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FALSKI GROF ZABEO IN NJEGOVA KNJIŽNICA 

Najprej je potrebno poudariti, da sloni pričujoč prispevek na raziskavah Rušana Aleksandra 

Veronika. Leta 2005 je Veronik o grofu Alfonsu Zabeu napisal diplomsko delo in jo nato 

predelal v članek, ki je bil leta 2006 objavljen v ČZN-ju. V diplomski nalogi je grofova knjižnica 

na Fali bežno omenjena;  lansko leto se je nato domoznanski oddelek UKM na pobudo in s 

sodelovanjem Društva za razvoj Lira Ruše lotil vnovičnega pregleda knjižne zapuščine falske 

knjižnice. Gradivo, ki je leta 1947 prešlo pod okrilje takratne Študijske knjižnice, je bilo 

vpisano v inventarne knjige UKM. Knjige so se glede na vpis v inventarno knjigo in pod 

določeno provenienco FZB (Fala, Zabeo) odbrale iz rednega fonda, kamor je bila falska 

knjižnica inkorporirana leta 1947. Društvo za razvoj Lira Ruše se je lotilo fotografiranja 

naslovnic in popisa gradiva, UKM pa pregleda in ponovne obdelave knjižne zapuščine grofa 

Zabea. Gregor Rezman je v začetku decembra fotografiral še zadnjo naslovnico knjige iz 

falske knjižnice; teh knjig je bilo v depojih UKM okoli 1.150.  

 

Ko se je grof Zabeo leta 1927 preselil iz Fale v domačo Padovo, kjer je leta 1932 tudi umrl, je 

njegova knjižnica ostala na Fali. Knjižno zapuščino Alfonsa Zabea je takratna Študijska 

knjižnica prevzela šele po osvoboditvi, ko je bilo v Maribor vrnjeno knjižnično gradivo, ki so 

ga Nemci na začetku vojne odpeljali v Gradec in na Dunaj. Po osvoboditvi je bilo v knjižnici 

veliko dela z urejanjem, sortiranjem in popisovanjem repatriiranega gradiva. Študijska 

knjižnica je leta 1947 dobila vrnjenih le okrog tri četrtine predvojnega fonda knjižničnega 

gradiva, koliko gradiva je bilo dejansko oddanega v papirnice in za vedno izgubljenega, pa je 

po do sedaj znanih virih nemogoče ugotoviti.1     

 

ALFONS ZABEO 

Alfons Zabeo je bil zadnji grof, ki je živel v dvorcu na Fali. Leta 1864 se je na Dunaju rodil 

očetu Giovanniju Prosdocimu in njegovi ženi Karolini, roj. Rädler.2 Pred njim sta se v zakonu 

rodili sestri Pia (leta 1860) in Maria Immaculata (leta 1861; umrla naslednje leto), za njim pa 

še brata Camillo (leta 1865) in Giovanni (leta 1869; umrl še istega dne). Korenine rodbine 

Zabeo je možno potegniti nazaj vsaj do leta 1600.3 

Šolo je Alfons obiskoval na Collegium Virginis Immaculatae v Kalksburgu.4 Ko je leta 1883 

tam zaključil s šolanjem, je bil vpoklican v vojsko. Postal je konjeniški oficir.5 Njegov zadnji 

dan služenja vojaškega roka je bil 24. oktober, uradno pa 31. oktober 1885. K vojakom se je 

vrnil še leta 1890, ko se je prijavil za nadaljnjo urjenje za pridobitev višjega čina v konjenici. 
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Urjenje je trajalo dober poldrugi mesec, po njem pa je napredoval iz čina poročnika v čin 

nadporočnika.6  

Medtem se je v začetku novembra 1885 odpravil z Dunaja študirat v Belgijo. 11. novembra 

1885 se je pri rektorju univerze v Louvainu vpisal na študij politike in administracije.7 Po 

končanem študiju v Belgiji je decembra 1887 z očetom odpotoval v Rim, kjer sta takoj po 

prihodu obiskala de Wittena, enega najvplivnejših mož v Vatikanu. Alfons je večino časa v 

Rimu porabil za obiske znancev, za oglede mesta in njegovih znamenitosti. Konec februarja 

1888 je dobil obvestilo, da je bil imenovan za tajnega komornika (cameriere segreto) njegove 

svetosti. To funkcijo je lahko opravljal samo rojen Italijan. Služenje v Vatikanu je prvič 

nastopil 6. aprila 1888. Papeža je spremljal pri raznih sprejemih in razgovorih z veleposlaniki, 

kardinali, škofi, romarji.8 

FALSKI DVOREC 

Prvi zapisi o življenju Alfonsa Zabea na falskem dvorcu se pričnejo leta 1893, ko je začel pisati 

dnevnik. Na Fali je preživel večino poletnih dni. Na Pohorje je hodil na lov, se sprehajal po 

okolici, pomagal in nadzoroval je dela okoli sedeža gospoščine in potek gradnje ceste čez 

falsko pečino. Kadar so bili dnevi dovolj topli, se je kopal v Dravi. Poleg tega je čez poletje 

prihajalo na Falo veliko povabljenih, npr. grof Marius Attems, družine Sulkowski, Ferrari, 

Tenchert, Windischgrätz, Zwickel, barona Pach in Gödel in drugi. V Ruše je hodil gledat delo v 

tovarni vžigalic, tovarni mila in steklarni.9  

Aprila 1894 je Alfonsu umrla mati. Po dvodnevnem žalovanju in molitvah je bila njena krsta 

21. aprila z vlakom prepeljana v Padovo10, kjer je bila pokopana v družinski grobnici rodbine 

Zabeo. S falskega dvorca naj bi krsto do železniške postaje spremilo veliko število ljudi. 

Alfons je krsto spremljal v Italijo in se je na Falo vrnil po pogrebu. V jeseni istega leta je bil 

njegovemu očetu in družini priznan in potrjen grofovski naslov, ki se je prenesel na njegove 

potomce; vpisani so bili tudi v zlato knjigo italijanskih plemičev.11     

Leto 1896 je bilo v Alfonsovem življenju še posebej pomembno, saj je tedaj spoznal svojo 

ženo. Prvič jo je videl pri sestri Pii (por. Buzzacarini) v Costabissari, kamor je prišla grofica di 

Velo s hčerko Elelijo, da bi se ta naučila igranja na citre. Od začetka junija se je Alfons mudil 

na obiskih pri tej grofici, kjer je lahko na sprehodih, seveda v spremstvu gardedame, pobliže 

spozna(va)l Elelijo. 30. junija je v Vicenzo prispel Alfonsov oče, ki se je pogovoril z grofico di 

Velo in uredil zaroko. Poroka je bila javno oznanjena 6. septembra, Alfons pa je smel svojo 
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zaročenko prvič poljubiti na praznovanju njenega rojstnega dne nekaj dni za tem. Civilno sta 

se poročila 20. septembra, cerkveno pa 21. septembra 1896 v Trentu. Po poroki sta 

odpotovala v Innsbruck, Salzburg in na Dunaj, v sredini marca 1897 pa sta se odpravila na 

poročno potovanje po celotni Italiji, ki je trajalo skoraj poldrugi mesec.12 

Ko sta se mladoporočenca v jeseni 1896 vrnila na Falo, ju je tam čakalo veliko slavje. Po opisu 

v časniku Marburger Zeitung so krajani iz okolice Fale grofu in njegovi ženi priredili prisrčen 

sprejem, ki ga ni pokvarilo niti zelo slabo vreme. Na dvorišču so par pričakali gasilci iz Ruš, 

gozdarski uradniki in delavci ter odbor 1. mariborskega društva vojnih veteranov, čigar častni 

član je bil Alfons. Marija Kedogg je v imenu društva mladoporočencema predala čestitke, 

grofici Eleliji pa šopek rož. Večerja je potekala v krogu družine v dvorcu, za druge pa je bilo 

poskrbljeno v bližnji gostilni. Ob 21h so v čast mlademu paru pripravili sprevod z baklami, ki 

je vodil na dvorišče dvorca. Tam je grofovski par nagovoril gozdarski mojster Werner, za tem 

pa so plesali in peli dolgo v noč.13   

Gospoščina Fala je bila po obsegu v celotni Dravski dolini največja in zaokrožena posest. Ob 

nakupu Giovannija Prosdocima Zabea leta 1875 je bilo posestvo veliko 4.642 ha; tekom 

desetletij se je le malo spreminjalo. Falska gospoščina je bila zelo pomembna za razvoj 

gospodarstva v Dravski dolini. Vplivala je na razvoj steklarstva, fužinarstva, kovinske in 

lesnopredelovalne industrije. Grof Giovanni Prosdocimo in za njim Alfons sta s svojimi 

gozdarskimi delavci vodila smotrno gozdno gospodarstvo, kar pomeni, da se niso več izvajali 

goloseki, ampak načrtna sečnja, na posekah in golosekih pa se je pričelo sistematsko 

pogozdovanje.14 

Kar nekaj svojega življenja je Alfons preživel v Italiji, od koder je izvirala družina po očetovi 

strani. Po smrti očeta in njegovih dveh bratov v Padovi je podedoval veliko posesti, poleg 

tega je v zakon veliko prinesla tudi njegova žena Elelija, roj. di Velo, ki je bila edina naslednica 

svoje družine. Nekaj časa je preživel tudi v Rimu, kjer je pri 23 letih postal papežev tajni 

komornik, kot je bil že njegov oče. V tej službi je služil štirim papežem, Leonu XIII., Piju X., 

Benediktu XV. in Piju XI. V Italiji je Alfons prebil tudi zadnja leta svojega življenja, od leta 

1927 do 1932.15 

Po smrti Giovannija Prosdocima Zabea leta 1898 sta Alfons in njegova žena več časa 

preživela na Fali.16 Njuna prva hči, Marija Karolina, se je rodila 2. aprila 1899. Na Falo sta jo 

pripeljala konec maja, tukaj pa so ostali celo poletje. Druga hči, Marija Antonija, se je rodila 

28. maja 1900 na Fali.17 Konec novembra istega leta je Elelija imela splav, naslednje leto, 16. 
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decembra 1901, pa je v Padovi rodila sina Giovannija Prosdocima. Za sinom je par dobil štiri 

hčerke, in sicer Pio (1. 9. 1903)18, Marijo Ano (11. 4. 1905), Francesco (2. 11. 1908)19 in 

Beatrice (1. 1. 1911).20 

Leta 1906 je Alfons na Dunaju za svojo najstarejšo hči najel vzgojiteljico Ano May in učitelja 

Huberta Vockha. Naslednje leto je začel Vockh poučevati tudi Marijo Antonijo. Alfonsovi 

najstarejši hčerki sta se nato šolali v Rušah. V letu 1907 sta imeli svoj celoletni šolski preizkus, 

ki sta ga dobro opravili v Puščavi pri nadučitelju Lasbacherju. Leta 1908 je z izobraževanjem 

pričel tudi sin Giovanni Prosdocimo, Alfons mu je najel privatnega učitelja Leskovška. Leta 

1909 je grof Zabeo v Mariboru obiskal glasbenega direktorja Alfreda Kleitmanna, s katerim se 

je dogovoril za učne ure glasbe za najstarejšo Marijo Karolino, ki ga je nato obiskovala v 

Mariboru dvakrat tedensko. V preddverju dvorca je dal grof postaviti manjši gledališki oder, 

na katerem so njegovi otroci prirejali gledališke igre zanj in za njegove goste. Uradno šolanje 

se je za tri najstarejše otroke začelo v jeseni leta 1910. Tedaj je bil Giovanni Prosdocimo 

poslan v Kalksburg, Marija Karolina in Marija Antonija pa sta odšli v Pressbaum.21  

Kadar se je družina zadrževala na Fali, so vsako nedeljo, razen ob posebnih priložnostih, sem 

hodili župniki iz Ruš, Selnice, Lovrenca ali Puščave in brali mašo v grajski kapeli. Ko je družina 

božič in novo leto preživljala na gradu, so pred novim letom na Falo prihajali razni tamburaši 

in drugi glasbeniki. Za zdravje družine med njenim tukajšnjim bivanjem je do svoje smrti leta 

1911 skrbel dr. Gašper Gorišek, ki je bil splošni zdravnik za Ruše in daljno okolico, nenazadnje 

pa tudi dolgoletni župan.22 

Začetek prve svetovne vojne je ujel Alfonsa in njegovo družino na Fali. Kljub premikom 

vojaških enot, vojnem stanju in vpoklicem v vojsko je življenje na Fali in v Rušah potekalo 

dokaj normalno. Grof Zabeo je s svojimi otroki hodil na sprehode in nabiral sadje. 20. avgusta 

1914 je umrl papež Pij X., za kar bi moral Alfons oditi v Rim, vendar mu je vojna to preprečila. 

Ker je bilo potovanje z vlakom onemogočeno, so bili vezani na bližnje kraje.23 V drugi polovici 

septembra 1914 je Alfons z otroki odpotoval na Dunaj, od koder so lahko odšli na šolanje v 

Pressbaum in Kalksburg. Na konzulatu si je uredil potni list in se vrnil na Falo. V začetku leta 

1915 se je z družino vnovič odpravil na Dunaj, kjer pa so tokrat morali ostati dalj časa, saj jim 

dovolilnica za vrnitev na Štajersko ni bila odobrena. Prav tako mu ni bilo izdano dovoljenje za 

potovanje na njegova posestva v Italijo. Celotna papirologija je bila urejena do 1. avgusta 

1917, ko je lahko družina odpotovala na Falo. Tam so se morali najprej javiti stražmojstru. 

Enako so morali storiti njegovi otroci, ki so se po končanih počitnicah v sredini septembra 

vračali v šolo na Dunaj. V začetku oktobra je na falski dvorec prišlo enajst vojakov, ki so 
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zaplenili in odpeljali iz njegove kapele zvonec premera 36 cm in tudi kuhinjski zvonec. 

Preostali del družine se je odpravil na Dunaj v decembru tega leta. 

Kljub vojni je potekalo življenje na Dunaju dokaj ustaljeno. Otroci so normalno hodili v šolo, 

Alfons in njegova žena pa sta obiskovala gledališča in kinematografe.24 Bolj kot pa se je vojna 

bližala h koncu, več je bilo nemira med ljudmi. Zaradi vsesplošnega pomanjkanja je prihajalo 

do kraj. Za leto 1918 je Alfons v svojem dnevniku pisal o krajah na svojem posestvu na Fali. 

Večinoma je bila ukradena hrana, zlasti krompir, meso, kruh in ribe. 1. septembra 1918 so na 

falskem dvorcu pripravili mašo na prostem in posvetili slovensko zastavo. V novembru je bilo 

v okolici Ruš precej nemirno, prihajalo je do spopadov in streljanja, vendar je bilo kmalu 

sklenjeno premirje. Avstrijsko tablo so Rušani odstranili 2. novembra 1918. Alfonsa so poslali 

k skupini italijanskih vojakov, ki se je umikala na varno, da jim je sporočil za sklenjeno 

premirje. V drugi polovici novembra so bili z ruškega območja odpeljani vojaški ubežniki. V 

okolici Ruš so se potikali tudi madžarski vojaki, s katerimi so ljudje kupčevali in barantali. 

Konec novembra 1918 je prišlo do velike stavke železničarjev, tako da je bil za nekaj dni 

ustavljen  ves železniški promet.25  

Leta 1919 se je situacija še poslabšala. Veliko pomanjkanje je vladalo tudi na Dunaju. Slabe 

razmere so se poznale na Alfonsovi teži; iz okoli 100 kg, ki jih je tehtnica pokazala pred vojno, 

je shujšal na 80 kg. V aprilu 1919 je grof veliko časa porabil za urejanje papirjev za potovanje 

nazaj na Falo. Zaradi ureditve dokumentacije se je moral neprestano javljati na 

jugoslovanskem konzulatu in pri italijanski misiji. Vizum mu je končno le uspelo dobiti konec 

maja.26  

Z odredbo iz 15. novembra 1919 je bilo posestvo grofa Zabea pritegnjeno v agrarno reformo 

in se je dalo z vsemi premičninami in nepremičninami pod nadzor. Nadzornik posestva je 

postal ing. Janko Urbas, višji gozdarski komisar v Mariboru. Vojno dogajanje je prizadelo 

falsko gospoščino, zlasti kar se tiče zaplembe lesa. Del odškodnine je bilo grofu povrnjene 

leta 1916, do končne poravnave pa je prišlo šele leta 1926.27 

Dvajseta leta 20. stoletja so bila na falskem dvorcu zelo živahna, saj so grofa obiskovali 

številni prijatelji, med njimi grof Marius Attems, baron Gödel, grof Oto in grofica Thurn z 

otrokoma Otom in Marijo, grof Hubert in grofica Lili Herberstein, baron Joško Adamović iz 

Velenja, in drugi. Ta družba je redno zahajala na Falo. Po večini so se vsi pripeljali z 

avtomobili, hodili s hčerami grofa Zabea na izlete in jih vabili k sebi. Najdlje se je na gradu 

zadrževal grof Marius Attems, leta 1926 pa je pričel na Falo vse pogosteje zahajati konjeniški 

stotnik Pavel Glančnik. Le-ta je bil sin advokata iz Maribora, ki je imel svoje posestvo na 

Pragerskem. 1. decembra 1926 je Pavel zaprosil grofa Zabea za roko njegove hčerke Marije 

Karoline. Grof je privolil in še isti večer so priredili veliko zaročno večerjo s šampanjcem. V 
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26
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drugi polovici februarja so na dvorcu praznovali fantovščino in dekliščino. Povabljenih 

poročnih gostov je bilo 44. Priči sta bila Marius Attems in Franc Tscheligi, prišli so tudi 

Alfonsova sestra Pia, Kari Hardtl, člani rodbin Sulkowski, Herberstein, Pahta, Salm, Thurn in 

drugi. Poroka je bila 22. februarja 1927, mladoporočenca pa sta se takoj po njej odpravila na 

poročno potovanje.28     

Konec leta 1927 je dobil grof Zabeo pismo od Odseka za varstvo prirode/Muzejskega društva 

za Slovenijo, v katerem so mu predstavili načrt, kako bi iz močvirja na Klopnem vrhu uredili 

zaščiteno območje, saj so se tam nahajale nekatere redke rastline. Grof je bil pripravljen 

razglasiti močvirje za zaščiteno območje. Predlagal je, da bi odseku dal to območje v najem 

za 50 let za majhno vsoto denarja na leto in se zavezal, da v tem času ne bo na noben način 

posegal v ta prostor oz. bo skrbel za ohranitev flore in favne. 

Z letom 1927 se tudi končajo dnevniki Alfonsa Zabea. Verjetno se zdi, da je gospoščino Fala 

dal v oskrbništvo hčeri Mariji Karolini in zetu Pavlu Glančniku, sam pa se je umaknil v Padovo, 

kjer je umrl 28. avgusta 1932. Po njegovi oporoki, napisani 26. avgusta 1932 v Padovi, sta 

posestvo na Fali dedovali njegovi hčerki Marija Karolina in Francesca. Vsaka je dobila 

polovico premoženja v vrednosti 2,5 mio. dinarjev. Francesca je svoj del leta 1936 prodala 

sestri Mariji Karolini in njenemu možu za 1.350.000 dinarjev. Ostala posestva v Italiji, na 

Bavarskem in na Dunaju je Alfons razdelil med druge otroke.29    

FALSKA KNJIŽNICA 

Svojo knjižnico na Fali, o kateri je zazdaj znanega še bolj malo, je Alfons Zabeo po letu 1927 

zelo verjetno prepustil starejši hčeri in zetu Pavlu Glančniku. Na to misel napeljujejo knjige, 

spravljene v depojih UKM, med katerimi je moč najti številne iz »falske knjižnice«, 

opremljene s podpisom Pavla Glančnika. Koliko knjig oz. knjižnih enot je do leta 1927 

obsegala knjižnica na falskem dvorcu, je nemogoče z gotovostjo trditi. Zagotovo je bilo 

knjižnih enot na stotine. V depojih mariborske Univerzitetne knjižnice smo popisali oz. 

poslikali naslovnice ok. 1.150 knjig, vendar bodo nadaljnje raziskave in popisi v tej smeri to 

številko verjetno skrčili.  

Pokrajinski arhiv Maribor hrani poleg dnevnikov Alfonsa Zabea, s katerimi se je v svoji 

diplomski nalogi ukvarjal oz. jih je prevedel Aleksander Veronik, v posebni arhivski škatli30 

tudi listkovne kataloge za falsko knjižnico. V prvem listkovnem katalogu, ki obsega črke od A–

F, je možno prešteti ok. 850 knjig oz. knjižnih del. V drugem, ki obsega črke G–N, je ok. 790 

knjig, v tretjem, ki obsega črke od O–Z, pa okoli 720.  

Takoj je potrebno dodati, da so v indeks po abecednem vrstnem redu poleg avtorjev 

vključena še gesla, predmetne oznake, naslovi del (v izvirniku), časopisov, revij, ipd., pa tudi 

pomembnejši prevajalci, tiskarji in nasploh znane osebe/osebnosti. S tem pride pri avtorjih in 
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 Veronik, str. 86–87. 
29

 Prav tam, str. 87–88. 
30

 PAM, fond: gospoščina Fala 1460–1943, Kartoteka grajske knjižnice, Škatla št. 161.  
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njihovih delih do podvajanja. Pri znanih osebnostih, geslih, ipd. je zaznamek, v kateri knjigi 

oz. članku teče o njih beseda. Večkje ni moč ugotoviti, ali gre pri tem za knjigo ali kak članek. 

Za knjižno enoto sem obravnaval tisto, kjer se omenjajo kraj, založnik in letnica izida knjige.    

Kartoteka vsebuje tudi abecedni seznam del za mladino (»Jugendschriften«). Teh del je 

skupaj 193. V ta katalog je zataknjeno pismo, namenjeno Franju Bašu in datirano z dnem 23. 

november 1947. Baš je po končanem študiju leta 1932 postal banovinski arhivar in ravnatelj 

muzeja, pozneje pa tudi ravnatelj Banovinskega arhiva v Mariboru.31 V omenjenem pismu so 

nekateri listki, ki bi lahko spadali v listkovni katalog falske knjižnice. 

Poleg listkovnih katalogov je v arhivski škatli še zvezek v trdi vezavi, kjer so popisani vsi 

romani, novele in povesti iz falske knjižnice. V spodnjem levem kotu prve strani tega zvezka 

se nahaja datum 31. januar 1889. Zgornji del iste strani je izrezan; glede na velikost izreza je 

prav verjetno, da je bil tam ekslibris Zabea. Večina popisanih knjig v tem zvezku je iz obdobja 

druge polovice 19. stoletja. Najmlajša knjiga je iz leta 1922. V knjižnici so se nahajala dela 

pesnikov in pisateljev kot so Goethe, Doyle, Swift, Scott, Sienkiewicz, Tolstoj, Verne, Zola, 

Boccaccio, Byron, Dante, Petrarca, Shakespeare, Plutarh, Kipling, Achleitner, La Fontaine, in 

mnogih drugih. Med slovenskimi avtorji najdemo Aškerca, Apiha, Jakoba Aljaža, Bezenška, 

Slomška, Stritarja, Stareta in druge.32 Skupno število v zvezku popisanih knjig je 391. Te so 

(seveda) popisane v listkovnih katalogih. Glede na te podatke se zdi verjetno, da je grof 

Alfons Zabeo knjižnico na Fali dopolnjeval po očetu Giovanniju Prosdocimu.   

Skupno število knjig po listkovnih katalogih je ok. 2.550. Če bi upošteval še razne programske 

knjižice, brošure, karte, ipd., bi bilo teh še bistveno več. Za natančno število knjig bi morali v 

program vstaviti prav vse naslove knjižnih enot in izločiti tiste, ki se ponavljajo.  

Omeniti velja, da sem bil posebej pozoren na starejše knjige, na tiste iz 16. stoletja. Po 

dosedanji katalogizaciji v UKM je iz tega časa samo ena knjiga (Aristotelovo delo, za katero še 

ni jasno, če sploh sodi v falsko knjižnico), po katalogih v PAM pa je teh 21 (in Aristotelovega 

dela npr. ni med njimi). Precej je tudi del v slovenskem jeziku, ki jih v UKM praktično ni. Po 

nekaterih informacijah naj bi bila pomembnejša dela iz falske knjižne zbirke po drugi 

svetovni vojni prepeljana v Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani. 

Pa si poglejmo nekaj zanimivejših del iz falske knjižnice grofa Alfonsa Zabea. Do sedaj je bilo 

v UKM natančneje pregledanih nekaj čez 200 knjig od ok. 1150 popisanih. Velika večina jih je 

v tujem jeziku, predvsem v italijanskem, francoskem in nemškem.   

V zbirki falske knjižnem fondu se je denimo nahajala knjiga Nicola Machiavellija »Sedem knjig 

o umetnosti vojskovanja« (I sette libri dell'arte della guerra) iz leta 1868. Delo »Besni 

Orlando« (Orlando furioso) avtorja Lodovica Ariosta je iz leta 1846. Knjigi o Gejzeriku, kralju 

Vandalov (Genseric, Roi des Vandales) avtorja Gautierja in o Džingiskanu avtorja Michaela 
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 Kerec in Stavbar, Zapuščina Zabeo v UKM, str. 6. 
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 Aleksander Veronik,  Alfons Zabeo – zadnji falski grof (diplomsko delo), Ruše 2005, str. 80. 
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Prawdina – obe iz leta 1934, ko je bil Alfons Zabeo že med pokojnimi – med številnimi 

drugimi (z vojaško tematiko) dokazujeta, da se je knjižnica na Fali pozneje še dopolnjevala 

(zelo verjetno s strani zeta Pavla Glančnika). »Božanska komedija« (La divina commedia) 

Danteja Alighierija je iz leta 1840. Eno najstarejših del iz falske zbirke je Alighierijev »Banket« 

(Convito) iz leta 1824. Za zdaj najstarejša je izdaja dnevniških zapisov ruskega carja Petra 

Velikega, iz obdobja od leta 1698 do 1721. Dnevnik je izšel v francoskem jeziku leta 1773 v 

Londonu. V večih knjigah se nahaja celotno delo cesarskega pesnika, opata Pietra 

Metastasia. Njegova dela so iz zadnje četrtine 18. stoletja. V falski zbirki se, zanimivo, 

nahajajo številne knjige v ruskem jeziku. »Knjiga pesmi« Heinricha Heineja je v prevodu 

Blikova izšla leta 1893 v Sankt Petersburgu. Ker je bil Alfons strasten lovec, ljubiteljski 

pohodnik in nabiralec gozdnih sadežev, se ne smemo čuditi knjigi o gobah profesorja Franza 

Ferka (Volkstümliches aus dem Reiche der Schwämme) iz leta 1910. Z graškim profesorjem 

Ferkom, ki je v svojih popotnih dnevnikih poleg flore in favne popisoval tudi zgodovinske in 

arheološke znamenitosti krajev Spodnje Štajerske, sta morda bila prijatelja. Knjigo »Pesmi« 

madžarskega avtorja Sandorja Petöfija v nemškem prevodu Ladislaua Neugebauerja iz leta 

1885 je Alfons v dar dobil leta 1903 od nekega Tiborja. Na uvodni naslovnici te knjige se 

nahaja pripis v nemškem jeziku: Meinem lieben Alfons zur Erinnerung an meine schönen 

Faalen Tage 9 – 19 Juli (1)903. Tibor. Posebej lepo okrašena je na primer knjiga Basni (Fables) 

Jeana de La Fontainea. 

 

Miklavž, 30. april 2015.                                                                        

                                                                                                                 Matjaž Grahornik 

 


