah, kurili na grmadah in jim drugače stregli po »svetem« ži-
vljenju. A se kdaj pa kdaj duhovni niso mogli povsem držati lastnih pravil in 
moralnih zapovedi. Jože Mlinarič tako na primer navaja, da je na začetku 17. 
stoletja vizitator za nekega selniškega duhovnika zapisal, da je bil izobražen 
in zelo sposoben, »vendar nekolikanj vdan pijači, poleg tega je imel konku-
bino«, a mu je bilo to najbrž spregledano, saj »jo je pred časom odslovil.«15 
In jo najbrž tako pahnil v še večjo nesrečo ter družbeno stigmatizacijo, ki je 
bila namenjena prešuštnicam.

Podobno je bilo z redovniki, redovnicami, škofi, papeži …, le da so njih 
redkeje doletele sankcije. Vse do danes je tako, čeprav se danes meja tolerance 
le znižuje. A že v naši bližini, v Melju je zabeležen primer, ko ni bilo popu-
ščanja. Nek redovnik Malteškega viteškega reda je bil drastično sankcioniran. 
Živega so zazidali. Nek drug duhovnik iz naše bližine pa se je (nekaj stoletij 
kasneje) civilno poročil. »Spravljen z Bogom«, je menil mariborski kanonik, 
ko je opisoval to v svojem članku o selniški župniji.

15 Selnica ob Dravi 1093 - 1993, v nadaljevanju Selnica …, s. 84. O »neposlušnih« duhovnikih izvemo iz 
različnih zapisov, nastalih ob vizitacijah, še marsikatero drugo »zanimivost«; tudi take o lenobah med 
redovniki ali take o duhovnikih, ki jim je bilo več do veseljaških pojedin kot do skrbi za revne vernike. 
(Glej na pr. Lovrenc …, s.53, 57.)
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značilni pravoslavni križ s tremi prečkami in nemški železni križec na ruškem pokopališču. (foto Gregor 

Rezman)
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POKOPALIŠČA PRI CERKVAH

POKOPALIŠČE PRI ŽUPNIJSKI CERKVI SVETE MARIJE MATERE 
BOŽJE V RUŠAH

Prvo znano svetišče v Rušah je rimski mitrej iz 3. in 4. stoletja našega 
štetja. Mitrej je bil postavljen daleč stran od rimskih naselij in njim 
pripadajočih pokopališč, gomil. Mesta miru in spomina, mirodvori ta-

kratnega časa, so bili umaknjeni stran od naselij, hiš, gospodarskih poslopij. 
Vile rustice so bile kmetijska gospodarstva na podeželju, središče tamkaj-
šnjega življenja, a zmeraj izven večjega strnjenega zaselka, mesta. V Rušah 
poznamo lokacijo svetišča (mitreja) ob reki Dravi. Mitrej s tlorisno površino, 
ki bi bila ustrezna za kakšno kapelico, nekajkrat manjšo od ruške cerkvice na 
pokopališču, je bil zgrajen na mestu prehajanja trgovcev in vojske z ene strani 
reke na drugo. V bližini ni najdenih drugih ostalin. Rimske gomile v Rušah 
so deloma raziskane, o naselju - v zaselek strnjenih hišah, pa ni najti sledov. 
Razen vile rustice v neposredni bližini dveh, nekoč treh gomil, ki so najbrž 
pripadale lastnikom tega kmečkega dvora, drugih kmečkih gospodarstev iz 
rimske dobe v Rušah ne poznamo. Preostale najdene gomile so od dvora in 
omenjenih gomil na kraju, kasneje imenovanem »Gavge«, oddaljene več sto 
metrov. Raztezajo se zahodno od ruškega mostu ob reki Dravi.

Podobna ugotovitev kot za rimske mirodvore v Rušah velja še za žarna gro-
bišča. Najdbe na treh lokacijah so dokaj bogate, preko tisoč grobov. Preseneča 
pa dejstvo, da doslej ni bilo najdenih sledov bronastodobnih selišč, ki bi jih 
lahko povezali z odkritimi in preiskanimi grobišči. Očitno pa tako za brona-
stodobna kot za rimska pokopališča velja drugačno pravilo kot za selišča ter 
pokopališča oziroma njihove lokacije iz srednjeveške ter novoveške dobe. 
Selitev pokopališč v bližino ali kar v središče naselja in k cerkvam je pričela 
s pokristjanjevanjem naših krajev.

Bližnji kraji so bili po odhodu Rimljanov itak dodobra izpraznjeni in ne 
vemo natančno, kdaj so jih naselili Slovani. Slej ko prej pa ostalin, ki bi bile 
vezane na njihovo naselitev, na Ruškem polju v zgodnjem srednjem veku ne 
najdemo. Kolonizacija območja je pričela po prelomu prvega tisočletja, prav-
zaprav po letu 1091, po prihodu šentpavelskih benediktincev ter njihovih ko-
lonov. Takrat je bilo tukaj le nekaj osamljenih hiš, kmetij. Nekatere kmetije so 
bile še sto let kasneje pušče. Podatkov o »pokopališčih« tega srednjeveškega 
obdobja ali arheoloških najdb nimamo. A nekaj ljudi, družin, gospodarstev 
je tu vendarle živelo. Ne vemo, kako, s kakšno vero, šegami, običaji, in tudi 
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ne, s kakšnimi pogrebnimi navadami ter kje in kako so pokopavali umrle. To, 
kar nam zaenkrat preostane, je sklepanje po analogiji.16 Najbrž ne moremo z 
gotovostjo trditi, da je to bil krščanski svet že pred prihodom benediktincev. 
Verjetno so v tistem času tukaj živeli naseljenci s prvobitnimi poganskimi 
opredelitvami, saj ni nikakršnih dokazov o tem, da bi drugačno kulturo, ve-
rovanje sem prinesli morebitni vojaški pohodi ali trgovska potovanja, oteže-
na z znanim in neprehodnim Dravskim gozdom, ki je bil celo mejna črta za 
»Marko onkraj gozda«. Ali so tu res živeli kakšni starodavni domorodci, ali 
pa so tukaj bili naseljenci, ki so posamič, v iskanju primernega življenjskega 
okolja prišli, ostali in preživeli v boju z naravo, bomo lahko z večjo gotovo-
stjo govorili šele ob morebitnih novih odkritjih ostalin. Doslej tudi kakšnih 
kamnitih nagrobnikov ni bilo najdenih, kaj šele tipičnih krščanskih križev 
- kamnitih, železnih ali lesenih.

16 Glej več o tem v knjigi Ruše (mesta miru in spomina - pokopališča) v prispevku Matjaža Grahornika 
z naslovom Ruška pokopališča od Rimljanov do 19. stoletja.

(foto Metka Rezman)(foto Metka Rezman)(foto Metka Rezman)
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Urbarski zapisi in listine šentpavelskega samostana o gospoščini z uprav-
nim središčem na Fali pa dajejo več zgodovinskega materiala za spoznavanje 
in razumevanje življenja v njenem okviru. Tudi gradiva, ki omogoča, da spo-
znamo počasno kolonizacijo, rast naselij, gospodarskih enot - najprej kmetij-
skih in nato obrtnih, trgovskih, transportnih … Dajejo nam možnost vpogleda 
v delovanje cerkvenih ter posvetnih, za kulturo, šolstvo, duhovnost, upravo … 
pomembnih institucij, omogočajo seznanjanje z družbenimi, socialnimi, mi-
gracijskimi … razmerami, odnosi. Ne najdemo pa v njih podatkov iz njihove 
bližnje preteklosti, torej iz širšega časovnega okvira okoli preloma tisočletja, 
ki bi pričali o njihovem razumevanju življenja - smrti, ravnanju z umrlimi, 
pokopavanju, grobovih in pokopališčih. Zagotovo pa so z benediktinci v teh 
krajih sčasoma v celoti prevladali katoliška krščanska veroizpoved ter drugi, 
na njej temelječi načini vsakdanjega življenja. Taki družbeni odnosi, vezani 
na cerkvene institucije, norme in zapovedi, sankcije …, kakršni so bili obi-
čajni v katoliškem svetu. Cerkev in samostan sta namreč bila tako duhovno, 
intelektualno, organizacijsko kot materialno, gospodarsko, daleč najmočnejši 
sili. Če upoštevamo še vzajemno povezanost svetne fevdalne gosposke in 
katoliških, župnijskih kakor samostanskih elit, o tem ne more biti nobene-
ga dvoma. Razdeljenost politične oblasti in odgovornost falske gospoščine 
opatu samostana v St. Pavlu (in tega papežu), ruške cerkve pa Oglejskemu 
patriarhu je bila tista, zaradi katere je bila ruška cerkev od šentpavelskega 
samostana seveda precej neodvisna. Odgovorna je bila pražupniji v Hočah 
in nato vikariatoma pri Magdaleni in v Limbušu17.

Preteklost ruške (župnijske) cerkve je precej podrobno popisana v delih 
različnih avtorjev. Največ pišejo o umetnostno zgodovinski, o arhitekturni, o 
gradbeni plati, o pomenu ruške šole, gledaliških iger, romanj, o duhovnikih 
in o drugem. Zadnja nekoliko obsežnejša študija je izšla v Lirini založbi leta 
2015.18 Tokrat bomo navedli le nekaj podatkov, pomembnejših za tematiko 
pokopališč. Takšnih, ki zadevajo pristojnosti in posledično moč (ekonomijo) 
lokalne cerkve ter njeno ključno vlogo pri ustanavljanju, upravljanju poko-
pališč ter izvajanju pogrebnih dejavnosti, obredov.

Čeprav nekateri avtorji pišejo bajeslovne zgodbe o nastanku prve ruške 
cerkve, ki bi naj jo v zahvalo devici Mariji postavila z otroci obdarjena pri-
prošnjika, plemenitaša Weiseggova (Wajsek), kot da v to ne kaže podvomiti, 
ostaja ta letnica pač le na ravni »legende«. Legenda govori še o letnici 905 
17 »Tisočletna meja« med Oglejskim patriarhatom in Salzburško nadškofijo je namreč tekla po 

reki Dravi še iz časa Karla I. Velikega.
18 Rezman, Vili, RUŠE (stavbna - sakralna dediščina), LIRA, Ruše 2015
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kot letnici dokončanja gradnje. Drugi menijo, da je bila gradnja dokončana 
šele leta 1004, vendar resnejši zgodovinarji tudi te letnice ne upoštevajo kot 
prave letnice zaključka gradnje. Potemtakem je na majavih nogah še leto 
1140 - takrat bi naj cerkev bila konsekrirana, posvečena. Zgodovinsko točni 
so pa podatki o leta 1387 zgrajeni cerkvi v Rušah. Zgraditi jo je dal šentpa-
velski opat Konrad Neuhauser. Pravzaprav je bil bolj »pobudnik« gradnje. 
Prispevke za cerkev so namreč zbrali tukajšnji verniki in zato cerkev ni bila 
pod ingerenco priorja iz Labotske doline, pač pa pod cerkveno oblastjo oglej-
skega patriarhata glede na delitev te oblasti po Karlu Velikem. Povedali smo 
že, da je ruška cerkev takrat sodila pod veliko pražupnijo Hoče. Le-ta je bila 
ustanovljena leta 1146 in je segala od Velke do Borla, Donačke gore in čez 
Sv. Areh na Pohorju vse do Vuzenice. Ruška cerkev je bila torej podružnica.

Trditi, da pred tem letom na »ruškem« ni bilo cerkve (Lovrenška stoji vsaj 
od leta 1184) ali župnije (lovrenška se je 1214 prva odcepila od pražupnije 
Hoče), ne bi ustrezalo dejanskosti. Le nobenih pisnih in drugih dokazov (ne 
v urbarjih ne v latinski kroniki - Notata Rastensia) ni najti. Še manj kakšnih 
gradbenih sledi, ostankov.19 Katoliška cerkev in labotski samostan pa sta na 
ruškem območju širila svoj vpliv. Kljub temu je bila ruška župnija nekakšna 
»zamudnica«, saj je od ustanovitve naprej bila le podružnica pražupnije Hoče. 
Do leta 1490 je sodila pod magdalenski, od tega leta naprej pod limbuški 
vikariat. Ruše so dobile status vikariata leta 1625 in so postale župnija 
šele leta 1684. Spomnimo, da je nato Smolnik bil prenesen izpod lovrenške 
v ruško cerkveno ingerenco komaj leta 1751. Vsaka gradnja cerkve in vsaka 
pridobitev višjega statusa znotraj cerkvene hierarhije pa je prinesla tudi ne-
kaj nejevolje, saj so spremembe meja cerkvenih uprav pomenile za nekoga 
pridobitev, za druge pa izgubo (duš, vernikov, cerkvenih prihodkov). Ob 
gradnji ruške cerkve sta se tako zapletla v odprt spor ruški župnik Volk in 
magdalenski župnik Vulfink, ki pa se je izšel v prid Rušam, tako da je moral 
Vulfink za gradnjo ruške cerkve »prispevati sod svojega najboljšega vina in 
dvajset funtov denarjev.«20

Kje in kakšna kapelica, cerkvica je stala pred letom 1387, tako ostaja za-
vito v ugibanje. Je bilo to morda na istem mestu, na katerem še danes »kra-
ljuje« barokizirana gotska lepotica, ali kje drugje? Že leta 1372 se omenja 
Miklavževa kapela v falski graščini. To ugibanje o lokaciji je smiselno, saj 

19 O »nezanesljivosti« nekaterih nekritično zapisanih podatkov, imen, osebnosti, dogodkov, ustanov … 
v času pred letom 1600 je bilo že nekaj napisana s strani različnih avtorjev, zato tega ne kaže več 
ponavljati.

20 Glej Ruška kronika, s. 131.
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vemo, da se je tudi takrat, prej, preden je stala ruška cerkev na sedanji loka-
ciji, pokopavalo v skladu s krščansko postavo: okoli cerkva ali vsaj v njihovi 
bližini. A za vso to obdobje ni trdnih argumentov, dokazov o tem, kje so 
pokopavali umrle oziroma od kod so jih morda in kam prestavili. Namreč v 
primeru, ko bi bila današnja župnijska cerkev postavljena na mestu propada-
joče skromne predhodnice, bi morali takratno pokopališče okoli nje verjetno 
prestaviti.

Ruše so bile vse do devetnajstega stoletja po številu prebivalcev relativno 
majhen kraj. Wurzer je v času pisanja svojega članka za Drobtinice (1865/6) 
navajal, da štejejo komaj 51 hiš. Tudi občina je bila majhna, na teritoriju da-
našnje občine pa je mejila v okviru fare v različnih obdobjih še z občinami 
Bistrica, Log, Lobnica, Smolnik. Šele v dvajsetem stoletju so se Ruše na te-
melju industrijskega razvoja, pričetega v 19. stoletju, hitro razvile. Na prelomu 
stoletja so bile komaj kaj večje od Smolnika. Posledično je za pokopavanje 
umrlih bil potreben majhen prostor in prostor okoli župnijske cerkve je bil 
namenjen pokopališču vse do leta 1812. Takrat so tu zadnjič klicali k po-
grebu.21 Ker je bila cerkev omejena s taborom, obzidanim obrambnim pro-
storom, ter velikimi zgradbami, kakšne so bili župnišče, konvikt oz. dijaški 
dom, zgradba latinske šole in gospodarska poslopja, je moralo biti pokopališče 
vseeno v zadnjih stoletjih že malce utesnjeno. Sredi pokopališča, pod križem 
na južni strani cerkve, je bila umeščena kamnita plastika na Glaserjevi grob-
nici. Še danes stoji tam - le del se je ohranil. Velikega lesenega križa pa že 
zdavnaj ni več. Za morebitne druge pomembne krajane, ki bi bili pokopani 
tu, na sedaj že nekdanjem pokopališču, nimamo ohranjenih nagrobnikov, 
nagrobnih plošč, evidenc. Duhovniki pa so nam v svojih matičnih knjigah 
umrlih, kroniških in drugih zapisih ohranili podatke o pokopanih v cerkvi in 
o epitafih v njej. Zadnji je o tem pisal znameniti Matija Wurzer. O tem lahko 
prebiramo v citiranih Slomšekovih Drobtinicah na straneh 198 in naprej.

Vprašanje, kje je bilo pokopališče, kdo je bil njegov lastnik, kdo je z njim 
upravljal, kdo vodil pogrebne obrede in »daroval« maše … ni kakšno retorič-
no vprašanje, na katerega odgovor bi bil nepomemben. Videli smo že, kaj o 
tem govori cerkvena postava. Pokopališče naj bo v lasti Cerkve, posvečeno, 
blagoslovljeno, sveto mesto naj bo, na njem naj bodo pokopani katoličani po 
katoliških običajih, službo naj vrše katoliški mašniki, od Kristusa ustano-
vljeni zakramenti se naj spoštujejo, pogreb naj opravi po predpisih določen 

21 V zadnjem desetletju 17. stoletja so še nekajkrat igrali gledališke igre na odru, ki je bil deloma na 
pokopališču pri cerkvi. Po tem se je oder premestil na prostor pred kaplanijo.
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duhovnik, mašniki naj skrbijo za urejenost pokopališča in mašujejo ter molijo 
vsak dan za duše umrlih itd. itd.

Vse našteto in še več sodi med bistvene gradnike Cerkve. Je potrebno za 
oblikovanje, ohranjanje, širjenje krščanskega (katoliškega) občestva. Za du-
hovno skupnost kakor za njeno materialno podstat.

inventar za ruško župnijsko cerkev in Račun za cerkev na pokopališču sta neke vrsta »bilanca«, v 
katerih razen številk, računovodskih postavk … najdemo razne druge opise in zgodovino cerkva. 
Račun razkriva, da si je Woschnagg plačal žerv (žerf, grobnico), a le-te na ruškem pokopališču ni. 

Originalno dokumentacijo hranita nŠam in ŽU Ruše.
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Stran iz inventarja župne cerkve v Rušah z dne 31. 12. 1899.22

Naloge cerkve namreč niso čisto in samo duhovne, dušnopastirske, pač 
pa še povsem prozaične, vsakodnevne, gospodarske, socialne, politične. In 
kakorkoli obračamo, naletimo na materialno osnovo življenja, na človekove 
realne potrebe in njih (cerkveno) pravno ureditev. Pokopališča, mesta, kjer si 
»podajata roke« življenje in smrt, minljivost in večnost, spomin, preteklost in 
upanje, prihodnost, kjer se družita žalost ob zapuščanju tuzemskega sveta ter 
veselje ob odhodu v rajski svet, plačilo za človekovo (brez)grešno življenje, 
poslednja sodba in plačilo za dobra dela … so torej lahko tudi zelo učinkovit 
instrument za realizacijo temeljnih verskih zapovedi.23 Zato naj božje njive 

22 Hrani NŠAM.
23 Na tako opredeljenih pokopališčih ni mesta za vse. Nekdo mora odločiti, koga se bo dalo v posvečeno 

zemljo. Če bi se zelo togo držali načel katolištva, določb, povzetih na prvih straneh knjige Pokopališča 
pri cerkvah, bi naleteli na silne zadrege. Nekoč, ko so bili na naših tleh tako rekoč »vsi« kristjani, če 
že ne katoliki, so bile zadrege manjše. »Zunaj ograje« je bil prostor namenjen nevernikom, poganom, 
pripadnikom drugih ver, konfesij, nekrščenim, umrlim od lastne roke … Danes, v sodobnem, 
ekumenskem svetu in v času zbliževanja (!?) kultur, verstev, civilizacij … bi ostala zunaj pokopališč 
večina umrlih. Mnogi, čeprav neverni, ateisti, pa se tudi danes po smrti prepustijo verskim, katoliškim 
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ne bodo v lasti posvetne oblasti. Cerkev, ki je lastnik, lahko odloča, kdo, kje 
bo ležal po smrti, kdo bo opravljal obrede. Tako lahko veže nase občestvo, 
mu narekuje način življenja, verovanja in ga neposredno nadzoruje. Tako se 
vzpostavlja oblast nad občestvom. Tako se (z zakramenti in zakramentali, 
s plačili, darovi, prispevki, spovedmi in pokorami, sankcijami, pridigami in 
molitvijo, brezpogojnim zaupanjem in vdanostjo, …) vzpostavlja tudi potre-
ben nadzor nad (ne)oporečnostjo življenja posameznika ter za to potrebna 
ekonomska moč Cerkve. Brez vsega tega ni moč vzpostaviti zemeljskega 
kraljestva in rajske skupnosti v onostranstvu.

Ruško pokopališče je bilo nekoč v lasti Cerkve. Tako tisto okoli župnijske 
cerkve kot kasnejše (današnje) na »Špicovi njivi«. Nekdanjega pokopališča pri 
cerkvi že dolgo ni več. Škoda, da ni skoraj nič ohranjenega. Ohranjeni niso 
ne grobovi ne nagrobne plošče. Pokopališče je bilo ustrezno evidentirano kot 
cerkvena lastnina. Bilo ga je potrebno tako pridobiti kot vzdrževati, širiti, 
prenavljati. Cerkev je sredstva za to, da je lahko izvajala svojo dušnopastir-
sko službo ter pridobivala premoženje in z njim gospodarila, vzpostavila 
lastno »ekonomijo«. Morala je, skratka, gospodariti, in njena bilanca je bila 
v osnovi zelo podobna bilancam posvetnih gospodarstev. S končnim ciljem, 
da sta stran prihodkov in stran odhodkov vsaj izenačeni. Ruška župnija je 
bila pri tem uspešna.24 V posamičnih obdobjih zelo uspešna. Zato je lahko 
gradila nove, velike, lepe objekte, ki so služili osnovni namembnosti, cerkev, 
župnišče, pa tudi gospodarske objekte, šolo, dijaški dom, gledališče na pro-
stem, pokopališče, zelo bogato opremljala cerkveno notranjščino, obenem pa 
kupovala še knjige in drugo, potrebno za njeno nemoteno delo. Sredstva so 
se pridobivala na različne načine. Z romarskimi shodi, darovi, nadarbinami 
(beneficiji, prebendami), prispevki, zbircami, raznimi plačili v zvezi s služ-
bo, intencijami in z drugimi običajnimi dejavnostmi. V Rušah so bili stoletni 
romarski shodi in darovi v čast in zahvalo za Marijina dobra dela posebej 
pomembni. Izrednega pomena so bili veliki darovi (gradnje, opremljanje …) 
bogatih duhovnikov, plemičev, raznih upraviteljev graščin in drugih podjetnih 
ter Cerkvi predanih ljudi. Ne kaže podcenjevati še zbranega denarja od gle-
daliških iger, ob množičnih birmah, obhajilih, krstih in pogrebih, ter seveda 
prihodkov od gospodarske dejavnosti in naložb ter premoženja.

običajem in obredom pri pokopu. Zato je razumljivo, da so posvetne oblasti uredile pokopališča in 
obrede temu sodobnemu svetu po meri - in prevzele lastništvo nad pokopališči.

24 O tem smo pisali že v knjigi RUŠE (stavbna - sakralna dediščina).
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Podatke o cerkveni ekonomiji najdemo v Inventarjih. Vpogled v ruški 
Inventar25, sestavljen 31. 12. 1899, je zelo informativen in poučen. Vrednosti 
so se takrat zapisovale v K (kronah) in h (helerjih, beličih, vinarjih).

Najprej je v Inventarju predstavljen popis cerkve.26 Osnovna vrednost 
cerkve (1600 K) je zaradi slabega stanja objekta bila znižana na tekočo vre-
dnost 600 K, skupaj s cerkvico na pokopališču na 750 K. Veliko višje je bila 
ocenjena cerkvena oprema. Altarji, prižnica, spovednica, cerkveni sedeži, 
orglje, zvonik, zvonovi itd. so v Inventarju ocenjeni na 2045 K. Daleč najvišjo 
vrednost so pripisovali štirim zvonovom (800 K). Beneficijski hram (dijaški 
dom, danes imenovan Kaplanija) je bil vreden 400 K. Skupaj nepremičnine 
2445 K. V oči pa bode dejstvo, da za pokopališče in mertvašnico ni navedena 
nikakršna vrednost (!?), čeprav je bilo zemljišče leta 1786 kupljeno. Inventar 
zabeleži, da se je takrat pokopališče prestavilo.

nekdanji konvikt, dijaški dom, kaplanijo … je daroval župnik Štefan Jamnik. (foto Gregor Rezman)

25 Navedbe v sledečem tekstu so prepisane iz Inventarja 1899. Pri naštevanju so uporabljeni tudi nekateri 
v Inventarju zapisani samostalniki v takratnem jeziku (na primer altarji, potrebšine).

26 Ruška cerkev je imenitna. Nazadnje sta o njej kot baročnem biseru pisala v svoji knjigi Barok na 
Slovenskem Metoda Kemperl in Luka Vidmar. (2014) Dobrih štirideset let prej pa je o ruški cerkvi 
prav poetično pisal Marijan Zadnikar (Spomeniki cerkvene arhitekture in umetnosti, 1973 - 75), ko 
je opisoval notranjščino cerkve, to »baročno presenečenje«, kakor lahko preberemo: »To je prava 
paša za oči in veselje za srce, če še ni povsem otopelo.« In še: »Izredna je tale ruška cerkev.« In si ne 
more kaj, da ne bi pel prave ode: »Nikjer več srednjega veka in njegovega mračnjaštva … stojimo v 
izbranem muzeju baročne umetnosti, kjer so zbrane prav vse veje njegovega umetnostnega delovanja. 
To je pravi živi muzej, kjer so vse umetnine žive v prostoru, za katerega so bile ustvarjene.« (Vse na 
strani 153.) Takšne stvaritve pa je treba postaviti, opremiti, jih vzdrževati, opravljati službo za namen, 
za katerega so bile zgrajene: cerkve, pokopališča, kapele … Za to potrebna sredstva so popisana v 
cerkvenih inventarjih, veliko pa o tem pove še prebiranje župnijskih kronik.
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Tudi župnišče je s svojimi sredstvi dal sezidati »Ruški Romul«, župnik in apostolski protonotar, eden 
izmed sedmero Jamnikov, ki so bili dušni pastirji. Štefan Jamnik. Ti velikanski darovi odražajo razliko 

med ekonomskim statusom duhovščine nekoč in danes. (foto Gregor Rezman)

V Inventarju so popisane še vse premičnine (cerkveno orodje in potreb-
šine v zakristiji in v cerkvi, pohištvo, skledice, kelihi, kadilnice, lampice, 
svečniki, bandere, preproge, baldahin, lestenci, slike in kipi, muzikalije …). 
Sledijo paramenti (cerkvena obleka, ornati, številne raznobarvne kazule - 
mašni plašči) ter cerkveno perilo. Še gasilno orodje in 10 K vredna pogrebna 
priprava. Vse zajete premičnine (brez opreme) so bile precej višje vrednotene 
kot nepremičnine skupaj, z zneskom 959 K.

Temu dokaj podrobnemu popisu sledijo postavke cerkvenih dohodkov. 
Premoženje, na katerem so temeljili dohodki, je našteto zapovrstjo:

Cerkveni hrami: stara šola (do leta 1867 v pritličju, potem do 1896 v nad-
stropju - šolska občina je plačevala najemnino) ali prejšnja cerkvena preša; 
hlevi, nadstrešek (huta), gnojišče, drvarnice. Objekti v vrednosti 600 K so 
letno navrgli 160 K dohodka.

Cerkvena posestva: ustanovna (pašnik, vinograd, njive, travnik, les); 
svojinska - prosta: vinogradi v Bresternici, Bistrici, Rušah, travišča, pašnik, 
njiva, les, vrt; cerkev s starim pokopališčem, beneficijski hram, stara šola, 
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kapela in pokopališče; viničarija v Bresternici (ocenjena na isto vrednost kot 
zgradba ruške cerkve) in v Radvanju (ocenjena pol manj).

Skupna vrednost naštetega je znašala 4512 K, dohodki od tega premože-
nja pa 339 K.

luka Jamnik, »oče Ruš«, je razen kapel v cerkvi daroval gradnjo ruškega »javnega vodnjaka«, ki 
je nekoč stal sredi vasi, tam, kjer je danes ploščad pred grobnico. Obnova, ponovna postavitev 

vodnjaka bi bila pravi »okras« za mestni center. Ustrezno mesto bi bilo tudi v parku med kaplanijo in 
kapelico (foto Gregor Rezman)

Druga vrsta premoženja in nanje vezanih dohodkov so bile cerkvene 
glavnice:
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• ustanovne (v javnem zalogu in pri zasebnikih: prve so prinesle 1046 K, 
druge pa 121 K)

• svojinske ali proste glavnice ( v javnem zalogu in pri zasebnikih: obresti 
prvih so bile 356 K, drugih pa 386 K)
Omenimo še pravice, od katerih so naštete cerkvene krave (2), ki so jih 

redili pri kmetih (v Logu pri Šercu). Kmet je v zameno dobil tele, župnik pa 
gnoj (vsako leto en voz) za svoje njive ali vinograde.

Druge pravice so bile mrtvaščina (134 K), stolnina za sedež v cerkvi 
(156 K), darila v denarju (250 K) in razni dohodki (131 K). Pravice, katerih 
navedeni zneski so desetletne povprečnine, so torej navrgle lepe denarce.

Cerkev je imela v zvezi s svojo dejavnostjo in premoženjem tudi visoke 
stroške. Inventar jih navaja, kakor sledi:
• za ustanovljene obletnice, meše in pobožnosti (župniku 263 K, I. kaplanu 

360 K, II. kaplanu 268 K, organistu 147 K, mežnarju 18 K, I. kaplanu za 
postrežbo 10 K in vbogim 15 K)

• za cerkvene potrebšine povprečno 269 K
• za cesarske davke in druga plačila (vinogradi, pristojbine, zavarovanja … 

povprečno 248 K)
• za plačila in nagrade (nadžupniku, dekanu, klučarju, mežnarju, dimni-

karjem … 98 K)
• za stavbe in popravila 69 K
• za cerkveno opravo in pripravo 32 K
• za vinogradne potroške 792 K
• za različne stroške 26 K.

K cerkvenim izdatkom so sodili še štirje štertinjaki vina: za župnika 2 in 
za mežnarja ter organista po eden.

V povzetku Inventar piše, da so znašali združeni predstoječi dohodki 
2603 Kh. Daleč največji so bili dohodki od (finančnih) naložb, 1167 K plus 
386 K, sledijo prihodki od posestev (339 K) in pravic (330 K) ter od daril v 
denarjih (250 K).

Združenih predstoječih stroškov je bilo 1079 K za plačila osebju, 792 K 
za vinogradne potroške, 268 K za cerkvene potrebšine, 248 K za davke in 
druga plačila, 98 K za stalna plačila in nagrade, 69 K za stavbe in popravila, 
32 K za cerkveno opravo in pripravo ter 26 K za različne stroške. Pod črto 
je bilo 9,73 Kh »izgube«, ali kakor je zapisano: »Ako se dohodki primerijo s 
stroški tako je več stroškov za 9,73.«
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Inovativno računovodstvo ali realna slika? Kakorkoli že, v občnem izkazu 
vsega premoženja je na koncu prikazanih 59.002 K in 62 h. Številke, ki so 
zapisane, naj bodo prepuščene v komentar bralcu. Opazno pa je, da v popisu 
ni zaslediti velikega župnišča in da je bila ena ključnih cerkvenih dejavnosti 
(karitativna) skromna, oziroma da za »vboge« ni bilo (ostalo) prav veliko. 
Velika večina je bila porabljena za plačila osebju, za vinograde in za davke. 
Tudi za vzdrževanje zgradb se ni veliko trošilo. So bile te storitve opravljene 
»gratis« ali plačane iz drugih virov?

V Rušah je bila ustanovljena še cela vrsta raznih pobožnosti, bratovščin. 
Njih vloga je bila krepiti vero, pa tudi zagotavljati materialno zaledje. Profesor 
teologije, duhovnik, znani biblicist, semitist in prevajalec dr. Anton Jehart, 
ki sicer ni bil rojen Rušan, je pa tukaj prebil zadnji del svojega življenja, je 
raziskoval zgodovino bratovščin. Članek o bratovščini presvetega Rešnjega 
telesa je objavil v Voditelju po bogoslovnih vedah leta 1911 in tako kot zgo-
dovinar Ožinger ugotavljal veliko gospodarsko moč bratovščine in s tem 
tudi njen vpliv. Bratovščin, pobožnosti je bilo tukaj ustanovljenih več kot pol 
ducata. Ruše so bile v resnici, ne le, kar se tiče verskih vprašanj, duhovnosti, 
umetnosti ter šolstva, zelo pomembne. Pomembne in močne so bile tudi v 
gospodarstvu, v premoženjskem smislu, in videli smo, po svojih družbenih 
(političnih) vezeh, mrežah. Zelo zanimivo je, da so ruški duhovniki, zlasti v 
času pred in po prvi svetovni vojni obdržali svoj vpliv v šoli, nato v Tovarni 
dušika in med družbeno elito. V župnijski kroniki se posebej pogosto omenja 
»gospo doktorjevo«, Goriškovo ženo, pogosto darovalko cerkvi in »režiserko« 
različnih javnih in verskih prireditev.

Po zapisu, ki ga je zapustil m. Wurzer, se v cerkvi nahaja cela vrsta grobnic, a jih ni najti. le za 
luko Jamnika se ve, kje je bil položen k zadnjemu počitku. najdemo še veliko kamnito ploščo brez 

slehernega napisa v tleh južno od prezbiterija, kaj več pa ne. Je pod njo grobnica? (foto Gregor Rezman.)
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Nekoč so še pokopavali v cerkvi. Prav veliko prostora za to ni in očitno 
je, da so bili tam pokopani ali pa so tam dobili častno mesto za spominske 
plošče, epitafe tisti, ki so bili za Cerkev najzaslužnejši. Zasluge se niso me-
rile le v dušnopastirskem smislu ali v kakšni drugi izjemnosti posamezni-
ka, pač pa, med drugim, v skrbi za materialno osnovo Cerkve (in še zlasti 
lokalne cerkve), v smislu prispevkov v obliki darov, zapuščin, volil cerkvi. 
Tako so bila določena privilegirana mesta zadnjega počitka: na zunanjem 
ali notranjem zidu cerkve, v tleh, pod tlakom v zidanih grobnicah, v kriptah 
pod prezbiterijem, v zunanjih grobnicah ob cerkvi, ob zidovih pokopališča 
ali na drugih bolj cenjenih mestih, kjer so se postavljali opazni nagrobniki. 
Včasih je kar sam nagrobnik s svojo pojavnostjo opozarjal na status pokojnih 
in njihove zasluge, ne glede na mesto, na katerem je bil postavljen. Poglejmo, 
kako je bilo s tem na ruškem pokopališču pri in v župni cerkvi. Za nazaj ni 
posebne dokumentacije, virov, dokazov, slik, fotografij. Že zaradi porušitve 
pokopališča pri cerkvi smo hendikepirani pri poznavanju nekdanjega stanja. 
Vemo le, da je pokopališče tu bilo, da je bilo ograjeno - obzidano, da je imelo 
velik križ blizu kipov Matere božje, sv. Janeza in sv. Magdalene. Literatura 
ne navaja niti, ali je bilo posvečeno. Drugače je z notranjščino cerkve. Lahko 
se oziramo po starih zapisih in tudi v naravi še najdemo marsikaj, grobnice, 
posamične grobove, rakve, epitafe. Po tem, ko je svoj članek objavil Wurzer, 
ni več pomembnih sprememb, ni novih pokopov, ne zunaj in ne znotraj cer-
kve, zato je ta zapis, narejen po znameniti Meznaričevi kroniki, temelj sle-
dečega naštevanja. Avtor tega zapisa ne ve, ali so bile ob raznih renoviranjih 
notranjosti cerkve in urejanju okolja morebiti odstranjeni (prestavljeni) grobne 
(zidne) plošče in kakšni opazni grobovi z nagrobniki ali grobnice.

Glaserjevo grobnico je dal leta 1812 sezidati pomembni lastnik smolniške 
kovačije Mihael Glaser, začetnik Glaserjevega rodu na Smolniku, svoji umrli 
ženi Mariji, rojeni Berdnik27. Na grobnico so postavili kamnito plastiko, ki je 
bila poprej na ruški Kalvariji28 in jo je sklesal že leta 1731 Janez Jakob Schoy, 

27 Glej več v članku Matjaža Grahornika, Genealogija rodbine Glaser oziroma Glazer v knjigi Ruški 
domoljubi, LIRA, Ruše 2015, s. 53/4.

28 Edina grobnica, ki je še ostala pred cerkvijo, je vredna omembe. Ni več v celoti ohranjena, je pa zelo 
markantna in ima določeno zgodovinsko vrednost. Opozarja nas na ruško Kalvarijo, saj je nad grobnico 
postavljena kamnita plastika, ki je poprej krasila Kalvarijo. Križev pot so dali postaviti ruški organist Janez 
Feliks Marin in njegova žena Marija Margareta, ki sta bila lastnika zemljišča, in smolniški posestnik Urban 
Hleb. Marina, ki sta na vrhu dala postaviti še tri kamnite križe in sta svoje premoženje dala zapisati cerkvi, 
sta tudi pokopana v cerkvi. Leta 1719 so napravili postaje križevega pota (J. Curk v Ruški kroniki, s. 92 
pravi, da so križev pot od cerkve do Kalvarije uredili leta 1740), aprila leta 1732 pa je bila Kalvarija na 
belo nedeljo blagoslovljena. »Dva patra … sta pred slovesnostjo vodila tridnevnico … Več tisoč ljudi 
je med tridnevnico obiskalo slavne Ruše.« (Hajnšek, Odilo, Marijine božje poti, 170.)
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kipar iz Gradca. Veliko pozneje so na levo stran plastike vzidali Glaserjevo 
nagrobno ploščo. Pred cerkvijo ali na njenih zunanjih stenah ni drugih vidnih 
grobnic ali epitafov. Starodavno pokopališče je doživelo odstranitev gro-
bov (nagrobnikov) v preteklosti v neznanem času, slej ko prej po letu 1812. 
Župnijske kronike tega ne »zaznajo« oziroma so kronike iz tega časa pogre-
šane. Je pa leta 1987 nameščeni župnik Bernard Geršak kmalu po prihodu v 
Ruše dal obnoviti cerkev in okolico (1990). Ta okolica je prav lokacija starega 
pokopališča. Zemeljski nivo je bil znižan tudi za več kot meter v globino, 
odpeljanih je bilo nekaj tisoč kubičnih metrov izkopanega materiala. Z njim 
vred seveda preostale kosti s pokopališča. Mežnar Jože Bezjak se spomni, da 
so precej kosti dali v izkopano jamo na jugozahodu areala nekdanjega poko-
pališča pri cerkvi, nekateri drugi pa so se pritoževali nad ravnanjem v zvezi z 
urejanjem okolice cerkve, saj so bile kosti tudi v materialu, ki so ga odvažali 
na območje viadukta na zahodu Ruš in z njim zapolnjevali tamkajšnje luknje, 
neravnine v terenu. To ne ravno pietetno dejanje bi lahko dobilo nekakšen 
»odpustek« vsaj s tem, da bi se na mestu ob cerkvi, kjer so zakopani drugi 
ostanki umrlih, ustrezno evidentiralo, označilo s spominsko tablo, napisom 
in temeljnimi podatki, da je tu lokacija nekdanjega pokopališča.29

29 Seveda so bila pokopališča okoli cerkva in druga, velika pokopališča, tudi takšna z grobnicami 
znamenitih ljudi, locirana na mnogih krajih. Ko so jih odstranili, niso praktično nikjer imeli za potrebno, 
postaviti kakšen pomnik, kakšno informativno ploščo itd. Le kdo na primer se še spomni, da je bilo 
mestno pokopališče za Maribor na današnjem Slomškovem trgu, nato tam, kjer je danes Ljudski vrt, 
da je bil Madgdalenski park nekoč pokopališče itd.? Le kak starejši občan ali poznavalec; ne izve pa 
o tem nič kak turist, obiskovalec športnih prireditev ali kdo od mladih, ki skozi park hitijo v šolo …

»Kamnita skupina« in nagrobna plošča, vzidana v levi steber skupine. (foto Gregor Rezman)
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Tekst, vzidan v podnožje kamnite plastike na Kalvariji. (arhiv ŽU Ruše)

V kar številnih (verjetno petih) grobnicah znotraj cerkve so pokopani tako 
duhovniki kot posvetni ljudje. Začnimo najprej s tistimi, ki so bili najbolj po-
vezani z lokalnim cerkvenim občestvom. Spomnimo se »onih dobrotnikov, 
ki so v cerkvi pokopani v čast in znamenje njih posebnih zaslug za vero in 
cerkev. Tako počiva v tej cerkvi imenitna in pobožna rodovina Jamnikov, Blaž 
na sredi cerkve, Vid presrečen oča petero duhovnikov pri velikih vratah.«30 
Blaž, dolgoletni cerkveni starešina in njegova žena Kristina sta starša Luke in 

30 Drobtinice, s. 198.
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Štefana. Prvega je Meznerič imel za »očeta Ruš«, »ruškega Romula«, drugega 
za »očeta cerkve«.31 Ne brez razlogov. Bila sta to dva res pomembna duhov-
nika. Drugo vejo Jamnikov pričenjata Vid in Neža, ki sta imela pet otrok. Vsi 
po vrsti so bili duhovniki.32 Blaž in Vid sta, kot je bilo sporočeno, pokopana 
v cerkvi. O njunih ženah oziroma o tem, kje sta pokopani, pa lahko rečemo 
le, da ne najdemo nič, le hladen odnos pozabe. Zanju ni bilo mesta ob možeh?

Luka Jamnik, dolgoletni župnik, ki je dal prizidati kapele k cerkvi, pa tudi 
zgraditi vaški vodnjak za javno rabo in je v Rušah vpeljal gledališke igre, je 
bil počaščen z rako med oltarjem sv. Dizme in sv. Ane ter epitafom na steni.33

Del epitafa luki Jamniku. Tekst - prevod epitafa je objavljen v knjigi J. Smeja Kronogrami skozi čas in v 
knjigi Ruše (mesta miru in spomina - pokopališča). (foto Gregor Rezman)

Jakob Jamnik, doktor svetega pisma in apostolski protonotar, tudi ruški 
župnik, leži v raki ob Luki.

Štefan Jamnik, brat Luke, doktor svetega pisma, apostolski protonotar, 
župnik v Rušah, je ob tem, da je skoraj v celoti prenovil ruško cerkev (notra-
njost) in sezidal beneficiatski hram, sedanjo kaplanijo, na pogorišču starega 
dal sezidati nov farovž. Vsega skupaj je daroval svoji cerkvi okoli 20.000 gol-
dinarjev. Po mašniški službi v Rušah je služboval v Vuzenici kot nadžupnik. 
Tam je tudi pokopan in tam so mu posvetili velik epitaf - prevod najdemo v že 
citirani Smejevi knjigi. Čeprav »oče ruške cerkve«, je pokopan drugje. Seveda 
ni edini pomembni Rušan, ki je našel zadnji počitek izven rojstnega kraja.34

31 Wurzer je pisal, da se Lukež Jamnik »po pravici smejo imenovati oča Rušancev«, kakor se »Štefanu 
po pravici sme prilastiti ime očeta ruške cerkve.« Drobtinice, s. 207.

32 Jamniku so bili, če sledimo zapisom, brez dvoma najpomembnejša rodbina, izvirajoča iz našega kraja. 
Sedem otrok, sedem duhovnikov, med njimi razen dušnih pastirjev ugledni učenjaki, graditelji, nosilci 
odličnih naslovov. Štefan na primer grofovskega. O drugih, sestrah, ki bi lahko bile nosilke naslednikov 
rodu, ne vemo nič.

33 Prevod dr. Jožefa Smeja najdete v njegovi knjigi Kronogrami skozi čas ali v knjigi Ruše (mesta miru 
in spomina - pokopališča), s. 90.

34 Med »Rušane«, ki ne počivajo v Rušah, so pa pomembno prispevali v zakladnico naše preteklosti, 
štejemo na primer ob nekaterih Jamnikih še Jožefa Avgusta Mezneriča (ali pa je slednji bil pokopan pri 
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Velik epitaf Štefanu Jamniku je v dveh stoletjih in pol že precej načela starost.  
Vzidan je levo od vhodnih vrat v veliko, kakšnih 45 m dolgo župnijsko cerkev v Vuzenici.  

za Jamnikom je bil beneficiat v Vuzenici še en Rušan, Jožef avguštin meznerič - marijan, pisec 
znamenite latinske kronike. Bil je tudi velik dobrotnik ruške cerkve.  

iz Vuzenice se je vrnil v Ruše in tu umrl. Verjetno so ga pokopali na nekdanjem pokopališču okoli cerkve. 
na sosednji hiši pri vuzeniški cerkvi je še spominska plošča v čast in spomin a. m. Slomška. 

Tudi on je bil tam, stoletje za Jamnikom (1838/44), nadžupnik. (foto V. in M. Rezman)

V ruški cerkvi naj bi bil pokopan na evangeljski strani velikega oltarja še 
»Janez Caharija žl. Wajsek, pervi ruški farmešter, ki so celo svoje premoženje 
cerkvi izročili«, pravi latinska kronika in tako zapisuje tudi Wurzer.

Ambrož Neuhaus, ruški župnik konec 15. stoletja, je bil tik pred prelomom 
stoletja pokopan sredi cerkve. Kratek čas je bil tukaj župnik. Večinoma bolan 
je leto po nastopu službe v Rušah umrl.

cerkvi na porušenem pokopališču), Marka Glaserja, Benjamina Vivata, grofa Zabea, Franca Minařika, 
Antona Jeharta, Antona Krejčija, Šarhe … Za nekatere niti ne vemo, kje so bili pokopani. Vseh 
pomembnih in uglednih ljudi, ki so se tu bodisi rodili bodisi so tu preživeli del življenja ali bili tu 
pokopani, ne moremo omenjati. Avtor tega članka se zaveda, da ob tisočih pokopanih v Rušah (na 
novem pokopališču okoli 10.000), in ob mnogih, ki so tu nekaj časa živeli in so končali svojo življenjsko 
pot drugje, ne more narediti natančnega popisa. Niti ni mogoče upoštevati in omeniti vseh zaslužnih 
osebnosti, povezanih z Rušami. Na nadaljnjih straneh omenjeni torej niso vsi, ki bi se jih morali 
spomniti, pač pa sledi bolj ali manj arbitraren izbor.
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Jurij Kozina je najbrž najpomembnejši ruški župnik. Vsaj za nekatere. Tak 
sloves si je pridobil s tem, ko je tukaj ustanovil latinsko šolo, zelo pomembno, 
dolgo edino na Spodnjem Štajerskem. V več kot sto letih delovanja je ponesla 
sloves Ruš širom po velikem delu Srednje Evrope in proti jugu. Zadnji zapis o 
njem je pripravil Matjaž Grahornik (2016) in ga je moč najti na spletni strani 
LIRE. Wurzer navaja, da je bil Kozina Rušan, a je upravičeno v to podvomiti. 
Je pa po zapisu v kroniki pokopan v Rušah, v cerkvi, pod velikim oltarjem.

Med tistimi, ki so bili pokopani v ruški cerkvi, pa je še precej imenitne-
žev svetnega stanu, dobrotnikov tukajšnje cerkve. Omenjajo se Magdalena 
Baumeister ob župniku Wajseku, bratu ustanovitelja cerkve. Ana Benigna 
Pavrič, pokopana sredi cerkve. Martin Solhart z ženo Marijo Eleonoro, roj. 
Hornburg, pred Jožefovim oltarjem. Arne Lešnik z ženo Kristino, rojeno 
Pavrič. Oba sta pokopana v cerkvi v novi raki. Vsi so bili pomembni darovalci. 
Jožef Feliks Marin in žena Marija Margareta, zaslužna ob Urbanu Hlebu za 
postavitev ruške Kalvarije, sta tudi pokopana v cerkvi. Več kot ducat polože-
nih v grobnice se našteva v Wurzerjevem članku. Pustimo vnemar, da vseh 
naštetih grobov, grobnic danes ni moč najti v cerkvi. Vsekakor pa zapisano in 
objavljeno še danes daje občutek mogočnosti in pomembnosti ruške cerkve, 
pokopališča okoli nje ter grobnic v njej.

Če bi obiskovalec cerkve iskal napise za omenjene, bi našel le epitaf za 
Luko Jamnika. Drugi grobovi so brez napisov, imen ali celo epitafov. Najdemo 
pa v marmornem tlaku pokrov nad verjetno grobnico.
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POKOPALIŠČE PRI CERKVI BIČANEGA ZVELIČARJA - POKOPALIŠKI 
CERKVI V RUŠAH35

Kot smo videli, pisana zgodovina za farno cerkev v Rušah ni povsem eno-
značna, je pa nedvomno, da je bila prva kapela ali cerkvica postavljena prej, 
preden lahko najdemo zanjo pisne omembe. Da bi bili samostanski menihi na 
Fali brez vsaj kapelice ni prav verjetno, pa tudi kje drugje na območju falske 
gospoščine je bil v času prvotne kolonizacije in širjenja vpliva katolištva za-
gotovo postavljen kak objekt za bogočastje.

Tudi preteklost pokopališča pri (farni) cerkvi ni povsem jasna. V Rušah, 
kamor so večkrat vdrli Turki, je bil leta 1519 zgrajen pri cerkvi obrambni stolp. 
Ker v literaturi najdemo navedbe o taboru, torej o obzidanem obrambnem 
prostoru okoli cerkve, je znotraj tega zidu najbrž bilo tudi pokopališče. Eden 
zgodnejših zapisanih podatkov je, da so pokopališče pri farni cerkvi ogradili 
s pokopališkim zidom leta 1684 (Kavčič). Metka Vrbnjak za poznejše obdobje 
trdi, da je bilo pokopališče v Rušah sredi 19. stoletja ograjeno le z lesenim 
plotom36. Po današnjem stanju visokega in močnega zidu pa bi lahko sklepali 
drugače. Če bi bile na primer Liechtenheimova in Kozinina kronika ter vse 
tiste po Mezneričevi do leta 1895 ohranjene, bi imeli več zanesljivejših po-
datkov. Jože Kavčič v svojem rokopisu o zgodovini ruške cerkve piše, da so 
v velikem požaru 1779 vse listine zgorele. Razen tistih, ki so bile shranjene 
izven župnišča (v takratnem že zidanem dijaškem domu). Tako so ohranjene 
prve mrliške knjige, datirane z 10. januarjem 1691. Ako bi se prečesal arhi-
vski fond falske gospoščine, urbarji itd., pa bi se gotovo našli novi, zanimivi 
in bolj določni podatki.

Več in bolj nespornih podatkov imamo kljub vsemu za drugo novoveško 
pokopališče in pokopališko cerkvico. Že takoj, ko ju omenimo, pa lahko 
povemo: njuna preteklost je podobno zanimiva in malce misteriozna. Vedno, 
tudi v primeru ruških pokopališč, je za boljše razumevanje posameznih fe-
nomenov dobrodošel širši vpogled v historične, kulturne, civilizacijske, go-
spodarske, socialne in druge okoliščine, a ker se o tem tukaj ni možno širše 
razpisati, opozorimo le na kakšen drobec iz tega obdobja. Na čas terezijan-
skih in jožefinskih reform.

35 Ko govorimo v tej knjigi o cerkvah in kapelah, imamo v mislih naslednjo opredelitev kapele: kapela je 
manjši prostor, v katerem verniki opravljajo obrede in se udeležujejo božje službe. Kapela je manjša od 
cerkve, saj je pogosto njen del (nekatere cerkve imajo več kapel), lahko pa je tudi manjši samostojni 
objekt. Je pa kapela večja od oratorija, dela stanovanja ali neke zgradbe, ki je prav tako namenjen 
molitvi. V tem smislu je cerkev na ruškem pokopališču na primer cerkev in ne kapela.

36 Ruška kronika, s. 368.
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Drugo ruško pokopališče je »jožefinsko«. Sodi torej v dobo jožefinizma. 
Le - ta v Rušah ni imel prav hudih zagovornikov. Še najbolj »ljub« je bil žu-
pniku Janezu Nepomuku Godini. A on je to pokopališče že nasledil. Postavil 
ga je župnik Marko Goličnik, župnik z res dolgo tradicijo v Rušah: tod je 
bil duhovnik od leta 1779 do leta 1820. Prišel je sem v času, ko je Jožef II. 
po skupnem vladanju z materjo Marijo Terezijo zavladal kot cesar sam. Zelo 
odločno. Kot prosvetljeni absolutist se je brezkompromisno lotil Cerkve, ki je 
bila ovira njegovim prosvetljenskim, absolutističnim in centralističnim ambi-
cijam v času, ko se je duh francoske revolucije pričel širiti po Evropi in se je 
nato reakcionarna paleta evropskih držav povezala v »sveto alianso«. Jožef 
z materjo Marijo Terezijo je že prej spodrezal korenine Cerkvi na mnogih 
področjih. Ne le, da je Cerkev umikal iz šolstva, da je ukinjal bratovščine, 
samostane, zaplenil samostansko premoženje, ki je prišlo pod erar, ustanovil 
verski sklad, da je bil nasprotnik romanj, zmanjšal je vpliv cerkvenega sod-
stva in sploh podrejal Cerkev državnim koristim. Med drugim je zahteval 
proces prenosa pokopališč iz naselij. V tem času je župnik Goličnik v svoji 
kroniki nekoliko resignirano pisal o tem, kako je moral po zahtevi Kaiserja 
Josepha II. postaviti novo pokopališče37, za katerega je moral kupiti zemlji-
šče nekoliko izven Ruš od kmeta Spitza, delček pa tudi od Zajca in Jamnika. 
Zemljišče je kupil leta 1786.38

Ko je imel zemljišče, se je župnik Goličnik lotil še gradnje pokopališke 
cerkve. Gradnja je pričela leta 1804 in bila zaključena z blagoslovitvijo leta 
1809. Ker je Goličnik v svojih zapisih napravil nekaj napak v zvezi s priimki, 
lastniki, datumi …, je prišlo do nekaj neskladij, ki pa so jih zaznali že prejšnji 
»poročevalci« in jih ne omenjamo znova. Za zgodovino cerkve na pokopa-
lišču pa je pomembno omeniti prenos plastike, kipa bičanega Zveličarja iz 
Bavarske v takratno občino Lobnica (na posestvo Aplienz) in kasneje od tod 
v pokopališko kapelo - cerkev. Poglejmo, kako se je to zgodilo.

V nasledstveni vojni Habsburžanov z Bavarci (1740/48) je Marija Terezija 
potrebovala pomoč. Nekateri Bavarci so jo podpirali. Simon Roth je bil eden 
takšnih, ki so se obrnili proti »svojim«. Skrbel je za to, da so habsburške 

37 Trikotno pokopališče ob cesti iz Ruš proti zahodu - Lobnici - Smolniku - Fali. Tam je pokopališče še 
danes. Glej Pokopališča pri cerkvah LŠ. Pokopališče starejši občani še pomnijo kot »Špicovo njivo«. 
Župnik Godina je prevzel župnijo deset let za Goličnikom in jo vodil tri desetletja. Njemu in naslednikom 
so precej kasneje hvaležni župljani vzidali epitaf na tem pokopališču, na južnem zidu pokopališke 
cerkve.)(Ibidem, s. 230.)

38 Račun kapele na pokopališču sporoča Goličnikov zapis: »Ker je vsled ukaza cesarja Josefa II. 
naročeno bilo novo pokopališče napraviti, tako se je to 1786 začelo. Moral sem zemljo kupiti …« 
(Račun … s. 5.)
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enote po skrivnih poteh prišle na Bavarsko. Po vojni se je Roth upokojil in 
kupil posestvo v Rušah, v občini Lobnica. Pravzaprav steklarno, tovarno za 
steklene bisere. Dovoljenje za steklarno, glažuto je že leta 1744 dobil nekda-
nji učenec na ruški latinski šoli, Italijan Dioniz Nogarina. Koncesije najbrž 
ni aktiviral, pač pa jo je leta 1749 prodal tujemu konzorciju, od katerega jo 
je odkupil Roth. Tovarno je vodil do leta 1760, ko jo je prodal Hieronimu 
Guertlerju, ki pa jo je takoj ukinil in vso opremo prepeljal na novo lokacijo 
visoko v gozdu na Pohorju (Stara glažuta).39

Roth, ki je dal narediti za ruško farno cerkev velik lestenec in ga župniji 
tudi podaril, je bil zelo veren, pobožen bavarski (upokojeni) oficir. Ko je ku-
pil posestvo na Aplenčevem40, je na njem zgradil leseno kapelo (Aplenzen 
Kreutz) zase in za svoje ljudi. Okoli leta 1760 je dal v kapelo namestiti 
kip bičanega Zveličarja, ki ga je prinesel z Bavarske. Kasneje, leta 1788, je 
Aplenčevo kupil še en upokojeni Bavarec, Grossrock po priimku. Za oboje, 
kapelo in kip je po Grossrockovi smrti skrbel njegov naslednik Widman, po 
njegovi smrti pa je pričel proces propadanja. Končno je leseni kip pristal v 
novi pokopališki kapeli - cerkvici.

Grossrock je na Aplenčevem vzpostavil trgovino z lesom, ki ga je proda-
jal (tudi po 400 klafter letno) ptujskemu invalidskemu zavodu. Na posestvu 
Aplenz je še sam ustanovil Invalidengrund (tudi Soldatengrund)41. Godina 
poroča, da je za ptujski Invalidski Inštitut pošiljal toliko lesa, da je bilo po-
trebno zaposliti številno delovno silo. Drvarili so tukaj invalidi, ki so živeli 
v gosto »posejanih« lesenih drvarskih bajtah, kočah na Aplenčevem. Za pre-
voz lesa naj bi Grossrock zgradil veliko ladjo (najbrž je splavaril) in pristan, 
lent. Ker pa je bil zelo podjeten, je med drugim še iskal in kopal (bakrovo) 
rudo. Aplenčevo posestvo, nekaj časa last Grossrocka, je zelo pomembno v 
ruški zgodovini. Po njegovi smrti je tukaj zrastla tovarna pisarniškega pa-
pirja mariborskega podjetnika dr. Hartnagla, nato še velika Woschnaggova 
tovarna vžigalic, zahodna ruška industrijska cona …, konec 20. in predvsem 

39 S preteklostjo te tovarne, glažute, s preteklostjo Aplenčevega, kapele in kipa bičanega Zveličarja so 
se ukvarjali številni raziskovalci, pisci zgodovine (župniki Goličnik, Godina, Wurzer, Kavčič, pa Ignacij 
Orožen, Metka Vrbnjak, Franc Minařik …). Pozorni bralec njihovih prispevkov ne bo spregledal številnih 
razlik v podatkih, ki jih posredujejo, a za bistveno resnico niso najpomembnejše, zato jih posebej ne 
navajamo. 

40 Posestvo Aplenc, znano vsaj od leta 1620 naprej, je bilo zelo različno poimenovano: Aplenzen Grund, 
Aplienzgrund, Valenti Hube (Godina), Aplienz Hof. Na njem postavljena kapela je dobila ime Aplenzen 
Kreutz. O »aplenčevem« glej še Minařik …, s. 88, 89.

41 Jože Kavčič v svojem članku o Zgodovinskem razvoju industrije (s. 5,6) piše, da je bil razpuščen leta 
1841.
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na začetku 21. stoletja pa nova stanovanjska soseska, ki danes šteje kakšnih 
500 prebivalcev. Zaenkrat je žal ostala torzo.

Takrat, konec 18. stoletja, so tukajšnje prebivalce, Lobničane, ki so imeli 
svojo občino, prebivalce občine Smolnik ter Rušane in prebivalce vasi Bezena, 
pokopavali na novem pokopališču. Umrle iz občin Bistrica in Log so večino-
ma pokopali na bližnjem Limbuškem pokopališču. Župnik Goličnik je zemljo 
za pokopališče kupil, kot smo videli, leta 1786. Prva je bila tam pokopana 
Kunigunda Klauser iz Bezene že januarja istega leta. Tam se je pokopavalo 
dvanajst let. Ker so bila trupla pokojnikov na novem pokopališču po dvanaj-
stih letih še nestrohnjena, ali kakor najdemo zapisano v Računu kapele na 
pokopališču, zato, ker »so merliči po 12 letih skoraj v grobu še celi bili«, so 
nekaj časa zopet pokopavali pri župnijski cerkvi. Račun nato našteje poko-
pane na novem pokopališču v teh letih:
• iz Smolnika 140
• iz Ruš 131
• iz Lobnice 90
• iz Bezene 32
• iz Bistrice 31
• iz Loga 29.

Pisec Računa pravi, da jih je bilo do 12. 2. 1797 pokopanih 453, torej 
»počez na leto 38«.42 Ti podatki so precej pomenljivi z ozirom na takratno 
demografsko podobo naših bližnjih krajev. Danes se pokoplje precej več ljudi 
letno, a jih je seveda nekaj pokopanih brez duhovnika. Pred okrog sto leti, v 
času pred, med in po prvi svetovni vojni, je bilo pokopanih letno večinoma 
med petdeset in celo do sedemdeset pokojnikov. V cerkvenih knjigah so za-
beleženi vsi, čeprav so nekateri ostali brez poslednjega duhovnikovega bla-
goslova. To so bili tisti, ki so bili mrtvorojeni, nekrščeni, samomorilci, pripa-
dniki drugih veroizpovedi. Samo mimogrede in zaradi zanimivosti povejmo 
še, da sta umrle tukajšnje prebivalce poslednjič blagoslovila tudi dr. Anton 
Korošec (Enkrat med prvo svetovno vojno; takrat je bil državni poslanec.) 
in znameniti duhovnik, profesor teologije dr. Anton Jehart (Nekajkrat med 
obema vojnama.), ki je zadnje obdobje svojega življenja preživel na Smolniku, 
na »Jehartovem«. Tam gori, v Hlebovi cerkvi je pogosto maševal, še celo po 
drugi vojni; pa tudi mazilil.

42 Podatke navaja Matija Wurzer (kaplan Pinterič) v Računu kapele na pokopališču na strani 5.
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Po letu 1797 so ponovno pokopavali na starem ruškem pokopališču pri 
cerkvi. Evidentiran je še pokop iz leta 1812. Kako točni so ti podatki in koliko 
so zanesljivi najbrž ne moremo z gotovostjo trditi. Zlasti ne, ker so medtem 
najbrž pokopavali tudi na novem pokopališču, saj so tam začeli z gradnjo 
pokopališke kapele - cerkvice leta 1804/1809, ko so vanjo prinesli tudi prej 
omenjani Rothov kip bičanega Zveličarja. Nekateri menijo, da naravnost iz 
propadajoče kapele, drugi pišejo, da je romal od enega do drugega lastnika, 
dokler ga ni na koncu odkupila občina in dala prenesti v novo kapelo.43 Preden 
so pričeli graditi, je Župnik Goličnik, ki je bil očitno zelo redoljuben in lo-
jalen, zaprosil gubernij (upravo) za dovoljenje. Ko je dovoljenje dobil, tako 
sam piše, se je začelo. Zgradili so jo tukajšnji verniki, ki so zbrali prispevke 
zanjo. Pri gradnji so morali upoštevati navodila gubernija. Ta so terjala, da 
cerkev ne sme biti prevelika in da stroški ne smejo biti previsoki. Župnik je 
natančno vodil videnco in poročal o darovih. Podatke je zapisoval v zapisni-
ku dobrotnikov med leti 1804 in 1807. Sprva majhna lesena kapelica je bila 
od Pfarrsgemeinde leta 1809 na novo pozidana in hoški Hauptpfarrer Franz 
Augustin je dovolil blagoslov.

Pokopališka cerkvica ni bila prav velika. V Računu piše, da tloris meri 
dobrih 45 kvadratnih metrov. Po tistem, ko so farani postavili leseno kapelico 
sredi pokopališča, so jo še prezidali, dozidali, opremljali in tako ali drugače 
prenavljali. (Danes je tako približno trikrat večja, osem metrov široka in sla-
bih dvajset dolga, tako da bi jo težko imeli za kapelo.) O tem najdemo precej 
podatkov v župnijskih kronikah in drugih zapisih. Že leta 1824 je dobila status 
podružnične cerkve. Leta 182844 je bila za tri sežnje (ca 5 m) podaljšana, dobi-
la je zvonik in pevsko emporo, leto kasneje nov oltar. 1855. leta so na pobudo 
smolniškega župana in podružničnega ključarja Karla Glaserja Smolničani 
prekrili streho in sami prevzeli vse stroške. V Računu sicer piše, da so cerkev 
povečali, dozidali nov stolp in vso prenovili že leta 1853 (Smolničani so za 
to dali 700 kron!), dve leti kasneje pa so nanjo posadili novo kupolo, ki so jo 
v procesiji nesli iz Ruš. Takrat znamenite cerkve Marijinega obiskovanja na 

43 Simon Roth je doživel visoko starost, a je umrl zelo bolehen in debel, tako da ob koncu življenja ni mogel 
več hoditi. Prav veliko pa o Rothu ne vemo, čeprav smo videli, da je bil pomemben gospodarstvenik, 
zelo pobožen vernik in tudi dobrotnik ruške cerkve. Njegov lestenec, rekonstruiran, še vedno visi s 
stropa ruške farne cerkve, in mnogi ga prihajajo občudovati. Narejen je bil v majhni tovarni stekla ob 
Lobnici, ki je premogla le 2 talilna lonca (drug zapis govori o šestih). Tovarna ni štela kaj prida več kot 
ducat zaposlenih, ne upoštevaje tiste delavce, ki so iskali, kopali rudo in za katere je zgradil kapelo, 
da bi se lahko ob sobotah popoldne in v nedeljo udeleževali bogoslužja.

44 Takrat je župnijo začasno vodil provizor (pomočnik, oskrbnik) Janez Švarc, ki ga vsi seznami duhovnikov 
redno spregledajo.
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Smolniku še ni bilo. Veliko prenovo cerkve iz leta 190545 popisuje župnijska 
kronika. Prav tako druga vlaganja v 20. stoletju. Nazadnje pa se je končala še 
ena obnova pred nekaj leti, že v tretjem tisočletju. Škoda, da se ni obnovilo 
vgrajenih epitafov, nagrobnikov številnih znamenitih Rušanov in Rušank na 
njenih zunanjih zidovih.46

V cerkvico vstopimo skozi lepo izrezljana vrata, ki jih je, kot piše Curk, 
okoli leta 1900 izrezljal kaplan Anton Pinterič. Ta je svoje avtorstvo izpričal 
tudi v zvezi z nekaterimi drugimi rezbarskimi in mizarskimi, umetniškimi 
izdelki. Tako je izdelal na primer leseno opremo za marmorni krstilnik za 
selniško cerkev. Pokopališka cerkev ne po volumnu, velikosti, zunanjosti in 
ne po notranji opremi ni primerljiva z župno cerkvijo. Obdržala je svoj od 
gubernija določen podrejeni položaj in v ničemer ni »konkurenčna« glavni 
cerkvi, ki je po Zadnikarju »velik kulturni spomenik«, zapiše pa še: »V gotsko 
posodo je tu barok nalil plemenitega vina.«47 Cerkev Zveličarja je bolj pri-
merljiva s tisto na Smolniku. Enoladijska z nekaj pilastri in stensko slikarijo. 
A ne ena ne druga nista brez opazne opreme. Sicer je ta bolj na dekorativni 
ravni, vendar se vseeno vidi, da so graditelji hoteli poudariti pomembnost z 
opremo, slikarijami itd.48

V cerkvi bičanega Zveličarja je osrednje pozornosti vreden baldahinast 
oltar. Vanj je postavljen Rothov kip z Bavarske.49 J. Curk in S. Vrišer opo-
minjata še na Barbarin kip in kip sv. Janeza Krstnika. Pomembnost pa po-
večujeta še sliki z Jezusom in Marijo v neposredni bližini. Račun našteva še 
mnoge druge slike: sv. Družine, sv. Žalostne matere, sv. Antona, sv. Trojice, 
sv. Terezije, Snemanje s križa iz leta 1744 … Vsega več kot deset kipov in 
slik. Doslej so bile slike že deležne »zmikavtske pozornosti« (2014), a hvala 
bogu zopet »najdene«. Če od opreme omenimo še orgle, kupljene 1837 in 
kasneje zamenjane s harmonijem, ter zvonove, deležne podobne medvojne 

45 Pri tej obnovi so našli »popis od leta 1855, kteri se znajde v Kroniki II« (glej Račun, s. 4). Poudarja se, 
da je bila kapela zgrajena za časa župnika Goličnika. Povzema se tudi napačni podatek o cerkvi iz 
leta 1004, saj naj bi bila kapela zgrajena in bičani zveličar vanjo umeščen na čast 800 letnice župne 
cerkve.

46 Večina podatkov o kapeli je povzetih iz dokumenta Račun kapele na pokopališču, katerega original 
hrani ŽU Ruše. Enako velja za opremo, kipe, slike.

47 M. Zadnikar, Spomeniki cerkvene arhitekture in umetnosti, s. 153.
48 Cerkev na pokopališču v Rušah je tako precej bolj »impozantna« kot na primer kapeli na pokopališču 

Pobrežje. Za marsikakšnim pokojnikom se v njej opravijo poslovilni obredi, maše zadušnice.
49 Po kipu je cerkvica dobila ime. Sergej Vrišer v svoji knjižici Vodnik po ruških cerkvah za oltar piše, da 

»je delo izurjenega rezbarja iz 18. stoletja« in da zbuja »umetnostno pozornost«. (Vodnik po ruških 
cerkvah …, s. 16.) 
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usode kot številni drugi, lahko z naštevanjem zaključimo. Za podrobnejše 
poznavanje je najboljši vir večkrat navajani Račun kapele na pokopališču. Po 
svoji strukturi je zelo podoben Inventarju ruške cerkve iz leta 1899. Obsega 
tako prihodke kot odhodke, premoženje, finančne naložbe, opise zgodovine, 
objektov ter opreme. Takratni župnik M. Wurzer je dodal še sporočeno de-
kanovo in svojo voljo, kako naj se potroši cerkvi namenjen denar Kunigunde 
Richter in njegove sestre Ursule Wurzer.

Fotokopija lista, vloženega v Račun. Govori o spoštovanju volje zapustnic, in, danes bi rekli, 
»transparentnosti« poslovanja.

Pokopališče je bilo v preteklosti večkrat povečano. Najprej leta 1912. 
Takrat so dokupili zemljišča, ki so ostala v lasti takratnih štirih občin župni-
je Ruše in Limbuš. Politične in druge okoliščine so v novejšem času terjale 
lastniške spremembe, tako da je pokopališče danes v celoti v lasti Občine 
Ruše. Nazadnje je ta na prelomu tisočletja dokupila nekaj zemljišč še na 
zahodni strani ter poskrbela za prostor za parkirišča (za prehodni čas) in 
povečanje grobnih arealov, a daleč premalo, da bi lahko širila pokopališče v 
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skladu s prostorskimi načrti. Veliko časa za to, da se zemljišča odkupijo, pa 
ni več. Dokup zemljišč in ureditev parkirišča bi moral biti ob finančno manj 
zahtevnih kulturno varstvenih posegih ena prvih nalog občine. Poglejmo 
sedaj, kakšno je stanje pokopališča danes in kakšni so načrti za bodočnost!

Urbanistično je pokopališče skoraj idealno umeščeno. Župniku 
Goličniku se imamo zahvaliti za to. Lahko dostopno, tudi peš, med vzhodnim 
in zahodnim delom Ruš. Gradnja hiš se še ni prenevarno približala, tako da 
lahko ta del ruške občine vse do prve zahodne, lobniške industrijske cone 
brez zadreg poimenujemo Mirje. V bližnji stanovanjski soseščini namreč ni 
kakšne hrupne obrti ali druge dejavnosti. Dolgoročno bi bilo nujno to ohraniti.

Ruško pokopališče tvorijo pravzaprav tri deli. Staro, z dvema krakoma 
obzidano trikotno pokopališče je skoraj v celoti zasedeno. »Objema« cerkev. 
Sprehajalec hitro opazi, da so bili upravljavci pri načrtovanju grobnih polj 
premalo pozorni, saj razen treh glavnih peščenih poti od vzhoda proti zahodu 
ni več mogoče zagotoviti ustreznejših, širših prečnih potk in ozelenitve med 
grobovi. Zato deluje pokopališče nekako »stisnjeno, prenatrpano«, grob do 
groba. Hortikulturna ureditev je bolj naključna, a sreča je, do se je upravljavec 
dovolj trmasto upiral posamičnim zahtevam, da se podrejo že precej visoke 
ciprese, s katerih padajo iglice - seveda tudi na grobove. A brez teh cipres 
in nekaj drugih višjih grmov bi bilo pokopališče videti kot prava puščoba. 
Kot kakšno »odlagališče«. Tako pa ima obiskovalec le še vtis, da je obiskal 
»božjo njivo« z lepo, skrbno vzdrževano cerkvijo kot dominantno gradnjo 
vsega pokopališča.

Novejši del je bolje funkcionalno urejen. Geometrijsko pravilno oblikovan, 
od starega dela ločen le z obratno postavitvijo prve vrste grobov. Prehod med 
stari in novim delom skorajda ni opazen, pokopališče deluje kot enovit pro-
stor. Med grobovi so dovolj široke peščene poti. Tudi za ohranitev teh se je 
moral upravitelj potruditi in se upreti posamičnim zahtevam najemnikov, da 
bi se »vse lepo tlakovalo«. Poslovilna veža, hišica za prodajo sveč in prostor 
za odpadni material so diagonalno postavljeni in podrejeni pokopališkemu 
polju. In cerkvi. Prav tako druga infrastruktura, nadstrešek, lopa za orodje. 
Žal pa ni dovolj zemljišč za kakšno »bolj ambiciozno« zeleno površino in 
hortikulturno ureditev.

Najnovejši del, recimo mu »žarno območje«, je bolj »industrijskega« iz-
gleda, a je dobro skrit za »zelenimi zavesami.« Načrtovani žarni zid še ni 
zgrajen. Prostor se hitro polni. Nakup sosednjih, za širitev potrebnih zemljišč 
(zahodnih in južnih) bo, kot rečeno, kmalu postal nuja. Morda bo takrat 
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vzpostavljena površina za raztros pepela, morda bo v kakšnih odločevalskih 
organih na pozitiven odziv naletela misel o parkovnem delu božje njive.50 
Pokopališča - parki danes niso več kakšna posebnost, ampak simbolizirajo 
tenkočutnost ter celo privabljajo turiste. Nekatera mesta se rada »postavijo« 
s knjigo o sodobnem mirogoju.

Najbolj nujna od vseh pa je v sodobnosti najbrž ureditev parkirnih mest za 
obiskovalce, pogrebce, sorodnike. Ruško pokopališče jih nima. Razen nekaj 
začasnih, vzpostavljenih na predvidenih poljih za grobove. Vsak večji obisk 
ob pogrebih je zato razlog za nejevoljo tistih, ki morajo parkirati na pločni-
ku, na njivah, kjer pač najdejo prostor. Prostorske ureditve, načrti obstajajo. 
Potrebno bo še nekaj politične volje. Ne le za prerazporejanje »profitov«, ki 
se ustvarjajo ob pokopališki in pogrebni dejavnosti. Volja, hotenje, senzibil-
nost bodo pač potrebni tudi za to, da se dvigne raven počutja obiskovalcev, 
estetika, funkcionalnost, pietetnost.

Cerkev bičanega Zveličarja je pravo »središče« pokopališča in tudi »knjiga« 
lepega dela naše preteklosti. Njeno gradbeno zgodovino smo že orisali. Poglejmo 
še, kaj nam govore v zidove vgrajeni nagrobniki, plošče in najbližji grobovi. 
Skorajda »trčimo« v nagrobne plošče nekoč mogočnih posestnikov, kmetov, 
kovačev, gostilničarjev, mlinarjev … Ker smo o Glas(z)erjevem rodu obširneje 
pisali v dveh knjigah Lirine založbe51, se bomo na tem mestu le bežno dotaknili 
njihove preteklosti. Velik del tega znamenitega ruškega rodu, po pomenu morda 
primerljivega rodu Jamnikov, ima vzidane nagrobne plošče v zidove cerkve, ali 
pa so pokopani neposredno ob cerkvi. Tu so: Michael Glaser, kateremu je ploščo 
namenilo njegovih deset otrok; Maria, r. Wutte, njegova druga žena; Carl Glaser 
in žena Barbara; Jožef Glaser in žena Ivana, roj. Stampfl, ter njuna hčerka Jožefa 
(prva, v katere priimku je bila zapisana črka z in ne s) in številni drugi potomci, 
po vrsti posestniki in gospodarstveniki. Tik pred vhodom v cerkev imajo grob 

50 V bližnji Vuzenici, kjer ima pri vhodu v cerkev, precej večjo od ruške, velik epitaf naš rojak Štefan 
Jamnik, imajo dve pokopališči. Ko vstopite na staro pokopališče, lahko dobite občutek »drugačnosti«. 
Vse zeleno, marsikje le opuščena gomila brez nagrobnika, med drevjem umeščeni grobovi delujejo bolj 
pomirjajoče … Morda bi kdo pomislil, da je vse skupaj le zapuščeno, a ni povsem tako. Bolj spominja 
na sodobna parkovna in gozdna pokopališča, čeprav takrat nekoč, ko je bilo to edino vuzeniško 
pokopališče, ni bilo tako zamišljeno. Podobno velja za smolniško pokopališče, ki deluje mnogo bolj 
»prijazno« od urbaniziranih, z betonskimi tlakovci »urejenih« pokopališč, katerih sestavni del postajajo 
vse bolj pogosto »nadstropne«, nišno oblikovane rozete. Pred njimi skorajda ni prostora za svojce, 
ki bi se radi spomnili matere … ob dnevu »vseh svetih«, ko potomci prinesejo svečko. »Pretvorba« 
umrlih v diamantne kroglice, ki jih imajo nekateri na nočnih omaricah, deluje seveda še bistveno bolj 
groteskno!!! Kako dolgo bodo v tem »neoliberalnem« svetu pokopališča še sploh potrebna??? 

51 Ruški domoljubi, Ruše 2015 in Ruše (talenti v Gla(s)zerjevem rodu), Ruše, 2016.
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Karl in Marija, roj. Kurnik, ter pomemben podjetnik in narodoljub Viktor Glaser. 
Nekoliko stran, ločeno od drugih Glas(z)erjev in ne v grobu očeta in matere, pa 
je še družinski grob pesnika Janka Glazerja.

Na čelni strani cerkve najdemo desno od vhodnih vrat vzidani nagrob-
ni plošči za še dve pomembni osebnosti. Plošči Antona Hleba in Katarine 
Kormon. Med tiste, tu pokopane že v prvi polovici devetnajstega stoletja, sodi 
Anton Hleb. Oče Luke Hleba. Hlebovo je bilo znamenit smolniški »prosve-
tljenski« center že v Antonovem času.52 Njegova rana smrt v gozdu je bila 
razlog, da se je sin Luka z univerzitetnih študijev v Avstriji vrnil na kmetijo in 
ostal osrednja smolniška intelektualna osebnost do smrti. Ob Antonovi plošči 
je tudi tista njegove sodobnice Katarine Kormon, rajne matere Maroltove, s 
prav ganljivim napisom:

Tekst v naravi že povsem zbledelega napisa. (foto Gregor Rezman)

52 Prav tam.

Glejte!
Dragi Mosh M. s. Otrozi,

sh lahta in vsi Perjat eli.
Tu pozh i vam vasha Raina

Kat arina Kormon sdaj
Moja serzhna shela sdajna

Je hvam s Vezhnosti nasaj!
Vi hat eri she sh i vit e
lubit e se med seboj

Sa Nebese se sherbit e
srezhno prit e sa men oj.

Raina
Mogozhna hishna Mati Marholtoe

Prislae v smoln iki
Rojen i 16. Nov. 1785
Vmrli 23. Mai 1848

Bog jim ezhni pokoj daj
Po zhasnemo prepiru

Vezhna luzh jim svet i naj
Pozh i vajo naj v miru.
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Pozh i vajo naj v miru.



Vili Rezman

- 45 -

Na cerkvenem zidu so vgrajene še plošče posestnikov, kmetov Srnečevih, 
Sernčevih, Novakov, Črnkovih, Šarhov in drugih. Novakovi (Črnkovi) so 
v Rušah pustili pomembno »zgodovinsko sled« na področju kulture, do-
moljubnosti, šolstva, znanosti. Mule je bil nekoč znan priimek v Rušah. 
Mogočni mesarji, gostilničarji, posestniki. Domoljubni. Njihovo premoženje, 
nekdanja osrednja ruška gostilna, danes, seveda v drugih lastniških rokah, 
prav neverjetno razpada in kazi center Ruš - občini vis a vis. Še ena pomemb-
na rodbina, ki je prispevala k ruškemu razvoju, ima vgrajene plošče v cerkveni 
zid. Pinteritschevi. Kmetje, posestniki, mlinarji, gostilničarji. Do danes se 
je za njihovo hišo, mlin ob Lobnici pri nekdanji kovačiji (tovarni Jeklo Ruše, 
ki so jo nedavno lastniki pognali v stečaj), ki je že zdavnaj postala povsem 
stanovanjska zgradba, obdržalo poimenovanje »Mlin«.

Rodbina zinke je bila pomembna za lobniški (glažutarski) razvoj na Gornji glažuti. malo pred polovico 
19. stoletja so postali upravitelji, nato lastniki, nosilci tehnološkega in družbenega razvoja tega 

hribovskega zaselka. Danes tam ni »praktično ničesar več«. (foto Gregor Rezman)

Zgodovine na zidovih cerkve na pokopališču s tem še ni konec. Tam najde-
mo vzidane plošče Zinkejevih. Pomembnih gospodarstvenikov, glažutarjev 
izpod Areha. Bili so ne le lastniki, ampak tudi nosilci tehnoloških inovacij, 
razvoja po tridesetih letih 19. stoletja. To je bil čas, ko je glažuta štela to-
liko zaposlenih, da je imela lastno cerkvico in šolo. Napisi na zidu cerkve 
ali na grobovih ob cerkvi pa nas spomnijo še na šolskega nadzornika Ferda 
Bobiča in nadučitelja Johanna Kocmutha (19. stol.) ter na nekatere druge, 
katerih družbene vloge niso enako poznane. Razen tisti, ki so jih »igrali« 
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duhovniki: zlatomašnik Jan. Godina, Božidar Wurzer, biseromašnik, Jožef 
Kavčič, ki je bil tudi lokalni zgodovinar, domoljub in »okoljevarstvenik«, 
dolgoletni župnik (in ljubitelj nogometa) Viljem Jevšnikar. Prišteti moramo še 
vsaj Miška Horvata, upokojenega duhovnika iz dolenjskega Krškega in sina 
»oča Srneca«, Janeza Srneca, bogoslovca, ki je, skoraj sošolec Luke Jamnika, 
tik pred zaključkom študija umrl. Ob poti k cerkvi je še grob župnika Ferda 
Pšundra, ki je vodil župnijo kar četrt stoletja, na istem zidu bolj zahodno pa 
je na nagrobniku napis, ki razodeva še mesto zadnjega počitka duhovnika 
Romana Skerbsa. Bil je eden tistih mladeničev, ki so si izbrali posvetne ži-
vljenjske cilje. Roman je želel biti gozdar. Zora Zorec je o njem zapisala, da »je 
bil kot mlad zelo vesele narave, pevec in muzik … in zelo dober matematik.«53 
Kot mnogo drugi se je moral ukloniti ambicijam staršev - postal je duhovnik.

na južnem zidu pokopališke cerkve je vzidana velika plošča trem župnikom, ki so dolga leta vodili 
župnijo - Godini, Wurzerju in Jevšnikarju. med njimi je na častnem mestu tudi nekdanji župnijski 
upravitelj Jožef Kavčič, ki je veliko časa namenjal pisanju o ruški zgodovini. (foto Gregor Rezman)

53 Skerbsi na Smolniku, tipkopis (Zore Zorec), s. 6.
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Na zahodni strani cerkve najdemo skoraj popolnoma zbledele nagrobne 
kamne - plošče pomembnih Rušanov - Smolničanov. Minařikov. Pravzaprav 
Čehov, močno povezanih z grofi Zabei. Nosilcev tehnoloških inovacij na 
področju glažutarstva pri nas. V glažuti, ki je pustila v slovenski preteklosti 
najglobljo sled. V glažuti, ki jo poznamo pod imenom »Novi Benediktov 
dol.« Naveze Vivat - Zabeo - Minařik poznavalci ne spregledajo. Spoštovani 
profesor, znanstvenik, Franc Minařik sicer ne počiva v Rušah, vsaj nekateri 
pa se spominjamo, da je bila njegova lekarna na Glavnem trgu v Mariboru 
nacionalizirana, oprema pa je kasneje s pridom služila v lekarni v Rušah.54

Skerbsi (p.d. Hlebiči), začetniki stoletne rodbine. Tu žive vsaj od začetka 17. stoletja. nagrobna plošča 
je vzidana v južni pokopališki zid. (foto Gregor Rezman)

54 Glej Lekarne Maribor, Maribor 2013.
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Ob pokopališkem zidu, zlasti južnem, manj ob severnem in zahodnem, je 
vrsta velikih grobov in nekaj grobnic. V največji ležita zakonca Juršič, ki v ruški 
preteklosti nista posebej prepoznavna, v najopaznejši pa rodbina nekdanjega 
zdravnika in župana Goriška. Večina velikih grobov je bila postavljena pomemb-
nim posestnikom in kmetom. Ob nekaterih, ki smo jih že omenili, pripišimo 
še druge priimke: Rathei, Čander, Robnik, Sernc, Harič, Cebe, Jurše, Grisold, 
Marinc, Hlebič-Skerbs-Skerbinjek55, Lingelj, Globokar-Jurko … Zanimivo je, da 
drugi, tudi pomembni za razvoj ruškega gospodarstva, kovači, glažutarji, mlinar-
ji, gostilničarji, direktorji … nimajo tako opaznih grobov. Zelo skromen je tako 
nagrobnik Stanislava Bokszczanina, svetnika tovarne dušika v Rušah. Domačini 
so ga nekako izgubili iz spomina, čeprav je bil povezan z Rušami še kot poljski 
študent, ki je sodeloval pri gradnji tovarne dušika. Vseskozi je bil vodilni tehnični 
strokovnjak v tovarni, za nameček še zelo priljubljen med zaposlenimi. Prijel se 
ga je vzdevek »delavski očka«. Njegov grob je prvi z leve ob nekdanjem glavnem 
vhodu na pokopališče, ki ga je nekoč krasil velik portal z lepimi kovanimi vra-
ti. Če bi se kdaj vse skupaj posrečilo obnoviti, s cipresami, ki so se nekoč tukaj 
»košatile« vred, bi bil to pravi »pokopališki okras«. A verjetno bi kdo izražal 
pomisleke, ker bi se spremenila veduta in bi cerkev ne bila tako izrazito vidna 
ob vstopanju na pokopališče. Občina hrani skico nekoč že načrtovane obnove.

V Ruše je prišel S. Bokszczanin še kot študent. Sodeloval je pri gradnji TDR. Ostal je do smrti »zvest« 
Rušan, zelo priljubljen med delavci in spoštovan med krajani. (foto Gregor Rezman)

55 Skerbsi (pd Hlebiči) so bili ena prvih mogočnih pohorskih rodbin. Njih začetek sodi že vsaj v prva leta 
17. stoletja. Z mnogimi porokami, nasledstvi so se priimki spreminjali. Poročale so se med seboj 
pravzaprav vse veleposestniške, kmečke rodbine (Hariči, Arli, Glaserji, Grizoldi, Sernci, Marolti, Seizi, 
iz Lovrenca Lakužiči, Ladiniki …). Skerbsovi nasledniki v Rušah so bili med drugimi tudi Skerbinjeki, 
na primer Vanda Skerbinjek, ki je mlada umrla v Aušvicu, Vlado Skerbinjek, po drugi vojni odlični 
odbojkar, kapetan jugoslovanske reprezentance, tragično skupaj z ženo umrl v avtomobilski nesreči, 
pa Majda Čučkova, vodilna ženska na ruški povojni kulturni sceni, Angelca Jenčič Jankova, gledališka 
igralka in mnogi drugi, ki so močno zaznamovali ruško in tudi lovrenško ter širšo okolico. 
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Ko govorimo o gospodarstvenikih, ki so se z velikimi črkami vpisali v ruško 
preteklost, moramo razen že navedenih z obžalovanjem omeniti vsaj dva, katerih 
groba ne eksistirata več. Vincenca Woschnagga, mogočnega fabrikanta, ki je bil 
sicer pro nemško usmerjen, a lastnik več tovarn v Rušah in na Smolniku. Imel 
je v lasti tovarno vžigalic, kovačijo, tovarno mila in tovarno kisline, v načrtih 
pa je imel še veliko žago in lastno elektrarno ter prevzem kovačije, ki mu jo je 
»speljal« Pogačnik (oziroma narodno zavedni Rušani ter Mariborčani). Literatura 
govori o njegovi grobnici v bližini pokopališke cerkve, a o njej ni nobene sledi 
več. Prav tako ni več sledi o grobu Benjamina Vivata. Bil je najpomembnejši 
slovenski lastnik več glažut. Imel jih je v današnjih občinah Ribnica na Pohorju, 
Lovrenc na Pohorju in v Občini Ruše (na Smolniku). Danes smolniški zaselek, 
kjer je delovala njegova (po njegovi smrti Zabeova) glažuta, imenujemo Glažuta. 
Poseben prostorski akt za ta zaselek predvideva »revitalizacijo« območja, a je 
na žalost nekdanje glavno poslopje glažute v lasti občine pogorelo in sedaj na 
pol obnovljeno čaka na nadaljnjo usodo. Vivata so po smrti pokopali na ruškem 
pokopališču. Kje je njegov grob, se ne ve. Menda so ga ekshumirali. Če so ga 
potem res pokopali kje drugje, ne vemo. Morda je bil njegov grob celo preprosto 
opuščen. Za grob Ignaca Vivata, rojenega leta 1888 - umrlega leta 1963, ne po-
znamo rodbinskih povezav. Najbrž jih z Benjaminom in njegovim naslednikom 
Edvardom, dedičem glažute, ni. Genealoške raziskave bi povedale več. Tudi o 
Vivatovih naslednikih, ki imajo grob v Lovrencu.

Grob Ozimovih. Valentin in marija sta prednika novinarja Rudolfa, očeta Vojka in igorja Ozima. Vojko je 
bil gospodarstvenik, direktor, znanstvenik ter (zaslužni) univerzitetni profesor, igor pa svetovno znani 
umetnik (na glasbeni konservatorij je bil sprejet z osmimi leti), koncertni mojster in glasbeni pedagog. 

Vojko in igor Ozim nista »Rušana«, imata pa »ruške, smolniške korenine«. (foto Gregor Rezman)
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Poseben družbeni sloj so intelektualci, inteligenca. V Rušah je bilo ro-
jenih, je tukaj živelo, delovalo, umrlo ali bilo pokopanih veliko uglednih lju-
di tega (pretežno) srednjega sloja. Seveda so mnogi bili del družbene elite. 
Prosvetarji, zdravniki, znanstveniki, kulturniki, umetniki, politiki … 
Zdravniki Gorišek, Skaza, Zorec, Dernovšček, zakonca Jelatancev, Albina 
Kramer … so bili spoštovani med ljudmi, nekateri pa so prevzemali tudi 
druge vloge, ne samo svojih čisto profesionalnih, poklicnih. Gorišek je bil 
župan56, Adolf Zorec, ki je bil v vsakem primeru zelo spoštovan, je bil na 
primer glasbenik. Njegova žena Zora se je ukvarjala z etnografijo, zgodovino 
Ruš in genealogijami znamenitih Rušanov.

Šolniki in znanstveniki so prav posebej številni. Poglejmo v ruško prete-
klost, v zgodovino naše latinske šole, življenjepise naših duhovnikov … in 
bomo presenečeni. Razen dveh že omenjenih nadučiteljev je ena bolj mar-
kantnih osebnosti Josip Lasbacher, nadučitelj in ruški župan. Njegov grob 
in grob njegove žene, tudi učiteljice, je blizu groba Janka Glazerja. Prav 
Glazer se je rad spominjal Lasbacherja, predsednika učiteljskega društva za 
mariborsko okolico, znanega pospeševalca sadjarstva, odlikovanca in no-
silca »Vojnega križa«. Tudi Lasbacherjev učiteljski kolega v Rušah, Matija 
Lichtenwallner - Senkovič je bil odličen pedagog in šolski nadzornik mesta 
Maribor; tudi odlikovan z »Vojnim križem«. Na ruškem pokopališču ležijo 
posmrtni ostanki učiteljev Stanija, Jerneja Črnka, očeta in sina, Genice Pen, 
Ernesta Kočivnika, avtorja več pesniških zbirk, mnogo prerano (nedavno) 
umrle profesorice na mariborski univerzi Avrelije Cenčič. Vidimo, da so šol-
niki bili močno prisotni na kulturniški in umetniški sceni. Kakor je navedenih 

56 Goriška je kot župan nasledil Lasbacher. Skupaj s številnimi drugimi je bil kasneje aretiran kot »srbofil«.
Po prvi vojni pa je bila politična scena v Rušah zelo pestra. Nekaj drobcev nanizajmo. Dasiravno so 
Ruše veljale za »rdeče«, to po oceni pisca tega članka ni najbolj točno. Res je bil po prvi vojni izvoljen 
za župana »komunist« Josip Janko. Nikoli ni vodil občine. Nasprotniki iz meščanskih, klerikalnih in 
liberalnih vrst so dosegli razveljavitev volitev. Izvoljen je bil liberalni posestnik Karel Lingelj. Leta 1924 
je volitve dobil Ivan Ravnjak iz klerikalnih vrst. Ko so leta 1927 izvolili za župana čevljarja Jožeta 
Janka (župane so takrat, po prvi svetovni vojni, volili izvoljeni občinski odborniki izmed sebe), so 
volitve že zopet razveljavili. »Socialističnega« župana je zamenjal Mirko Gorišek, predstavnik kapitala, 
liberalcev. Tri leta kasneje, ko je Gorišek šel v Srbijo za šefa jugoslovanske proizvodnje vžigalic, ki so jo 
v Rušah ukinili, so po »šestojanuarski diktaturi« kar v Mariboru »nastavili«, ne izvolili, župana Davorina 
Lesjaka, upokojenega učitelja, liberalca po meri tamkajšnjega sreskega vodje, dr. Hacina. Rdečih, 
levih, delavskih županov do časa po drugi svetovni vojni torej ni bilo. So pa bili ruški župani pretežno 
sokolsko, torej jugoslovansko (proti germansko) centralistično usmerjeni. Tako so jih razumeli tudi 
pronemški politiki, ki so jih (nekatere) dali ob prvi in kasneje ob drugi svetovni vojni zapirati. Glej več 
o tem v obširnih študijah Franceta Filipiča v Ruški kroniki. Morda lahko najdemo v tem tudi pojasnilo 
za protestni odstop Janka Glaserja iz NS leta 1918, ki ga je po prvi vojni nekaj časa vodil učitelj, vnet 
planinec Davorin Lesjak. 
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le nekaj učiteljev, znanstvenikov, tako bo zabeleženih tudi le peščica izmed 
opaznih kulturnikov, umetnikov. V njihovih vrstah najdemo cele rodbine 
in posameznice(ke), pokopane v Rušah. V različnih knjigah, priložnostnih 
biltenih, časopisih … so omenjeni priimki (ob Glazerjevem kot najbolj izpo-
stavljenem) še: Ozim (veleposestniški rod, h kateremu prištevamo zaslužnega 
profesorja UN Maribor, tudi nekdanjega direktorja TDR, in Vojka Ozima, 
svetovno znanega violinista ter glasbenega pedagoga57; Bečela; Skerbinjek; 
Stani; Čuček; Knuplež; Bučak; Janko; omenimo še Angelco Jenčič - Janko, 
znano gledališko igralko, Slavka Alojza Porija, slikarja, Franja Sornika, gle-
dališkega igralca in režiserja, Nikolo Perunovića, pokopanega v Selnici …

Franja Sornika, izjemnega kulturnika, ki je umrl v izoli, so kasneje ekshumirali in pokopali v Rušah. 
neizbrisno se je vpisal v ruško kulturno umetniško preteklost kot igralec in režiser. (foto Gregor Rezman)

57 Informacije ruške »ljubiteljske genealoginje« Mojce Keržina, osebna korespondenca V. Rezmana.
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To, kar so prispevali s svojim delom kulturniki, umetniki, šolniki, razisko-
valci, znanstveniki … bi bilo smiselno raziskovati in o tem pisati v posebnih 
monografskih študijah. Kot na primer o pionirskem delu ruških promotorjev 
plinske, varilne tehnologije, agrokemije, sadjarstva, o raziskovalnih inštitu-
tih in še o čem. Tudi v politiki, v narodno naprednem delu, revoluciji so se 
številne Rušanke in Rušani, domoljubi izpostavili. To slednje bo predmet 
tretje knjige o mestih miru in spomina na »Ruškem«. Sem seveda sodi tudi 
nameravani poizkus predstavitve tragedije izvensodno pobitih po drugi sve-
tovni vojni.

Na ruškem pokopališču pa najdemo še nekaj grobov, povezanih z različni-
mi nesrečami, tragedijami. Najprej povejmo, da kakšnih posebnih skupnih 
(skupinskih) obeležij partizanom in narodnim osvoboditeljem ter žrtvam re-
volucije na pokopališču ni. Nekaj posameznikom namenjenih obeležij, ki so 
bili žrtve vojn, ki so umrli v taboriščih, najdemo na pokopališču.

Skupna (skupinska) spominska obeležja pa so postavljena žrtvam nesreč. 
Najbolj opazno je gotovo obeležje žrtvam dela. Umetniška plastika je kip 
selniškega umetnika, domoljuba, ki ni preživel druge vojne, Alojza Šušmelja. 
Žrtve velike nesreče, ki se je zgodila ob eksperimentiranju na novi elektro 
peči v TDR pred iztekom tisočletja, nimajo skupnega pomnika. Enigma sta 
dva železna križa na dveh grobovih brez napisov levo od osrednje poti na 
pokopališču. Ni mogoče z gotovostjo trditi, kdo je tu pokopan, je pa verjetna 
domneva, da ruski ujetniki, delavci, ki so prisilno delali v času gradnje falske 
hidroelektrarne in Tovarne dušika Ruše. Na to navajajo pravoslavni križ in 
navedbe v literaturi (brez konkretnih podatkov). Križ, značilen za nemške 
dežele, pa opravičuje domneve, da so tu pokopane nemški, avstrijski drža-
vljani, ki so pri omenjanih gradnjah, trajajočih več let, prevzemali vodilne 
strokovne naloge in drugi delavci. O ujetih Italijanih, ki so delali na velikih 
gradbenih projektih, tudi ne vemo skoraj nič.
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Spomenik žrtvam dela (replika). Pred drugo svetovno vojno ga je izdelal Selničan lojze Šušmelj. levo 
usmerjenemu mladeniču je v zagrebu omogočal študij tudi ruški zdravnik in kulturnik adolf zorec. 

Šušmelja so leta 1942 ustrelili v Celju. (foto Gregor Rezman)

Ruško pokopališče pa je »zaznamovano« še z neko posebnostjo. Žal tra-
gično. Vrsta Rušank (Rušanov) je preminula na tragičen način v času, ki še 
ni preveč odmaknjen, da bi nam »ušel« iz spomina. Med njimi so ljubitelji 
planin in visokogorja. Domen Šolar. Omahnil leta 1961. Pod Jalovcem sta 
nato omahnila dva iz naveze treh (Obrovnik, Grušovnik) v času, ko je avtor 
tega prispevka, takrat še osnovnošolec, bil tudi udeleženec iste odprave ru-
ških planincev v Julijce, katere večji del je taboril s planinskimi prijatelji iz 
Zrenjanina ob Krnskem jezeru. Precej kasneje je v daljni vzhodni državi (v 
himalajskem pogorju) izgubil življenje še Beno Dolinšek.
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Dva družinska para pa sta umrla na Korziki. Pred tremi desetletji. Leta 
1981. Takrat, ko je na francoski Korziki strmoglavilo jugoslovansko letalo. 
Ruški planinci smo obiskali ta kraj strmoglavljenja. Tam umrla zakonska 
para, Čokl in Petan, imata obeležje na novem delu ruškega pokopališča.

Na tem pokopališču so posmrtni ostanki še treh najbrž »pionirjev« nara-
vovarstva, ljubiteljev planin, slovenstva. Avtor teh vrstic šteje mednje brez 
pomisleka ruškega župnika Jožefa Kavčiča, njegovega sodobnika Josipa 
Teržana in Vanča Potrča, sina pisatelja Ivana Potrča, ki je tudi nekaj časa bil 
»Rušan«. Niso edini, najbrž pa vsaj nekoliko izstopajo.

Josip Teržan se je nekaterim že v kratkem času po smrti »izgubil« iz spomina. zasluži naš spomin. Bil 
je izreden strokovnjak, planinec, ljubiteljski zgodovinar, družbeno aktiven Rušan, oče otrok, ki so tudi 

obeležili kulturno, umetniško, znanstveno življenje, ustvarjanje … (foto Gregor Rezman)
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CERKEV MARIJINEGA OBISKOVANJA IN POKOPALIŠČE NA 
SMOLNIKU

Nekoč v preteklosti so številni ljudje živeli in delali visoko v planini in 
so prihajali v dolinski svet res bolj izjemoma kot ne. Takšni so bili višinski 
kmetje in njihovi sluge, delavci, hlapci in kočarji, drvarji, oglarji, furmani, 
delavci na glažutah, drčah itd. Če že oni zaradi oddaljenosti in slabih pro-
metnih zvez niso mogli pogosto v dolino, pa so občasno prihajali drugi k 
njim. Zaradi trgovskih, poslovnih potreb, tudi zaradi duhovnega, verskega 
življenja. In ker so ob glažutah nastajala manjša in celo večja naselja, je bilo 
potrebno poskrbeti razen za čisto eksistenčne še za duhovne potrebe. Cerkva 
po večini visoko v gorah ni bilo, vsaj ne v bližini naselij, ljudje pa so želeli 
redno mašniško službo skozi vse življenje, ob krstu in ob smrti.

Stara glažuta nad današnjo Kočo na Šumiku je bila eno takšnih naselij. 
Dokaj dobro imamo to popisano v knjigi F. Minařika o pohorskih steklarnah. 
V tej knjigi najdemo imena tamkajšnjih kuratov, ki so vršili božjo službo.58 
Tam so svoje delo v drugi polovici 18. stoletja opravljali Luka Tschetina, 
Andrej Obersteiner in slednjič še kapucin Karel Kronstein, ki je pred smr-
tjo stanoval v upravni zgradbi glažute.59 Minařik upravičeno namigne, da je 
»mogoče v sklopu stare glažute že obstajala molilnica.«60 Če so tam krstili, po 
Minařiku je bilo povprečno štiri do pet krstov letno, so gotovo delili še druge 
zakramente in mazilili ob smrti. Ali so mrtve potem vse prenesli v kakšne 
tri ure hoda oddaljene Ruše na tamkajšnje pokopališče, tega ne moremo z 
gotovostjo trditi. Morda so pokopavali tudi kje na planini?

Podobno vprašanje se nam zastavi še ob razmišljanju o življenju na Gornji 
glažuti pod Arehom. Vemo, tam je na glažuti bila razen šole tudi cerkvica, 
kapela sv. Križa.61 Glažuta je spadala sicer pod Limbuški dominij. Zato se je 
tudi imenovala Limbuška glažuta. Cerkveno pa je sodila pod ruško župnijo. 
Ruški župniki omenjajo to leseno kapelico (postavili so jo steklarji), ki je v 
nekem obdobju propadla, nato pa jo je lastnik Zinke na novo postavil. »Mnogi 
steklarji so se poročili v njej.« Tako piše Minařik. Pa tudi: »Če je kdo umrl, so 
ga v kapeli položili na mrtvaški oder. Iz kapelice so mrtveca prenesli v Ruše 

58 Kurati niso le duhovniki v vojski, pri policiji, v bolnišnicah, zaporih in v drugih okoljih, kjer ni možen 
neoviran obisk stalnih verskih obredov. Kurati so razumljeni kot duhovniki, ki zaradi različnih omejitev 
nudijo versko oskrbo tistim, ki na primer ne morejo v cerkev, tudi tistim, ki tega ne morejo zaradi 
oddaljenosti, nedostopnosti. Mlinarič tako omenja kurate na Stari glažuti. 

59 Minařik, Pohorske steklarne, s. 110.
60 Ibidem, s. 110.
61 J.Kavčič, Zgodovina cerkve …, s. 15.
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in ga tam pokopali na pokopališču.«62 Ti dve uri hoda, nekaj manj kot s Stare 
glažute, torej nista bili takšna ovira, da bi na zastavljeno vprašanje, ali so 
pokopavali kje okoli kapele gori v planinah, odgovorili pritrdilno. Zanimivo 
pa je omeniti, da je ta kapelica manj kot pol ure stran od cerkve sv. Areha, 
ki je imela takrat že večstoletno romarsko tradicijo. Ljudje v precej velikem 
naselju (nekaj sto prebivalcev je živelo v okolici glažute oz. je delalo zanjo) 
so hoteli svojo cerkev v bližini, tako rekoč stalno in enostavno dostopno.

Prav blizu obeh cerkva (glažuške že dolgo ni več) je po drugi vojni nasta-
lo tragično morišče. Ocene izvensodno pobitih po prvih sondiranjih kažejo 
na možnost okoli tri tisoč pobitih. Kapelice tam, na morišču ni. Predstavniki 
civilne iniciative za ureditev »pokopališča« in postavitev kapele ter ruško 
planinsko društvo, ki je lastnik tamkajšnjih zemljišč, se ne morejo dogovoriti 
o tem. Država ni prav v pomoč, občina pa se spreneveda, kot da se to nje ne 
tiče. Rešitve pa obstajajo. Takšne, da bi lahko bile sprejemljive za »vse stra-
ni«. Le pietetne in notranje duhovne volje za to ni dovolj. Prav tako manjka 
pripravljenosti na simbolično, deklarativno »spravo«, ki jo včasih kdo prav po 
svoje razume. Kot priznanje greha in sprejetje kazni zanj, kot maščevanje …

Visoko na Pohorju, v Zgornjem Smolniku, na nadmorski višini 832 me-
trov, stojita cerkvica in pokopališče okoli nje. V bližini nekoč mogočnega 
gospodarstva Hlebovih, Lamprehtovih, Gornjakovih … Hlebov dom je bil 
dolga leta nekakšno prosvetljensko središče za tukajšnje ljudi, ki so le pored-
ko zahajali v dolino, kasneje pa glažutarska gostilna in trgovina, planinsko 
zavetišče. Med vojno so se tu zbirali narodno zavedni ljudje, komunisti, sko-
jevci, partizani. Po vojni je bilo tukaj dolga leta gorsko letovišče, podružnična 
šola. Danes sicer lepo vzdrževano posestvo z manjšo hišo na mogočnih starih 
temeljih z ničemer več ne spominja na svojo prvotno podobo in zgodovinski 
pomen. Le cerkvica in pokopališče še zmeraj ponosno služita zlasti okoliškim 
ljudem, vse bolj redkim domačinom, ki so še ostali »zvesti« planini.

Cerkev sta dala zgraditi leta 1859/1860 kmeta Luka Hleb in žena Ana. 
Ne na svojem zemljišču, kot piše J. Curk, pač pa na Lamprehtovi (danes 
Grizoldovi, Švajgerjevi) zemlji. Po zunanjost je cerkev le malo manjša od 
tiste na ruškem pokopališču. Zvonik seže skoraj 11 metrov visoko in daje s 
svojo obliko skupaj z ostalim ostrešjem poseben piramidast videz. Tudi sicer 
je cerkvica arhitekturno bolj razgibano, zanimivo zasnovana od pokopališke 
v Rušah in z ortogonalnim tlorisom ter stranskimi izzidki, ki dajejo stavbi 

62 Ibidem, s. 137.
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dodatno dinamičnost, razbijajo strogo, pravilno, nekoliko bolj »hladno« obli-
ko, kakršno ima cerkev bičanega Zveličarja.

Notranjščina je lepo in dokaj bogato, dekorativno opremljena. Pisani »spo-
menik« je tej opremi in Luki Hlebu postavil J. Kavčič s svojim opisom v te-
kstu, ki ga je sestavil ob stoletnici njene posvetitve, 1961. leta. Posvetitev je 
opravil, verjetno na povabilo njegovega tesnega sodelavca s Smolnika, Marka 
Glaserja, sam škof Anton Martin Slomšek. V notranjščini enoladijske cerkve 
z nekaj pilastri, majhno pevsko emporo in orglami, je v zaradi več visokih 
obokanih oken precej svetlem prostoru moč opaziti še lepo rezljano prižni-
co, menzo s tabernakljem, kipa sv. Janeza Evangelista in sv. Jakoba ter več 
slik. (Leta 2005 je bila zabeležena kraja dveh slik. Našli so se le še okvirji - v 
Podlehniku.) Sergej Vrišer omenja sliki sv. Luke in sv. Antona Padovanskega, 
Jože Kavčič pred njim pa našteva bolj bogato.

Najprej Kavčič opozori na sliko svetega Luke, ki so jo ob posvetitvi Luki 
Hlebu v čast s posvetilom vred obesili v cerkvi. Pod sliko je napisano prija-
zno posvetilo: »Smolnički mladeniči svojemu nepozabljivemu prijatlu Luku 
Hlebu, kteri je toto cirkvicu Devici Mariji na čast postavil.« 63 Kavčič pa, tako 
se zdi, piše ob stoletnici bolj slavo slovenstvu in rodoljubu Hlebu kot opisuje 
cerkvico in slike v njej. Poudarja namreč zasluge Luke Hleba za narodno 
obrambno osveščenost, za ustanovitev bralnega društva, vzgojo Smolničanov 
v duhu slovenstva. Zato tudi posebno pozornost posveča slikam sv. Cirila in 
Metoda, Mohorja in Fortunata, ne pozabi pa omeniti niti Slomškovih zaslug, 
ki si jih je pridobil z Drobtinicami in Mohorjevo družbo. Vse v smislu pre-
bujanja narodne zavesti in upornosti proti ponemčevanju, kar je bilo tipično 
tudi za držo Jožefa Kavčiča.

Posebna zanimivost te cerkve so cerkvene klopi. Nekoč so bile nameščene 
v kapeli sv. Miklavža, zgrajeni 1372 pri falski graščini. Ker je bila ta zadnja 
leta zapuščena in podvržena celo ropanju, so klopi neimenovani verniki pred 
kakšnim desetletjem »zaščitili« tako, da so jih preprosto prenesli v smolniško 
cerkev, kjer namenu služijo še danes. Občasno so v tej cerkvi še maše64, en-
krat letno pa se dobijo na Smolniški nedelji, prvo nedeljo po 2. juliju, sedanji 
Smolničani s tistimi že preseljenimi in drugimi okoličani. Proščenje bi moralo 
sicer biti v decembru, a so ga zaradi krajevne odmaknjenost in decembrskih 
zimskih pogojev v preteklosti prestavili v ugodnejši čas.

63 Kavčič, Ruška podružnica Brezmad. Spočetja Dev. Marije na Smolniku.
64 Maševali so tod tudi tako ugledni ljudje, kakor so Anton Martin Slomšek, Marko Glaser in dr. Anton 

Jehart.
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Pokopališče okoli cerkve, na nekoliko privzdignjeni legi, je po površini, 
pa tudi sicer skromno in nudi zadnji počitek le neka deset umrlim. Še zmeraj 
občasno koga tukaj pospremijo na zadnji poti. Je v »skrbi« podružnične cer-
kve in nedavno je bilo po obnovi cerkve deležno še nove pokopališke ograje. 
Za samo vzdrževanje skrbijo ruški župnik in okoličani. Prvi je bil na tem 
pokopališču pokopan prav njen ustanovitelj Luka Hleb65 leta 1874. »Njegovi 
občani« so mu v znak hvaležnosti sezidali grobnico, v kateri leži skupaj z 
ženo Ano.66 Smolničane so prej (nekatere tudi pozneje) pokopavali v Rušah.

marsikdo bi si želel najti posmrtnega miru v takšnem okolju. Tukaj res vladata mir, spokoj,  
sproščenost, prav prijazno vzdušje. Kraj, kjer človek seže nazaj k spominom, svojim prednikom, 

globokim mislim … (foto Gregor Rezman)

65 Hleb je kmetijo prevzel po očetu, ki se je smrtno ponesrečil v gozdu leta 1845. Tako govori mrliška 
knjiga. Dvome okoli tega nasledstva na kmetiji je zasejal Jože Kavčič v svojem članku ob stoletnici 
posvetitve cerkve, v letu, ko je sam umrl. Tam namreč piše, da je imel Hleb še enega sina, od Luke leto 
starejšega Gašparja, ki bi naj umrl in je Luka zato ostal edini moški dedič. Matice tega ne potrjujejo, 
Kavčič pa je v pripravljalnem spisu za članek imel navedeni obe varianti. Tisto z bratom Gašparjem 
in tisto brez njega. Ker je v redigiranem tekstu ostala verzija, po kateri bi naj Luka imel brata, smo 
tej verziji verjeli, misleč, da je bil sam v dvomih, a jih je razčistil. Temu smo sledili v prejšnjih tekstih 
(Ruški domoljubi). Kavčič je namreč bil sorodnik Matije Wurzerja, ki je o prijatelju Hlebu pisal zapisnik, 
nekak zvezek spominov, ki pa se je kasneje izgubil. Domnevali smo torej, da je Kavčič dilemo na tej 
osnovi razčistil, a žal ni bilo tako.

66 Pokopališča, s. 230
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lepa marijina cerkvica dominira na majhnem koščku zemlje. Obdaja jo skromno pokopališče. na južni 
strani, pred že zazidanim nekdanjim vhodnim portalom, je grobnica Hlebov. ane in luke, laiškega 

apostola, verskega in narodnega voditelja, kakor ga imenuje Kavčič. na nagrobni plošči (stebru, steli) 
sta napisana tudi sin luka mlajši in njegova žena ivanka. Po njuni smrti je dedovala posestvo zora 

Fabrici, roj. lakožič iz lovrenca, saj drugih dedičev ni bilo. Danes je lastnik preostanka Hlebovine zorin 
sin marijan. (foto Gregor Rezman)

Na južnem zidu cerkve najdemo vzidan epitaf s sledečim napisom:

»Spomenik veličastni tik nog vama stoji.
To cerkev je Marije, ki tu v nebu kipi.

Pobožnih src zrcalo je delo vajnih rok.
Poplača naj Marija, pov rni dob ri bog.«

Ob grobnici Hlebov stoji še večji nagrobni steber z napisom Mihael 
Gornjak. Bil je sodobnik Hlebovih staršev, umrl dve leti za Luko, ki ni uča-
kal niti petdeset let. Gornjak je bil gospodar na nekoč mogočni kmetiji.

Na severni strani cerkve, ob lepem portalu, je na levi vzidan še en epitaf. 
Posvečen je D. Lamprehtu. Besedilo na epitafu, ki so mu ga dali vzidati žena 
in otroci, pove: »Tukaj počiva znani rodoljub Dragot. Lampreht …«. Bil je celo 
desetletje mlajši od Luke in se je, tako kot starejši Davorin Grizold, napajal 
s slovenstvom in splošno vednostjo, znanjem pri Luki. Bil je soustanovitelj 
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Kmečkega bralnega društva. Odstopil je še zemljišče za cerkev ter pokopa-
lišče. V povezavi s priimkom Lampreht najdemo na pokopališču še imena 
Žvajger, Planinšič in Korman, pokopani pa so tukaj seveda tudi nekateri drugi 
domačini, komaj kakšnih ducat priimkov, in devetnajstletni mladenič iz Rovta 
pod Menino, Tonček Slapnik. Po datumu smrti (1944) bi lahko sklepali, da 
je morda umrl kot žrtev vojne. Večina Smolničanov je bila torej pokopana na 
Špicovi njivi, prej pa pri župnijski cerkvi.

Dragotin (Karel) lampreht, smolniški kmet in domoljub, Hlebov in Grizoldov »sodelavec«, soustanovitelj 
Kmečkega bralnega društva, je zasluženo dobil mesto v trajnem spominu Smolničanov. (foto Gregor Rezman)
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CERKVE IN POKOPALIŠČE V PUŠČAVI
Puščava je majhen kraj67 nekaj kilometrov zahodno od Ruš in Fale. Kljub 

majhnosti pa je na njenem teritoriju najti mogočno renesančno cerkev z lepimi 
baročnimi oltarji (M. Zadnikar pravi, da je »spomenik izredne arhitekture 
in plastike našega 17. stoletja.«68) in manjše pokopališče s kakšnimi stotimi 
grobovi, ki pa je majhno le po površini. Tu so sicer pokopani številni za kraj 
in okolico pomembni ljudje. Takšnih grobnic, kot jih najdemo v Puščavi, 
Ruše in Lovrenc ne premoreta in so tipičen izraz bogastva, pomembnosti, 
statusa mogočnih ljudi, živečih v bližini falske gospoščine. Večina njih bi 
naj imela predhodnike v znameniti rodbini Ota Pergauerja, od Celjskih gro-
fov nameščenega upravnika gospoščine v Muti. Ta bi naj leta 1407 razdejal 
falsko graščino, klužo, bližnji brod in pustošil ter požigal tudi v Lovrencu.69

Puščava se je zaradi ugodne geografske lege, na križišču cest in ob bližnjih 
dravskih brodovih v Ruti in Fali, uveljavila že v srednjem veku in konkurirala 
Lovrencu, ki je bil prometno bolj odmaknjen. Tako v smislu kopenskih kot 
vodnih prometnic, pomembnih za puščavski gospodarski in družbeni razvoj. 
Posebnega pomena je cerkev, ki jo je dal šentpavelski benediktinski opat 
Hieronim Marchstaller na mestu nekdanje kapele sv. Štefana zgraditi leta 
162770. Posvečena je bila leta 1641, leta 1672 pa jo je opat Filip Rottenhausler 
mogočno prezidal v današnje gabarite. Cerkev Device Marije je kmalu po-
stala konkurenčna Ruški, saj si je pridobila status romarske cerkve. K njej 
romajo mnogi še danes. Prihajajo (letno) v tisočih. Nekoč so slavili tudi osem 
krat letno.

Cerkveno upravno je Puščava sodila najprej pod hoško pražupnijo, nato 
pod samostan, nato pod lovrenško župnijo in samostanski arhidiakonat, nato 
je postala kuracija (1786) in nato samostojna župnija (1874), danes pa 
je zopet v pristojnosti lovrenškega župnika. Kakor so pač nanesle upravne 

67 Nekoč je bilo drugače. Leta 1881 je kraj po poročanju Slovenskega gospodarja štel 1300 (?) ljudi, o 
katerih piše: »Kakor že kraj nanese, so prebivalci trdnega značaja, pošteni in precej premožni, večji 
del se pečajo s trgovino z lesom. V verskem obziru so odločni katoličani, v narodnem obziru pa še se 
le v zadnjem času začenjajo zavedati, dasiravno se iz sosednjega st. Lovrenca veje precej nasprotni 
veter.« (Ponatis članka iz Slovenskega gospodarja, s. 10.) Potemtakem bi naj bila Puščava bistveno 
večja od Lovrenca in Ruš, ali pa so v časopisu »malo pretiravali«? Najbrž so imeli v mislih Župnijo 
Puščava.

68 Spomeniki cerkvene arhitekture in umetnosti, s. 152.
69 Napadi so se vrstili že poprej. Viri in literatura poročajo o vdorih Obrov in Turkov, pa tudi o napadih 

domačih fevdalnih rodbin, vuzeniške in limbuške gospoščine v 13. stoletju.
70 Opat naj bi bolehal za hudim protinom. Po priprošnji Mariji je ozdravel, a obljube, da bo v Puščavi 

zgradil cerkev, ni takoj izpolnil. Zato je ponovno zbolel in se šele nato končno le lotil gradnje.
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reforme v cerkvi. Puščavska župnija je imela tudi dve podružnični cerkvi-
ci. Eno le dober lučaj stran od farne cerkve, na griču Oslica, posvečeno 
Marijini mami sv. Ani. Zgrajena je bila leta 1659. Zgraditi jo je dal opat Pavel 
Memminger, k njej pa romajo zlasti matere z otroci na »Anino nedeljo«.71 
Razen podružnice sv. Ane samotretje je imela Puščava še podružnico v falski 
graščini. Kapelo sv. Miklavža oz. sv. Nikolaja, ki pa je bila zgrajena že prej, 
koncem 14. stoletja. V drugi polovici 19. stoletja je baron Kettenburg, lastnik 
Fale, dal obe cerkvici (kapeli) temeljito obnoviti, za sv. Ano pa je nabavil še 
nove orgle. Tudi kasnejši lastnik, grof Zabeo, zelo naklonjen Cerkvi, saj je bil, 
tako kot za njim njegov sin Alfons, celo papežev tajni svetnik in apostolski 
protonotar, je lepo skrbel za cerkvene objekte. V svoji kapeli na graščini je 
vsako nedeljo dal obhajati božjo službo. Z družino vred se je rad udeleže-
val različnih slavij, svečanosti in maš v okoliških krajih. Falska kapela je že 
zdavnaj »ugasnila« in po tem, ko je graščina po drugi vojni prišla v državno 
last, ni bila več namenjena bogoslužnim dejavnostim.

Pokopališče je bilo najprej okoli cerkve. Danes okolica z ničemer več ne 
spominja na to. Če pa vstopimo v cerkev, je tam sredi nje najti veliko izpra-
znjeno grobnico s štirimi rakvami, v kateri so našli posmrtni mir tukajšnji 
benediktinci. Imen na grobnici ni, je pa na eni »trugi« zapisana letnica 1771. 
Jože Mlinarič v knjigi Lovrenc na Pohorju poroča drugače. V grobnici, za 
katero so nabavili za časa opata Rottenhauslerja, v času pregraditve in po-
večanja cerkve veliko kamna in belih marmornatih plošč, naj bi leta 1768 
položili k večnemu počitku na starega leta dan patra Tiema Kumeša. Zvone 
Podvinski pa povzema po župnijskih kronikah, da so v grobnico bili polo-
ženi razen Kumeša še drugi benediktinci: Lovrenčan Avguštin Ternovšek, 
kaplani Filip Šlaeper, Amand Koefl, Edmund Rampihl in puščavski kurat 
Pavel pl. Knapič.72

Na cerkvenih zidovih ni vzidanih kakšnih nagrobnih plošč, kot na primer 
v Lovrencu. Kako velik vpliv so imeli falski benediktinci, pa je najbrž moč 
razbrati še iz dejstva, da so leta 1652 postavili velike kamnite križe ob cesti 
od cerkve do Fale ter kasneje ustanovili nedaleč od cerkve še pokopališče. 
Mrtvašnico so dobili v Puščavi komaj leta 1865.

71 Cesar Jožef II. jo je ukazal »zapreti in do tal podreti«. Krajani so za pomoč prosili dekana v Hočah, pod 
katere je spadala kuracija, a je ta kot zvest in zagret »jožefinec« pomoč hladno zavrnil z besedami: 
»Moje srce je trdo kot kamen!« Cerkvico je rešil lovrenški tržan Jakše, ki jo je kupil in nato podaril 
lovrenški občini. Le ta jo je kasneje vrnila župniji.

72 Lovrenc na Pohorju skozi stoletja, v nadaljevanju Lovrenc …, s. 133/4.
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Puščavska cerkev in župnija slej ko prej pomenita slabitev moči in vpliva 
lovrenške župnije, ki se je z razvijanjem Puščave in preoblikovanjem žu-
pnijskih območij morala odreči precejšnjega dela svoje nekdanje moči. Ne 
nazadnje dela poprejšnjih prihodkov, ki jih je bila nato deležna puščavska, in 
po priključitvi smolniškega območja še ruška župnija.

Del severnega zidu na pokopališču v Puščavi, ob katerem so grobnica pri grobnici, in osrednji 
pokopališki križ v ospredju. (foto Gregor Rezman)

Zemljišče za novo pokopališče v Puščavi je od Matevža Hladeta že leta 
1786 kupil benediktinec s falske gospoščine, pater Ignac Berthold Vogl, 
ki je bil tudi vikar za puščavsko cerkev. Ko je pokopališče postalo prema-
lo, je zemljo od Franca Hladeta kupil leta 1864 še takratni puščavski kurat 
Jernej Aringer. Dolgo je bilo zemljišče v cerkveni lasti, okroglo stoletje. Še 
danes tukaj pokopavajo posmrtne ostanke okoličanov - na z zidom ogra-
jenem pokopališču z mrtvaško vežico izven obzidja. Pokopališče samo s 
svojo razsežnostjo ne zbuja kakšne večje pozornosti, pač pa pozornost takoj 
pritegnejo dokaj številne grobnice in veliki nagrobni spomeniki ob zido-
vih ali vzidani v njih. Na severnem zidu pravilno pravokotno oblikovanega 
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pokopališkega zemljišča je takih grobnic največ. Večinoma jih prištevamo k 
rodu Pergauerjev. Domačinom so imena dobro znana. Tu so pokopani posa-
mezniki iz rodbin Korman, katerih tukaj pokopani predniki so bili rojeni že v 
18. stoletju, pa Witzmanni, Dietingerji, Vraberjevi, Karničnikovi, Monettijevi, 
Lamprechtovi … Slednji, priseljeni z Bavarske in potem med svetovno vojno 
s strani Nemcev izgnani v Srbijo, so do pred nekaj desetletji imeli na veliki 
grobnici še napis v cirilici: »Obitelj Lampreht, hiša Ternek.«73

mogočna lamprechtova grobnica s posmrtnimi ostanki družinskih članov, ki niso bili deležni »simpatij« 
ne s strani okupatorjev in ne povojnih oblastnikov. zaradi pripadnosti slovenskemu okolju, zaradi 

etničnega, socialnega izvora? (foto Gregor Rezman)

73 Pokopališča pri cerkvah, 233.
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Korman je pogost priimek na severni strani Pohorja. Veleposestniška rodbina, o kakršnih so kot o 
»upornih« razmišljali tudi nekateri duhovniki. Češ, bogataši, ki »ravnajo kar po svoje«. (foto Gregor Rezman)

Velika grobnica dr. Orozla, mariborskega odvetnika, ki je živel na Fali 
ob brodu v lepi Walcherjevi vili74, je danes žal povsem zapuščena in zbuja 
precej slab vtis vsakemu obiskovalcu pokopališča. Naslednikov pomembne-
ga moža ni, v javno skrb pa grobnica tudi ni bila prenesena. Zaman bi iskali 
torej urejeno grobnico Wallcherjev, falskih brodarjev, najdemo pa nagrobni 
spomenik Huettlovih, brodnikov v Ruti. Omenimo še grob bivšega kaplana 
iz Marenberga (Radlje), Ignacija Hauptmana, in Ulriha Hauptmana, naduči-
telja. Rudolf Ribič, novomašnik iz Trsta, se je leta 1923 udeležil z mnogimi 
drugimi prve maše ruškega duhovnika Ivana Kupčiča. Po velikem slavju 
se je nekaj duhovnikov z ladjo odpeljalo čez Dravo na obisk k svojemu pri-
jatelju. Ruški župnik je kasneje v svojo kroniko zapisal, da so štirje »našli 

74 Rodbina Walcher je bila pomembna zaradi brodarskih poslov, ki jih je dolgo opravljala. Njihova nekdanja 
hiša in gospodarsko poslopje sta danes v lasti občine Ruše in služita stanovanjskemu namenu. Na 
sosednji hiši je še vidno znamenje, s katerim so označili visok poplavni vodostaj Drave. V prvi polovici 
19. stoletja je poplavni val odnesel leseni most, ki ga je tukaj dal zgraditi Martin Liebmann, baron von 
Rast, in ni bil nikoli več obnovljen. Nadomestil ga je zopet brod.
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žalostno smrt v dravskih valovih«.75 Mladega duhovnika Ribiča, ki se je bil 
žrtev dravskih valov, so pokopali na puščavskem pokopališču. V bližini tega 
groba, pod pokopališkim križem, sta pokopana še župnika Ivan Vedečnik 
ter Ignacij Nadrah.

Vseh grobov ni mogoče podrobneje navajati. Grobovi drugih pokopanih 
so pretežno manjši in novejših datumov. Velja pa za puščavsko pokopališče, 
da so se nekateri najprej pokopani rodili že v 18. stoletju in se je pokopava-
nje na pokopališču pričelo po 1786, ko so pokopališče, ki je prej bilo okoli 
cerkve, premestili na novo lokacijo. Ruški in puščavski duhovniki so torej 
med prvimi sledili cesarski volji, da se pokopališča premestijo iz naselij in 
bližnje okolice cerkva. O tem, da se pokopališča »umaknejo« iz naselij, se 
je razmišljalo že za časa reformacije, dejansko pa se je ta volja izpolnjevala 
šele z jožefinizmom.

Tudi na tukajšnjem, puščavskem pokopališču je opazno veliko socialno 
razlikovanje. To je očitno tako po mestu grobnega polja kot po velikosti na-
grobnikov, po napisih na njih. Nekaj o tem pove lovrenški župnik Toporišič, 
ki se je v svojem zapisu (v njegovi spomenici v času vizitacije 1883) hudoval 
nad moralo, versko disciplino in splošnim značajem Lovrenčanov. Pravi, da 
ni čudno, da so Lovrenčani premalo zagreti za vero in moralne nauke ter 
pridige, spovedi, saj se nekateri zgledujejo po Mariborčanih in po »bogatih 
lesnih trgovcih iz Puščave, katerim se dajo preveč vplivati.«76 Spomnimo 
mimogrede, da se je Lovrenc najprej imenoval Lovrenc in der Wueste, torej 
Lovrenc v Puščavi, in je lovrenški krajevni pomen pričel vidneje rasti šele 
z usihanjem kraja Kurja vas in širšega območja Puščave izven lovrenškega 
trga. Prej se je gospodarski razvoj z žagami, mlini, glažutami, kovačijami 
… strnil bolj ob potoku Radoljna in ob njegovem sotočju s Slepnico. S hi-
trim razvojem lastne obrti ter trgovine in boljšimi prometnimi povezavami, 
ki jih je dobil na začetku 19. stoletja, je pomen Lovrenca rasel. V Puščavi iz 
tega obdobja, iz predpreteklega stoletja, še najdemo grobove velikih kmetov, 
veleposestnikov, trgovcev, državnih uslužbencev, podjetnikov. Ob cerkvi 
sta takrat stala mogočen farovž in šola, ki je na vrhuncu delovanja ponujala 
vednost do 120 šolarjem. Dvajseto stoletje pa je s pospeševanjem razvoja v 
sosednjem Lovrencu in zlasti v Rušah pomenilo za Puščavo stagnacijo in 
počasno praznitev, depopulacijo območja.

75 Kronika Župnije Ruše, 1923
76 Anton Ožinger, Župnija sv. Lovrenc od jožefinskih reform do konca I. svetovne vojne, Lovrenc na Pohorju 

skozi stoletja, 1991, s. 93.
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Pomnik lastnikov (Dietinger-Vraber) velikih posestev, gostilne, lenta …  
Še danes je domačija zgledno obnovljena in vzdrževana. (foto Gregor Rezman)

Ponekod pa se zgodovinska dediščina dobesedno podira. Fotografija jasno kaže posledice umanjkanja 
dedičev. iz ostalin je razvidno, kaj se zgodi, ko ni ne dedičev in ne koga drugega, ki bi zanje skrbel.  

Pa tudi minljivost materialne mogočnosti… (foto Gregor Rezman)



Vili Rezman

- 68 -

CERKVE IN POKOPALIŠČA V LOVRENCU NA POHORJU
Lovrenško okolje vstopi v pisano zgodovino z benediktinci, ki so dobili 

v dar to pusto pokrajino leta 1091. Takrat prične močnejša kolonizacija in 
kraji ob potoku Radoljna (po katerem se je kraj prvotno imenoval Radomlje, 
Radimlje, Radimlahc, nato St. Lorenzen in der Wueste oziroma Sv. Lovrenc v 
Puščavi in šele po letu 1863 Šentlovrenc ob koroški železnici ter Šentlovrenc 
nad Mariborom) pričnejo s kultiviranjem prej neprehodnih in neobdelanih ob-
močij. Šentpavelski benediktinci so kraj izbrali za upravno središče in posta-
vili razen cerkve in župnišča nekakšno samostansko ekspozituro (»opatovsko 
hišo«) in gospodarsko poslopje. Že leta 1184 se omenja cerkev v Radomljah, 
nekaj kasneje, 1191 pa cerkev, ki nosi ime po sv. Lovrencu. Kmalu, 1214. leta 
se cerkev izloči iz velike pražupnije Hoče in pride tako pod benediktinsko 
(arhidiakonsko) upravo. Čeprav je kraj dobil leta 1222 omejene trške pravice, 
so benediktinci leta 1245 prestavili upravno središče iz Lovrenca na Falo. To 
je za Lovrenc ob drugih nevšečnostih, številnih vdorih napadalcev evropskih 
ljudstev, Turkov in sosednjih gospoščin, pomenilo začetek dolgega obdobja 
razvojnega zaostajanja. K temu so precej prispevale tudi cerkveno upravne 
spremembe, ki so zmanjševale obseg lovrenških kompetenc in se je povečal 
vpliv Puščave in Fale. To se je nadaljevalo in leta 1751 se je iz lovrenškega 
izvzel še Smolnik, ki je nato spadal pod ruško župnijo.

Župna cerkev sv. Lovrenca je postavljena nekoliko izven trškega centra. 
Lepa, velika cerkev poznobaročnega stila (današnja je že tretja na tej lokaciji), 
ki sta jo v veliki meri opremila znamenita mojstra Mihael Pogačnik in nato 
Jožef Holzinger, je imela že v svoji daljni preteklosti več podružnic. Župnija je 
bila v 17. in 18. stoletju večkrat vizitirana in ob teh vizitacijah so se naštevale 
sledeče podružnice: cerkev sv. Križa, sv. Radegunde (obe v trgu), cerkev 
sv. Ignacija na Rdečem bregu ter kapela sv. Mihaela pri farni cerkvi na 
starem pokopališču, ki se je vilo okoli nje. V enem vizitacijskem poročilu je 
bila kot podružnica navedena še kapela sv. Nikolaja na Fali. Navedene cerkve 
so bile zgrajene že v srednjem veku, sv. Križ se omenja že leta 1381. Kapela 
sv. Mihaela na starem pokopališču je bila kasneje opuščena, na novo pa se je 
zgradila kapela Marije sedem žalosti na sedanjem lovrenškem pokopa-
lišču. Na tem mestu velja pripomniti, da je bilo lovrenško pokopališče med 
obravnavanimi v tej knjigi zadnje, ki se je podredilo cesarjevi zahtevi, da se 
pokopališča postavijo izven naselij. Res pa je, da sta lovrenška župna cerkev 
in njeno staro pokopališče, zadnje v njeni lasti, že po svoji legi itak precej 
odmaknjena iz trškega naselja.
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Pokopališče pri sv. Radegundi77, ki je bilo ograjeno z zidom, je bilo poko-
pališče, ki je tudi po tem, ko so že pričeli pokopavati na pokopališču pri farni 
cerkvi, še nekaj časa nudilo prostor za zadnji počitek. A le tistim nižjega stanu, 
revežem. Pokopališča se je prijel značaj statusno manj vredne lokacije. A kakor 
je zapisal župnik Zvone Podvinski, ki precej podrobno opisuje grobišče, grobna 
mesta, vzidane grobne plošče …, je na obeh pokopališčih okoli sv. Radegunde 
in farne cerkve sv. Lovrenca v letih med 1651 in 1866 »zaznamovanih okroglo 
10.000«.78 V sami cerkvi svete Radegunde je pokopan župnik Maksimilijan 
Pilpah, ki je umrl tik pred iztekom prve polovice 18. stoletja. Na obeh omenje-
nih pokopališč je bilo po Podvinskem pokopanih še več duhovnikov. To so bili 
Mihael Peserl, Jožef Toporišič, Franc Slavič, Jernej Štabuc in Viktor Pregelj. 
Vseh dušnih pastirjev, ki so delovali in umrli v Lovrencu, na Fali ali v Puščavi, 
našteva Z. Podvinski 15. Že leta 1401 naj bi v stari ž. c. pokopali župnika 
Hermana pl. Švanberga, tri benediktinske župnike pa so položili k zadnjemu 
počitku v sedanji župnijski cerkvi, in sicer Bonifacija Wertenpreyssa, Roberta 
Plaparta ter Mihaela Steinpergerja. Pred cerkvijo so pokopali župnika Ignaca 
Bertolda Vogla (spomnimo se, da je kupil zemljišče za puščavsko pokopališče) 
in Jurija Mustra ter benificiata Ignacija Taušiča.

nagrobna plošča benediktinskega župnika Vogla, ki je veljal za nekoliko »samosvojega«. (foto Gregor Rezman)

77 Cerkev je bila po zahtevi cesarja, da se ukine, odkupljena. Kupil jo je isti lovrenški tržan Jakše, ki je 
kupil sv. Ano v Puščavi. Le da je za razliko od nje Radegunda, ki jo je nato podaril občini, do današnjega 
dne ostala v njeni lasti. Danes bolj ali manj sameva, občasno se kdaj zgodi v njej kak kulturni dogodek, 
o pokopališču in obzidju pa ni več sledu. Cerkev, ki je bila v 18. stol. prezidana, je bila prvotno zidana 
v gotskem slogu.

78 Lovrenc skozi stoletja, s. 133.
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V zid aktualne župnijske cerkve je vzidanih še precej drugih nagrobnikov, 
ki so bili prej nameščeni verjetno na grobovih zunaj cerkve.79 Posebej zani-
miv je primer šentpavelskega opata Andreja Schafferja, koroškega Slovenca 
iz Griffena. Opat je postal leta 1576, a je ostal na tem mestu le šest let. 
Odstavljen je bil zaradi tega, ker je bilo njegovo življenje za opata neprimer-
no, a ni naveden natančnejši razlog te neprimernosti. Razen nezglednosti v 
življenju so mu očitali še slabo gospodarjenje in bil je tako rekoč kazensko 
premeščen na gospoščino Moechling, od tam pa v samostan v Viktring. Opat 
Vincenc Lechner, ki ga na Fali skupaj z njegovim bratom niso imeli v čislih80, 
ga je nato še kar ščitil in mu je zaupal lovrenško župnijo. A niti v Lovrencu 
se njegovo obnašanje ni spremenilo, zato so se župljani pritoževali čezenj ter 
zahtevali njegovo odstavitev. Ko je ta malo cenjeni župnik v Lovrencu umrl 
(1601), so ga ugledu primerno tudi pokopali: pred cerkvenimi vrati in ne da 
bi kakorkoli zaznamovali grob!81

Nagrobna plošča župnika Vogla je danes vzidana v severno steno ž. cerkve. 
Naslednja v smeri proti vzhodu je plošča Paula Gregurza, velikega lesnega 
trgovca. Sledi nagrobnik tržana Lukasa Gregla, za njim je vzidan nagrob-
nik tržanu in nepremičninskemu mogotcu Franzu Skribeju, napisa na plošči 
Joseph…schko pa se ne da več prebrati v celoti. Na vzhodni strani cerkve 
najdemo še druge vzidane plošče. Katharini Mihelitsch, Elizabeti Slivniker in 
Mariji Karlatetz. Slednja bi lahko bila, po času rojstva in smrti sodeč, starejša 
sorodnica Ignatza Karlatetza, ki je daroval za Marijino kapelo.

Ob severno steno cerkve pa je »prislonjena« marmornata plošča, s kate-
re lahko razberemo, da gre za nagrobnik nekdanjemu župniku Bonifaciusu 
Wertenpreyssu. Župnik je bil na začetku 18. stoletja. Nemarno odložena plo-
šča daje prav bizaren videz in kliče po več občutka za kulturno dediščino. 
Žal to ni edin tak ali podoben primer, kako se z njo ravna. Literatura navaja, 
da bi naj bila na cerkvi vzidana še ena plošča. Gre za nagrobnik benediktin-
skega meniha in falskega oskrbnika Placida Hallerja, umrlega v letu gradnje 
cerkvice sv. Ane (1659), ki ga pa tam ni več najti.

79 Ibidem. Številne podatke za svoj članek je župnik Podvinski črpal iz Kronike župnije sv. Lovrenc nad 
Mariborom 1903 in naprej. Razen umrlih duhovnikov navaja Podvinski po kroniki poimensko tudi pet 
zdravnikov in dva učitelja, drugih pa ne …

80 Tudi on je bil slab gospodar, nagnjen k privilegiranju, nepotizmu, in ko je Falo predal svojemu bratu, 
je samostan utrpel veliko škodo in je bila gospoščina vrnjena samostanu šele po dolgotrajni pravdi, 
ki jo je dobil opat Hieronim Marchstaller.

81 Glej Lovrenc …, s. 52.
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Plošča benediktinca s Fale, tudi lovrenškega župnika, leži na tleh, prislonjena ob cerkveni zid.  
Kot da bi jo tam nekdo »pozabil«. Deluje res bizarno. le z nekaj več spoštljivosti, praktično brez 

stroškov, bi jo bilo potrebno vgraditi v stavbo cerkve, ki jo je nekoč vodil. (foto Gregor Rezman)

Na južni strani pokopališča v Lovrencu je bil prostor odmerjen številnim 
Lovrenčanom. Takim, ki so bili pronemško usmerjeni (Kramberger, Novak) 
in takim, ki so bili zavedni domoljubi. Med njimi je rodbina Lakožič, preko 
Hlebov povezana tudi z ruškim okoljem, pravzaprav s Smolniškimi posestvi 
in družinami. Tako je na primer bila Zora dedinja Hlebovega. Od nje je dr. 
Anton Jehart (nekateri so menili celo, da je bila njegova nezakonska hči) za 
svojo življenjsko sopotnico odkupil del posestva in na njem zgradil hotel 
Penzion Lobnica, Zorin sin Marijan pa si je pred leti tam na preostanku po-
sestva uredil novo hišo.
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nagrobnik nakazuje rodbinske povezave z rodbinami iz Ruš - Smolnika. Skerbsi, Hlebi … (foto Gregor Rezman)

Kapela sv. Mihaela na starem pokopališču je bila ukinjena prav tako 
kot pokopališče. Na kapelo ne kaže več nobena gradbena ostalina. Tako kot 
ni več sledu o obzidju, ki je obdajalo kompleks župnijske cerkve in ga je 
»podjetni župnik Jože Toporišič« dal že leta 1868 odstraniti. Novo pokopali-
šče datira v leto 1866, ko so denar za zemljišče prispevale nove lastnice, vse 
občine župnije. Pokopališče se je odprlo v času župnika Mihaela Pesserla.82 
Mrtvašnico so zgradili leta 1879. Kapelo Žalostne matere božje so v novogot-
skem slogu zgradili v letih 1882/4 in jo čez dve leti blagoslovili, denar zanjo 
pa sta prispevala zakonca Katarina in Ignacij Karlatec, ki sta zagotovila še 
denar za oskrbovanje kapele in za morebitno potrebno povečanje pokopališča. 
V kapeli v apsidi je bilo v njun spomin, čast in v zahvalo napisano »Ignatz 
u. Katharina Karlatetz«.

82 Kot kaplan je bil odslovljen iz Lovrenca na zahtevo župljanov zaradi slabega poznavanja krščanskega 
nauka; zadnjih devet let svojega življenja se je vseeno kot župnik vrnil v Lovrenc. Zgodovina pa ga 
pomni kot tistega, ki je pokazal »spretnost pri obnovi cerkve, zlasti podružnic …«. (Lovrenc …, s.101.) 
Literatura govori še o dveh drugih patrih, ki sta se upirala delu na falski graščini, za takega, ki je bil 
»neupogljivega značaja in vedenja« pa je bil izrecno označen župnik Vogl. (Ibidem s. 85.)
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Današnje pokopališče je z vseh štirih strani obzidano, s kapelo na sredini 
in poslovilno vežico zunaj ograje. Pravokotno pokopališče, locirano precej od 
centra naselja in nedaleč stran od farne cerkve, med travnatimi površinami in 
na planoti pod pohorskim hribovjem. Opazno je, da je na pokopališču skoraj 
povsem odsotna kakšna hortikulturna ureditev. Tudi posamezni najemniki 
grobnih polj grobov razen s cvetjem v glavnem niso zazelenili s kakšnim 
okrasnim grmovjem ali drugimi zimzelenimi rastlinami. V poti med grobovi, 
ki so sicer vse travnate, se kot nekakšna »industrijska cezura«, tujek zareže 
centralna, sicer funkcionalna, tlakovana pot od vhoda do kapele.

Tako kot drugod se na tem pokopališču hitro prepozna »socialna«, statusna 
podoba. Večji grobovi z markantnimi spomeniki so večinoma ob južnem in 
zahodnem zidu ter okoli kapele.83 Kapelo je močno načel zob časa in zakonski 
par Karlatetz, ki je razen za kapelo prispeval tudi denar za njeno vzdrževa-
nje, bi se danes ob pogledu nanjo lahko samo »obupano križal«. Propadajoča 
kapela in kante za odpad na notranji strani pokopališkega zidu pri samem 
vhodu dajejo vtis zapuščenosti na sicer urejenem pokopališču s kar precej 
asfaltiranimi parkirnimi mesti pred pokopališčem, mrtvašnico.

Na kapeli ni vzidanih grobnih plošč, je pa tik ob njej na vzhodni strani 
prostor za preminule duhovnike. V isti vrsti so grobovi protestantskega 
in katoliških duhovnikov - ločeni seveda. Skupaj so postavljene nagrob-
ne plošče »gospodovih duhovnikov«. Napisi oznanjajo, da so namenjene 
Jožetu Toporišiču, najstarejšemu med njimi, Viktorju Preglju, kaplanu Jerneju 
Stabucu, duhovnemu pomočniku Jožefu Lukanu in rojakom, župnikom 
Francu Slaviču, Bogomirju Pušnjaku, Rupertu Pušnjaku ter Alojzu Pajtlerju. 
Pred njim je bil tu kaplan Janez Pajtler, soustanovitelj lovrenškega bralnega 
društva, ki je veljal za domoljuba, ki so ga Lovrenčani kasneje močno po-
grešali. Tukaj je tudi spominska plošča Janezu Oblaku. Župniku z najdaljšim 
stažem, kar 52 letnim. Posebne omembe pa je ta župnik, sicer bolj konzer-
vativnih verskih nazorov, ki je med drugim bil med drugo svetovno vojno 
pregnanec, taboriščnik v več taboriščih84, vreden še zaradi svojega dela na 
področju duhovne kulture in aktivnosti v kraju. Že med obema svetovnima 
vojnama si je veliko prizadeval na področju vzgoje, šolstva, pri gradnji kul-
turnega doma, delu kulturnega društva. Bil je gledališki režiser, prevajal je 
in bil organist v cerkvi. V lovrenški zgodovini je morda malce »spregledan«, 
prav posebne naklonjenosti ni bil deležen ne prej in ne po drugi vojni.
83 Župnik Toporišič je pisal, da je »Sv. Lovrenc neke vrste Anglija, so zelo bogati in zelo revni ljudje, 

srednjega razreda pa ni.« (Lovrenc …, s.94.)
84 Glej Lovrenc …, s. 121, 129.
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Grobovi duhovnikov ob pokopališki cerkvi. nekateri med njimi so v lovrenški zgodovini pustili res 
globoko sled. na verskem, duhovnem, kulturnem, narodnem področju. (foto Gregor Rezman)

Nekoliko »ob strani« je pokopan duhovnik, po statusu v cerkveni hierar-
hiji najvišji verski predstavnik, pokopan v Lovrencu. To je človek, ki se je 
povzpel do škofovskega naslova, doktor Vlado Deutsch. Ob pogledu na grob 
tega evangeličanskega škofa se spomnimo na dejstvo, da je na lovrenškem 
pokopališču že poprej bil »protestantski del«, kamor so na primer zagrebli 
samomorilce ali druge »heretike« …85 Tako ni bilo le v Lovrencu, ampak je 
bilo to splošno navodilo za katoliška pokopališča.

Deutschev grob ob pokopališki cerkvi. Dejstvo, da v sodobnem času lahko vidimo nagrobne plošče 
duhovnikov različnih konfesij na »katoliških« pokopališčih in cerkvah blizu skupaj, govori o nezadržnem 

razvoju ekumenizma. (foto Gregor Rezman)

85 Ibidem, s. 91.
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Pravih grobnic z ustrezno veliko tlorisno površino (navaja se površina 3 x 
2,5 m; glej: F. Tobias, Mesta pokojnih) na pokopališču pravzaprav ni. Bolj gre 
za velike grobove, nagrobnike, ki s svojimi napisi opozarjajo na pomembnost 
tukaj ležečih. Se je pa po letu 1916, ko je izšla knjiga Pokopališča pri cerkvah 
Lavantinske škofije, ki pravi, da je grobnica Novakovih edina, zgradilo še 
nekaj grobnic.86 Kasneje so postavili vsaj še grobnici rodbine Schiker (Kasjak, 
Petrun) in Zink (Lakoschitz, Hrastnik, Strdin).

Drug ob drugem počivata ob južnem zidu dva prijatelja, kulturnika, vsem lovrenčanom  
in mnogim drugim znana ustvarjalca: gledališki igralec Dare Ulaga in vsestranski učitelj  

ter kulturnik Jože Petrun. (foto Gregor Rezman)

V Lovrencu in okolici je bilo veliko bogatih kmetij, posestev. Župnik 
Toporišič je pisal pred koncem stoletja, da so še pred kratkim, pred krizo 
1873, tam živeli ljudje, ki so premogli tudi po 400 oralov posestev, večinoma 

86 Novakova gostilna v Lovrencu je veljala za shajališče nemškutarjev in so ji rekli »nemški dom«, ki 
je bil antipod Kodrove gostilne (srbski Koder). Nekaj drobcev o duhovnem, političnem in narodnem 
»trenutku časa« lahko najdemo tudi v knjižici Igre in odri, izdani v Rušah leta 2012.
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gozdov (okoli 95 % vseh površin v župniji), in so bili najbolj bogati v vsej 
Spodnji Štajerski.87 S to oceno je župnik nekoliko pretiraval. Takratni falski 
gospodje, grofi Rast (Liebmann), Kettenburg in nazadnje Zabeo, so imeli 
veliko večja posestva. Zabeo več kot 4600 hektarov, kar je okroglo 8000 
oralov. Prej je bila to last falske samostanske gospoščine, šentpavelskih me-
nihov, in po Jožefovi ukinitvi samostanov erarna last. Morda pa je župnik 
imel kljub temu zadostne razloge, da ga je bogastvo motilo. Trdil je, da so 
bogati, kmetje na denar navezani, bahati, sicer glede vere ne problematični, 
a »si ne dajo ničesar reči.«88 Cerkveno nadzorovanje, moč, vpliv in oblast so 
pač ogrožali vsemogočnost cerkve, kakršna je veljala prej. (Vele) posestniki 
(Skerbinjek, Fabrici, Ladinik, Lakožič, Šlaus, Kasjak, Dietmaier, Vollmaier, 
Schweiger, Pernat, Planinšič, Podlesnik, Kasnjak, Peitler, Tavžič, Paulič …) 
so bili tisti, ki si glede na svojo gospodarsko moč niso dali pretirano ome-
jevati siceršnjega vpliva v družbi in si niso pustili »kaj reči«, kakor bi si to 
želel pisec že omenjene spomenice. To je kajpak še bolj veljalo za čas po 
župniku Toporišiču.

Zlasti med podjetnimi obrtniki, gostilničarji, žagarji, mlinarji, lesnimi 
trgovci in drugimi se je v Lovrencu uveljavilo precej takih, ki nekateri še 
danes vztrajajo »v poslih« ali pa vsaj ohranjajo davno prej uveljavljena rod-
binska imena. Imajo temu »primerne«, opazne grobove, nekateri po več v 
vrsti. Rodovi so se z različnimi porokami zelo prepletli in podrobnejša analiza 
bi pokazala pravo socialno, družbeno omrežje, ki se je tako spletlo v ozadju 
in jasno kaže na akumulacijo kapitala, moči. Posamezniki med njimi pa so 
podjetniško pot opustili, nekatere rodbine so izumrle. Kar precej je bilo v 
teh krajih gostiln, turističnih objektov, ki so privabljali ne le domačine, am-
pak turiste od drugod. Spomniti se moramo Bitnerja, Novakov, Urbancov, 
Geratičev … Družina Loeschnigg je bila nekoč pojem uspeha in silne go-
spodarske rasti. Njihovo premoženje je bilo v dvajsetem stoletju temelj tukaj-
šnjega lesarstva. Na pokopališču najdemo grobove čevljarjev, predelovalcev 
usnja, pekov … Najdemo tudi grob potomcev nekoč največjega ruškega in 
lovrenškega steklarja Benjamina Vivata, ne pa zadnjega lastnika lovrenške 
steklarne, Čeha Jožefa Kasala.

87 Lovrenc …, s. 95. Oral je okoli 0,6 hektarja.
88 Ibidem s. 93.
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med pomembne posestnike, domoljube, gospodarstvenike prištevamo pripadnike  
Pernatove rodbine. (foto Gregor Rezman)

Precej številni so v Lovrencu pokojni intelektualci: zdravniki, učitelji, kul-
turniki, državni uradniki. Zdravniki se kar vrste: Breznik, Hladky, Havelka, 
Podlesnik, Fasching, Meršnik, Majda Planinšič … Na pokopališču zasledi-
mo nagrobnike, postavljene še drugim intelektualcem, intelektualkam. Na 
primer eni redkih učiteljic, ki je ta poklic opravljala že v 19. stoletju, Franici 
Podlesnik, državnemu svetniku Hansenu, cerkvenim ključarjem, županom, 
dr. Alojzu Pirnatu in dr. Alojzu Klemenčiču, gledališkemu ustvarjalcu Daretu 
Ulagi in Jožetu Petrunu, Janezu Oblaku. Vso to nepopolno in nesistematično 
naštevanje daje jasno vedeti, da torej Lovrenc ni bil kraj brez srednjega stanu, 
kakor je pisal Toporišič, razen če jih je sam prišteval k »bogatašem«, ki niso 
bili dovolj upogljivi. Razkriva pa to naštevanje še eno dejstvo. Namreč, da se 
lepe lovrenške pokrajine zaradi odmaknjenosti od industrijskih in upravnih 
središč intelektualci niso izogibali. Prej bi lahko rekli, da jih je pritegnila s 
svojo »nedotaknjenostjo« in da je bil Lovrenc intelektualno živahen. Zlasti bi 
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se to pokazalo, če bi bili navedeni vsi tisti, ki niso pokopani v Lovrencu, pa 
so pustili globoke raziskovalne, intelektualne, znanstvene sledi. In tiste žen-
ske, ki niso posebej poudarjene, pa imajo vsaj nekatere na lovrenških grobnih 
ploščah vklesana svoja imena. Na primer tiste, ki so ustanovile narodobudno 
Dekliško zvezo že pred prvo svetovno vojno, pred moškimi, in so nekatere 
vztrajale v družbenih aktivnostih tudi po njej. Takšne zavedne Slovenke so 
bile Marija Hrastnik, Marija Medved, Zofka in Marija Pajtler, Franica Paulič 
in druge. Smemo jih postaviti ob bok Jakobu Ozvaldu, po domače Urbancu z 
Lehna. Ta je bil čelni človek lovrenškega kmečkega bralnega društva.

Jakob Paulič Sadonik je bil lovrenški posestnik, kmet, ki je sam opravljal tudi težaška opravila.  
Vnet za vero, narodno zaveden, zbiratelj knjig, ki je tudi sam pisal …  

O njem sta napisani kar dve knjižici. (foto Gregor Rezman)

Med pokopanimi najdemo tudi posebneža, velikega posestnika Jakoba 
Pauliča Sadonika, zglednega, gorečega vernika, prijatelja dolgoletnega žu-
pana Romana Pušnjaka, popotnika in romarja v svete dežele in kraje (zato 
psevdonim »Komposteljski«), pisca različnih člankov in Dnevnika, zbiralca 
molitvenikov itd., o katerem je bila pred nekaj leti napisana brošura Franca 
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Pajtlerja in ji je sledila tista Vresnik-Verovnikova. Še en Lovrenčan je našel 
mesto v knjigah. Tukajšnji Janez Kasnjak, »planinski kralj«, ki nastopa v 
enem od romanov nemškega katoliškega pisca Arthurja Achleitnerja, pisca, 
ki je rad obiskoval grofa Zabea na Fali in je kot pravi užitkar rad dal kaj na 
zob. Kasnjaku je namenil v svojem romanu kar »naslovno vlogo«.

Kar nekaj lovrenčanov je našlo svoje opazno mesto v literaturi in kulturi nasploh. V novejšem času 
tudi ženske. Prava »zvezda« med njimi je bil po zaslugi katoliškega pisca arthurja achleitnerja lovrenški 

»Waldkoenig«, Janez Kasnjak. (foto Gregor Rezman)

Nekaj grobov opozarja še na to, da tukajšnjim ljudem niso prizanašale 
vojne ujme. Jakob Dover je tako končal svojo življenjsko pot na italijanski 
fronti leta 1918. Ivan Mrak je bil ustreljen leta 1944, Maks Podlesnik pa je 
pogrešan ob koncu druge vojne. Na žrtve druge svetovne vojne89 opozarja star 
spomenik žrtvam fašizma, hrabrim borcem NOB, organizatorjem vstaje proti 
nemškim, fašističnim okupatorjem, Antoniji Vresnik, Stanku Brezovniku in 
Francu Kolariču, ki so bili aretirani in samo dva dni kasneje tudi ustreljeni. 
Nekolika groteskna je bližnja okolica tega spomenika. Le nekaj metrov stran, 
na pokopališkem zidu najdemo v spomin pritrjeno tablo z napisom »padlim, 
pogrešanim in prisilno mobiliziranim Slovencem nemške vojske«. Ploščo je 
leta 2010 na zid privila Občina Lovrenc. Zanimivo je, da se je nekaj podob-
nega še nekaj let prej zgodilo v Rušah pod istim »patronatom«. O tem več v 
načrtovani tretji knjigi o ruških pokopališčih.

89 Za bolj celostno predstavo o žrtvah vojne si je potrebno prebrati posebno izdajo Ruškega delavca, 
posvečeno prav tej tematiki in obsega teritorij Občine Ruše pred razdelitvijo 1998.
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V zvezi s pokopališči se odpirajo številna socialna, moralna, etična, 
deontološka in druga vprašanja. Moralno vprašljivost življenja tamkajšnjih 
vernikov so lovrenški duhovniki večkrat omenjali. »Kvarilo« pa ni samo 
bogastvo, pač pa tudi siromaštvo. To je bilo očitno spričo zelo visokega od-
stotka nezakonskih otrok, tja do ene petine. To pa, jasno, je bil velik greh. 
Kaznim se nezakonske matere niso mogle izogniti. »Prvič se kaznujejo s 
kaznijo enega zlatnika, drugič in tretjič pa s sramotnim stebrom (pranger) na 
pokopališču. Nosečnice duhovniki s težavo pripuščajo k poroki, zlasti tedaj, 
če so noseče več kakor tri mesece.«90 Ob neki vizitaciji lovrenške župnije je 
opat sicer naročil odstraniti »pranger« (cattasta)91 s pokopališča. Prava gro-
za takšne moralke pa se pravzaprav prične šele po rojstvu. Nekrščenih ali 
mrtvorojenih otrok itak niso smeli pokopavati v posvečeni zemlji, torej na 
pokopališču, pač pa jim je bilo odkazano mesto izza pokopališkega zidu ali 
vsaj na ločenem delu. Prepoved pokopavanja v posvečeni zemlji je veljala 
seveda tudi za druge nekrščene, heretike, ljudi drugačne vere. »Treba jih je 
položiti k večnemu počitku zunaj pokopališča in na ograjenem prostoru.«92

Revščina in ne moralna izprijenost ali nezrelost silijo posle, hlapce, služki-
nje, reveže, brezdomce k temu, da delajo in spijo v skupnih prostorih, da se ne 
morejo, pogosto zaradi bede, poročati, si ustvariti doma, da so torej prisiljeni 
biti »prešuštniki«, brezdomci, živeti v konkubinatu in še kaj. Moralni hipo-
kriziji tudi v cerkvi nikoli niso mogli »prepovedati vstopa.« Bilo je pa precej 
tarnanja in posledično implicitnega žuganja v zvezi s tem. Tako se je kaplan 
Jožef Stiper v svoji spomenici iz leta 1860 izrekel, da ni »posebnih pohujšanj, 
da je moralno stanje tako, kakor v drugih hribovitih farah«. Posli pač delajo 
in živijo skupaj93, kmetje dovoljujejo ples, ljudje pa sicer ne kuhajo veliko 
žganja, radi pa pijejo močna vina … Bolj ga skrbi, da ljudje za šolo in vero-
nauk, spoštovanje katoliške moralke nimajo prave vneme, čeprav obiskujejo 
božjo službo, da posledično slabo poznajo verski nauk …, a za vzdrževanje 
cerkvenih objektov po njegovem vseeno dobro skrbijo …94

90 Ibidem, s. 73.
91 »Napravo, h kateri so privezovali za kazen prešuštnike (catasta adulterorum) …« Ibidem, s. 56.
92 Prav tam, s. 55.
93 Tudi Toporišič se je pridušal nad nemoralnim življenjem vernikov, ki kršijo šesto zapoved in je imel svojo 

faro za najbolj liberalno v celi škofiji…(ibidem s. 93). V času, ko je Toporišič to pisal, je bila »takratna 
Slovenija« po mahničevsko politično razklana na liberalce in klerikalce in »liberalno« nikakor ni bil 
sinonim za napredno, svobodoljubno …, kakor to še danes nekateri napak razumejo.

94 Glej Lovrenc …, s.104.



Vili Rezman

- 81 -

nekatere grobnice in grobovi so zanimivi z vidika razraščanja rodbin. Sorodstvene, rodbinske vezi se 
prepletajo v vseh krajih in največkrat reproducirajo družbeni status … (foto Gregor Rezman)

Skrb za moralo delovnih ljudi so nekateri župniki še posebej radi izpo-
stavljali. Kanonika Pangerla je ob pisanju zgodovine zmotilo, da je v času 
gradnje HE Fala prišlo do pomembnih sprememb. Gradnja je terjala veliko 
delavcev, Nemcev, Italijanov, Rusov, Hrvatov, Srbov, Slovencev … »Švicarska 
družba … je delavce dobro plačevala. Večina delavcev je tudi sproti vse za-
pravila. Služili so seveda trgovci in gostilničarji in ob koncu tedna ni bilo 
miru. Leta 1915 je naraslo število nezakonskih otrok.«95 Slomška je že prej 
motilo delo na »Gospodov dan«. Ob vizitaciji v Lovrencu je opazil, da v 
glažuti delajo »vsako nedeljo in praznik …« ter naročil duhovnikom, »naj 
pisno ali ustno stopijo v stik z lastnikom, ga opozorijo na pohujšanje in z 
vsemi sredstvi dosežejo, da bodo v bodoče tudi tam posvečevali Gospodove 
dneve.«96 Kakšnih sto let kasneje je birmoval v Lovrencu škof Maksimiljan 
Deržečnik. Takrat je bilo izpostavljeno, da sta »socializem in komunizem v 

95 Selnica …; s.102, 103.
96 Lovrenc …, s.90.
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tem kraju podrla vse vrednote«. V kroniko so zapisali: »Mirno, brez sramu 
in strahu ljudje ob nedeljah orjejo, kosijo, vozijo drva in hlode, gnoj, zidajo, 
kopljejo…«. Kronist je imel to za »kazen božjo in maščevanje božje zato, ker 
prehudo skrunimo in onečaščujemo Gospodove dneve …«97

Tudi tisti, ki so »skrbeli« za revne, uboge, torej bogatejši, so bili pogosto 
naklonjeni hipokriziji. Bogatejši so se včasih skušali pokazati sočutne, na-
klonjene nesrečnikom. Cerkev je za dobrodelnost zelo pogosto namenjala le 
drobiž. A ne edina. Lovrenško podjetje švicarskih lastnikov, Roussy, ki je v 
Lovrencu na prelomu 19. stoletja, še pred prvo vojno izdelovalo lesene zabo-
je za drugo švicarsko podjetje (Nestle), je poravnalo pogrebne stroške za tri 
njihove delavce, ki so se pri delu smrtno ponesrečili. In dalo nekaj za otroke 
revežev ob času birme. Za to so porabili »kazenski denar«, ki so ga odtegnili 
svojim »nemarnim delavcem« in tako stroški torej niso bremenili lastnikov 
podjetja, pač pa njihove zaposlene!98 Vsi našteti in mnogi drugi primeri raz-
krivajo, kako se z lažno moralo, moraliziranjem … ne da ne razumeti, ne 
opravičiti, ne uvideti pravih vzrokov, razlogov in ne odpraviti slabosti, po-
sledic socialnih fenomenov.

Precej je na tem pokopališču pokopanih seveda kmetov, veleposestnikov, 
nepremičninskih lastnikov, najdemo pa tudi številne obrtnike, tovarnarje, de-
lavce, hlapce in dekle, bajtarje, domce … Struktura novejših grobov je precej 
drugačna. Zlahka opazimo pomembnost intelektualcev, kulturnikov, šolnikov 
in umetnikov. Pravih epitafov ne najdemo, le kakšno drobno informacijo o 
pokojniku so svojci dali zabeležiti. Večina grobov je namenjena, tako kot na 
drugih pokopališčih, preprostim, manj opaznim ter pomembnim, ljudem, ki 
so prav tako gradili preteklost. Zanimivo je, da na pokopališču ni posebnih 
obeležij tistim, ki so bili žrtve nesreč večjih razsežnosti. Zlasti bode v oči, 
da na pokopališču ni spominskega obeležja mrtvim v času kuge na primer, 
ko je kuga vzela blizu štiristo življenj, ko je torej skoraj spraznila lovrenško 
pokrajino. V mrliško knjigo je bilo leta 1680, kot poroča Koropec, vpisanih 
389 umrlih. Seveda niso umrli vsi zaradi kuge, tudi sicer je v nekaterih letih 
umiralo po petdeset in več domačinov.99 Isti avtor poroča, da je že na začet-
ku 16. stoletja kuga v nekaj letih povzročila, da se je morala zamenjati kar 
tretjina gospodarjev.

97 Lovrenc …, s.124.
98 Ibidem, s. 98.
99 Koropec, Jože, Prebivalstvo v lovrenških matičnih knjigah 17. in 18. stoletja, v Lovrenc na Pohorju 

skozi stoletja, s. 31 in naprej.
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Kot drugod je tudi tukaj najti nekaj manj skrbno vzdrževanih in celo za-
puščenih grobnih mest, a v celem deluje pokopališče urejeno, umirjeno, nič 
posebej izzivalnega, kot mesto spoštovanja in spominov, na katerega svojci 
redno prihajajo, se srečujejo in tudi izmenjajo kakšno besedo. Ko so se leta 
1936 spominjali novega lovrenškega pokopališča, so ob sedemdesetletnici v 
župnijsko knjigo zapisali o tu pokopanih naslednje: »Po veri so vsi rimoka-
toličani, samo dva sta grškokatoliške in eden pravoslavne vere; eden je pro-
testant in eden mohamedanec.«100 Vseh očitno niso zagrebli zunaj posvečene 
zemlje. Morda vse to kaj pove o »značaju« Lovrenca v preteklosti, ki pa je 
do danes temeljito spremenjen in bi v tem smislu statistika zvenela bistveno 
drugače. Takšnih, ki niso rimokatoličani ali sploh ne pripadniki kakšne vere, 
bi bilo veliko več.

100 Ibidem, s. 133.

(foto Gregor Rezman)(foto Gregor Rezman)(foto Gregor Rezman)
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CERKVE IN POKOPALIŠČA V LIMBUŠU
Ruško polje se proti vzhodu razširi in nekako na pol poti do Maribora 

leži vas Limbuš. Za Limbuš najdemo v preteklosti različna poimenovanja: 
Leuevenbach, Leunbach, Lembuch, Lembach. Če brskamo po zgodovini, na-
letimo na podatke o tem, da so bila na limbuškem najdena neolitska orodja, 
a iz teh sporadičnih najdb še ne moremo sklepati na tako zgodnjo poselitev. 
Tudi nekaj bronastih najdb ne daje razlogov, da bi sklepali o kakšni večji 
naselbini iz časa kulture žarnih grobišč, kakor v Rušah. V železni dobi in v 
obdobju rimske nadvlade nad tem področjem pa so tukaj bile naselbine, o 
čemer pričajo sicer manj številne, a raziskane gomile.

Vidnejše mesto v zgodovini dobi limbuško okolje v srednjem veku. 
Razvije se limbuška gospoščina, prvič omenjena 1147. leta. Gospoščino, 
srednjeveško gospodarsko, cerkveno, upravno, politično in sodno tvorbo so 
najbrž prvi vodili prav vitezi von Leuvenbachi, ki so se vrnili iz križarske 
vojne. Nekoliko pred to letnico se je verjetno pričela intenzivnejša (krščan-
ska)101 kolonizacija območja, ki je bilo nato dolga stoletja predvsem obmo-
čje s pretežno kmetijsko dejavnostjo.102 Zlasti s sadjarsko in vinogradniško 
proizvodnjo, ki ji je poseben polet dala »prisotnost« Nadvojvode Janeza na 
našem ozemlju. Po njegovi ženi, grofici Ani Meran, nosi ime vinogradniško 
gospodarstvo še danes.103 Trgovina in obrt se nista posebej razvili, z vinom 
so trgovali predvsem Mariborčani, verjetno pa je bila dokaj donosna mitnica 
v Laznici, saj so morali mnogi romarji k »ruški Mariji«, popotniki na ruške 
gledališke igre ali na semnje, ko so šli skozi te kraje, plačati mitnino. Kakšne 
druge zelo pomembne, odstopajoče značilnosti to območje ni imelo. Ne v 
verskem, ne v izobraževalnem, kulturnem, vojaškem, obrambnem ali drugem 
pogledu. Razen v času slovenske osamosvojitvene vojne.

Vse našteto pa je bilo dovolj, da se je na privzdignjeni legi ob današnji 
regionalni cesti skozi Limbuš že leta 1332 v pisnih virih omenjal srednjeve-
ški grad. Danes ga sicer ni več, saj sta bila konec 18. stoletja grad in kape-
lica (1797) povsem razrušena, material pa odpeljan za druge, nove gradnje. 

101 Kolonizatorji so bili v veliki meri germanskega izvora.
102 Na prelomu 18./19. stoletja se je močno razvilo glažutarstvo. A čeprav je glažuta pod Arehom nosila 

ime Limbuška glažuta in Gornja glažuta, je bila v resnici ta glažuta locirana v Lobnici, na območju 
Ruš. Tudi tamkajšnja cerkvica in šola sta spadali pod ruško župnijo in umrle so pokopavali v Rušah. 

103 Prosvetljeni nadvojvoda Janez je leta 1832 tukaj ustanovil našo prvo vinogradniško šolo. Objekt 
še stoji in nosi naziv »Stara šola«. Že prej je kupil posestvo Meranovo na Prinčevem vrhu in zasadil 
vinogradniški nasad in drevesnico. Danes je tam Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo. 
(Glej Meranovo. Razvoj kmetijskega šolstva na Štajerskem.)
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Lastniki (fevdalni posestniki) so bili razen omenjenih Limbuških plemenitaši 
iz raznih znanih rodbin. Tako med njimi najdemo Frankopane, Stubenberge, 
Breunerje, Galle, Herzenkrafte, Ivniške (Eibiswalde) …, dokler ivniška ba-
ronica Zofija Eleonora Schaetzel leta 1666 ni prodala gospoščine benedik-
tinskim menihom, ki so takrat že bili največji in najvplivnejši posestniki v 
Dravski dolini.

V cerkvi sv. Jakoba so ob zadnji prenovi nad kripto v tla vgradili grb plemenitih Gallov,  
nekoč limbuških gospodov. (foto Gregor Rezman)

Seveda vsi ti lastniki/upravniki niso zgolj v miru in blagostanju uživali 
sadov svoje posesti. Vznemirjale so jih takratne največje nesreče. Kuge in 
turški vpadi. Kuga naj bi bila tako vseobsežna, da je ob potoku Blažovnica in 
v okoliških vinogradih vzela skoraj vsa življenja in se je dolina po ljudskem 
izročilu od takrat imenovala Ludmar. Izročilo pa pomni tudi turške vpade, 
ki so prav tako z zemljo zravnali naselja in pobili prebivalstvo, tako da se je 
okoliša prijelo ime Turčina.104

Leta 1666 so od baronice Schaetzlove kupili grad (gospoščino) šentpavel-
ski menihi, benediktinci. Takrat je bil opat Filip Rottenhausler. V spominu ga 
imamo še iz Puščave, kjer je pregradil kapelo v mogočno cerkev. Benediktinci 
so nasploh bili, kar radi poudarjamo, izrednega pomena za Dravsko doli-
no. Kot največji posestniki, kot »branik« katolištva, kot samostanski »red 

104 Glej M. Godec, ČZN 1914, str. 68 in naslednje, ter knjigo Šauperl - Grahornik, Limbuška gospoščina.
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zavetnikov knjige, knjižničarstva«105 itd. Najstarejši katoliški meniški red, ki 
ga je leta 529 ustanovil Benedikt iz Nursije in velja za kontemplativni red, je 
bil posebnega pomena za naše okolje. Benediktinski samostan iz Šentpavla je 
ukinil cesar Jožef II. Obnovil se je že leta 1809, vrnjeno je bilo tudi limbuško 
gospostvo (1812), kasneje je bil razlastninjen ob nemški okupaciji in v povojni 
novi Jugoslaviji. Po denacionalizaciji pa je pri nas (v Limbušu) zopet aktiven 
in ima svoj priorat v sv. Križu pri Mariboru. Njegov gospodarski, verski in 
drugi pomen je danes v primerjavi s predjožefinskim časom in obdobjem po 
1809, ko je bil zopet obnovljen-dovoljen, povsem minoriziran.106

Cerkvena organiziracija pa je bila v takratnem Lembachu močna. 
Pomembna že pred benediktinci. Marija Godec v svojem članku piše, da 
je bila zgodovina prvotne cerkve nekako zavita v skrivnost, da o »početku 
limbuške cerkve ni nobenega poročila.«107 Vemo, da je tukajšnja cerkev bila 
pod cerkveno oblastjo pražupnije Hoče in da je bila podrejena vikariatu sv. 
Magdalene v Mariboru. A v 15. stoletju so Turki, piše M. Godec, Magdaleno 
požgali in vikariat, pod katerega je spadala tudi takratna ruška cerkev (od 
1528 do 1625), je bil prenesen v Limbuš. V tem času, najbrž pa že po letu 
1490, je bila Magdalena podružnica do leta 1788. Limbuško kaplanijo oz. 
beneficiat so ustanovili leta 1545, nato je postala samostojna župnija. Okoli 
letnice vzpostavitve župnije sv. Jakoba108 je še nekaj ugibanj in ni prav natanč-
no ugotovljena, vsekakor pa je uveljavljeno prepričanje, da se je to zgodilo 
na začetku 16. stoletja in da je ruška cerkev bila še lep čas njena podružnica.

Cerkev sv. Jakoba je imela celo vrsto podružnic. Magdalena in Ruše sta 
bili, kot smo videli, nekdaj pod njeno pristojnostjo. Prav tako nova Cerkev 
sv. Jožefa na Studencih (1684). Najprej je bila tu majhna kapela, leta 1728 
pa je bila postavljena cerkev v današnjih izmerah. Cerkev sv. Bolfenka na 
Pohorju, katere začetek gradnje postavljajo viri v leto 1291, je bila nekoč tudi 
limbuška podružnica. Danes ni več namenjena bogoslužju in je prešla v dru-
ge (državne) lastniške roke. Ravno tako ni več Cerkve sv. Kunigunde med 
Slovensko Kalvarijo (Pekrsko Gorco) in regionalno cesto iz Maribora proti 
Rušam. Stala je nekako na mestu, kjer je danes dom starostnikov. Cerkev je 
znana iz srede 16. stoletja. Zravnana z zemljo je bila sredi 19. stoletja. Tudi 
grajske kapele, ki je bila sicer zasebna, ni več. Podružnična cerkev, ki jo 

105 Znameniti benediktinski matični samostan, opatija Monte Cassino v Italiji, slovi po skriptoriju in veliki 
knjižnici. 

106 Glej Limbuška gospoščina, s. 9, 14, 58.
107 Limbuš pri Mariboru, ČZN, s. 72. 
108 Glej Limbuš in Pekre v ogledalu časa, s. 92.
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danes še upravlja limbuški župnik, je Marijina cerkev, torej Cerkev Matere 
božje na Pekrski Gorci, zgrajena 1835 kot »nadomestilo« za Kunigundo.109

Cerkvica na Pekrski Gorci; Slovenska Kalvarija. Tukaj je želel imeti grobnico veliki mariborski pivovar 
andre Tscheligi - sredi vinogradov. (foto Vili Rezman)

Nekoč je bila cerkev sv. Bolfenka romarska. Tik pred tem, ko je bil pre-
nesen sedež Lavantinske škofije v Maribor, je objekt, ki je bil prej po volji 
cesarja Jožefa sekulariziran, prišel v lastništvo takratnega mariborskega 
župana Otmarja Reiserja. Namembnost, raba objekta se je nato spreminja-
la. Nekaj časa je bila to planinska postojanka, nazadnje pa muzejski objekt. 
Literatura ne poroča, ali je bilo okoli cerkve kdaj pokopališče. Ker pa je vi-
soko na Pohorju bila cerkev precej na okoli osamljena, je možno, da so tudi 
tam kdaj pokopavali.

109 Glej več o teh cerkvah in kapelah v knjigi Limbuš in Pekre v ogledalu časa ter Cerkev in župnija Sv. 
Jakoba v Limbušu.
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Reiserjev velik nagrobni križ z mariborskega levobrežnega pokopališča (tega danes ni več) je bil 
najden pred leti ob nekih gradbenih delih ob pekrskem pohorskem vznožju. Bil je obnovljen in znova 

postavljen »na Kordikovem, nekoč Reiserjevem«. (foto Gregor Rezman)

Druga Limbuška cerkvica na osamljenem hribu sredi polj, kar precej vi-
soko nad ravnim poljem postavljena, je sedanja podružnična Cerkev Matere 
božje na Pekrski Gorci. Graditi se je pričela šele leta 1832, a že prej, leta 1664, 
naj bi na tem mestu postavila križ mariborska meščanka Luiza Wueth. Tukaj 
je želela biti po smrti hranjena družina Tscheligi, zato je ob cerkvici grobnica 
te rodbine mogočnih Mariborčanov in lastnikov vinogradniških posestev v 
limbuškem okolju. Pod njo, ob njenem severnem pobočju, je nekoč bilo po-
kopališče s Cerkvijo sv. Kunigunde. Kot številne druge, so z jožefinskimi 
reformami ukinili tudi to cerkev. In pokopališče okoli nje. Ne vemo, ali in 
kam so prepeljali posmrtne ostanke. Morda k limbuški farni cerkvi. Vemo 
pa, da je bilo pokopališče ukinjeno v času, ko je bil v Limbušu župnik Franz 
Cvetko (1822 - 1843). Na tem območju je po tem v bližini nastalo »studenško 
pokopališče« (ukinjeno v šestdesetih letih dvajsetega stoletja). Del posmrtnih 
ostankov je bil zagotovo prepeljan na sedanje limbuško pokopališče.
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V soseščini se je pred tem ponovno vzpostavila predmestna župnija sv. 
Magdalene. Svoje pokopališče je imela ob Koroški železnici, na mestu se-
danjega Magdalenskega parka110. Tudi to pokopališče je bilo opuščeno. Kot 
nadomestno je bilo vzpostavljeno pokopališče na Pobržu, leta 1879. Zanj 
je zemljišče kupila mestna občina Maribor.111 Istega leta je studenška občina 
odprla svoje pokopališče ob »lembaški cesti«. Ukinjeno je bilo v šestdesetih 
letih 20. stoletja. V času odprtja studenškega pokopališča je bilo odprto še 
radvanjsko pokopališče.112

Nekaj besed smo namenili mariborskim pokopališčem, saj so povezana z 
drugimi, opuščenimi, s katerih so po ukinitvi premeščali posmrtne ostanke 
drugam. S tem so zvezana tudi današnje limbuško pokopališče in ukinjena 
pokopališča na Studencih (ob Lembaški cesti) oz. ob vznožju Pekrske Gorce. 
Sedanje Limbuško pokopališče je pravzaprav nesorazmerno veliko glede na 
velikost vasi. Upoštevaje dejstvo, da so tam prekopavali nekatere posmrtne 
ostanke omenjenih ukinjenih pokopališč in glede na to, da je to pokopališče 
»matično« še za vasi Pekre, Laznica in za nekdanjo Bistrico pri Limbušu, pa 
velikost niti ne preseneča.

Omenjeno pokopališče ni edino limbuško. Že prej so pokopavali tudi 
drugod. Na Grajskem griču je okoli leta 1500 dal limbuški gospod Bernard 
Griebinger, ki je 1545 ustanovil kaplanijo, postaviti kapelo, pod katero naj 
bi pokopavali. Pod gričem se je menda nekoč raztezalo staro pokopališče. 
Danes je na tem mestu športni kompleks. Kakšnih vidnih ostalin ni. V samem 
kraju pa se je obzidano pokopališče razvilo okoli cerkve sv. Jakoba - nekoč 
je bila tu nekaj časa župnija sv. Magdalene. Po tem, ko je Magdalena pogorela 
in je bil vikariat prestavljen v Limbuš. Za novo pokopališče je bila izbrana 
slaba lokacija v smeri proti šoli.113 Pokopališče pri šoli so zaradi neustrezne 

110 Glej Pokopališča …, s. 220.
111 Ker pobreškega pokopališča dolgo, do leta 1914, niso blagoslovili, so bili ljudje nezadovoljni in 

magdalenska župnija je leta 1888 v neposredni bližini novega, pobreškega mestnega pokopališča 
kupila zemljo in postavila še eno, tako rekoč konkurenčno pokopališče. Takoj so postavili še ograjo in 
velik križ ter mrtvašnico in vse skupaj že čez nekaj mesecev blagoslovili. Kmalu so zgradili še kapelo, 
ki ni bila prav velika. Zgrajena je iz materiala nekdanje kapele s starega desno brežnega pokopališča. 
Ker se je Maribor hitro razvijal, so v letih, ki so sledila, dokupovali zemljišča in širili pokopališče. Še 
danes pozorni obiskovalec, ki ni seznanjen s to zgodovino, privzdigne obrvi in se vpraša, kako da je 
mariborsko centralno pokopališče tako rekoč presekano s cesto na dve ločeni polovici. 

112 Več o tem v knjigi Pokopališča pri cerkvah Lavantinske škofije in v knjigi Mariborska pokopališča.
113 F. Šauperl piše, da so leta 1997 ob priliki gradbenih del našli nekaj kosti s tega ukinjenega pokopališča 

in jih zbrali v posebno leseno posodo ter jih položili v kripto v cerkvi. (Limbuš in Pekre, s. 415)
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zemljine kmalu (1834) opustili ter ga premestili še nekoliko zahodneje, na 
današnjo lokacijo, kjer je zagotovljenega dovolj prostor za daljše obdobje.

Pokopališča okoli cerkve ni več, so pa na cerkvi, v njej in na drugih lokacijah 
omembe vredni epitafi, grobnice, kripta in druga znamenja, ki ohranjajo spo-
min na mrtve. V Cerkvi sv. Jožefa, ki se leta 1788 prav tako ni mogla izogniti 
jožefinskim ukrepom in je bila takrat zaprta, je bil pokopan Severin Ekhardt, 
mariborski mestni župan v prvi polovici 18. stoletja, notar in lastnik Radvanja, 
zaslužen za gradnjo cerkve. Tukaj je bil k zadnjemu počitku položen še Johann 
Georg Geyer, velik dobrotnik cerkve. V njej je grob duhovnika Simona Koraja. 
Na Pekrski Gorci je v cerkvi, kot je bilo že povedano, grobnica Tscheligijevih. 
V župni cerkvi pa naj bi bili v kripto položeni zemeljski ostanki Davida Galla 
in njegove žene Wilburge (nagrobni kamen z grbom je danes viden skozi ste-
kleno ploščo v prezbiteriju), dolgoletnega (več kot pol stoletja) župnika Jakoba 
Pilata (ni bil položen v kripto, pač pa je bil pokopan pod stranskim oltarjem), 
Pavla Černigoja, ki je ruški cerkvi daroval prižnico in knjige, Jožefa Majona 
ter duhovnika Jerneja Repeska in grajskega patra Bertholda Pirkerja.

Očitno se je to zgodilo veliko kasneje, kot so umrli, saj bi sicer v kripti 
ležali tudi Herzenkrafti in Ivniški, katerih epitafi, nagrobni kamni so bili 
ohranjeni in najdeni114. Najbrž je bila kripta narejena res veliko kasneje, saj je 
niti knjiga Pokopališča pri cerkvah Lavantinske škofije iz leta 1916 ne omenja. 
Bilo bi tudi nenavadno, da ne bi položili v kripto takšna dostojanstvenika, 
kakršna sta bila stolni prošt in apostolski protonotar, šolski nadzornik, lim-
buški dolgoletni župnik Lavrencij Herg, ali njegov predhodnik Anton Lah, 
ki ga štejemo med prve ustanovitelje društvenih knjižnic pri nas. Ali pa je 
bila kripta zasuta in kasneje ponovno najdena, a bi bilo zopet nenavadno, da 
župniki ob pisanju citirane knjige in zbiranju podatkov zanjo tega ne bi vedeli 
in bi ne poročali o tem. Iz kripte bi naj celo vodil podzemni hodnik vse do 
gradu, ki pa naj bi bil tudi zasut. Baje so Nemci med drugo svetovno vojno 
kripto in rov odprli in spet zasuli. O tem, kakšna je resnica in koliko je pri 
vsem tem »legendaričnega«, najbrž še ni bila rečena zadnja beseda. A za nas 
je v tem trenutku pomembno, da se tudi na limbuškem primeru potrjuje pravi-
lo, da so bili v cerkvi, v kripti in na drugih najbolj uglednih mestih pokopani 
le duhovniki in razni dobrotniki cerkve, posestniki, skratka »pomembneži«, 
povezani s cerkvijo. Tako ni bilo le pri pokopališčih okoli cerkva, takšno 
»pravilo« je bilo uveljavljeno tudi na pokopališčih.

114 Pred kratkim najdeni veliki nagrobnik ivniške gospode je močno poškodovan in ga čaka restavriranje 
in umestitev v primerno okolje.
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Rečeno je bilo, da je limbuško pokopališče precej veliko. Ob vstopu se 
takoj opazijo socialne, statusne značilnosti, razlike tu pokopanih. Velikost 
grobov in spominskih plošč je le ena od značilnosti. Druga značilnost je lo-
kacija groba na pokopališču. Seveda je potrebno posebej opozoriti, da je da-
nes to »razlikovanje« v veliki meri preseženo. Zaradi omejenega prostora na 
pokopališčih in zaradi pomembnih razlik v kulturi, duhovnosti v preteklosti 
in sedaj. Ta sodobna egalitarizacija se zagotavlja že s predpisi, zakonodajo, 
pomembno pa je tudi, da žalujoči danes pokojnim svojcem ne postavljajo 
velikih nagrobnikov, grobnic, ki bi ob drugih običajnih grobovih odstopali s 
svojo »posebnostjo« in bi delovali prav groteskno. Tudi napisi niso več pisani 
v stilu epitafov, niso dolgi in zelo povedni glede pokojnikov. Vse je nekako 
bolj anonimizirano,115 bolj skromno, manj opazno. Po večini na novejših gro-
bovih pozornost pritegne kakšna druga posebnost, na primer lepa zazelenitev, 
zasaditev, kakšna umetniška figura, plastika, gesta, okras …

Na limbuškem pokopališču se takoj začuti nekaj osnovnih potez. Že dostop 
in parkirišče, prodajna mesta cvetja in sveč, skrbno, redno vzdrževanje okoli-
ce delujejo zelo urejeno. Osrednji, stari del pokopališča obdajajo novi grobni 
areali, ki so nižje pozidani, pregledni, pravilno geometrijsko razporejeni z 
dovolj širokimi potkami, da se lahko sproščeno sprehodite do grobnih mest. 
Franjo Šauperl, avtor brošurice o cerkvi in župniji v Limbušu piše: »Nekaj 
časa je bilo ob mrliški vežici večje otroško pokopališče, zdaj je to preseljeno 
na manjši del pokopališča na južni strani«.116 Naključni obiskovalec pokopa-
lišča ne zazna te segregacije otrok še po njihovi smrti - in prav je tako.

Zelo pomembno je, da je pokopališče dovolj veliko, da ne bo kmalu kakšne 
prostorske stiske in tudi za zelena polja je več kot dovolj prostora. Pokopališče 
je ograjeno z opečnimi in betonskimi zidovi in deloma, na severu ter vzhodu, 
omejeno z živo mejo. Morda je pogrešati več hortikulturne ambicioznosti zno-
traj pokopališča. Zlasti na najnovejšem, žarnem pokopališču, tudi ob žarnem 
zidu in na polju z enojnimi ter družinskimi grobovi. Kapele na pokopališču 
ni. Cerkev je le nekaj minut stran.

115 To ima tudi svoje slabe plati. Večinoma ni več mogoče »prebrati« pomembnosti kakšne pokojne osebe, 
ne tega, ali je bil umetnik, kovač, znanstvenik, gozdar, ugleden politik, profesor, športnik, pisatelj, včasih 
niti ne, kdaj je živela in kje, ali je bila narodno angažirana itd. … To vsekakor zmanjšuje atraktivnost 
pokopališča, zanimivost za turiste in še kaj. Vendar najbrž prispeva kaj k socialnim kontaktom, druženju, 
pogovoru med obiskovalci, če nismo zamaknjeni v napise na grobnih ploščah. A saj vemo, da je v 
različnih kulturah odnos do mrtvih in živih različen in iz naštetega ne bi smeli skušati izluščiti kakšnih 
»večnih resnic«. Za vse pa bi morala biti temeljnega pomena pietetnost in urejenost poslednjega 
počivališča. Posameznega in pokopališča kot celote, posebne kulturne, duhovne entitete, dediščine.

116 Cerkev in župnija sv. Jakoba v Limbušu, s. 36. 
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na osrednjem starejšem delu pokopališča je velik grob s stelami, namenjen limbuškim duhovnikom. 
Kar nekaj je dvoumnosti, ali napisi odražajo resnično preteklost ali ne. za a. laha se je doslej 

domnevalo, da ni pokopan v limbušu. (foto Gregor Rezman)

Duhovniki te cerkve in nekateri drugi so na starejšem delu pokopališč 
dobili odmerjeno osrednje mesto. Najprej omenimo Antona Laha. Pol sto-
letja je bil nekakšen limbuški actus purus. Župnik, ki je bil zapisan ljubezni 
do naroda in zavesti, da ljudem k sreči in uspehu pomaga znanje. Zato je bil 
pobudnik morda prvega bralnega društva, knjižnice, ki je kupovala in izpo-
sojala le slovenske knjige. Izposojala je tistim premožnejšim, ustanovnikom, 
ki so kupovali knjige, in tudi tistim, ki si zaradi pomanjkanja denarja tega 
ne bi mogli privoščiti. Pred leti njegovega groba tukaj še ni bilo. Povsem na 
novo pa so privili na spomenik duhovnikom še ploščo z njegovim imenom. 
Našli naj bi dovolj argumentov, da je to upravičeno, saj bi naj bil nekoč tu, 
na tem pokopališču pokopan, le da se ni vedelo, kje natančno. Na kak pisni 
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elaborat o tem bomo še morali počakati, a kakorkoli že, s tem aktom je bil 
posthumno poudarjen Lahov pomen za kraj.

Lavrencija Herga, drugega pomembnega župnika, Lahovega naslednika, 
so pokopali pod pokopališkim križem. Ovenčan je bil z več častitljivimi na-
slovi. Ne le v cerkvi, tudi na drugem, šolskem področju, na katerega je v nje-
govem času cerkev še imela ključen vpliv, je bil pomemben. Herg je bil šolski 
nadzornik. Vendar je omembe vreden še bolj zato, ker je bil, tako kot Lah, 
velik domoljub. Takrat, v njegovih časih se je marsikje poučevalo še samo v 
nemškem jeziku, Lavrencij Herg pa je v šolo uvedel »slovensko začetnico«, 
torej osnovno poučevanje v materinem jeziku. Ob njem sta bila pokopana še 
njegov kaplan Jurij Cobelj in nekoliko mlajši duhovnik Ivan Kapler. Od tistih, 
ki ga imajo tukajšnji župljani najbolj v spominu, je na istem spomeniku zapi-
sano ime pokojnega dolgoletnega župnika Alojza Jeseneka. V Limbušu naj bi 
bila pokopana še duhovnika Georg Žuža in Franz Josef Gril, vendar njunih 
grobov ali grobnih plošč ni najti ne na cerkvenih zidovih ne na pokopališču.

Velika večina grobnic, velikih grobov in nagrobnikov ja na osrednjem, 
starejšem pokopališkem prostoru. Ob zidovih na zahodni strani in ob poslo-
vilni veži ter vzhodno od nje. Čeprav pravih grobnic ni veliko, kljub temu 
spominjajo na klasično pokopališko podobo. Strnjene so večinoma ob zidu ter 
čelno proti mrliški veži, ki so jo pred iztekom 20. stoletja zgradili predvsem 
iz prispevkov krajanov. Mednje, na zahodni pokopališki zid, so pred krat-
kim umestili ploščo zakoncema Godec, Antonu, učitelju in znanstveniku, ter 
Mariji, učiteljici, iz katere člankov lahko črpamo podatke za lokalno zgodo-
vino. Grobnice in večji grobovi nas opozarjajo na sledeča imena in priimke: 
Šumenjak, Sel, Kocutar-Rotner, Turnšek, Halbwiol-Lipnik-Pogatschnigg-
Seidling, Robič, Rotner-Krajnc-Marčič, Roth, Šumandl, Jauk-Grahovar, 
Marin, Moder, Wehowetz, Meglič-Pintarič, Zorec-Kostanjevec-Fuezy …

Nekateri med njimi in tudi med tistimi, pokopanimi na drugih mestih na 
starejšem pokopališču, so bili kmetje, gospodarstveniki, posestniki. Z na-
grobnih plošč lahko razberemo, da so bili Koflerji lesni trgovci, Jaunigovi ne-
premičninski lastniki, da so bili veleposestniki Robiči, Paherniki, Šumandli, 
Orniki, Tancerji, Režmani, Kocutarji, Rotnerji, Marini itd. Glede veleposestev 
kaže opozoriti na razliko med tukajšnjimi in osrednjepohorskimi lastniki: tu, 
v okolici Limbuša, je šlo bolj za posesti polj, njiv, zlasti pa sadovnjakov in 
vinogradov ter manj za velike gozdne posestnike. Zato najdemo na nagrob-
nih ploščah tudi vrsto drugih poklicev, trgovce, sodarje, gostilničarje in 
hotelirje, upravnike, čeprav so bili veliki lastniki vinogradov pravzaprav 
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mariborski mogotci kot so bili Tscheligijevi, Reiserji in drugi. Ni čudno, da so 
Tscheligiji želeli grobnico na Pekrski Gorci in da imajo v Hrastju (Kordikovo) 
na velikem grobnem podstavku in visokem belem križu svoje rodbinsko ime 
napisano Reiserjevi.

Grobnica modrovih, ki predstavlja dva od večjega števila »limbuških intelektualcev«.  
Grobnica zbudi tudi »umetniško čute«. (foto Gregor Rezman)

Limbuš in Pekre tvorita neposredno mariborsko predmestje malce bolj 
umirjenega, manj dinamičnega značaja. Morda je tudi geografska bližina 
bila eden izmed razlogov, da je bilo veliko domačinov udeleženih v šolski, 
kulturni, intelektualni in državni, uradniški ter politični sferi, oziroma so 
meščani iskali mir v predmestnem življenju. Šolniki so še zlasti pogostokrat 
omenjeni na nagrobnih ploščah. Tukaj je grob že omenjenih, iz znanstvenih 
in šolniških vrst izhajajočih Antona in Marije Godec. Še en zakonski par je 
bil pomemben v šolstvu. To sta bila šolska upravitelja Olga in Janko Moder. 
Tudi Anton Ornik je bil nadučitelj. Takšne, ki so zapustili globljo sled na inte-
lektualnem področju, pa najdemo razen na starem tudi na novejšem delu po-
kopališča: Franca Robiča, c. kr. prof., Jožefa Kreinerja, ki je bil c. kr. zdr., dr. 
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Viljema in Marijo Brumec, dr. Henrika Oblaka. V grobu Pahernik-Kotnik leži 
primarij dr. Janko. Tu so pokopani še državni uradniki, svetovalci in drugi, 
politični funkcionarji: sodni svetnik dr. Slavko Šumenjak, Janko Šumenjak, 
upravnik, Josip Rotner, c. kr. sodni svetnik in vrsta članov rodbine Robič.

Rodbina Robič je bila v znani, pisani zgodovini Limbuša najopaznejša. 
Bili so rodbina narodno zavednih Slovencev. Mogočnih posestnikov. Razen 
gospodarsko so se angažirali tudi politično. V grobnici med drugimi ležijo: 
Franc (1808 - 1887), »mnogoletni in odlikovani župan«; Franc 1848 - 1913), c. 
kr. prof., državni poslanec, deželni odbornik in vitez reda žel. krone; Srečko 
(1883 - 1931), župan, član banovinskega sveta, odlikovan z redom jugoslo-
vanske krone. Rodoljubno tradicijo sta nadaljevala Pavla, ki je bila sežgana 
v taborišču Auschwitz že leta 1942, in Rado, ki je padel kot petindvajsetletni 
partizan leta 1944. Robičevim so se domačini priklonili s poimenovanji in jih 
imajo v spoštljivem spominu. Omenimo pa na tem mestu še nekatere druge 
žrtve vojn, politične nestrpnosti, ki so pokopane v Limbušu. Njim v spomin 
stoji obelisk v centru vasi, na pokopališču pa so grobovi: Jožefu Ipavcu, 
španskemu borcu, žrtvama fašističnega terorja Jožefu Šenvetru in Čedu 
Mihajloviču ter Milanu Oljači, ki je umrl v lagerju istega leta kot Pavla Robič.

najbolj dominantna rodbina v limbušu so nedvomno Robičevi. napisi na nagrobnih ploščah govore o 
tem. Takšno mesto pa imajo tudi v zavesti krajanov še danes. (foto Gregor Rezman)
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Kot obrobno zanimivost lahko zapišemo še nekaj stavkov o limbuških 
pokopaliških posebnostih. Če smo pazljivi, ne moremo spregledati velikega 
groba Blaža Urbasa. Pokopan je bil v Limbušu. Z naslovom častnega občana 
sosednje, čezdravske občine Slemen. Urbas tudi ni tipičen priimek za limbu-
ški okraj, prej za visoko pohorski in kozjaški. Iz nagrobne plošče ne moremo 
razbrati, zakaj je pokopan tukaj, oziroma, za kaj je bil deležen visoke časti 
v Slemenu. Prav tako ne moremo z natančnostjo in gotovostjo povedati, kaj 
pomeni napis Kavkaz na nagrobni plošči Srečka Rihterja. Morda je bil mla-
denič tako kot mladi planinec Tone Grušovnik iz Loga, ki mu je ugasnilo 
življenje pod Jalovcem, ljubitelj in hkrati žrtev planin.

Na pokopališču v Limbušu je, podobno kot v Rušah, okoli 1300 grobnih 
mest. Velik del je novejših; enojni, družinski, žarni grobovi, ne rodbinski, so 
prevladujoči. Danes se pokopava pretežno na tem, novejšem delu. Najstarejši 
grobovi časovno sodijo tik pod polovico 19. stoletja in jih je malo. Takrat, 
skoraj sredi devetnajstega stoletja, ko so prenehali pokopavati na pokopališču 
pred šolo, najbrž niso ekshumirali in ponovno pokopavali drugje. Grobovi in 
grobne plošče novejših grobov pa niso tako izpovedni, kot starejši. Za branje 
teh grobov bo potreben drugačen pristop, podrobno brskanje po knjigah in 
ne obiskovanje mirogojev.
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ŽUPNIJA SVETE MARJETE IN POKOPALIŠČE V SELNICI
Selnica ob Dravi117 je z Rušami povezana geografsko, zgodovinsko, tudi 

gospodarsko, socialno, upravno politično in na druge načine. Tako je vsaj od 
leta 1091, morda pa že tudi iz rimskih časov,118 saj je stara rimska prometna 
povezava iz mariborske smeri proti zahodu po Dravski dolini prav v Rušah, 
pri izlivu Rušice v Dravo, krenila čez reko. Najbrž tam, kjer so v tretjem sto-
letju postavili rimsko svetišče, mitrej. Kar se geografske opredelitve tiče, velja 
za Selnico podobno kot za Ruše: nekakšen »slepi rokav« pod strmimi pobočji 
Pohorja in Kozjaka, zahodno od Maribora. Prometno je bila Selnica »bloki-
rana« z Dravskim gozdom, razen, kolikor se je promet odvijal po Dravi (spla-
varstvo) in po zelo slabi kopenski povezavi z zgornjo Dravsko dolino. Koroška 
železnica, ki je skozi Ruše stekla proti Dravogradu leta 1863, je več prispevala 
k razvoju na desnem bregu Drave, v Lovrencu in drugih desno brežnih krajih, 
kot v Selnici. Zdi se, da je bila lepa prisojna lega Selnice manj pomembna, kot 
so bili pomembni prometni koridorji. Proti zahodu so se v dravskih soteskah 
ti koridorji »ustavili«, na severu (Kozjaku) pa so pomembne cestne povezave 
Selnico nekako zaobšle. Vodile so po današnji avstrijski strani, na severni strani 
Kozjaka. Kljub temu se je Selnica zgodaj pojavila v pisnih virih, saj je bilo nekaj 
njenih posestev (dva vinograda) leta 1091 od Spanheimov podarjenih Šentpavlu.

Grob brodnika - za kraje ob Dravi so bili izredno pomembni splavarji in brodniki. V našem okolju je brod 
ob rancah pomenil edino čez rečno povezavo do šestdesetih let prejšnjega stoletja. (foto Gregor Rezman)

117 Po starih zapisih aput Celnitz, Zelnz, Celnic … 
118 V zid cerkve na Janževi gori je vgrajen ostanek rimske reliefne kamnite plošče.
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Na selniški strani Drave samostan iz Labotske doline ni imel takšnega 
vpliva, kot na ruški. Tam so šentpavelski sicer tudi imeli posestva, vinogra-
de, a precej manj, kot na desnem bregu. Zanimivo pa je, da so bile sončne 
lege Kozjaka nad Selnico pred skoraj tisoč leti gosto zasajene s trto, na kar 
današnja pokrajina ne spominja več. Pa še zelo dobro vino so tod pridelovali, 
in, ne nazadnje, skozi Selnico se je dolga stoletja odvijala močna trgovina 
z vinom. Prazne sode in vinogradniško kolje so iz koroške smeri vozili po 
Dravi na vzhod, od tod pa vina polne sode nazaj. V eno smer so jih plovili po 
reki, v drugo so jih vlekli z vpregami po kopnem. V Selnici so že pred prvo 
pisno omembo kraja (1093) premogli brod in mitnico.

Danes je Selnica veliko bolj kot po vinogradih poznana po sadjarstvu, 
nekaj je še gozdarstva, kakšna posebno močna obrt ali industrija pa se tukaj 
nikoli nista prav razvili. V zadnjem času se industrijska proizvodnja celo 
nekoliko zmanjšuje, terciarno in kvartarno gospodarstvo pa je moč zaslediti 
le zelo skromno. A Selnica zaradi svoje prijazne lege, bližine Maribora in 
lahke dostopnosti (le cestni promet) ostaja zanimiva za gradnjo stanovanjskih 
objektov in je nekakšno »spalno naselje«, mariborsko predmestje, še vedno 
močno povezano tudi z Rušami.

Selniška krajina je precej razdrobljena z več manjšimi vasicami, zaselki. 
Tako je bilo nekoč in je ostalo do danes. Svoje pomembnejše gravitacijske 
moči vas Selnica ni razvila. V davnini in skozi srednji vek je pravzaprav 
močno tendirala k severnejši cerkveno upravni in državni oblasti. Od 
Karla Velikega naprej je bila cerkvena ločnica reka Drava. To je pomenilo, 
da »selniško« ni sodilo pod Oglej, pač pa pod Salzburg in njegovo nadškofi-
jo. V krško škofijo, nastalo že 1072, je bila inkorporirana selniška cerkev v 
16. stoletju. Od poznega osemnajstega stoletja naprej je sodila pod sekovsko, 
graško škofijo.119 Šele prenos sedeža lavantinske škofije 1859. leta v Maribor 
(ustanovljena je bila ta škofija leta 1228) je selniško (cerkev in pokrajino) ne-
koliko bolj integriral z južneje ležečimi slovenskimi kraji.

Na vzhodni strani selniške krajine so mariborski gospodje že v 12. sto-
letju postavili najprej manjši grad120 in nato dvorec Viltuš (lovski dvorec 
z imenom Wildhaus) in s tem »vznemirili« Šentpavel. Severno je grad 
Žlemberg (Schmierenberg) zgradil v 12. stoletju Slovenec Smielo. Grad je 

119 Takrat je selniška fara izgubila približno četrtino duš. Glej Pangerl, Župnija Selnica, Selnica ob Dravi 
…, s. 92.

120 Danes lahko obiskovalec, če se povzpne strmo nad tudi že precej zanemarjeni in propadajoči dvorec, 
opazi le še nekaj razvalin. Wildhaus so si mariborski vitezi postavili okoli leta 1200. Lastniki Viltuša so 
si kmalu nadeli naslov »Viltuški« in imeli dvorec v posesti do 1471.
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menjaval lastnike in na koncu 15. stoletja končal v rokah deželno knežjih 
Habsburžanov. Obe gospoščini sta bili za selniško zelo pomembni, saj je tukaj 
zemljo (vinograde) obdelovalo na desetine družin. Še pomembnejši pa so bili 
Žlemberžani seveda za »Duhovčane« in tamkajšnjo cerkev. Selniška cerkev 
je spadala pod mariborsko pražupnijo, ustanovljeno oz. pisno izpričano leta 
1189. Kasneje pod levobrežno mariborsko dekanijo. Sv. Marjeta v Selnici je 
bila med prvimi cerkvami (vikariati), ki so se v srednjem veku osamosvojile 
v župnije, a natančen podatek o nastanku župnije še ni bil najden v kakšni 
listini. Župnija je imela tudi podružnično Cerkev sv. Janeza Krstnika na 
Janževi Gori in v novejšem času še na Sv. Duhu pri Ostrem vrhu. Od leta 
1933 je z njo enovita in od leta 1959 (fara) v soupravi. Tudi v viltuški kapeli 
sv. Miklavža je selniški župnik mesečno maševal, spovedoval in obhajal.

Kapela, del velikega in gradbeno, arhitekturno ambicioznega viltuškega dvorca.  
nekdaj mesto bogoslužja, nato celo okupatorjeva mučilnica, danes razpadajoč in izropan objekt,  

ki so ga »zavarovali« tako, da so preprosto zazidali vhod. (foto Gregor Rezman)
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Čeprav je cerkev v Selnici pisno prvič omenjena šele leta 1372,121 je cer-
kev (kapela?) tukaj stala že v 12. stoletju. Morda je bila prva Cerkev sv. 
Marjete Antiohijske lesena. Sedanja (1780) je postavljena po požaru 1773, 
lepa, precej velika, večkrat prizidana in barokizirana ter ima lepo notranjo 
rezbarsko (Straub, Holzinger, Pogačnik) opremo in Brollovo poslikavo. Tudi 
ruški kaplan Pintarič je tukaj pustil »avtorski odtis« z omenjenim marmornim 
krstilnikom v »leseni opravi«. Svojo pomembnost je povečevala z nastankom 
župnije, saj je ena ključnih značilnosti župnij pravica do raznih dohodkov. 
Tako v srednjem veku kot danes. Pogosto so bili župniki (selniški se prvič 
omenja župnik Filip 1335) razni plemiči, ki sploh nikoli v življenju niso obi-
skali svoje župnije. Tam so jih nadomeščali vikarji (že na prelomu 12. in 13. 
stoletja)122, ki so poskrbeli, da se je zbrani denar iz različnih dajatev (desetina, 
dajatve od posestva, gornina …) stekal na pravo mesto. Seveda so imeli patro-
ni, župniki tudi obveze za izvrševanje božje službe in vzdrževanje objektov, 
župnijskega gospodarstva ter vzdrževanje duhovnih pomočnikov, kaplanov. 
Te naloge, obveze so precej različno spoštovali, o čemer govore cvetoče in 
propadajoče, ponekod prav revne župnije.123

Za bežno predstavitev Selnice, njenih cerkva ter kapel in pokopališč za-
pišimo še nekaj podrobnosti, ki so lahko pomembne. Pač odvisno od tega, s 
kakšnimi »očmi beremo«. Verskimi, gospodarskimi, političnimi, ideološki-
mi … Tako je gotovo zanimiv podatek, da so benediktinski menihi imeli v 
Selnici svojo »klet«. Kakor je zanimiv podatek, da je imela Selnica pravico 
do štirih semnjev letno. Da je bila tam ustanovljena že 1648. leta močna 
Bratovščina sv. rožnega venca, ki jo je, tako kot druge, ukinil cesar Jožef II. 
Da selniška cerkev (kljub »bratovski nedelji«) ni bila romarska, so pa tukajšnji 
verniki množično romali v Ruše in k Sv. Antonu na Pohorju. Tja peš, nazaj 
z vlakom. Včasih precej »hrupno«.

Pomembnejše za zgodovino župnije je, da je bila le ta narodno zavedna, 
kar velja tudi za tukajšnje kraje v celoti. Viljem Pangerl, ki je pisal o župniji 
Selnica, tega ni posebej izpostavil. Bolj je poudaril, kako je po drugi svetovni 

121 Sergej Vrišer je v knjigi Selnica … zapisal, da je bila cerkev prvič omenjena že skoraj stoletje in 
pol prej, leta 1199. V prvem obdobju je bila umetnostno zgodovinska tipičnost romanika, v drugem 
gotika. Cerkev je bila barokizirana v 18. stoletju. Nazadnje je bila prenovljena pred slabima dvema 
desetletjema, l.1989. Glej Selnica …, s. 113.

122 Mlinarič navaja, da je bil vikar Friderik Ebernaut še leta 1364 mariborski župnik. Glej Selnica …, s. 
76.

123 V knjigi Selnica ob Dravi najdemo številnejše podrobnosti iz zgodovine tamkajšnje cerkve in župnije.
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vojni »režim postopoma, a vztrajno ožil življenjski prostor Cerkve«.124 V svo-
jem pogledu na preteklost je takrat, ko je pisal o »oženju prostora« za Cerkev, 
nekoliko pretiraval. Zlasti, ko je pisal, da je bilo »CMD režimsko duhovniško 
stanovsko društvo«, v katerega so mnogi duhovniki vstopali pod prisilo.125

mnoge rodbine so bile tukaj, na narodni in jezikovni meji, narodno zavedne.  
Tudi Žunkovi, nekdanji sokolci ter družbeno opazni krajani še v »novi Jugoslaviji«. (foto Gregor Rezman)

Cerkev je res postopoma izgubljala svoje pozicije v družbi. Zlasti ji je želel 
peruti pristriči cesar Jožef II. konec osemnajstega stoletja. Izrinjal jo je iz dr-
žavne uprave, iz šol, odvzel ekonomsko moč (samostani, bratovščine, romanja, 
cerkveni skladi …). Dvajseto stoletje je cerkvi v našem okolju vrnilo nekaj moči 
preko Krekovih družb, nacionalne ideologije in Slovenske ljudske stranke ter 
raznih katoliških društev in s sodelovanjem v raznih jugoslovanskih vladah. 
A po drugi vojni so nove družbene razmere, denacionalizacije, šikaniranja, 
zaporne kazni itd. spet močno pritisnile na Cerkev. Duhovniki pa zato niso 
izgubili vse volje in moči za izboljšanje razmer v okolju. Selniški duhovniki 
so bili pravzaprav prisotni pri vseh pomembnejših dogodkih in asociacijah.

124 Selnica …, s. 108. 
125 Selnica …, s. 107.
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Župnik Štefan Trafela je prišel v Selnico leta 1851. Veliko je storil za pre-
nove sakralnih objektov. Precejšnjo vsoto (700 goldinarjev), ki jih je baronica 
Lannoy zapustila za reveže, so v njegovem času namenili za sklad za revne 
šolarje. A Trafela se je zapletel v nasprotja s šolo in je razočaran nad razpletom 
odstopil. Nekaj let kasneje je v svoji hiši v Selnici umrl. Ni kakšnega poročila 
o morebitnem veličastnem pogrebu in ne kakšnega nagrobnega kamna, ki bi 
bil vzidan … njemu v spomin, čeprav je bil župnik v Selnici kar četrt stoletja. 
Je pa po »naročilu« pisal kroniko. Pisali so jo pravzaprav njegovi duhovni po-
močniki od leta 1856 naprej; nemško: Chronik der Pfarre Zellnitz im Drauthale.

Janez Koren, ki je bil inštaliran leta 1876, je bil iz drugačnega testa. »Bil je za-
veden Slovenec, kar mu v Selnici ni bilo v prid«, je zapisal Pangerl.126 Pisanje kro-
nike je nadaljeval v slovenskem jeziku. Narodno zavednega župnika je leta 1884 
neuspešno tožilo nemško kmečko društvo Bauernverein. Pangerl piše, da »so bili 
v ozadju nemčurji«.127 Ti so v Selnici, povezani v liberalno nemški tabor, na voli-
tvah redno premagovali konzervativno slovensko stran, je pisal Pangerl. Župnik 
pa je v kroniko vendarle zabeležil: »Narodni duh se je že močno prebudil.«128

Za Korenom je župnijo prevzel Župnik Gregor Hrastelj, ki je, podprt od škofa 
Mihaela Napotnika, svoje moči namenjal zlasti krepitvi katolištva in ustanavljanju 
bratovščin. Njegov kaplan, Jakob Palir, pa je bil ustanovitelj čitalnice v Selnici 
(1903, kot piše Pangerl) in izdajatelj verskega lista (mesečnika, 1902) Glasnik 
najsvetejših Src. Kasneje je spremenil ime v Glasnik presvetega srca Jezusovega. 
Bil je urednik lista, ki je izhajal do leta 1944. Leta 1905 je imel verski list 18.000 
naročnikov.129 Danes bi bil takega števila vesel marsikateri časopis na slovenskem.

Ferdinand Ciuha je bil nameščen za župnika v Selnici leta 1912. Cerkev, 
župnijo je vodil skoraj do druge vojne. Žal je opustil pisanje župnijske kro-
nike, kar je velika škoda. A bil je narodno zaveden politik, saj je skupaj s 
Hinkom Vollmaierjem celo vodil Narodni svet! Za časa njegovega vodenja 
(28 let) župnije se je v Selnici marsikaj zgodilo. 1924. so ustanovili bralno 
društvo (Franjo Sagaj že leta 1912 čitalnico);130 Sokolsko društvo kot del ma-
riborskega v povezavi z Rušani (1912); samostojno društvo sokolov je od leta 
1930 vodil Jožef Žunko; zgradili so Slomškov dom131, novo šolo …

126 Ibidem, s. 97.
127 Ibidem, s. 98.
128 Ibidem, s. 99.
129 Ibidem, s. 100.
130 Očitno se vse letnice ne ujemajo, ali pa kažejo na razkol med klerikalnimi in liberalnimi »podvigi«.
131 Leta 1977 je postal Slomškov dom Kulturni dom Arnolda Tovornik. Medtem že denacionaliziran žal 

nekoliko sameva.
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narodno zavedni župnik in politik, Ferdinand Ciuha, se je ob razpadu anstro-Ogrske ob koncu prve 
svetovne vojne angažiral z vodenjem narodnega sveta Kraljevine SHS konec leta 1918. (foto Metka Rezman)

Župnik Janez Čokl, gledališki navdušenec, ki je kot kaplan vodil gradnjo 
Slomškovega doma, je prevzel funkcijo župnika leta 1940. Po nemški oku-
paciji je bil izseljen na Hrvaško. Nemci so prepovedali uporabo slovenskega 
jezika, zasegli arhiv, Viltuš s kapelo … Župnik se je po vojni vrnil v Selnico, 
doživel prva šikaniranja nove oblasti, a je cerkvene kroge kmalu zapustil, saj 
se je že leta 1947 civilno zaposlil in kmalu tudi civilno poročil.

Po njem zbuja pozornost le še župnik Ivan Kores (pokopan v Selnici). 
Nekdanji izgnanec. Potem zapornik nove jugoslovanske oblasti. Do leta 1953. 
Tudi po tem še šikaniran. Želel je biti verski prenovitelj, a se ni najbolj obne-
slo. Sam o tem piše: »Versko življenje v župniji je slabo. Nekoč je bilo mno-
go nemčurstva, nato liberalizem in sokolstvo, zdaj pa nova doba s svojimi 
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težkimi problemi.«132 Naslednji duhovnik, o katerem bodo zgodovinarji za-
gotovo napisali kaj več, je dr. Jože Urbanič. Sedanji kaplan, profesor filozo-
fije, prefekt v Slomškovem, dijaškem semenišču, med ljudmi zelo priljubljen 
»posebnež«, ki vsak dan teče …

Podružnica sv. Janeza Krstnika ni najpomembnejša, je pa najstarejša 
selniška podružnica. Zgradili so jo v 15. stoletju in leta 1545 je bila pisno prvič 
omenjena. Cesarska komisija je konec 18. stoletja tudi zanjo odločila, da je 
nepotrebna in je bila eksekrirana (1783), župljani pa so jo rešili z odkupom. 
Kasneje je bila še prenavljana in občasno je v njej še bogoslužje. O tem, da 
bi bilo okoli nje kdaj pokopališče, ni podatkov. Najbrž je bilo običajno poko-
pavanje v centru Selnice, saj Janževa Gora ni zelo oddaljena.

Kapela Marijinega obiskovanja v Viltušu je imela pestrejšo preteklost. 
Okoli leta 1750 jo je dal sezidati lastnik dvorca grof Anton Rabatt in je leta 
1755 dobila pravico javnosti. Bila je v prizidanem stolpu, ki je dajal dvorcu 
mogočen videz. Danes je kapela izropana. Nad njo je bil leta 1885 zgrajen 
stolp, dvorec pa je dobil današnjo podobo. Sijajnih hrastovih rezbarij v vrhu 
stolpa ni več. Skupaj s stopniščem so bile pred nekaj leti prav vandalsko izre-
zane in pokradene. Ves dvorec je tudi danes v nezavidljivem stanju, propada 
v državnem lastništvu in na trgu zanj za sedaj ni nakupnega interesa.

Nekoč je bilo drugače. Gospodje Viltuški so bili mogočni, gospoščina 
bogata133 in je prehajala iz rok v roke. Tudi grofje Celjski so bili po letu 1364 
lastniki. Ob znanem vdoru in pustošenju Turkov leta 1532 je bil dvorec po-
rušen, nato pa znova postavljen. 1625 so v dvorec pregradili dve tamkajšnji 
gosposki stavbi. Mariborski premožnež Jakob Badel je z zadnjo večjo pre-
novo uredil še zelo lep in velik park ob dvorcu. Park je za razliko od dvorca 
danes urejen in skrbno negovan. Dvorec je v zadnjem stoletju in pol imel več 
lastnikov in različno namembnost. Ob začetku druge vojne so bili lastniki 
avstrijski državljani Magerli. A med drugo vojno so Nemci dvorec zasegli, v 
njem je bil gestapovski zapor, kapelo so spremenili v mučilnico. Po vojni si 
Magerli dvorca niso uspeli povrniti v last. Bil je nacionaliziran. V njem so leta 
1952 bivali aviatiki in uničili precej opreme, leta 1953 pa je bil spremenjen v 
dom onemoglih in je tej namembnosti služil do 1988. leta. Od takrat naprej 
deli skupaj z mnogimi drugimi objekti na slovenskem usodo propadajoče 
kulturne dediščine. Po drugi svetovni vojni so tam nekaj časa še spovedovali 

132 Selnica, s. 109. 
133 Za primer bogastva gospoščin uporabimo podatke, ki jih navaja Jože Mlinarič (oceno vrednosti 

najmočnejše gospoščine v Dravski dolini (Fala) v letu 1782: 229.597 goldinarjev. (Lovrenc, s. 77.)
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in obhajali vernike, umrlih pa tukaj najbrž nikoli niso pokopavali, čeprav je 
Viltuš kar precej oddaljen od drugih, sosednjih cerkva in pokopališč. Bivša 
lastnica Viltuša, ki je umrla leta 1869, grofica Schaerffenberg, je bila položena 
v skromno grobnico, a o tem danes ne vemo kaj več. Niti tega ne, ali je bila 
ta grobnica sploh v dvorcu.

Sredi širokega polja in na južni strani ceste, ki vodi iz Selnice proti 
Mariboru, nedaleč stran od farne cerkve in centra vasi, so v preteklosti iz-
brali lokacijo za pokopališče. Zemljišče so kupili leta 1862 in ga leta 1890 
povečali. Prej so umrle v skladu s cerkveno ureditvijo pokopavali okoli župne 
cerkve. Pokopališče se omenja že konec 13. stoletja.134 O tem ni obširnejših 
navedb v literaturi. Današnje pokopališče je pravokotne oblike. Starejši del 
je obzidan, novejši je omejen z zelenjem. Prostora na starejšem delu za nove 
grobove praktično ni več, novejši del, kjer je urejen tudi žarni zid, pa zaenkrat 
še ne kliče po ponovni širitvi. Prostorsko je bistveno premajhno le parkirišče, 
a priložnostno se uporabljajo velika bližnja asfaltirana parkirišča. Za selniške 
razmere je dovolj velik tudi objekt, v katerem so umeščeni prostori aktual-
nega koncesionarja, prostori za prodajo sveč in cvetja, ter seveda poslovilna 
vežica, pred katero je pokrit plato za pogrebce.

Med grobovi so speljane dovolj široke peščene poti, tako da ni treba stopati 
na sosednje grobove. Glavna, centralna pot mimo kapele, nekakšna pokopa-
liška os, je od vhoda na pokopališče do južnega zidu z betonom tlakovana. 
Deluje »hladno« in se bije s siceršnjo hortikulturno ureditvijo. Ta sicer ni 
bogata, a bistveno bolj od tiste v Lovrencu na primer.

Nekako sredi starega dela pokopališča je postavljena kapela. Kapela je 
majhna, urejena, vzdrževana. Zgradili so jo leta 1871. Razlog postavitve in 
naročniki razkrivajo zanimivo zgodbo, povezano z viltuškim dvorcem in 
tamkajšnjo kapelo. Gospodar Viltuša je bil takrat vitez Bartolomej Carneri. 
Poročen je bil z grofico Schaerffenberg. Ko je ta leta 1869 umrla, so jo položili 
v skromno grobnico. Najbrž grobnica ni ustrezala statusu visoke plemiške 
rodbine, zato so Schaerffenbergi, Carneriji in Lannoyi zbrali denar in dali 
postaviti selniško pokopališko kapelo. »V kapeli je bila grobnica za Viltuške. 
V njej pa so dovolili tudi pokop domačih duhovnikov. Prvo so v grobnico 
prenesli grofico Schaerffenberg. 1874 je bila tu pokopana baronica Lannoy, 
ki je umrla v Mariboru, 1875 pa 22-letni Max vitez Carneri«.135 Prelat Viljem 
Pangerl, avtor tega zapisa o grobnici ne poroča, ali je bil morebiti kasneje v 

134 Glej Koropčev članek, Selnica …, s. 54.
135 Viljem Pangerl, glej Selnica …, s. 96.
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tej grobnici res še kdo pokopan. Najbrž ne. Pač pa piše dr. Vladimir Travner 
v članku Pokopališča v Mariboru, da so mariborskega modroslovca in poli-
tika Jerneja viteza Carnerija, ki je umrl leta 1909, pokopali v Selnici. Morda 
on tudi počiva v kapeli?

Kapela na pokopališču je skromna, čeprav z bogato zgodovino.  
nekaj vzidanih nagrobnih plošč z grobnico vznemirja domišljijo. (foto Gregor Rezman)

Dva duhovnika iz časa po gradnji kapele imata grob ob kapeli, ostali sel-
niški duhovniki so pokopani drugod. Ob kapeli je grob župnika Ferdinanda 
Ciuhe in Ivana Koresa. Prvi je bil duhovnik v času med letom 1912 in drugo 
svetovno vojno. Drugi je bil instaliran po vojni, ko je bil izpuščen iz zapora 
(1954). Na sami kapeli pa so vzidane tri nagrobne plošče: sporočajo nam, da 
sta umrla (in bila najbrž tu pokopana ali sem prenesena) župnik pri Sv. Petru, 
Jožef Vraz, ter bivši župnik na Breznu, Matija Grosskopf (u. 1880). Johanna 
Maguzer, ki je umrla leto za Vrazom (1876), ima vgrajeno nagrobno ploščo na 
isti kapeli. Razlog, zakaj je bila njena nagrobna plošča vgrajena v zid kapele, 
je avtorju tega prispevka nepoznan, verjetno pa je bila dobrotnica v župniji.

Tudi župnijska Cerkev sv. Marjete bi naj imela po Sergeju Vrišerju tri 
grobnice. Le eno od teh naj bi uporabljali, a se o teh grobnicah ne piše kaj več 
kot to, da bi v eno od njih naj položili posmrtne ostanke in da je na njej najti 
letnico 1647. Vrišer nas informira tudi o epitafu v tej cerkvi, posvečenemu 



Vili Rezman

- 107 -

zloglasnemu upravniku falske gospoščine, Nikolaju Lechnerju (1613). Lechner 
je slabo gospodaril s Falo in si jo je »prisvojil«, tako da jo je moral opat 
Marchstaller povrniti samostanu s tožbo.136 Mimogrede Vrišer spoštljivo spo-
mni še na to, »da je kratek čas, od 1. avgusta do 14. septembra 1899, v Selnici 
pastiroval Avguštin Stegenšek, prvi slovenski šolani umetnostni zgodovinar 
in častni štajerski zgodovinar.«137 Od tod je šel študirati v Rim.

Na selniškem pokopališču si je kar nekaj uglednejših ali vsaj bolj mogoč-
nih rodbin, družin dalo postaviti grobnice ali velike grobove. Številni med 
njimi so bili (vele)posestniki. Omenimo nekaj nagrobnih napisov:

Familie Walcher-Hoelzl, Jagritsch-Renat, rodbina Žunko, Skerbinek, 
Grušovnik, Grabnik-Verdonik, Hlade, Bruder-Dopler-Šerbinek, Pinter, ob teh 
še grobnice Julijane Grušovnik, Ane Hiter, Mihaela Stupana, rodbine Vračko…

Precej velika grobnica rodbine Grušovnik-Šuman  
je ena bolj vpadljivih na pokopališču v Selnici. (foto Gregor Rezman)

136 Sergej Vrišer, Selnica v umetnostni zgodovini, Selnica …, s. 119/20. O »zadevi Lechner« piše Mlinarič 
na kratko v knjigi Selnica … na strani 85.

137 Ibidem 121.
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Iz nagrobnih napisov izvemo še, kdo je bil kot obrtnik, podjetnik de-
javen v Selnici: Hiter Marija, gostilničarka, Franc Stupan, zidar, Johann 
Vollmeier, nepremičninar, brodnik Andrej Altenbacher …, veliko drugih pa 
svoje poklicne ali ljubiteljske, a prepoznavne dejavnosti, ne navaja. Tako je 
s kulturniki, umetniki, šolniki in drugimi intelektualci. Nekatere izmed 
njih navajamo v knjižici Igre in odri. Tukaj posebej izpostavljamo le Nikolo 
Perunovića, naturaliziranega kiparja, medaljerja in slikarja iz Ruš, sicer ro-
jenega v Beogradu.

Velika večina vseh grobov je tako kot drugod manj vizualno opaznih, tako 
da se ob njih ustavijo in obujajo spomin le sorodniki, sosedje in sokrajani, 
znanci ali boljši poznavalci krajevne preteklosti.

Posebej značilni so kajpada grobovi tistih, ki so tragično preminuli. 
Takšni so grobovi žrtev vojn, kot so na primer grobovi neznanemu partizanu, 
padlemu na falski elektrarni 1944. Žrtve vojne so tudi Bogomir Rajšp, Ludvik 
Stupan, pogrešan v vojni, Jamnikar Ivan, umrl 1943 v pregnanstvu, prepeljan 
v domovino 1946, Jurše Franc, padel 1944. Morda še kdo, pa nagrobniki tega 
ne oznanjajo. Jurše Anton je leta 1928 tragično preminil v Avstraliji.

Stojšič Jovan je bil žrtev dela. Ponesrečil se je v HE Fala, leta 1952. Ob 
tem podatku pa se nam takoj zastavi vprašanje: Kaj pa drugi umrli, žrtve 
splavarjenja in gradnje falske hidroelektrarne? Poročila iz preteklosti govore, 
da je pri zelo nevarni gradnji elektrarne bilo angažiranih po 1500 zaposlenih, 
med vojno na primer okoli 1000 ruskih ujetnikov.138 Na ruškem pokopališču 
še zmeraj stoji železni pomnik, križ, ki simbolizira pravoslavje. Ruski uje-
tniki so bili množično udeleženi med prvo svetovno vojno tudi pri gradnji 
Tovarne dušika.

Grobov z vidnimi oznakami, ki bi opozarjale na udeležbo v drugi svetovni 
vojni z vklesanimi peterokrakimi rdečimi zvezdami na naših pokopališčih 
praktično ni. Tudi ne grobov s pomembnejšimi pomniki (razen v Lovrencu). 
So pa ti in takšni pomniki, nekateri prav monumentalni, postavljeni v sre-
diščih naselij. Še veliko več, kar nekaj desetin obeležij, pa je nameščenih na 
drugih lokacijah in na številnih stanovanjskih hišah.139

138 Glej Selnica …, s. 102. O skupinskih, množičnih pokopališčih in moriščih bomo razpravljali v III. knjigi 
o ruških mestih miru in spomina, ki bo predvidoma izšla leta 2017.

139 Glej posebno izdajo glasila Ruški delavec.
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CERKEV IN POKOPALIŠČE SVETI DUH NA OSTREM VRHU
Cerkev sv. Duha »zviška obvladuje« svet daleč okoli sebe. Glede na svojo 

preteklost je za mnoge najzanimivejša selniška cerkev. Ne s stališča umetno-
stne zgodovine, pač pa z drugih, verskih, ideoloških, političnih, socialnih … 
vidikov. Zunanjost cerkve po obnovi pred leti ni prav atraktivna, razen če 
upoštevamo njeno »mogočnost« na skalnem vrhu, kjer deluje skorajda kot 
težko osvojljiv fortifikacijski objekt z ostanki nekdanjega obzidja. Še danes 
je cerkev romarska in sredi poletja, ob binkoštnem praznovanju, se k cerkvi 
na hribu vijejo množične kolone vernikov, še več pa jih je kajpak ob njenem 
vznožju, kjer kramarji postavijo svoje stojnice in gostinci vabijo z vinom in 
klobasami. Zelo veliko je Avstrijcev, ki jih lahko tukaj srečate tudi ob povsem 
običajnih dnevih. Nič presenetljivega. Spomnimo se na že omenjeno mejno 
področje, na nekdanjo cerkveno upravno ureditev in na žlemberško gosposko. 
Tukaj so oblasti po drugi svetovni vojni postavile še mogočen pomnik dvema 
umorjenima komunistoma, ki je tudi deležen obiskov. Zahrbtno umorjena 
sta bila leta 1929 sekretar centralnega komiteja jugoslovanskih komunistov 
Djuro Djaković in Nikola Hečimović, tajnik rdeče pomoči. Kraj so nekaj časa 
celo imenovali Djakovičevo. Djaković je bil prekopan in spomenik kasneje 
obnovljen. Takrat, ob 50 letnici smrti, je kraj tudi dobil asfaltirano cesto, velik 
kulturni dom, obnovljena je bila šola, župnišče … Na vseslovenski spominski 
proslavi se je zbrala nepregledna množica povsem običajnih ljudi in visokih 
političnih ter državniških gostov.

edina, Stelclova grobnica, ki je obiskovana in ne daje vtisa pretirane zapuščenosti.  
mihael je izgubil življenje v vojni leta 1916, Franz pa je umrl leta 1944. (foto Gregor Rezman)
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Preden so zgradili cerkev, je na hribu stala kapela sv. Primoža in še prej 
le veliko zidano križno znamenje. To je zadostovalo za maloštevilno prebi-
valstvo, ki se je v teh od doline oddaljenih planinah ukvarjalo predvsem s 
kmetijstvom, gozdarstvom. V času reformatorskih vrenj po Evropi pa je to 
okolje dobilo opaznejše vlogo. Postalo je shajališče štiftarjev ali skakačev140, 
kot so jim tudi rekli. Na odročnih krajih so gradili konec 16. stoletja cerkvice 
in kapele ter jih obiskovali, romali k njim, prinašali darove ter tukaj iskali po-
moč, prosili za dobro letino. Protestantsko bogoslužje štiftarjev so spremljali 
groteskni obredi. Značilno zanje je bilo nenavadno zvijanje telesa, skakanja 
k višku, zavijanje z očmi, kriljenje z rokami, metanje ob tla.141 Pol stoletja so 
bili prisotni. To seveda ni šlo v račun cerkveni in posvetni gosposki, zato so 
verske prenovitelje od tod pregnali, njihove objekte pa porušili. Pri tem so se 
zlasti »odlikovali« vojaki grofa Paara. Kljub temu, da so kapelo na Sv. Duhu 
žlemberški fevdalci podrli, pa so romarji še kar prihajali in niso upoštevali 
prepovedi, ki je prišla iz nadškofije v Salzburgu. Protireformatorji so se v svo-
jih rekatolizacijskih naporih zato odločili to obiskovanje izkoristiti v svoj prid.

Leta 1667 je grofica Ana Krescencija Stubenberg iz Žlemberka cerkvi po-
darila zemljišče na kamnitem vrhu. Na ta vrh naj bi po legendi zmeraj znova 
priletaval posedati bel golob (simbol svetega duha) in to naj bi bil povod za 
izbor mesta, kjer so potem zgradili cerkev. Sekovska škofija je dala soglasje za 
gradnjo cerkve in že leta 1679 je bila gradnja končana, cerkev pa posvečena. 
1693. leta je bila na mestu prejšnje kapele postavljena še kapela sv. Avguština. 
Sto let po izgradnji cerkev postane lokalija s stalnim župnikom, ustanovljena 
je bila bratovščina in čez naslednjih sto let (1892) je bila tu samostojna župnija. 
Zapisano je že bilo, da je župnija v zadnjih sto letih doživela še nekaj cerkveno 
upravnih ter drugih sprememb.142 Danes sodi pod enovito upravo selniškega 
župnika. Z lepo lokacijo, mogočnostjo, nekaj »spomina« na renesanso, z nekaj 

140 Obsežnejši in zelo zanimiv članek o teh verskih prenoviteljih z močnim socialnim podtonom je napisal 
Jože Mlinarič. Glej Skakači, začetniki cerkve Svetega Duha, Sv. Duh na Ostrem vrhu, dvojezični zbornik, 
1992. Štiftarji so se zbirali tudi v soseščini in imeli na Gradišču postavljeno kapelo. Bila je požgana in 
nikoli obnovljena, zato se danes tamkajšnji prebivalci udeležujejo verskih obredov v sosednjih župnijah 
v občini Podvelka in v Selnici.

141 V uradnih cerkvenih zapisih najdemo o njih zapise, ki jih prikazujejo v najslabši luči: kot prevarante, 
vraževerne, izprijene ljudi, nagnjene k pijančevanju, spolnemu razvratu, nasilniškemu obnašanju, 
celo ubijanju … itd. Najbolj gorak je bil štiftarjem sekavski škof Martin Brenner, ki jih je neusmiljeno 
preganjal, terjal požiganje in razrušitev njihovih bogoslužnih objektov in nasploh popolno iztrebljenje. 
(Ibidem s. 121 in naprej.) Ne preseneča, saj so na našem območju še precej kasneje »množično« 
(400 v enem stoletju) sežigali čarovnice na grmadah.

142 Podrobnejši popis spreminjanja meja, škofijskih, župnijskih, državnih, ter dogajanj z ideološko političnim 
ozadjem, najdemo v knjigi Sv. Duh … Stalne spremembe in zasuki so se umirili v šestdesetih letih 
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baročne notranje opreme in zgodovino vabi vernike (in druge) k obiskovanju. 
Globoko pod cerkvijo pa se na končku zemljišča, prav na meji med Slovenijo 
in Avstrijo, razprostira manjše pokopališče na Sv. Duhu.

Podobno kot pokopališče na Smolniku ali v Puščavi je tukajšnje pokopališče manjše, umeščeno v lepo 
naravno okolje in deluje zelo pomirjujoče, vabi k premisleku, tihemu spominjanju. lepo panoramo na 

pokopališču nekoliko moti velikanski, »odbijajoč« pokopališki križ. (foto Gregor Rezman)

Zagate v zvezi z mejo (Maistrova zasedba teh krajev je imela za posledico, 
da je bila župnija razklana na pol) so se odrazile celo na pokopališču. Da bi jih 
razrešili, so na pokopališču določili po prvi svetovni vojni sedemmetrski pas, 
kjer bi naj pokopavali umrle župljane iz sosednje, avstrijske župnije Lučane. 
Cerkev je bila zgrajena namreč kot podružnična cerkev Lučane in je šele v 
20. stoletju prišla pod mariborsko cerkveno oblast.

Danes na pokopališču ni opaziti te razdvojenosti. Okoli cerkve, više v pla-
nini, najbrž nikoli niso pokopavali. Kdaj je bilo postavljeno pokopališče, ne 
vemo. Ni pa prav zelo staro, če sklepamo po grobnih napisih. Komaj kaj pred 
prelomom 19. stoletja so bili pokopani tukaj prvi umrli. Tu najdemo vklesane 
letnice v nagrobne plošče iz tistega obdobja. V literaturi sicer zasledimo, da 
so križ, narejen v Grazu, na pokopališče postavili leta 1858. Je pokopališče 
potem nekaj časa samevalo, ni bilo pokopov, oziroma so bili starejši nagrob-
niki že odstranjeni? Prej ni bilo večjega naselja, ki bi terjalo pokopališče?

Majhno, od cerkve precej oddaljeno pokopališče, na katerem je dobra sto-
tnija grobov, je lepo urejeno. V sredi je postavljen križ. Pokopališče, pravilno 
geometrijsko oblikovano, ima svojo poslovilno vežico. Med grobovi so speljane 

prejšnjega stoletja, ko se je življenje na obeh straneh meje nekako normaliziralo in je tudi senca železne 
zavese, ki je tekla prav tu, pričela izginjati. 
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travnate potke. Kakšnega betonskega ali drugega zidu ni. Ta mirogoj deluje res 
skromno, umirjeno, sproščujoče. Veliko posebej izstopajočih grobnic in gro-
bov ni. Nekaj velikih posestnikov je sicer našlo tukaj svoj zadnji počitek. Velik 
je nagrobni spomenik Stelclovih v kotu pokopališča, ob njem pa še Webrovih. 
Slednji je žal opuščen in zaraščen. Posestniki, pokopani tukaj, so še Rauchovi, 
Tacerjevi in Lakožiči, p.d. Heriči. Prav nagrobnik Feliksa Lakožiča je najbolj 
poveden. Ta veleposetnik je umrl tik pred 20. stoletjem, ko ni dopolnil še niti 
štirih desetletij. Na nagrobniku lahko preberemo, da je bil zelo veren krščanski 
mož in dober oče, pokopan v družbi treh otrok, ki so tudi umrli zgodaj.

Središče pokopališča je mesto počitka Heričeve rodbine in dveh duhovnikov. Veduto kazi križ v 
ozadju, ki je bil tak tja postavljen verjetno v prepričanju, da bo poudaril spoštljivost, vendar je povsem 

neskladen s sicer urejenim mirogojem. (foto Gregor Rezman)

V bližini je grob dveh duhovnikov. Jakoba Rožmana in Vinka Holcmana. 
Ljudje ju imajo v lepem spominu. V njunem času je tukajšnja cerkev delovala 
v samostojni župniji, po smrti Vinka Holcmana (1959) pa je cerkev prešla v 
soupravljanje. Vodili so jo slovenski duhovniki. Le ti so bili nosilci zavedanj 
slovenske narodne biti v teh krajih143. Opazno je, da se tu, na sami meji, niso 
tako izražala nacionalna kot ideološko politična nasprotja; tista tik pred 
drugo svetovno vojno. Takrat so se tukaj organizirali shodi in druga zbiranja 
mladih, študentov leve orientacije, svoja društva pa so ustanavljali tudi tisti 
iz katoliškega tabora.

143 V šoli se niso izogibali slovenskega jezika, le uradovalo se je dosledno v nemščini. Ruško Kmečko bralno 
društvo je za nakup slovenskih knjig za »duhovsko« šolo prispevalo sredstva vstopnine gledaliških iger, 
ljubljansko CMD pa je v sosedni vasici (Gradišče) celo postavilo manjšo šolo. Nacionalno identitetno, 
jezikovno je bilo torej to obmejno področje dobro »varovano«. 
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Na pokopališču je pokopanih nekaj posameznikov, ki so umrli v vojnih letih 
kot žrtve vojne. Tako je Stelcl Mihael umrl v prvi svetovni vojni, Franz pa v 
drugi. Tik ob mrtvaški veži je še skromen spomenik Bojanu Bajdi - z vklesa-
no zvezdo in letnico 1945. Zanimivo je, da je takšnih nagrobnikov z zvezdo 
na naših pokopališčih zelo malo, čeprav je bil partizanski odpor v tem našem 
okolju, zlasti na Pohorju, pa tudi na Kozjaku in v Dravski dolini, zelo močan.

Nekaj opuščenih grobov je na pokopališču le moč najti. Verjetno so druži-
ne izumrle. Kakšnega dolgoletnega roda na nagrobnikih ne opazimo. Nekateri 
priimki se vseeno ponovijo na več nagrobnih ploščah, a jih brez več zgodo-
vinske dokumentacije ni mogoče povezati v rodovine. Takšni so zlasti pri-
imki Holcman, Pinter, Krampl, Vališer, Lakožič, Gradišnik, Kerlatec, Tacer. 
Zanesljivega odgovora na vprašanje, kako to, da na tem obmejnem območju ni 
najti več nemških priimkov, ne moremo tvegati. Za sedaj nimamo podatkov 
o tem, lahko pa tvegamo ugibanje.144

Prav neverjetno je, da se lahko mogočna grobnica tako »prepusti pozabi«. Če ni potomcev, bi lahko kaj storila 
lokalna skupnost ali pa bi se grob pač opustil, ne prepustil zaraščanju ter razpadanju. (foto Gregor Rezman)

144 Nekoliko zahodneje na in pod Kozjakom, na Remšniku in v Marenbergu (Radljah) je situacija precej 
drugačna. V Radljah je na pokopališču veliko grobnic, opaznih nagrobnikov - številni so opuščeni, 
nekateri celo zanemarjeni. Tam so poslednji počitek nekoč našli lastniki posesti … s pretežno 
nemškimi priimki. Ko je bila posest nacionalizirana, je usahnila še pietetnost. Zdi se, da je materialna 
korist pri naslednikih dominirala. Veliko »nemških« grobnic, za razliko od njihovega števila na Duhu, 
ni nič presenetljivega. Marenberg je bil včasih nemško gravitacijsko središče za veliko območje, 
Duh pa takšne ekonomske, politične in druge moči ni imel. Še najbolj je vplival s svojo duhovnostjo, 
versko pripadnostjo. Le - to so v Marenbergu »simbolizirale« redovnice tamkajšnjega dominikanskega 
(»lekarniškega«) samostana.
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MARIBORSKA POKOPALIŠČA
V publikaciji Pokopališča v Sloveniji, ki je izšla leta 1988, lahko preberemo, da 

je pri nas postavljenih slabih 1200 pokopališč. Med sabo se zelo razlikujejo glede 
na to, v kakšnem kulturnem, geografskem, zgodovinskem in drugem okolju so 
jih oblikovali. Pomembna razlika, opazna na prvi pogled, je že v tem, ali je okolje 
urbano, mestno ali vaško. Glede na to se ločijo po velikosti pokopališča samega, 
po številu grobov, grobnic, po hortikulturni in drugi opremi, infrastrukturi, po 
tem, kakšni materiali se pretežno uporabljajo, po tem, kakšna je nagrobna oprema 
itd. Večja pokopališča imajo svojo predzgodovino in nekakšno krajevno zaledje, 
povezano z njimi. Tako je tudi na ruškem območju, ki je ponekod bolj, drugod 
manj, pa vendar povezano z Mariborom, z mariborskimi pokopališči.

Veliki podjetniki Scherbaumi, ki so imeli prvo elektrarno v mariboru že celo desetletje pred iztekom 
devetnajstega stoletja in so z električno energijo razsvetljevali današnji Grajski trg, so našli mesto zadnjega 

počitka na pobreškem pokopališču. mlin in elektrarno so imeli tudi v Bistrici. (foto Gregor Rezman)

Prve kapele, cerkve in pokopališča okoli njih so se gradile v 12. stoletju, 
približno v tistem času, kot v sosednjih krajih. Maribor je nato rasel, a pravi 
razcvet in gradbeno ter populacijsko širitev je doživel po izgradnji Južne 
železnice in nato železniških delavnic, torej po tem, ko se je 19. stoletje pre-
vesilo v drugo polovico. Urbanega, mestnega zemljišča je z razvojem mesta 
pričelo primanjkovati in mestna pokopališča so bila fizična ovira za razvoj, 
seveda po so sčasoma postala sama po sebi premajhna. Pokopališča so se 
morala umikati, bila so opuščena, porušena in postavljena na bolj primernih 
krajih zunaj mestnega jedra. Tudi nekatere cerkve in kapele so izginile. Vse 
te spremembe niso tekle brez vpliva na okolico. Zato, da bi te povezave vsaj 
nekoliko nakazali, je potrebno kratko predstaviti njihovo preteklost. Zato, da 
se bežno spomnimo nekaterih osebnosti, ki so bile pomembne za okoliške 
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kraje, pokopane pa so na »mariborskih pokopališčih«. Zato, ker so bili gro-
bovi v času opuščanja preneseni na druga pokopališča. Zato, ker so številne 
pomembne osebnosti, živeče v naših krajih, našle poslednji dom drugje …

Kot prvo pokopališče v Mariboru, ki takrat seveda še ni nosil takšnega, sloven-
skega imena, se v literaturi omenja obzidano Ulrikovo pokopališče pri Cerkvi sv. 
Ulrika z grobnico145, vzhodno od današnje Prešernove. Točen datum nastanka ni 
znan, opuščeno in eksekrirano je bilo leta 1809. Tam je bilo pokopanih okoli 3200 
umrlih. Grobnice so bile zgrajene tudi v stolni cerkvi z utrjenim pokopališčem sv. 
Janeza Krstnika na današnjem Slomškovem trgu konec 12. stoletja. Ker so tam 
v času reformacije pokopavali tudi protestante, je škof Brenner to »onečaščeno« 
pokopališče kasneje še enkrat blagoslovil. V bližini je bila še kostnica. Skupaj je 
bilo tukaj do opustitve pokopališča 1789 pokopanih okoli 14.000 umrlih.

V Orešju (pri Meljskem dvoru) je bilo v 13. stoletju vzpostavljeno pokopa-
lišče ob Malteškem gradu in pri Cerkvi sv. Katarine. Pokopališče je bilo 
obzidano. Razen redovnikov, malteških vitezov, so tam pokopavali tudi umrle 
iz Graškega predmestja (območje, kjer danes študirajo bodoči ekonomisti). 
Pokopavali so do 1783. leta, leta 1844 pa se je vse porušilo.

Mariborski Židje, v srednjem veku nosilci tukajšnjega gospodarstva, so 
imeli svoje »židovsko pokopališče« najprej v Židovski ulici ob sinagogi v 
smeri proti Dravi, nato v Strmi ulici. Travner opozarja, da so zaradi izrinje-
nosti v geto in ob pomanjkanju prostora ob sinagogi pokopavali kljub temu, 
da je bilo to v nasprotju z njihovimi verskimi določili.

Evangeljsko pokopališče v Betnavi datira v 16. stoletje. Evangeličani 
so leta 1578 bili že večinski v Mariboru. Deset let kasneje jim je baron 
Herberstein dal betnavsko graščino, kjer so si postavili pokopališče in ga 
ogradili ter postavili še nekaj objektov, tudi leseno cerkev. Ko so katoliške 
sile ponovno postale dominantne in je protestantizem bil najbolj na udaru, so 
leta 1600 protireformacijske komisije vse, razen grobov, podrle. Pokopavali 
so tukaj še do leta 1628. Danes je na tem mestu park.

V tistem obdobju je bilo pokopališče še v Brezju. Eva Pezdiček146 nas in-
formira, da je »pokopališče Brezje« eksistiralo najprej okoli lesene Cerkve 

145 Grobnic je v širšem okolju veliko. Nekaj takih iz ruškega območja je bilo omenjenih. Veliko več in večjih 
je bilo zgrajenih drugje. Na primer v Vuhredu, Vuzenici, Radljah, v cerkvah v Mariboru, v samostanih 
redovnikov in redovnic … Številni tam položeni k zadnjemu počitku sodijo k znanim rodbinam, ki so 
bile povezane tudi z Rušami in okolico: Jamnikom, Glaserjem, Khislom, Schaerffenbergom, Pahernikom 
(splavarskim carjem …), Tscheligijem, Reiserjem, Goetzem, Rastom, Scherbaumom …

146 Mariborska pokopališča, s. 146.
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Matere božje, zgrajene 1587. Nato zidane. Še danes obstaja pokopališki zid, 
v katerega so vgrajeni nekateri preostali nagrobniki.

Magdalensko pokopališče se je raztezalo okoli cerkve. Bilo je obzidano. 
Večkrat je bilo povečano, uporabljali so ga do leta 1779, naslednje leto je bilo 
zaprto in leta 1903 eksekrirano. Grobnica Brandisovih je bila porušena, iz 
njenega materiala je zrasla nova kapela na severnem delu kasnejšega poko-
pališča Pobrežje. Pokopališče je bilo veliko, tukaj je bilo pokopanih 10.000 
umrlih. Vmes so pokopavali tudi na limbuškem pokopališču. Že navedenih 
pokopališč v Radvanju, na Studencih, pod Pekrsko Gorco ne opisujemo po-
novno, čeprav so to »mariborska« pokopališča.

Mestno pokopališče v Strossmajerjevi pri stolnici je bilo leta 1783 opu-
ščeno. Širilo se je v severno smer. Uporabljalo se je do prve svetovne vojne, 
občasno so tam (v grobnicah) koga pokopali še vse do leta 1925. V številnih 
grobnicah so ležali posmrtni ostanki plemičev, cerkvenih dostojanstvenikov, 
županov in drugih pomembnih osebnosti. Nekateri so bili povezani z ruškim 
okoljem. Na primer Schaerffenbergi (nekateri plemenitaši njihovega rodu z 
Viltuša leže tudi v selniški pokopališki grobnici), Andrej Tappeiner, najprej 
lovrenški, nato mariborski župan, pesnik Hilarius (Ferdinand baron Rast 
- baronski naslov si je pridobil zaradi rudosledstva že predhodnik Martin 
Liebman, baron von Rast, tudi lastnik falske gospoščine in velike kmetijske 
ekonomije v Bezeni), raziskovalci ruške zgodovine Puff, Orožen in mnogi 
drugi … Leta 1860 je mestu spodletel poizkus, da bi novo pokopališče zgra-
dili na južnem delu Turnerjeve, ob Koroški cesti. Leta 1868 je bil na tem po-
kopališču vzpostavljen oddelek za protestante. To mestno pokopališče je bilo 
največje mariborsko pokopališče, kjer je bilo pokopanih okoli 20.000 umrlih.

Pogled na del zahodnega zidu pobreškega mestnega pokopališča s številnimi grobnicami.  
na njegovi hrbtni strani so opečne arkade frančiškanskega dela pokopališča. (foto Gregor Rezman)
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Za novo centralno pokopališče je občina kupila zemljišče na Pobrežju 
(Pobržu) že leta 1879. Takoj se je vnel tudi ideološki spor. »Ker pokopališče ni 
imelo lastnega oddelka za nekatolike, ga cerkev ni blagoslovila.«147 Raje je leta 
1888 kupila zemljišče »onkraj ceste«, nekaj metrov stran, zgradila kapelo (iz osta-
lin Brandisove grobnice), pokopališče (novo magdalensko) blagoslovila in pričela 
pokopavati. Meščani so seveda bili raje pokopani v blagoslovljeni zemlji, zato so 
nato nekaj časa na mestnem pokopališču pokopavali le še reveže, umrle v bližnji 
bolnišnici, kaznjence … Spor je bil rešen šele leta 1914, ko je bilo blagoslovljeno 
tudi mestno pokopališče. Kasneje so še protestanti dobili svoj oddelek B, pripadniki 
drugih konfesij, ki jih ni bilo prav veliko (pravoslavni, mohamedanci, starokatoliki, 
judje, neverni …), pa ležijo med katoliki. Tudi na tem pokopališču imajo grobni-
ce nekateri pomembni ljudje, povezani z mestnim zaledjem. Na primer družina 
Scherbaum, lastnica velikega parnega mlina v Bistrici, Radoslav Pipuš, zaslužen, da 
je ruška kovačija na prelomu stoletja ostala v slovenskih rokah (sin Iskren se je po-
ročil v Ruše in je tu tudi pokopan), Goetzovi, pivovarji, ki so zetu kupili to kovačijo 
v Rušah, Franjo Rosina, ki je bil v Rušah buditelj narodne zavesti in sokolstva …

Grobnica zakoncev Goetz. Pivovar Goetz je zetu Hermannu leta 1888 kupil Glaserjevo kovačijo 
Karlschmied (Karlova kovačija), kasneje znano kovačijo Jeklo v lobnici (Rušah). Sprva je Hermann 

dobro posloval, gradil stanovanja za delavce, letni bazen … zaradi poslovnih špekulacij se je kasneje 
»zapletel« in kovačijo prodal znamenitemu Pogačniku. (foto Gregor Rezman)

147 V. Travner, Mariborska pokopališča …, s. 216.
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Na zahodnem delu pokopališča so leta 1927 kupili zemljišče frančiškani. 
Prepoznavno je po lepih opečnih arkadah, v katerih so številne grobnice. 
Tam so pokopani znani frančiškani, mesto so dobili dekliška Marijina druž-
ba, bogataške rodbine kot Weilerji ali mogočni vinski trgovci Pfrimerji, tudi 
drugi, ki nimajo zveze s frančiškanskim redom. Pokopavati so na od škofa 
Karlina blagoslovljenem delu pričeli leta 1929.

nekatere rodbine v mariboru so bile v preteklosti izredno pomembne, bogate, mogočne, četudi niso 
imele grofovskih in podobnih naslovov. mednje sodijo vinski trgovci Pfrimerji, ki so v okolici maribora 
gojili vinogradništvo, kupovali vino in z njim na veliko trgovali. na mariborskem pokopališču imajo kar 

dve veliki grobnici. (foto Gregor Rezman)
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Sprehod pod arkadami je pravo zgodovinsko potovanje. Same pomembne osebnosti so izpisane  

na ploščah. niso bili vsi tu pokopani. Številni so bili prej pokopani na omenjenih opuščenih 
pokopališčih. (foto Gregor Rezman)

Magdalensko pokopališče na Pobrežju je nastalo torej iz verskih, ideo-
loških razlogov. Na njem so nato pokopavali meščane, mnoge med njimi zelo 
ugledne. Zlasti tiste, ki so predstavljali visoko cerkveno hierarhijo, elito. Ob 
cerkvenih imenitnežih so pokopali tudi takratnega ruškega učenjaka, poseb-
neža, teologa dr. Antona Jeharta. Pokopali so ga »njegovi«, torej predstavniki 
Cerkve, s katerimi pa je imel precej hladne odnose. Imel je namreč hčerko in 
življenjsko sopotnico, ki ju ni hotel zapustiti, kljub pritiskom. Reperkusije so 
sledile: bil je mlad upokojen (»vržen z univerze«, kot pove njegova hčer) in 
po smrti v nasprotju s pravili iz 18. stoletja, da mora pred pokopom preteči 
oseminštirideset ur, takoj drugi dan pokopan - v skromni gomili na hrbtni 
strani serije grobov drugih cerkvenih dostojanstvenikov.
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lep nagrobni spomenik večjemu številu prelatov, profesorjev in drugih veljakov ne daje slutiti, da je za 
»njihovim hrbtom« skromna gomila najbrž najbolj učenega med njimi - dr. antona Jeharta, ki je pred smrtjo 

živel na Smolniku, v njegovem hotelu, ki so ga domačini poimenovali kar »Jehartovo«.  
njegov grob je izza cipres. (foto Gregor Rezman)

V času, ko je »kriza prostora« ob cerkvi J. Krstnika najbolj pritiskala, so v 
Mariboru kupili še zemljišče za novo pokopališče na Teznu (1911). Zgradili so več 
grobnic, pokopališče blagoslovili, a v treh letih tam pokopali le nekaj nad 80 umrlih. 
Razlog: prevelika oddaljenost. Pokopališče je nato dolgo samevalo in propadalo.

Tam, na Teznem, je evangeljska župnija tudi kupila zemljišče nasproti 
stolne in mestne cerkve. Leta 1912. Dve leti kasneje so pričeli tam pokopavati. 
Pokopališče po številu pokopanih seveda ni sodilo med velika pokopališča. 
Je pa, vsaj po zapisu Vladimirja Travnerja, bilo posebej lepo urejeno. Z ve-
liko drevja, grmičevja, zelenja. Pravo parkovno pokopališče. »Pokopališče 
napravi ugoden vtis; obiskovalcu se zdi, kakor da bi bil v samotnem parku.«148

Mariborsko pokopališče na Pobrežju je danes enotno. Lepo urejeno, opre-
mljeno tako, da se obiskovalec lahko znajde na njegovih posamičnih delih in se 
seznani z delom zgodovine. Je pravi kulturni spomenik. Najnovejše mariborsko 
pokopališče pa je na Dobravi. O njem in o drugih značilnostih mariborskih po-
kopališč bo bralec več izvedel, če bo vzel v roke knjigo Mariborska pokopališča, 
zbornik, ki ga je ob pomoči mnogih drugih avtorjev »poslal v svet« dr. Edvard 
Glaser, priznani zdravnik in profesor, ki tudi že počiva na Pobrežju. Ali pa, če si 
ga bo kar ogledal. Veliko, sodobno, komaj tri desetletja staro pokopališče je vre-
dno ogleda. Zaradi ureditve pokopališča, zelenja, ki ga ne manjka, morda zaradi 

148 Ibidem, s. 218.
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tega, da si kdo prvič ogleda islamsko pokopališče, park spominov, pokopališče 
za male živali … Pokopališče z dobro urejeno infrastrukturo ni v estetskem, hi-
storičnem, duhovnem smislu nič posebej presežnega, je pa zgledno urejeno. Bo 
pa to pokopališče nekaj, kar utegne povsem spremeniti mednarodne, medverske, 
duhovne dimenzije, ko bodo sem preneseni posmrtni ostanki po drugi svetovni 
vojni izvensodno pobitih, ko bo ta del pokopališča »mesto sprave, srečevanja, 
miru in spominov« … javnosti dostopen in civilizacijsko urejen mirogoj.

Pogojno sodijo k »Mariboru« še druga pokopališča, kjer so pokopani nje-
govi prebivalci. Na primer Kamnica,149 Selnica, Sv. Peter (Malečnik). Slednje 
pokopališče je za Rušane še posebej zanimivo. Razen znamenitega žerfa je tu 
najti še zadnji dom, grobnico Marka Glaserja, ruškega narodnjaka s Smolnika, 
duhovnika, ki je bil desna roka Slomškove prestavitve lavantinske škofije, v 
katero spadajo tudi v tej knjigi opisane, naštete cerkve, pokopališča …

 
Razen velikosti, ambicioznosti, bogate gradnje grobnic … zbujajo pozornost na Pobrežju (in drugod 

seveda) zlasti estetsko, umetniško oblikovane plastike, reliefi, kovinski nagrobniki …  
Takšna sta nedvoumno tudi nagrobna spomenika Černigojevih in Šnuderlovih. (foto Gregor Rezman)

149 Kamniško pokopališče je največje med tistimi zahodno od Maribora v Dravski dolini. Preko 1500 grobov 
je tukaj, veliko je tudi grobnic ter grobov pomembnih ljudi, politikov, umetnikov, profesorjev, arhitektov 
… Hitro lahko razkrijemo, da so tukaj pokopali precej mariborskih meščanov, med njimi župana dr. 
Johana Schmidererja, mestnega gradbenika Tschernitscheka … Celotno pokopališče je zelo lepo 
urejeno. Novejši del pa še zlasti zasluži omembo, predvsem na račun zelo veliko zelenja, travnatih 
površin, živih mej. Zaradi bližine cerkve, ki je le kakšno minuto stran, na pokopališču ni kapele.
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Za razumevanje intence te knjige, ki želi biti vsaj malo več kot le poziti-
vistični opis, pa je pomembno opozoriti na posebne pojave v zvezi z mesti 
počitka in miru umrlih. Gre za kužne jame, skupne grobove in morišča. V 
Mariboru in okoli njega jih je kar nekaj. Ni namreč vsem dano, da bi njihovo 
življenje ugasnilo na naraven način. Mnoge smrti so povezane s tragičnostjo. 
Na primer s pojavi epidemij, kakršne so bile epidemije kuge ali kolere, ko 
so umirale stotine ljudi. V takšnem številu, da jih ni bilo mogoče pokopati 
na običajnih mestih in z običajnimi obredi. Ljudje, umrli v takšnih obdobjih, 
so bili pokopani v kužnih jamah. Pokop je bil prav grotesken. Pokopavali 
so posebej za to izbrani pogrebci. Ne ob belem dnevu. Ponoči. V velike 
jame, kamor so umrle zmetali. Jih nato polili z živim apnom. Šele nato so 
jih zagrebli, nametali nanje zemljo. Brez maziljenj, blagoslovitev, svečanih 
obredov. Tak način je bil izbran zaradi prave preganjavice ob epidemijah, ob 
množičnem, histeričnem strahu pred okužbami, božjo kaznijo, iz higieničnih 
razlogov. Najstarejša mariborska kužna jama je bila južno od Račjega dvora. 
Kje so takšna poslednja počivališča na ruških tleh, če so obstajala, se ne ve.

Skupna grobišča, grobovi so nastali tudi iz drugih razlogov. Zlasti v času 
množičnih obleganj sovražnika. Na primer ob turških vpadih. Kje so mrtvi 
branitelji, kje mrtvi Turki, ki gotovo niso mogli v blagoslovljeno zemljo? 
So jih zagrebli, pometali v Dravo …? Ali ob kmečkih puntih v preteklosti. 
Vemo, da so bila kmečka gospodarstva ob času puntov zdesetkana, da so 
ostala brez gospodarjev in delovne sile. Ni spominskih obeležij. Morda kje 
tam, kjer so življenja ugašala. Skupna grobišča so nastajala tudi v drugih, 
bolj bližnjih časih. Še bolj grozljive podobe krožijo o tem, kako so nesoje-
ne, sestradane, pretepene, gole, z na hrbtu z žico zvezanimi rokami ob rob 
globokih jam prignali tudi nedolžne, jih evforično postrelili in zagrebli. Kot 
v tankovskih jarkih in pri sv. Arehu. Skupni grobovi pa so bili že zdavnaj 
prej na primer pred Koroškimi vrati, na Hausnerjevi pristavi, blizu nekdanje 
Študijske knjižnice …

Kako so ravnali z obsojenimi, z zločinci, čarovnicami? Naše okolje je bilo 
polno teh dogajanj. Za nekatera mesta odvzema življenja, za vislice (gavge) 
vemo. Pri Gavgah se je reklu lokaciji in celo gostilni v Rušah. Na njivi blizu 
Monte bello v Mariboru. A kdo ve, kje vse so gorele grmade z obsojenimi 
čarovnicami?150 Kdo ve, ali je bil kje še kak prešuštnik, tako kot nek redov-
nik, ki je imel konkubino iz viničarskih vrst, živ zazidan? Ali je bila razen 

150 Sežiganje je simboliziralo sramotno smrt za nevredne, zločince, krivoverce, sataniste …, lahko tudi 
za tiste, ki so pač preprosto pomenili »napoto«, ki so se jim želeli na tak način za karkoli maščevati, 
se jih znebiti … Predvsem je takšna kazen veliko »štela«, če je šlo za še žive posameznice(ke). 
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Veronike Deseniške živa zazidana še kakšna druga mladenka in kje? O teh 
in podobnih strašnih zgodbah bo potrebno še pisati. Že zato, ker se, čeprav 
na drugačen način, »dogajajo« še danes!

In da bi znali spoštovati sleherno življenje!

novo magdalensko pokopališče na Pobrežju. (foto Gregor Rezman)
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maTJaŽ GRaHORniK:
RUŠKI RODOLJUBI151

151 Prispevek Matjaža Grahornika je nadaljevanje njegovega genealoškega dela, začetega v knjigi Ruški 
domoljubi. V tej knjigi so predstavljene njegovo rodoslovne študije o nekaterih pomembnih Rušanih, 
rodbinah, družinah, pokopanih na ruških pokopališčih. (op. ur.)
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UVODOMA

V knjigi Ruše: mesta miru in spomina - pokopališča, ki je lansko leto izšla 
v okviru Lirine knjižne zbirke »Tu sem jaz doma (gost)«, je že tekla 
beseda o ruškem pokopališču in tamkajšnji pokopališki cerkvi bičane-

ga Zveličarja. Naj na začetku kratko ponovimo in k temu še kaj dostavimo.
Na mestu pokopališke cerkve so v začetku 19. stoletja najprej postavili 

kapelo. Cerkev dandanes sestoji iz postbaročnega in neogotsko oblikovanega 
dela. Prvi del se polkrožno končuje. Ima dve pravokotni in dve usločeni okni 
ter lizenasto členjeno ostenje, ki ga ovijata preprost talni in bogato profiliran 
venčni zidec. Lizene152 in okna spremlja poznobaročno okrasje iz malte, ki 
nad zahodnim oknom oblikuje letnico (postavitve kapele) 1804. Sprednji 
del pokopališke cerkve s fasadnim zvonikom, pokritim z osemstrano pi-
ramidasto pločevinasto streho, je neogotsko oblikovan. Vratnice vhodnega 
portala je okoli leta 1900 izrezljal tedanji kaplan Pintarič. V stene cerkve je 
vzidanih več nagrobnikov oz. epitafov; najstarejši so iz konca prve polovice 
19. stoletja. Notranjost cerkve pokrivajo kapasti oboki, svetiščni zaključek 
pa tri sosvodnice.153 Pevska empora je zidana, slavolok pa ločno oblikovan. 
Prezbiterij je dekorativno poslikan, upodobljena sta sv. Magdalena in sv. 
Peter. Na južni strani cerkvene ladje visi baročna slika »Snemanja s križa«, 
datirana z letnico 1744 in ubrana v kontrastnih barvah. Omeniti velja še oljni 
oltarni podobi Jezusa in Marije z nemškim in slovenskim napisom. Oltar je 
klasicističen, vendar v nastavku neogotsko predelan. Sestavljajo ga trije bal-
dahini, ob nastavku pa sta obhodna loka. Pred osrednjim baldahinom je v niši 
kip bičanega Zveličarja (oz. Jezusa), v stranskih nišah pa sta kipa sv. Janeza 
Krstnika in Barbare. Umetnostno pozornost vzbudi predvsem lik Jezusa, ki 
je delo izurjenega rezbarja iz 18. stoletja. Lesen kip je po izročilu dal okoli 
leta 1755 iz Bavarske prepeljati predzadnji lastnik ruške glažute Simon Roth 
in ga postaviti v svojo leseno kapelo. Po njenem propadu so kip hranili v 
župnišču. Leta 1839 ga je nato kupila ruška občina in ga dala vzidati v poko-
pališko cerkev. O ruški pokopališki cerkvi lahko govorimo po letu 1828, ko 
so prvotno zgradbo proti vzhodu podaljšali za 5½ m, ji vzidali pevsko em-
poro in zgradili zvonik. Iz tistega časa so tudi oltar in orgle. Njena fasada in 

152 Lizena je arhitekturni izraz za navpičen, nekoliko izstopajoč pas, ki utrjuje, razčlenjuje stene. SSKJ (II), 
str. 620.

153 Sosvodnica je v umetnosti izraz za trikotno vdolbino v spodnjem delu oboka. SSKJ (IV), str. 818.
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zvonik sta bila po zaslugi Karla Glaserja leta 1855 neogotsko preoblikovana 
in ostrešena. Streha zvonika je bila docela obnovljena leta 1929.154

Po tem kratkem uvodu je sedaj čas, da se seznanimo z nekaterimi tukaj 
pokopanimi Rušani.155 Naj na tem mestu izpostavimo, da so (nekateri) po-
datki za zadnjih sto let pomanjkljivi, saj je v arhivih (NŠAM) za to obdobje 
v veljavi raziskovalna zapora. Ker je bilo rodbini Glaser oz. Glazer v okviru 
omenjene Lirine zbirke v lanskem letu že namenjenih nekaj besed,156 jo bomo 
v tem sestavku izpustili. Glede na nagrobnike oz. epitafe, vzidane v steno 
ruške pokopališke cerkve, je tako med najstarejšimi (izvzemši Glaserje) tisti, 
posvečen Antonu Hlebu (†1845).

154 Curk, Ruše, str. 102; Vrbnjak, Gospodarska in socialna podoba Ruš, str. 373; http://www.zupnijaruse.
si/index.php/podruzne-cerkve/cerkev-bicanega-zvelicarja-na-ruskem-pokosaliscu.

155 Z izrazom »Rušan« je mišljena oseba, ki je nekoč živela na območju sedanje občine Ruše. Izraz je 
nevtralen in velja tako za moške kot za ženske osebe.

156 Grahornik, Genealogija rodbine Glaser oz. Glazer.

(foto Gregor Rezman)(foto Gregor Rezman)(foto Gregor Rezman)
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RODBINA HLEB
Hlebi so izredno stara rodbina. Na Smolniku se omenjajo od sredine 18. 

stoletja naprej. Pri tem je treba hitro dodati, da so najstarejše krstne matič-
ne knjige za župnijo Ruše ohranjene šele od leta 1750 dalje. Naslednji zapis 
zvečine sloni na podatkih iz ruških matičnih knjig - originalov in prepisov 
- v zvezi z vpisi iz njihove domačije (Smolnik št. 9, pozneje št. 3).157 Podatki 
od decembra 1753 naprej158 so znatno bolj zanesljivi, saj pred temi krstnimi 
vpisi pogosto ni zabeležen kraj.

VALENTIN HLEB (ok. 1722 - 15. V. 1792)

Kot prvi znani gospodar na Hlebovini se omenja Valentin Hleb.159 Rodil 
naj bi se leta 1722.160 Pozneje, vsaj do leta 1755, se je poročil z neko Agnes. V 
tem zakonu so se rodili: Gašper (*4. I. 1756), Elizabeta (*29. X. 1758), Ignac 
(*10. XI. 1762), Kunigunda (*27. II. 1765), Jožef (*19. III. 1766), dvojčka 
Avguštin in Matej (*26. VIII. 1768), Terezija (*14. X. 1770; ◦◦21. I. 1791 z 
Andrejem Gumpo), Marija (*9. V. 1773) in Janez (*4. IV. 1775; ◦◦21. V. 1798 z 
Agnes Vranjek). Najstarejšega sina je krstil beneficiat Meznerič, »znameniti« 
ruški kronist (pisec Notata-e Rastensia-e). Kot botri otrok se najpogosteje 
omenjajo Jakob in Barbara Marolt (Marouth, Marhold) ter Jožef, Marija in 
Kunigunda Eisner.161 Glede na vpise s Smolnika sta tam v drugi polovici 18. 
stoletja, poleg Hlebov, Eisnerjev (s Smolnika št. 40) in Maroltov (s Smolnika 
št. 24), pomembno vlogo igrali še domačiji oz. rodbini Švajger (Schweiger oz. 
Schwaiger; s Smolnika št. 10) in Cebe (Zebe(i); s Smolnika št. 18). Hlebova 
domačija je vseskozi spadala v okvir falske gospoščine.

Na Hlebovini je morala (kot gostačka162) živeti še Valentinova sorodnica 
(morda sestra?) Elizabeta. Dne 21. decembra 1757 je rodila nezakonsko de-
klico, krščeno za Evo, katere oče je bil Blaž Šurc (Schurz). Botra deklici sta 
bila Valentin in Kunigunda Hleb.163 Kot zakonca Hleb se v 50. letih 18. stole-
tja na Smolniku dodatno omenjata Simon in Radegunda, v 60. letih Gašper 

157 Na območju ruške župnije je (pozneje) živelo več družin Hleb, vsaj še ena tudi na Smolniku. Glej 
nadaljevanje. Za domačijo Hlebov je v prispevku uporabljen izraz »Hlebovina«.

158 NŠAM, Ruše, R 1750 - 1784, od pag. 16 naprej.
159 Glede na popis podložnikov gospoščine Fala iz leta 1787 se na Zgornjem Smolniku (Ober Zmolnig) 

omenja 11 družinskih poglavarjev. Po njem je Valentin Hleb na kmečki posesti nasledil Ilga Poglešiča 
(Pogleschitsch). StLA, A. Faal, Herrschaft, K. 1, Hf. 3, Nr. 2092, vpis za Zgornji Smolnik pod št. 78.

160 NŠAM, Ruše, M 1786 - 1828, pag. 7. Umrl je v maju 1792 in naj bi dočakal 70 let.
161 NŠAM, Ruše, R 1750 - 1784, pag. 27, 40, 57, 66, 72, 83, 95, 108. 
162 Ženska, ki stanuje v tuji oz. najeti hiši. SSKJ (I), str. 732. 
163 NŠAM, Ruše, R 1750 - 1784, pag. 36.
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in Gertruda, v 70. letih pa Jurij in Marija. Zadnja sta izpričana na naslovu 
Smolnik št. 29 (»Spodnji Smolnik«).164

IGNAC HLEB (10. XI. 1762 – 6. V. 1837)

Koliko od desetih potomcev Valentina in Agnes Hleb je preživelo ado-
lescenco, ni znano. Dejstvo je, da je domačijo prevzel drugi najstarejši sin 
Ignac. Ta se je do leta 1787 poročil z Marijo Cebe (Zebe). Izbranka je glede 
na odročnost teh planinskih krajev verjetno prihajala s Smolnika (št. 18). V 
tem zakonu se je rodilo šest otrok, dva sinova in štiri hčere. Po vrsti so se ro-
dili: Marija (*9. IX. 1787), Uršula (*18. X. 1792; †16. V. 1794), Anton (*12. 
VI. 1794; †5. VI. 1845), Peter (*16. II. 1796), Agnes (*26. XII. 1798; †30. III. 
1800) in Ana (*25. VI. 1801; †16. I. 1858). Potomcem so botrovale družine 
Pavlič (Blaž z Agnes, Blaž z Elizabeto), Trebnik (Mihael s Heleno) in Tišler 
(Tischler; Blaž). Vsi botri se omenjajo s kmečkim statusom.165

Najstarejša ohranjena pokopna knjiga ruške župnije beleži vpise od konca 
leta 1786 naprej.166 Po njej je Valentin, oče Ignaca, na Hlebovini preminil 15. 
maja 1792 za posledicami pljučnice (lungen endzindung). Dočakal naj bi 70 let.167 
Uršula, druga hči Ignaca in Marije, je na domačiji umrla 16. maja 1794. Zanjo so 
bile usodne (vodene) koze (an blatern).168 Agnes, druga najmlajša hči, je živela 
nekaj mesecev dlje od Uršule; za oslovskim kašljem je umrla 30. marca 1800.169

Terezija, mlajša hči Valentina in Agnes Hleb, se je 21. januarja 1791 na 
domačiji poročila z Andrejem Gumpo, lovrenškim tržanom (burger von S. 
Lorenz). Ženin je štel okoli 26 let, nevesta pa 20. Poročni priči sta bila lo-
vrenški tržan Anton Oberblasey in tamkajšnji kajžar Gregor Kircher.170 Pet 
let pozneje, 10. februarja 1796, se je na Hlebovini poročil Tomaž Aplenz, 
sin Jakoba. Pri okoli 27-ih letih je vzel nekaj mlajšo, 26-letno Agnes Cebe 
(Zebey), hči Simona. Poroka se je tukaj (lahko) odvila zato, ker sta oba mla-
doporočenca služila pri Ignacu: ženin je bil njegov hlapec (knecht), nevesta 
pa njegova dekla (dienstmagd).171 Dve leti pozneje, 21. maja 1798, je Ignačev 
mlajši brat Janez, tedaj star 23 let, večno zvestobo obljubil okoli 20-letni 

164 Prav tam, pag. 11, 24, 53, 86, 96, 101, 110 in 118.
165 Prav tam, R 1786 - 1806, pag. 21, 29 - 32 in 115.
166 Prav tam, M 1786 - 1828.
167 Prav tam, pag. 7.
168 Prav tam, pag. 9.
169 Prav tam, pag. 13.
170 Prav tam, P 1786 - 1827, pag. 5 in 6.
171 Prav tam, pag. 9 in 10.
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Agnes Vranjek (Vraineg), hčeri Tomaža. Priči sta bila kmet Franc Bute (Wutte) 
in kovaški mojster Mihael Glaser.172 Janez in Agnes sta očitno nedaleč stran od 
Hlebovine živela kot gostača. Na naslovu Smolnik št. 11 se jima je 2. novem-
bra 1799 rodila deklica, ki je ob krstu dobila ime Elizabeta. Njena botra sta 
bila gozdarski mojster Jožef Princ (Prinz) in kovačeva žena Marija Glaser.173

Dne 2. februarja 1812 je za kapjo (an einen Schlagfluß) umrla Ignačeva 
žena Marija. Stara naj bi bila 57 let.174 Pet let pozneje, 12. marca 1817, se je 
njeni neporočeni hčeri Mariji rodil sin, ki je bil krščen za Gregorja. Botra 
sta bila kmet Gašper Švajger (Schweiger) z ženo Ano.175

ANTON HLEB (12. VI. 1794 - 5. VI. 1845)

Najstarejši sin Ignaca in Marije Hleb se je 5. februarja 1823 poročil z Ano 
Glaser (*23. VI. 1799). Ženin je tedaj štel 28, nevesta pa 23 let. Ana je bila za-
konska hči kovaškega mojstra Mihaela in žene Marije, roj. Berdnik (Werdnigg). 
Poročni priči sta bila kmeta Mihael Sernc (Sernz) in Anton Krebs. Obred je opra-
vil tedanji ruški župnik Janez Pukl (Puckl).176 S to poroko je Ignac Hlebovino 
prepustil Antonu. Tedaj je bil njegov oče tudi že precej star, štel jih je okroglih 60.

172 Prav tam.
173 Prav tam, R 1786 - 1806, pag. 35.
174 Starost je popravljena s svinčnikom; pred tem je bila zapisana okrogla starost 50 let. NŠAM, Ruše, M 

1786 - 1828, pag. 20.
175 NŠAM, Ruše, R 1806 - 1820, pag. 15. Švajgerjeva sta (očitno) bila bližnja soseda na Smolniku. Gl. 

npr. NŠAM, Ruše, R 1806 - 1820, pag. 18; prav tam, R 1786 - 1806, pag. 19.
176 NŠAM, Ruše, P 1786 - 1827, pag. 20 in 21.

(foto Vili Rezman)(foto Vili Rezman)(foto Vili Rezman)
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Franciscejska karta za zg. Smolnik iz leta 1825, detajl (vir: PAM).177

Po popisu prebivalstva iz leta 1825 sta na Smolniku št. 9, kmetiji Antona 
Hleba, poleg žene Ane, roj. Glaser, služili tudi njeni (obe preživeli) mlajši 
sestri, takrat 12-letna Klara in 20-letna Marija.178 Na Hlebovini je kot gostačka 
zagotovo živela tudi Antonova mlajša sestra Ana. Dne 25. avgusta 1826 je tam 
(namreč) rodila nezakonsko deklico, ki je bila krščena za Rozalijo. Dojenčica 
je umrla 10. septembra 1826; pri samo dveh tednih starosti so jo pobrale koze. 
Pogrebni obred je 12. septembra opravil takratni ruški župnik Pukl.179 Dne 

177 SI_PAM, Franciscejski kataster za Štajersko iz leta 1825, AŠ 3/1, Mariborsko okrožje, Naborni okraj 
Fala (Faal), Katastrska občina Smolnik (Zmollnig), 2247/I.

178 O tem Grahornik, Genealogija rodbine Glaser oz. Glazer, str. 53 - 54.
179 NŠAM, Ruše, R 1820 - 1839, pag. 34; prav tam, M 1786–1828, pag. 36.
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7. marca 1835 je Ana rodila še eno nezakonsko deklico, ki je bila istega dne 
krščena za Gertrudo. Njena botra sta bila lastnika domačije, Anton Hleb 
z ženo Ano.180 Tudi Gertruda je (pre)hitro umrla; 11. marca 1838, v starosti 
treh let, je bil zanjo usoden (oslovski?) kašelj (Husten). Pokopana je bila 13. 
marca.181 Njena mati Ana je umrla dve desetletji pozneje, 16. januarja 1858 
na Smolniku št. 11. Vzrok smrti pri 56-ih letih je bila jetika (Lungensucht). 
Bolezen oz. smrt je očitno nastopila hitro, saj pokojna ni bila sprevidena (im-
provisa mortua). Pogrebni obred je nato 18. januarja izpeljal takratni ruški 
župnik Anton Missia.182

Poldrugi mesec po smrti nezakonske Rozalije, 11. oktobra 1826, se je na 
Hlebovini od okoli 12. ure naprej ponovno slišal otroški jok. Zakoncema 
Antonu in Ani se je rodil sin, ki je bil naslednjega dne krščen za Luko. Za 
botra sta tedaj stopila kmet Jožef Ratej, po domače Robič (Rathey vulgo 
Robitsch), z ženo Margareto.183 Hlebovima sta se v zakonu rodili še hčerki 
Antonija (*9. VI. 1830) in Marija (*8. II. 1832). Za botra sta jima obakrat 
stopila lobniški kmet Jožef Ratej z ženo Kunigundo.184

Antonov oče Ignac je na domačiji umrl 6. maja 1837 za kapjo (Schlag). 
Dočakal je visoko starost, 74 let. Pokopan je bil dva dni po smrti.185

Morda je manj otrok v zakonu Antona in Ane botrovalo k temu, da sta 
edinca poslala na šolanje - najprej verjetno v Ruše, potem pa zagotovo v 
Maribor in na koncu v Gradec. Vendar pa je nato na Hlebovini sledil precej-
šen šok. Njen gospodar Anton je izdihnil 5. junija 1845, okoli 16. ure, ko še ni 
dopolnil 51 let. Kot vzrok njegove smrti je zabeleženo, da ga je smrtno ranilo 
oz. na tla pokopalo drevo (von einem beume erschlagen). Pogrebni obred je 7. 
junija opravil tedanji ruški župnik Janez Godina.186 Epitaf za Antona Hleba, 
ki je vzidan v vzhodno steno ruške pokopališke cerkve, je sploh najzgodnejši 
z docela slovenskim besedilom. Zdi se verjetno, da je za rimano nagrobno 
posvetilo odgovoren njegov edini sin Luka, tedaj dijak mariborske gimnazije.

180 NŠAM, Ruše, M 1786 - 1828, pag. 125.
181 Prav tam, pag. 85.
182 Prav tam, pag. 440. Po pokopni matici naj bi Ana dočakala okroglih 60 let.
183 Prav tam, pag. 35.
184 Prav tam, pag. 66 in 86.
185 Prav tam, M 1828 - 1860, str. 78.
186 Prav tam, str. 170.
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Anton Hleb,
rojen 12. junia 1794, vmeru 5. junia 1845

v 51 leti svoje starosti.
- : -

En svesti mosh no skerbni ozha svojih ludi.
En mirni sokol sdaj pod totem kamnom spi,

V sh ivljenju on se s svojemi v vsem dob rem trudi,
No serze je nesa posel no on z hoste -

Pred kratkem prasnik serza Jessu opravi,
No v r edno preme reshno zavlano telo

Te d revo osekano im naglo smert pr ipravi,
Pa saj je k redi biu mi raishe she salo. -

- : -
Pozh ivaj v miri lozheni od nas,

Enkrat te gor (s)budi trobente glas. -
- : -

Sa njim se shalijo: shena Anna rojena Glaser,
no tri otrozi Lukas, Antonia no Maria Hleb.

LUKA HLEB (11. X. 1826 - 29. VIII. 1874)

O četrtem izpričanem gospodarju na Hlebovini lahko zapišemo več besed. 
Če so bili njegovi predniki kleni smolniški kmetje, lahko Luko smatramo 
za izobraženca. V primeru, da njegov oče ne bi doživel tragične usode, bi 
Luka zagotovo postal filozof, teolog, duhovnik. Na to pot je krenil kot dijak 
mariborske gimnazije in študent v štajerskem glavnem mestu Gradec (Graz). 
Tam je potem končal filozofijo in bil sprejet na bogoslovje. Na gimnaziji v 
Mariboru je bil eden od petih dijakov šestošolcev,187 »ki so sklenili v sloven-
skem jeziku se vežbati in vsak teden eno polo slovenskih izdelkov izdati […]«. 
Ti so, spodbujeni s strani profesorja verouka Jurija Matjašiča, leta 1846 na 
mariborski gimnaziji začeli s »Sprotuletno Vijolico«, prvi poskus slovenskega 
dijaškega lista. Tega so razen profesorjev Puffa in Matjašiča dobivali še žu-
pan, okrožni glavar in gimnazijski prefekt.188 List pa ni nastal zgolj iz zabave, 
pač pa tudi iz tekmovalnosti do nemških sošolcev, ki so izdajali svojega v 

187 Ostali so bili: M. Golob, I. Kocmut, K. Polič in I. Ertl. Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918, 
str. 441. 

188 Dijaški list je izhajal zgolj v letu 1846.

epitaf antonu Hlebu. (foto Matjaž Grahornik)
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nemščini. Lukova vloga pri slovenskem listu je najbrž bila pri souredništvu, 
organizaciji ali pisanju lista. Po končanem študiju filozofije v Gradcu, tj. 
poznejšega 7. in 8. razreda gimnazije, in vpisu na tamkajšnje bogoslovje, je 
Luka na materino prigovarjanje končno popustil in se vrnil domov, da je pre-
vzel domačo kmetijo.189 Le - to je po smrti očeta Antona zaradi nedoletnosti 
edinca sprva očitno upravljal Karel Glaser, ki se je do tedaj na Smolniku in 
njegovi širši okolici uveljavil kot pomemben kmet oz. krčmar.190 Karel se vse 
do leta 1852 omenja kot skrbnik oz. varuh Lukovih sester.191

Luka Hleb velja za enega prvih buditeljev narodne zavesti v smolniškem 
oz. ruškem okolju. Z njim je Hlebovina postala pravi »narodni dom«.192 Še 
enega znamenitega Rušana, Davorina Grizolda (1817 - 1871), soseda na 
Smolniku, je njegov »zvesti prijatelj, narodnjak gospod Luka Hleb« spod-
bujal k narodnemu delu. Kot osmošolec (l. 1848) si je Luka z Davorinom 
dopisoval, ga seznanjal z narodnimi razmerami v tem prelomnem letu in 
ga spodbujal k domoljubnemu delovanju. Med drugim mu je tudi pošiljal 
slovenski časopis Kmetijske in rokodelske novice. V ruški šoli se je Grizold 
naučil brati, medtem ko ga je Hleb poučeval še v pesništvu in petju. Tako si 
je Grizold pri Hlebu razširil obzorje ter si z branjem slovenskega in nemškega 
leposlovnega in strokovnega slovstva pridobil znanje, ki je daleč presegalo 
izobrazbo tedanjega slovenskega kmeta. Vloga Grizolda in Hleba za porast 
domoljubja v tem tedaj narodnostno mešanem območju je neprecenljiva.193

Dne 18. februarja 1852 se je na Smolniku odvila kar trojna poroka, ko 
so se poročili vsi trije potomci Antona in Ane Hleb.

Luka Hleb se je kot posestnik Hlebovine194 poročil z Ano Kmetič 
(Kmetitsch; *19. VI. 1830; †22. IV. 1891). Nevesta, stara 21 let, je bila zakon-
ska hči še živečega Jožefa, kmeta v Spodnji Voličini iz župnije Šentrupert,195 
in že pokojne Ane, roj. Kurnik (Kurnig). Do poroke je živela pri svojem oče-
tu. Kot poročne priče se omenjajo smolniški krčmar Karel Glaser, kmet iz 
Spodnje Voličine Jožef Kurnik (nevestin sorodnik po pokojni materi) in oče še 

189 Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918, str. 441; Rezman, Ruški domoljubi, str. 9 - 10.
190 O njem več Grahornik, Genealogija robine Glaser oz. Glazer, str. 56 - 57 in 59 - 60.
191 NŠAM, Ruše, P 1786 - 1827, pag. 121.
192 O tem več Rezman, Ruški domoljubi, str. 10 - 11.
193 Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918, str. 440 - 441. Oba sta pozneje bila med ustanovnimi 

člani »Kmetskega bralnega društva«. Davorin Grizold je postal tudi prvi (in dosmrtni) društveni 
predsednik.

194 … jetzt besitzer des väterlichen Grundes in der Gemeinde Zmollnig. NŠAM, Ruše, P 1828 - 1864, 
str. 120.

195 … in der gemeinde Unter Vellitschen Pf[ar]r St. Ruprecht. Prav tam.
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nepolnoletne neveste Jožef Kmetič. Za poroko je bilo potrebno dovoljenje oz. 
soglasje (Eheconsens), ki ga je šest dni pred poročnim obredom (12. februarja) 
izdalo predstojništvo smolniške občine (vom Gemeinde Vorstande Zmollnig).196 
Nevestin krstni list je župnija Šentrupert izdala 10. februarja 1852, očetovo 
pisno soglasje za poroko (Schriftliche Ehebewilligung des Vaters) in oznanilo 
pa je bilo izdano 15. februarja istotam. Za izpeljavo poroke - očitno se je z njo 
zelo mudilo - je kot zadnje bilo potrebno še dovoljenje, da se lahko ta opravi po 
zgolj enem oklicu;197 13. februarja ga je izdalo c.kr. glavarstvo v Mariboru.198

Antonija Hleb se je pri 21-ih letih poročila s 34-letnim Francem Lakošejem 
(Franz Lakoscheh; *1. IV. 1817) s Smolnika št. 27, kjer se je tudi odvila po-
roka. Ženin je bil zakonski sin pokojnega Mihaela in še živeče Uršule, roj. 
Turk (Tureg). Poročni obred je izpeljal nevestin stric Marko Glaser, tedanji 
župnik pri Sv. Petru blizu Maribora.199 Poročne priče so bili smolniški kmet 
Martin Grizold (Grisolt), smolniški kovač Jožef Glaser in nevestin skrbnik 
Karel Glaser. Da se je poroka lahko izpeljala, je bilo potrebnih več stvari. 
Soglasje za poroko je 12. februarja 1852 izdalo predstojništvo smolniške 
občine. Okrožno sodišče v Mariboru je dan pozneje, 13. februarja, izdalo 
»nadskrbniško soglasje« (Obervormundschaftliche bewilligung). Kot zadnje 
je bilo potrebno še dovoljenje, da se lahko obred opravi po zgolj enem okli-
cu. Tako kot pri Luki ga je 13. februarja izdalo c. kr. glavarstvo v Mariboru.

Istega dne sta se poročila še Franc Pajnik (Peinig; *28. III. 1828) in mlajša 
Antonijina sestra Marija Hleb. Franc, takrat star 23 let, je bil zakonski sin še 
živečih staršev Antona in Ane, roj. Repulusk. Tedaj je že bil lastnik posestva 
na Smolniku (št. 17). Nevesta je ravno dopolnila 20 let. Do poroke je živela 
pri svoji materi na Smolniku. Tudi ta poročni obred je opravil Marko Glaser, 
župnik pri Sv. Petru (Malečnik). Poročne priče so bili smolniški kmet Mihael 
Sernc, ruški krčmar Andrej Glaser, ženinov oče Anton Pajnik in ruški žu-
pnik Janez Godina. Tudi za izpeljavo te poroke je bilo potrebnih več soglasij. 
Poleg soglasja za poroko, ki ga je 12. februarja 1852 izdalo predstojništvo 
smolniške občine, je bilo potrebno še »nadskrbniško soglasje« (13. februarja 
izdalo mariborsko okrožno sodišče), soglasje ženinovega očeta, in kot zadnje 
še dovoljenje c. kr. glavarstva v Mariboru, da se lahko obred opravi po zgolj 
enem oklicu (prav tako izdano 13. februarja).200

196 Enako dovoljenje je bilo izdano tudi za ostali dve poroki na ta dan.
197 Potrebni so bili trije oklici.
198 Dispens van 2 aufgebothen von K. K. Hauptmanschaft Marburg d[i]to 13. Febr[uar] [1]852. Tudi to 

dovoljenje je bilo istega dne izdano za ostali dve poroki (Prav tam).
199 O njem več Grahornik, Genealogija rodbine Glaser oz. Glazer, str. 60 - 61.
200 NŠAM, Ruše, P 1786 - 1827, pag. 121.
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Franc je preminil 22. avgusta 1861.201 Ovdovela Marija se ni predolgo okle-
pala vdovskega stanu; manj kot leto pozneje, 20. avgusta 1862, se je poročila s 
prav tako ovdovelim Karlom Haričem (Karl Haritsch; *28. II. 1831). Ženin je 
bil zakonski sin tedaj že pokojnega Andreja, kmeta iz Zgornje Selnice (Ober 
Zellnitz), in še živeče Margarete, roj. Kure (?). Vdovec je bil od 13. febru-
arja 1860, potem ko je na Smolniku št. 9 za prisadom umrla njegova prva 
žena Marija Pajnik.202 Z njo se je poročil 13. junija 1852. Tedaj je imel 21 let, 
medtem ko je bila Marija starejša in jih je štela okoli 29. Bila je zakonska hči 
Marka Pristernika (Priesternig), gozdarskega mojstra pri gospostvu [Slovenska] 
Bistrica, in Marije, roj. Plasonig. S prvo poroko s Francem Pajnikom je Marija 
postala žena smolniškega kmeta. V tem zakonu sta se rodila dva sinova, Mihael 
(*25. IX. 1855) in Leopold (*12. XI. 1857). Tudi v zakonu Karla in Marije, roj. 
Pristernik, sta se rodila dva potomca, sin Karel (*17. XI. 1855) in hči Alojzija 
(*7. V. 1858).203 Po smrti Marije, roj. Pristernik, je posestvo dedoval Harič. V 
času svoje druge poroke je Karel štel 31 let. Omenja se s statusom kmeta na 
Smolniku št. 9. Marija, roj. Hleb, je tedaj štela 30 let.204

V zakonu Karla in Marije Harič so se rodili trije potomci: Marija (*28. 
VI. 1863), Lucija (*9. XII. 1868) in Anton Franc (*18. VII. 1873). Po smrti 
Marije, roj. Hleb, se je Karel poročil še tretjič. Dne 22. januarja 1882 je po-
novno vzel vdovo, tedaj Johano Stelzer (*14. VI. 1837; †1. XI. 1911), ovdovelo 
Kališnik, iz nedoločljivega kraja Florian (Salzhof ).205

V zakonu Luke in Ane Hleb se je rodilo osem otrok, pet hčera in trije sinovi. 
Po vrsti so si sledili: Marija (*28. I. 1853; prva poroka 10. V. 1875 z Janezom 
Robnikom (*2. III. 1851); druga poroka 30. VII. 1888 z Mihaelom Gornjakom), 
Luka (*15. X. 1854), Janez (*24. VIII. 1856; †11. V. 1873, Arnež), Ana Matilda 
(*28. XII. 1858; ◦◦1883 z Janezom Šarhom; †27. VII. 1931), Alojzija (*16. VI. 
1860), Anton (*20. V. 1862; živel vsaj do l. 1893, ko se omenja v Mostarju), 
Johana (*29. IV. 1865; ◦◦16. I. 1888 s Francem Serncem) in Julijana (*3. II. 
1869). Hlebovim potomcem so botrovali sorodnik po materini strani Janez 

201 Prav tam, pag. 208.
202 Prav tam, Prepisi matičnih knjig, M 1835 - 1869, vpis iz 13. februarja 1860.
203 Prav tam, Ruše, P 1828 - 1864, str. 124; prav tam, Zapisnik duš II, občina Smolnik, hišna št. 10 (hišno 

domače ime »Cebe«).
204 NŠAM, Ruše, P 1828 - 1864, str. 208.
205 Prav tam, Zapisnik duš II, občina Smolnik, hišna št. 10 (hišno domače ime Cebe); prav tam, Prepisi 

matičnih knjig, M 1870 - 1939, vpis iz 1. novembra 1911. Ob tem vpisu se kot Johanin rojstni kraj 
omenja »na Kapli«. Umrla je za posledicami putike (Gicht).
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Kurnik (Kurnig),206 zakonca Karel in Marija Glaser ter njuna hči Elizabeta 
Glaser (*1839).207 Kot naslov se do leta 1858 omenja Smolnik št. 9, od tedaj 
naprej pa Smolnik št. 3; verjetno je prišlo do spremembe pri označevanju hiš.

Med letoma 1859 in 1861 je dal Luka na Smolniku (na 823 m n. v.) zgra-
diti cerkvico, za katero je namenil okoli 8.000 goldinarjev. Leta 1861 jo je 
kot cerkev Marijinega obiskovanja blagoslovil lavantinski škof Anton Martin 
Slomšek in v njej opravil prvo sveto mašo. Smolniška cerkev je postala po-
družnica ruške župnije. Na njenem majhnem pokopališču je dal Luka svoji 
rodbini postaviti družinsko grobnico.208 Kakšen pomen je imela ta cerkev za 
okoličane, lahko razumemo samo, če se spomnimo takratne močne lesne in-
dustrije, pridelave in plavljenja lesa, glažutarstva, oglarstva, kovaštva, kme-
tovanja v teh odročnih gorskih krajih, daleč od dolinskega sveta. Cerkev je, 
skupaj s Hlebovo domačijo, predstavljala »središče sveta«. Hlebovi so v njej 
imeli na levi strani pri oltarju stalno klop.209 Nesrečna usoda je hotela, da je 
bil prav Luka Hleb prvi pokopan na smolniškem pokopališču.210

luka Hleb z ženo ano, roj. Kmetič. (vir: Ruška kronika, str. 487)

206 Sprva se omenja s statusom kaplana v Arnežu (Arnfels), pozneje pa kot župnik pri Sv. Petru blizu 
Radgone.

207 NŠAM, Ruše, R 1840 - 1863, str. 193, 224, 255, 294, 323 in 352; prav tam, Prepisi matičnih knjig, 
R 1860 - 1899, vpisi iz omenjenih datumov. 

208 Janko Glazer: Razprave, članki, ocene, str. 973; SPD, str. 44 - 45.
209 Šporin, Hlebovina - Smolnik, str. 7.
210 Rezman, Ruški domoljubi, str. 11.
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Ana, vdova po Antonu Hlebu (†1845), je kot 68-letna posestnica Hlebovine 
tam umrla 31. decembra 1867 za jetiko. Pogrebni obred je bil opravljen 2. 
januarja 1868.211

Ruški ljubiteljski zgodovinar, duhovnik Jože Kavčič, v svojih rokopisih 
beleži, da je bil Luka skrbni varuh in skrbnik smolniške cerkve ter neumor-
ni prosvetitelj Smolničanov. Zapisano daje slutiti Hlebov pomen in njegovo 
vlogo, karizmo na tem delu Pohorja - kljub temu da ni imel kakšnih poseb-
nih uradnih funkcij, le živel in delal je med ljudmi in skupaj z njimi. Tako 
ni naključje, da sta leta 1864 zakonca Luka in Ana Hleb s 7-letnim sinom 
[Janezom] skupaj z drugimi organizirala ter se z župnikom udeležila pohoda 
preko Pohorja, na katerem sta jih spremljala navdušena planinca in narodnjaka 
Jožef Glaser in [Martin] Grizold. Leto pozneje je bil Luka med soustanovitelji 
ruškega »Kmetskega bralnega društva«.

Kavčič še piše, da je Luka potem, ko se je vrnil na Smolnik, do svoje smrti 
deloval kot zgleden kristjan, vesten gospodar, dobrotnik, izkušen svetovalec 
in zlasti kot verski in narodni voditelj, prosvetitelj Smolniškega Pohorja. Piše 
tudi: »Ob nedeljah in praznikih je bil tudi Hlebov dom blizu cerkve privlačen, 
ker je bil ljudem njihov prosvetni dom, v katerem je Luka Hleb vzgajal verske 
in narodne granitne značaje, kakršen je bil sam in kakršni so bili v takratnih 
našemu narodnemu žitju skrajno neprijetnih časih neobhodno potrebni.«212

Od hčera se je najstarejša Marija v maju 1875 pri 22-ih letih poročila z 
okoli 24-letnim kmetom Janezom Robnikom. Ženinova starša sta bila Jožef in 
Agnes, roj. Lampreht. Za izpeljavo poročnega obreda je bila potrebna izjava 
o polnoletnosti (ženina), ki jo je 29. aprila 1875 izdalo c. kr. okrožno sodišče 
v Mariboru. Poročni priči sta bila smolniška posestnika Mihael Sernc in 
Jožef Robnik (po viru Rebnigg).213 Mladoporočenca sta po poroki živela na 
ženinovi posesti na Smolniku št. 5 oz. po domače na Prodnarjevem.214 V tem 
zakonu so se rodili: Marija Ana (*1. IV. 1876; †9. II. 1888), Janez (*13. VIII. 
1877; ◦◦9. I. 1911, Pesnica; †4. III. 1948), Jožef (*15. II. 1881; †21. XII. 1954), 
Franc (*3. VIII. 1883; †6. VI. 1951) in Anton (*8. V. 1885; †29. IV. 1907).

Po Janezovi smrti (17. XII. 1887) se je Marija že konec julija 1888 poročila 
z Mihaelom Gornjakom. Nov izbranec je bil kmečki sin tedaj že pokojnih 
staršev Mihaela in Marije, roj. Švajger (Schweiger). V času poroke je štel 

211 NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, M 1835 - 1869, vpis iz 31. decembra 1867.
212 Rezman, Ruški domoljubi, str. 12 - 13.
213 NŠAM, Ruše, P 1864 - 1897, str. 79.
214 Prodnarjeva domačija je ležala v bližini Hlebove. Gl. objavljen detajl franciscejskega katastra za Smolnik. 
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32 let (*7. X. 1853). Po odsluženem vojaškem roku je živel na Hlebovini.215 
Marija je stanovala v lastni hiši (eigener behausung) na bližnjem Smolniku 
št. 5. Poročni priči sta bila njena smolniška sorodnika Karel Harič (Haritč) 
in Luka Hleb.216

Ana Matilda se je leta 1883 poročila z Janezom Šarhom (*16. X. 1862), 
tedaj gozdarjem v Slovenski Bistrici. V tem zakonu se je med drugimi rodil 
Alfonz (*25. VIII. 1893, Slovenska Bistrica; †8. I. 1943, Osankarica), ki je 
bil naslednik na Šarhovi domačiji na Lobnici. Ana je umrla 27. julija 1931 v 
Rušah in je pokopana v družinski grobnici Šarhovih na ruškem pokopališču 
ob cerkvici. Najstarejši od preživelih Alfonzovih sinov je bil Srečko, ki je 
tudi podedoval Šarhovo kmetijo.217 Na njej danes gospodari že njegov sin.218

Johana Hleb se je 16. januarja 1888 pri 22-ih letih poročila s Francem 
Serncem. Do tedaj je živela na Hlebovini (Smolnik št. 3). Njen izbranec je bil 
30-leten (*1. IV. 1859) sin še živečih kmečkih staršev Mihaela in Marije, roj. 
Glaser. Prebival je na Smolniku št. 17 in bil rezervist 87. pešpolka. Poročni 
priči sta bila smolniška kmeta [Martin] Grizold in Luka Hleb. Mariborsko 
okrožno sodišče je za potrebo poroke 28. februarja 1887 izdalo oz. potrdilo 
nevestino izjavo o njeni polnoletnosti. Knezoškofovski ordinariat je 10 mese-
cev pozneje, 24. decembra 1887, izdal poročno dovoljenje navkljub sorodstvu 
v tretjem kolenu.219 Johana Sernc je bila leta 1907 izbrana za oskrbnico na 
novo postavljene Ruške koče pri sv. Arehu. Umrla je leta 1916.220

Alojzija je ostala neporočena. Pozneje je službovala kot kuharica v žu-
pnišču na Kapeli blizu Radencev. Pri tamkajšnji cerkvi (na hribu) je tudi 
pokopana.221 Njena mati Ana Hleb, roj. Kmetič, je umrla 22. aprila 1891. 
Dočakala je okroglih 60 let.

215 Na Hlebovini je verjetno živel kot gostač in se preživljal kot posel. 
216 NŠAM, Ruše, P 1864 - 1897, str. 150.
217 Anton (*8. XII. 1926), Jože (*22. II. 1928) in Ivan (*31. V. 1929) so bili, podobno kot oče, borci 

Ruške čete in Pohorskega bataljona. Dne 3. avgusta 1942 so bili vsi trije aretirani, a nato izpuščeni. 
Tragično so - skupaj z očetom - umrli 8. januarja 1943 v poslednjem boju Pohorskega bataljona na 
Osankarici. Rogl in Gašparič, Seznam padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja, str. 851; Šporin, 
Hlebovina - Smolnik, str. 13; Grahornik, Genealogija rodbine Glaser oz. Glazer, str. 54. Srečko je živel 
do 15. oktobra 2016 (vir: nagrobnik na ruškem pokopališču).

218 O tem Grahornik, Genealogija rodbine Glaser oz. Glazer, str. 54.
219 Dispens von der Blutsverwandschaft im 3 Gradt. NŠAM, Ruše, P 1864 - 1897, str. 148.
220 SPD, str. 37 in 40.
221 Šporin, Hlebovina - Smolnik, str. 13. 
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nagrobna (spominska) plošča na smolniški cerkvi luki in ani Hleb. (foto Matjaž Grahornik)

LUKA ml. HLEB (15. X. 1854 - 16. XII. 1925)

Od moških potomcev Luke in Ane je njun drugi sin Janez umrl 11. maja 
1873 v trgu Arnež za vrsto jetike.222 Najmlajšemu Antonu je bil 23. apri-
la 1887 izdan krstni list (Taufschein), omenja se še »list o neporočenosti« 
(Ledigschein). Anton je živel vsaj do začetka leta 1893, ko mu je bila izdana 
še neka druga listina. Tedaj je očitno živel v Mostarju.223 »Breme« nasledni-
ka na kmetiji je padlo na prvega sina Luko ml. Ta se je 18. oktobra 1880 pri 
26-ih letih poročil s kmečko hčerko Johano Lakužič (tudi Lakožič; *1862). 
Njena starša Tomaž in Marija, roj. Ahej (po domače Ledinek), sta prihajala 
s Kumna št. 19 v Lovrencu na Pohorju. Okoli tega časa je bila na Hlebovini 
urejena gostilna.

222 Lungentuberkulose. NŠAM, Ruše, R 1840 - 1863, str. 255.
223 Prav tam, str. 352.
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Poročna fotografija luke Hleba ml. in Johane lakožič. (vir: Marijan Fabrici)

Luka ml. Hleb se pozneje (še) pojavlja kot ena opaznejših oseb na Ruškem; 
leta 1895 se npr. omenja med občinskimi predstojniki, ki so bili v nadzornem 
svetu za izgradnjo štirirazredne osnovne šole v Rušah. Otvoritev nove ruške 
šole je bila 29. junija 1896. Leta 1898 je bil Luka med člani Šolskega sveta, 
bil pa je tudi planinski funkcionar.224 Tako je 6. septembra 1903, ob otvoritvi 
36 m visokega Žigertovega razglednega stolpa,225 kot eden slavnostnih go-
vornikov nastopil pred okoli 700 zbranimi planinci.226

luka ml. Hleb (vir: SPD, str. 44).

224 Današnja glasbena šola v Rušah. Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918, str. 492- 494; 
Rezman, Ruški domoljubi, str. 9.

225 Razgledni stolp je hud vihar podrl v noči iz 23. na 24. november 1904. SPD, str. 36. 
226 Prav tam, str. 34.
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V zakonu Luke in Johane Hleb ni bilo otrok. Očitno sta k sebi sprejela 
rejenca Jožefa Komarja (*6. III. 1880).227 Kdaj je Luka ml. domačijo prepu-
stil ženi oz. njenim sorodnikom, ni znano. Dejstvo je, da se v pokopni matici 
omenja kot preužitkar na Hlebovini. Njegov status seveda ni predstavljal nič 
nenavadnega, saj je bil Luka tedaj že precej star in brez potomcev. Z njego-
vo smrtjo - v mrzlem decembru 1925 ga je pri 71-ih letih pobrala pljučnica 
(Pneumonia) - je domačija prešla v last Johane oz. Lakužičevih iz Lovrenca na 
Pohorju. Z Luko ml. je na smolniški Hlebovini umrl zadnji potomec Hlebov.228

Kmalu po smrti Johane Hleb (l. 1927) je bila Hlebovina s strani ruških pla-
nincev »krščena« kot planinski »Hlebov dom«.229 Teržan piše, da so postojanko 
krstili »v spomin na rajne Hlebe, ki so sloveli daleč na okrog radi svoje gosto-
ljubnosti in narodne zavesti«. Leta 1941 je bil v njem urejen »oskrbovalni cen-
ter« za partizane, po vojni pa je tam delovala ruška podružnična šola. Pozneje 
je v postopkih denacionalizacije vse skupaj propadlo in Ruše so izgubile še 
en pomemben »spomenik«. Del preteklosti ohranjata le smolniška cerkev ter 
pokopališče v lasti ruške župnije, ki še danes služita domačinom. Kapela višje, 
pri nekdanji »stari glažuti«, je redko komu ostala v spominu, drugače pa to 
območje, nekoč »žarišče naprednosti«, doživlja populacijski eksodus.230

227 NŠAM, Ruše, Zapisnik duš II, občina Smolnik, hišna št. 3 (hišno domače ime Hleb).
228 Šporin, Hlebovina - Smolnik, str. 10 in 15; NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, M 1870 - 1939, vpis 

iz 16. decembra 1925. 
229 Na 26. občnem zboru Podravske podružnice Slovenskega planinskega društva leta 1927 je bilo 

omenjeno, da je [Hlebova] gostilna na Smolniku zaradi smrti ge. [Johane] Hleb zaprta. Podružnica je 
nato z novo lastnico, sorodnico po Lakužičevih Zoro Skerbinjek, sicer navdušeno planinko, sklenila 
dolgoletno pogodbo za oddajo gostilne planinskemu društvu. Otvoritev Hlebovega doma je sledila 26. 
maja 1927. Za njegovo oskrbnico je bila imenovana Antonija Dolinšek. SPD, str. 44, 46 in 49; NŠAM, 
Ruše, Zapisnik duš za posestnike, občina Smolnik.

230 Rezman, Ruški domoljubi, str. 13.
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RODBINA MINAŘIK
Josef Minařik (*3. X. 1819, Stebuzeves oz. Šternberk, okraj Benešov;231 †2. 

I. 1894) se je 4. februarja 1840 nekje na Češkem poročil z Josefo Wundrak 
(*16. XI. 1812; †23. XI. 1888). V Ruše sta se zakonca Minařik najverjetneje 
priselila iz češkega mesteca Vlašim v okraju Tábor, ki je tedaj (še) spadalo 
v okvir Avstrijske oz. Avstro-Ogrske monarhije. Za selitev je poskrbel njun 
sin Josef ml. (*5. II. 1846, Vlašim), ki je bil vsaj do leta 1875 imenovan za 
direktorja Vivatove steklarne na Smolniku. Kot tak je z razširjeno družino 
živel v okviru glažutarske naselbine - v hiši na Smolniku št. 27 oz. v bližnji 
okolici (št. 28 - v glavnem gosposkem sedežu (Herrenhaus)). Pozneje, leta 
1894, se po krstni matici kot naslov omenjajo Ruše št. 11.

Josef ml. se je 1. februarja 1875 poročil z 20 - letno Albino Sprung (*26. 
VII. 1854), ki je prihajala s kraja Niederlak (?) v deželi Koroški. V tem za-
konu so se rodili Albina (*17. XII. 1875; †19. III. 1879), Alfonz (*1. I. 1878), 
Jožef Alfonz (*21. II. 1879), Pia (*16. V. 1880), Ana Albina (*28. VI. 1881), 
Camillo Janez (*22. VIII. 1882), Janez Alfonz (*21. I. 1884), Franc Ksaver 
(*9. VI. 1887; †9. VI. 1972, Maribor), Rudolf Jožef (*21. VIII. 1888; †17. 
III. 1899), Elizabeta Katarina (*4. II. 1890; †21. IX. 1973, Lenart), Marija 
Johana (*11. IX. 1894) in Pavel Gašper (*9. XI. 1896).232

Kot botri otrokom se največkrat omenjajo sorodniki po materi: Franc vitez 
Sprung (Franz Ritter von Sprung), Rudolf Sprung (zasebnik v Voitsbergu), 
pa Johana Sprung,233 in leta 1881 Ana Sprung (neporočena hči meščana iz 
Voitsberga). Omenjajo se še grofica Pia ter Camillo in Alfons, grofa Zabeo 
(hči in sinova posestnika falskega gospostva), pa Elizabeta Ullrich (žena od-
vetnika v Voitsbergu). Oddaljeni oz. zaposleni botri so večkrat poslali svoje 
zastopnike. Tako se npr. omenjajo gozdarski mojster Karel Hiltl, pa Jožef 
Zentner, zdravnik dr. Gašper Gorišek in Marija Sernc. To staršema seveda ni 
preprečevalo, da ne bi vsakokratnega botra počastila z vzdevanjem kakšnega 
njihovega imena svojim potomcem.234

231 Seznam krajevnih imen (občine in kraji) na Češkem, Moravskem in v Šleziji 1900 (spletni vir, dosegljiv 
na povezavi: http://www.sistory.si/cdn/publikacije/36001-37000/36060/Ceske_dezele-1900.html); 
NŠAM, Ruše, Zapisnik duš II, občina Smolnik, hišna št. 27 (Glasfabrik). 

232 NŠAM, Ruše, Zapisnik duš II, občina Smolnik, hišna št. 27 (Glasfabrik); prav tam, Prepisi matičnih 
knjig, R 1860 - 1899, vpisi iz omenjenih datumov; nagrobniki na ruškem pokopališču.

233 Johana je najbrž bila Rudolfova žena. Po letu 1894 se omenja kot vdova in posestnica hiše v Leobnu.
234 NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, R 1860 - 899, vpisi iz omenjenih datumov.
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Dne 19. marca 1879 je v starosti 3 let za posledicami težje oblike vodeno-
glavosti235 umrla Albina (Albine), zakonska hči direktorja steklarne Josefa ml. 
Minařika in Josefe. Dve desetletji pozneje je za posledicami obolenja zgornjih 
dihalnih organov (dyphteritis) v starosti 10 let umrl Rudolf. Kot naslov se 
tedaj omenjajo Ruše št. 105.236

23. novembra 1888 je na naslovu Smolnik št. 27 umrla Josefa, žena Josefa 
Minařika. Dočakala je visoko starost, 76 let. Z možem Josefom, (nekdanjim) 
zasebnim uradnikom (Privatbeamte), sta bila poročena od leta 1839 naprej 
(tj. celih 49 let). Vzrok njene smrti je bila starostna šibkost (marasmus semi-
lis). Ovdoveli Josef je umrl 2. januarja 1894 na naslovu Ruše št. 11, prav tako 
zaradi starostne šibkosti. Tedaj je štel 74 let.237

močno zbledeli nagrobniki albini, Rudolfu, Josefi in Josefu minařik  
na zahodni strani pokopališke cerkvice. (foto Gregor Rezman)

235 Hydrocephalus acutus. Hidrocefalija pomeni čezmerno nabiranje tekočine v lobanjski votlini. SSKJ (I), 
str. 794.

236 NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, M 1870 - 1939, vpis iz 17. marca 1899; https://de.wikipedia.
org/wiki/Diphtherie. 

237 NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, M 1870 - 1939, vpisa iz 23. novembra 1888 in 2. januarja 1894.
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RODBINA GORIŠEK
Gašper (Kaspar, tudi Kasper) se je rodil 11. decembra 1849 v Celju is-

toimenskemu očetu, po poklicu čevljarju, in materi Mariji, roj. Lačič 
(Latschitsch). Osnovno šolo je obiskoval v Celju, kjer je leta 1868 maturiral. 
Študij medicine je zaključil v Gradcu, najverjetneje leta 1874. Pri svojih 26-
ih se je 16. oktobra 1876 poročil z Emo Peteln (*3. III. 1852, Gradec), ki jo 
je v glavnem mestu dežele Štajerske spoznal na triglavanskih prireditvah.238 
Nevesta je v času poroke štela 24 let. Bila je zakonska hči Janeza (Johann) 
Petelna (*15. VI. 1817, Kočevje; †26. V. 1887, Ruše), mestnega blagajnika v 
Gradcu, in Alojzije, roj. Gregl. Ženin je tedaj prebival v štajerskem Arnežu 
(Arnfels), v okraju Lipnica (Leibnitz), kjer je dobil svojo prvo zaposlitev. 
Njegova izbranka je stanovala v Bresternici št. 18 v okviru župnije Kamnica. 
Na njenem naslovu je tudi bil opravljen poročni obred. Gašper se je že tedaj 
ponašal z nazivom doktorja medicine. Kamniški župnijski urad je dovolje-
nje za sklenitev zakona izdal 14. oktobra 1876. Poročni priči sta bila Jožef 
(Josef ) Walcher, veleposestnik v Puščavi (in Maria Wüsten; tj. pri Lovrencu 
na Pohorju) in Josef Gregl, zobozdravnik iz Gradca.239

Leta 1878 sta se zakonca Gorišek preselila v Gašperjevo rodno Celje. Še 
istega leta je moral Gašper služiti v cesarjevi vojski, potem ko je Avstro-
Ogrska okupirala Bosno in Hercegovino. Leta 1879 se je vrnil od vojakov 
iz Bosne in ponovno ordiniral v Celju, dokler ni leta 1880 dobil službe v 
Rušah. Njegov tedanji zdravniški okoliš je bil zelo obsežen, saj je bil žele-
zniški zdravnik, zdravnik šolske mladine ter splošni zdravnik za Ruše in 
daljno okolico (Bistrica, Lobnica, Smolnik, Selnica ob Dravi s Kobanskim 
in Lovrenc na Pohorju).

Dr. Gorišek se je vseskozi strokovno izpopolnjeval. Naročen je bil na stro-
kovne časopise, spremljal je novosti v medicinski literaturi in novosti preiz-
kušal tudi v svoji zdravniški praksi. Bil je izredno redoljuben in je čutil veliko 
potrebo po čistoči. Še posebej se je zanimal za kirurgijo, v kateri je bil zelo 
izveden in kjer je imel lepe uspehe. Ob asistenci svoje žene se ni ustrašil niti 
večjih operacij, ki jih je moral (večinoma pri porodnicah) opraviti v kakšnih 
drvarskih kočah. Še posebej je slovel kot porodničar. Bil je član okrajnega 
zdravniškega društva v Mariboru in od leta 1882 več let tudi njegov odbornik. 

238 Triglavani so bili člani liberalnega akademskega društva Triglav v Gradcu. V glavnem je šlo za slovenske 
študente. http://zgodovinanadlani.si/slovenski-studenti-z-borjenjem-spostovanja/.

239 NŠAM, Ruše, P 1864 - 1897, str. 86; Pertl, Razvoj zdravstvene službe v Rušah, str. 684; nagrobnik 
Goriškovih na ruškem pokopališču.
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Organiziral in vodil je tudi službo bolniške blagajne za ruške delavce. Ker je 
bil dober zdravnik, so ga kljub njegovi slovenski narodni zavesti cenili tudi 
nemškutarji in Nemci. Med drugim je bil hišni zdravnik pri grofu Zabeu na 
Fali in pri grofu Nugentu na Pohorskem dvoru.

Gašper je veljal za zelo družabnega in bil veselega značaja. Slovel je kot 
izvrsten pevec tenorist, tako kot oba njegova sinova Milan in Mirko. Po pri-
hodu v Ruše je dr. Gorišek oživil društveno življenje v okviru »Kmetskega 
bralnega društva« (ustanovljenega l. 1865), pri čemer je aktivno sodelovala 
tudi žena Ema, ki je bila odlična društvena organizatorka. Društvo je v tem 
času prirejalo razne veselice s petjem, deklamacijami in predavanji ter tako 
krajane, občane in druge vzgajalo v narodni zavednosti. V času predsedni-
kovanja dr. Goriška je začelo Kmečko bralno društvo v svoj program uvajati 
gledališke igre. Vsako leto je bila vsaj ena predstava, in to na Štefanovo (26. 
december). Največkrat so igrali šaloigre, po gledališkem programu pa je bil 
ples z zabavo.240

Od leta 1895 je dr. Gorišek opravljal še funkcijo ruškega župana in kot 
tak sodeloval v političnem, gospodarskem, zlasti pa v kulturnem življenju. 
Vse štiri občine v župniji Ruše so v času njegovega županovanja postale za 
vedno slovenske, kar se je še posebej pokazalo pri organizaciji pevske slove-
snosti leta 1906, ki je bila »odločilne važnosti za narodno prebujo štajerskih 
Slovencev sploh«.241 Tedaj je dr. Gorišek v Rušah organiziral pevsko slavnost, 
ki so se je udeležila vsa večja pevska društva s Spodnje Štajerske. Na slavje 
je prišlo okoli 4.000 ljudi. Za tisti čas je bila prireditev velika in pomembna 
narodna manifestacija. Slavospev slovenski pesmi so izpričevali tudi verzi 
na slavnostnem odru:

Koder moja noga hodi,
pesmi pojejo povsodi.

Lepše kakor naša pesem
še n ikoder slišal nesem!242

240 Pertl, Razvoj zdravstvene službe v Rušah, str. 684 - 685.
241 Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918 (nadaljevanje), str. 520.
242 Pertl, Razvoj zdravstvene službe v Rušah, str. 685 - 686; SPD, str. 36.
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zdravnik dr. Gašper Gorišek (1849 - 1911), dolgoletni ruški župan in predsednik  
Kmečkega bralnega društva. (vir: Ruška kronika, str. 685)

V Gašperjevem zakonu z Emo so se rodili: Elizabeta (*2. VIII. 1877, 
Arnež), Milan (v krstni matici Emil; *1. X. 1878, Celje; †17. II. 1957), 
Gabriela (*4. II. 1881, Ruše; †15. VIII. 1956, Maribor)243 in Mirko (v krstni 
matici Friderik oz. Friedrich; *10. IV. 1891, Ruše; †22. II. 1958).244

Družina je od leta 1880 v Rušah prebivala na naslovih št. 7 oz. 16.245 Ker 
je bil Gašper velik ljubitelj rož, zlasti grmovnic, ovijalk in vrtnic, je bila hiša 

243 Kot prebivališče staršev se omenja naslov Ruše št. 16. Botra Gabriele je bila neporočena mlajša Emina 
sestra Matilda Peteln (*8. III. 1856; †17. VIII. 1928), ki je delovala kot vzgojiteljica. NŠAM, Ruše, Prepisi 
matičnih knjig, R 1860 - 1899, vpis iz 4. februarja 1881; nagrobnik Goriškovih na ruškem pokopališču. 

244 V osmrtnici se Gašper mdr. omenja kot okrožni in železniški zdravnik, bivši ruški župan in častni občan 
občin Ruše in Smolnik. Njegovo smrt so oznanjali žena Ema Gorišek (roj. Peteln), njuni otroci El(i)
za(beta) Gorišek, dr. Milan Gorišek (odvetnik), [Gabri]Ela Lichtenwallner (roj. Gorišek) in Mirko Gorišek 
(pravnik), snaha Marija (po domače Micka) Gorišek (roj. Robič) ter zet M[atija] Lichtenwallner. SI_PAM, 
Zbirka osmrtnic, Signatura 1692_00118, datum 22. XI. 1911; NŠAM, Ruše, Zapisnik duš II, občina 
Ruše, hišna št. 16 (hišno domače ime Krobat).

245 NŠAM, Ruše, Zapisnik duš II, občina Ruše, hišna št. 7 (hišno domače ime Tatzer) in 16 (hišno domače 
ime Krobat).
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Goriškovih vsa ovita z glicinijo; spomladi, ko je cvetela, naj bi jo prihajali 
občudovat številni znanci in prijatelji, celo iz Maribora. Cepiče za vrtnice, 
ki jih je gojil na vrtu, je dobival pri grajskih vrtnarjih na Fali, na Viltušu in 
na Pohorskem dvoru. Ti vrtnarji so poznali njegovo nagnjenje do lepih rož, 
grofice pa so ga imenovale kar Rosendoktor.246

Gašper je umrl še za časa županovanja, 22. novembra 1911, star 61 let. Na 
stara leta je bolehal za žilno sklerozo (Arterien verkalkung), kar je na koncu 
privedlo do pljučne paralize (Lungenlähmung) oz. kapi. Smrt je nastopila 
nenadoma, zaradi česar pred smrtjo ni bil spreviden. Tedaj je družina živela 
na naslovu Ruše št. 7. Pogrebni obred je 25. novembra 1911 na ruškem poko-
pališču opravil domači župnik Matija Wurzer.247

Kljub temu, da je neutrudno delal, je Gašperjeva družina ostala brez pokoj-
nine in premoženja. Za ovdovelo Emo sta nato skrbela sinova Milan in Mirko.

Najstarejši Gašperjev sin Milan se je po končani domači osnovni šoli izo-
braževal na gimnaziji v Pulju. Ker je bil hrvaški razred na tamkajšnji gimna-
ziji zaradi primanjkljaja dijakov ogrožen - za njegovo popolnitev je manjkal 
en sam dijak - je oče sina poslal kar v Pulj. Slednje priča o tem, kako narodno 
zaveden je bil dr. Gorišek.248

Starejši sin je pozneje postal odvetnik. Poročil se je z Marijo Robič (*23. 
III. 1882; †8. XII. 1974). V tem zakonu so se rodili: Milan (*26. I. 1908; 
†1943), Vojka (po domače Vojkica; *8. VII. 1910, Lenart; †21. I. 1912), Boris 
(*1. X. 1911, Lenart; †9. III. 1938, Beograd) in Majda Marija (*6. XII. 1914; 
◦◦Dougan; †26. VI. 2013). Vojka je umrla pri poldrugem letu starosti za tu-
berkuloznim vnetjem možganov v ruški hiši Goriškovih (Ruše št. 7).249

Nekako od leta 1910 naprej sta zakonca Milan in Marija Gorišek z družino 
živela v Lenartu v Slovenskih Goricah. Tam je dr. Gorišek opravljal odvetniško 
službo vsaj do leta 1942. Leta 1931 je z grofom Herbersteinom sklenil zakup 
lovske pravice (Eigenjagd) na območju Zgornje Voličine (Ober-Wellitschen), 
pripadajoče h gospoščini Hrastovec.250 Zakupno razmerje (Pachtdauer) je 

246 Pertl, Razvoj zdravstvene službe v Rušah, str. 686.
247 NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, M 1870 - 1939, vpis iz 25. novembra 1912. 
248 Pertl, Razvoj zdravstvene službe v Rušah, str. 686.
249 NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, M 1870 - 1939, vpis iz 21. januarja 1912.
250 Gospoščina Hrastovec je tedaj skupaj z gospostvoma Vurberk in Gornji Ptuj spadala v okvir gospoščinske 

višje uprave na Ptuju. SI_ZAP, Herbersteinov arhiv, Gospostvo Gornji Ptuj (sekretariat), šk. 157, ov. 888, 
Verzeichnis über die derzeit laufenden Verträge im Bereiche der Domainen-Oberverwaltung Pettau.
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veljalo do 31. julija 1932;251 ni znano, ali je bilo podaljšano. V istem času je 
Gorišek sklenil še zakup ribolova v potoku Pesnica (Eigenfischerei Pössnitz), 
ki pa je trajal do 31. julija 1934.252

Trajanje zakupa lova v zgornji Voličini (št. 22) in ribolova v potoku Pesnica (št. 23) za dr. milana Goriška 
(Si_zaP, Herbersteinov arhiv, Gospostvo Gornji Ptuj (sekretariat), šk. 153, ov. 826).

Leta 1936 je Milan z Gundakerjem (Gundeger) grofom Herbersteinom 
podaljšal zakup ribolova v potoku Pesnica in jezeru Komarnik za 3 leta. 
Verjetno se zdi, da je bila pogodba sklenjena tudi v obdobju 1934 - 1936. V 
marcu 1939 je bil zakup ribolova podaljšan za nova 3 leta. Stres, ki se je na-
biral v odvetniških pisarnah in sodniških klopeh, je očitno dr. Gorišek znal 
sprostiti ob (ribo)lovu. Mimogrede, v pismu iz 2. novembra 1936 Gorišek 
omenjenemu grofu Herbersteinu v klenem slovenskem jeziku sporoča - nič 
kaj obzirno, če smemo pripomniti, da lahko grof za časa njegovega zakupa v 
Komarniku ob predhodni najavi strelja race, čaplje, galebe in pižmovke253 v 
družbi največ dveh lovskih prijateljev. Istočasno grofovemu ribolovnemu pa-
zniku na omenjenih lokacijah dovoljuje streljanje pižmovk in galebov, a samo 
ob torkih in nedeljah, pa še to le v primeru, če se ne bi zakupniku samemu 
tedaj zahotel ribolov. To pa še ni bilo vse. Gorišek je zahteval predajo vsake 
ustreljene pižmovke, medtem ko je za vsako ustreljeno raco »blagohotno« 
dovolil odpis dolga pri grofu v višini 12 dinarjev.254

251 Prav tam, zapis pod št. 22.
252 Prav tam, zapis pod št. 23.
253 Pižmovka je vodni glodavec z dragocenim krznom, ki izloča iz žleze ob zadnjični odprtini mošusu 

podobno tekočino. SSKJ (III), str. 610.
254 SI_ZAP, Herbersteinov arhiv, Gospostvo Gornji Ptuj (sekretariat), šk. 153, ov. 823, Ribolovne pravice 

(1892 - 1941), Pismo Goriška grofu Herbersteinu, izdano 2. novembra 1936 v Lenartu. 
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Prva stran pisma milana Goriška grofu Herbersteinu konec leta 1936 glede ribolova v Pesnici in 
Komarniku. (Si_zaP, Herbersteinov arhiv, Gospostvo Gornji Ptuj (sekretariat), šk. 153, ov. 826)

Zakonca Milan in Marija Gorišek sta doživljala žalostno starševsko usodo. 
Oba sta preživela vse svoje potomce, z izjemo najmlajše hčere Majde. Oče 
Milan je umrl 17. februarja 1957. Njegov mlajši sin Boris se je izobraževal 
za zdravnika, pozneje pa je vstopil v vojsko kraljevine Jugoslavije, kjer se je 
usposobil kot topniški podporočnik rezervist. V Beogradu je umrl 9. marca 
1938, star samo 26 let. Najstarejši sin, Milan ml., je umrl pri 35-ih letih v 
času II. svetovne vojne (1943). Vojka je umrla v začetku leta 1912 kot mal-
čica. Ovdovela Marija je umrla 8. decembra 1974 v častitljivi starosti 92 let. 
Njuna najmlajša hči Majda je prav tako dočakala izjemno visoko starost, 98 
let; umrla je leta 2013.255 Vsi so pokopani na ruškem pokopališču.

255 Podatki z družinskega nagrobnika na ruškem pokopališču.
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mogočna grobnica Goriškovih na ruškem pokopališču. (foto Gregor Rezman)
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Mlajši Gašperjev sin Mirko se je 31. januarja 1922 poročil z Julijano 
(po domače Julko) Glaser (*18. 6. 1901; †16. 2. 1941), najstarejšo hčerko 
Viktorja. Po pisnih virih je Viktor v času po koncu I. svetovne vojne za svojo 
hči in zeta Mirka kupil opustelo tovarno krtač v Logu nad Bistrico. Pozneje 
so v njej izdelovali pralnike, krtače in drugo suho robo. Mirko se je izučil 
za odvetnika, na pobudo Viktorja Glaserja pa je od leta 1921 deloval kot 
ravnatelj ruške tovarne vžigalic. Leta 1925 se omenja kot tajnik Podravske 
podružnice Slovenskega planinskega društva.256 Tri leta pozneje (1928) je, 
podobno kot pred njim oče Gašper, tudi sam postal župan Ruš. V svojem 
mandatu je postavil temelje novi ruški osnovni šoli, omogočil je pričetek 
izgradnje vodovoda in ceste Ruše - Areh, pomagal pri izgradnji sokolskega 
doma257 in bil nasploh vsestransko dejaven v družbenem in družabnem ži-
vljenju takratnih Ruš.

V zakonski zvezi z Julijano sta se jima rodila sin Vitja (*26. I. 1923; †17. 
I. 1945, na sremski fronti)258 in hči Jasna (*28. XII. 1929; prva poroka s 
Francem Ivanekom (*5. X. 1929; †22. IV. 1978); druga poroka 22. VIII. 1979 
z Rudolfom Filejem (*26. XII. 1925; †10. II. 1987) v Ljubljani). Mirkova mati 
Ema je v Rušah preminila v začetku leta 1923. Osem let pozneje, leta 1931, 
se je družina preselila v Beograd, saj je bil Mirko tam imenovan za ravna-
telja Jugoslovanskih tovarn vžigalic. Žena Julijana je umrla 16. februarja 
1941, stara 39 let. V času II. svetovne vojne je Mirko predstavljal veliko oporo 
za slovenske izgnance v Srbiji. V Beogradu je služboval do svoje smrti leta 
1958.259

256 SPD, str. 43.
257 Sokolski dom v Rušah je bil odprt 29. maja 1930 in je za takratne Ruše predstavljal največjo družbeno 

pridobitev, pomembno zlasti pri širjenju in utrjevanju naprednega telesno-vzgojnega in kulturno-
prosvetnega dela ob severni meji nove države oz. kraljevine. Zemljišče za sokolski dom so darovali 
Goriškovi, denar za njegovo gradnjo pa so v večji meri prispevali Hinko Pogačnik, Viktor Glaser in brata 
Mirko in Milan Gorišek. Majda Čuček, Kulturna dejavnost v Rušah in okolici od konca prve svetovne 
vojne (leta 1918) do danes (leta 1980). V: Ruška kronika, str. 627.

258 Rogl in Gašparič, Seznam padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja, str. 847.
259 Jasna danes živi v Mariboru in je upokojena profesorica kemije; mdr. je poučevala na mariborski II. 

gimnaziji. Njena starejša hčerka Tanja Ivanek je poročena z Dušanom Knehtlom, mlajša Tjaša Ivanek 
(*1. II. 1962; †22. I. 1997) je že pokojna. Grahornik, Genealogija rodbine Glaser oz. Glazer, str. 68–69.
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RODBINA PETELN
Rodbina je aktualna, ker se je njena predstavnica Ema poročila z dr. 

Gašperjem Goriškom. Njen oče Janez (Johann) se je rodil 15. junija 1817 v 
kraju Kočevje dežele Kranjske. Šolal se je najbrž v Ljubljani. Pozneje je ži-
vel v štajerskem glavnem mestu Gradec, kjer je na magistratu služboval kot 
davkarski uradnik oz. blagajnik. V zakonu z Alojzijo, roj. Gregl, sta se poleg 
hčere Eme (*3. III. 1852, Gradec; ◦◦16. X. 1876 z dr. Gašperjem Goriškom; 
†16. I. 1923) zagotovo rodila še hči Matilda (*8. III. 1856; †17. VIII. 1928) ter 
sin Jožef (Josef; *13. III. 1860, Gradec). Do Janezove upokojitve je družina 
Peteln živela na graški Jakominigasse Nr. 160, nato pa so se preselili v Ruše 
na hišno številko 16. Tam je Janez 26. maja 1887 okoli 20. ure zvečer umrl za 
srčno kapjo. Ob smrti malo pred dopolnitvijo okroglih 70 let se omenja kot 
upokojen oz. odlikovan davkarski uradnik v Gradcu.260 Pokopan je bil dva 
dni pozneje, 28. maja 1887.261

Dne 19. januarja 1890 sta se v Rušah poročila Jožef (Josef ) Peteln in 
Helena (Helene) Enzinger. Ženin je bil zakonski sin tedaj pokojnega Janeza 
Petelna in še živeče Alojzije, rojen leta 1860 v Gradcu. Po končanem šo-
lanju se je izučil za urarja (Uhrmacher); bil je tudi rezervist 22. bataljona 
cesarske vojske. V Mariboru je od avgusta 1889 živel na naslovu Grajski 
trg 7 (Burgplatz Nr. 7). Nevesta je bila zakonska hči še živečega Franza, 
tovarnarja in hišnega posestnika na Dunaju, in Karoline, roj. Hofer. Rodila 
se je 6. novembra 1864 v dunajski četrti Neubau v okviru mestne župnije 
Schottenfeld. Od maja 1889 je živela v Rušah na št. 71 pri svoji sestri Ani, 
poročeni Woschnagg. Oklici so bili prebrani 6., 12. in 19. januarja 1890 v 
mariborski mestni cerkvi sv. Janeza Krstnika. Poročni priči sta bila ruški to-
varnar Winzenz Woschnagg in ruški zdravnik dr. Gašper Gorišek.262 Jožef in 
Helena Peteln sta pozneje, vsaj od leta 1903, živela na Smolniku (št. 39). Okoli 
tega leta je Jožef dobil zaposlitev tovarniškega uradnika ( fabriksbeamte). V 
tem zakonu se je zagotovo rodil sin Erik Maks(imilijan) (*11. X. 1903).263

260 … jubilierter stadtraths Cassier der Landeshauptstadt Gratz. NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, 
M 1870 -1939, vpis iz 26. maja 1887. Leta 1890 se ob poroki sina Jožefa omenja kot Magistrats-
Cassiers. NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, P 1890 - 1938, vpis iz 19. januarja 1890.

261 NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, M 1870 - 1939, vpis iz 26. maja 1887.
262 Prav tam, P 1890 - 1938, vpis iz 19. januarja 1890.
263 Prav tam, R 1900 - 1939, vpis iz 11. oktobra 1903.
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OBDOBJE 1887-1896: PRIHOD NOVEGA VALA RUŠKIH 
UČITELJEV

RODBINA LICHTENWALLNER (OD 1924 SENKOVIČ)

Matija je prišel iz Središča ob Dravi, danes obmejnega kraja s 
Hrvaško. Rodil se je 28. oktobra 1867 očetu Matiji in materi 
Heleni, roj. Seinkovič.264 Oče Matija je kot hišni posestnik svojim 

potomcem omogočil dobro šolanje. Matija ml. in denimo Franc sta se izučila 
za učitelja. Kdaj je njun oče v Rušah dobil službo davkarskega uradnika, ni 
znano. Matija ml. je bil z odprtjem tretjega razreda osnovne šole 3. novembra 
1887 - takrat se je pričel pouk - na ruški šoli nastavljen kot provizorni učitelj 
oz. podučitelj.265 Od leta 1888 naprej se kot njegov hišni naslov omenjajo 
Ruše št. 9.

Sredi februarja leta 1900 sta se poročila Josef Haberman in Elizabeta 
Lichtenwallner. Nevesta je bila zakonska hči Matije in Helene, rojena 12. 
novembra 1864 v Središču ob Dravi. Pri svojih starših v Rušah (na št. 9) je 
živela od 15. novembra 1899. Ženin je bil višji železničarski konduktor. Kot 
priči se omenjata nevestina brata, učitelja Matija in Franc.266

Poldrugo leto pozneje, 16. oktobra 1901, se je v Rušah poročil še Matija. 
Izbranka je bila županova hči Gabriela Gorišek. Ker je bila nevesta v času 
poroke po tedanjih zakonih pri svojih 20. letih še nepolnoletna - rodila se je 4. 
februarja 1881 - je bilo za poroko potrebno soglasje njenega očeta. Gabriela je 
prav tako službovala na ruški šoli, in sicer kot učiteljica ročnih del. Vseskozi 
je stanovala pri svojih starših na naslovu Ruše št. 7. Nevesta ni bila edina z 
imenitnimi starši - z njimi se je lahko pohvalil tudi ženin. Njegov oče je tako 
v času te poroke zabeležen kot posestnik in davkarski uradnik. Poročni priči 
sta bila celjski odvetnik Ludvik Filipič in ženinov sorodnik - najverjetneje 
brat - Franc Lichtenwallner, prav tako učitelj (v Krčevini pri Vurberku). Po 
poroki sta se mladoporočenca preselila na naslov Ruše št. 32.

264 Zapis po viru: NŠAM, Ruše, P 1890 - 1938, vpis iz 16. oktobra 1901.
265 Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918, str. 490 - 491.
266 NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, P 1890 - 1938, vpis iz 15. februarja 1900.
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matija lichtenwallner (od l. 1924 Senkovič; 1867 - 1955), učitelj in pedagoški pisatelj, šolski 
nadzornik. nasprotnik »sholasticizma« v šoli. Večkrat odlikovan za pedagoško delo.  

Tudi opazen borec za slovenstvo, zaradi česar je izkusil avstrijske zapore. (vir: Ruška kronika, str. 497)

V zakonu Matije in Gabriele so se rodili: Milan (*4. VII. 1903), Zdenko (*11. 
XI. 1905), Senta Mira (*20. X. 1909; †25. XII. 1918), Vlasta Helena (*9. VIII. 
1911; ◦◦15. II. 1946 z Ivanom Krajncem; †14. V. 1973, Maribor) in Fedor Vladimir 
(*28. X. 1913; †4. IX. 1987, Maribor). Do rojstva Fedora se kot naslov omenjajo 
Ruše št. 32, (od) tedaj pa Ruše št. 127.267 Gabrieli je pri porodih pogosto pomagal 
njen oče, ki je Milanu in Zdenku stopil tudi za botra. Senti in Vlasti je botrovala 
njegova žena Ema, medtem ko je najmlajšemu Fedorju za botra stopil njen sin 
dr. Milan Gorišek, tedaj že nekaj let odvetnik v Lenartu v Slovenskih goricah. 
V Rušah je na št. 127 družina Lichtenwallner živela vsaj še do konca leta 1918; 
25. decembra je na tem naslovu za pljučnico umrla najstarejša hči Senta.268 Za 
mlajšo Vlasto je v prepisu matične knjige zabeleženo, da ji je bilo po razpisu ve-
likega župana mariborske oblasti z dne 12. septembra 1924 (št. 6675) dovoljeno 
rodbinsko ime spremeniti v Senkovič. Dovoljenje je bržčas veljalo tudi za vse 
preostale rodbinske člane. Vlasta je zakonsko zvezo sklenila slabo leto po koncu 
II. svetovne vojne, 15. februarja 1946 z Ivanom Krajncem v Mariboru. Njen oče 
Matija je umrl leta 1955.269 Vlasta je umrla 14. maja 1973 v Mariboru. Fedor je v 
istem mestu umrl 4. septembra 1987.270

267 Različna poimenovanja za ulice so se uvedla v času globoko po II. svetovni vojni. 
268 NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, M 1870 - 1939, vpis iz 25. decembra 1918. 
269 Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918, str. 497.
270 NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, R 1900 - 1939, vpisi iz omejenih datumov. 
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DRUŽINA LASBACHER
Leta 1889 je okrajni šolski svet razpisal stalno mesto ruškega nadučitelja, 

ki ga je leta 1890 zasedel Jožef (oz. Josip) Lasbacher (*28. II. 1858; †1. XII. 
1929), dotedanji učitelj v Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici. Lasbacher je v na-
sprotju z razpisom sprva postal le začasni vodja šole, na mesto stalnega nadu-
čitelja je bil imenovan v aprilu 1891. Tedaj je na ruški šoli potekal poldnevni 
pouk, kajti sproščeno je bilo eno učiteljsko mesto. Z aprilom 1891 je podučitelj 
Lichtenwallner napredoval v stalnega učitelja, medtem ko je začasno učiteljsko 
mesto zasedel uradni učiteljski kandidat Martin (Davorin) Lesjak. Slednji je 
nato leta 1893 postal stalni podučitelj.271 Zaradi rastočega števila šoloobveznih 
otrok so se začele vrstiti pobude za gradnjo novega šolskega poslopja v Rušah. 
Z gradnjo ruške štirirazredne šole se je naposled začelo v aprilu 1895. Dela so 
bila končana na pomlad 1896, prevzemna komisija pa je gradnjo potrdila v ju-
niju tega leta. Slovesnost ob otvoritvi šole je potekala 29. junija 1896.272

Lasbacher je prihajal z območja župnije Sv. Peter pri Gornji Radgoni. Še 
pred prihodom oz. selitvijo iz Črešnjevca v Ruše je bil poročen z Antonijo 
Fujs (Fuisz; *27. III. 1863; †6. X. 1936). V njunem zakonu sta se rodili dve 
hčeri, Gizela (*19. VIII. 1888; †21. VIII. 1923) in Albina (*11. XII. 1889; †11. 
II. 1928). Družina je živela v Rušah; konec 19. stoletja sta bila Lasbacherja 
očitno podnajemnika v gostilni Marije Jakop na hišni številki 23.273 Obe hčeri 
sta ostali neporočeni; zadnja je npr. službovala kot učiteljica. Tako Gizela kot 
Albina sta umrli precej mladi, tako da sta ju preživela oba starša.

 
lasbacher v mlajših letih, ok. 1890 (vir: Pam),274 ter v starejših letih. (vir: Ruška kronika, str. 499)

271 Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918, str. 491.
272 Prav tam, str. 492 - 493.
273 NŠAM, Ruše, Zapisnik duš II, občina Ruše, hišna št. 23 (hišno domače ime Kökel).
274 SI_PAM, Zbirka fotografij in razglednic, Signatura B1.4.272-1/10, Inventarna št. 4358, Osebni portreti 

- preslikava iz albuma Franza Robiča, Lasbacher (št. 54).
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Jožef Lasbacher je po smrti dr. Gašperja Goriška (leta 1911) od njega 
prevzel županstvo in nasledstvo v narodnopolitičnem boju Rušanov. Tedaj 
53-letni Lasbacher je za seboj imel 21 let pedagoškega dela v Rušah, skrb za 
postavitev ruške šole, nekajletno organizacijsko delo pri mariborskem učitelj-
skem društvu, številne nastope na okrajnih učiteljskih konferencah, poleg tega 
pa je požrtvovalno sodeloval pri vseh krajevnih narodnih društvih. Od leta 
1910 naprej se npr. omenja kot blagajnik Podravske podružnice Slovenskega 
planinskega društva.275 Ruški župan je bil v obdobju 1911 - 1921, v času, ko 
so Ruše doživele narodnopolitično preizkušnjo (leta 1914), ter v letih, ko je 
na ruškem polju rastla tovarna dušika. Lasbacher je bil v času županstva pa 
vse do svoje smrti delovni član krajevnega in prosvetnega življenja. Ker si je 
prizadeval za širši gospodarski razvoj Ruš in okolice, je postal častni občan 
vseh štirih domačih občin - Ruš, Smolnika, Bistrice in Lobnice.276 Umrl je 
1. decembra 1929, v starosti 71 let. Žena Antonija je umrla slabih sedem let 
pozneje, 6. oktobra 1936. Družinska grobnica se nahaja na vzhodni strani 
ruškega pokopališča.277

nagrobnik lasbacherjem na ruškem pokopališču. Josip je bil (nad)učitelj, pedagoški mislec, društveni 
in politični delavec, domoljub, odlikovanec, spodbujal je razvijanje sadjarstva … (foto Matjaž Grahornik)

275 SPD, str. 38, 40 in 46.
276 Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918 (nadaljevanje), str. 520.
277 Nagrobnik Lasbacherjem na ruškem pokopališču.
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RODBINA LESJAK
Davorin Lesjak se je rodil 10. oktobra 1872 v Slivnici pri Celju. Po kon-

čanem šolanju je leta 1891 kot mlad učitelj prišel v Ruše in tam učiteljeval 
do svoje upokojitve leta 1924. V kraju je bil ves čas med njegovimi glav-
nimi narodnimi delavci. Sodeloval je v raznih društvih (Bralno društvo, 
Kmetijska podružnica, Pevsko društvo Sokol), še posebej aktiven pa je bil 
v Podravski podružnici Slovenskega planinskega društva.278 Le - to je leta 
1901 pomagal ustanoviti, od njenega nastanka pa je bil nato več desetletij 
njen predsednik.279 Člani podravske podružnice so npr. leta 1903 na Pohorju 
zgradili »Žigertov stolp«, leta 1907 prvo planinsko kočo na Pohorju pri sv. 
Arehu (»Ruška koča«), 1912 vilo »Planinka« in 1922 »Čandrovo kočo«; mar-
kirali so mnogo poti po Pohorju in Kozjaku, prirejali skupne izlete in pred 
I. svetovno vojno nasploh izvajali pomembno narodno - obrambno delo na 
slovenski severni meji.280

 
Davorin lesjak (1872 - 1946), ruški učitelj in vsestranski društveni delavec v mlajših (vir: Ruška kronika, 

str. 503) ter starejših letih (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Davorin_Lesjak#/media/File:Davorin_Lesjak_(2).jpg).

278 Davorin je šel kot dijak učiteljišča na izlet v Logarsko dolino in Kamniško Savinjske Alpe, pozneje pa 
v Julijske Alpe. Na teh izletih se je seznanil z novim gibanjem, ki je v Ljubljani pripravljalo ustanovitev 
Slovenskega planinskega društva. Leta 1893 je Lesjak sodeloval pri njegovi ustanovitvi. SPD, str. 32.

279 SPD, str. 3 in 32 - 33; SBL (I), str. 639; http://sl.wikipedia.org/wiki/Davorin_Lesjak.
280 SPD, str. 34, 39 in 42; SBL (I), str. 639.
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Na tem mestu lahko omenimo ruško narodnopolitično izkušnjo iz leta 1914. 
Zgled za tedanje dogodke je treba jemati iz primera K. Brezočnika iz Lovrenca na 
Pohorju, ki so ga zaradi simpatij do Srbov leta 1912 obsodili kot veleizdajalca. Ta 
narodnostno in politično spodbuden primer je odmeval po vsem Podravju. Leto 
pozneje, julija 1913, so ruški učitelji na čelu z Davorinom Lesjakom organizirali 
izlet v Ruše in predstavo Podravske podružnice Slovenskega planinskega društva 
ob njeni 10. obletnici delovanja. Izlet in predstava sta zelo uspela, kar je zmanjšalo 
pomen nemškega »Cvetličnega dne« (Blumentag) v Mariboru, katerega čisti do-
biček je šel za podporo nemškega planinstva na Pohorju. Nato je prišlo 28. junija 
1914 v Rušah do razvitja sokolskega prapora,281 kar je Mariborski Sokol obljubljal 
že nekaj let. Sokolsko slavnost so organizirali ruški učitelji, predvsem Lesjak, ki 
je sokolstvo navdušujoče sprejemal na kolodvoru, in Lasbacher, ki je goste poz-
dravljal v imenu občine. Ob tem dogodku so v pripravah sodelovale vse narodne 
moči v Rušah in okolici, kar je pripeljalo do preganjanja, zasledovanja in 13. 
avgusta 1914 tudi aretacije narodno najbolj zavednih in najuglednejših Rušanov. 
Med njimi so bili učitelji (in župan) Lasbacher s hčerko Albino, Lichtenwallner 
z ženo Gabrijelo, Lesjak, Stani, Novakova in katehet [Janko] Ilc. Naštete in še 
druge Rušane, osumljene srbofilstva in veleizdaje, so vklenjene odgnali v graške 
zapore, kjer so ostali do 4. oktobra 1914.282

Ko se je vojna sreča centralnih sil začela nagibati k zatonu, je pri prebivalstvu 
Ruš in okolice kopnel tudi lažni patriotizem do Avstro-Ogrske. Zaradi vsesplo-
šnega pomanjkanja je bilo prebivalstvo vojne že zdavnaj sito. Pogled Rušanov, 
ki so zaradi svoje narodne zavednosti mnogo pretrpeli, se je začel obračati proti 
jugu. Ko so slovenski poslanci, združeni v Jugoslovanskem klubu, v dunajskem 
državnem zboru 30. maja 1917 predložili politično izjavo o bodoči državni ure-
ditvi avstrijskih Jugoslovanov (t. i. Majniška deklaracija), so narodno zavedne 
Ruše nabrale mnogo podpisov, Krajni šolski svet (tedaj v sestavi: Alojz Glaser, 
Jožef Lasbacher, Janko Ilc, Dragotin Lingelj, Alojz Mule, Jožef Sernc, Miha Sernc 
in Viktor Glaser) pa se je dne 27. januarja 1918 v celoti priključil cilju Majniške 
deklaracije in poslancem izrekel pohvalo. Po številnih zborovanjih, pravih ljud-
skih taborih za samoodločbo in lastno državo ter po nastanku Narodnega sveta 
za Štajersko (26. septembra 1918), so si 1. novembra 1918 Rušani ustanovili svoj 
krajevni Narodni svet, čigar predsednik je postal prav Lesjak.283 Tako so ruški 

281 Dan je sovpadal s spominom srbskega naroda na kosovsko bitko (l. 1389) ter s sarajevskim atentatom 
na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo ženo Zofijo.

282 Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918 (nadaljevanje), str. 524.
283 Za tajnika Narodnega sveta je bil imenovan Janko Glaser, vendar pa se je ta kmalu sprl s predsednikom 

Lesjakom. Dne 4. novembra 1918 se je Janko nato (skupaj z bratom Alojzom) pridružil Maistrovim 
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učitelji leta 1914 napravili uvod v začetek konca tujemu hlapčevanju, leta 1918 pa 
so pripravljeni vstopili v začetek lastne, jugoslovanske državnosti, ki je namesto 
narodnostnih problemov prinašala nove, predvsem socialne in politične.284

Davorin se je dokaj pozno, 6. junija 1920, pri 47-ih letih v Rušah poročil z 
19-letno Gabrijelo Sernc (po domače Elika; *16. III. 1901; †16. VII. 1966). 
Nevesta je bila mlajša hči iz zakona Mihaela Sernca z Julijo (po domače 
Julčko) Dobnik.

Davorinu in Gabrijeli Lesjak so se rodili trije potomci: Tanja (*1. III. 
1921; ◦◦1947 z dr. Lazarjem Stošićem), Darko (*16. VIII. 1923; †27. XI. 1941, 
Valjevo)285 in Bogdan (po domače Božo; *11. IV. 1931; ◦◦1. VIII. 1962 z Ano 
Rode; †11. I. 2016).286

V svojem starejšem obdobju je bil Davorin leta 1930 izbran za ruškega 
župana. Županoval je vsaj dva mandata.287 Umrl je 7. marca 1946 v starosti 
73 let. Vdova Gabrijela mu je sledila dvajset let pozneje, dne 16. julija 1966. 
Pokopana sta v družinski grobnici Sernčevih, ki se nahaja v neposredni bli-
žini grobnice Goriškovih.

borcem v Mariboru. Stani, str. 10; Grahornik, Genealogija rodbine Glaser oz. Glazer, str. 76.
284 Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918 (nadaljevanje), str. 525–526.
285 Rogl in Gašparič, Seznam padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja, str. 849.
286 Najstarejši sin je bil v času II. svetovne vojne kot borec Šumadinskega odreda ustreljen v Valjevu. 

Tanja se je leta 1947 v Beogradu poročila z Lazarjem Stošićem, doktorjem veterine. V tem zakonu 
sta se rodili Snežana (*1948; ima dva sinova) in Svetlana (*1951; leta 1978 je rodila Izidoro, 1990 
pa Aleksandro). Bogdan se je 1. avgusta 1962 v Ljubljani poročil z Ano Rode. Njima sta se rodila 
sinova Martin (*26. I. 1965) in Gaber (*12. IX. 1969). Oba Bogdanova sinova imata otroka, Martin 
dve hčerki (Niko in Neli), Gaber pa dva sinova (Lina in Vitana) (Podatke pridobila in na vpogled dala 
Alenka Glazer; objava v: Grahornik, Genealogija rodbine Glaser oz. Glazer, str. 58).

287 Kot župan se npr. omenja (še) v letih 1936 in 1937. SPD, str. 3; Stavbar, Janko Glazer in Maribor med 
obema vojnama, str. 29; Filipič, Obdobje NOB v Rušah, str. 744; SBL (I), str. 639. 
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RODBINA STANI
Tomaž se je 9. decembra 1872 rodil kot zakonski sin Jurija Stanija, pose-

stnika v Črešnjevcu pri Selnici, in Alojzije, roj. Kaininger. Osnovno šolo je 
obiskoval v Selnici ob Dravi. Po dokončanem mariborskem učiteljišču (1893) 
je tri leta učiteljeval v Šmartnem na Pohorju, nato pa je leta 1896 dobil uči-
teljsko službo v Rušah. Tukaj je potem poučeval vse do svoje upokojitve, ki je 
nastopila 2. februarja 1926.288 Po prihodu v Ruše je stanoval v hiši na številki 
21. Deset let po prihodu v kraj se je 7. novembra 1906 tukaj poročil z Rozo 
Skerbinjek (*12. VIII. 1884). Njegova starša sta bila tedaj že pokojna. Nevesta 
je bila hči Jakoba Skerbinjeka (1855 - 1889), kmečkega posestnika iz Lovrenca 
na Pohorju, in Julijane, roj. Grizold. Za Julijano (*6. II. 1851; †20. IX. 1932) 
je to bila druga poroka.289 Roza se je rodila sredi avgusta 1884 in je vseskozi 
prebivala na Smolniku št. 22. Poročni priči sta bila dva Glaserja - posestnik 
Alojz iz Ruš (oče pesnika Janka) in Viktor (podpisan kot Zmagoslav), pose-
stnik ter lesni trgovec s Smolnika.290

V zakonu Tomaža in Roze so se rodili Viktor (*27. VII. 1907; †23. II. 
1950, Maribor), Zora (*1. VI. 1908; †1994) in Branko (*4. V. 1912; †16. XII. 
1984). Hči se je 15. avgusta 1938 poročila z zdravnikom dr. Adolfom Zorcem 
(*12. II. 1900, Škofja Loka; †1977). Njuna edinka Marija (*10. IV. 1940) je 
poročena z dr. Petrom Glavičem.291 Mlajši sin Branko se je izučil za tehni-
ka. Dne 27. oktobra 1945 je v Mariboru sklenil zakonsko zvezo z Miro (oz. 
Marijo) Pipan (*8. IV. 1911, Nabrežina; †1989).292 V tem zakonu se je rodila 
Danila. Družina je živela v Rušah na številki 219.293

Potem ko je Jožef Lasbacher leta 1911 postal ruški župan, so bile zunanje 
vloge ruških učiteljev nekako razdeljene. Lasbacherju je pripadla gospodar-
ska, krajevno - politična in upravna vloga, Matija Lichtenwallner je živel v 
pedagoško - znanstvenem svetu, Davorin Lesjak si je prizadeval dvigniti 
slovensko planinstvo v tem delu Štajerske, medtem ko je Tomaža Stanija 
pritegovala kulturno - prosvetna, zlasti še igralska dejavnost. Ruše imajo 
staro tradicijo v prirejanju iger. Gorišek in zlasti njegova žena Ema sta jih po 

288 Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918 (nadaljevanje), str. 521.
289 Zorec, Grizoldi na Smolniku, str. 4.
290 NŠAM, Ruše, Prepisi matičnih knjig, P 1890 - 1938, vpis iz 7. novembra 1906. 
291 Grahornik, Genealogija rodbine Glaser oz. Glazer, str. 43. 
292 NŠAM, Ruše, R 1900 - 1939, vpisa iz 27. julija 1907 in 4. maja 1912 (s pripisoma).
293 Prav tam, Zapisnik duš za posestnike, občina Ruše, str. 37.
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letu 1880 oživila in Ruše z njimi narodno prebujala, medtem ko je Stani, ki je 
nadaljeval to igralsko izročilo, z njimi tudi že razveseljeval in igralsko vzgajal.

Stani je bil nadarjen in prizadeven društveni delavec. Začel je pri ruškem 
bralnem društvu, kjer je bil knjižničar in vodja dramskega odseka, nadaljeval 
pri planinskem, gasilskem in lovskem društvu, svoje plodno ljudskoprosvetno 
delo pa je sklenil pri sokolskem društvu. Poleg poklicnega, pedagoškega dela 
je Stani opravljal razne tajniške funkcije (npr. pri občinah Ruše, Smolnik in 
Lobnica, v obdravski podružnici Slovenskega planinskega društva), najbolj 
pa se je Rušanom v spomin vtisnil s svojo amatersko gledališko dejavno-
stjo. Štiri desetletja, vse do Franja Sornika, je bil osrednja osebnost ruškega 
amaterskega gledališča. Le - to je v letih pred I. svetovno vojno dokazovalo, 
da je slovenski jezik, negovan v ruški šoli, primeren za nacionalno in člove-
ško prizadeto izpoved.

Tomaž Stani (1872 - 1957), dolgoletni ruški učitelj in kulturno-prosvetni delavec, ob lasbacherju pionir 
sadjarstva … (vir: Ruška kronika, str. 507)
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Čas I. svetovne vojne je grobo prekinil pouk in prosvetno delo na splošno. 
Tedaj so učiteljstvo, na splošno osumljeno srbofilstva in dejavnosti v naro-
dnopolitičnem življenju (bralna društva, Sokol, idr.), kmalu po izbruhu vojne 
vpoklicali na izpostavljena, težja mesta. Ruški učitelji, med prvimi Stani, so 
morali takoj po izpustitvi obleči vojaško suknjo. Stani se je zaradi bolezni iz 
vojske vrnil 18. novembra 1915 in je ponovno poučeval na ruški šoli, podobno 
kot drugi kolegi. Znova je obudil tudi amatersko gledališko dejavnost, ki je 
v desetletjih njegovega gledališkega prizadevanja obrodilo notranje doživeto 
umetniško izpoved.294

Tomaž je v Rušah umrl 3. aprila 1957.295 Nagrobnik Stanijevih se nahaja 
na južni strani ruškega pokopališča, prislonjen na ograjo.

nagrobniki Skerbinjekovim, Stanijevim in zorčevim na ruškem pokopališču. (foto Matjaž Grahornik)

294 Vrbnjak, Osnovno šolstvo v Rušah do leta 1918 (nadaljevanje), str. 520 - 521, 524; SPD, str. 38.
295 NŠAM, Ruše, Zapisnik duš za najemnike, str. 1.
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VIRI
Nadškofijski arhiv Maribor (= NŠAM):
Fond: župnija Ruše.
 - Krstne knjige: I B (1750–1784), II B (1786–1806), III B (1806–1820), IV B 

(1820–1839), 05 (1840–1863) in VI (1864–1880).
 - Poročne knjige: I A (1786–1827), II A (1828–1864) in III (1864–1897).
 - Mrliški knjigi: I C (1786–1828) in II C (1828–1864).
 - Prepisi matičnih knjig, R 1860–1899.
 - Prepisi matičnih knjig, M 1870–1939.
 - Zapisnik duš/Popis faranov, II, vpisi od 1882 do leta 1893.
 - Zapisnik duš za posestnike.
 - Zapisnik duš za najemnike.

Pokrajinski arhiv Maribor (= PAM):
 - SI_PAM, Franciscejski kataster za Štajersko (iz leta 1825), AŠ 3/1, 

Mariborsko okrožje, Naborni okraj Fala (Faal), Katastrska občina Smolnik 
(Zmollnig), 2247/I.

 - SI_PAM, Zbirka fotografij in razglednic, Signatura B1.4.272-1/10, Inventarna 
št. 4358, Osebni portreti – preslikava iz albuma Franza Robiča, Lasbacher (št. 
54).

 - SI_PAM, Zbirka osmrtnic, Signatura 1692_00118, datum 22. XI. 1911 (dr. 
Gašper Gorišek).

Steiermärkisches Landesarchiv (= StLA):
 - Faal, Herrschaft, Karton 1, Heft 3, Nr. 2092

Zgodovinski arhiv na Ptuju (= ZAP):
 - SI_ZAP/0009/001/003, Herbersteinov arhiv, Gospostvo Gornji Ptuj 
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FIA LAMAS
(Barbara Marčič, 2001)
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(Miroslava Namestnik, 2001)
PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2002)
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(več avtorjev, 2003)
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ŽAMETNICE
(Ernest Kočivnik, 2003)
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(več avtorjev, 2005)
ZRELA PŠENICA
(Angela Fujs, 2005)
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SPOMINI TOVARIŠTVA
(zgoščenka - Moški pevski zbor Partizan Maribor, 
2005)
LJUBEZEN, NE NASILJE
(več avtorjev, 2005)
SREČE NE MOREŠ KUPITI
(Fanika Pliberšek, 2006)
NK POHORJE - NAŠIH 50 LET
(Ladislav Pepelnik, 2006)
NAREDIL(A) SEM NEKAJ DOBREGA
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50 LET RIBIŠKE DRUŽINE RUŠE
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(NOV) PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2006)
ZBADLJIVKE
(Ernest Kočivnik, 2007)
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