
Pranečakinja Janka Glazerja ima pesniško žilico kot njen prastric 

Posvetilo 

Če vam srce bi kdaj okamenelo, 
postane naj le lepi dragi kamen,  
ki v njem življenje se je razodelo 
kot žarno čudo in kot božji plamen. 
 

Pesem Posvetilo je napisala samostojna umetnica Bogdana Naméstnik. 

1. Kje ste se šolali, bi mi lahko zaupali letnico rojstva? 

Moja letnica rojstva je 1953, kar je kar precej oddaljeno. Šolala sem se na Srednji vzgojiteljski šoli 

Maribor. Vendar moram priznati, da sem v četrtem letniku izstopila. Če odkrito povem, so učitelji 

takrat imeli drugačen pristop, vsaj nekateri, in so me, če po domače povem, imeli »na piki«. 

2. Kdaj se vam je rodila želja, da bi se ukvarjali s pesništvom? 

Ta želja je v meni tiho tlela, potem se je začela razgorevati. Že kot mala punčka sem napisala nekaj 

pesmi, ki sva jih skupaj z mamo dodelali. Aktivno pa sem se s pesnjenjem ukvarjati pri dvajsetih. 

Takrat moja dela sicer še niso bila tako dodelana, ne jezikovno, ne čustveno, ne miselno. 

3. So na to vplivali tudi sorodni geni z Jankom Glazerjem? Kako ste povezani z njim? 

Pravzaprav so name vplivali geni moje mame Mirice Namestnik. Janko Glazer je bil moji mami pravi 

stric. Njen oče in Janko Glazer sta bila namreč brata. Mama je podedovala pesniški dar od njega, jaz 

pa od nje. 

4. Kdo vse se je še ukvarjal s pesništvom v vaši družini? 

V družini smo se poleg moje mame s pesništvom ukvarjali jaz, Alenka Glazer, ki je hči Janka Glazerja, 

ter sorodnica Ivanka Glazer, ki živi v Ljubljani. Njej zelo lepo teče beseda, uporablja veliko prispodob 

in piše pesmi z rimami. 

5. Je bil odnos med vašo mamo in vami kdaj tekmovalen? 

Na žalost moram povedati, da je z mamine strani bil tekmovalen, čeprav smo si vsi trije otroci želeli, 

da bi se lahko bolj uveljavila, saj je izjemno nadarjena. 

6. Izdali ste več pesniških zbirk, koliko bi jih znali poimenovati? 

Do zdaj sem jih izdala štiri. To so bile Dvoplamenka, Pahljača, Poslušam dež in Svetli hipi. 

7. Katera pesem vam je najbolj pri srcu? 

Zelo mi je pri srcu Učlovečenje, prav tako so mi všeč tudi številne pesmi iz drugih zbirk in bi težko 

katero posebej poimenovala. 

8. Vam je pisanje pesmi predstavljalo obvezo ali užitek? 



Vsekakor strast, pa tudi bolečina je bila včasih ob tem navzoča, vendar takšna lepa, s strastjo 

pomešana. 

9. Kje pa ste dobili navdih za pesmi? 

Navdih, to je bilo kar v meni sami. To, kar se je dogajalo meni sami v življenju. Včasih sem navdih 

dobila tudi, ko sem šla na kakšen sprehod. 

10. Če bi imeli možnost, da se vrnete v leto, ko ste izbirali svoj poklic, bi ga zamenjali? 

Ne. Pisanje je namreč moj poklic. Ne bi ga zamenjala, sploh ne. Pisanje je namreč čisto spojeno z 

menoj. 

Hvala vam za jedrnate odgovore, zelo sem hvaležna, da ste bili pripravljeni sodelovati. 

Ja, hvala tudi tebi Gaja. 

 

Ruše, 16. 11. 2013, Gaja Ernecl 

 


