
Alenki 

 

Rada bi takoj pisala o prijateljstvu, a brez dolgega uvoda ne bo šlo. 

Vedela sem, da je Alenka Glazer profesorica na Pedagoški akademiji Maribor in da je znana 

pesnica, a v živo sem jo videla šele na nekem posvetu za učitelje slovenščine na osnovnih šolah – 

osemletkah in mi je njeno zanimivo, nazorno predavanje dalo odlične napotke za delo v razredu. 

Mene pa se Alenka živo spominja še iz časov pred 2. Svetovno vojno. Opazovala me je lahko med 

mladimi, ko smo se dobesedno drenjali na dijaškem stojišču, takrat v zadnjem delu parterja našega  

ljubega mariborskega gledališča. In nam ni ušla nobena uprizoritev, dramska ali glasbena. Alenka je 

namreč poznala mojega 5 let mlajšega brata Slavka Froma (r. 1925), saj sta bila dijaka v vzporednih 

razredih na realni gimnaziji (ves čas tudi moji) in ker je s prijateljem prihajal k bolnemu sošolcu 

Bogdanu h Glazerjevim, kjer je fant iz Mežice stanoval. O Slavku je bilo dobro znano, da pridno piše in 

že objavlja svoje literarne prispevke v mladinskih glasilih. Alenka je vneto spremljala pisanje tudi 

mnogih drugih, a od tega izstopajoče Slavkovo. Pomlad l. 1941 pa je z vojno grobo zasekala v našo 

mladost in nas razkropila naokrog in v neznano. 

Ko se je Alenka vrnila iz izgnanstva v Srbiji, je zvedela, da je bil Slavko zelo aktiven v borbi 

proti okupatorju, a je žal izgubil svoje mlado življenje. Slavkova ohranjena literarna rokopisna 

zapuščina jo je verjetno spomnila na razgibano podobo predvojnega dijaškega literarnega snovanja in 

morda tudi name. In ko sva se - šele okoli leta 1995 – že kot upokojeni prosvetarki nekajkrat srečali 

na ulici, sva govorili največ o Slavku. Alenki bi bil ljub kak pisni utrinek iz fantovega življenja. Minilo pa 

je kar nekaj časa preden sem presenetila Alenko z daljšim tekstom, v katerem sem le v okviru družine 

From in še Potočnik lahko najbolj živo prikazala Slavkovo razgibano, plodno, borbeno in sanjarsko, a 

žal prekratko življenjsko pot. Po Alenkini zaslugi in zamisli je Mariborska literarna družba (g. Marjan 

Pungartnik) izdala leta 2002 dvodelno knjigo: Nada From Potočnik - NAŠ SLAVKO in Slavko From – 

LITERARNA ZAPUŠČINA. Zelo izčrpna, strokovna in občutena spremna beseda k »Zapuščini«, je delo 

Alenke in zaključena s pretresljivo pesmijo Petra Levca »Tovariši«. Mislim, da je knjiga lep poklon 

borcu in mnogo obetajočemu literarnemu ustvarjalcu. 

Povedati pa moram, kako dolga, zahtevna, utrujajoča je bila pot sodelujočih do realizacije, 

koliko ur dragocenega časa (zlasti Alenkinega) vloženega, preden sta bila moj rokopis in celotno 

gradivo s Slavkovo že objavljeno in znova poiskano (zahvala za pomoč UKM) rokopisno literarno 

zapuščino dokončno po vseh zahtevah računalniško obdelana, oblikovno dorečena in pripravljena za 

tiskarno, ki pa seveda izstavlja račun. S pomočjo sponzorjev smo končno le nabrali toliko sredstev, da 

je bilo  za natis 300 izvodov. Vendar smo bili veseli in predstavitev knjige v polni dvorani Rotovža je 

bila za zbrane podrobna in zanimiva ter prisrčna. Kot pričevanje o nekom in nekem davnem času bi 

bila ta knjiga morda zanimiva tudi bralcu teh vrstic. 

In šele sedaj bom mogla pisati o prijateljstvu, ki se je rojevalo ob nastajanju te knjige in 

pozneje zaradi Alenkine iznajdljivosti in nesebičnega razdajanja ne bi zagledalo belega dne. 

Računalniška priprava besedil in drugega materiala za oba dela knjige, ki se je bil lotil moj sin Mitja, je 

namreč pomenila zanj, Alenko in mene obilico dela, neštetih potrebnih sestankov pri meni doma ali 

pri Alenki v Rušah, obenem pa priložnost za medsebojno spoznavanje in zbliževanje. Ko se je na 

vsakokratnem sestanku potem po prvem delu strogo »tehnične narave« prileglo kaj manj 



»uradnega«, je v drugem delu res stekel sproščen pogovor, tekoč, ker zanj snovi nebi moglo 

zmanjkati, pa še za smeh je bilo prostora. Za Alenko je ostalo v mojem rokopisu »Naš Slavko« še 

marsikaj nenapisanega za dobronamerno radovednost. Zame pa je bilo nekaj novega Alenkino živo 

pripovedovanje o njihovi poti v izgnanstvo, o življenju v Srbiji in o žalostni vrnitvi domov brez padlega 

partizana, sina in brata Matije. Klepet o času po vojni je razkrival, kako sem jaz ob družini (mož prof. 

Vladimir Potočnik, moja mama in trije cicibani – Vladko, Tanja in Mitja) in ob delu končala prekinjen 

študij slavistike, še našla čas za obiske koncerta, ogled gledališke predstave, pletenje puloverčkov in 

še česa. Alenka pa se je že v jeseni 1945 vpisala na univerzo, smer slavistika. Bivanje v povojni 

Ljubljani je bilo mnogo težavnejše kot moje v Mariboru, a povsem drugačen, bogat študij ob 

sobivanju s študenti od vseh vetrov različnih starosti in z različnimi izkušnjami in sanjami. Po diplomi 

sva tako odslej plavali v prosvetnih vodah in zanimivih dogodivščin od tam je bilo na pretek. Življenje 

v sedaj mojih družinah pa je iz leta v leto prineslo poleg žalosti in neštetih skrbi tudi obilico 

osrečujočega. Sestanki v Rušah se seveda ne bi mogli končati brez spominjanja na najini zlati mami in  

Janka Glazarja, pesnika pohorskih strmin in ravnatelja Študijske knjižnice Maribor, ki sem mu 

hvaležna za sprejem in očuvanje Slavkove literarne zapuščine in za pomoč pri mojem povojnem 

študiju. In kje bolje kot prav na Glazerjevi domačiji bi lahko potekali pomenki o poeziji in bi mogle 

pesmi  - Jankovi »Pozdrav v domovino« in »Ciproš« ter Alenkini »Oči« in »Ovčice« iz zbirke »Kolobar« 

- s svojo pretresljivostjo še globlje seči v srce. Ker je bilo na teh številnih srečanjih slišati in podoživeti 

toliko žalostnega in vedrega, toliko različnega in zelo posebnega, toliko neznanega in sedaj odkritega 

(tudi kaj mojemu sinu Vladku iz Ljutomera ali o Tanji iz Ljubljane, o Alenkinih dragih, o najinih vnukih 

in pravnukih), smo postali – prijatelji. Prijateljstvo pa je neprecenljiva vrednota v današnjih čudnih 

časih in za še posebno za naju, ki nama težave »rosnih« let onemogočajo nekoč tako pogoste obiske 

in udeležbo na kulturnih prireditvah. A pridni poštarji prinašajo na pravi naslov ruške, mariborske, 

ljutomerske ali ljubljanske voščilnice, ki pa skušajo na svoj način izraziti kaj več, bolj prisrčno – kot 

one hladne, neosebne, običajne in še morda kakšno kartico iz tujih krajev. Glavno nalogo pa opravlja 

– telefon. Ne čudite se, če traja klepet z Alenko kar nekaj minut. Najprej na kratko o počutju, ki se žal 

spreminja z vremenom, nato ne zmanjka novic, ki ti potem ne dajo spati ali pa  te razvedrijo in 

olepšajo tisti dan. Mnogo minut pa traja izmenjava misli o kaki novi knjigi, zanimiv članek v časopisu o 

znanem ali neznanem ustvarjalcu, nova Alenkina pesem in še in še, a vedno iz sveta umetnosti. 

Tudi taka neobičajna oblika prijateljevanja je lepa. In naj še kar traja! 

 

 

Nada Potočnik 

Maribor, 20.03.2015 

 


