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PREDGOVOR

S knjižico RUŠE (stavbna - sakralna dediščina) nadaljujemo izdajanje knjig zbirke 
RUŠE (tu sem jaz doma - gost). Knjige govore o naši preteklosti in se ne prestrašijo 
nakazati kakšne možnosti, ideje bodočega razvoja. Živimo sedaj, vendar ne bi smeli 
pozabiti, da »iz včeraj« in »za bodočnost«. Da je dediščina lahko temeljna, včasih 
usodna. Če bomo to razumeli, se nam bo laže »spraviti« s preteklim in laže nam bo 
snovati prihodnost. Tam, v prihodnosti snujemo oziroma iščemo trajnostni razvoj za 
to prihodnost, ekonomiziranje dediščine, zmanjševanje snovne in druge entropije, 
povečevanje smiselnosti bivanja v smeri poudarjanja inteligibilnosti, etičnosti, solidar-
nostnega sobivanja znotraj nenehno novih razlik, ki jih ustvarjamo v vsakodnevnem 
življenju. Vsak dan ustvarjamo kulturno dediščino in že iz tega lastnega udeleževanja 
v teh procesih do nje ne bi smeli imeti indiferentnega odnosa.

Skrb za dediščino v svetu in pri nas, navzočnost pri procesih njene dezavuacije, raz-
vrednotenja, uničevanja sili k poizkusu, da jo ohranimo na način pisne dediščine, ki 
nam že danes posreduje številne »podobe« iz naše preteklosti, ki jih v fizični obliki 
ne moremo več občudovati. Iz takega prepričanja nastajajo pobude v civilni družbi, ki 
doživljajo pogosto reakcije odločevalcev, ki jih je težko razumeti kot sprejemljive, in 
»reakcije, ki jih sploh ni bilo« in jim običajno rečemo ignoranca. Tudi številni »naši«, 
lokalni predlogi niso bili »uslišani«.

Ker je ruška kulturna dediščina zelo pestra, obsežna, raznolika, ni mogoče računati na 
to, da bi jo vso in naenkrat vzeli pod »varstveno okrilje«. Tudi na to, da bi jo prepustili 
zanemarjanju, brezskrbnosti, ne moremo pristati. Potrebno je preprosto »delati« v 
veri, da se bo slej ko prej nabralo dovolj kritične mase za potrebni kvalitetni premik v 
razmišljanju in v preprostem življenju vsakega dne. Za to je potreben angažma posame-
znikov ter institucij različnih strok, interesov. Obseg ruške dediščine nakazuje nepred-
vidljivo velike naloge, kako raziskati - ohraniti - predstaviti - upravljati to dediščino.

Naši društveni poizkusi so le skromen, a ne zanemarljiv prispevek. Zaradi številnih 
omejenosti društva na te omejitve tudi ves čas opozarjamo. Ne moremo si privoščiti 
obsežnejših raziskav, plačanih prispevkov, lektoriranja in drugih, za odličnost potreb-
nih storitev. Vendar, skušamo vsaj ohraniti »spomin«, buditi zavest, promovirati ter 
vzpodbuditi potencialne nove raziskovalce.

V knjigi bodo pozorni bralci gotovo našli kakšno netočnost, napačno zapisan poda-
tek ali kaj podobnega. Knjiga namreč ni bila pregledana od kakšnega profesionalnega 
korektorja in tudi strog jezikovni pregled (lekturo) bo kdo pogrešal. Nekaterih »ne-
točnosti« pa preprosto nismo popravljali. Nastale so v preteklosti in zaradi avtentič-
nosti smo jih v glavnem pustili v tekstu in nanje nismo povsod sproti opozarjali ali 
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pojasnjevali okoliščin, zaradi katerih so se pojavile. Na nekatere bomo kar sami vnaprej 
opozorili. Na primer: ni težko ugotoviti, da so v tekstih uporabljeni različni termini 
ali drugačni zapisi »za isto«. Tako je enkrat Božidar Wurzer zapisan z w in z, drugič 
z enojnim v in c (Vurcer), enkrat je isti avtor Božidar, drugič Matija, kdaj pa kdaj se 
sam podpiše kot Priruški ali kot Korenjak … Takšnih primerov je precej, a naloga te 
knjige ni, da bi se spuščala v takšne podrobnosti, zato pričakujemo razumevanje pri 
bralcih. Na vsezadnje ni pomembno, ali se je gospa Weissegg pisala »po nemško« ali 
»po domače, Vajsek, ali je bila Iremgarda ali Irmengarda, bistveno za legendo je bilo, 
da ni mogla imeti otrok, da je zaupala v Marijo in da je bila tako rekoč soustanovite-
ljica ruške cerkve.

V tem prispevku tudi ne gre za to, da bi bil čim bolj celoviti in podrobni. Gre bolj za 
poizkus inicialnega »kataloga«, iz katerega bi bilo moč »prebrati«, kdo in kaj bi mo-
ral storiti. Prav zato je dodane nekaj v branje priporočane literature, ki jo lahko bolj 
zainteresirani bralec uporabi pri svojih intelektualnih »potovanjih«. Gremo na pot …

Matija Božidar Wurzer (Vurcer - Korenjak - Priruški) med svojimi »ovčicami«. 
(fotografijo je podarila ga. Anica Seršen)
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V velikem delu sveta živijo danes ljudje v hektičnih okoliščinah. Zasuti so z nešteti-
mi informacijami. Med gledališko predstavo, na koncertu, pri poslovnem kosilu ali 
družinski večerji, sredi pogovora s sicer ljubljeno osebo … se je posameznik pripravljen 
vsakih nekaj trenutkov posvetiti svojemu mobilnemu telefonu, tablici in se zamaknje-
no zamisliti nad bikovskim ali medvedjim trendom na borzi ter se nestrpno presedati 
na stolu v skrbi za svoje delnice … Potrebe in interesi, najsi bodo realni ali umišljeni, 
izvabljeni od potreb v masovno potrošnjo (prodajo) usmerjeni ekonomiji, silijo po-
trošnike v nenehno naprezanje, hiperaktivnost, nervozo in nevrozo … Razvoj potreb 
teče od realnih, eksistenčnih, fizičnih k socialnim, kulturnim, duhovnim … in včasih 
k umišljenim, irealnim, celo škodljivim, destruktivnim.

Black Friday shopping chaos. (vir: https://i.ytimg.com/vi/-xL8rE9DT4g/maxresdefault.jpg)

Ne povsod. Kje drugje so prebivalci Zemlje ohranili sposobnost življenja v skladu 
z naravnimi zakonitostmi, z nosilno sposobnostjo materialne podstati - Zemlje. 
Marsikomu se zdi skoraj neverjetno, da ponekod še danes žive izvorne, od civilizacije 
odmaknjene skupnosti na ravni nabiralništva, ki vsaj do nedavnega niso niti lovile, 
ubijale divjadi. Farmacevtska podjetja jih ne morejo tako ožemati kot to počno z nami, 
banke ne spravljati v obup zaradi kurznih razlik ali rastočih obresti, trgovinske verige 
jih ne morejo sredi noči pritegniti pred svoja bleščeča vrata in izložbe, modni trendi 
jih ne vržejo iz tira. Klic »Nazaj k naravi!« je seveda lahko samo simboličen in ne 
povsem dobeseden. V bistvu pa, če ga bomo preslišali, nimamo možnosti za preživetje 
na dolgi rok, ne bo mogoče trajnostno življenje.
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Sodobnost afriških domorodnih ljudstev danes. (vir: Atlas človeštva, Mladinska knjiga, Ljubljana 1991, str. 94)

Včasih celo največji znanstveni dosežki in inovativnost v proizvodnji, trženju, marke-
tingu in na drugih področjih niso v prid človeštvu. O tem se lahko prepričamo, če se 
spomnimo stisk odličnih raziskovalcev v času razvijanja atomske uničevalne sile, na 
Heisenberga, Oppenheimerja in druge. Cern in Higgsov bozon, Pluton in na njem 
nedavno odkriti ledeni vulkanski izbruhi, najdbe ostalin (homo naledi ter tidldibab), 
uspehi, spremljani z navdušenjem, ne bi smeli zastreti tragične usode lačnih otrok v 
Afriki. VW goljufije bi morale med ljudmi sprožiti drugačne in daljnosežnejše reak-
cije, kakršne so zgolj misli na morebitne iztožene odškodnine. Kdo bo prvi odkril, 
patentiral, prodal … nekaj, kar bo vrglo velike denarje, pa malo koristi za človeštvo? 
Kdo bo dražje prodal slovečega nogometaša in bolje skril uporabo nedovoljenih pre-
paratov? Kdo bo znal bolje skriti egoistične interese med svetovanjem drugim, kako 
morajo ravnati, čeprav jim po jemanju »odrešilnih zdravil« gre očitno na slabše? Kdo 
bo zgradil višjo stavbo, namenjeno realizaciji profita in ne kvalitetnega življenja?

Higgsov bozon, eden zadnjih znanstvenih dosežkov v apartnosti od socialne realnosti. 
(vir: http://www.cbsnews.com/pictures/finding-the-god-particle)
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Stresno življenje ni škodljivo le za fizično, mentalno, moralno etično, družbeno zdravje. 
Pogubne posledice ima tudi za naravno, fizično okolje, za pristno kulturo, duhovnost. 
Tako mnogih vrednot, najsi bodo materialne ali duhovne, mnogih entitet dediščine 
ljudje sploh ne opazijo ali ne spoštujejo. Lahko so celo predmet napada, uničenja, ma-
ščevanja, kot na primer Palmira ali kakšen drug, svetovno znan in zaščiten fenomen 
dediščine človeštva.

V običajnem hitenju za doseganjem dnevnih ciljev, prehitevanju v konkurenčni tek-
movalnosti, uveljavljanju zmagovalskega karakterja, ihti za učinkovitost pogosto ne 
opazimo lepega in vrednega, »resničnega« okoli sebe. Domačega in tujega, v vsakem 
primeru človeškega, ustvarjenega, če za sedaj »spregledamo« lepoto gora, cvetov, vo-
dnih slapov …, ki jih je ustvarila narava sama. Ali: Kako je mogoče, da se čudimo »do-
sežkom«, ki jih opazujemo na naših potovanjih po svetu, spregledamo pa sijajne zgradbe 
iz naše lastne preteklosti, lepoto ujetega, skladnega ritma, harmonije, prežemanja narave 
in človekovega ustvarjanja? Človek ne sme biti v svojem vsakdanjem hitenju omejen v 
samozazrtosti, tako rekoč izoliran od »drugih«, odtujen od svoje rodovne biti. Samo, 
če se bo zavedal zgodovinskega nastanka, razvoja človeškega rodu, svojega sui generis, 
če se bo zavedal svojega bistva, kulture, bo ostal odprt za preteklost in se mu bodo na 
široko odpirala skupna, razvojna vrata človeštva v polno, bogato, svobodno prihodnost.

Ponekod ljudje trpijo zaradi skrbi, ki jih povzroča preobilje,  
drugod se otepajo z eksistenčno revščino. 

(vir: http://venturesafrica.com/wp-content/uploads/2015/10/Mali-ChildrenFoodSchool-WP.jpg)
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Le, kadar upočasnimo svoj korak, ko se zazremo vase, v preteklost, lastno, individu-
alno in skupnostno, rodovno, in ko smo se pripravljeni vsaj za kratek čas odpovedati 
misli na zgolj svoj interes, presežek, se lahko zavemo bistva kulture. Prepleta neštetih 
usod, posameznikov, rodov, narodov. Njihovih idealov, vrednot, omejitev, tragik. Vse 
to je predhodilo našemu »sedaj« in zato se moramo zavedati svoje vpletenosti in od-
govornost vis a vis mogočnega toka zgodovine. Razumeti moramo preteklost, silne 
razlike in nasprotovanja, sovraštva, uničenja. A tudi skupne dosežke, naše sposobno-
sti, veščine, modrosti, pridobitve človeštva. Nič od tega ni le naše, v vsem so stkane 
niti v zgodovini razvitega komuniciranja, govora, pisave, sposobnosti razmišljanja, 
abstrakcije, estetizacije, razvijanja etičnih vrednot, sočutja in kar je še takih entitet, 
na katere smo radi ponosni. Vsak trenutek smo dodobra »zadolženi« pri preteklo-
sti in najširši človeški skupnosti. Na naravo, mater Zemljo se moramo kajpak tudi 
nenehno spominjati.

Zakaj takšen uvod? Zato, ker se zdi, da človek vse prepogosto in vse bolj pozablja na 
dediščino. Ni mu bila preprosto dana kot naravne okoliščine, ki so nekoč pač bile, 
kakršne so bile. Danes niso več takšne. Danes so kultivirane. Narava postaja vse bolj 
kultura. Toliko bolj vse to velja za celotno kulturno, civilizacijsko dediščino človeštva. 
Naj umaknejo roke daleč stran tisti, ki bi si jo radi na kak perfiden, spreten način 
prisvajali in kreirali po čisto svojih, partikularnih, brezobzirnih željah, merilih, saj 
jo bodo sicer uničili. Pričujoča knjiga bo skušala zato na poljuden način in na čisto 
konkretnem primeru nazorno prikazati, kako globoko smo vpeti v preteklost in kako 
zelo si moramo zato prizadevati, da bi to, kar nas je omogočilo spoštovali, ohranili kot 
bogastvo, kot najbolj ohranjanja vredno dediščino.

Kaj imamo v mislih, ko rečemo dediščina? Nekaj, kar je bilo (ustvarjeno) večinoma 
pred nami. Vso naravno, biološko, materialno, socialno, kulturno, duhovno, inteli-
gibilno preteklost. Nekaj, k čemur nismo odločilno prispevali, nam pa to omogoča 
in osmišlja današnje življenje ter »človeka« vredno življenje. Vse to, kar se je pričelo 
pred milijardami let, to, kar je 20 milijonov let nazaj naseljevalo Zemljo in čemur 
danes rečemo »predniki« (torej opice, primate, človečnjake, praljudi, homo naledija, 
homo sapiens sapiensa - človeka, ki misli, ki izdeluje orodja …) Človek, ki se je iz jam-
skih bivališč, ki jih je zasedel, preselil v bivališča, ki jih je ustvaril. To naštevanje ima 
smisel samo, če nam pomaga, da se zavemo svojega nekoč, brez česar danes ne bi bili 
nič. Dediščina je neprestan proces nastajanja in danes živeči nimamo prav nobenega 
posebnega statusa, ki bi nam dovoljeval to pozabiti ali celo zapraviti, kaj šele zavestno 
pustiti propasti, uničiti. Tu, pri ohranjanju ter ustvarjanju je prelom med naravnim 
in kulturo, ki sicer ne moreta biti ločena vse od začetkov človeškega bivanja naprej.

Ustvarjanje je le en pol nekega pojava. Drugi, dialektični pol je preoblikovanje, prene-
hanje, uničenje. Proces kultiviranja (oblikovanja po neki načrtovani aktivnosti) je za 
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razmere današnjega človeka neskončno dolg. Pomislimo, koliko časa je moralo preteči, 
da se je naš prednik postavil na noge, uporabil - izdelal prvo orodje in si pridelal hrano, 
zgradil bivališče, si nadel oblačila. Iz kakšnih materialov, s kakšnimi sredstvi?

Takih okoljskih obremenitev Zemlja trajno ne bo zmogla. 
(vir: http://www.thesolutionsjournal.com/sites/default/files/OTG_Japan_Figure4.jpg)

Pomislimo, da so bili nekoč prav vsi prebivalci naselja, ki mu danes pravimo Ruše, nepisme-
ni in niso gradili hiš iz kamna ali opeke na primer. Pomislimo, kakšen neverjeten vzpon, 
razvoj in uničenje je omogočila v nekaj pičlih zadnjih stoletjih kultivacija! Pomislimo kje in 
kakšna bivališča danes gradimo na Zemlji in silimo na druge planete osončja. Pomislimo 
še na možnost, da je »kultivirani« človek danes sposoben v nekaj trenutkih vse to uničiti, 
raztreščiti Zemljo. Pomislimo, da je človek v zadnjih stoletjih, desetletjih, tednih povzročil 
prav neverjetne katastrofe, opustošenja na »svoji« Zemlji in med svojimi soljudmi. Ko po-
mislimo na vse to in vse to tudi premislimo, bomo uvideli, da se tudi pojma kultura »drži« 
nesrečna dialektična protislovnost, polarnost. Ker pa ta knjiga nima kakšnih daljnosežnih 
filozofskih ambicij, se bomo na naslednjih straneh omejili na ožje omejeno področje kul-
turne dediščine. Predmet razprave in predstavitve bo zlasti stavbna, gradbena, bivanjska 
kulturna dediščina na našem, »ruškem območju« in v soseščini.
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Burdž Kalifa, nesmisel, ki ne bo več dolgo največji - v bližini že gradijo višjo zgradbo. 
(vir: https://followmetrips.files.wordpress.com/2015/06/dubai-overview.jpg)
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PREDPISI O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE

V Sloveniji bi morali biti pravzaprav kar zadovoljni, če pomislimo na našo kultur-
no dediščino, na razvito raziskovalno, izobraževalno, znanstveno, institucionalno 
varstveno mrežo in deklarativno zavzemanje za ohranitev te dediščine. Nekoliko ta 
podoba zbledi, kadar se spomnimo na probleme z implementacijo, na vse propadajoče 
gradove, cerkve, neraziskana arheološka najdišča. Podobno je na lokalnih ravneh, kjer 
pogosto ni ne strategij in ne politik ali operativnih načrtov. Da o denarju za izvajanje 
nalog ne govorimo.

Pa vendar, država ima z Ustavo naloženo skrb za »ohranjanje kulturne dediščine« 
ter za ustvarjanje »možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.«1 V 
nadaljevanju najvišji pravni akt nalaga še, da je vsakdo »dolžan v skladu z zakonom 
varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike« in da morajo za to 
skrbeti zlasti »država in lokalne skupnosti.«2 Bolj podrobno je vse te naloge za področje 
varovanja kulturne dediščine opredelil zakon, vseh pravilnikov in drugih dokumentov 
pa ne kaže naštevati. Posebnega pomena so ob tem lokalni akti in strokovna gradiva. 
Za Ruše velja Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov iz leta 2006. Z 
njim so razglašeni lokalni spomeniki na področju nepremične dediščine. Gre torej 
za del dediščine. Razglašeni so:

 - naselbinski spomeniki (1)
 - arheološki spomeniki (9)
 - umetnostni in arhitekturni spomeniki (13)
 - tehniški spomeniki (6)
 - etnološki spomeniki (6)
 - zgodovinski spomeniki (6).

Skupaj kar 41 spomenikov. Res lepa dediščina. Vprašanje, ki se takoj zastavi, glasi: 
Ali jim je posvečena ustrezna skrb in ali so to res vsi nepremični objekti, ki zaslužijo 
takšno skrb? Dodatno vprašanje je, ali izmed vseh teh spomenikov ni nobenega take-
ga, ki bi terjal višji rang razvrstitve od lokalnega? Odgovor avtorja te knjige je trikrat 
ne! Zato je pred časom že pozval k razpravi, a še zmeraj čaka na afirmativen odziv. 
To zbuja pomislek, da morda ni glavni problem deklarativno urejeno varovanje ne-
premične kulturne dediščine, pač pa bolj kultura in volja tistih odločevalcev, ki jih 
predpisi k temu sicer zavezujejo. Vendar pa je treba pristopiti k spremembam odloka, 
saj je obremenjen s kar nekaj napakami in drugimi slabostmi, pomanjkljivostmi in 

1 Ustava Republike Slovenije, 5. člen
2 Ibidem, 73. člen
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dejstvom, da so umanjkali zavezujoči členi za dejansko izvajanje varstva in promocije 
kulturne dediščine.

Varstvo nepremične kulturne dediščine se mora izvajati usklajeno še s predvidenimi 
arhitekturnimi, urbanističnimi, prostorsko umestitvenimi, gradbenimi načrti, plani, 
dejanskimi posegi. Na ravni predpisov, zakonodaje bi težko rekli, da ni teh povezav. 
Tudi najsplošnejši, temeljni akti običajno to upoštevajo. Na primer prostorske strate-
gije, prostorski načrti itd. A na izvedbeni ravni je zopet pogosto drugače. Razkorak 
med predpisi, načrtovanjem in izvajanjem prostorskega načrtovanja gre žal običajno 
na račun varstva dediščine.

Vrnimo se v »osrednji tok« razmišljanj v tej knjigi. Pravnih predpisov, političnih 
izjav, strateških usmeritev v prid izvajanju varstva kulturne dediščine je pri nas več 
kot dovolj. Denarja za uresničevanje obljub, nalog več kot premalo. Kaj pa pravzaprav 
terja dejansko stanje od nas? Zgolj spremembo odloka, sprejem zakonsko obveznega 
občinskega kulturnega programa s poglavjem o varstvu kulturne dediščine kot enem 
ključnih? Operativni načrt izvajanja kulturno varstvenih usmeritev? V odgovor na 
zastavljena vprašanja bo v knjigi nanizanih nekaj poglavij o naši »stavbni preteklosti«, 
o tem, kaj nam je ponudila stroka in o dejanskem stanju »na terenu«.

Naš Zakon o varstvu kulturne dediščine o slednji pravi, da so to »dobrine, podedo-
vane iz preteklosti«. Tiste dobrine, ki jih državljani »opredeljujemo kot odsev in izraz 
svojih vrednot, identitet, etnične pripadnosti, verskih in drugih prepričanj, znanj in 
tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med 
ljudmi in prostorom skozi čas.«3 V istem členu zakon določi še razdelitev dediščine na 
materialno (premično in nepremično) ter živo in odločno dostavi: »Celostno ohra-
njanje dediščine se uresničuje v razvojnem načrtovanju in ukrepih države, pokrajin in 
občin«. Dediščina in njeno varstvo sta namreč z zakonom prepoznana kot »javna 
korist«. Ta obsega identificiranje, ohranjanje, dostopnost dediščine javnosti in sode-
lovanje javnosti v zadevah varstva, pa predstavljanje, vzgojo, izobraževanje, spodbujanje 
kulturne raznolikosti. »Država, pokrajine in občine uresničujejo javno korist varstva 
tako, da organizirajo in podpirajo dejavnosti in ravnanja … in izvajajo ukrepe …«4 
Zakonodajalec je v samem začetku zakonskega besedila dovolj jasno povedal, kaj je 
treba in kdo naj to opravi. Za namen te knjige pa moramo izpostaviti še opredelitev 
predmeta javne koristi. Ta predmet stroka členi tako:

registrirana dediščina, nacionalno bogastvo, spomeniki, varstvena območja in 
arheološke ostaline.5

3 Zakon o varstvu kulturne dediščine, 1. člen
4 Ibidem, 2. člen, poudaril avtor
5 Ibidem, 8. člen
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KULTURNA DEDIŠČINA V RUŠAH

Živa kulturna dediščina je bila v Rušah nekoč precej pestra. Precej se je le - te že izgu-
bilo, tako da so tekmovanja s sanmi, koline in podobni običaji le še prijetni spomini. 
Nekatere druge običaje smo ponovno obudili. Na primer rancanje, kresovanje, dela-
vske povorke. Najbrž se jih je prijelo več komercialne navlake, kot bi bilo potrebno. 
Prvomajske budnice niso bile v zadnjih desetletjih nikoli ogrožene, le godba na pihala 
težko ohranja svojo dejavnost, saj je sredstev zanjo iz leta v leto manj. Pustovanja ali 
martinovanja so zbledela slika preteklosti, ki nima več prave povezovalne (družbene) 
moči. Škoda, da na privlačnosti pridobivajo le še veseljačenja v stilu noči čarovnic in 
nekateri iz drugih okolij za lase privlečeni »dogodki«, ki z našim etničnim ter kul-
turnim okoljem nimajo nič skupnega. Celo Miklavž, Božiček in Dedek Mraz niso več 
to, kar so bili nekoč. Najbolj pa zaskrbljuje dejstvo, da v družbi izgublja odmevnost 
in sprejetost »Ruška nedelja«, med naštetimi in drugimi ruškimi šegami in običaji 
»najbolj ruški fenomen«. Pričujoča knjiga je poizkus prispevka k njegovi ohranitvi, 
bogatitvi, zasidranosti v lokalni in širši skupnosti. Morda bi to lahko bile še ruške gle-
dališke igre na znamenitem »Ruškem letnem odru Pod goroj«, a so bistveno preveč 
sprofanirane in skomercializirane.

Znamenita Ruška kronika (Notata Rastensia), ki jo hrani ŽU Ruše.

Materialna kulturna dediščina je v Rušah tudi že zdavnaj »pognala korenine«. 
Omenimo najprej premično dediščino. Zelo bogata je morala biti. Že če omenimo 
samo neštevilne darove ruški cerkvi ali ohranjene stare bukve, ki jih ima v varstvu 
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župnijski urad, je dovolj, da nismo v zadregi, če bi kdo menil, da s poudarjanjem te dedi-
ščine pretiravamo. Le predstaviti je nismo znali dovolj. Kaj je tako vrednega? Številne več 
stoletij stare slike v cerkvi in farovžu? Zlati darovi, turška bandera, kamnite in bronaste 
sekire, več tisoč let stare žare in grobni pridatki, reliefne plošče, vrhunski izdelki pohor-
skih glažut …? Sodijo v to kategorijo »neprecenljivosti« knjige, ki so bile tiskane pred 
štirimi stoletji in so po zakonu samem spomeniki? Je lahko to pozlačena monštranca?

Pozlačena zlata monštranca cerkve sv. Marije iz Ruš.

Naj bo za sedaj dovolj tega naštevanja. Potrebno je ukrepanje, da ne bo ta dediščina še 
naprej propadala in izginjala, čakala na »srečni trenutek«, ko bo iz zaprašenih kotičkov 
in skladišč »smela na plano«. Potreben je muzej. Tak, ta pravi. Strokovno utemeljen, 
urejen in voden. Tak s statusom, letnimi načrti, financami za realizacijo, kustosi. Tak, 
ki bo javnosti dostopen. Na poti do tega cilja, ki je bil zastavljen že skoraj desetletje na-
zaj, bi lahko po načelih gradualizma vzpostavili najprej vsaj »domoznanske police«, 
kakšen »kotiček« znotraj obstoječih javnih ustanov, morda vsaj »spominsko sobo«?

Na nesrečo nas vseh se tudi področju nepremične kulturne dediščine ne godi veliko 
bolje. Nekaterih etnoloških stavbnih vrednot celo v strokovnih gradivih ne najdemo 
(več) niti zapisanih (Tišlerjevo, Maroltova žaga, mlini, žage ob Lobnici …). Te iste in 
druge vrednote - objekti - stavbe so prepuščene propadanju in se vse bolj približujejo 
»nepovratnemu stanju«. Za nekatere objekte je že prepozno. Nismo znali ohraniti 
niti ene same stare žage, čeprav jih je bilo na desetine, niti metra znameniti ruških drč. 
Nismo znali uresničiti projekta spominske sobe v nekoč največji in do danes najbolj 
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znameniti »Vivatovi« glažuti, katere stavba že več let po tem, ko jo je »snedel požar«, 
sameva. V več kot dveh desetletjih ukvarjanja z Glazerjevo rojstno hišo so uspela iz 
sten pognati drevesa, arhitekti in urbanisti ter politični odločevalci pa so ostali brez 
idej, kako to dediščino rešiti. Menda pa bi znali v okolje rimskega mitreja in prvovr-
stne tehnološke dediščine črpališč vode izpred stotih let, danes zavetja ribiške, športno 
rekreativne cone z otroškim ribiškim poligonom … umestiti »nočni klub«!?

*

Knjiga o (sakralni) stavbni dediščini nima namena razpihovati požar obupa, pač pa 
ponujati ideje, rešitve. Ne preveč direktno, morda bolj posredno, a dovolj jasno, da po-
zorno oko tega ne bi spregledalo. Preostali del knjige zato namenjamo ruški sakralni 
(gradbeni) dediščini.

*

Vsebina knjige posredno govori pravzaprav o izvajanju Zakona o varstvu kulturne 
dediščine. Ta je s svojimi določbami postavil okvir in notranjo strukturo ter navedel 
dejavnike varstva. Biti morajo, kot pravi zakon, podporniki, organizatorji in izvajalci 
ukrepov. Eden takšnih ukrepov bi najbrž lahko bil predlog, da se cerkev sv. Marije v 
skladu z zakonskimi določili razglasi za spomenik državnega pomena.6

Ruška občina je v pripravah na spremembe prostorskega plana, zavedajoč se preplete-
nosti prostorskih načrtov in varstva kulturne dediščine, naročila in od Zavoda za var-
stvu kulturne dediščine pridobila Strokovne podlage (2002) in nato še Strokovne 
osnove (2008). K temu je bila z zakonom tudi zavezana. Pridobljena strokovna gra-
diva so dobra osnova za nujno potrebno nadaljevanje dela. Ne odlok in ne strokovna 
gradiva pa niso celoviti, v njih najbrž marsikaj manjka in prav tako marsikaj kliče po 
prenovi, popravkih, dopolnitvah. Nam ta gradiva služijo kot vodilo za »orientacijo 
in gibanje po tematiki« varstva kulturne dediščine. Najprej povzemamo klasifika-
cijo tipov enot varstva po Zbirnem registru dediščine. Ta razdelitev loči sledeče tipe 
enot dediščine7:

 - Arheološka dediščina8

 - Profana stavbna dediščina Sakralna stavbna dediščina
 - Sakralno profana stavbna dediščina
 - Memorialna dediščina
 - Vrtno arhitekturna dediščina

6 Formalno osnovo predstavljata 12. in 13. člen zakona, vsebinsko utemeljitev pa je vsaj v grobih okvirih 
moč najti v tej knjigi.

7 Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine, str. 12
8 Več o tem glej v knjigi Ruše - mesta miru in spomina - pokopališča, LIRA, Ruše 2015



19

Kulturna dediščina v Rušah

 - Naselbinska dediščina
 - Kulturna krajina
 - Zgodovinska krajina
 - Ostala dediščina

 
»Pozabljena«: edini še ohranjeni fundamentalni reper na ozemlju bivše Avstro - Ogrske 

(geodetska merilna točka) ter spomenik žrtvam vojn in dela.

Doslej navajano gradivo popisuje del ruške kulturne dediščine. Razkriva tudi številne 
pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno popraviti. Naštejmo le nekaj bolj opaznih:

 - odlok razglaša ruško latinsko šolo za jezuitsko gimnazijo ter umetnostni in arhi-
tekturni spomenik

 - napačna letnica ustanovitve latinske šole
 - razglašanje falskega dvorca za grad
 - razglašanje napačne letnice izgradnje ruške cerkve in benediktinskega samostana 

kot graditelja9

 - strokovne podlage prištevajo fundamentalni reper in vodni stolp med memori-
alno dediščino

 - ruško kapelo ob cerkvi razvrščajo med profano stavbno dediščino, Glazerjevo 
grobnico pa med sakralno stavbno dediščino.10

9 Glej Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikih na območju občine Ruše
10 Glej Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine
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Slikovni material bo v nadaljevanju predstavil slabo skrb za nekatere spomenike in 
objekte dediščine in nekaj »pozabljenih« stavb. Vendar cilj knjige ni izpostavljati 
predvsem »slabosti«, pač pa vrednost dediščine, ki še ni propadla. Razen tega je »po-
stranski« namen tudi, da se s kritičnim pristopom do tematike morda »predramijo« 
odločevalci in se na tak način spodbudi institucije ter posameznike k bolj angažirane-
mu, obsežnejšemu izvajanju prej že naštetih zakonskih obvez. S temi nameni bo sledila 
predstavitev tistega dela dediščine, ki jo lahko brez pomisleka imenujemo sakralna, del 
pa je sakralno profanega značaja ali je lahko razvrščen vsaj v sfero »mejnega področja«.

Glavni oltar, delo graškega kiparja Janeza Jakoba Schoya.
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RUŠE – CERKEV MATERE BOŽJE

Najpomembnejši, najbolj znan in obiskovan družbeni, kulturno zgodovinski, ume-
tniški fenomen v Občini Ruše je brez dvoma cerkev svete Marije, matere božje.11 To 
ji je bilo priznavano v preteklosti, v srednjem in v novem veku. Tudi v sodobnosti, ko 
so Ruše hitro rastle kot izrazito industrijska vas in se v zadnjih desetletjih vzpostavile 
kot mesto, v času neverjetnega gospodarskega, gradbenega - stavbnega, demografske-
ga in družbenega vzpona, v zadnjih »okroglo stotih letih« sijaj te cerkve (župnije) ni 
zbledel. Ohranjala je svojo vlogo v družbi, čeprav se seveda zgodovinskim dogajanjem, 
vzponom in padcem ni mogla izogniti. Ohranjala je tudi svoj »vnanji (stavbni) izgled« 
ter ga ob pomoči številnih naklonjenih posameznikov, podjetij ter drugih institucij 
posodabljala in »sporočala« v svet.

Cerkev (fara, župnija) je kot gradbeni, arhitekturni objekt, prostorska entiteta skupaj 
s svojo sijajno notranjščino in zgodovinsko vlogo, ki jo je odigrala v preteklosti, prepo-
znana kot kulturni (lokalni) spomenik. Obiskovali so jo, jo raziskovali, opisovali in 
v javnosti promovirali številni poznavalci, tudi najodličnejši znanstveniki s področja 
umetnostne zgodovine in drugih področij vednosti. Vse do današnjih dni je vznemir-
jala in še buri domišljijo ter strogi znanstveni duh. Če pomislimo na njeno arhitekturo, 
kiparske, rezbarske, slikarske, pozlatarske … vidike, je to že po prvem obisku samou-
mevno. Če k temu dodamo romarske, izobraževalne, gledališke, za razvoj okoliških 
krajev pomembne fenomene, njihov odmev v širšem okolju, tudi regijskem, evropskem, 
pa se vprašamo: Kaj res, le spomenik lokalnega pomena, za kar uradno velja?

Ko se človek postavi sredi Ruš, na mesto, kjer kraljuje ta znamenita cerkev, stoji sredi 
»ruške zgodovine«. Cerkev je tako rekoč obdana s samimi zgodovinskimi (nekoč 
razvojnimi) znamenitostmi: s kompleksom za spomenik in za stavbno dediščino 
razglašenih gradbenih objektov, s konviktom, arealom gledaliških odrov, knjižnic 
(bralnih društev), srednjeveškega pokopališča, veličastne novoveške grobnice, po-
mnikov velikih dogodkov 20. stoletja, oblastnih zgradb, zgradb, v katerih so prebivale 
pomembne osebnosti, v katerih so poslovali pomembni podjetni ljudje, kjer je delo-
vala ubožnica … Bolj kot bi naštevali, bolj bi postajalo jasno, da gre še za pomemben 

11 Ko govorimo o tej cerkvi, imamo v mislih razen zgradbe, njene umetniške notranjosti, fresk, štukatur, 
kipov, knjižnega fonda, grobnic … in okoliških zgradb (župnišče, kaplanija, latinska šola, lokacija 
srednjeveškega gledališkega odra), gospodarskih objektov zlasti njeno zgodovinsko vpetost v pretekli 
razvoj na njenem »vplivnem« območju. Dušno pastirska dejavnost, neprekinjena do današnjega dne, 
je bila v preteklosti obogatena z izrednim prispevkom duhovščine ter njenih laiških pomočnikov 
na izobraževalnem, gledališkem in božjepotnem, pa tudi gospodarskem področju. Pojem »cerkev 
sv. Marije, matere božje« je v tej brošuri zato razumljen ne le kot stavbni, umetniški objekt, pač pa 
predvsem kot družbeni, zgodovinski, duhovni fenomen. 
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zgodovinski, memorialni kompleks, vreden posebne zaščite. In to na vsega kakšen 
hektar velikem urbanem zemljišču, ki v vseh štirih smereh neba ne seže dlje kot ne-
kaj deset metrov stran. Če bi ta prostor v mislih razširili na recimo nekaj sto metrov, 
bi se naštevanje arheoloških in drugih znamenitosti precej povečalo. Za vse to pa ni 
potrebe po nadaljnjem taksativnem naštevanju, saj tisti, ki imajo s tem v zvezi dovolj 
znanja ter kompetenc, tudi ustrezno »sistemiziranih« (plačanih), urejenih pravic in 
odgovornosti, to do potankosti poznajo ali bi »morali poznati«.

Bo zbrano dovolj politične in strokovne volje, čeprav ekonomskih, finančnih, političnih 
sadežev ne bo moč obirati takoj? Na ravni stroke je bilo narejenega že precej. O citira-
nih temah so pisali eminentni slovenski in tuji raziskovalci, znanstveniki, ljubiteljski 
pisci, člani domačih in tujih umetniških, znanstvenih akademij ter drugih združenj. 
To spoštljivo delo so opravili posamezniki, civilna družba. Morda pa vseeno premalo 
storimo mi, ki smo tu doma, lokalna oblast in poslovno angažirani »zunanji sode-
lavci«? Nekoč ni bilo tako. Če le bežno pogledamo, kako in kaj so pisali naši (ruški) 
duhovniki, narodoljubi, učitelji, umetniki … bomo uvideli, da se imamo čemu čuditi 
in kaj slaviti, spoštovati. Še več so o Rušah napisali tisti od drugod, ki jih je pritegnila 
naša preteklost, čeprav niso živeli tu. In če se vrnemo k »naši materi božji«, smemo 
brez zadržkov zapisati, da so ji »slavo peli« res eminentni zgodovinarji, poznavalci 
umetnostne zgodovine, zgodovine gledališča, šolstva, rojevanja narodne zavesti, uče-
nosti in še česa. Bilo bi preveč za obseg te publikacije, če bi našteli večino zapisanega 
»čaščenja«, zato navajam le sledeče misli iz bližnje preteklosti. Eden najboljših po-
znavalcev ruške zgodovine, Jože Curk, je tako zapisal, da je »cerkev prava zakladnica 
baročne umetnosti in zato eden najpomembnejših kulturnih spomenikov Podravja.«12 
Njegova mlajša kolega, Metoda Kemperl in Luka Vidmar, sta v njuni lani izdani knji-
gi13 ruško cerkev (ob kamniški cerkvi sv. Martina) uvrstila med »dva bisera, ki krasita 
vzhodno Slovenijo«.14

V različnih virih in literaturi je moč najti kar nekaj apoteoziranja ruške cerkve in njene 
zavetnice sv. Marije. A tudi, če odmislimo vse to, kar je bliže legendi kot zgodovinski 
resnici, sijaj ne zbledi. Preden pa zapišemo nekaj o »razkrivanju legendarnih pripove-
di«, se bomo ozrli po tem, kako zanesljivi so podatki, ki temeljijo na informacijah iz 
»Ruške kronike, sestavljene po zelo starih dokumentih in spisane v zaokroženi obliki na 
osnovi različnih verodostojnih rokopisov« (Notata Rastensia 900-1760), ki jo je napisal 
Jožef Avguštin Meznerič - Marian, nekdanji ruški (nato vuzeniški) duhovnik, učitelj 

12 Jože Curk, Mariborsko Pohorje, Ljubljana 1980; Ruše: urbano gradbena skica kraja, Ruška kronika, Ruše 
1985

13 Glej Barok na Slovenskem, Ljubljana 2014
14 Večer, 10. januar 2015
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(inštruktor) Ruške latinske šole, dobrotnik ruške cerkve.15 Velike zasluge za ohranitev 
te kronike ima še en »Rušanec«, Slomškov ugledni in spoštovani sodelavec Marko 
Glaser. Vurcer o njegovi vlogi v Drobtinicah poroča tako: »Ta knjiga ni samo važna 
za Ruše, temveč sploh za zgodovino štajerske zemlje; veliko žlahtnih rodovin si jo je že 
izposojevalo, in v imeniku učencev svojega kolena slavne imena iskalo; zato so jo dali 
čast. gospod Marko Glaser, rojen Rušanec, častni korar in farmešter pri sv. Petru, drago 
vezati, pa tudi prepisati, da se ložej bere in iz latinščine v nemščino prestaviti; ona nam 
bode tedaj pri popisovanji Ruš kot voditeljica služila.«16 Res so kasneje kroniki nekoli-
ko preveč (nekritično) sledili še drugi pisci ruške zgodovine (I. Orožen, J. Kavčič, V. 
Jevšnikar). Čeprav so se vsaj nekateri zavedali posamičnih »pasti« iz kronike, so ji 
praviloma brez pomislekov sledili. Kritični zgodovinopisci pa so na te pasti le opozorili. 
Omenimo najboljšega poznavalca kronike, akademika Jožeta Mlinariča. Pravi, »da 
so podatki iz obdobja pred letom 1500 nezanesljivi«, da pa o »podatkih po letu 1600 … 
nimamo razloga dvomiti.«17 Mlinarič našteje rokopise rektorja ruške cerkve Janeza 
Marije Liechtenheima (iz začetka 16. stol.) in več kot sto let mlajše rokopise župnikov 
Jurija Kozine ter Luke Jamnika. Dodaja še številne druge vire, med drugim vpisnice 
dijakov, ki pa v župniji niso ohranjene. Nekaj o verodostojnosti listin, ki so bile viri za 
kroniko, piše tudi Matija Vurcer in navaja enega od mnogih, na ruški šoli izobraževanih 
misijonarjev: »žl. Avguština Halersteina, ki je pozneje v kineškem cesarstvu bil. Od njega 
se je še dolgo kazalo pismo, kterega je iz Pekinga v Ruše pisal, ali … je nek pogubilo se.«18

Do današnjega dne pogrešamo še (morda jih kdaj še predstavijo javnosti) številne dru-
ge verodostojne vire, urbarialne, kroniške, arhivske ter druge dokumente, spomine, 
pisma več kot šeststo plemiških učencev ruške latinske šole, ki so (nekateri) kasneje 
opravljali najvišje cerkvene, vojaške, politične … funkcije. Za zgodovinarje ostaja še 
veliko dela, nad ruško cerkveno zgodovino pa »senca dvoma«, saj na primer najboljši 
raziskovalci niso mogli najti med verodostojnimi dokumenti nekaterih imen rektor-
jev, duhovnikov, plemičev, takih, kot jih sicer navajajo »ruška kronika« in kasnejši 
»sledilci«. Pozornost pa zbujajo še »popolna« imena (ime, priimek), ki tedaj niso bila 
v navadi, imena, povsem netipična za naše okolje, nenavadna natančnost podatkov 
izpred več kot tisoč let. Če vse te pomisleke vzamemo v zakup, se porodi vprašanje, ali 
smemo »verjeti« vsem podatkom izza leta 1600 (ruška latinska šola je pričela z delom 
šele leta 1645), za katere akademik Mlinarič meni, da niso problematični?

15 Podatke o Mezneriču najdemo v različnih Vurcerjevih, Mlinaričevih in drugih »očrtih, skicah« za 
njegov življenjepis, raztresenih po različnih člankih, opombah …

16 Drobtinice, 1865/6, str. 186
17 Ruška kronika, str. 118 
18 Drobtinice 1865/6, str. 265
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Legende in resnica o zgodovini ruške cerkve

»Ruška kronika« Jožefa Avguština Mezneriča - Mariana na kratko popiše nastanek 
ruške cerkve.19 Osnova te »zgodovine« je legenda. Legenda o zakoncih Weissegg. 
Povzemajo (in razumejo kot legendo, mit) jo pisci zgodovine iz vrst ruških kleri-
kov (Wurzer, Kavčič, Jevšnikar …), eksistira pa kot dober, privlačen »turistični« in 
»božjepotni« motiv še danes. Nekateri naši sodobniki prepisujejo to legendo docela 
nekritično, kot nekaj nevprašljivega.

Bistvo ruške legende o nastanku cerkve sv. Marije v Rušah (in njenih, Marijinih ču-
dežih) povzemamo na kratko.20 Legendarnost, mitske značilnosti te »zgodbe« pre-
pričljivo predstavlja Jože Mlinarič v Ruški kroniki (str. 120).

Iremgarda (Irmengarda) in Edmund Weissegg (Vajsek), zelo premožna noriška (pod-
junska, mežiška?) plemiška zakonca, sta konec devetega stoletja živela srečno, bogato, 
zadovoljno zakonsko življenje, ki mu ni manjkalo ničesar. Le otrok po dveh desetletjih 
zakona nista mogla imeti, kar je bil za takratne razmere seveda silen hendikep (problem 
nasledstva - primerjaj podoben problem zakoncev Ursini Rosenberg, ki ga navaja M. 
Grahornik). Po nasvetu Edmundovega brata Janeza (prvega ruškega duhovnika, »po-
božnega mašnika«, kakor ga imenuje Vurcer, sta svoje upe prepustila v odločanje sv. 
Mariji in se zaobljubila, da bosta, če bo Marija uresničila njune želje, njej v čast v Rušah 
postavila »veličastno« cerkev. Na mestu, kjer je že prej stala kapela ali »razpadajoča 
cerkev«. Njuna želja je bila uresničena, dobila sta pet potomcev in 1. junija leta 900 so 
zasadili lopate ter položili temeljni kamen. Gradnja je bila zaključena v petih letih. V 
začetku septembra leta 905 so v novo cerkev prinesli staro podobo Matere božje. Kot 
vsaka druga »pravljica« se je tudi ta srečno končala in Marijina čudodelnost je bila 
na ta način izvzeta iz slehernega dvoma.21

O tem, da je v Rušah že v devetem stoletju stala kakšna kapela, ni nobenih verodostojnih 
dokazov. 22 A tudi povsem nemogoče to ni, čeprav ni verjetno. Prve izpričane cerkve pri 
nas so bile v devetem stoletju postavljene zasebne cerkve (Kocljeva in Pribinova) na Ptuju. 

19 O tej legendi kasneje pišejo Wurzer, Kavčič, Jevšnikar, Curk, Mlinarič in drugi. Nekateri z jasno kritično 
distanco, drugi bolj »dvoumno«. Med slednjimi najdemo aktualnega visokega cerkveno političnega 
funkcionarja, pred kratkim še duhovnika v Rušah, Bernarda Geršaka.

20 Podrobneje se lahko o tem seznanite v navedeni literaturi te knjige, zlasti pa v delih Wurzerja, Kavčiča, 
Jevšnikarja, Mlinariča …

21 V to Marijino čudodelnost so verjeli tudi mariborski plemiči. Lastnica mariborskega gradu, Marija 
Eleonora, zadnja iz rodbine Khisl, poročena Ursini - Rosenberg, je vsaj dvakrat romala v Ruše in ob 
svojih zahvalnih obiskih tudi bogato darovala - zlatnino, srebrnino, dragocen plašč. O tem je pisal 
Matjaž Grahornik. Glej njegovo magistrsko nalogo ter Mlinaričev prevod kronike v knjigi Ruška latinska 
šola, objavljen v članku Ruška latinska kronika.

22 Vurcer piše v Drobtinicah na strani 188 o »stari na pol poderti kapeli«. 
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Spomnimo še na zapise F. Kosa in drugih slovenskih zgodovinarjev, ki so trdili, da na 
Slovenskem kar dve stoletji po prihodu Slovanov (okoli leta 600), ki so bili pogani, ni 
bilo nikakršnih krščanskih cerkva in da se je takrat pokristjanjevanje šele zelo skromno 
uveljavljalo. Ruški duhovniki, ki so pisali o zgodovini cerkve, pa o tej prastari kapelici in 
gradnji cerkve, za katero je bil »pervi kamen položen«, kot piše Vurcer, tistega davnega 
junijskega dne, niso prav resno dvomili. Več nelagodja je pri teh piscih čutiti zaradi krono-
grama, ki še danes nad vhodom v cerkev naznanja, da je bila cerkev postavljena (dokonča-
na) leta 1004. Ugledni poznavalec cerkvene zgodovine, škof Jožef Smej, v svoji knjigi ob 
pojasnjevanju kronograma navaja, da le - ta govori o letu 1004 kot letu, ko »naj bi bila 
cerkev dovršena in posvečena (poudaril VR)«, a je bil »kronogram sicer napisan, čeprav 
takrat še ni bilo te cerkve.«23 J. Kavčič je v zvezi s tem celo napisal »članek« (neobjavljeni 
rokopis) Pseudographum leta 1004 kot ustanovnega leta Ruške cerkve. V članku sledi 
razlagi Ignacija Orožna, da je neka laiška roka kasneje po pomoti (nemarnosti) zapisala 
to letnico v prazen prostor na steni nad vhodnimi vrati v cerkev. Podobno razlagajo to 
zagonetno letnico še nekateri drugi, župnik V. Jevšnikar na primer, kar je za obiskovalca 
cerkve, turista sicer lahko zanimivo, za dejansko zgodovino cerkve pa nepomembno, če-
prav ta »spor okoli letnice lahko zveni turistično atraktivno«. Dodamo lahko, da ruška 
kronika sporne letnice nikjer ne navaja.

Bolj neproblematična je zgodovina ruške cerkve po letu 1387. Ta letnica velja za 
ustanovno. Šentpavelski opat Konrad Neuhauser je dal cerkev s prispevki faranov 
zgraditi. Začetkov gradnje in gradnje same pa se držijo številni zapleti. Jožef Kavčič v 
svojem rokopisu Zgodovina cerkve - župnije v Rušah poroča, da župnik Marko Pavrič 
po nastanku župnije vse »do leta 1638 ni imel ne župnišča ne nadarbine, ampak je 
imel v najemu pušo (hišo z zemljiščem) Benedikt. samostana v Labotu, za katero je mo-
ral plačevati letno najemnino. Glasom neke listine pa bi se 11. XI. 1694 župnik Luka 
Jamnik z Albertom Reinhart, opatom v Št. Pavlu, pogodil, da prepusti samostan ono 
pušo »Kresnikovo posestvo« v Rušah Ruškim župnikom v hasnovanje …« S tem težav 
za župnijo ni bilo konec, saj je opat Anzelm leta 1779 župniku Marku Goličniku na-
jemno pogodbo odpovedal, kmalu pa je bil razpuščen tudi samostan in vse skupaj je 
prišlo v erarno last. Zemljišča v Rušah je nato od verskega sklada kupil kmet Lingelj, 
v Bezeni pa bavarski »prekupec« Semelrock. Povsem natančno se lastninskih, pre-
moženjskih razmerij v zvezi z ruško cerkvijo iz teh Kavčičevih zapisov ne da razbrati. 
Cerkev so namreč gradili šentpavelski in ruški verniki, zemljo naj bi darovali cerkvi 
tudi svobodnjaki, ki niso bili pod samostanskim gospostvom, zagotovo pa se je vmeša-
vala še hoška nad (pra)župnija, pod katero so Ruše spadale. A jasno je moč razbrati, da 
prav brez težav (Kavčič jih imenuje »nepojasnjena trenja«) s strani opatov in hoškega 
nadžupnika ni šlo.

23 Jožef Smej, Kronogrami skozi čas, str 223.



26

Ruše – cerkev matere božje

Sedanja ruška cerkev je bila znotraj cerkvene hierarhije podrejena vikariatu sv. Marije 
Magdalene pri Mariboru in skupaj z vikariatom še hoški pražupniji.24 Z vikariatom so 
se Rušani »zapletli« že med samo gradnjo nove cerkve. Jože Koropec in Jože Mlinarič 
nas v Ruški kroniki (str. 73 in 131) seznanjata z neko listino oziroma njenim prepisom, 
odkrito konec 14. stoletja v šentpavelskem urbarju. Listina razkriva spor med ruškim žu-
pnikom Volkom in magdalenskim župnikom Vulfingom. Ker oba župnika nista našla 
rešitve za spor, sta se odločila, da predata odločitev v roke kranjskemu deželnemu glavarju 
Hugu Devinskemu. Danes ne vemo natančno, za kakšen spor je šlo. Verjetno je šlo za spor 
o gradnji cerkve, povezani s premoženjskimi pravicami. Cerkev je namreč imela pravico 
pobiranja desetine, izvrševanja zakramentov, velike prihodke pa si je najbrž obetala tudi 
od romarskih shodov in daril, pa od lastništva vinogradov, gozdov, zemljišč. Najbrž to ni 
bilo po godu Vulfingu, ki je ta spor izgubil. Skupaj z vplivnežem iz Št. Lamberta, nekim 
Ulrikom, ki je podpiral gradnjo cerkve, sta izbrala za razsodnika Huga Devinskega.25 In 
kako je slednji razsodil? Tako, da je moral Vulfing za gradnjo ruške cerkve prispevati okoli 
500 litrov svojega najboljšega vina še v istem letu, v naslednjih dveh pa denarna zneska v 
višini po 10 funtov. Funt je bil takrat vreden 240 srebrnikov. Šlo je torej za skoraj 5000 
srebrnikov. Res lepa »zmaga« ruškega župnika! Po tem sporu in dograditvi cerkve je le - 
ta kmalu postala »slovita romarska pot«, kakor navajajo zgodovinarji.

Romarska cerkev ni nekaj, kar bi nastalo brez velikih naprezanj in pričakovanj. Če pridobitev 
statusa romarske cerkve pomeni za Ruše velik dosežek, pa za druge, bližnje okoliške kraje po-
meni »izgubo« sredstev, ki jih romarske cerkve prinašajo. Nič čudnega, da so ruški cerkveni 
veljaki in krajani z nezaupanjem gledali na nove romarske cerkve pri Arehu in v Puščavi.

Ko je bila cerkev leta 1387 zgrajena, se je pričela njena še bistveno bolj bogata in pestra 
zgodovina. Če bi jo želeli podrobneje popisati, bi nastala »še ena knjiga«, zato bo v 
nadaljevanju predstavljena le kronološko, z nekaj pojasnili ob pomembnejših do-
godkih. Seveda pa ruška cerkev ni bila prva na našem območju, tudi če bi šteli letnico 
900 za resnično letnico pričetka gradnje cerkve. Prvo svetišče v Rušah je bil mitrej, 
rimsko svetišče. Zgrajen je bil ob izlivu potoka Rušica v Dravo. Tlorisna površina 
najbrž ni segla dlje kot do blizu 20 kvadratnih metrov, obstoj mitreja pa je potrebno 
omejiti na manj kot sto let, na drugo polovico 3. in začetek 4. stoletja. Ostankov mi-
treja v Rušah ni več, shranjeni so v Mariboru in v tujini.26

24 Tudi med Hočami in Rušami so se vnemali spori. Izročilo tako govori o nekem sporu med hoškim 
župnikom ter Rušani, ki je bil razrešen na ta način, da naj bi moral hoški župnik vsako leto v času 
praznovanja »ruške nedelje« v Ruše in tam plesati z ženo ruškega župana. V slučaju, da mu to ne bi 
bilo po godu (če bi se mu gospa ne zdela primerna), pa bi bil finančno sankcioniran ali pa bi se lahko 
odkupil tudi z vinskimi darovi. Kakorkoli »pravljično« se to sliši, pa verjetno nakazuje na realnost 
sporov med konkurenčnimi cerkvami, zlasti, kadar je šlo za romarske cerkve in za »posel«.

25 Slednji je leto pred dokončanjem gradnje postal lastnik zgornjega mariborskega gradu na Piramidi.
26 Glej M. Grahornik, Ruška pokopališča …, str. 79
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Iz kronologije ruške cerkve

V kronološkem izseku ne bomo mogli predstaviti vse »predzgodovine« ruške cerkve. Ta 
bi morala obsegati vsaj odločitve Karla Velikega, obdobje pokristjanjevanja, čas nastajanja 
pražupnij, meniških redov in gradnje cerkva, samostanov, nastanka župnij, arhidiako-
natov, škofij, številne cerkveno upravne in deželno upravne (državne) reorganizacije in 
še marsikaj, kar pa bi zopet daleč presegalo ambicije in zamišljeni obseg te knjige. Skopa 
kronologija se bo nanašala zato le na tiste bolj ali manj pomembne prelomnice, dogodke, 
ki opozarjajo na statusne, stavbne (gradbene, umetniške, kiparske …), družbene »no-
vosti«, ki so pomembne za zgodovino ruške cerkve, ali pa so zanjo vsaj »zanimive«.

*

900 (Prvega junija bi naj pričela bajeslovna gradnja cerkve, ki bi naj bila končana osme-
ga septembra 905. Letnica 1004 v kronogramu nad vhodom, ki jo imajo nekateri za 
datum dokončanja cerkve, bi naj bila po prepričanju domačih duhovnikov kasneje, 
z »neko tujo roko pripisana« in napačna. Cerkev bi naj bila konsekrirana leta 1140. 
Vurcerjev zapis, da bi naj leta 1744 slavili sedemstoletnico, je napačen.)

1091 (Prvega maja je Engelbert Spanheim ustanovil benediktinski samostan v Labotski 
dolini. To je tudi letnica prve pisne omembe kraja Ruše.)

1146 (Pražupnija v Hočah. Velika pražupnija, ki je segala od Borla de Velke. Ruše so 
bile dolgo podružnica. Lovrenc se je osamosvojil veliko prej, dobil je že prej tudi sa-
mostansko izpostavo in tam je bila vzpostavljena uprava gospoščine, Lovrenc je dobil 
tudi omejene trške pravice. Uprava se je že konec 13. stoletja prenesla v falsko graščino.)

1147/1161 (Ugasne lobniška meja med Štajersko in Koroško in se premakne do Vrat 
pri Dravogradu.)

1182 (V Rušah bi naj pričela delovati prva ljudska šola, kar pa je neresnično. Navajajo 
se tudi druge letnice tega desetletja, prav tako izmišljene.

1184 (Cerkev v Lovrencu. Leta 1214 postane samostojna župnijska cerkev.)

1210/1238 (V Rušah naj bi delovalo prvo gledališče daleč naokoli, imenovano Odeum. 
Izmišljeno.)

Konec 13. stoletja vzpostavljen vikariat pri sv. Magdaleni.

Pred letom 1259 falski grad uničen (Madžari), 1290 postavljena nova zgradba na seda-
nji lokaciji, 1407. je dvorec porušil in izropal upravnik gospoščine Muta Oto Pergauer, 
1550/55 dvor obnovljen.

1372 zgrajena Miklavževa kapela pri falski graščini.
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1387 (Opat Konrad Neuhauser in ruški verniki zgradijo cerkev. Takrat, ko, kot piše 
Vurcer, danes znamenite marijacelske cerkve še ni bilo, je ruška »mati božja daleč 
okrog slovela«.

1444 (Cesar Friderik III. naj bi med nadziranjem gradnje ceste v Selnici obiskal Ruše. 
Vzhičen nad prireditvijo, ki so mu jo pripravili Rušani v Odeumu, naj bi dal Rušam tr-
ške pravice. Tem bi se naj župan Šantelj leta 1704 odrekel zaradi visokih stroškov vzdr-
ževanja vojske in si s tem zapravil zaupanje ter izgubil položaj. Nepreverjena zgodba.)

1453 (Ruše dobijo sejemske, ne trške pravice. Trške pravice zadevajo tudi osebni sta-
tus ljudi, pravice pobiranja trških dajatev, odstopljene sodne, upravne pravice, trško 
upravo … Sejemske pravice so časovno omejene gospodarske (trgovske) pravice, trške 
pa upravno politične pravice trajnejše narave.)

1519 (Zgrajen je bil obrambni stolp, leta 1533, že leto po turški plenitvi, je bil povišan.)

1528 (Ruška cerkev postane podružnica Limbuša, sicer vikariata župnije Hoče. Takrat 
je pogorela cerkev sv. Magdalene, poprejšnjega vikariata.)

Cerkev sv. Jakoba v Limbušu z mogočnim epitafom Herzenkraftom na čelni steni.
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1545 (Zgrajena, prvič omenjena cerkev sv. Henrika pri Arehu na Ruškem Pohorju.

1550/1558 (Zgradili mogočno zidano zaporo pri Fali.)

1625 (Vikariat prenesen na ruško cerkev. Cerkev je bila temeljito obnovljena.

1628 (Opat Hieronim Marchstaller je dal zgraditi cerkev v Puščavi, 1672/77 povečana.

1620/1628 (»Samostanska šola« na Fali kot študijska pripravnica, ne univerza ali 
visoka šola, kot nekateri pišejo.)

1645 (Župnik Jurij Kozina v Rušah ustanovi Ruško latinsko šolo. Deluje do leta 1761.

Latinska šola, pred katero je nekoč stal gledališki oder,  
okoli cerkve pa je bilo locirano še pokopališče.

1650/1659 (Dograjena in povečana cerkev sv. Henrika.)

1676/1698 (Cerkev v teh letih vodi Luka Jamnik. Vili Jevšnikar ima to obdobje za 
»zlato dobo« cerkve. Prizidane so bile štiri kapele. Leta 1675 je pričelo tudi pol stoletja 
baročnih prezidav. 1676 številne rezbarije, oltarji učenca ruške latinske šole, deželnega 
kiparja Janeza Jakoba Schoya.)

1677 (Povečan je bil kor, pevska empora.)

1678 (Župnik Luka Jamnik, »oče Rušancev«, da zgraditi prvi vaški vodnjak za ljudi.)

1678 (Narejena prižnica.)
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1680 (Luka Jamnik postavi v Rušah »gledališki oder«. Igre so se igrale do leta 1722.)

1684 (Ruška cerkev postane samostojna župnijska cerkev.)

1685 (Luka Jamnik zgradi dijaški dom, konvikt, kasnejšo kaplanijo.)

1689 (Zgrajeno gospodarsko poslopje in farovž, ki je pogorel dvakrat: leta 1713 (bil 
je takoj obnovljen) in leta 1779. Župnik Goličnik je v sedanjih gabaritih zgradil do 
leta 1783 novega.)

Kronogram nad južnimi vrati v to zgradbo, ki daje letnico 1783, glasi:

Sijajno to župnišče je iz pepela prišlo novo.

Obnovljeni farovž, ki ga je leta 1783 (po velikem požaru 1779) postavil župnik Goličnik.

1703/1715 (Štefan Jamnik, »oče ruške cerkve«, nadaljuje z velikimi vlaganji, novo-
renesančnimi in baročnimi spremembami. Daruje tudi po tem, ko ni več služboval 
v Rušah.)

1710/1721 (Pevska empora, štukature Petra Zaara, freske Karla Vogla, učenca RLŠ. 
Freske tudi kasneje.)

1719 (Zgrajena ruška kalvarija. Darovali so jo ruška zakonca, kmeta Marin ter Urban 
Hleb. Del te poti je bila kamnita skupina, kasneje postavljena na Glaserjevo grobnico 
pred cerkvijo.)

1724 (Nova prižnica, dar župnika Černogoja iz Limbuša, delo vrhunskega umetnika 
Mihaela Pogačnika.)
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1728 (Ob svoji zlati maši Štefan Jamnik daruje glavni oltar, 1736 še dva stranska 
oltarja.)

1751 (Ukinjen je bil oglejski patriarhat, pod čigar ingerenco je sodila ruška župnijska 
cerkev. Smolnih pride iz župnije Lovrenc v župnijo Ruše.)

1753 (Orgle Janeza Janescheka, čez dve leti pozlatarsko okrašene.)

Zadnji ostanki ruške Kalvarije.

Ruška cerkev, kot jo skrajšano imenujemo, meri v dolžino, z ladjo in prezbiterijem vred, 
preko 30 m. Ladja je široka okoli 10 m, brez stranskih kapel, svod se pne na najvišji 
točki do 14 m. Barokizirana gotska cerkev ima tloris v obliki križa, zunanjo arhitek-
turno podobo pa krasi visok stolp, zvonik. Cerkev je obdana z velikim župniščem, 
kaplanijo, zgradbo nekdanje latinske šole. Gospodarsko poslopje in »svinjak« nimata 
posebne vrednosti, Kamnita skupina pod križem južno med cerkvijo in kaplanijo pa 
je od časa zelo načeta umetniška kiparska znamenitost iz 1731. leta. Nekoč je cerkev 
obdajalo »gledališče«, na katerem so se izvajale verske igre, pa tudi pokopališče, na 
katerega je segal del odra. Kasneje je bila gledališka lokacija pomaknjena nekaj deset 
metrov južneje, na današnji Trg vstaje, v park pred sedanjo občinsko zgradbo. Bila je 
obrnjeno proti vzhodu, z odrom na mestu današnje zgradbe Trg vstaje 10. Gledališče 
je bilo amfiteatralne oblike, s privzdignjenimi nasipi zahodno in južno od osrednjega 
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prostora. Danes ni več sledu o tem, a bi bilo to vredno s kakšno informacijsko tablo 
vsaj označiti.

Še bolj znameniti so šolski prostori, stavbe. Nahajali so se na mestu latinske šole in 
blizu nje. Ta že nekaj let sameva, a v njej je predvidena vzpostavitev ruškega muzeja. 
Ta bi lahko bil tudi v zgradbi bajeslovnega Odeuma v neposredni bližini. Danes se v 
njem nahaja lepotilni salon … Sicer pa so pouk izvajali v različnih zgradbah v nepo-
sredni okolici cerkve.

Bajeslovni Odeum, »prvo gledališče« na Štajerskem.

O prostorih in sploh fenomenu ruških šol, o gledaliških igrah je bilo objavljenih že 
precej razprav, knjig, zato jih prav posebej podrobno ne opisujemo. Enako velja za 
bralna in druga kulturna društva ter njihovo dejavnost, povezano s središčem Ruš 
okoli cerkve. Veliko pa je napisanega še o cerkveni, izredni umetniški notranjščini.27 
Karkoli omenimo, najsi bodo to slike, freske, stebri, oboki, v ruških glažutarnah 
narejen lestenec, mnogi kipi, rezbarije in štukature, oltarji, prižnica, pevska empora 
ali orgle, posamični detajli, kot so ključavnica vhodnih vrat, kropilnika, Jamnikov 

27 Notranjost cerkve je v največjem delu posvečena občudovanju Marije in njenih del, milosti, dobrote. 
Številni duhovniki so si nadeli njeno ime, celo v ženski obliki, ustanavljane so bile Marijine družbe, 
večina gledaliških iger je bila povezana z Marijinimi deli, v Rušah smo imeli Marijin vrtec … »Marijino 
ime« je delovalo kot povsem realna sila, moč v vsakdanjem življenju, kot izredna aktivacijska 
potentnost.
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epitaf, marmornata kamnita tla ali klopi v ladji …, prav vse je vredno pozornosti in 
občudovanja. Notranjost ruške cerkve je tako bogata, da bi v njej stežka našli kak kva-
dratni meter, na katerega bi bilo mogoče »narisati še grafit« … Umetniška vrednost 
ruške cerkve izpod peres dobrih poznavalcev umetnostne zgodovine je že popisana 
v podrobnostih. V tej knjižici opozarjamo le še na to, da je ta notranjost resnično 
spomenik Marijinemu kultu. Kdor hoče razumeti fenomen Marijine cerkve v Rušah, 
mora temu posvetiti nekaj pozornosti. Mi pa bomo zaključili »opis« tako, da bomo 
našteli večino ustvarjalcev, pomembnih za umetnostno zgodovino, ki so avtorji del 
tudi v številnih drugih cerkvah. Naštevamo: Janez Jakob Shoy, kipar; Peter Zaar, 
štukature; Janez Krizostom Vogl, freske; Franc Mihael Strauss, Janez Mittermayer, 
slikarja; Jožef Straub, Mihael Pogačnik, Krištof Rudolph, kiparji; Janez Janeschek, 
orglarski mojster; Franc Leeb, Bernard Voegerl, mizarja; Valentin Kracher, Jurij 
Pirkher, Dominik Cocconi, pozlatarji. Vsi utvarjalci niso prepoznani, zato jih lite-
ratura tudi ne more navesti.

Kronologija je po letu 1760 zelo hendikepirana, saj so cerkvene kronike za naslednjih 
135 let pogrešane, če ne celo izgubljene. Kronika obstaja zopet od leta 1895 naprej in 
se še danes seveda piše.

Zori ideja o tem, da bi za številne knjige župnijskega urada zagotovili ustrezne prostore ter 
morda obnovili dejavnost nekdanjega Kmečkega bralnega društva.
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1895 (Knezoškof Mihael Napotnik birma 261 otrok, ga. Gorišek, cerkvi zelo naklo-
njena žena župana Gašperja Goriška, zdravnika, kupi veliko preprogo za glavni oltar. 
Cerkev zelo dobro sodeluje z občani, društvi, šolo, občino. Birme in druge pobožnosti 
so bile »množične« tudi v naslednjih letih.)

1902 (Wurzer postane častni občan občin Ruše, Smolnik, Lobnica, Bistrica.)

1904 (Slavijo 900 letnico ob veličastnem »dogajanju«, ki ga »režira« ga. Gorišek. 
Sprevodi z godbo in plamenicami.)

1905 (Obnova cerkve Bičanega Zveličarja, nov portal v pokopališkem zidu.)

1911 (Napeljana elektrika od Pogačnika do Ruš. Občina kupi nekaj parcel za povečanje 
pokopališča, naslednje leto blagoslov novega pokopališča.)

1914 (Država aretira 24 (21?) zavednih Rušank in Rušanov z očitkom veleizdaje. Zaprt 
tudi duhovnik Ilc.)

1915 (Avstrijci kupijo zemljo za novo tovarno, gradijo predvsem vojni ujetniki, gradnja 
končana ob koncu vojne. Gradi se tudi HE Fala.)

1916 (Zasegli 4 zvonove: 1 v Rušah, 2 na pokopališču, 1 na Smolniku. Še 2 zasežena 
naslednje leto.)

1917 (Cerkev od občin kupi pokopališče.)

1918 (Na železniški postaji trčita ogrski sanitetni vlak z ranjenci in tovorni vlak. Umrli 
tri vojaki. Navdušenje nad končanjem vojne, ustanovljen Narodni svet, veliko slavje. 
Kronist zapiše, da so bili vsi enotni.)

1923 (Velik shod »Marijine družbe«, ustanovitev »Marijinega vrtca«.)

1926 (Velike poplave, slaba letina. Drago Kobi postavi gozdno žičnico v Logu. 
Blagoslov brizgalne in gasilskega doma.)

1928/29 (Velika obnova cerkve, vinogradov, prispevajo farani in Tovarna dušika, ki 
je bila lokalni cerkvi ves čas materialno naklonjena.)

1930 (Ureditev pokopališča, jame za odpadke in smeti, poleg te jame prostor za pokop 
nekrščenih otrok.)

1931 (Velik pritisk gospodarske krize, TDR odpusti 250 delavcev, akcija za zbiranje 
pomoči za revne, brezposelne. Ponovna akcija leta 1937.)

Tovarna vžigalic leta 1931 zapre vrata … V kroniki zapis »nehalo se bo brezmejno po-
pivanje, narod se bo streznil in pripeljal na pravo pot.«

Požar v TDR, nova šola odpre vrata, posvečeni novi zvonovi.)



35

Ruše – cerkev matere božje

1933 (Prične gradnja ceste Ruše /Areh.)

1935 (Obnovljena Kalvarija.)

1941 (Nemci zasedejo Ruše.)

1944 (1. 11. zračni napadi na Ruše, 4 mrtvi pri Črnkovem bunkerju.)

1945 (Navdušenje nad osvoboditvijo, mirom, ločitev cerkve od države. Občina zasede 
kaplanijo.)

1946 (Verouk samo z dovoljenjem, znižane intencije.)

1949 (Pokopališče podržavljeno.)

1952 (Ukinjen verski pouk v šolah. Narodna banka FLRJ v kaplaniji. Odseli se 1954, 
vselijo se Zavod za socialno zavarovanje, Uprava za gozdove, Ljudska milica, SZDL.)

1959 (Nacionalizirano župnišče, vrt, travnik, polje, šola, cerkev.)

1961 (Cerkvi se vrneta župnišče in stara šola. Popravila cerkve na Smolniku. Nova 
cesta na Smolnik.)

1969 (Kronika zabeleži Armstrongov pristanek na Luni. Na »ruško nedeljo«pripeljeta 
dva avtobusa avstrijskih romarjev in kar osem avtobusov iz Vojnika. Tudi v prejšnjih 
letih in kasneje se beleži veliko romanj. Po pet in več maš na dan.)

1971 (Cerkev proda zemljišča za gradnjo blokov. Uredi se kanalizacija okoli cerkve. 
Prodaja parcel za stanovanja še tri leta kasneje in leta 1976.)
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1974 (Pričnejo se večja restavratorska dela v cerkvi.)

1977 (Velika delovna nezgoda v TDR, pet mrtvih.)

1979 (Popravila in obnove v župnišču.)

1980 (Umre Josip Broz Tito. V kroniki Titu zelo naklonjena ocena.)

1983 (Popravilo cerkve Bičanega Zveličarja. Nadaljuje se leta 1986/7.)

1988 (Obnova smolniške cerkve, cerkve v Rušah.)

1989 (Lobnica izredno narasla, tri ljudje umrli. Obnova cerkve in župnišča.)

1990 (Velika gradbena dela okoli cerkve, denivelacija terena, preko 2000 kubičnih 
metrov zemljine … Uničeno nekdanje pokopališče.)

1991 (Ustanovljena župnijska Karitas. Praznovanje 900 letnice prve omembe Ruš. 
V kroniki je zabeleženo, da na svečanosti predstavnik krajevne skupnosti ni posebej 
pozdravil škofa Krambergerja. V času vojne za neodvisnost se je v cerkvi vsak dan mo-
lilo za mir. Obnove kapele na vasi, ostrešja stare šole, notranjosti cerkve. Slovesnost ob 
130 letnici cerkve na Smolniku. Ob Božiču v kroniki zapis »vračajo se stari časi.«)

1993 (V kroniki pripeto zahvalno pismo Marije Zlodnjak sv. Mariji. Avtorica se za-
hvaljuje na več straneh za lastno čudežno ozdravljenje po priprošnjah ruški Mariji.)

1994 (Veliko popravilo orgel. Sofinancirala država in občina. Župnik ocenjuje, da se 
z denacionalizacijo zavlačuje. Zapiše svoje zadovoljstvo nad izidom lokalnih volitev, 
na katerih slavita desnica in nekdanji študent teologije.)

1995 (Obeležitve 350 letnice RLŠ, začetek obnove zgradbe, financirane pretežno s 
strani občine. Kaplanija vrnjena župniji, najemniki dodobra obnovljene zgradbe (ve-
liko vložila TDR) se izselijo - šahovsko društvo, likovno društvo, »muzej«. Razlog: 
previsoka najemnina. Sporna »kulturna« dejavnost lokalnega podmladka vladajoče 
politične stranke v državi usahne. Nadomestne prostore bivšim najemnikom kasneje 
zagotovi občina.)

1996 (Novi zvonovi, obnovljeno dvorišče.)

1998 (Obnavljanje župnišča.)



37

Ruše – cerkev matere božje

Sliki, ki sta »izginili« iz pokopališke cerkvice - danes že najdeni in restavrirani.

2006 (Aktualni župnik nastopi službo v Rušah. Dal obnoviti cerkev na Smolniku, po-
kopališko cerkev, zgraditi novo kapelico v Logu. Omogočil je, da bi se lahko v zgradbi 
latinske šole vzpostavila strokovna muzejska dejavnost, česar pa lokalna skupnost doslej 
še ni uresničila. Dovolj široko je »odprl vrata« še raziskovalcem cerkvene in druge, na 
cerkev vezane preteklosti. Restavratorska dela v cerkvi sv. Marije tečejo permanentno.)

*

Iz novejših kronik bi kdo drug izluščil morebiti povsem drugo vsebino. Morda bi po-
udarjal bolj cerkveno, bogoslužno, duhovno plat, romanja, zakramente, krste, maše, 
obhajila, veroučno ter drugo dejavnost, primicije, prihode in odhode duhovnikov, 
obiske visokih dostojanstvenikov. Morda bi zapisal kaj o vinskih in drugih letinah, 
ki so jih v kroniki dosledno popisovali in komentirali. Moj izbor je raje sledil tistim 
dogodkom, ki omogočajo »zaslutiti« razpoloženje, dobiti širši »vtis« o vlogi, pomenu 
cerkve v ruški, tudi laični skupnosti.
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O ROMANJIH V RUŠE IN O PROŠČENJIH

Romanja so potovanja v kraje, ki so od nekdaj pritegnili s svojo pojavnostjo, pomembno 
zgodovino, dogodki. Seveda imamo v mislih potovanja verskega, religioznega značaja. 
Organizirajo se pod cerkvenim okriljem, z jasnimi cilji. Vsako potovanje, shod ni roma-
nje, se pa turistična, poslovna, izobraževalna … in verska potovanja pogosto prepletajo. 
V tej knjigi razumemo s pojmom romanje samo tista romanja, ki so usmerjena k za 
vero pomembnim krajem, deželam, cerkvam, svetim ostankom, grobovom apostolov in 
mučencev, mestom prikazovanj, uslišanjem priprošenj, posebnih milosti itn. iz verskih 
razlogov in intimnih religioznih vzgibov ali »zapovedanih«, obveznih obiskov svetih 
mest (islamizem, judovstvo). V zgodovini se tako srečujemo z različnimi pojavnimi 
oblikami. Nekateri menijo, da vsaj od začetka visokih civilizacij oz. prehoda bakrene 
v bronasto dobo naprej. Tako naj bi številni objekti romarskega značaja obstajali že 
v starem Egiptu in v Mezopotamiji, o tem, da se je romalo v časih herojske Grčije, k 
bližnjevzhodnim templjem ali v Stoneheng, k svetim rekam (Ganges) in na svete gore 
(Fudži) daleč pred Kristusovim rojstvom, pa ni nobenega dvoma. Na romarske poti se 
podajo pripadniki najrazličnejših veroizpovedi, zlasti vseh velikih, svetovnih, morda 
pa bi lahko bili protoromarskega značaja tudi obiski mest pokopanih prednikov, mest 
mrtvih pri raznih domorodnih skupinah, ki so še na začetnih razvojnih stopnjah.

Franc Kovačič, avtor obsežne Zgodovine Lavantinske škofije, je nekaj strani namenil 
božjim potem. Predstavi nam izpričana romanja Slovencev, ki so se pričela v poznem 
srednjem veku. Romali so v oddaljene kraje, v Sveto deželo za časa križarskih vojn, pa 
v Rim seveda in v za Slovence tako ljube romarske kraje, kakršna sta bila Mariazell 
in Oglej. Kmalu so se pričela romanja v bolj bližnje kraje, kraje na slovenskih tleh in 
Ruše so že nekdaj imele velik ugled med njimi. Med starejšimi božjepotnimi cerkvami 
Kovačič navede še cerkev Sv. Areha na Pohorju. O tem, kako dolgo tradicijo imajo ro-
manja v Ruše, pove nekaj tudi primerjalni podatek, da so se v istem času, ko je pričela 
z delom ruška latinska šola, sredi 17. stoletja »potegovale za romanje stara Ptujska gora, 
novi pohorski Areh in šentpavelska Puščava.«28

O ruški cerkvi, Mariji, romanjih in drugih, s to cerkvijo povezanih dogodkih, ljudeh, 
institucijah, zgradbah, umetninah so pisali številni avtorji. Najprej seveda z njo po-
vezani duhovniki. Kasneje bolj ali manj vneti raziskovalci in razlagalci. Poleg drugih, 
pretežno ljubiteljskih piscev, najdemo še izvrstne znanstvenike zgodovinske, arhivar-
ske, umetnostne, izobraževalne, gledališke stroke. Najbolj zavzeto in najmanj kritično 
so pisali domači duhovniki, ki so nam zapustili veliko zbranega gradiva, dokumentov, 
knjig, kar nekaj (ne)objavljenih razprav, (osnutkov) člankov, zlasti pa del napisanih 

28 Jože Koropec, Ruška latinska šola – historični kontekst, str. 11
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kronik, ki žal niso vse ohranjene. Najbolj slavno tovrstno delo je Mezneričeva Notata 
Rastensia. Zanjo, pravi sam, je črpal snov iz listin, kroniških zapisov, ki so jih zapustili 
njegovi predhodniki Janez Maria pl. Liechtenheim 29, Jurij Kozina30, Luka Jamnik31. 
Veljajo za izgubljene. Mnogo podatkov za opis in razumevanje zgodovine ruške cerkve 
(in okolja) pa so nekateri našli v kasneje pisanih, nekaterih že tudi pogrešanih kroni-
kah (Marko Goličnik, Janez Godina, Matija Wurzer, duhovniki 20. in 21. stoletja).

Vili Jevšnikar, župnik v Rušah od leta 1953 naprej, je nek svoj rokopis naslovil tako, 
da se je zgledoval po slavnem predhodniku Vurcerju. Naslov glasi »Ruše - slavna božja 
pot«. Ne da bi kakorkoli podvomil, je zapisal o »svoji« cerkvi, da »to ni navadna 
vaška cerkev … Ruše in ruška cerkev imajo za seboj slavno zgodovino … ne toliko kot 
župnija … temveč bolj kot božja pot, ki je slovela že v 10. stoletju.«32 V nadaljevanju 
Jevšnikar piše: »Ko je bil 8. septembra leta 905 prvi romarski shod, se je sešla že velika 
množica pobožnih romarjev. Od tedaj naprej je število romarjev stalno naraščalo.«33 Če 
pustimo vnemar spornost navedene letnice ustanovitve cerkve in prvega romarskega 
shoda ter trditve, da je število romarjev stalno naraščalo, ostane bistvo Jevšnikarjeve 
izjave. Romanja v Ruše so »starodavna«, množična ter sloveča in po tem se ruška 
romarska cerkev tudi loči od drugih, »navadnih vaških cerkva.« Ruška cerkev je v 
tem smislu privilegirana.

Celo stoletje pred Jevšnikarjevo razpravo so Rušam namenili v Slomškovih Drobtinicah 
precej prostora. Uredništvo je notranjo naslovnico obogatilo s podobo ruške Marije 
(s sporno letnico), izobraževalne strani pa Vurcerjevemu članku z naslovom: »Ruše, 
starodavna božja pot in nekdaj učenosti zibela.«34 Svoj članek prične Vurcer z na-
slednjimi stavki: »Letošnje »Drobtinice« imajo na čelu čudodelno podobo Ruške Matere 
božje. Kteremu Štajercu niso Ruše znane vsaj po imenu? Slovijo že od starodavnih časov 
kot zelo obiskovana božja pot, kar med drugim to svedoči, da še zdaj štajarski Slovenci 
sploh poznajo ruško nedeljo in ruški tjeden.« O tem, kako zelo je cenil ruško zgodovi-
no, kako jo je Matija Vurcer Priruški morda celo precenjeval, se je moč prepričati iz 
njegovih pogosto zelo zanosnih besed. Za Ruše pravi, da so bile v času turških vpa-
dov in drugih tegob »mirno zavetje znanosti, gojišče keršanske omike, varni kraj svete 
pobožnosti in tolažljivo pribežališče v mnogokterih stiskah in bolečinah. Spodobi se, da 

29 Po Vurcerju Rušan, zaslužen za gradnjo cerkvenega stolpa in novi zvon, ob turških vpadih 1532. leta 
pa bil ujet in »na kose razsekan«.

30 V cerkvi pokopani ustanovitelj ruške latinske šole.
31 Po Vurcerju bi si zaslužil vzdevek »oče Rušancev in učeče mladeži in prenovitelj cerkve«. Dal je postaviti 

ruški »gledališki oder«.
32 Vili Jevšnikar, neobjavljeni rokopis, str. 1, poudaril RV
33 Ibidem, str. 13
34 Drobtinice, 1865-66, str. 185
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se mi Slovenci s svojimi imenitnejimi kraji bolje soznanimo.«35 Uredništvo je Vurcerju 
pritegnilo, ko je zapisalo: »Zares obžalovati je, da tako sloveče mesto, kakor so Ruše, 
skoraj sence slave več nima! … Slava Ruške majke božje bodi nam naj veči slava …«36

Podobnih navedb bi bilo možno citirati še več. Lahko bi kdo pomislil celo, da gre za 
cerkveno, versko politično propagandiranje, populizem. A bi se motil. Wurzer je bil 
preveč pronicljivega in iskrenega duha, da bi se tako »profaniral«. Bil je iskren ver-
nik, prosvetitelj, rodoljub (lokalpatriot), Marijin častilec in še kakšno moralno etično 
kvaliteto bi mu lahko pripisali.37 Zato je tudi romanje razumel kot intimno, zavestno, 
odgovorno osebno odločitev, ki naj bo v skladu z vestjo slehernega romarja. Tistim, 
ki tega niso mogli uskladiti s svojim vsakdanjim habitusom, je svetoval celo, naj na 
romanja ne hodijo. Ugotavlja, da je vse manj udeleženih na romarskih pohodih in 
da so številni romarji »slab sled obilnih množic prejšnjih spokornih romarjev. Zdajni 
kažejo sploh malo duha prave pokore, zato pa tudi za nje vsahnuje zmiraj bolj studenec 
Marijinih milosti, tako da bi za nektere boljši bilo, da bi Marije žalit ne prišli.«38

Za to, da bi bolje omogočili presojo, razumevanje spoštljivega odnosa do romanj, 
verovanj v čudeže, čustvovanj, darovanj in drugih praktičnih ter duhovnih vidikov 
potovanj romarjev, povezanih z vsem tem, je potrebno kratko predstaviti nekaj di-
menzij bogočastja, božjih poti itd. Pri tem ni pomembno, kakšen odnos vzpostavimo 
do teh fenomenov z vidika naše (ne) vernosti. Pomembnejši se zdijo razlogi in efekti, 
nesporni z vidika našega vsakdanjega življenja, vrednotenja le - tega, spoštovanja de-
ontoloških postavk itd. Povedano nekoliko drugače - ni pomembno, kaj sporočamo, 
pomembno je, kaj res mislimo in kako ravnamo. Če se zdijo navedeni stavki preveč 
zapleteni, jih lahko razvežemo v preprost vsakdanji govor tako: človek lahko izpove-
duje eno in počne drugo, a je pri tem vseeno učinkovit, uspešen. Vest ga pri tem nič ne 
ovira, »ne peče.« To vodi v pogubo človeka, če pomislimo nanj kot bitje prihodnosti. 
Človek pa lahko vztraja pri privzetih moralnih, etičnih, občečloveških vrednotah in 
normativih, jih upošteva, tako rekoč adoptira, tudi če bi v določenem trenutku lahko 
izbral bolj »učinkovito«, osebno bolj koristno rešitev. Tvega torej, da bo trenutno ži-
vel »slabše«, manj ugodno, udobno in manj »srečno«. Seveda, če pristaja na merila 
utilitarnega, pragmatičnega, učinkovitega življenja, ki pa je samospoštovanja, vesti 
in časti nevredno. Na koncu pristanemo vedno na mejah »vesti«, ki ne bi smela biti 
sprta z občečloveškimi, humanimi, kantovskimi načeli etike. Kaj je vest, kdo odloča 

35 Ibidem, str. 185
36 Celo uredniško opombo beri v Drobtinicah, str. 201.
37 Glej o njem več v knjigi Ruški domoljubi v istoimenskem članku V. Rezmana
38 Drobtinice, str. 194
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o njenih mejah, vsebini, pa je zelo pogosto vprašanje moči posameznika. »Prave od-
govore«, kako ravnati, da ne bomo v sporu s humanim,humanitarnim, solidarnim, 
vedno šele iščemo!

Če vemo, kaj je napisal M. Vurcer, ki ga sedaj tako pogosto evociramo v razpravo, se 
dileme le nekoliko razčiščujejo. Ni nujno, da bi stavili zmeraj na »aksiome«, ki so jih 
izrekli veliki filozofi, znanstveniki, politiki. Včasih so nam v pomoč pri osmišljanju 
vsakdanjega življenja tudi nam bolj bližnji razmišljujoči ljudje. Eden takih je gotovo 
Matija Vurcer. Zanimajo nas njegova razmišljanja o božjih poteh, torej o poteh v Ruše, 
k Materi božji in o romanjih nasploh.

Ko opisuje romanje k »tej starodavni cerkvi« in se pritožuje čez slabe zglede zadnjega 
časa, pojasni hkrati svoje videnje, razumevanje. »Romanje iz pravega namena in v 
duhu pokore je steza proti nebesam.«39 Tako odločno in nedvoumno je to zapisal, 
da kar nekako logično sledi še poizkus pojasnila, kaj je tisto, zaradi česar od vekomaj 
ljudje različnih, skoraj vseh velikih ver, gredo na romanja?

Včasih so imela romanja kajpada drugačno podobo. Romarji, ki so se odpravili na pot, 
so se tako odločili zaradi osebnih nagnjenj ali pa so romali še v imenu drugih. Romali 
so v svete kraje, dežele, v kraje s posebnim pomenom in ti kraji niso bili že kar v »sose-
dnji vasi«. Potovali so v oddaljene kraje, dneve, tedne, mesece, celo leta dolgo. Potovali 
so na konjih, romarskih vozovih, največkrat peš, odvisno od socialnega statusa in pre-
moženjskega stanja. Za takšna romanja pa se niso odločali kar čez noč, odvisno »od 
vremenske napovedi«, kar se dogaja danes, pač pa po dolgotrajnih pripravah. Osebnih, 
skupinskih, fizičnih, denarnih, in kar je najpomembnejše, duhovnih. Ko skuša naš žu-
pnik pojasniti, katera skrivna sila je izza teh pohodov, na katere se verniki (katoličani) 
odpravijo povsem svobodno, brez zaveze ali celo prisile (za razliko od muslimanov na 
primer), zapiše: »Neka skrivna moč goni človeka spod domače strehe na ptuje, kakor da 
bi ne bil na pravem domu. Išče si mir svojega serca, želi se znebiti domačih skerbi, ki ga 
noč in dan vnemirujejo in v pobožnosti motijo; zato hiti na svoje kraje tihega miru, kder 
se nebesa s svojimi milostimi nižej k zemlji spuščajo in bogatijo te, ki so jih vredni.« Tako 
razkriva Vurcer svoje teološke poglede in se obenem povsem »pragmatično zavzame« 
za svojo cerkev in Ruše. Pravi: »Neoveržljiva resnica je, da si Bog posebne kraje izvoli, 
kder naj rajši po Mariinih rokah obilniši svoje gnade deli, skeleče srčne rane ozdravlja, 
in žalostnim vroče solze briše. Da si je Bog med drugimi tudi ruško cerkev v to odbral, ne 
pričuje samo njen čudežni začetek, ampak mnoge obljube semkaj storjene in neštevilne 
po Mariji sprošene dobrote v dušnih in telesnih nadlogah, od katerih zapisniki govorijo 
in razne podobe v cerkvi pričajo.«40

39 Ibidem str. 194
40 Prav tam, str. 194
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Vurcejeva pripoved ni samo »literarno lepa«, pač pa za vernike tudi zelo prepričljiva. 
Nič čudnega, da je veljal za zelo uglednega, priljubljenega, spoštovanega gosta v vsaki 
družbi. V družbi navadnih delavcev, kmetov, grofov, cerkvenih veličanstev, premožnih 
lastnikov, direktorjev, politikov, učiteljev, otrok in žena. S temi kratkimi mislimi, ki 
jih je zapisal, pa je hkrati razkril vse bistvene strukturne dele romanj. Povedal je, kaj 
je bistvo romanj. Zbližanje človeka z bogom, z neskončnim, s tem, kar seže čez naše 
vsakdanje muke, kar je človekova večna ambicija. Pokazal je na univerzalne razloge, 
vzgibe za romanja. Človekov stalni nemir, negotovost, grešnost v življenju, strah pred 
končno sodbo in hkratno upanje, da bo deležen milosti. Razkril je cilje, smisel romanj, 
odpuščanje, pokoro, zaobljube k pravičnemu, brezgrešnemu življenju. Vedel je, da imajo 
romanja večplastni smisel, cilje. Sam je preferiral duhovne, a ni skušal zanikati tudi 
drugih, bolj »posvetnih«, materialnih, za užitkom stremečih, koristolovskih, dobič-
karskih, trgovskih … Jih je pa nekako odklanjal z besedami »boljše, če bi Marije ne 
prišli žalit«. Različni strukturni vidiki romanj tudi dandanes ne bi smeli biti neopa-
ženi. V ospredju bodo, v to kaže upati, v Rušah ostali duhovni, verski, občečloveški, 
humanistični aspekti, slišani pri mašah, pridigah na ruško. Prav tako pomembni so 
socialni stiki, pred časom še bolj redke priložnosti masovnejših socialnih zbliževanj, 
tkanj čustvenih vezi, oblikovanj družinskih, sorodstvenih, prijateljskih razmerij, pre-
prostega veseljačenja, zabav v povezavi s kulturno dejavnostjo, ohranjanjem tradicije 
itd. Za nameček še gospodarski vidiki, ki presegajo zgolj »turistične« dimenzije, 
če pomislimo na spremljajočo drobno domačo obrt, gostinstvo in drugo storitveno 
dejavnost, umetnostno obrt in še kaj, kar bi lahko prispevala lokalna skupnost v in-
frastrukturnem smislu.

Seveda bi bilo povsem nedopustno, če bi zgrešili »jedro«. To pa je vsekakor katoliška, 
post protestantska usmerjenost, ki je izrazito izpostavila Marijino osebnost (na primer 
jezuiti) in njene milosti. Prav Marijine milosti in čudodelnost so pritegovale romarje v 
Ruše stoletja dolgo, že zdavnaj pred protestantskim revoltom. Zato si bomo v kratkem 
priklicali v spomin še nekatere legende o Marijinih čudežih in hvaležnosti uslišanih, 
torej o bogatih darovih ruški cerkvi, ki nekateri še danes krasijo in bogatijo našo dedi-
ščino. Od tod so tudi razumljivi privilegiji Ruš in njihove cerkve, ki so bili omenjeni.

Pravi razcvet romanj v Ruše je pričel po letu 1387, ko »so Ruše dobile Marijino 
cerkev, ki je hitro postala slovita romarska pot in v njeni senci se je vas kar naj-
lepše razvijala.« O pomenu romanja na »ruško nedeljo« so takrat razmišljali tudi 
šentpavelski opati, ki so dajali navodila, kako takrat ravnati in za gospoščino pobirati 
mitnino. Ko pa je Filip Švajgar, ki je bil duhovnik v Rušah v letih 1469 - 1485 »pri-
skrbel iz Rima razne odpustke, se je božja pot še bolj utrjevala.«41 Župniki, verniki, 

41 Tako piše po Wurzerju še Jevšnikar, rokopis, str. 13
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gosposka, obrtniki in drugi so bili navdušeni privrženci romanj. 42 Romanja so bila 
leta 1786 sicer odpravljena, a ne za dolgo. Ponovni razmah je dolgo imel dovolj vetra 
v krilih, dokler ni po drugi svetovni vojni in družbenih spremembah vnema res spet 
nekoliko upadla. A vse do danes so zlasti masovnejša romanja ob žegnanjih ohranila 
atraktivno moč.43 Na očeh so bolj posvetni vidiki, ki pa le razkrivajo genezo našega 
odnosa do romanj.

Včasih so bila, kot rečeno, množična. Romarji so prihajali iz naše regije, tu in tam tudi 
iz bolj oddaljenih krajev in držav. Rušani so bili nad romarji navdušeni, zato je v pri-
čakovanju njihovega prihoda moral nekdo v cerkvenem zvonu stražiti, se ozirati proti 
vzhodu, da je pravočasno dal znak, ko je opazil, da so procesije tik pred ciljno vasjo. 
Tedaj so Rušani in Rušanke krenili proti Bezeni, da bi jih tam sprejeli in jim izkazali 
dobrodošlico. Običajno so se pražnje oblekli, praznično vzdušje pa je zagotovila tudi 
godba, ki je romarjem igrala med potjo. Sploh je bilo godbe, petja, prijaznosti, vzhi-
čenja v obilju. Nekateri romarji so bili tako goreči, da so pot do Ruš nadaljevali bosi 
ali celo po kolenih. Vzhičenosti je bilo res veliko že na poti, tako kot kasneje procesij 
okoli cerkve in po vasi, veliko je bilo maš, pa hrane in pijače, druženja. Ljudje so spali 
pri sorodnikih ali znancih, po gostilnah, pri kmetih, na podstrešjih in v skednjih, 
verniki, ki niso imeli kam drugam, so noč preživeli kar v cerkvi ali pod milim nebom.

Dokler jih ni predramila zgodnja maša, peta že ob prvem svitanju. Maš je bilo veliko, 
od ranega jutra preko dne do poznega večera. Zato so domačemu duhovniku priha-
jali v pomoč župniki od drugod. Koliko obhajil, spovedi in pokor, odpustkov »se je 
zgodilo«, ni moč natančno ugotoviti. A na vseh prireditvah, vključno z gledališkimi 
igrami, se je »zgodilo« veliko, tako da so nekateri ocenili, da je bilo kdaj tudi preko 
40.000 obhajil in 2000 maš letno, celo 5000 obhajil v enem dnevu, po 20.000 je bilo 
obiskovalcev gledaliških iger, ljudi, obhajanih v stoletju, ko je delovala ruška latinska 
šola (1645 - 1761), pa skoraj tri milijone. Zlasti so se v takih časih angažirale še razne 
bratovščine44 in duhovniki ter obrtniki vseh vrst. Posla je bilo namreč res veliko, 

42 Še najbolj so bili nasprotni protestantje, a ti v Rušah niso imeli velikega vpliva. Za to sta imela velike 
zasluge dva ruška župnika iz druge polovice 16. stoletja, Nikolaj Šintler in Simon Nunhard. »Bila sta 
ta dva farmeštra goreča borivca zoper krivo luteransko vero, oborožena z resnico božjo in mogočno 
molitvijo sv. roženkranca. Po njuni neutrudljivi prizadevi ni krivoverstvo tukaj korenin pognalo.«(Tako 
Vurcer v Drobtinicah na str. 204.) Benediktinci (tudi šentpavelski) so nasploh v času protireformacije 
pokazali odločen odpor do reformacije, luteranstva, »krivoverstva«, in zanje je bil sv. Areh simbol 
takega odpora.

43 Roma se seveda ne samo v »naš kraj«, ampak tudi iz Ruš v druge kraje. Glavni subjekt teh romanj je 
običajno lokalni duhovnik. Kam, kako pogosto in kako številno se roma, župniki beležijo v lastnih 
kronikah, katerih branje razkriva številne podatke, dogodke, duhovno usmeritev in še kaj.

44 Wurzer jih v svojem članku (str. 200) našteva v naslednjem zaporedju: 
- Leta 136o je duhovni pastir Joahim Ebner vpeljal pobožnost sv. roženkranca 
- Leta 1650 bratovščina sv. rešnjega Telesa 
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v cerkvi pa so se v velikem številu nabirala še votivna in druga darila. Jože Koropec 
poroča, da je leta 1453 »podelil cesar šentpavelskemu samostanu pravico do letnega 
sejma pri ruški romarski cerkvi za nedeljo po 8. septembru. Opatovi ljudje so začeli tu 
pobirati mitnino in stojnino. Konec 15. stoletja je bilo proščenje na ruško nedeljo v Rušah 
že tako razvito, da se je splačalo Mariboru postaviti svoje ljudi v Betnavo, da so pobirali 
mitnino.«45

V zadnjih letih od tega »blišča« ni ostalo veliko. Če se je včasih praznovalo dva, tri ali 
celo več dni, se danes vse skupaj zaključi bolj na hitro. Če se je včasih »ringlšpil« vrtel 
celo več kot teden dni, ja danes to le še spomin. Če so bili včasih romarji res številni, 
veliko pa je bilo tudi maš in procesij, se danes vse to skrči v znatni meri. Lecnatih src 
se ne proda toliko, da bi bilo omembe vredno, kakšno medico spije le še malokdo, a 
celo neželene bižuterije ni več veliko. Le kdo bi še ostal čez noč ali več dni? Edino, kar 
se bo gotovo še obdržalo v prihodnje, bo verski del romanja, obred, ki teče skoraj po 
avtomatizmu, nekaj sejemskega dogajanja, popitega piva in snedenih pleskavic ter tu in 
tam kakšno srečanje dveh prijateljev, ki se že dolgo nista videla, sedaj pa lahko ugoto-
vita le, da je bilo včasih »drugače«. Študentje so že pred leti (1994) v zaključku svojih 
raziskovanj, ki so jih opravili v Rušah, zapisali: »Ruška nedelja s svojimi stojnicami 
postaja vse bolj sinonim za nekaj umetnega, narejenega, osladno kičastega, kar Rušani 
na kratko označijo kot »ciganija««.46 Žal je taka sodba blizu resnice.

Škoda je vsega tega potenciala, ki ga nosijo romanja. Pred leti smo sicer želeli obrniti ta ne-
gativni trend. Skupaj z občino smo v društvih skušali obogatiti ruško nedeljo z obuditvijo 
gledaliških predstav47, z mednarodnim srečanjem godb in majoretnih skupin, s parado, 
raziskovanjem in razstavami, z narodoslovnimi predavanji, kuhanjem dobrodelnega kotla, 
z brezplačnimi malicami za razstavljavce, brezplačnim najemom stojnic za umetnostno 
obrt, spodbudami okoliškim »eko pridelovalcem«, ročnodelskim udeležencem, ohra-
njevalcem starih obrti, a je ta volja skorajda že izhlapela. Škoda etnološke, žive dediščine, 
škoda duhovnega naboja, pa tudi čisto materialnih in socialnih koristi, ki počasi izginjajo.

Na naslednjih straneh bo zato prikazano in za spomin pridržano še to, kakšno zvezo 
imajo z romanjem v Ruše »čudeži«, kako številna in dragocena darila so bila hvaležno 
dana cerkvi ter kako bi si bilo vredno prizadevati vsaj za ohranitev stavbne, materialne 

- Leta 1674 bratovščina umirajočega Zveličarja 
- Leta 1682 bratovščina sv. Florijana 
- Leta 1705 bratovščina Jezusovega srca 
- Leta 1716 bratovščina žalostne matere božje

45 Jože Koropec, Zemljiške gospoščine …, str. 161, poudaril RV
46 Ruše in Rušani, str. 68
47 Pasijonsko igro so pripravili šolarji OŠ, a župnik ni bil naklonjen temu, da bi se igralo v cerkvi ali vsaj 

pred njo.
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(sakralne in profane)in druge kulturne dediščine. Prav tako bi bilo treba ohraniti še v 
drobcih ohranjeno živo dediščino. Zdi se, da aktualne javne institucije za to nimajo prav 
velike vneme in da spremljajo le to, kar samo po sebi teče v civilni družbi, pogosto pa še 
tega ne. Tako je možno, da so etnološko nam tuje novotarije, kot na primer noč čarovnic, 
valentinovanje deležni več pozornosti, celo materialne, finančne podpore, kot starodavni 
običaji, šege našega okolja, celo več kot »ruška«. A dokler ne bo varstvo in ohranjanje 
kulturne dediščine smiselno umeščeno v dolgoročne in integralne razvojne koncepte 
lokalne skupnosti, dokler bodo posamični poizkusi skorajda indiferentno opazovani s 
strani kot nekaj dopustnega, pa ne najbolje podprtega ali celo spodbujanega, se bo kulturna 
dediščina »po tihem izgubljala«. Zagotovo je pogrešana proaktivna vloga javnih zavodov 
na področju kulturne dediščine. Če je varstvena kdaj pa kdaj še opazna, pa razvojna in 
izobraževalna, promocijska kažeta na letargijo. A kako bo dediščina »preživela« brez 
muzejev, skansenov, založniških projektov, vsaj obeležitev v prostoru (informacijske 
plošče, spominski parki …), domoznanskih oddelkov, polic, kjer so knjižnice pre-
velik zalogaj …? Kot da nekateri ne morejo spregledati, da je aktualni, pretirano liberalni 
koncept zagotavljanja učinkovite prihodnosti skorajda enak konceptu pozabe preteklosti. 
Tiste preteklosti, ki le troši in nič »ne nese«. Tako preteklost, dediščino razumejo nekateri 
in tudi pri nas se vse bolj razrašča občutek odvečnosti »bremen iz preteklosti«, ki pa so 
vendarle bila temelj za bodoč razvoj. Tistim, ki bi želeli vse postaviti na bojda nove temelj 
(deja vu!), vse ponuditi v odločanje novim človeškim virom, vse osmisliti z novimi pogle-
di, postanejo lastne zmote slej ko prej očitne. Zamenjajo nove upe z vpoklicano starejšo 
gardo … in brezkonceptualno, v danes zagledano življenje se lahko nadaljuje.

Marijini čudeži

Božidar Wurzer ni nikoli dvomil o bajeslovnih začetkih ruške cerkve, zgrajene v pr-
vih letih 10. stoletja. Nasprotno. Prepričan je bil, da so temeljni kamen res vgradili 1. 
junija 900, da so jo v dobrih petih letih dokončali ter vanjo 8. septembra 905 prenesli 
Marijino podobo in da si Bog izbere svoje kraje, v katerih preko Marije svoje milosti 
deli. Ruše naj bi izbral zaradi Marijinega čudeža v zvezi z začetki gradnje prav te cerkve.

Največji in najpomembnejši čudež v Rušah je uslišanje prošnje zakoncev Weissegg 
(Vajsek), ki nista mogla imeti potomcev. Po zaobljubi in rojstvu petih otrok v sedmih 
letih in po dograditvi cerkve se je pričela slavna romarska zgodba. Tisoči so prihajali 
v Ruše, da bi se z zaobljubami Mariji »otresli« težav z neplodnostjo, obvarovali pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, da bi se jim po zaobljubi povrnilo izgubljeno zdravje, 
da bi obvarovali svojo živino in premoženje ali da bi lahko živeli v miru in svobodi, 
ne pa pod turškim jarmom. Mnogi drugi so prihajali iz drugih razlogov, saj milost ni 
bila posebej omejena in tako je v ruški cerkvi najti na »ženski« strani tudi kapelo z 
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oltarjem sv. Dizme, spreobrnjenega »desnega« razbojnika, zavetnika voznikov in na 
smrt obsojenih, ki je bil skupaj z Jezusom in »levim razbojnikom« križan na Kalvariji. 
Vse je bilo povezano s pričakovanji Marijine usmiljenosti (čeprav je povsem jasno, da 
romanje ne pomeni zagotovila uslišanja in novega čudeža) in z razširjenostjo prepri-
čanja, da so bile nekatere prejšnje prošnje vendarle uslišane. O tem govore ponovna 
romanja (zahvalna), romanja navadnih in plemenitih, ubogih in bogatih, preprostih in 
učenih ljudi. Zlasti so se pričakovanja po tem, da se bodo grehi oprali, da bodo odpustki 
primerni darovom povečala potem, ko so se pričeli podeljevati odpustki. Prenekateri 
romar ni bil iskren. A funkcijski rezultat romanj je bil jasen: Deluje, čeprav ne zmeraj! 
In to je seveda zagotavljalo zmeraj nove romarje, procesije, obhajila, darove …!

Poglejmo si najprej ob Weisseggovem še nekaj bolj eklatantnih »čudežev«.48 Največ 
opisanih in izpričanih jih je bilo v zvezi s turškimi vpadi in boleznijo ter naravnimi 
nesrečami. Ko govorimo o »izpričanosti«, nimamo v mislih dokazovanja čudežev, 
pač pa izpričanost ljudi v povezavi z njimi, njihovimi zaobljubami, romanji in darovi, 
ki se omenjajo v različnih pisnih virih in nimamo razlogov, da bi dvomili o dejanskem 
življenju omenjanih. O ruških čudežih beremo v članku J. Curka, da jih je umetniško 
predstavil Dominik Cocconi. Ograjo pevske empore mizarja Franca Leeba v ruški 
cerkvi je leta 1755 »poslikal s sedmimi prizori ruških čudežev«.49

Kropilnik na stebru pod korom. Kdo ve, koliko desetinam milijonom vernikov je ponudil 
blagoslovljeno vodo ta kropilnik?

48 Potrebno je navesti dejstvo, da RKC čudežev ne razume kot nekaj, kar je v nasprotju z naravnimi 
zakonitostmi, kar je za zdrav razum nemogoče. Čudež je nekaj, česar ni moč pojasniti z zakonitostmi 
znanosti, se je pa vseeno zgodilo. Za pojasnjevanje (dokazovanje) veljajo torej druga merila, od 
individualnih (povsem subjektivnih) izkušenj do splošnega »načela«, da, če se že ne da dokazati, je 
treba pač verjeti.

49 Jože Curk, Ruška kronika, str. 97
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Pevska empora (slike Marijinih čudežev na ograji) in Janečkove orgle.

O čudežnih rešitvah iz turškega ujetništva govorijo mnoge zgodbe. Rešeni so v dokaz 
s seboj prinašali razne predmete, okove, verige, zastave in drugo. Kronika in Vurcerjev 
članek jih navajata tudi poimensko in z letnicami. Zgodbi dveh vojščakov sta še pose-
bej vredni omembe. Ena je zgodba Volbenka Serepca, v lokalni javnosti bolj znana, 
druga pa zgodba Petra pl. Weuflerja.

Serepec je bil študent teologije, »izučen bogoslovec«. Udeležil se je bojev zoper Turke, 
a so ga ti ujeli in odpeljali v sužnost. Sedem let je bil zasužnjen. A medtem je opravil 
zaobljube ruški Mariji in leta 1703 čudežno pobegnil iz sužnosti. Z okovi, v katere je 
bil vklenjen, se je še z drugimi zahvalnimi darovi (knjigami) vred napotil v Ruše. Tu 
je kasneje ob pomoči župnika Štefana Jamnika in Bistričanov postal mašnik in do leta 
1711 je služil kot kaplan.

Še bolj dramatično zveni Weuflerjeva zgodba. Peter pl. Weufler je v Ruše tri leta po po-
razu Turkov pred Dunajem prinesel »turško bandero«, zastavo s cerkvenimi simboli. 
»Vojskoval se je ta hrabri vojak pri Salankamenu zoper Turka. Dve krogli mu gresta skoz 
usta; zdaj pade iz konja; ali v tem hipu napravi obljubo ruški čudodelni materi božji. 
Čudovito! Koj na novo oživi, ne občuti ran, zajaše drugoč konja in se tako pogumno in 
srečno vojskuje, da veliko Turkov pobije in imenovano turško bandero pridobi. Do leta 
1728 še je bila tukaj viditi.«50

Ruški materi božji pa se pripisujejo še pomembnejša dela. Zasluga njenega usmiljenja 
bi namreč naj bila, da so bili Turki pred Dunajem poraženi.

50 Drobtinice, str. 196
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»Tačas je klečalo pred ruško materjo božjo noč in dan neštevilno ljudstva« in v »Ruše 
je prišlo nad 50 velikih procesij. Vse je vpilo: »Ruška mati božja, ti nam pomagaj!« In 
Vurcer presunljivo nadaljuje: »Zraven sivega starca moli krepki mladeneč, kterega čaka 
ali smert na bojišču ali turška sužnost; zraven solzne matere joka in trepeče nedolžna 
devica, se milo ozira k Mariji, naj bi jo ovarvala turške divjosti. Niso bile te goreče prošnje 
zastonj, kajti ravno na ruško nedeljo, 12. septembra 1683, ko je neštevilno serc goreče 
zdihovalo: O milostljiva mati ruška!usmili se nas! so bili Turki pred Bečem strašno po-
biti, ujeti kristjani pa rešeni.« (prav tam) Od tod sklepa naš Vurcer: »Ker se je ruška 
mati božja zoper neverne Turke tako usmiljeno skazala, se ni čuditi, da so se keršanski 
vojaki raznih krajev, ki so bili od Turkov vlovljeni, v ječe zaperti ali kot sužnji prodani, 
radi ruški čudodelni materi za srečno rešenje zaobljubljali.« (prav tam, str. 196)

Številni so bili še Marburžani, ki so se prišli k ruški Mariji priporočat, jo prositi za 
varovanje ali odpuščanja grehov. Morda je bila najbolj znamenita lastnica maribor-
skega gradu, Marija Eleonora Ursini - Rozenberška (Khislova), grofica,51 katere 
priprošnja je bila uslišana in je po hudi bolezni ozdravela. A sem so romali še drugi 
bolj ali manj pomembni in znani Marburžani. Kovač Matija Antauer, vdova Marija 
Franzin, uradnik Gabriel Radičnik. Tudi takšni iz takrat bolj pomembnih mest 
so prihajali: z Dunaja na primer Marija pl. Schneeweis, pa dunajski župnik Franz 
Gutsold s someščani. Romarji iz nam bližnjih mest so bili prebivalci Gradca in Gornje 
Radgone. Slednji so se prišli Mariji zahvalit, ker jih je rešila pred hudim ognjem. 
Domači krajani, farani pa so bili Mariji hvaležni, ker je takrat, ko je v okolju konec 
sedemnajstega stoletja tri leta zapored divjala huda kuga, pripomogla, da je tod vzela 
le dve življenji. Umrla sta en otrok in neka dekla, drugi so bili obvarovani, kljub temu, 
da je bilo prebivalstvo drugod zdesetkano.

Morda se danes zdijo takšne prošnje k Mariji komu pretiravanje. Vendar je treba 
upoštevati, da v tistih časih ljudje niso ne poznali pravih vzrokov raznih nesreč in 
bolezni, niti se jim niso znali zoperstaviti. Vse to se je na primer dogajalo, ko ljudje 
niso poznali vloge higiene, ko niso vedeli, kaj je bakterija, okužba, ko ni bilo urejenih 
stranišč, sistemov za odvajanje odpadnih vod, ko so použili marsikakšno danes samo 
še na odpad namenjeno hrano. Ni bilo učinkovitih sistemov pravočasnega obveščanja 
pred naravnimi ujmami, poplavami, potresi, požari. Tudi služb za opazovanje, pre-
prečevanje in reševanje ne. Torej so imeli ljudje »na voljo«le malo tistih, h katerim bi 
se lahko zatekli po pomoč in vera v Marijino usmiljenje je imela toliko več razlogov 
ter privlačnosti.

51 Grofica kljub večkratnim romanjem v Ruše ni imela otrok, zato je lastništvo mariborske gospoščine 
prešlo v roke druge grofovske družine, v roke Brandisov. 
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Za boljšo predstavo o nemoči ljudi naštejmo nekaj takih velikih nesreč, ki so mimo 
kuge ali slabe letine zadele Ruše v obdobju pred tem, ko je Wurzer pisal svoj članek. 
Pripoved o turških vpadih govori, da so ob neki priliki, ko so se Turki namenili iz-
ropati falsko graščino, v Rušah vrgli v dve vedri vsak po en zlatnik. A domačini so se 
hrabro borili in ko so bili Turki poraženi, so v vedrih ostali skoraj vsi zlatniki, ki bi 
jih preživeli turški napadalci v primeru zmage sicer ponovno vzeli.52 Krvavo je tekla 
takrat Drava in trupla niso našla mesta v posvečeni zemlji. Vedno pa branilci niso bili 
uspešni in mnogim so napadalci surovo posekali glave, številna dekleta in žene so bila 
posiljena, mlajši moški pa zasužnjeni. Duhovnik Liechtenheim ni bil edini razsekan 
na konce. Ruška cerkev je bila sicer ograjena z obrambnim zidom, ki še danes stoji, a 
le - ta Turkov ni mogel zadržati. Jih je kdaj mogočni turški zid od Globokarja proti 
Dravi, nekaj metrov visoka in kakšna dva metra široka obrambna ovira?

Falska gospoščina s svojim dvorcem vred je bila za Turke še posebej zanimiva. To je 
bila gospoščina šentpavelskega samostana, ki je bila po ekonomski moči, bogastvu, 
daleč največja v Dravski dolini. S svojo naravno lego ter kasneje, po madžarskih vpa-
dih zgrajenimi fortifikacijami je bila težko osvojljiva. Kljub temu so jo Madžari poprej 
izropali že sredi 13. stoletja, konkurent sosednje gospoščine iz Mute, Oto Pergauer 
jo je razrušil na začetku 15. stoletja, Turki pa so tod sejali strah večkrat. Konec 15. 
stoletja so bili tako rekoč nenehna grožnja (1476, 1477, 1480, 1489). Župnik Kavčič v 
svojih rokopisih navaja, da je bil zadnji večji vdor v našo vas leta 1532. Takrat so Turki 
skupaj z uporniškimi Kruci, ki jim je spodletel poizkus, da se znesejo nad Mariborom, 
oplenili tudi cerkev in ubili župnika Lichtenheima, ki je dal ob cerkvi desetletje prej 
zgraditi zid in obrambni stolp, a to Turkov ni ustavilo.53

Pogosto je v Rušah gorelo. To je bila še ena nadloga, pred katero se domačini niso 
znali učinkovito ubraniti. Nič čudnega. Večina hiš (od tistih nekaj deset) je bila v 
sedemnajstem in osemnajstem stoletju lesenih in s slamo kritih. Kadar je zagorelo, je 
ogenj neusmiljeno požiral hiše in hleve, gospodarska poslopja domačinov. Tudi cer-
kvi, župnišču, kaplaniji in zvoniku ni prizanašal. Žal so takrat zgorele tudi številne 
arhivske listine. Ne vse. Tistim, ki bi naj bile ob največjem požaru leta 1779 shranjene 
v kaplaniji (Notata Rastensia), ognjeni zublji niso mogli do živega. Iz poročil razbe-
remo, da je v tem požaru zgorelo razen poslopja cerkve in farovža še 19 sosednjih hiš. 
Prav dosti več pa takrat v Rušah hiš ni bilo in seveda niso bile vse strnjeno skupaj. 
Dobrih petdeset hiš, skromnih, precej zasutih od naplavin s Pohorja, a pretežno že 
zidanih, so Ruše po poročanju Wurzerja premogle za časa njegovega pisanja članka 
za Drobtinice.

52 Danes bi ob tem pomislili na kavcijo in marketinško potezo, na stimulacijo po učinku … in ne le na 
»statistiko«.

53 Jože Kavčič, Zgodovina …, str. 14
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Razen požarov (kronike omenjajo največje tri v letih 1694, 1713, 1779) so krajani 
doživeli tudi kar nekaj povodnji (1703, 1737, 1738). Pohorski potoki, ki so sicer po-
ganjali mline, stope, kovaška kladiva, žage in plavili les v dolino, so ob večjem deževju 
grozeče naraščali in pogosto prestopili svoje bregove.

 
Kar niso nekoč odnesle vode, bo propadlo zaradi starosti in nevzdrževanosti. 

Edina, še obstoječa v naravi: Maroltova žaga in mlin ob Lobnici.

Vode iz hudournih, v dolini pa izgonskih strug, so se spremenile v »deroče hudourni-
ke«, odnašale zemljo, naprave, zgradbe in vdrle v marsikatero hišo. Župniki, ki so vse 
to zapisovali, so omenjali tako visoke vode, da je v cerkvi voda segla do oltarja. Takrat še 
ni bilo toliko naplavin grušča in so bila tla hiš še precej nad nivojem zemljišč v okolici.

Za nameček jo je narava ljudem včasih zagodla še s sušo ali hudo zimo. Župnik Vurcer 
je v svojem članku zapisal, da je bil 12. januarja 1709 »neznano velik mraz tako, da so 
našli živino v hlevih in ptice pod streho mertve, in vino v kletih zmerznjeno, zraven je bil 
neslišano velik sneg, zmladletja pa huda slana. Te nesreče so storile, da je 16. sep. nad 600 
beračev tukaj beračilo.«54 Skratka, neprilik, družbenih in naravnih, ki so prebivalstvo 
občasno prizadele, je bilo veliko in ljudje so se ozirali na vse konce in kraje po pomoč, 
varstvo in uteho. Marijin kult je bil seveda v ospredju. Razumljivo je, da so prosilci, 
domači ali romarji, izražali zahvalo, če se jim je zdelo, da so bile njih prošnje uslišane, 
ter se zahvaljevali še za pridobljene odpustke ter prosili za uslišanje njihovih gorečih 
želja.55 V cerkev so takrat pogosto nosili različne zahvalne darove.

Danes pa je ob teh podatkih pomembno še sporočilo o takratnih prebežnikih. Veliko 
revežev, ki niso vedeli ne kod ne kam, se je zateklo v Ruše. Nimamo poročil, kako so 
v Rušah preživeli. Pomenljiv (ne najbolj verjeten) pa je podatek, da je teh siromakov 

54 M. Vurcer, Drobtinice, str. 209
55 Marija je postala zavetnica nekaterim povsem slučajno. Ko je leta 1522 Drava v Rušah naplavila lesen 

križ iz Tirolske, ga je duhovnik Liechtenheim dal umestiti v ruško cerkev (križni oltar), Mariji pa so se 
kot zavetnici prihajali slej zahvaljevati in priporočati dravski splavarji.
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bilo skoraj toliko kot prebivalcev Ruš. Težko, da bi Ruše takrat imele kaj več kot 700 
stalnih naseljencev, saj jih uradne statistike niti dobrih dvesto let kasneje niso naštele 
tisoč! Pred letom 1900 so bile Ruše po številu prebivalcev primerljive s Smolnikom in 
manjše od Selnice in Lovrenca.

Če pomislimo še na kakšnih okoli dvesto dijakov ruške latinske šole na prelomu 
šestnajstega in sedemnajstega stoletja, smo soočeni z »nerešljivim« vprašanjem, kako 
so domači naseljenci sprejeli in zmogli manjšinsko vlogo v svojem kraju. Uganka 
postane skorajda nerešljiva za čas (1704), ko so iz vzhodnih krajev (Ljutomer, Ormož, 
Velika Nedelja, Središče) za nekaj časa pred ogrskimi vstajniki, Kruci, sem pribežali 
še številni tamkajšnji begunci ter našli »začasno naselitev V Rušah.«56 Begunsko 
vprašanje torej ni le vprašanje za pogovor ob kavici ali ob »šanku ter na računalniškem 
družbenem omrežju«, pač pa vprašanje obstoja množice ljudi, celih narodov, bodoč-
nosti človeštva. Morda so »spletni komentarji« prav zato, ker so povsem nekritično 
»odmaknjeni« od stvarnosti, tako šovinistični, česar pa se njihovi avtorji v svojem 
prenagljenem in lahkotnem komentiranju najbrž sploh ne zavedajo.

Votivni in drugi darovi

Cerkvene organizacije, samostanski redovi, duhovščina, kleriki in drugi, tudi laiki, 
so v zgodovini opravljali številne naloge, zavzemali najrazličnejše socialne pozicije in 
igrali temu ustrezne vloge. Statusi, ki so si jih s tem pridobili, so bili po hierarhiji raz-
vrščeni vse od dna pa do najvišjih vrhov. Opravljali so skromne vloge članov beraških 
redov, marsikateri predstojnik lokalne cerkve, župnije je komaj preživljal sebe (in svoje 
bližnje), knezoškofi, papeži (cezaropapizem), ki so odločali o življenju v cesarstvih, pa 
niso občutili tovrstnih eksistenčnih stisk. Nasprotno. Nekateri so živeli zelo neskro-
mno ter celo razvratno, tako da je to prišlo kar nekako v navado, v njihovemu polo-
žaju primeren življenjski slog. Še aktualni papež Frančišek kljub vsej vnemi ne more 
brez težav krotiti nebrzdanega pohlepa raznih prelatov, škofov, nadškofov, številnih 
za običajni svet skrivnostnih kurij ter drugih lobističnih, mafijskih, finančnih mrež, 
razpredenih znotraj cerkvene organizacije. Zapletli so se v takšne mreže celo najvišji 
slovenski cerkveni dostojanstveniki (funkcionarji). Nobeno opravičevanje njihovega 
razkošnega življenja, prevažanja v najdražjih avtomobilih, bivanja v nezmerno velikih 
in ustrezno bogato opremljenih stanovanjih, rezidencah ter njihove okrašenosti z zla-
timi okrasnimi dodatki preprosto »ne pomaga«. Prej bi lahko rekli, da zbija zaupanje 
in vzbuja odpor tistih, ki žive skromnejše, a iskreno življenje.

56 Jože Mlinarič, Ruška kronika, str. 120. Kruci so bili ogrski uporniki, ki jih literatura zazna že na začetku 
16. stoletja in so se upirali habsburški avtoritarni, absolutistični dominaciji.
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Življenje večine ljudi, vernikov je povsem drugačno od tistega »onih pri vrhu«. Ujeto 
je v splošno razcepljenost socialnega tkiva in pretežni del jih živi skromno ali celo ubo-
žno življenje, veliko jih živi v revščini. Podobno velja za ljudi iz cerkvene organizacije 
in za župnije na njeni osnovni ravni. »Kako stakniti konec s koncem?« je njihovo po-
gosto vprašanje. Lokalne cerkve in njihovi upravitelji se ne morejo udobno oddahniti 
in zlekniti po opravljenih dušno pastirskih nalogah. Intencije, prispevki za opravljene 
maše, miloščine, nedeljske in druge nabirke, kolekte bi bile le težko zadostne za mirno 
življenje. Nekoč, v srednjem veku je bila seveda pomembna cerkvena desetina, a te že 
dolgo ni več. Cerkev je morala tudi gospodariti s svojim premoženjem. Z njivami, 
gozdovi, objekti, vinogradi, celo denarnimi prihranki, ki (si) jih je občasno (iz)posojala 
kot kakšna banka, čeprav je bilo to načeloma nedopustno. Sredstva, zbrana ob zakra-
mentalnih priložnostih, ob krstih, birmah, pogrebnih mašah so se lahko povečala 
tam, kjer so bila pomembna proščenja, sejmi, kjer so bile romarske cerkve, kjer se je 
podeljevalo odpustke in je bilo moč računati na usmiljenje in čudeže. Zelo pomembni 
so bili zbrani votivni (zahvalni) darovi, ki jih bomo kasneje nekaj našteli za primer 
ruške cerkve, pa zapuščine, volila zemljišč, polj, zgradb, celih kmetij.

Bilo bi napak, ko bi pozabili zapisati, da so bile odveze v denarni obliki prepovedane. A 
kaj, ko so prepovedane stvari »najbolj zaželene« in v cerkvi ni bilo nič drugače. Cerkev 
bi tudi drugače morala biti zasnovana na iskreni dobrodelnosti, a se da z ljudmi mani-
pulirati in jih zastrahovati, pogojevati ter izsiliti njihova želena ravnanja. Ravnati bi bilo 
potrebno po moralnih, etičnih vrednotah. Kljub vsej spornosti (občasnega) ravnanja 
delov cerkve in njenih predstavnikov v preteklosti (in sedaj) pa je možno ocenjevati, 
da vsaj deklarativno ostaja krščanska cerkev (religija)»branik« evropske kultu-
re. Tiste kulture, ki je utemeljena na bratstvu, pravičnosti, enakosti, solidarnosti in 
drugih podobnih vrednotah. Ta kultura pa za tiste, ki jim je Mamon, bog denarja in 
razkošja edini svet in molitve vreden, ne pomeni več prav veliko. Vidijo jih, kulturo in 
vrednote, bolj kot ovire v sodobnem moralno, etično, duhovno razsutem univerzumu, 
utemeljenem in usmerjenem k novemu božanstvu z »molitvijo k Eficienci«.

Če bi kdo preletel »zgodovino cerkveno političnih« tantiem ter apanaž, dohodkov, 
vezanih na naslov, položaj in ne na primer na delo (za ljudi), bi se lahko prepričal 
o zlaganosti tega sveta. Papež Frančišek se tega zaveda in najbrž resnično skuša kaj 
spremeniti. Mnogi drugi papeži v preteklosti so se tega prav tako zavedali in se na vso 
moč trudili, da se ne bi nič spremenilo! S tem so močno povezani tudi različni redovi 
in samostani, bratovščine, ki so že v srednjem veku funkcionirali kot takratne »mul-
tinacionalke«. Zanimivo je pogledati, kako so se Ruše umestile v zgodovinsko doga-
janje s te»materialne plati«. S »svojim« šentpavelskim samostanom, njegovo falsko 
gospoščino in ruško cerkvijo, kasneje župnijo. Falska gospoščina in njen nadrejeni 
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samostan iz Labotske doline sta posebna, zelo znamenita zgodba, ki pa je bila že večkrat 
izpostavljena in opisana, zato bomo njej namenili skromnejšo pozornost.

Šentpavelski benediktinski samostan 57 je nastal v obdobju, ko so plemiške druži-
ne tako širile svoje bogastvo in območja upravljanja ter se zanje seveda krvavo borile 
med seboj, da jih niso mogle več obvladovati. Zlasti ne zaradi antagonizmov med 
plemiškimi družinami, med njihovo voljo po imeti, vladati. Tako so si sledile različne 
reorganizacije in Spanheimi, pomembni nemški plemiči, so del svojega ogromnega 
premoženja in zemlji pripadajočega prebivalstva podarili benediktinskemu redu in 
ustanovili šentpavelski samostan v Labotski dolini, nekoliko više od sedanje severne 
meje med Slovenijo in Avstrijo (severno od Dravograda). Velika ozemlja so nato daro-
vali še potomci ustanovitelja Engelberta Spanheima, samostan pa je precej tudi do-
kupil. Obvladovali so ozemlje velikega dela današnje severne Slovenije in južne Avstrije, 
večje od današnje Štajerske obeh držav. V Dravski dolini (in tudi čez njene meje) je 
»gospodovala Falska gospoščina«. Le - ta, zelo mogočna in uspešna, je približno tristo 
let po svoji ustanovitvi Rušanom pomagala zgraditi še ruško cerkev. Nad tem ruškim 
območjem je gospoščina zadržala ekonomsko, upravno, sodno oblast, nikoli pa ruška 
cerkev ni spadala pod »falsko versko, cerkveno pristojnost«, pod oblast samostanskih 
vodij in njihove falske uprave. Kakor je bila mogočna falska gospoščina, tako se je hitro 
krepila še ruška cerkev (župnija). Lahko bi dejali, da so takrat res znali doseči sinergijske 
efekte, saj sta vzajemno obe »cveteli«, brez prevelikih konfliktov. Kljub vsemu pa si 
poglejmo, že zaradi Jevšnikarjevega opozorila, da »ruška cerkev ni bila navadna vaška 
cerkev«, kaj je tako posebnega v zvezi s cerkvijo ruške Marije matere božje.

Območje (kasnejše) ruške župnije ni pretirano veliko. Ga je pa z ustanovitvijo izpostave 
samostana in uprave gospoščine najprej v Lovrencu in kmalu nato na Fali bilo moč 
»napovedati«. Videli bomo, kako se je krepila moč ruške cerkve in njen status v cer-
kveni organizaciji. Cerkev je v Rušah namreč dolga stoletja igrala vlogo nesporne 
razvojne gonilne sile, duhovne, kulturne, izobraževalne, gospodarske, finančne. 
Prav ta njena potentnost in daljnovidnost njenih predstojnikov ji je zagotovila, da je 
postala res »nekaj posebnega«.

Darovi duhovnikov
Prihodki ruške cerkve niso bili zgolj običajni, redni prihodki. Najbrž so bili pomemb-
nejši izredni prihodki, ki si jih je lahko zagotovilo le malo cerkva in so izvirali iz 

57 Meniški Red sv. Benedikta, imenovan po očetu Benediktu iz Nursije in ustanovljen leta 529 v 
znamenitem samostanu Monte Cassino je v bistvu misijonski red (Moli in delaj!). Benediktinci so 
najstarejši katoliški red, ki se posveča knjigam, njihovemu prepisovanju, branju, prevajanju, »knjižnični 
dejavnosti« in je bil dolgo nosilec znanosti, kulture, zdravstva. Dal je doslej okoli 40 papežev. Red je 
moški in ženski, še danes razširjen po vsem svetu. Benediktinci so dali močan pečat ruški zgodovini.
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izobraževalne (šolnine vpisanih na latinsko šolo), kulturne (obiskovalci gledaliških 
iger) ter romarske dejavnosti (milijoni takratnih in današnjih romarjev, »turistov«). 
Vse to je imelo za posledico živahno gospodarsko dejavnost obrtnikov, gostilničarjev 
in prvih »ruških hotelirjev«. 58 Čeprav se to sliši nenavadno, je vendarle res, da je 
Mezneričev oče, barvarski obrtnik, posedoval večje število stanovanjskih enot, menda 
največ v kraju, v katerih so prebivali učenci šole59, njihovi občasni obiskovalci, romarji 
in drugi. Zaradi velikih potreb je bil v 17. stoletju zgrajen še konvikt, dijaški dom - 
sedanja kaplanija.

Zelo poseben vir prihodkov pa je zagotavljala Marijina podoba v očeh vernih. Zaradi 
nje, njene milosti, čudežev so prihajali romarji in drugi in tudi domači duhovniki so 
radi prispevali svoje prihranke. Oglejmo si najprej, kaj in koliko so prispevali du-
hovniki.60 Njihovi darovi bodo razumljivi, če vsaj približno ponazorimo, koliko bi ti 
darovi vrednostno predstavljali danes. Na začetku osemnajstega stoletja je letna pla-
ča ključarja, vratarja tako znašala okoli 70 goldinarjev, oskrbnika okoli 170, za vola, 
najpomembnejšo delovno žival tiste dobe, je bilo treba odšteti okoli 20 gold. Največji 
dobrotnik ruške cerkve je bil Rušan, znameniti duhovnik, »oče ruške cerkve«, 
Štefan Jamnik.

Ko Vurcer predstavlja njegovo dobrodelnost, zapiše: »V desetih letih od leta 1728 do 
1738 so dali napraviti sami na svoje stroške zdajni veliki prednji altar, zdajna altarja 
sv. Jožefa in sv. Ane, Mariin tron na sredi cerkve in altar sv. Dizma. Za vse to so od-
rajtali nad 5000 gold.«61 Štefan Jamnik bi naj bil za svojega življenja daroval skupaj 
okoli 20.000 gold. Jamnik seveda ni bil kdorkoli, pač pa »apostoljski protonator, grof 
Palatinski in vitez sv. sedeža.« Bil je razen tega še »doktor sv. pisma in konzistorialni 
svetovavec« ter »višji diakon«. Kasneje je bil Jamnik »nadfarmešter« v Vuzenici, kjer 
je tudi pokopan.62

Jožef Avguštin Meznerič - Marian, pisec ruške kronike, okoli leta 1700 rojeni Rušan, 
učenec ruške latinske šole, kaplan, beneficiat je v testamentu zapisal, da po smrti 
dobi vse njegovo premoženje ruška cerkev, že prej pa je dal 500 gold za beneficiatski 
sobi in 6000 gold za ustanovitev beneficiata pri ruški cerkvi. 63 Marko Glaser je po 

58 Hospitali so bili že prej znane ustanove, zlasti drugod po svetu, ki so omogočale prenočevanje romarjev 
in so pogosto prerasle tudi v »špitale«. J. Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 239

59 Če je verjeti kroniki, je v najboljših letih bilo na štirirazrednico vpisanih na novo tudi več kot 200 
dijakov, kar bi pomenilo, da je šolo obiskovalo hkrati več učencev kot danes in več kot je tu živelo 
drugih prebivalcev, domačinov.

60 Primeri so skoraj vsi našteti po Notati Rastensiji in Vurcerjevem članku, zato ne bomo sproti navajali 
vseh virov v opombah.

61 Drobtinice, str. 208
62 Ibidem, str. 209
63 Mlinarič v Ruški kroniki na str. 130
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Vurcerjevih besedah dal Mezneričevo kroniko »drago vezati«, dal jo je tudi prepisati 
in prevesti iz latinščine v nemščino. Vse to za to, da bi to knjigo lahko na »široko« 
brali. V kroniki je Meznerič spremljal med drugim podatke o številu maš in obhajan-
cev, o darovih cerkvi, nadarbinah, miloščinah, gradnjah, popravilih, nakupih opreme, 
o duhovščini in cerkvenih služabnikih, učiteljih, učencih …, kar vse omogoča bolj 
ali manj natančen vpogled v materialno stanje cerkve, njeno poslovanje, blagostanje.

Darovali so razen Štefana še drugi Jamniki, Luka64, Blaž in Vid, ki so v znak hvale-
žnosti v cerkvi tudi pokopani. Tak je bil sploh običaj, da so za dobrotnike cerkve, tudi 
laike, iz hvaležnosti določili mesto v cerkvi ali na kakšnem posebej uglednem mestu na 
pokopališču, kjer naj bodo pokopani. To je štelo za izraz velikega spoštovanja in časti.

Zajeten znesek je cerkvi daroval še Blaž Emilian, 6000 gold, prav tako Janez Caharija 
pl. Wajsek (celo svoje premoženje je namenil cerkvi, poprej pa naj bi na svoje stroške 
vzdrževal dva duhovna pomočnika), ki pa ni potrjena zgodovinska oseba. 1500 gold je 
daroval še Janez Marija pl. Liechtenheim. Razen tega je podaril še zvon. Zanimivo 
je, da je ruški cerkvi leta 1724 daroval limbuški župnik Pavel Černogoj, namreč novo 
prižnico, dodal pa je še nove »evangeljske bukve«. Za zaključek naštevanja darov du-
hovnikov dodajamo še Boljfanka Serepca, ki je poleg skromnejših 100 goldinarjev 
kaplanom leta 1703 poklonil svoje knjige, kar nakazuje nastajanje knjižnice, če je mo-
rebiti še ni bilo. Knjige so takrat stale celo premoženje, saj je Johannes Gutenberg odkril 
tisk šele stoletje in pol poprej ter je Trubar dal natisniti svoj Katekizem in Abecednik 
leta 1550. Poprej so se knjige izdelovale, prepisovale ročno in terjale ogromno poseb-
nega, strokovnega, kaligrafskega in drugega dela. Posledično ogromno denarja, zato 
so bile takrat dostopne le bogatim, izobraženim, bile so »privilegij«, ki pa ga je ruška 
latinska šola imela. Takrat seveda še ne za široko javnost.

Posvetni darovalci
Najštevilčnejši med posvetnimi darovalci ruški cerkvi, ki jih kronika in Vurcer na-
števata tudi poimensko, so bili osvobojenci izpod turškega jarma, ki so prihajali iz 
različnih evropskih dežel:

Leta 1684 Tomaž Iglar iz Tesalonika; 1690 Štefan Turnovič iz Drenopolja; 1691 
Janez Mrak in Anton Zemlar; 1695 Starmon iz koroškega doma in Svarc iz 
Hartberga; 1696 Peter pl. Weufler.

Prihajali so Marburžani:

64 Leta 1678 je dal za ljudi zgraditi vodnjak v centru vasi, dve leti kasneje je »postavil ruško gledališče«, 
postavil je vse štiri stranske kapele, renoviral cerkev.



56

O romanjih v Ruše in o proščenjih

O ti, najbolj milostljivi kamen Device, skrij nas, preklete, pod tvoj zaščitni plašč,  
da bomo od gnusnega kužnega ognja in našega sovražnika ostali nepoškodovani. 

(prevod teksta na sliki: Matjaž Grahornik).

Kovač Matija Antauer in vdova Marija Franzin (darovala sta tri srebrne kelihe, 
srebrno monštranco, 600 gold, poročni prstan, obleko, mašna oblačila, vse velike 
vrednosti). Leta 1693 grofica Maria Eleonora Rosenberg darovala srebrno srce 
in drugo srebrnino, leta 1703 pa je ob ponovnem obisku darovala še poročno oble-
ko. 1694 so priromali številni Radgončani, rešeni pred ognjenimi zublji. Uradnik 
Gabriel Radičnik je leta 1696 prinesel v dar drag zlat prstan ter težko srebrno 
krono. Zelo se je postavila še Maria pl. Schneeweis leta 1714, ki je prišla v Ruše z 
Dunaja in prinesla s sabo pozlačeno krono in srce iz srebra ter drago obleko, skupaj 
vredno 500 gold.

Leta 1723 je baron Jožef Javornik, vojak iz Celovca daroval 1000 gold, Magdalena 
Baumeister (pokopana v cerkvi) je razen 300 gold zapustila cerkvi svoje pohištvo, iz-
kazali so se Ana Benigna Pavrič, Martin in žena Marija Eleonora roj. Hornburg, 
bogata ruška rodbina Lešnik, Kristina, Arne - oskrbnik viltuške graščine, oba v 
cerkvi pokopana, Leopold, oskrbnik graščine v Grazu, ki je cerkvi v rodnem kraju 
namenil 1000 gold, Jože Feliks in Marija Margareta Marin (tu pokopana). Darovala 
sta skupaj z Urbanom Hlebom leta 1719 za kalvarijo, cerkvi pa po smrti zapustila 
svoje premoženje.

Že zdavnaj prej, leta 1444, ko naj bi v Ruše prišel sam cesar Friderik III., se goto-
vo ni škrtalo z naklonjenostjo. Kakor mnogo kasneje ne. Leta 1705 je bil v Rušah 
Lavantinski škof v spremstvu kar štirih grofov, leta 1711 mašuje v Rušah grof 
Vilhelm Leslie, imenovan škof Vacovski, vuzeniški nadžupnik (kasneje ga je nasledil 
Štefan Jamnik). Takrat so zabeležene rekordne številke o 37 somašujočih duhovnikih, 
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5000 obhajancih itd. Čez trideset let, 1741. leta je Ruše obiskal prošt Stanjski Amand 
pl. Baumgarten skupaj s štirimi korarji. Darovali so dve srebrno zlati kroni z že-
zlom vred.

Kronika piše, da so v Ruše pogosto prihajale velike skupine. Tista iz Radgone na 
primer, pa tista, ki jo je leta 1736 vodil dunajski duhovnik Franz Gutsold, ali tiste 
skupine zelo pobožnih, ki so prišle iz Gradca, Celovca in od drugod. Tudi, če darovalci 
niso bili našteti poimensko, kar zveni precej »atraktivno«, so darovi kar »deževa-
li«! Krone, svetilke, srca, šest srebrnih kelihov, dvoje srebrnih monštranc, preko 40 
zlatih zaročnih prstanov (sem so se prihajali poročati bogati pari iz Graza, Dunaja, 
Reke …), bogate obleke za oblačenje Marije, vredne celo po 500 gold. 17 vinogradov 
je bilo zapisanih ruški cerkvi.

Res pa je, da se cerkvi ni le dajalo. Tudi odvzemalo se je. Cerkve so bile zmeraj iz-
postavljene, skupaj z graščinami, že v času kmečkih puntarij. Kmetje, kjer so bili v 
premoči, niso bili ravno usmiljeni. Nič, ne plemiči, ne deviška dekleta, ne duhovni 
in najrazličnejše premoženje jim ni bilo nedotakljivo. Prav tako trdo so postopali 
turški vojščaki. Na drugačen, z močjo države podprt način je dramatično posegel 
v cerkveno in redovniško sfero cesar Jožef II. Niti v 20. stoletju ni bilo cerkvi pri-
zaneseno. Spomnimo se na primer nemške zaplembe cerkvenih zvonov, pogromov 
nad slovenskimi knjigami, nad župniki, povojnih nacionalizacij. V Rušah se je 
hitro po vojni v nekdanjem konviktu, kaplaniji bohotila banka, pa policija, lokalna 
politična oblast, dokler se ni premoženje v denacionalizacijskih postopkih vrnilo in 
sedaj prazno žalostno sameva. Zadnji dve desetletji sta država in Občina Ruše zopet 
pomagali pri obnovi sakralne kulturne dediščine, dokler ni občinski vir pred nekaj 
leti spet presahnil …

Tako je popisan del cerkvene zgodovine, doslej manj znan v javnosti. Za marsikoga 
je podrobnejše naštevanje bilo morda odveč, a bilo je zavestno. Da bi se skozi to vsaj 
malo prispevalo k zavedanju pomena ruške cerkve, njene velike prepoznavnosti v sve-
tu, številnih poznanstev in vezi, gospodarske, razvojne vloge. Ruška cerkev je namreč 
mnogo več, kot le sijajna zgradba.
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CERKEV BIČANEGA ZVELIČARJA – POKOPALIŠKA 
CERKEV

Sedanje pokopališče je nastalo konec 18. stoletja (jožefinsko pokopališče na »špicovi 
njivi«). Popališka kapela je zgrajena leta 1804. Takrat so vanjo namestili baročni kip 
bičanega Jezusa, ki ga je z Bavarske leta 1755 prinesel Simon Roth, lastnik steklarne. 
Ko se je preselil v Lobnico, je tam zase zgradil leseno kapelo in vanjo postavil kip. Po 
smrti so kip prenesli v sedanjo kapelo. V 19. stoletju je bila povečana, vgrajena je bila 
pevska empora, dobila je orgle, po zaslugi smolniškega župana Karla Glaserja je dobila 
stolp. Večkrat je bila že poprej, nedavno pa spet prenovljena. V steno cerkve je vzidanih 
več epitafov iz 19. stoletja. Kličejo po obnovi.
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CERKEV MARIJINEGA OBISKOVANJA – SMOLNIK

Cerkev je visoko na pohorskih strminah dal zgraditi v letih 1859/60 smolniški mo-
gočni kmet, ljudski prosvetitelj in voditelj Luka Hleb. Leto kasneje jo je posvetil škof 
Slomšek. V notranjost so postavili orgle, pevsko emporo, zunaj pa prizidali zvonik. 
Okoli cerkve je majhno pokopališče, pred cerkvijo grobnica družine Hleb, ki je kasneje 
izumrla. Cerkev je bila pred kratkim lepo obnovljena. Na prvo nedeljo v juliju še danes 
tam pripravijo shod, imenovan »Smolniška nedelja.«
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KAPELE IN ZNAMENJA

Na območju Občine Ruše je mogoče obiskati in si ogledati številne kapelice in zname-
nja. Nekatera znamenja so sakralno profane (kamnita skupina pri cerkvi) ali povsem 
posvetne narave, postavljena ob različnih priložnostih (na primer na ruškem letnem 
gledališču). Del te stavbne, pravzaprav gradbene dediščine je dobro vzdrževan, del pa 
je propada oziroma je že propadel. Tako nekaterih kapel – cerkvic sploh ni več v naravi. 
Na primer tistih, ki so jih včasih postavljali lastniki glažut, da bi v njih delavci in drugi 
bili deležni duhovne oskrbe. Starejši ljudje pa bi se še spomnili cerkvice oziroma kapele 
sv. Križa pri Stari glažuti blizu Šumika ali podobne pri Gornji glažuti, nekoliko niže 
od Henrikove (Areške) cerkve. Posamične kapele so velike, morda bi jim lahko rekli 
kar cerkve. Miklavževa v falski graščini je že taka na primer. Enih kapel najbrž nikoli 
ni bilo, so izmišljene, kakor tista iz 9. stoletja v Rušah, zadnja pa je zgrajena leta 2007 
v naselju Log na željo darovalke zemljišča go. Milke Jurše. Takrat so posebno listino 
v temelje kapele vgradili sedanji župnik (Robert Senčar), škof (Jožef Smej) in ruški 
župan (Vili Rezman). V okolju lahko najdemo tudi kapelice ali zidne niše, iz katerih 
so kipci že izginili. Zelo dober »seznam« kapelic, znamenj, sicer nepopoln, saj je bil 
narejen pred tridesetimi leti, najdemo v prispevku Jožeta Curka v Ruški kroniki.

Sveti Miklavž – falski dvorec
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Povojno morišče pri Arehu

Znamenje na letnem odru Ruše Znamenje pri falskem dvorcu
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Kapelica Ferlinc

Kapelica Grizold

Kapelica Ruše

Kapelica Bistrica
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Kapelica Bezena

Osetova kapelica

Globokarjeva kapelica

Kapelica Log
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ROMARSKA KONKURENCA

Sakralna zapuščina na »ruškem« je torej res zapuščina z dolgo tradicijo in je obenem 
zelo obsežna ter bogata. V ožjem lokalnem smislu in kot del nekega širšega območja. V 
knjigi bo omenjenih le še nekaj sosednjih cerkva, tistih, ki so same v preteklosti prispe-
vale k zgodovini romarstva ali so bile z ruško cerkvijo drugače povezane. Omenjamo 
jih zato, ker so nekoč sodile v upravnopolitični okvir Občine Ruše ali so s svojo bližino 
in gravitacijsko močjo opazno vplivale na življenje tukajšnjega prebivalstva.

Status trga in sejemske pravice, ki jih je nekoč dobil kak kraj ali gospoščina, so bili 
zelo pomembni. Iz tega so namreč izhajale pravice, kompetence, naloge, odgovornosti, 
materialne in finančne koristi. Tudi druge seveda. O tem, da je potrebno jasno ločiti 
med statusom trga in sejemskimi pravicami na tem mestu ne bomo pisali, čeprav je 
zelo zanimivo spremljati polemike o tem, ali in kdaj so Ruše bile trg. O tem, ali so 
bile sejemske in trške65 pravice pridobljene od že omenjenega cesarja in ali jih je župan 
Janez Šantelj dve stoletji kasneje (1704) »zapravil«, vrnil, in zaradi česar je bil ob svoj 
položaj, lahko beremo v skoraj vseh opisih ruške zgodovine.66

Trške in sejemske pravice so bile pomembne predvsem zaradi »donosnosti«. Prav 
zaradi tega so si posamični kraji v zvezi z njimi tudi nasprotovali, nagajali, se tožili. 
Status romarske cerkve je bil pri tem ključnega pomena. Romanje v nek kraj je pome-
nilo zanj velik »izvoz«, zagotavljalo je tržišče, povpraševanje, prihodke, dobiček … 
In ruška cerkev, ki je bila prva romarska cerkev na »ruškem« ter daleč naokoli, ni 
bila navdušena nad romarsko konkurenco, ki se je pojavila kasneje. Ne nad Ptujsko 
goro in še zlasti ne nad romarskimi cerkvami v svoji neposredni bližini: pri sv. Arehu, 
v Selnici ali v Puščavi in pri Sv. Duhu.

Neoziraje se na konkurenco pa romarske božje poti na našem koncu še zmeraj prite-
gnejo veliko pozornosti in udeležencev. Tako je v poletnih in jesenskih mesecih nekaj 
romarskega turizma, a ta potencial še zdaleč ni izkoriščen. In ne bo, če se romanjem 
ne bo vrnila »nekdanja slava« in se ne bo razvijalo novih vsebin. Razviti bo potrebno 
kaj več kot »srečanja, shode za nekaj ur«. Na naslednjih straneh bodo te romarske 
cerkve zelo na kratko predstavljene.

65 Vurcer je menil, da celo »meščanske in cestninske«. Glej Drobtinice, str. 187
66 Glej še Rezman, Ruše (občina, mesto ob vodi)
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Župnijska cerkev sv. Marije matere v Rušah

Cerkev je le ena izmed množice cerkva, zgrajenih Mariji v čast. Od vsega začetka gra-
dnje je bila namenjena romarskim shodom. Imela je torej nek »globlji namen« od 
vsakdanje službe božje. Romanja so bila pogosta in ob različnih priložnostih. Pri F. 
Kovačiču lahko v njegovi Zgodovini Lavantinske škofije preberemo, da se je k Mariji 
v Ruše romalo nekoč na »tiho nedeljo« (marca, materinski dan, v ljudskem izročilu 
se je ohranil spomin na ime »mala ruška«), na »telovo« (na prehodu meseca maja 
v junij) in na »ruško«, prvo nedeljo po Marijinem rojstvu (8. september, po malem 
šmarnu). Ruška nedelja je seveda največji ruški cerkveni praznik ter romarski shod. V 
mesecu decembru, osmega, pa župnik organizira molitveni dan.

Pogled na ladjo in prezbiterij s kora.

V tej knjigi smo skušali izpostaviti še mnoge druge vidike pomembnosti ruške cer-
kve67. Le - to so ji zagotovili njeni duhovniki, župniki, duhovni upravitelji, kaplani, 

67 Gotovo bo kdo pogrešal kaj več napisanega o drugih stavbah, ki so bile za ruško cerkveno zgodovino 
tudi pomembne. Na primer o Kalvariji, ki so jo dali leta 1719 zgraditi zakonca Marin in Urban Hleb, 
kasneje pa so ji bili naklonjeni še mnogi drugi, celo direktor ruške tovarne dušika Robert Mader, pa 
je večji del kalvarije vseeno propadel.

 Več bi bilo potrebno napisati o grobnicah v cerkvi in zunaj nje, ki jih je prav veliko, čeprav so mnoge 
že prekrite s tlakom in se natančna lokacija ne da določiti. Prav tako manjka več informacij o številnih 
epitafih, nagrobnih spomenikih. Še bolj njihovo restavriranje.
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laični pomočniki. Sledi seznam duhovnikov, narejen po kroniki oz. po seznamih vodij 
ruške cerkve ter dopolnjen do današnjega dne. Navedeno bo samo polno ime duhov-
nika z letnico nastopa njegove službe v župniji Ruše.68

1. Janez Caharija žl. Wajsek 905
2. Jožef žl. Wajsek 952
3. Baltazar de Petris 975
4. Edmund Korona 1030
5. Lovrenc Ksenofon 1078
6. Andre Konti 1122
7. Alfonzij Marian 1150
8. Hermagor žl. Rosenthal 1187
9. Auguštin Lampl 1210
10. Gabriel Bernardin 1238
11. Hartman Amiot 1272
12. Anton Malej 1281
13. Jožef de Palma 1301
14. Elija Tratnik 1356
15. Joahim Ebner 1359
16. Mihael Ceferin 1367
17. Tomaž Kreul 1368
18. Tadej Kvimberrnik 1372
19. Lovrenc France 1380
20. Hieronim Oberrmajer 1391
21. Urban Kselman 1408
22. Pavel Rajhard 1419
23. Rafael Valentič 1420
24. Blaž Emilian 1427
25. Matija David 1435
26. Ahac Vert 1443
27. Filip Švajgar 1469

28. Vid Jiperer 1485
29. Arni Skoda 1498
30. Ambrož Neuhaus 1498
31. Janez Marija žl. Lihtenhain 1500
32. Matevž Ganser 1532
33. Bolfanjk Pelikan 1554
34. Peter Marin 1566
35. Nikolaj Šintler 1569
36. Šimon Nunhard 1598
37. Marko Pavrič 1607
38. Juri Kozina 1645
39. Sebastijan Strempfl 1650
40. Janez Juri Hauptman 1672
41. Luka Jamnik 1676
42. Frančišk Fabian 1698
43. Štefan Jamnik 1703
44. Henrik Jamnik 1715
45. Jakob Jamnik 1717
46. Henrik Jamnik 1726
47. Adam Ignac Marinec 1731
48. Jožef Urner 1734
49. Martin Hrapot 1754
50. Jakob Voldon 1774
51. Marko Goličnik 1779
52. Janez Pukl 1820
53. Janez Godina 1828
54. Anton Misija 1858

 Premalo je v tej knjigi narejeno za obširnejšo predstavitev zgradb šol, ki so bile spočetka vse v lasti 
cerkve, pa Odeuma, falske samostanske izpostave, morda še gospodarskih poslopij, vključno s 
svinjakom, vodnjakom na dvorišču cerkve in v centru mesta. Tudi župnišče, ki je večkrat pogorelo in 
bilo na novo pozidano ter konvikt, kaplanija (1685/6) imata svoje mesto v ruški zgodovini. Morda se 
bo s tem ukvarjala kakšna druga knjiga.

68 Opazno je, da manjkajo še podobni seznami drugih, kaplanov, direktorjev, supernumerarijev, rektorjev, 
inštruktorjev latinske šole in še kaj. To bo terjalo precej dela, saj bi bilo primerno o vseh navedenih 
napisati kaj več o njihovem delu, položajih, izobrazbi itd. 
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55. Valentin Vraz 1860
56. Francu Fohnu 1865
57. Janko Ilc  1920
58. Jožef Kavčič 1927 – 10 mesecev
59. Ferdo Pšunder 1927
60. Jožef Kavčič 1952 – 9 mesecev

61. Viljem Jevšnikar 1953
62. Bernard Geršak 1987
63. Ivan Kralj 1999
64. Srečko Fras 2000
65. Robert Senčar 2006

Ruška zgodovina cerkve je zgodovina del klerikov in laiških pomočnikov. Tudi mno-
gih drugih, kmetov, obrtnikov, podjetij, tistih, ki so kdaj prispevali javna sredstva, 
vseh tistih darovalcev, katerih imena si lahko preberemo na zahvalni plošči v cerkvi, 
navsezadnje tistih, ki so pomagali, pa tega nihče ne ve.

Videli smo, da so tudi duhovniki mnogo prispevali k razvoju kraja. Od vsega njihovega 
naprezanja naj za konec poglavja omenimo le njihovo narodobudnost, vlogo, prispe-
vek k razvoju naše kulture. Vsi niso bili enakih stališč, zapisali oziroma izpostavili pa 
bomo samo štiri, ki morda izstopajo.

Prvi je bil »stari Meznerič«. Še ko je pisal svojo oporoko, je pokazal, da ima domači 
jezik zapisan v srcu. Namenil je velike denarje za beneficiat. A ni želel, da bi jih trošil 
kdorkoli. Beneficiat, tako je zahteval, mora biti vešč slovenskega jezika.

Drugi je bil gotovo Božidar Wurzer (Matija Vurzer, Korenjak, Priruški), ki se je hotel 
s svojimi poimenovanji nekako »zliti« z domačim okoljem, jezikom in naprezanjem 
za slovensko kulturo. Oba, Meznerič in Wurzer sta tudi ativno prispevala. Z denarjem 
za arhiv, knjižnico, življenjem med ljudmi.

Wurzerja je nasledil njegov sotrudnik Janko Ilc. Še kot kaplan je pred prvo vojno na-
šel »stik« s krajem, sodeloval pri naprednih skupinah ljudi in njihovih prireditvah. 
Najdemo ga na spiskih, na katerih so se znašli ljubitelji slovenskega jezika, kulture, 
naroda. Nič čudneha, da je bil kot mlad kaplan in »državni sovražnik« skupaj z njimi 
tudi aretiran.

Zelo za »narodovo stvar« zavzet pa je bil duhovnik, dvakrat župnijski upravitelj v 
Rušah, Jožef Kavčič. Raziskoval je našo zgodovino, se angažiral tudi s pisanjem štu-
dij, člankov. Ni se mogel spoprijazniti z mislijo, da bi merkantilistični profitarji lahko 
»nabirali« naše, slovensko bogastvo po naši zemlji in ga lakomno trošili v drugih de-
želah. Zavzemanje za slovensko bit ga je tako prežemalo, da je zapisal, da je leto 1788 
za nas »nesrečno leto«, saj je bilo naše okolje preneseno v Sekavsko škofijo, kar je zanj 
pomenilo grožnjo ponemčevanja. Kdaj pa kdaj ga je celo malce zaneslo. Kot takrat, 
ko je napisal, da so na ruški latinski šoli igrali samo slovenske igre. Razen enkrat, ko 
jih je samostan prisilil, da so deklamirali nemško!
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Za konec se ne bomo zapletali v »spor«, ki je tudi mučil nekatere naše župnike. 
Namreč, ali so bile Ruše prej Roiste ali Maria am Rasen ali Maria am gruenen Wasen 
ali Maria Rast ali je izvor našega imena slovanski. Smo to ime sprejeli zaradi tega, ker 
so pohorski potoki zmeraj znova v dolino prinašali rušo, ki je tod zopet ozelenela …?! 
Pustimo sedaj to in se ozrimo še onkraj naših krajevnih meja k sosednjim romarskim 
središčem, k podobi njihovih cerkva in romarskim datumom.

Znamenje ob vodnem zbiralniku pri sv. Arehu.
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Podružnična cerkev sv. Henrika (Areh)  
Šmartno na Pohorju

Stala naj bi že v 13. stoletju, prvič pisno omenjena 1545.

Romanja (shodi)
Binkoštni ponedeljek (13. junij, sv. Anton Padovanski)
Areška nedelja (po godu sv. Henrika 15. julija)
Nedelja po sv. Lovrencu, 1o. avgusta
Nedelja po sv. Roku, 16. avgusta
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Župnijska cerkev sv. Marije – Puščava (1628)

Kapela sv. Ane na Oslici (1659)

Romanja (shodi)
Velika gospojnica (15. 8.)
Shod bolnikov Slovenije (zadnja sobota v avgustu)
Mala gospojnica (8. 9.); zadnja sobota v avgustu: shod bolnikov Slovenije
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Župnijska cerkev sv. Marjete – Selnica

Postavljena naj bi bila že v 12. stoletju. Prva pisna omemba 1372.

Romanje
Bratovska nedelja, prva nedelja po vernih dušah v novembru
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Župnijska cerkev Svetega Duha – Sv. Duh na Ostrem vrhu

Postavljena leta 1679. Prej tam kapela sv. Primoža.

Romanje
Binkoštna nedelja
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