
FALSKI GROF ZABEO IN NJEGOVE KNJIGE 

Pred kratkim smo na predavanju (Matjaž Grahornik, Vili Rezman) o falskem »gradu« in njegovem 

zadnjem grofu dr.Alfonsu Zabeu slišali kar nekaj novosti, ki doslej niso bile posebej znane med ruškim 

prebivalstvom in tudi nasploh ne. Predavanje je »navrglo« nekaj novih spoznanj, v daljši razpravi pa 

so prisotni s svojimi diskusijami dodatno »vznemirili« razmišljanja. (Predavanje  našega zelo 

aktivnega člana mag.Matjaža Grahornika si lahko preberete na naši spletni strani lira-ruse.si. 

pripravljeno je predvsem na diplomski nalogi našega nekdanjega občana Aleksandra Veronika, ki se je 

tudi udeležil srečanja.) Na tem mestu »navržimo« le nekaj zanimivosti (pripravljamo pa tudi obsežno 

knjigo o Falskem gradu-dvorcu, Zabeu in njegovi knjižnici): 

-falski grad je bil že sredi trinajstega stoletja porušen (Turki) in ni bil nikoli več obnovljen. V bližini je 

bil zgrajen nov dvorec, ki je bil leta 1407 porušen. Obnovljeni dvorec, ki je menjal številne lastnike, je 

danes v posesti družine Slavič, katere predstavnik, »aktualni graščak«, se je našega predavanja tudi 

udeležil. 

-legende o tem, kako je bila že v 17.stol. na Fali ustanovljena naša »prva univerza«, kako je na Fali 

deloval Anton Aškerc…so le legende. 

-lastniki Falske gospoščine po l.1875 (okoli 4700 ha gozda…), grofje Zabeo (Giovanni-prvi častni občan 

Občine Ruše-1891) in Alfons ( svetovljan, zaupnik štirih papežev, donator lokalni skupnosti, gasilcem,  

gostitelj mnogih plemičev, duhovnikov, umetnikov,…in zelo priljubljen med prebivalstvom, so s 

svojim (tudi gospodarskim) delovanjem pomembno vplivali na življenje okoliških ljudi (gozdarstvo, 

drče, glažutarstvo, industrija…) 

-Zabei so bili tudi kulturni ustvarjalci, ukvarjali so se z glasbo, gledališkimi predstavami, literaturo, 

imeli so na dvorcu svoj »mini oder«, bili pa so tudi ljubitelji knjig…(člani društva smo »odkrili«  

Zabeovo knjižnico-več tisoč knjig, ki so bile doslej nepoznane; celo naš rojak, odlični  bibliotekar 

J.Glazer zanje najbrž sploh ni vedel…Tem knjigam nameravamo v prihodnje posvetiti še več 

pozornosti, saj so knjige že od 17.stoletja pomembno sooblikovale našo preteklost. 

-predstavljene so bile zanimivosti o tem, kako so bile klopi iz falskega dvorca »rešene« in so danes v 

cerkvi na Smolniku, kako je dobil ime Karolinin hrib (ker je tam pogosto jahala grofova hči Karolina), 

kako propada turški zid… 

Skratka, še ena prireditev, ki je želela vzpodbuditi razmišljanja o naši, ruški, res bogati zgodovini…, ki 

pa danes ne najde dovolj podpore, priznanja, čeprav bi lahko bila pomemben del naše turistične 

ponudbe… 

Sicer pa, vabljeni k sodelovanju pri odkrivanju in promociji naše preteklosti ter snovanju novih 

razvojnih perspektiv! 

Oglejte si še foto galerijo naših članov (ic) s prireditve! 


