
 

1 

 

ZASEBNE KNJIŽNICE NA RUŠKEM 

 

Na začetku tega prispevka moram poudariti, da naslov »Zasebne knjižnice na Ruškem« ni 

najbolj natančen oz. je celo zavajujoč. Na kratko bom namreč predstavil zgolj tri knjižne zbirke, 

ki smo jih raziskovali pri Liri. Gre za knjižna fonda iz župnijskih uradov Limbuš in Ruše ter za fond 

gospoščine Fala. Zadnji nekako zajema obdobje do konca prve četrtine 20. stoletja. 

 

Slovenske knjige predmarčne dobe, kolikor jih je sploh bilo profanega značaja, med Rušane v 

glavnem niso zahajale. Bleiweisove »Kmetijske in rokodelske novice«, ki so izhajale od leta 

1843, so se denimo prebirale pri Jožefu Korenu na Fali in pri Mihi Šotlu blizu Selnice ob Dravi. Po 

letu 1848 so s šolskimi reformami knjige praktično postale del vsakdana, s tem pa je poraslo 

branje knjig v slovenskem jeziku. Iz ohranjenih virov je zaslediti, da so okoli tega časa številni 

šoloobvezni otroci na Ruškem od župnikov v dar prejemali knjige. Tako se ne zdi nič 

nenavadnega, da so si pozneje številni od teh šolarjev, nekateri posamezniki pa seveda že 

desetletja poprej, doma omislili večje ali manjše knjižne zbirke. Večje ali manjše število knjig se 

je zagotovo našlo na domovih številnih članov leta 1865 leta ustanovljenega Kmečkega bralnega 

društva v Rušah, denimo pri Matiji Wurzerju, Martinu oz. Davorinu Grizoldu, pa Luki Hlebu, 

Mihaelu in Gregorju Serncu, Francu Pinteriču, Karlu in Andreju Glaserju in drugih Rušanih. 

Konec 19. stoletja sta jim sledila zdravnik Gašper Gorišek z ženo Emo in učitelj Jožef Lasbacher, 

ki se mu je kmalu pridružil nov val priseljenih ruških učiteljev: Matija Lichtenwallner (po letu 

1924 Senkovič), Davorin Lesjak in Tomaž Stani. Za njihov čas se je dogajanje v Kmečkem 

bralnem društvu ponovno močno razgibalo, tako da se je veliko denarja namenjalo tudi za 

knjižni fond.    

    

V fondu župnijskega urada Limbuš se nahaja 310 knjig. Od teh jih je 120 v nemškem jeziku, 102 

v slovenskem, 54 v latinskem in ena v hrvaškem jeziku. 33 knjig je bilo natisnjenih v vsaj dveh 

jezikih. Tukaj gre v pretežni meri za slovarje in druge leksikalne priročnike. Glede na samo zvrst 

je večji del, in sicer 211 knjig, sakralnega značaja. Profanega značaja jih je 52. Ostale (37) so 

skupek profanega in sakralnega. Povečini gre za leposlovna dela o življenju krščanskih svetnikov, 

o romanju v Rim, zgodovini lavantinske škofije, dalje za zbirke naukov oz. pripovedi za mladino 

(npr. izdaja Drobtinic Antona Martina Slomška). Nekaj je pesnitev z deloma nabožno vsebino 

(npr. Klopstockov Mesija). Slovenske knjige pogosto tematizirajo vsakdanje življenje na kmetih, 

npr. kako izboljšati kmetovanje, obrtniške izdelke, pa o kupčevanju, slabem vplivu alkohola ipd. 

Veliko je beril za nižje in višje razrede osnovne šole, ter za gimnazije. Nekaj od teh slovenskih 

knjig je nabavilo leta 1847 ustanovljeno Bralno društvo v Lembahi župnika Antona Laha. V 

nemškem in latinskem jeziku prevladujejo popisi dežel avstrijskega cesarstva, slovnice, ljudski 

slovarji, biografije (npr. od Aleksandra Velikega), knjige za izboljšanje zdravja (npr. Kneippova 
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Moja hidroterapija) in drugo. Knjiga v hrvaškem jeziku je iz konca 19. stoletja, gre pa za prevod 

dela Franza Hattlerja o devici Mariji in bratovščini Marijinega srca. 

 

Najstarejši knjigi iz župnijskega urada Limbuš sta iz 16. stoletja. Tista iz leta 1533 je bila 

natisnjena v znameniti Frobenovi tiskarni v Baslu. Frobenova tiskarna je napravila Basel v 16. 

stoletju za center švicarskega knjigotrštva. Od leta 1514 so bila v njej denimo tiskana dela 

Erazma Rotterdamskega. Veliko knjig iz Frobenove tiskarne vsebuje ilustracije slikarja Hansa 

Holbeina ml.  

   Knjiga iz limbuške zbirke je v latinskem jeziku in govori o delu in življenju milanskega škofa 

Ambroža, ki je živel v 4. stoletju. Ambrož (tudi Ambrozij) je eden od štirih zahodnih cerkvenih 

učiteljev, med katerimi je tudi njegov učenec  Avguštin. Avtor knjige nam trenutno ni poznan, 

saj sta v skupno knjigo vezana njen četrti in peti del, brez originalne naslovnice. Če so nekdanji 

limbuški župniki prebirali celotni korpus tega dela, ali pa si je kateri od njih zgolj sposodil knjigo 

pri drugem župniku, lahko zgolj ugibamo. 

 

Druga knjiga iz 16. stoletja je bila natisnjena v Benetkah leta 1578. Gre za delo v latinskem 

jeziku Petra Galesinia z življenjepisi krščanskih mučenikov. 

 

Iz 17. stoletja je ohranjenih šest knjig. Delo Thomasa Sancheza, ki bi ga prevedli kot Globoke 

misli o zakonski zvezi, je bilo natisnjeno sredi 17. stoletja v Gradcu, revidirano sveto pismo iz ok. 

Leta 1663 v Kölnu, tri pa v Antwerpnu v današnji Belgiji. Vse so v latinskem jeziku. Misala sta 

bila leta 1657 in 1666 natisnjena v znameniti Plantinovi delavnici oz. tiskarni. Delo Alexandra 

Natali-ja o znanstveni in moralni teologiji je izšlo leta 1698 v Kölnu. 

 

Najstarejša slovenska knjiga v zbirki je delo Urbana Jarnika iz leta 1814. Gre za prevode in 

priredbe lepih naukov za slovensko mladino iz nemščine, latinščine in staroslovenščine. 

 

Omeniti še velja nemško–slovenski slovar Oswalda Gutsmanna iz leta 1789. Delo, tiskano v 

Celovcu, je vsebovalo zbor ponemčenih, originalno slovenskih -, in nekaterih drugih besed, ki so 

izvirale s Koroškega. 

 

Posebno omembo oz. mesto v zbirki pritiče kolosalnemu delu, tiskanemu leta 1714 v Frankfurtu 

na Majni. Gre za slovar italijanskega, francoskega, nemškega in latinskega jezika, oz., kakor je 

zapisano na naslovnici, »veličasten slovar, v katerem so obravnavani štirje glavni jeziki Evrope«. 

Avtor tega dela je bil Giovanni Veneroni ob pomoči Nicola di Castellija. Omenjena knjiga je v 

fondu tudi najobsežnejša.    

*   *   * 
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Ko je govora o knjižnem fondu iz ruškega župnijskega urada, je potrebno znova omeniti Kmečko 

bralno društvo v Rušah, saj se je zgodba za časa Matije Wurzerja, med leti 1863–1867 kaplana, 

nato pa od 1877–1920 ruškega župnika, odvijala vzporedno. Društvo je bilo naročeno na 

Kmetijske in rokodelske novice, Slovenca, Umnega gospodarja, Zgodnjo danico, Drobtinice, Mir 

in Slovenski glasnik. Nekaj knjig iz teh zbirk se še danes nahaja v ruškem župnijskem uradu. 

Knjižni fond v Rušah je bil sprva skromen, a se je pozneje hitro povečeval, še zlasti po tem, ko je 

društvene vajeti ob koncu 19. stoletja v roke vzel nov val ruških učiteljev. V obdobju 1888–1896 

so prišli v Ruše službovat mladi učitelji Josip Lasbacher, Matija Lichtenwallner, Davorin Lesjak in 

Tomaž Stani. Društvena dejavnost Kmečkega bralnega društva je bila stalna. Svetovna vojna jo 

je seveda prekinila, a že leta 1918 je društvo ponovno začelo z delom. Najprej je zaživela 

knjižnica, čeprav je med vojno utrpela veliko škode. Sprva je poslovala v skromnem obsegu in le 

za člane, po letu 1900 pa je začela širiti svojo dejavnost. Takrat je imela na policah 201 knjigo. 

Med svetovno vojno je bilo ogromno knjig uničenih, vendar pa so člani društva že avgusta 1918 

z igro »Bucek v strahu« zbrali toliko vstopnine, da so lahko nabavili preko 100 knjig. Tedaj sta 

bila osrednji osebnosti društva podjetnik Viktor Glaser kot predsednik in Janko Glaser kot tajnik. 

 

Če se osredotočim na ohranjen knjižni fond v ruškem župnijskem uradu, smo z Liro v letu 2014 

popisali čez 1.000 knjig oz. knjižnih enot, natisnjenih pred letom 1901. Veliko teh knjig spada v 

zbirke, ki pa jih je bilo zaradi omejenosti ustreznega odlagalnega prostora in časa, težko pravilno 

razvrstiti. Od pregledanih knjig jih je 646 v nemškem jeziku, 208 v slovenskem, 147 v latinskem, 

4 v hrvaškem, ter po ena v češkem in italijanskem jeziku. 14 knjig je bilo natisnjenih v dveh 

jezikih, od teh 12 v latinsko-nemškem in po ena v grško-latinskem in nemško-slovenskem jeziku. 

Glede na samo zvrst je večji del fonda, in sicer 627 knjig, sakralnega značaja. Profanega jih je 

137. Ostala dela (260) sem uvrstil med skupek profanega in sakralnega. Povečini gre za 

leposlovna dela o življenju krščanskih svetnikov, za zbirke naukov, legend oz. pripovedi za 

mladino (npr. izdaja Drobtinic Antona Martina Slomška) ipd.  

 

V najstarejši knjigi iz tega fonda so v latinskem jeziku razloženi kanoni in dekreti s tridentinskega 

koncila. Knjigo je dal v Kölnu leta 1621 natisniti Antonio Hierati. Na njeni uvodni strani je 

ohranjen zanimiv ekslibris Friderika Krištofa Langettija, doktorja obojega prava. Druga 

najstarejša knjiga vsebuje psaltre Judovskega kralja Davida. Leta 1624 je bila prav tako 

natisnjena v latinščini, in sicer v znameniti in danes že omenjeni Plantinovi tiskarni v 

Antwerpnu. Iz 17. stoletja je skupno 10 knjig. Iz 18. stoletja je knjig 90, iz 19. stoletja pa 879, od 

teh velika večina iz druge polovice 19. stoletja, kar 658. Slovenske knjige so, pričakovano, v 

glavnem iz druge polovice 19. stoletja. Najstarejša je iz leta 1827, in sicer »Kershanski katolishki 

nauk od narpotrebnishih resniz svete vere s vprashanji in odgovori«, ki jo je dal pri ljubljanskem 

tiskarju Jožefu Sasenbergu natisniti ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf.  
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Poleg knjig so bili ruški župniki naročeni na številne revije. Med leti 1856 in 1883 denimo na 

»Slovenskega prijatelja«, med 1867 in 1874 na »Zgodnjo danico«, med 1865 in 1873 na 

»Novice« (šlo je za nekdanji tednik »Kmetijske in rokodelske novice«), v letih 1867 in 1870 na 

revijo »Učiteljski tovarš«, v obdobju 1873 do 1895 na »Slovenskega gospodarja«, med 1889 in 

1903 na »Dom in svet«, med 1884 in 1911 pa na »Duhovnega pastirja«. Najdlje, v času od 1880 

do 1940, je župnija prejemala mesečnik »Cvetje z vertov sv. Frančiška«. Pred I. svetovno vojno 

so se prebirali še: v letih 1902 in 1903 »Knjižnica slovenske krščansko-socialne zveze«, v letu 

1905 »Slovan«, mesečnik za književnost, umetnost in prosveto, v letu 1906 »Krščanski 

detoljub«, v letu 1908 »Duhovni pastir« s prilogo »Društveni govornik« ter med 1913 in 1915 

nemški list »Chrysologus«. V obdobju med obema vojnama je ruški župnik prejemal: med leti 

1924 in 1928 »Vestnik skupščine duhovnikov III. reda sv. Frančiška v Lavantinski škofiji«, med 

1925 in 1931 listek »Voditelj Marijinih družb«, med 1924 in 1941 revijo »Bogoljub«, med leti 

1929 in 1938 revijo »Naš dom«, med 1929 in 1937 »Glasnik presvetlega Srca Jezusovega«, 

dobro desetletje, med leti 1930 in 1941, mesečnik »Vzajemnost« s homiletično prilogo 

»Praedicate«, med leti 1933 in 1938 revijo »Katoliški misijoni«, med 1932–1933 in 1936–1939 

»Kraljestvo božje«, med 1933 in 1941 »Oglasnik lavantinske škofije«, med 1933 in 1938 »Kres«, 

med 1934 in 1940 »Časopis za zgodovino in narodopisje«, med 1937 in 1941 »Samoupravo«, v 

letu 1921 revijo »Mentor«, v letu 1923 »Mladiko«, v letih 1930 do 1932 »Duhovni vestnik«, v 

letu 1936 ženski list »Vigred«, v letu 1939 »Vrtec«, v letih 1929 in 1940 »Vestnik prosvetnih 

zvez«, v letih 1938 in 1939 »Lux mundi« ter v letu 1932 glasilo borcev in stražark »Mladi 

plamen«.    

 

*   *   * 

Falsko knjižnico, o kateri je za zdaj znanega še bolj malo, je Alfons Zabeo po letu 1927 zelo 

verjetno prepustil najstarejši hčeri Mariji Karolini in zetu Pavlu Glančniku. Koliko knjig oz. 

knjižnih enot je do leta 1927 knjižnica na falskem dvorcu obsegala, je nemogoče z gotovostjo 

trditi. Zagotovo jih je bilo na stotine.  

 

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

nalogi ukvarjal Aleksander Veronik, v posebni arhivski škatli 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 
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prevajalci, tiskarji in nasploh znane osebnosti. S tem pride pri avtorjih in 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.  

 

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. Skupno število v zvezku popisanih knjig je 391. Te so (seveda) popisane v listkovnih 

katalogih. Glede na te podatke se zdi verjetno, da je Alfons grof 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 II. svetovni vojni 

prepeljana v ljubljanski NUK. 

 

Na spomlad 2014 se je Lira lotila fotografiranja naslovnic in popisa gradiva, Domoznanski 

oddelek UKM pa pregleda in ponovne obdelave knjižne zapuščine grofa Zabea. Naslovnice 

»falskih knjig«, ki se nahajajo v depoju UKM, so bile pofotografirane do začetka decembra 2014. 

Popis »falske knjižnice« še ni končan. Do sedaj je bilo natančneje pregledanih nekaj čez 200 

knjig od ok. 1150 popisanih, vendar je že bilo ugotovljeno, da vse poslikane knjige ne spadajo v 

»falsko knjižnico«. Velika večina pregledanih knjig je v tujem jeziku, predvsem v italijanskem, 

francoskem in nemškem.   
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Od do sedaj pregledanih knjig s provenienco iz Fale bi denimo izpostavil knjigo 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 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 Peterburgu. 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 gimnazijskim 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. Posebej lepo okrašena je na primer knjiga Basni 

(Fables) Jeana de La Fontainea.   

 

 

Avtor: Matjaž Grahornik 

Posvet o domoznanstvu, 23. 3. 2116  


