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Povzetek: Prispevek prikazuje kraj v severovzhodni Sloveniji in preučuje, ali ta romarski 
prostor v skladu z modelom Gebharda Fartaceka (2003) ustreza temeljnim antropo-
loškim predpostavkam svetega prostora. Ptujska Gora je bila preučevana kot študija 
in s kvalitativnimi intervjuji analizirana kot socialni prostor. Raziskava je pokazala, da 
ima preučevani prostor zahtevane topografske posebnosti (stoji na vrhu hriba, ima 
šeststo let staro cerkev, staro drevo – tiso – in vodnjak); o njem obstaja legenda o 
ozdravljenju slepe deklice, ki je tu spregledala; prostor je prežet z duhom, z dušo 
prostora (obstajajo nadaljnje zgodbe, ozdravitve, dogodki, ki potrjujejo posebnost 
prostora); tukaj je čutiti vero v blagoslovljeno božjo moč (ljudje se s prošnjami in z 
zahvalami obračajo na Boga ali Marijo Zavetnico) in sem vsak dan prihajajo romarji, 
ki ptujskogorski prostor prepoznavajo kot svetega. Komparativna raziskava je hkrati 
s potrditvijo ujemanja Ptujske Gore z modelom svetega kraja vzajemno potrdila tudi 
univerzalnost Fartacekovega antropološkega modela svetega prostora. 

Ključne besede: sveti prostor, antropologija prostora, Ptujska Gora, religija, romanja

Abstract: Ptujska Gora – A Comparison of a Slovenian Pilgrimage Site in Relation 
to the Fartacek Model of a Sacred Place

The article examines a pilgrimage site in Northeastern Slovenia, namely Ptujska 
Gora, in relation to the anthropological model of a sacred space formulated by 
Gebhard Fartacek (2003) and its underlying assumptions. A survey comprising 
qualitative interviews and their analysis was the basis for this study of Ptujska 
Gora as a social space. The hilltop of Ptujska Gora with its 600-year-old church, 
well and a thousand-year-old yew tree exhibits the requisite topographical pe-
culiarities of a pilgrimage site. There is a legend linked to the site of sight having 
been restored to a blind girl. The site appears imbued with the spirit of a holy 
place where the faithful travel to pray for divine intervention and to give thanks 
to God or to the Patroness Virgin Mary. Many pilgrims recognize Ptujska Gora 
as a sacred place. This research shows that the Fartacek model of a sacred pla-
ce applies to Ptujska Gora as well and thus confirms its universality, although 
Fartacek formulated the model using Islamic pilgrimage sites.
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1. Uvod 
Znanstveni prispevek postavlja v ospredje prostor Ptujske Gore kot socialni kon-
strukt (Bourdieu 1997; Lefebvre 2013 [1974]). Zgodnje povezovanje prostora in 
družbenega dogajanja je temeljilo na pozitivističnem pristopu, združenem s funk-
cionalizmom. Področje so preučevali geografi (Lowenthal 1961; Gould in White 
1974), njihovo raziskovalno pot so nadaljevali sodobni arheologi (Ingold 1993). 
Ob pojmovanju Ptujske Gore kot socialnega prostora je Ptujska Gora tudi prostor, 
kjer potekajo sakralne dejavnosti: kot takšnega ga dojemajo pripadniki katoliške 
veroizpovedi. Antropologi takšen prostor pogosto poimenujejo sveti prostor (Eade 
in Sallnow 1991) in ga povežejo z romarskimi mesti (Morinis 1992). 

Avstrijski socialni antropolog Gebhard Fartacek (2003, 164) je na podlagi po-
prejšnjih študij svetih krajev poiskal povezavo med svetim prostorom in romanji 
(med drugim je vključil ideje in dognanja raziskav Curtissa (1903), Kriss-Heinricho-
ve (1960), Bork-Qaysiehove (1993), Rotterja (1996) in Odentthal-Schekove (1998) 
in ob študiji primera in tematskih intervjujev znotraj svoje etnološko-antropološke 
študije romarskih mest v sirijski periferiji izdelal konstrukt temeljnih značilnosti, 
ki jih mora imeti sveti prostor, da se loči od profanega; to je objavil v knjigi Pilger-
stätten in der syrischen Peripherie: Eine ethnologische Studie zur kognitiven Kon-
struktion sakraler Plätze und deren Praxisrelevanz. 

Po Fartacekovem modelu (2003, 152) mora sveti prostor, da ga ljudje pojmujejo 
kot svetega, zadovoljiti petim predpostavkam. Imeti mora: 1) naravne topografske 
posebnosti; 2) vsaj eno ali več zgodb, legend, ki so povezane s svetim prostorom in 
s sveto osebo; 3) na vsakem konkretnem svetem prostoru se mora čutiti obstoj duha, 
duše prostora in njegove potrditve skozi pripovedi; 4) obstajati mora tudi vera v moč 
boga ali višje sile, ki je neločljivo povezana s konstruktom svetega prostora; 5) ob 
vsem tem mora imeti tudi množico ljudi (romarjev), ki ga prepoznavajo kot svetega.

V tem članku predstavljam Ptujsko goro, hrib, in Ptujsko Goro, kraj, ki je bil v 
preteklosti in je še danes poznano romarsko mesto. Čeprav je Fartacekova kon-
strukcija svetega prostora narejena ob zgledu islamske religije, sem ob primerjanju 
struktur raziskovanih prostorov izbrala njegovo teorijo in predpostavke univerza-
lij v njej, saj je začetna primerjava pokazala mnoge stične točke. Po njegovem je 
sveti prostor poseben prostor, povezan z bogom ali božjim, ob tem pa ima, kakor 
potrjuje tudi Cazeneuve (1986, 198), krajinske značilnosti, ki sugerirajo moč, tran-
scendenco; oboje pa morajo čutiti in potrjevati obiskovalci. 

V prispevku poskušam ugotoviti navzočnost elementov, ki so potrebni za uvrstitev 
v Fartacekov model svetega prostora, na teritoriju Ptujske Gore in preverjam, kate-
re so tiste značilnosti in dejavnosti, ki privabljajo množice na ta zanje sveti prostor. 

2. Raziskovalne metode
Ptujsko Goro kot sveti prostor, ki leži na severovzhodu Slovenije, sem preučevala v 
longitudinalni študiji med letoma 2006 in 2015; sem sem prihajala naključno in pri 
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tem uporabljala metodo opazovanja z udeležbo pred cerkvijo in v njej. Z metodo 
kvalitativnega intervjuja sem izvajala poglobljene, formalne in neformalne razgo-
vore z informatorji; ti intervjuji so bili strukturirani, delno strukturirani in nestruk-
turirani. Obenem sem tudi želela, da bi informatorji imeli možnost, odgovoriti na 
vprašanja z možnostjo razmisleka, zato sem dovolila, da so nekateri (po svoji lastni 
želji) pisno odgovorili na moja vprašanja. Tema metodama sem dodala analizo za-
pisov iz naključno izbrane knjige vtisov na Ptujski Gori (Ptujska Gora, 3. 5. 2009 – 8. 
8. 2009) in tako združila raznolike pristope hkrati z analizo dostopne literature o 
tem področju. Dostopno zgodovinsko gradivo sem vsebinsko-formalno analizirala 
in ga glede na njegovo povezavo z zastavljenimi smernicami vključila v raziskavo.

Kot raziskovalka sem sodelovala pri številnih dogodkih, kakor so prireditve, 
maše, individualni in skupinski obiski (romarski, turistični) svetega prostora, in si 
ob tem zapisovala svoje vtise in opombe. Kot antropologinja sem sledila svojim 
informatorjem, obenem sem bila pripravljena pridobiti »izkušnjo« kot udeleženka, 
da bi laže razumela informatorje in okoliščine dogajanja, hkrati pa sem se neneh-
no zavedala svoje vloge objektivnega raziskovalca. 

3. Ptujska gora v okvirih konstrukcije svetega prostora
Ptujska Gora je gručasta vas na hribu med rekama Dravinjo (na jugu) in Polskavo 
(na severu). Kraj sodi v podravsko regijo, v štajersko pokrajino in v občino Maj-
šperk. Od Ptuja je oddaljen 14 km in leži ob cesti Ptuj–Majšperk. Sam kraj ima 334 
(ob popisu iz leta 2002) prebivalcev, krajevna skupnost Ptujska Gora pa 1256. 

Ozemlje Ptujske Gore ali vsaj njene okolice je bilo v 7. stoletju pr. Kr. naseljeno, 
kakor nakazujejo prazgodovinska železnodobna gomilna grobišča pod Ptujsko Goro 
na Spodnjih Podložah. Rimljani so pozneje ob Ptujski Gori zgradili cesto, s katero 
so povezali mesto Poetovio (danes Ptuj) z današnjimi Poljčanami in Rogatcem. 
Cesta še danes teče po isti trasi, njen najbolj strmi del pa je preval na Ptujski Gori. 
V srednjem veku se kraj v zapisih posebej ni omenjal vse do gradnje cerkve in do 
razširitve naselja ob njej. Tržne pravice je kraj dobil leta 1447, leta 1490 se prvič 
omenja kot trg. Do druge svetovne vojne so se ljudje ukvarjali pretežno s kmetij-
stvom in z domačo obrtjo. (Stele 1966, 12)

Danes je Ptujska Gora krajevna skupnost občine Majšperk, v kraju imajo šolo, 
župnijski urad, gostinski obrat in okrepčevalnico, pošto. V kraju deluje tudi Turi-
stično društvo Ptujska Gora, ki si prizadeva za prepoznavnost kraja in za organiza-
cijo kulturnih prireditev v kraju.

V nadaljevanju predstavljam izsledke raziskave na Ptujski Gori, v kateri sem 
preučevala vseh pet za konstrukcijo svetega prostora potrebnih elementov. 

3.1 naravne topografske posebnosti svetega prostora

V okvir Fartacekove konstrukcije svetega prostora, ki ima pet elementov, so kot 
prve zajete naravne topografske posebnosti svetega prostora, med katerimi avtor 
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izpostavlja nenavadne skalne oblike, votline, zdravilne vrelce, stara drevesa in 
zgradbe ali razvaline zgradb iz preteklih obdobij. Topografske posebnosti so po 
Fartaceku (2003, 152) vzajemno povezane z ljudmi, ki prebivajo na svetem pro-
storu ali nanj prihajajo, njihovo dojemanje in soustvarjanje je neke vrste produkt 
te povezave, sam sveti prostor pa je tako tudi kognitivna struktura. 

Ptujska Gora ima kar štiri takšne elemente: stoji na vrhu hriba, na hribu sta cer-
kev in samostan, ob poti navzgor je stara tisa, ohranjen pa je tudi vodnjak.

3.1.1 Ptujska Gora na vrhu hriba nad ravnino Ptujskega polja 

Ptujskogorski grič (352 m) je eden zadnjih haloških gričev, nato se pokrajina spusti in 
zravna v Dravsko polje (Zadnikar 1992, 18, 20). Na najvišji točki tega griča je bila po-
stavljena cerkev, ki so jo kmalu po zidavi zaradi turških vpadov obdali s taborskim ob-
zidjem s strelnimi linami in z obrambnimi stolpi; dodano/vzidano je tudi župnišče. 
Naselje se je razvilo nekoliko niže, zahodno, kjer po stopnicah navzdol pridemo na trg. 

Z vrha hriba, od koder je dober razgled daleč naokrog (s ptujskogorskega hriba 
se vidijo Zasavsko hribovje, Haloze z Donačko goro in hrvaška meja na jugu, vidi se 
tudi do Pohorja na zahodu in na sever do Maribora ter do vrhov nad Gradcem; na 
vzhodu so Ptuj in Slovenske gorice), so srednjeveški lastniki posestev laže nadzoro-
vali in ohranjati teritorij, zato so bili takšni prostori izredno cenjeni. Misel o pomenu 
postavljanja cerkve na vrhu hriba je razvil tudi moj sogovornik duhovnik:

»Stari ljudje so bili do narave veliko bolj občutljivi kakor pa mi. Gotovo je, 
da so živeli bolj z naravo, čutili z naravo in s hribi; griči so sploh bili za ljudi 
od stare zgodovine, kolikor jo jaz poznam, bližje Bogu, bližje tistemu, od 
kogar so potrebovali blagoslov ali pomoč, obrambo.« 
(Inf. št. 51, duhovnik)

Takšen prostor pridobi na svoji posebnosti toliko bolj, kolikor bolj izstopa grič 
nad ravnino (okolico), ki ga obdaja. Ptujska gora je prvi višji grič nad Ptujskim po-
ljem in zato že na daleč privablja pogled. Privzdignjenost takšnih prostorov Farta-
cek (2003, 154) razlaga tudi z mnenji sogovornikov, ki so trdili, da je Bog v nebesih 
in da si na takšnem privzdignjenem prostoru zato bliže Bogu.

3.1.2 Romarska cerkev ptujskogorske Matere božje (bazilika Marije Zavetnice na Ptujski 
Gori) kot zgradba iz preteklih obdobij

Topografske posebnosti pokrajine vključujejo tudi materialne dokaze (zgradbe, 
ruševine, napise), ki potrjujejo, da je bil ta prostor nekaj posebnega že v preteklo-
sti (Fartacek 2003, 158). Na Ptujski Gori so pred šeststo leti (okrog leta 1410) po 
legendi o čudežni ozdravitvi slepe deklice zgradili triladijsko cerkev z zvonikom. 
Cerkev je bila romarska (božjepotna) vse od začetka. Po Šamperlovem zapisu 
(2010, 8) novejša spoznanja kažejo na to, da so se na tem prostoru dogajale ču-
dežne reči, še preden so pozidali cerkev. Na nagrobniku prvega tamkajšnjega ka-
plana Nikolaja (1424) je že zapis Monte gratiarum – Gora milosti, kot mons grati-
arum je zabeležena tudi v poznejši listini iz leta 1431.
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Potopisec Paolo Santonino (italijanski humanist, laični kancler oglejskega patri-
arhata, popotnik in pisatelj iz 15. stol.) je dne 15. 5. 1487 v popotni dnevnik zapi-
sal: »Cerkev blažene Marije so zgradili gospodje Ptujski (op. Bernard III.) z velikimi 
stroški, saj je zunaj in znotraj zidana z novo nalomljenimi kamnitimi kvadri, iz ka-
terih je nastala vsega občudovanja vredna in lepa umetnina.« (Šamperl 2010, 6)

Med listinami plemiške družine Stubenbergov je bila listina, ki je osvetljevala 
nastanek cerkve na Ptujski Gori, vendar se je izgubila; še v letu 1543 je bila na se-
znamu listin te družine. Iz kratkega povzetka te listine je mogoče razbrati, da je 
papež Bonifacij IX. v zadnjem desetletju 14. stoletja dovolil Ulriku IV. Walseejske-
mu postaviti cerkev na Ptujski Gori (»an der Neustift«). Ulrik IV. je bil skrbnik mla-
doletnemu ptujskemu Bernardu III., ki je potem nadaljeval njegovo idejo. Po izu-
mrtju ptujskih gospodov leta 1438 so njihovo dediščino in tudi gospostvo na Ptuj-
ski Gori prevzeli Stubenbergi. Za vzdrževanje cerkve so namenili dobrotniki pri 
različnih oltarjih beneficije ali nadarbine. A že nekaj desetletij po dokončanju ume-
tnostno tako bogate cerkve so se začeli roparski turški vpadi. Po ropanju neutrje-
ne cerkve so začeli zidati okrog nje obzidje in ga utrdili s stolpi. O notranjosti cer-
kve in o njenem opustošenju je poročal zgoraj omenjeni Paolo Santonino. (Zadni-
kar 1992, 9–11; Ciglenečki 2011)

Gotska cerkev na Ptujski Gori ima danes nekaj posebnih umetniških stvaritev: 
milostni relief, celjski oltar, roženvenski oltar, kip sv. Jakoba, Sigismundov oltar, 
nagrobnik viteza Žiga Dobrnskega, baročni véliki oltar, loretski oltar, oltar svete 
Družine, oltar Brezmadežne, prižnico, oltar sv. Frančiška Ksaverja, gotske freske v 
nekdanji Križevi kapeli, nagrobnik prvega kaplana Nikolaja, relief angelov z grbi, 
relief poklona Treh kraljev, relief Marijine smrti; že pred vhodom pa nas pričaka 
osemindvajset stopnic in kipa sv. Janeza Nepomuka in sv. Florijana. Barvna okna 
so delo akademske slikarke Ide Brišnik Remec (1981–1982), križev pot je delo 
umetnika Viktorja Gojkoviča (1989). (Zadnikar 1992; Ciglenečki 2011)

Cerkev Marije Zavetnice na Ptujski Gori je od 16. 5. 2010 razglašena za baziliko, saj 
je po dveh neuspelih poskusih patrov (leta 1964 in leta 1986) papež Benedikt XVI. 
dne 8. 12. 2009 podpisal listino o razglasitvi te cerkve za baziliko (Šamperl 2010, 5).

3.1.3 Minoritski samostan ob cerkvi

Minoritski samostan Matere božje na Ptujski Gori s svojimi duhovniki in redovni-
ki skrbi za pastoralo romarjev in turistov (vsako leto jih cerkev obišče okrog šest-
deset tisoč), za župnijsko pastoralo, za vodenje misijonov, duhovnih vaj … 

Maše na Ptujski Gori so vsak dan, redne romarske maše so v poletni sezoni ob 
sobotah ob 10. in ob nedeljah ob 16. uri. Skupine obiskovalcev vodijo redovniki 
(patri), vodenje pa obsega zbor v romarski hiši, ogled multivizijskega programa (v 
sliki, v besedi in v glasbi predstavljene zgodovina, umetnost in duhovnost Ptujske 
Gore), ki mu sledi ogled notranjosti in zunanjosti cerkve z razgledom in ogled mu-
zeja Museum Marianium (v nekdanjem obrambnem stolpu ob cerkvi so zbrani 
reliefi, med drugim Poklon kraljev, Marijina smrt, grb donatorjev). Vodenja pote-
kajo v slovenskem, nemškem, italijanskem, angleškem in v hrvaškem jeziku.
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3.1.4 Izvir vode

Na svetih prostorih so pogosto izviri vode, ki so posebni zaradi svoje temperature 
ali kemijske sestave (Fartacek 2003, 156). Na Ptujski Gori ni takšnega posebnega 
izvira, je pa imela Ptujska Gora v preteklosti štiri studence, ki so jih verniki ob pri-
hodu k romarskemu prostoru imeli za fizično umivanje in simbolično očiščenje 
(Šamperl 2010, 51). Danes je na severni strani hriba ob cesti (pri parkirišču) ohra-
njen le en vodnjak.

3.1.5 Staro drevo – tisa

Raziskovalec Fartacek (2003, 157) je na svetih prostorih našel posebna drevesa, 
ki se po svojem videzu navadno razlikujejo od profanih dreves in jim ljudje pripi-
sujejo značilnost zunanjega kazalca svetega prostora; pogosto so povezana z le-
gendami, ki se navezujejo na neki določen dogodek ali sveto osebo. 

Staro drevo je zaznamovalo tudi ptujskogorski prostor, saj na Ptujski Gori ob 
cesti, ki se spušča s trga proti glavni cesti, raste stoletja staro, a še vedno razkošno 
drevo tisa (taxus baccata), ki je zaščitena, saj je bila po izročilu posajena, ko so 
križarji zavzeli Jeruzalem (1098). Navadna tisa ponavadi raste počasi in se razvije 
v majhno drevo ali velik grm, ta tisa pa je precej visoka in se je bogato razrasla. Na 
hribu rastejo še druge stare tise, ki so manjše rasti.

Na tabli Zavoda za zaščito naravne dediščine, ki je postavljena ob tisi, je zapi-
sano: malo je verjetno, da raste ta tisa že od 11. stoletja dalje (najverjetneje je 
stara okrog tristo let), čeprav je po njihovem mnenju tisi težko določiti starost za-
radi notranjega propadanja lesa.

3.2 Zgodbe o ptujskogorskem svetem prostoru

Zgodbe o svetem prostoru ali sveti osebi na tem prostoru dajejo konkreten odgo-
vor na to, zakaj je neki prostor pojmovan kot svet, in postavljajo topografske zna-
čilnosti tega prostora v neki določen kontekst ter pri tem povezujejo raznolike 
topografske značilnosti med seboj. Ob legendah o nekem prostoru topografske 
značilnosti postanejo konkretizirane. Ali če povemo po Leachu (1993), so metafi-
zične entitete neoprijemljive, dokler jih ne povežemo z materialnostjo. To pa lah-
ko naredimo na dva načina: lahko jih ubesedimo v pripovedi o svetem ali pa – kot 
druga možnost – zgradimo objekte, ki simbolizirajo navzočnost svetega na tem 
prostoru. 

Še živo ljudsko izročilo pravi, da so imeli vurberški grofje hčerko edinko, ki je 
bila slepa. Starši so dolgo molili za njeno zdravje, in ko so nekoč v večernem mra-
ku tako molili v čast Mariji Zavetnici, je dekle nenadoma vstalo od mize, planilo 
k oknu in vzkliknilo: »Vidim! Vidim! Tam daleč vidim svetlobo, vidim luč!« Poka-
zala je proti ptujskogorskemu hribu in tam so v zahvalo potem začeli graditi cer-
kev Mariji Zavetnici s plaščem. Preden pa je vurberški grof delo dokončal, mu je 
zmanjkalo denarja, zato so gradnjo nadaljevali trije drugi grofje, a je tudi njim ni 
uspelo dokončati; dokončala jo je neka zelo bogata gospa (Peskar 2010, 41; Šam-
perl 2010, 6).
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Kot sodobno materialno potrditev te legende so ob 600-letnici cerkve na Ptuj-
ski Gori v sredino krožišča pod zadnji vzpon postavili bronast kip slepe deklice 
(avtorica akademska kiparka Irena Čuk), ki gleda proti baziliki. 

Prva ptujskogorska legenda je torej povezana z očmi in s čudežnim ozdravlje-
njem, druga legenda pa govori o vojaškem napadu Turkov (1475–1493) in o Ma-
rijinem posredovanju. Marija je obdala cerkev s črnim oblakom, da je turški paša 
ni mogel videti, zato so hrib nekaj stoletij poimenovali Črna gora (Kramberger 
2008, 5; Zadnikar 1992, 13). Vpade Turkov v teh krajih potrjujejo tudi zapisi Paola 
Santonina, ime pa se je ohranilo vse do leta 1937 (Šamperl 2010, 8–9). 

Opisani zgodbi pojasnjujeta nastanek svetega kraja in njegovo potrditev v 15. 
stoletju, ki se je tako kakor ime Črna gora ohranjalo še stoletja. Obakrat sta legen-
di povezani s topografsko značilnostjo – s hribom, dvigajočim se nad ravnico; veri 
in zaupanju v pomoč Boga je bila v obeh legendah dodana vera v Marijino pomoč. 

3.3 Potrjevanje posebnosti prostora z nadaljnjimi pripovedmi, 
dogodki

Na vsakem konkretnem svetem prostoru obstaja prežetost prostora z duhom, z 
dušo prostora (obstajajo nadaljnje zgodbe, ozdravitve, dogodki, ki potrjujejo po-
sebnost prostora). Duh svetosti prostora pogosto izvira iz davne preteklosti, ko je 
bil prostor že poseljen in je bilo pogosto na njem že prej kako svetišče. Ta duh 
prostora se pojmuje kot nadnaravna sila, ki prihaja od višje sile in jo je mogoče 
srečati le na svetem prostoru (Fartacek 2003, 166).

Vera v neprofanost prostora se ohranja poleg osnovne legende o posebnosti, 
svetosti nekega svetega prostora skozi številne druge zgodbe, ki potrjujejo, po-
nazarjajo specifičnost tega svetega kraja. Govorijo o ljudeh, ki so na tem prosto-
ru doživeli ozdravitev ali čudež ali kak drug izreden dogodek. Te zgodbe imajo 
ljudje kot dodatni dokaz za svetost prostora in so v bistvu vedno povezane s 
sveto osebo in tako dopolnitev vere v božjo moč in v božji blagoslov na tem pro-
storu. (165–166)

Kdaj in kako so se začele ozdravitve na ptujskogorskem prostoru, ni natančno 
znano, jezuiti so od leta 1638 dalje ozdravitve zapisovali, leta 1660 so izdali veli-
ko bakreno ploščo, tiskano spominsko sliko, ki jo je vrezal Wolfgang Kilian. Slika 
v sredini prikazuje posnetek milostne podobe, okrog nje pa je osem prizorov iz-
rednih dogodkov (ozdravitev). Pozneje ozdravitev po zapisih Odila Hajnška (1971; 
Emeršič 2008, 51) niso tako dosledno zapisovali, čeprav vir navaja, da so se go-
dile (omemba zapisa iz leta 1879 in iz leta1885). 

Tako je Janez Volčič (1889; Emeršič 2008, 50) zapisal, da o ozdravitvah govori-
jo zapisi: na primer o tri leta starem na smrt bolnem fantu, ki mu bolnišnice niso 
mogle pomagati. Dekla, ki je bila doma s Ptujske Gore, jim je svetovala priprošnjo 
k Mariji – in fant je ozdravel. Sledi zapis o dve leti starem otroku, ki je na smrt 
zbolel za legarjem in je ozdravel po zaobljubi Materi Ptujskogorski. Moški, ki je 
imel gnilo nogo, se je zaobljubil Materi na Ptujski Gori, noga mu je ozdravela in 
sam se je prišel zahvalit Mariji. Neka mati se je prišla zahvalit Materi božji na 
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Ptujski Gori, ker je bil njen 11-letni sin slep in je spregledal. Leta 1879 so se prišli 
zahvalit vojaki, ki so v Bosni ušli Turkom in preživeli.

Tudi v današnjem času duhovniki na Ptujski Gori beležijo ozdravitve: 

»So stvari, ki so jasno dokumentirane v kroniki. Ena je, da je tu domačinka, to-
rej deklica je pribežala domov in je pomotoma popila tisti najhujši strup (za 
travo). In so jo potem prinesli v cerkev in je ozdravela.« (Inf. št. 60, duhovnik)

Sveta oseba na ptujskogorskem prostoru je Jezusova mati Marija (Cerkev je 
posvečena Mariji, in to na dan Marijinega obiskovanja – 2. julija), ki je zavetnica 
Ptujske Gore in je upodobljena s plaščem. Relief (Zadnikar 1992, 64–65) je izkle-
san iz enega kamna in prikazuje Marijo, ki z levico drži sina Jezusa, z desnico pa 
razgrinja zeleni plašč, pod katerim je dvainosemdeset ljudi. Vse osebe zrejo v Ma-
rijo in tako simbolno izražajo zaupanje v njeno varstvo. Relief je kipar ustvaril okrog 
leta 1410. Prvotno je bil relief najverjetneje nad glavnim vhodom v cerkev, šele 
pozneje je bil prestavljen v ozadje glavnega oltarja.

3.4 Povezava svetega prostora z blagoslovom Boga/višje sile

Fartacek (2003, 168–169) je v svoji raziskavi povzel, da je cilj vsakega romarja ob 
obisku svetega prostora, doseči občutenje blagoslovljene »božje«/višje moči. K 
temu poskušajo priti ljudje tudi s posebnimi običaji, rituali, z molitvami, z dotika-
njem svetinj, s poljubljanjem svetih podob, s hojo okrog in okrog svete podobe 
itd. Višja (božja) sila (preneseno na katoliško veroizpoved in razumljeno kot reli-
giozna univerzalija) po njegovem zapisu izpolnjuje po predstavah romarjev nasle-
dnje prošnje: stopnjuje njihovo srečo in izboljšuje njihovo življenjsko situacijo, 
pomaga jim pri kesanju in odpuščanju grehov, pomaga jim pri zaščiti pred zlimi 
duhovi in magijo, pomaga pri neplodnosti in ozdravitvah, pomaga tudi pri eko-
nomskih, čustvenih in osebnih problemih in dvomih ter posameznike usmerja k 
pravilnim odločitvam. 

Vse to, kar je značilnost vedenja, želja, prošenj in pričakovanj po mnogih romar-
skih cerkvah, je značilno tudi za raziskovani prostor, kamor glede na zbrano gra-
divo ljudje prav tako prihajajo s prošnjami. Na raziskovanem prostoru se ljudje 
obračajo za pomoč k Bogu, dobremu Bogu, Gospodu, Očetu nebeškemu, Gospo-
du Jezusu itd. in k Materi božji Mariji, ljubi Mariji, dragi Mariji, Materi Mariji, Ma-
riji Svetogorski, Mariji Zavetnici s plaščem, Gorski Materi, Devici Mariji itd.

Razlogi, zaradi katerih se ljudje odpravijo na prostore moči, so precej raznoliki 
in so pogosto med sabo močno prepleteni. Strnitev dognanj je pokazala, da ljudje 
najpogosteje prihajajo iz religioznih, zdravstvenih, turističnih in iz raziskovalnih ra-
zlogov, pri tem se obračajo na Marijo in na Boga s prošnjami, z zahvalami ali zaob-
ljubami. Vse to sem preučevala v izbranem časovnem izseku (od 3. 5. 2009 do 8. 
8. 2009) zapisov in jih razdelila (Kandrič Koval 2015, 170–171) v posamezne skupi-
ne: prošnje in zahvale za odpuščanje, za vero, za blagoslov, za pravo odločitev, za 
pravo pot, za delo, za uspeh, za materialne dobrine, za sorodnike, za prijatelje, za 
partnerja, za otroke, za družino, za mir, za zdravje, za pomoč, za pokojne, za varstvo, 
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za ljubezen, za srečo, za razumevanje, za tolažbo, za vodstvo. Največ razlogov za 
prihajanje na prostore moči je bilo v prošnjah in v zahvalah za zdravje, saj je bilo 
od 1035 zabeleženih vpisov 306 zapisov, ki so govorili o zdravju in se s tem seveda 
uvrstili na prvo mesto z 29,56 %. Med njimi je bilo 256 prošenj in 50 zahval za zdrav-
je. Kot ponazoritev zapisanih prošenj in zahval za zdravje navajam zapis:

»Hvala ti, Mati Marija, za vse blagoslove. Hvala ti za mir, zdravje, radost  
v ljubezni Boga in Nebes. Prosim, varuj moje sinove, moža, vnuke in snaho. 
Hvala ti za tvojo ljubezen za mene. Večna hvaležnost za ozdravitev mojega 
sina; z moje strani je moja vdana molitev k tebi.« (14. 6. 2009).

Med prošnje in zahvale so se po številnosti v vzorcu na drugo mesto uvrstile pro-
šnje in zahvale za družino (20,19 %), sledijo prošnje in zahvale za varstvo (6,85 %) in 
za srečo (6,57 %). 

Ob vsem tem je treba dodati: obiskovalci sprejemajo dejstvo, da pomoč svete 
osebe lahko nastopi na samem svetem prostoru ali pozneje, vključeni pa sta tudi 
vera in upanje v možnost, da bo oseba napotena k pravim zdravnikom, da bo ope-
racija uspešno opravljena ipd. 

3.5 Skupina/množica ljudi, ki ptujskogorski prostor prepoznavajo 
kot svetega

Obred ima po Jeanu Cazeneuvu (1986, 245–246) funkcijo ustvarjanja občutka 
varnosti, stabilnosti, pripadnosti, kontinuitete, odstranitve nečistosti, upravljanja 
višje sile ali pa funkcijo povezave človeka s svetim načelom; to velja tudi za ro-
marske obrede. Greenfield (1990, 5) je zapisal, da je obisk romarskega mesta po 
njegovih raziskavah pogosto naravnan k cilju menjave (prošnje, pričakovana po-
moč ipd.) med prosilcem in svetim/višjim, h kateremu je bilo romanje namenje-
no. Časovno je romanje pogosto izvedeno šele po tem, ko je bila prošnja usliša-
na, saj mnogi prihajajo na sveti prostor, da bi se svetniku zahvalili za izpolnjeno 
obljubo. 

Najprej so za romanja na Ptujski Gori skrbeli škofijski duhovniki, v 16. stoletju 
so tam delovali protestantski duhovniki, v letih 1613–1773 so za cerkev in za ro-
manja skrbeli jezuiti, po ukinitvi reda in po njegovi razpustitvi v razsvetljenstvu je 
Ptujska Gora ponovno prišla pod škofijsko upravo. Leta 1786 je postala samostoj-
na župnija s škofijskimi duhovniki. (Kramberger 2008, 4–6)

Nadaljevanje romarske poti v 19. stoletju potrjuje zapis Frana Lekšeta (1895; 
Emeršič 2008, 22): »Kar dela Goro silovito in imenitno, to je romarska cerkev, veli-
ka, stara božja pot, in pa zaupanje do Marije. /.../ Kmalu, ko so dobili jezuitje cerkev, 
začeli so zopet dohajati ljudje k Mariji na Goro. Na tisoče jih je dohajalo iz Hrvaške 
in Slavonije, in da za tema ni zaostajal slovenski Štajer, umevno je samo po sebi.« 

Leta 1937 so skrb za romarsko cerkev in za pastoralno delo prevzeli Frančiškovi 
manjši bratje – minoriti, ki to delo opravljajo še danes. Leta 1951 je komunistična 
oblast zaprla romarsko cerkev na Ptujski Gori, prepovedala bogoslužje in romanja, 
svetišče pa razglasila za muzej ali umetnostno galerijo. (Kramberger 2008, 4–6)
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Oblast je po Šamperlovem zapisu (2007, 12–58) inscenirala dogodek z nožem 
in ranitvijo v cerkvi na dan velike maše zjutraj okrog četrte ure leta 1951, ko je 
prihajalo čez dan tja okrog deset tisoč ljudi. Proti poldnevu je prišla policija s ka-
mioni in začela so se zasliševanja in preiskave redovnikov in romarjev. Po vsem 
tem in po medijskih napadih so cerkev v začetku septembra zaprli. Avtor navaja: 
še živeče priče povedo, da so takrat, ko je komunistična oblast cerkev za bogosluž-
je zaprla, verniki molili pred vrati cerkve ali pa so se prijavili za ogled kot turisti, 
nato pa so prek sklenjenih rok dali suknjič, pulover ali ruto, da se ni opazilo, kako 
molijo. Dne 13. maja 1957 je bila cerkev ponovno odprta za vernike in za bogo-
služje. (Šamperl 2010, 9; Kramberger 2008, 6)

4. Sklep
Komparativna raziskava Ptujske Gore in modela svetega prostora je pokazala, da 
ima ptujskogorski prostor temeljne značilnosti, ki jih mora imeti sveti prostor, da 
se loči od profanega. Po antropološkem modelu, ki ga je v svoji študiji izdelal Ge-
bhard Fartacek (2003) v skladu z idejami in dognanji raziskav drugih avtorjev, mora 
imeti model svetega prostora pet temeljnih elementov; vse to za panonski grič 
Ptujska gora velja. 

Med te elemente uvrščamo najprej naravne topografske posebnosti. Kraj Ptuj-
ska Gora namreč stoji na izpostavljeni legi na griču, ki je viden daleč naokrog. Na 
vrhu hriba je gotska cerkev ptujskogorske Matere božje (bazilika Marije Zavetnice 
na Ptujski Gori), ki so jo zgradili pred več kakor 600 leti, kakor pravi legenda, po 
čudežni ozdravitvi slepe deklice – hčerke bogatega vurberškega grofa. Med topo-
grafske značilnosti uvrščamo tudi posebna drevesa – na teritoriju Ptujske Gore 
raste stara tisa, o kateri legenda govori, da je bila posajena, ko so križarji zavzeli 
izraelski Jeruzalem (1098), čeprav na Zavodu za zaščito naravne dediščine dvomi-
jo v tolikšno starost. Svetega vodnega izvira ni, so pa Ptujsko Goro obkrožali štirje 
studenci – danes deluje samo eden –, ki so imeli funkcijo telesnega očiščenja pred 
vstopom v romarsko svetišče.

Sveti prostor od profanega kot drugi element ločijo legende, ki so z njim pove-
zane, saj potrjujejo njegovo drugačnost, posebnost; tudi na področju Ptujske Gore 
obstajajo legende, ki govorijo o svetosti tega prostora – v bistvu sta to legenda o 
molitvi k Mariji in o spregledanju slepe deklice in legenda o Mariji, ki je obvaro-
vala domačine in romarje pred Turki tako, da je goro zavila v meglo.

Kot tretji element mora biti pogovorih o prostoru in v zapisih moč zaznati, da 
je prostor prežet z duhom svetega prostora; obstajati morajo nadaljnje zgodbe o 
ozdravitvah in o nenavadnih dogodkih, ki potrjujejo posebnost prostora.

Četrta značilnost svetega prostora je, da se na tem prostoru čuti vera v božjo 
moč, kakor nam potrjujejo zapisi in pripovedi ljudi, ki prihajajo na to romarsko 
mesto s prošnjami, z zahvalami in za zaobljubami in se v molitvi obračajo na Boga 
ali Marijo Zavetnico, ponazorjeno s plaščem.
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Zadnji in zelo pomembni temeljni element svetega prostora pomeni množica 
ljudi, ki prostor prepoznavajo kot svetega. Ptujska Gora je bila romarska najmanj 
od gradnje gotske cerkve, romarji so prihajali iz celotne Evrope, to se je ohranilo 
do danes, le da ob globalizaciji glede na zapise v knjigi vtisov ljudje prihajajo z vseh 
koncev sveta. 

Komparativna raziskava je tako potrdila dvoje: pokazala je, da Ptujska Gora za-
dovoljuje vsem petim predpostavkam, ki jih po Fartacekovem (2003) modelu mo-
rajo imeti sveti prostori, obenem pa je ustrezanje modelu iz druge religije (Fartacek 
je svoj model postavil na podlagi zgleda iz sirske pokrajine in muslimanske religije) 
potrdilo veljavnost že postavljenega modela na drugi svetovni religiji in tako še 
okrepilo univerzalnost njegovega antropološkega modela svetega prostora. 
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