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TALENT V GLAZERJEVEM RODU Marija Švajncer

Marija Švajncer

TALENT 
V GLAZERJEVEM RODU

V petek, 20. marca 2015, je Društvo za razvoj LIRA Ruše v sodelovanju 
z Univerzitetno knjižnico Maribor, Mariborsko knjižnico in Osnovno 
šolo Janka Glazerja v Domu kulture Ruše pripravilo jubilejno srečanje 

z naslovom Talent v Glazerjevem rodu. Kratek kulturni program so izvedli 
učenci Osnovne šole Janko Glazer ter Duška Škerjanc, Slavica Ajd, Gaja 
Enercl in Igor Černe, v nadaljevanju pa so na strokovnem srečanju sodelovali: 
dr. Fanika Krajnc Vrečko s predstavitvijo Marka Glaserja, nabožnega pisca 
in Slomškovega sodelavca pri prenosu škofijskega sedeža, Matjaž Grahornik 
z referatom o Mihaelu, prvem Glaserju »Na Kovačevem«, in Vili Rezman, ki 
je spregovoril o Gla(s)zerjih iz drugačne perspektive in postavil v ospredje 
njihovo politično vlogo. Dr. Vlasta Stavbar je celovito predstavila biblio-bio-
grafske vidike ustvarjalnosti Janka Glazerja, prof. dr. Marko Jesenšek, dekan 
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, je kritično opozoril na vlogo in 
pomen slovenskega jezika v visokem šolstvu, ki se ga čedalje bolj nevarno po-
lašča angleščina; prof. dr. Dragica Haramija je pripravila poglobljen in hkrati 
pregleden prikaz pomembnega prispevka literarne zgodovinarke Alenke 
Glazer k teoriji slovenske mladinske književnosti, Darka Tancer Kajnih je 
občuteno in s hvaležnostjo spregovorila o vlogi Alenke Glazer pri reviji Otrok 
in knjiga, Anton Gričnik je oživil spomin na literatki iz rodu literatov, prof. 
dr. Marija Švajncer je ponudila analizo in interpretacijo pesniškega opusa 
za odrasle avtorice Alenke Glazer. Čustveno in z veliko naklonjenostjo se 
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Marija Švajncer TALENT V GLAZERJEVEM RODU

je pesnici v svojih spominih poklonila likovna umetnica Marija Vauda, hči 
skladatelja Zlatana Vauda. V bližnji prihodnosti bo izšel tudi zbornik.

Organizator in moderator prireditve je bil Vili Rezman; ob tej priložnosti 
pa so postavili tudi razstavo Talent v rodu in razstavo otroških risb, ki so 
likovno spregovorile o tematiki v poeziji za otroke pesnice Alenke Glazer. 
Umetnica se je srečanja udeležila tudi osebno - 23. marca bo praznovala svoj 
devetinosemdeseti rojstni dan. Zahvalila se je Rušanom, ki se spominjajo 
Glazerjev, in si z navdušenjem ogledala razstavo otroških risb, v katerih sta 
jo očarala ustvarjalnost in življenjski optimizem mladih.
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TALENT V RODU (skice za študijo O Gla(s)zerjih iz druge perspektive) Vili Rezman

Vili Rezman

TALENT 
V RODU

(skice za študijo O Gla(s)zerjih iz druge perspektive)1

1 Ko razmišljanje ali beseda nanese na priimek Glazer, večina prebivalstva iz Ruš in tudi širše okolice, 
najbrž tudi Maribora, pomisli na Rušana Janka Glazerja, pesnika, bibliotekarja, literarnega kritika, 
publicista. Ob dejstvu, da njegovo ime nosi cela vrsta institucij, nagrad, prireditev in drugih v javnosti 
opaznih družbenih fenomenov, je to razumljivo. Velik, pomemben človek si to tudi zasluži. Svoj prispevek 
je k temu dodala še v Mariboru rojena in v Rušah še danes živeča hči Alenka, tudi »predvsem 
pesnica«. Zaradi tega pogosto v zvezi z Glazerji naletimo na uporabo izrazov »rod literatov«, »pesniški 
rod« in »Glazerjeva domačija«. Pri teh besednih zvezah pa kaže biti nekoliko bolj pozoren, natančen, 
kot običajno smo. Glaserjev in nato Glazerjev rod seže namreč v Rušah daleč nazaj v preteklost. 
Če kratko navržemo ugotovitev, da so se pripadniki tega rodu najprej podpisovali kot Glaserji, nato 
sredi devetnajstega stoletja nekateri (Jožef, Johana in njuna hčerka Jožefa) Glazer, po njih pa je 
do druge svetovne vojne bilo zopet običajno za vse pisati Glaser in se je tako Janko Glaser šele 
po drugi vojni podpisoval Glazer, je morebiti priložnostna uporaba skovanke Gla(s)zer iz vsebinskih 
razlogov primerna. To omogoča nedvoumna resnica, če sledimo dokumentom, saj so se priimki 
zgodovinsko pač spreminjali. Dejstva pa govorijo tudi o tem, da je precej nenatančna še uporaba 
besedne zveze »Glazerjeva domačija« za posest, na kateri stoji rojstna hiša Johanna, kasneje Janka 
Glaserja/Glazerja. Če pustimo vnemar pravno neustreznost takega poimenovanja domačije(posest je 
Namestnikova), pa ne moremo spregledati dejstva, da je v rojstni hiši Janko preživel le otoška leta. 
Zrelejša, ustvarjalna leta, v katerih je napisal skoraj vsa svoja dela, pa drugje. Večinoma na manjšem, 
sosednjem posestvu, na katerem sama danes živi njegova hči. Stari Glaserjev rod ni bil literarni rod, pač 
pa rod gospodarstvenikov. Živel je pretežno ob Lobnici, v Smolniku in v Rušah, v Lobnici in je imel lasti 
zelo obsežne komplekse ter obrtne delavnice in tovarne. Ta kompleks sam imenujem »Glazerjevina«. 
Majhen delček le - tega je tudi tako imenovana »Glazerjeva domačija«



- 10 -

Vili Rezman TALENT V RODU (skice za študijo O Gla(s)zerjih iz druge perspektive)

UVOD2

Z naprezanjem za zadovoljitev potreb, pa naj gre za najbolj neposredne, 
eksistenčne ali za zelo sublimirane, duhovne potrebe, se vključujemo v 
tok zgodovine. Pravzaprav jo s tem ustvarjamo. Pri tem delujemo pogo-

sto zelo direktno, brez dobro reflektiranih načrtov. Včasih pa so naše aktivno-
sti natančno usmerjane, ciljane, organizirane in osmišljene. Ne neposrednost 
in ne vrhunska minucioznost, dolgoročna, strateška osmišljenost niso garant 
za to, da se bomo izognili frustracijam (osebnim ali kolektivnim) v primerih, 
ko želenih ciljev ne bomo mogli doseči. Verjetnost, da bomo dosegli svoje 
cilje, je seveda večja, če so le - ti usklajeni z drugimi, če upoštevamo lastne 
kompetence in moč organiziranosti, prizadevanje širše skupnosti, determi-
niranost s preteklim in aktualnim okoljem, dogajanjem. Pomembno je torej, 
da »vzamemo v račun« zgodovinski tok. A pred upoštevanjem zgodovinskih 
(družbenih in naravnih) trendov, zakonitosti je nujno še njihovo poznavanje 
in razumevanje. Predpogoj je intelektualni napor, ki ga brez razumske, pa 
tudi čustvene, etične in socialne inteligence, kančka »talenta« ter volitivne 
moči ni moč udejanjiti.

Za zadovoljitev potreb morajo biti vzpostavljeni določeni nujni pogoji, 
s pomočjo katerih se lahko oblikujejo in dosežejo cilji, želje. Ti pogoji so 
čisto naravni (okoljske danosti), osebni (lastnosti, sposobnosti, moč, zna-
čaj …), družbeni (duh časa, socialne mreže, stopnja razvoja …). Mednje so-
dijo tudi sredstva in mehanizmi (na primer gospodarski, lastniški, politični 
- strankarski potencial …) ter dostop do oblasti. Še zlasti politične - državne: 

2 Pričujoči članek je bil na lanskem posvetovanju najavljen z naslovom O Gla(s)zerjih iz drugačne 
perspektive. Namen članka, kar je razvidno iz prve opombe, je bil raziskati, ali lahko vzdržijo 
stereotipne predstave o (ruških) Gla(s)zerjih kot predvsem umetnikih, raziskovalcih, bibliotekarjih, 
knjižničarjih. Bežen prelet preteklosti za zadnji dve stoletji da jasen odgovor, da je takšna »kulturno 
umetniška« predstava preozka in s tem izkrivljena, celo napačna. V ruškem okolju (tudi v hoškem) 
so se Glaserji najprej uveljavili kot gospodarstveniki. Krčmarji, kmetje, posestniki, kovači, lastniki žag 
in mlinov, trgovci z lesom. Ta »gospodarska veja« se je po potomcih in svaštvu ohranila do danes. 
Ugledne, klene gospodarje je »okolica hitro opazila« (Zlasti Luka Hleb in takratni kaplan Matija Wurzer) 
ter jih pritegnila k izrazito aktivnemu, družbenemu, narodobudnemu, političnemu angažmaju. Literarni 
dar, talent je prišel do izraza pravzaprav šele v letih tik pred prvo svetovno vojno.

 *
 V uvodu zapisana razmišljanja so razmišljanja, ki upoštevajo ob preteklih izkušnjah tudi nekatere 

novejše situacije, probleme, bolj očitno manifestirane v zadnjem obdobju, kakršni so na primer 
problemi migracij in begunstva, razpadanja »šengenske Evrope«, neoliberalnega prevzema vajeti v 
svoje roke s strani finančnega kapitala, ki zanika temeljne demokratične vrednote, pincipe (primer 
Grčije …). Ukvarjanje s preteklostjo dobi po avtorjevem mnenju pravi smisel namreč šele, če pomaga 
k razumevanju sedanjosti in poizkusu prispevati drobec k bolj humanemu svetu v prihodnosti.
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TALENT V RODU (skice za študijo O Gla(s)zerjih iz druge perspektive) Vili Rezman

zakonodajne, izvršne (tudi represivne, kakršno omogoča upravljanje s policijo 
in vojsko), sodne veje oblasti. Niti najbolj ekscelentne zgodovinske osebnosti 
niso mogle mimo tega spoznanja. Odlične so bile prav zato, ker so to spoznale, 
uspele vse potrebno »zmrežiti« v povezavi s svojimi iteresi in jih realizirati. 
Interes, ki je pri tem ključen, moramo razumeti pravzaprav čisto dobesedno 
kot »inter esse« - biti vmes. Tisti, ki so uspeli vplivati na tok zgodovine oz. 
pomembneje od povprečja prispevati k toku bolj ali manj lokalno omejene 
preteklosti, so morali biti sposobni najti »pravo mero« in sredstva na poti 
med potrebami in željami, cilji.3

Posamezniki, narodi, nacionalne države in še marsikdo drug v sodobno-
sti na tej poti izgubljajo svojo »suverenost«. Bolj ali manj zavedajoč se tega, 
zavračajo svojo odgovornost za dogajanja v svetu in se usmerjajo v »svojo 
dobrobit«. Moralno etični, gospodarski, verski in drugi sistemi se tako pred 
našimi očmi razkrajajo, kohezivne moči pa slabijo. Nasprotja in izključeval-
ni procesi dobivajo vedno več poleta in grozijo, da se bodo skupnosti zaprle 
vase in s prstom kazale na druge v smislu: Krivi so drugi! Izguba suverenosti, 
»izhlapevanje« odgovornosti, zaudarjajoče razkrajanje moralnih, etičnih in 
religioznih vrednot, vzpon totalitarnih ambicij in načel »učinkovitosti«, fa-
šistoidni namigi groze humanitarnim, solidarnostnim principom ter drugim 
idealom razsvetljenskega racionalizma, idealom bratstva na Zemlji, ki so jih 
v veliki meri pomagale konstituirati tudi religiozne usmeritve, kakršne je na 
dolgi razvojni poti oblikoval človeški rod. Danes se na primer v njihov bran s 
papežem Frančiškom vred postavljajo celo tisti, ki jim ti ideali do nedavnega 
niso kot luč svetili na pot!

Kam se torej prelagajo (delegirajo) odločitve, odgovornost v zvezi z usodo 
človeštva? So mar res MMF, Svetovna banka, Evropska komisija, »Trojka«, 
OZN, srečanja v mondenem Davosu in njim podobni monstrumi, novo li-
beralni »varuhi« zgodovine, prihodnosti, človeštva? Suverenost (odgovor-
nost) posameznika, civilne družbe, naroda in celo nacionalne države je že 
zdavnaj »potopljena«. O tem so v nasprotju s stališči številnih svetovnih, 
evropskih in tudi naših ključnih »državnikov«4 pisali mnogi znanstveniki, 
raziskovalci, civilno družbeni aktivisti, gospodarstveniki itd. Neuspešno, 

3 Razmišljanja o ideologiji, razlikah med osebnimi, slojevskimi, razrednimi, nacionalnimi … interesi 
zaradi obsega prispevka ne morejo biti predmet obravnave. Podobno velja za druga vprašanja, ki 
bodo v članku naznačena in ostala odprta, zato je po samorazumevanju prispevek lahko le skica za 
kasnejše bolj poglobljene in kompleksnejše študije.

4 V mislih imam predsednike vlad in države (Drnovška, Janšo, Pahorja kot bolj izrazitih, a ne edinih 
predstavnikov prenosa suverenosti nacionalnih interesov »na druge«).
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seveda. Za aktualno oblast so bili to večinoma oporečni »nostalgiki«! Najbolj 
očiten primer odločitev dvomljive vrednosti prenosa suverenosti je Evropska 
skupnost. »Suverenost« je sicer že zdavnaj prevzela globalna ekonomija z 
načeli, ki ustrezajo številčno infuzoričnemu (statistično zanemarljivemu !!!) 
najbogatejšemu razredu finančnih kapitalistov, lastnikov »velikega formata«, 
s katerimi se realni sektor ne more več meriti! Če nekoliko zožimo fokus raz-
mišljanja, pa se nam kot monstruozna, celo »v sanjah« prikazujoča se, vsiljuje 
Evropska skupnost v podobi Parlamenta, Komisije, Sveta in drugih podobnih 
institucij. Skupnost parcialnih interesov, katere glavni cilj je obramba intere-
sov vladajočih (manjšinskih) slojev, ki niti niso »gospodarski sektor«, pač pa 
parazitirajoča sekta upravnih birokratov, politične in druge elite.

Kaj je pravzaprav Evropa, Evropska unija? Zagotovilo za boljše, varno, 
človeku primerno življenje? Ali pa morda nekaj, kar kar naprej razpada, je 
ogroženo od davčnih goljufov, špijunov, ki zalezujejo eden drugega, nekaj, 
kar se utegne razsuti spričo mnogih nacionalizmov in ponovno vzpenjajočih 
se šovinističnih idej ter celo gibanj? Nekaj, kar je ogroženo s strani zavoženih 
gospodarstev in socialnih sistemov? Ne le v Grčiji kot balkanskemu, prav-
zaprav evropskemu bolniku, ki so ga evropski finančni padarji zdravili z 
napačnimi sredstvi in se na ta račun celo mastili. Nekaj, kar se je »zavezalo« 
odganjati tiste, ki bežijo pred zločinskimi sistemi in vojnimi razmerami in 
jim na pot nastavljati bodečo žico, okrašeno z »vtkanimi žiletkami«? Nekaj, 
kar je pozabilo na svojo odgovornost pri tem? Omenjanje le nekaterih v nebo 
vpijočih usodnih problemov ne pomeni, da drugih ni ali jih ne opazimo. 
Naštevanje vsaj nekaterih pa je potrebno že zato, da se prebudi čuječnost in 
da se prebudi zavedanje, kako zelo smo vpeti v svetovni tok z našimi potre-
bami, interesi, vsakdanjimi dejanji. Kot posamezniki in kot nacija.

Pravih, dobrih, humanih, delujočih rešitev ni videti. Ne na svetovni, ne 
na kontinentalni ali nacionalni ravni. Kot evropski državljani pa bi se mor-
da morali zamisliti nad besedami znamenitega zgodovinarja Jacquesa Le 
Goffa. Takole pravi v Predgovoru h knjigi Massima Montanarija z naslovom 
»Lakota in izobilje«:

»Evropa je v nastajanju. To je velik izziv, ki pa se bo uresničil le, če bomo 
upoštevali zgodovino. Evropa brez zgodovine bi bila uboga sirota. Danes 
namreč prihaja iz včeraj, jutrišnji dan pa je sad preteklosti. Preteklosti, ki 
naj ne ohromi sedanjosti, temveč naj ji pomaga biti zvesta, a drugačna, nova 
in napredna.«5

5 Massimo Montanari: Lakota in izobilje, str. 5

Vili Rezman TALENT V RODU (skice za študijo O Gla(s)zerjih iz druge perspektive)
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Sedanjost nam res lahko postreže z zmeraj novimi znanstvenimi odkritji, 
tehnologijami, političnimi in drugimi inovacijami. Vendar, ali gredo v smeri, ki 
jo je terjal Le Goff? Ne. Družba se zmeraj bolj cepi, izgublja v ostrih nasproto-
vanjih, pozablja na preteklost, na razlike, pestrosti, ki bi nas lahko bogatile … in 
sledi enemu edinemu zveličavnemu cilju, ki si je izboril ključno mesto v sistemu 
vrednot in ki je ujet v staro kapitalsko paradigmo, ki je zlovešče razpela krila 
nad Zemljo: več! Premoženja, denarja, bogastva, moči, obvladovanja, oblasti …

Tisti, ki mislijo, delujejo za spremembo teh vrednot, paradigme, so lah-
ko oz. jim je dovoljeno biti enak, svoboden, bratski … le do strogo začrtane 
meje, onkraj katere bi lahko bil vladajoči interes resno ogrožen. Tako je v 
Evropi že dolgo. V Evropi, v katere geografske meje sodimo Slovenci že ti-
sočletje in več, od prihoda iz ruskih okolij. V kulturno, socialno, gospodarsko, 
politično skupnost, ki ji rečemo tudi Evropska unija, pa so nas mogočnejši 
narodi, države sprejele šele nedavno, pod svojimi pogoji. In nam narekujejo 
življenje še danes precej trdo in sebično. Kot da nismo v to EU nič prinesli, 
kot da smo prišli na kolenih in s komajda opazno culico na palici! A ni tako. 
Tudi z delom na naših koncih se je bogatila mogočna mačeha Evropa, tudi s 
krvjo naših prednikov je prepojena zemlja, tudi naše umetniške, znanstvene 
in druge stvaritve so prispevale v evropsko in svetovno dediščino ter jo bo-
gatile, četudi naša zvezda morda ne blesti najbolj in najmočneje.

Naš pomembni pravnik in evropski sodnik Boštjan M. Zupančič je nedav-
no spomnil (potarnal)6 na, kot pravi, politično nekorektno Horacovo misel. Ta 
glasi: »Sovražim nerazgledano rajo, držite jo stran od mene«. A to elitistično 
misel je ponovil v kontekstu z bojaznijo, da bo pri nas, ko bodo »pametne 
glave« šle v tujino, prevladala »plebeizacija.«

Pri nas bi bilo vse drugače, »če bi ljudje znali voliti tistega, ki je za družbo 
lahko najkoristnejši«, pravi. Na zahodu te težave ni, je prepričan. In se glo-
boko moti. Najprej zato, ker nobene družbe ne morejo sestavljati le (učene 
in druge) elite. Tudi sami »plebejci« ne. Je pa lahko kakšna družba na nižji 
razvojni stopnji, a se žal tega ne da preprosto preskočiti. Potem zato ne, ker so 
Američani na primer izvolili R. Reagana za predsednika in ker danes trošijo 
stotine milijonov dolarjev, da bi na vrh pririnili D. Trumpa. In če tako ugled-
ni ljudje, kot je gospod Zupančič, evropski sodnik za človekove pravice, brez 
pomislekov razširjajo take misli, kako naj potem »raja« zaupa možganom, 
politični eliti in njihovim somišljenikom? Komu naj zaupajo odločitev, kako 
visoke naj bodo žičnate ograje, ki naj zadrže begunce, med katerimi je veliko 

6 Glej Večer, 6.10.2015, str. 4
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»bežečih možganov«, in koliko mladoletnih (in drugih) otrok bo še utonilo 
ali »izginilo« v novodobni trgovini s človeškim blagom, medtem ko iščejo 
pot k svobodnemu življenju v miru? Orbanu, Cerarju, Faymannu, Merklovi, 
Cameronu, Hollandu ali tistim političnim odločevalc em tam daleč v ZDA 
ali Kanadi?

V ozadju Zupančičevih razmišljanj se seveda skriva uganka: Kdo je tisti, 
ki naj voli, da bo volil prav? Kdo je tisti, ki je za družbo najkoristnejši? Kdo 
je tisti »prosvetljeni absolutist«, ki bo o teh in podobnih vprašanjih odločal? 
Od ljudstva, realnega življenja odmaknjeni vase zagledani posameznik, sloj 
»elite«, religijski vladarji ali avantgardni razred oziroma v njegovem imenu 
vladajoča politična nomenklatura?

Ta začetna razmišljanja in zastavljanja neprijetnih vprašanj so bila miš-
ljena kot uvod v predstavitev hipotez o tem, da se je in se nenehno, tudi v 
naši bližnji in bolj oddaljeni preteklosti, odvija čisto preprosto, vsakdanje 
življenje, v katerem si posamezniki ali družbene skupine, rodovi zavzemajo 
za zadovoljitev svojih (partikularnih, apartnih) potreb, za realizacijo svojih 
ciljev, želja in da pri tem ne delujejo v kakšnem družbenem vakuumu, pač 
pa v čisto določenem okolju. Pri tem se bolj ali manj zavestno, angažirano, 
politično in drugače opredeljujejo. Povezani z drugimi, interesno sorodni-
mi, težijo k svojim ciljem. Predmet tega članka je premislek o tem, za kaj in 
kako so se angažirali pripadniki znanega ruškega rodu Gla(s)zerjevih, 
s kakšnim talentom so se tega lotevali in kakšen je bil njihov razvojni 
prispevek v preteklosti.7

Prav je omeniti, da Gla(s)zerjev rod ni edini ruški rod, vreden pozornosti 
zaradi izrednega vpliva na življenje okoliških ljudi, krajev, zaradi razvojne-
ga prispevka, aktualizacije pozitivnega talenta. Morda (najbrž) prvi tak zelo 
pomemben ruški rod je bil rod Jamnikov, ki je že zaradi časovne oddalje-
nosti (17./18. stol.) manj prisoten ali celo izrinjen iz našega spomina.8 Tudi 

7 S pojmom talent imam v mislih dar, bistrost, nadarjenost posameznika, potence, ki jih ima človek 
in ki jih skuša realizirati s svojimi hotenji, aktivnostmi, sledeč splošno veljavnim, humanim, etično 
želenim vrednotam s sprejemljivimi sredstvi in na pošten način. »Negativnega« talenta ali inteligence, 
»veščosti« ne prištevam v to.

8 Luka in Štefan Jamnik, oba duhovnika, sta v Wurzerjevem članku za Slomšekove Drobtinice 1865/6 
poimenovana (prvi) za »očeta Rušancev« in (drugi) za »očeta Ruške cerkve«. Bila sta sinova »ta 
nar večih dobrotnikov«, Blaža in Kristine. Vid in Neža Jamnik sta bila starša še petih duhovnikov iz 
Jamnikovega rodu, Henrika, Jakoba, Matije, Janeza Audakta in Janeza Jurija. Duhovniki so bili del 
cerkvene oblasti in izvajalci cerkvene politike. Tudi oče Blaž se je dolgo dokazoval v službi cerkvenega 
starešine, tako da ga je na zadnji poti spremljalo kar štirinajst duhovnikov. Sinovi in nečaki so bili 
duhovniki v Rušah in drugod, vodje latinske šole, gledaliških iger, investitorji in financerji farovža, več 
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nekateri drugi vidni ruški rodovi in njihova vloga v preteklosti bodo morali 
biti predstavljeni ob drugi priložnosti.

GOSPODARSKI TALENT GLA(S)ZERJEVEGA RODU

Za razliko od Jamnikov so se Glaserji od samih začetkov prebivanja v 
Rušah ukvarjali z gospodarstvom.9 Mihael (Matej, Mihl)10, ki se je konec 
18. stoletja priselil iz Hoč, je v Rušah namreč kupil kovačijo. Kako se je kas-
neje širil Glaserjev »gospodarski imperij« na ruškem, bo v nadaljevanju v 
kratkem prikazano. Da je rod večinoma premogel precej potrebnega talenta 
(razen v redkih primerih), ne more biti pod vprašajem. Širil se je na področju 
kovinarstva, kovaštva, pa tudi žagarstva, lesarstva, lesne trgovine. Še nekaj 
storitvene dejavnosti so Glaserji razvili, saj so premogli znamenito gostilno, 
mlin, kmetovali so in v novejšem obdobju od obrti dejavnost razvili do večje 
manufakturne in industrijske proizvodnje. Iz prikaza bo razvidno, da so že 
takrat posegli za nekaterimi kapitalskimi instrumenti in razvili procese, ki 
so, posodobljeni seveda, tipični še za današnji čas.

kapel, vaškega vodnjaka, beneficiatskega hrama, dijaškega doma, konvikta (prvega ruškega »hotela«), 
nosilci znanstvenih naslovov, predstojniki samostanov, Štefan tudi nadfarmešter v Vuzenici, od papeža 
imenovan za apostolskega protonatorja, grofa Palatinskega in viteza svetega sedeža ter konzistorialnega 
svetovalca. Že teh nekaj skopih navedb kar kliče po raziskovanju genealogije rodbine Jamnik, lahko bi 
rekli njihovega »klana«, ki se ni razvil v dinastijo predvsem zaradi zavezanosti božji službi.

9 Kljub obširni in natančni raziskavi rodbinskega drevesa Gla(s)zerjevega rodu, ki jo je opravil Matjaž 
Grahornik in je objavljena v knjigi Ruški domoljubi (2015), bomo v prihodnosti morda morali to 
genealogijo dopolnjevati v zgodnejša obdobja. Že sedaj dva potomca Glaserjev iz Avstrije (dr. Karl Horst 
Glaser in Hans Glaser) po Zori Zorec navajata podatke, ki jih je dobila pred dvema desetletjema, dajejo 
osnove za razmišljanje v to smer. Hans Glaser trdi, da so se Glaserji priselili k nam že v 16. stoletju iz 
Bavarske. Njegov stric Pavel meni nekoliko drugače, da so prišli iz Šlezije. (Navajam po M. Grahorniku.) 
V pismu, ki mi ga je poslal že leta 2011, dr. Karl Horst Glaser (potomec po Mihaelu in njegovi drugi 
ženi Mariji Glaser, vdovi Jaunig, roj. Wutte), navaja: Josef in Helena Glaser (roj. Wurz) sta starša leta 
1717 rojenega (nezakonskega) sina Josefa. Njuno rojstvo torej datira v 17. stoletje. Živela sta v Rušah, 
na domačiji Wurz (v hiši med nekdanjo gostilno Mule in sedanjo gostilno Kmet, nekoč Prapertnikovo 
hišo). Glaserjevim so zato po domače rekli Wurz. Po dokumentih, iz katerih je razvidno, da je Josef 
Wurz leta 1748 plačal davek na vino, je izkazano, da je imel tam gostilno.

 Sin Josef (učitelj) se je poročil leta 1749 v Kamnici. Eden njegovih številnih otrok, Mihael se je v 
Hočah pri bratu kovaču izučil za isti poklic in pred koncem stoletja preselil v Ruše. Ta dogodek pomeni 
ponovno naselitev Glaserjev v Rušah. Prvič bi se naj sem priselili iz Šmartnega na Pohorju že na začetku 
17. stoletja, česar pa doslej ni bilo moč dokazati s kakšnim verodostojnim dokumentom.

10 V različnih virih in literaturi se za isto osebo pogosto uporabljajo različna imena oziroma njihovi zapisi. 
Na primer Jožef, Josef, Joseph, Josephus Joseph ali Mihael, Matej, Michl, Michel … V tem članku 
so ta imena zapisana glede na vir, ki je osnova navajanja in se izogibam »skušnjavi«, da bi jih povsem 
poenotil.
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V pregledani literaturi ni najti veliko podatkov, dokumentacije o osebnih 
obrtnih veščinah posameznikov in na tem temelječi organski rasti njihovih 
podjetij. Je pa moč iz dokumentacije razbrati, da so obvladali temeljne značil-
nosti, zakonitosti kapitalističnega družbenega sistema in jih vešče uporabili, 
upravljali za realizacijo svojih interesov. V mislih imam procese koncentracije 
in centralizacije kapitala, tehnoloških posodobitev, mreženja funkcionalno 
potrebnih družbenih, sorodstvenih in političnih ter drugih vezi, ki zagota-
vljajo dostop do socialnih pozicij, vlog ter statusa. Bili so bolj ali manj jasno 
ideološko, nazorsko profilirani ter bolj kot večinsko prebivalstvo družbeno 
angažirani. Glaserji niso znali zgolj dobro razumeti politekonomskih tokov 
- sami so jih s svojim angažmajem opazno kreirali. Morda najbolj očitno je 
bilo to na področju, ki mu pravimo »nacionalno vprašanje«.

*
KOVAČI

Mihael Glaser se je v Ruše (natančneje v Smolnik 39) priselil med (so-
dobno rečeno) iskanjem svojih priložnosti, življenjskih, kariernih izzivov. 
Za kovača se je izučil pri bratu Juriju. Priselil se je iz enega (Hoče) v drug 
(Ruše, Smolnik) že znan kovaški okoliš, ki ga še ni močneje zaznamovala 
industrijska revolucija in v katerem se je pričel postopoma uveljavljati liberal-
nejši kapitalizem tiste vrste, za katerega je bil najpomembnejši prepoznavni 
znak lastništvo premoženja.11 Na nenavaden način se je ta priselitev zgodila. Z 
dramatičnim zasukom in prav za filmsko sago primerno se je tudi nadaljevalo.

11 Ruško okolje je v času prihoda Glaserjev tvorilo nekaj manjših vasi. Smolnik in Lobnica sta bili hriboviti, 
z gozdom porasli in s potoki bogati vasi, Ruše in Bistrica pa sta bili bolj ravninski predel, takrat tudi še 
močno porasel z gozdom. Poljedelstvo in živinoreja sta komaj zadostovala za preživljanja tukajšnjega 
prebivalstva in nista dajala presežkov za trgovanje. Bogatejše je bilo sadjarstvo in vinogradništvo. 
Z njunimi pridelki se je že širše trgovalo. Zelo dobro razvito pa je bilo gospodarjenje z gozdovi, 
žagarstvo, oglarjenje. Poklici, vezani na tovrstno dejavnost, so bili za socialno varnost, preživetje in 
začetke tržnega gospodarstva zelo pomembni. Tudi mlinov in stop je bilo že v srednjem veku zaradi 
bogatega energetskega vira (potoki, ki so se izlivali v Dravo) tukaj precej. Že zelo zgodaj, v visokem 
srednjem veku, v času kolonizacije ruškega okolja (konec 11. stoletja in kasneje) so tod delovale 
manjše kovačije, nekaj stoletij kasneje še fužine, livarne. Rudarjenje (kovine, premog, kamen, glina) 
je nudilo najosnovnejše pogoje za razvoj nekaterih obrti, ob njih pa so se pojavljale gostilne (krčme) 
in tudi drobna trgovina je počasi vznikala. V 18. stoletju se je vzpodbudno razcvetelo glažutarstvo. 
Vse viške proizvodnje je bilo treba plasirati v širše okolje (trg). Nekateri izdelki iz Ruš so kmalu postali 
iskani in cenjeni v srednjeevropskih državah in tudi onkraj morij. Jasno je, da se je zato morala 
razviti transportna, prometna dejavnost. Ker so bile Ruše na zahodni strani pri Fali »zaprte« s skoraj 
neprehodnim Dravskim gozdom in dravsko sotesko, so cestne transportne smeri vodile na drugo 
stran Drave (brodovi) in proti Mariboru, zelo razvit rečni promet (šajke, splavi) pa so napajale zelo 
slabe cestne povezave s Pohorjem in odlične plovne poti (drče, riže) s pohorskih severnih grebenov. 
Železnice takrat še ni bilo. Prvič je vlak zasopihal skozi Ruše leta 1863.
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Mihael (sin učitelja Jožefa Glaserja, 1717 - 1799, učitelja v Kamnici …), 
začetnik kovaške veje rodu v Rušah, se je izučil kovaških veščin pri svojem 
bratu Juriju v Hočah. Jurij je bil ugleden kovač, poročen s kovačico Marijo 
Prantlhofer. V času poroke je bila njegova žena Marija vdova po kovaču 
Janezu Juriju Prantlhoferju, sinu kovača iz Ruš. Prav njegovo nekdanjo ko-
vačijo (očeta Matije Prantlhoferja) v Rušah (Smolnik 39) je kasneje kupil 
Jurijev mlajši brat Mihael Matej Glaser.12 Kakor Jurij, je imel »opravka« z 
vdovstvom tudi mlajši brat Mihael. V Rušah se je dal namreč trikrat zapored 
oklicati z eno izmed dveh hčera ovdovele kovačice Rakovič (po možu Matiji), 
lastnice prej Prantlhoferjeve kovačije. Po zaroki se je bliskovito odločil le - to 
razdreti in se takoj dal trikrat oklicati še z novo izbrano nevesto iz bogate 
kmečke družine v Hočah. Šest oklicev v šestih tednih. Današnji statistiki bi 
rekli: »rekordno!«

 Daleč najpomembnejši gospodarski subjekt na tem koncu je bila falska gospoščina v rokah 
benediktincev iz Labotske doline. Po ukinitvi samostanskih redov je ta velika gospoščina v 19. stoletju 
(»stoletju Glaserjev«), ki je obsegala ca 4500 ha gozdov, vinogradov, v lasti pa je imela po svojih 
baronih in grofih tudi vrsto podjetij, najprej prešla v erarno posest, nato pa v roke omenjenih baronov 
von Rast (Liebman), Kettenburg in italijanskih grofov Zabeo. Tudi drugi lastniki, obrtniki, podjetniki na 
ruškem so bili večinoma tujci oz. so njihovi nosilci vsaj po priimkih »zveneli tuje«. Pa ne le lastniki. Nove 
gospodarske panoge, steklarstvo na primer, nove tehnologije, zlasti pa upravno politične dejavnosti 
in uradniške poklice so imeli v rokah tujerodni prebivalci, naseljenci. Domačinom so preostale le 
nižje rangirane in slabše plačane službe. V demografskem smislu je bilo ruško okolje takrat pretežno 
podeželskega, precej razdrobljenega značaja s prevladujočim (lastniškim, upravnim …) vplivom 
priseljenih ljudi iz drugih okolij. Zelo pomemben gospodarski dejavnik je bila takrat še »ruška župnija«, 
tako zaradi svojega premoženjskega položaja kot zaradi značaja mednarodno znane romarske poti. In 
kje smo bili takrat »Slovenci« (izrazi Slovenec, Slovenija, slovenski narod, slovenska nacija, država …
takrat niso bili uveljavljeni v vsakdanjem komuniciranju)? »Slovenci« so takrat sodili predvsem v 
»nižji sloj«, ali pa so bili to mogočni »oblobniški« kmetje, ki so pomembno prispevali h kasnejšemu 
narodnemu samooblikovanju.

 Cerkev in šolstvo v tistem času v Rušah (po ukinitvi Ruške latinske šole in zatonu gledaliških iger) nista 
bila ravno protagonista razvoja, napredka in narodnega prebujenja. Duhovna situacija je bila nekako 
letargična. Intelektualne, gospodarske, upravne, politične elite slovenskega izvora ni bilo čutiti. Ruše 
so živele kot v nekakšni dremavici … in v takšno okolje je kakor »z jasnega neba treščila Glaserjeva 
rodbina«. Na mah se je uveljavila in odločilno zaznamovala ruško 19. in 20. stoletje. In razvila to, kar 
sam imenujem »Glazerjevina«. »Imperij«, ki nikakor ne more biti zožen na nekaj deset arov domačije, 
kjer se je rodil in živel pesnik Janko Gla(s)zer, najbolj prisoten v »ruški zavesti«. Vsako bistveno 
drugačno (zoženo) pojmovanje tega zelo kompleksnega okolja, kjer so živeli številni Gla(s)zerji, se zdi 
potvorba zgodovinske resnice ali vsaj njeno nedopustno zoženje na parcialen aspekt. Dovolj pove že 
podatek, da so se Glaserji na lokacijo ob mnogo kasneje tako imenovani Glazerjevi ulici preselil iz 
Smolnika, iz matice »Glazerjevine«.

12 Za aktualni članek je pomembno opozoriti, da med drugim sledi (ponovnim) porokam, vdovskim 
razmerjem, številčnim družinam, številnim (medsebojnim) porokam otrok v druge premoženjsko 
in drugače pomembne družine, rodove, širitvam sorodstvenih razmerij, gospodarskega imperija, 
družbenega, političnega vpliva …, akumulacije in centralizacije moči, temelječe na talentu, lastništvu 
in družbenih pozicijah.
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Takoj po poroki se je Mihael z ženo preselil v Ruše. Na posestvo v 
Smolniku 39. Kupil je (še zelo mlad in najbrž ob pomoči svoje družine ter de-
diščine žene, bogate kmečke hčere, zagotovo pa ne s prihranki od svojih zasluž-
kov) posestvo (kovačijo) Na kovačevem (Smolnik 39), nekoč Prantlhoferjevo. 
Po tem, ko mu ovdovela Rakovičeva ni uspela »oddati« ene izmed obeh hčera, 
mu je, najbrž za »primerno ceno«, prodala vsaj posestvo, s katerim ni vedela ne 
kod ne kam. Tam je Mihael kasneje uspešno gospodaril in po dobrem desetletju 
(1809) je kupil sosednje, Ankerjevo posestvo (Smolnik 38). Anker je bil sicer 
ranocelnik in ne kovač, a obetal si je dober zaslužek, ko je kupoval tamkajšnjo 
Švabovo domačijo s kovačijo in gostilno. Najprej je podjetje lepo napredovalo, 
Anker je dokupil obširne gozdne posesti, pridobil koncesijo za fužino, zgradil 
žago … Po uspešnem poslovanju kovačije itd. pa je prišel »čas streznitve«. 
Ranocelnik (danes bi rekli finančni kapitalist, naložbenik …) se v tej funkciji 
ni znašel najbolje in podjetje je na dražbi prešlo po minorni ceni v Glaserjeve 
roke. Glaser se je s tem (zopet v skladu s sodobno terminologijo) dokopal s 
(sovražnim) prevzemom premoženja najbolj neposredne konkurence in začel 
krepiti »lobniški imperij«. Mimogrede: zelo hitro je opustil kovačijo in fužino 
Švab (pridobljeni v Smolniku 38). Obdržal je le še žago in najbrž gostilno …

Ko je Mihael ovdovel (prva žena je bila Marija Bernik - Werdnigg iz 
Hoč), se je kmalu znova poročil. Poročil se je z Marijo Jaunigg, rojeno 
Wutte.13 Jauniggovi so bili premožni kmetje iz Smolnika 40. Prej je bilo tam 
Eisnerjevo. Zgodba je precej zapletena, »rešitve« pa najdemo v Grahornikovi 
genealogiji Gla(s)zerjevega rodu.

Za ustanoviteljem kovaškega rodu Glaser (Mihaelom) je prevzel gospodar-
stvo Na kovačevem (Smolnik 39) njegov sin Jožef.14 Uspešno je gospodaril in 
pomembno razširil podjetje, tako da je veljalo za eno večjih tovrstnih podjetij 
na Štajerskem. Leta 1890 preda podjetje sinu Antonu, najmlajšemu izmed 
sinov Jožefa in Johane, roj. Skerbs, ki je tudi izvirala iz premožnejše druži-
ne. A Anton ni bil najbolj »srečne roke«, kar se podjetništva tiče. Preden bi 
s svojo nesposobnostjo zapravil premoženje, je upravljanje z njim prevzela 
Johana Ploder (1894), kmečka hči z očitno zdravo »kmečko razsodnostjo«. Po 
štirih letih (1898) je vse skupaj prodala pronemškemu kapitalistu s Koroške, 
Vincencu Vošnjaku (Woschnagg). Ker so Glaserji v letu 1885 Plasonikovo 
kovačijo (kasnejši Jeklo Ruše), ki jo je leta 1871 kupil Janez Glaser (tudi 

13 Pomenljivo: Franc Wutte (premožni kmet) je bil boter večini Mihaelovih otrok iz prvega zakona. Na 
Jauniggovi poroki pa je bil priča taisti Mihael, kasnejši mož ovdovele Jauniggove.

14 Poročen je bil z Jo(h)ano Stampfl. Stampflovi so bili zelo pomembni tovarnarji iz bližnje Bistrice. V lasti 
so imeli tamkajšnjo tovarno smodnika.
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Jožefov in Johanin sin), ter jo takoj pomembno razširil, prodali maribor-
skemu podjetniku Edvardu Hermannu, leta 1898 pa razen gospodarstva Na 
kovačevem (Smolnik 39) Woschnaggu še manjšo fužino na Glažuti, je tako 
»kovaški imperij« Glaserjev v Rušah presahnil.

Glaserji so osnovali tudi kar nekaj kovačij v Hočah in okolici. Omenimo le 
Andreja, mlajšega brata Karola Glaserja, znanega zgodovinarja slovenskega 
slovstva. Andrej se je sredi 18. stoletja rodil v Hočah in se kasneje izučil pri 
sorodnikih v Rušah za kovača ter se uspešno ukvarjal tudi s krčmarstvom. Še 
en Andrej, sin Jožefa in Johane s »kovačevega« pa se je iz Ruš preselil v Ranče 
in tam kupil kovačijo. Nekaj časa je užival status kovača, po smrti takrat še 
mlade žene pa je povsem obupal, svojih pet otrok poslal v Ruše v skrbstvo k 
svojemu bratu Alojzu (očetu pesnika Janka Glaserja) in drugim sorodnikom, 
sam pa je čisto propadel ter kasneje v revščini končal življenje v Mariboru. Vseh 
gospodarsko aktivnih Glaserjev, mlinarjev, krčmarjev, kmetov v tem članku ne 
predstavljamo. Nekateri drugi, mlajši sorodniki v Bezeni, Bistrici in Rušah niso 
pustili v 20. stoletju kakšnih opaznejših sledi v tukajšnjem gospodarskem okolju.

LESARJI
Povsem drugače je bilo z »lesarsko vejo« Glaserjevega rodu.15 K tej veji 

sodijo razen lastnikov žag še veliki gozdni posestniki, predelovalci lesa, 

15 V literaturi in med domačini je občasno moč zaznati »ugibanja«, ali so bili morebiti Glaserji tudi 
glažutarski rod. Odgovor na vprašanje je: ne. O tem se lahko prepričamo, če preberemo genealogijo 
Matjaža Grahornika, ki mu je pri raziskovanju z vso skrbjo in zanjo znano minucioznostjo pomagala 
Alenka Glazer. Ciril Stani, odličen Glazerjev poznavalec, je sicer leta 1977 za Glazerjev zbornik napisal 
članek z naslovom Življenjepis Janka Glazerja in tam najdemo misel, da so bili »daljnejši predniki verjetno 
steklarji«. (str. 5) Znana in verodostojna genealogija ne seže dlje kot do sedemnajstega stoletja. Prej pa 
na ruškem območju ni bilo glažut. »Daljnejši« predniki bi torej morali biti iz drugih krajev, kjer so steklarne 
delovale že poprej, o čemer je nekaj »namignil« Hans Glaser iz Graza, a brez navedbe preverljivih dejstev 
bi s takšno trditvijo ostali v polju ugibanj oz. spekulacij. Morda je k takšnemu vprašanju o »glažutarski« 
provenienci kaj prispeval celo Janko Glazer, ki je v pesmi Moj ded sicer zelo jasno zapisal:

  Moj ded je bil kovač,
  petdeset let kovač …
  in v refrenu ponavljal:
  kovač … kovač … kovač.
 A v pesmi Rodovnik je tudi nekaj verzov, ki bi zlahka koga navedli na misel, da so bili med Glaserji 

zares še glažutarji:
  Mi smo rod kovačev,
  mi smo rod z glažut:
  ded koval železo,
  praded lil je kremen-
  dvoje trdih rud.

TALENT V RODU (skice za študijo O Gla(s)zerjih iz druge perspektive) Vili Rezman



- 20 -

lesni trgovci, mlinarji, krčmarji, skratka tisti Glaserji, ki se niso ukvarjali 
s kovinarsko dejavnostjo. Že omenjeni Jožef Wurz je v 18. stoletju imel v 
Rušah gostilno. Če drži, da je bil priimek Wurz domače ime za Glaserja16, 
potem se rodbina Glaser v Rušah ni pričela kot kovaški rod. Prvi Glaser - 
kovač (Mihael) se je priselil tik pred iztekom 18. stoletja. Njegov sin Karel 
bi moral po takratnih običajih postati njegov naslednik »Na kovačevem«, a 
se to ni zgodilo. Poročil se je z Barbaro Frank iz Beljaka, živečo sicer pri 
bratrancu Semelmachu na Bezeni in se je, potem, ko je bilo posestvo »Na 
kovačevem« namenjeno polbratu Jožefu, naselil na Smolniku 40. Kako je 
s »prevaro«, bolje rečeno »zlorabo zaupanja, z nezvestobo« žene na smrt 
bolnega Mihaela Jaunigga, lastnika posesti Smolnik 40 (»Paulijevo«, tudi 
Eisnerjevo ali Železnikovo), namesto na Terezijo (zakonsko hčer iz zakona z 
Mihaelom Jaunikom, kar je bila Jaunikova poslednja volja na smrtni poste-
lji) prešlo na soseda Karla Glaserja, sina Mihaela Glaserja, v očrtih razkriva 
Grahornik. (Glej njegovo genealogijo Glazerjev.) Marija Jaunik (rojena Bute), 
je bila torej druga žena Mihaela Glaserja. A kakorkoli že, sin mogočnega 
Mihaela Glaserja iz njegovega prvega zakona z Marijo Berdnik (Karel) se je 
»ustoličil« na posestvu Smolnik 40. Marija Jaunik je bila Mihaelova ovdovela 
soseda. Bute (Franc Wutte)17, spomnimo, je bil poprej boter večini Mihaelovih 
otrok iz prvega zakona … Glaserji so bili talentirani tudi za napletanje skoraj 
neverjetnih družinskih - sorodstvenih zgodb.

Začetnik lesarske veje Glaserjevega rodu, Karel Glaser (sam se je imel za 
»Dragotina Glažarja, trgovca«), je bil zelo sposoben podjetnik, ki mu ni bila 
tuja niti politika. Lepo je širil svoje posestvo, se ukvarjal s krčmarstvom, 
trgovino, izdelovanjem šajk, splavov, ranc, v njegovi veliki hiši so se zbirali 
ljudje na veselicah … Posloval je s svojim polbratom in drugimi ruškimi 
kmeti, posestniki, podjetniki in imel stranke tudi iz širše okolice. Svoj rod 
je zelo razvejal s porokami svojih otrok, zlasti tistimi iz drugega zakona z 
Marijo Kurnik. Prva žena mu je mlada umrla. Na ruškem pokopališču je dal 

 Te verze je treba razumeti simbolno, metaforično. Glaserjeve kovačije so delovale ob Lobnici, tako 
rekoč »domovini« ruškega znamenitega steklarstva. Še številne druge glažute, za katere so »lili 
kremen«, so bile posejane po severnem delu Pohorja mer Arehom in Ribnico. Nobena od njih ni sodila 
h Glaserjevemu gospodarskemu kompleksu, bile pa so njihove kovačije res v »soseščini« sicer še 
bistveno bolj znanih, večjih, pomembnih in uspešnih glažut. (Glej obe navajani pesmi v zbirki Pesmi, 
1993, strani 124 in 113.)

16 Zakaj je »oče Jožef omenjen kot Glasler vulgo Wurz« (Grahornik), ni pojasnjeno. Morda se je v 
preteklosti kakšen od Glaserjev priženil na posestvo Wurz? Kasneje je takšna »priženitev« premoženja 
bila večkratna praksa. 

17 M. Grahornik v knjigi Ruški rodoljubi, stran 53.
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»svoji zvesti ženi« vzidati nagrobno ploščo. V oči bode dejstvo, da je bil prej, 
preden bi minilo leto žalovanja, znova poročen! Njegov oče, Mihael, se je po 
smrti prve žene, ki jo je vzel po tem, ko je prej razdrl zaroko z Rakovičevo in 
se dal tako rekoč isti dan oklicati z novo zaročenko, poročil s sosedo, vdovo 
Jaunikovo. Tudi »zelo na hitro«, le tri mesece po ženini smrti, najbrž celo na 
dan pogreba.

Karel je enega svojih sinov, Janeza, poročil v družino Stampfl, ki je imela 
v sosednji Bistrici v lasti tovarno za smodnik. Pridobil je posestvo čevljarja 
Ozima, na katerem sta kasneje živela z družino njegov sin Alojz in vnuk 
Janko, hčerko Marijo Terezijo je omožil v daleč največjo kmečko družino v 
okolici, k Serncem (Maroltovim), sin Pavel pa je prevzel posestvo Smolnik 40. 
Zgodba sina Pavla je tragična. Žena ga je kmalu zapustila. Pobegnila je s svojo 
»nesmrtno ljubeznijo«, gozdarjem z bližnje falske graščine. Pavel je kmalu 
za tem umrl, otroke pa so v skrb vzeli sorodniki. Sin Viktor Marko je, ko je 
odrastel, podedoval premoženje.

Viktorjeva zgodba pa je bila zgodba o uspehu. Poročen je bil z Alojzijo 
Skerbs iz znanega Skerbsovega posestva (Hlebičevo). Uspešno je razvijal 
podjetje. Postal je veletrgovec z lesom. Zgradil je več tehnološko sodobnih 
žag v Rušah in na Pohorju, lesno predelovalne obrate, država mu je zaupala 
nadzorništvo nad tovarno vžigalic, v kateri je kasneje postal solastnik in na 
začetku tridesetih let 20. stoletja edini lastnik. Parno žago, ki jo je postavil v 
Rušah (v današnjem »Marlesovem naselju«), je leta 1938 prodal mariborske-
mu podjetniku Leopoldu Kaudeku.18 Glaserjevo in Kaudekovo premoženje 
so Nemci ob okupaciji razlastili, Viktor pa je na lastni koži spoznal delovanje 
gestapovskih zaporov in kmalu po izpustitvi (1944) tudi umrl. Zanimivo: po 
vojni je bilo premoženje številnih še enkrat odvzeto. Tokrat od oblasti, kate-
rih nekatere ideje (nacionalne, domoljubne, osvobodilne) sta Viktor Glaser 
in Leopold Kaudek nepopustljivo branila in plačala z zaporom, Glaser z 

18 Kaudek, ki je med vojno pomagal partizanom kot njihov informator, je po vojni postal tarča sumničenj 
in ovadb nekaterih ruških revolucionarjev ter bil leta 1948 aretiran. Ne bil edini, ki je bil trn v peti 
posamičnih partizanov/revolucionarjev, čeprav je bila družina »OFovska« in je sodeloval z znanimi 
ruškimi komunisti, partizani Majcnom, Robnikom - Čandrom, Angelom Turkom, Radom Iršičem.

 Omenimo še Antona Krejčija. Tudi njemu in ženi, češki glasbeni umetnici, je bilo premoženje odvzeto, 
za njim pa so stikali z vprašanjem, ali ni bil v izgnanstvu v Srbiji morebiti okupatorjev ali četniški 
sodelavec? Vsi sumi so bili ovrženi. Imen in podrobnejših zgodb ne navajam zaradi še živečih Rušanov, 
ki bi utegnili biti brez svoje krivde prizadeti. Glaser in Krejči sta kasneje odvzeto premoženje dobila 
vrnjeno, dedovali pa so otroci in, po Krejčiju nekateri znani Slovenci: dr. Viljem Krejči, dr. Janez Milčinski, 
dr. Lev Milčinski, Fran Milčinski … Kaudek je bil kasneje (1958) sodno rehabilitiran.
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življenjem. Glaserjev »lesarski rod«, zelo nadarjen, je bil neusmiljeno »pre-
kinjen«. Iz političnih, ne iz gospodarskih razlogov!

O Viktorju Glaserju bi bilo zelo smiselno razpredati misli še naprej, a 
bi preseglo možnosti tega članka. Da ne bi »ušlo« iz spomina, pa omenimo 
vsaj še njegovo etično, moralno držo, (za svojo »pobeglo« mamo in polsestro 
Heleno, ki sta živeli v Grazu, je občasno finančno skrbel, dokler je živel; za 
ljudi z družbenega dna, delavce, ni storil kaj takšnega, kar bi mu danes po-
sebej šteli v čast, za razvoj Ruš je veliko storil in tudi daroval, za narod je bil 
pripravljen žrtvovati življenje; politično se je »podredil« ideologiji unitariz-
ma in liberalnega kapitalizma slabše vrste …, za svojce, naslednike je (zelo 
učinkovito) poskrbel, kolikor se je le dalo … »Viktorjevo (pravzaprav Karlov)
o deblo rodu« se je nadaljevalo (širilo) na področju gospodarstva (Gorišek, 
Pipuš, Orožen …), tudi politike (Karel, Viktor Glazer, Mirko Gorišek …).

TALENTIRANI ZA POLITIKO?

Pomemben in opazen je družbeni, politični angažma široko razvejanega 
Glaserjevega, po drugi svetovni vojni Glazerjevega rodu. Mnogi se danes 
otepajo tega, da bi jih kdo označil za politično aktivne. Tako na primer tudi 
letošnji Prešernov lavreat Tone Partljič. Tudi Alenka Glazer pogosto omeni, 
da ne ona ne njen oče nikoli nista bila v kakšni »partiji« (beri v politiki).19 
To seveda ne pomeni, da je bil kdo povsem »apolitičen«, pač pa to govori 
bolj o osebnem interesu, da bi bil pri drugih tako razumljen, sprejet. Tako je 
bil na primer pisatelj Partljič dolga leta profesionalni (plačani) politik, jasno 
strankarsko opredeljen. Že res, da se je »njegova stranka« (nekdanja) povsem 
izpela in blamirala, a to ne more spremeniti objektivne zgodovine. Tudi Janko 
Gla(s)zer je bil nedvoumno politično, celo »strankarsko« opredeljen, kakšno 
politično nianso, drobtino pa je moč zaslediti tudi pri Alenki Glazer.20 Kako 
se je razvijal politični talent in družbeni angažma še pri drugih Glaserjih, 

19 Vsi pišoči, ustvarjalci nasploh se niso vedno tako otepali sence političnega. Bili so, vsaj nekateri, izrazito 
angažirani. Eni res le omejeno nacionalno politično, drugi strankarsko, ideološko, sodelovali so ali si 
vsaj prizadevali za sodelovanje z oblastjo. In tako kot politiki so tudi kot umetniki pogosto združili v sebi 
to, kar jih je »naredilo za velike«. Le nekaj jih naštejmo: Karol Glaser, Josip Vošnjak (poslanec), Janez 
Bleiweis (poslanec), Lovro Toman (poslanec), Janko Kersnik (poslanec, župan), Ivan Tavčar (poslanec, 
župan), Stritar, Prešeren, Župančič, Cankar, Maister, Janko Glaser, Kuhar, Potrč, Bor, Kocbek … Številni 
med njimi so zaradi političnega angažiranja bili deležni obtožb, šikaniranja, krivic.

20 Na to sem postal pozoren ob najinih pogovorih. Nikoli ni eksplicitno izražala političnih, strankarskih 
preferenc, dalo pa se je jasno razbrati njen habitus znotraj različnih misli, morda celo literarnih del. 
Vsaj sam sem tako razumel njeno sporočilo »mi, sokolska deca …«.
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bomo skušali očrtati v naslednjih odstavkih. Najprej pa je potrebno grobo 
opredeliti fenomen političnega, njegove realne, objektivne prezence in »su-
bjektivnega« dojemanja.

Kdor se ima za »nepolitika«, celo če je leta in leta izrecno politično anga-
žiran, eksponiran, plačan, če ga kot takega prepoznava večina državljanov, 
naroda, nacije, pa bi rad svojo političnost zanikal ali skril, živi v lažnem 
svetu napačnih zaznav, iluzij, zgrešenih, od interesa »zapeljanih« refleksij. 
Kdor se pusti dati voliti, kdor je voljen (prej je moral to hoteti, želeti ali 
vsaj dopustiti) ali celo izvoljen, ta je politik! Kdor si želi moči, oblasti, od-
ločanja na političnem področju, iz kakršnih koli razlogov že, ta je politik! 
Zgrešenost sodelovanja na volitvah, pri oblasti ali v procesu tekmovanja za 
oblast, slabe odločitve stranke, oblasti, ki ji je pripadal ali si je zanjo prizade-
val, jo podpiral, osebne zmote, nevednost, napake … pri tem nič ne spremene. 
Nesposobnost za »političnost, družbeno odgovornost« bi lahko šteli celo za 
večjo slabost kot dejansko angažiranost, čeprav neuspešno. To spoznanje, 
morda »politični instinkt«, je zelo izrazito moč opaziti pri mnogih posame-
znikih Gla(s)zerjevega rodu in je neizpodbitno. A najprej si poglejmo nekaj 
osnovnih značilnosti »političnega«.

Politiko lahko razumemo ožje, zelo tesno povezano z volitvami, politično, 
strankarsko, koalicijsko (državno, lokalno …) oblastjo, lahko pa tudi širše, kot 
vsako dejavnost, težečo za oblikovanjem, upravljanjem skupnih interesov 
(in sredstev, potrebnih za to), družbenih skupnosti (kulturna, gospodarska, 
socialna, prosvetna, regionalna, društvena, filmska, športna, kulturno var-
stvena … politika). Politika v ožjem smislu je tako lahko zelo oddaljena od 
tiste v širšem smislu. Lahko je z njo celo v očitnem konfliktu. V tem lahko 
iščemo tudi razloge za to, da se mnogi otepajo identifikacije s politiko, saj se 
pogosto znajdejo v nasprotju med obema politikama in s tem s krizo lastne 
vesti. Tega, kar zastopajo »dopoldan«, ne morejo (znajo) uskladiti s tem, 
kar zastopajo »popoldan«. Ob kančku moralno etičnih skrupul je zadrega 
(očitek vesti) velika in mnogi poiščejo rešitev v zanikanju lastne politično-
sti. Glaserjevi so bili v takih primeri jasni. Njihov interes je bil opredeljen 
s stališči (interesi) gospodarskega, »premoženjskega«, tržnega kapitalizma. 
Odločno so zastopali tudi »slovenski nacionalni« interes, politično pa so 
sledili oportunizmu, uveljavljanju osebnih (rodbinskih) interesov v smislu 
pomirljivosti, sodelovanja s cerkvenimi in državnimi (vladajočimi) ideo-
logijami. Posebej je potrebno poudariti, da je treba takšno stališče avtorja 
članka razumeti kot večinsko in ne absolutno. Poudarjam pa tudi stališče, da 
je vsako prizadevanje (politično) za vzpostavitev naroda kot nacije (celo za 
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lastni jezik, literaturo …), za suverenost izrazito politično. Slovenski narod, 
jezik, nacija, kultura … se niso historično izoblikovali morebiti »mimo« 
političnega angažmaja!?

Marko Glaser21 s Smolnika, najmlajši sin Mihaela, visok cerkveni dosto-
janstvenik, narodobudnež, domoljub, Slomškov pomočnik, zagret borec proti 
ilirizmu in jožefinskemu reformiranju cerkvenih institucij, sicer »neuspeli 
kovač pesmi«, cerkveni oblastnik (in v tem smislu politik) je bil prvi v vrsti 
Glaserjev na »ruškem«, ki je zastavil svoje moči za narodov interes in uve-
ljavitev slovenskih interesov znotraj cerkvene upravne oblasti na Koroškem 
in Štajerskem. Kot duhovnik je seveda »izzvenel«, a s pomembnimi zaslu-
gami za »slovenstvo« s svojo pomočjo slovenskim duhovnikom v Avstriji in 
z aktivnostmi za ustanovitev dekliških šol na Slovenskem (ter »zaposlitvijo« 
sorodnic na njih), s »prestavljanjem« molitvenikov v domači jezik.22

Drug, zelo pomemben »politik« iz vrst Glaserjevih je bil Karol Glaser, 
precej mlajši, daleč najbolj učen med Glaserji, razgledan sorodnik iz hoške 
veje. Družinske, zakonske sreče s precej mlajšo poljsko plemkinjo Theklo 
Mario Junosza - Dabrowsko sicer ni užil, ravno tako kot se niso izšle po na-
črtih njegove znanstvene in ustvarjalske ambicije. A bil je izrazito politično 
osveščen! Najbolj od vseh »hoških« Glaserjevih! Razumel je, kako zelo po-
memben je politični angažma v različnih parlamentarnih, oblastnih procesih. 
Tako za strankarsko kot za narodno dobrobit. Zato si je, naprednjak, svobo-
domislec, demokrat še sam prizadeval, da bi postal nestrankarski poslanec 
v avstrijskem državnem zboru, a mu je ta ambicija spodletela, čeprav se je 
že prej poizkušal na primer na taborskih srečanjih. Bil pa je med drugim 
ovaden kot protidržavni element, ko je imel pomisleke v zvezi z avstroogr-
sko imperialno politiko glede Bosne. Vsekakor pa je v svojem glavnem in 
zelo obširnem delu, Zgodovini slovenskega slovstva I/IV tako jasno terjal 
upoštevanje političnih, socioloških, zgodovinskih … okoliščin, procesov 
in zakonitosti, da so to njegovi literarni kritiki ošteli kot veliko slabost, kot 
preveč balasta v slovstveni literaturi. Kako zgrešeno, če se spomnimo na 
nekaj prej naštetih literatov, ki so tudi menili, da je potrebno biti politično 
aktiven ter so sami veliko prispevali v našo narodovo, politično, državno in 
literarno dediščino.

21 Marko, rojen v Smolniku očetu Mihaelu, je bil tukaj zelo aktiven tudi po tem, ko je živel in deloval 
drugod. Na primer ob blagoslovitvi Hlebove cerkve na Smolniku, ob mnogih zakramentalnih dogodkih 
(porokah, bolniških blagoslovih …), zlasti v povezavi s svojim sorodstvom …

22 Več o Marku Glaserju glej v nekaterih navedenih virih in literaturi (tudi v tem zborniku).
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Dolgo obdobje, v katerem so se Glas()zerji družbeno, politično izpostav-
ljali, je v slovenski zgodovini pomenilo čas našega narodnega vzpona in 
poizkusov političnega konstituiranja. Obdobje razsvetljenstva, v katerem je 
A. T. Linhart pisal slovensko zgodovino in nekako slutil narod med Donavo 
ter Jadranom, napisal pa je tudi prvo slovensko dramsko delo, čas, v katerem 
je O. Gutsman napisal nemško slovenski slovar in slovnico, V. Vodnik pa 
izdajal prvi slovenski časopis, se je iztekal. Ilirskim provincam, ki so v ne-
katere naše kraje prinesle kanček meščanskega duha in se je slovenski jezik 
jel uveljavljati tudi v šolah in uradih, je sledil skrajno konzervativni Dunajski 
kongres s Sveto alianso, ki so jo sklenili takrat najbolj reakcionarni carji, 
kralji in cesarji, s cenzuro, Metternichovim policijsko ovaduškim sistemom 
itd. Skrajno neugodna razmerja, zlasti za majhne narode, izpostavljene silni 
germanizaciji in reakcionarnim monarhističnim težnjam. Slovenski romanti-
ki, Čopov krog s Prešernom vred so bili spregledani. Ugledni možje iz sveta 
literature, slovstva pa so se izgubljali v bitkah za ilirizem ali proti njemu, v 
bitkah o tem,

»Al' prav se piše kava �i kafka«,
kakor se je posmehoval Prešeren in zasolil pravdo še z zasejanim dvomom,

»da pravdajo se ti možje znab� i,
za k� so se nekd�ji Abd� i

v slo
či pravdi od �ló� s�ce.«23

V resnici pa je šlo takrat za velike narodove stvari, ki jih niso razumeli 
prav ne M. Majar in ne naši dunajski intelektualci, ki niso mogli seči čez 
zahtevo za kulturno (jezikovno) avtonomijo v času prebujanja narodov. Tako 
se je revolucija 1848 »izpela«, restavriral se je nov avtoritarni režim in še 
pol stoletja za tem Cankar Slovencem ni mogel dopovedati, za kaj pravza-
prav gre. Na tem mestu se ne moremo zapletati v tedanje politične in druge 
zablode kasnejše ljudske stranke in liberalcev, ne v kulturni boj, kakor ga je 
sprovociral A. Mahnič, ne v pravaštvo, slogaštvo, trializem in podobne fe-
nomene. Pomembno pa je vedeti, da je takrat v Rušah vladal nekakšen mrk, 
v katerega so med prvimi »posvetili« tudi nekateri Glaserji. Najbolj Luka 
Hleb24, ki je »podedoval« že kot dijak (pred objavljenimi deklaracijami o ze-

23 France Prešeren, Poezije, Prešernova družba 1965
24 Glej o tem več v Ruški rodoljubi, V. Rezman, Ruše 2015 
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dinjenju Slovenije) od svojih staršev, Antona Hleba in Ane Glaser razvito 
prosvetiteljsko in domoljubno čustvo.

Takrat in še dolgo po tem režim ni dopuščal svobodne in še manj svobo-
domiselne besede. Kolikor je bilo mogoče, je to oviral. Bachov absolutizem, 
kratko ustavno obdobje po kontrarevoluciji (oktroirana ustava) sta pripravila 
pot za prepoved političnih časopisov in društev. Zavedni ljudje so se zato 
odločili za nekak »gverilski kulturnopolitični boj«, organizirali čitalniško 
dejavnost, ustanavljali bralna društva in iskali druge načine povezovanja 
naprednih in zavednih domačinov. Te oblike so bile oblike političnega udej-
stvovanja. Glaserji (zlasti Luka Hleb, sin Ane, roj. Glaser, in Karel, ki je nekaj 
časa bil smolniški župan, Jože in Andre) ter ruški kaplan Matija Wurzer so 
bili ustanovni člani Kmečkega bralnega društva (1865). Že leto poprej so 
se skupaj z nekaterimi drugimi podali na pohod čez Pohorje. Na planinskem 
izletu so si izmenjavali ideje in snovali načrte. Lahko bi dejali, da so orali 
ledino in vrgli seme za »planinsko društvo«, kasneje še enega od rodoljub-
nih, narodnopolitičnih društev. V naslednjih letih so podpirali delo bralnega 
društva, tudi finančno. Skupaj z imenovanim kaplanom in nekaj let za tem 
ruškim župnikom ter Davorinom Grizoldom (poročen je bil s hčerko Mihaela 
Glaserja, Marijo), prvim predsednikom KBD Ruše.

Viktor Glaser je bil Karlov potomec. O njem kot podjetniku, ki je nas-
ledil podjetje po nesrečnem očetu Pavlu, je bilo že govora. Zelo razgibana, 
mestoma dramatična je bila še njegova politična kariera. Deloval je najprej 
kot soustanovitelj in vidni član vodstev naprednih, domoljubnih društev: 
Slovenskega planinskega društva (njegove podružnice v Rušah - bil je taj-
nik); Kmečkega bralnega društva Ruše, v katerem se je po prvi svetovni vojni 
»zavihtel na vrh«. Vodil je Ljudsko knjižnico, pri čemer je tajniške posle prev-
zel Janko Glaser; Sokolskega društva, v katerem je kot vidni član vodstva 
vztrajal do leta 1937. Vsa ta društva so bila trn v peti oblasti in Viktor Glaser 
je bil že leta 1914 skupaj še z drugimi dvajsetimi naprednimi Rušankami 
(Rušani), ki so bili ponosni na »rdeče Ruše«, poimenovane zaradi svojega 
uporništva »Mali Beograd«, aretiran in zaprt. Kot pripadniki »srbofilskega 
gnezda« so bili osumljeni veleizdajstva - kasneje izpuščeni. Čez petnajst 
let, leta 1929 je bil v novi državi, za katero se je zavzemal, zopet preganjan. 
Ovaden je bil zaradi suma prepovedane politične agitacije in ustanavljanja 
kmetske demokratske koalicije. Skupaj z drugimi se je iz te zagate izvil brez 
hujših prask, češ da so na inkriminiranem sestanku v Mariboru sestankovali 
zaradi snovanja načrtov za reševanje cestne problematike. Bolj zares pa se je 
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zapletel z okupatorji in Gestapom. Po tem, ko je bil interniran, je leta 1944 
po izpustitvi umrl za posledicami zapora.

Že poprej je bil Viktor Glaser na resnih političnih preizkušnjah. Bi je na 
ustanovnem sestanku Narodnega sveta in narodne straže prvega novem-
bra 1918. Prav Viktor Glaser je bil tisti, ki je vse sestankujoče zelo vznemiril 
z informacijo, da nameravajo Nemci ruško tovarno dušika razstreliti, čemur 
je sledila akcija in Rušani so zasedli tovarno ter jo tako obvarovali pred 
uničenjem.

Nekaj let pred drugo vojno (1936) je Glaser aktivno sodeloval na vo-
litvah. Klerikalne, kapitalske, unitaristične sile so se povezale v »Listo 
Narodne Ruše« (V. Glaser, Pogačnik, duhovnik Kavčič, kmet Jurše, grofov 
zet Klančnik …) proti opoziciji, povezani v koalicijo predstavnikov kmečko 
delavskega gibanja, sokolov, dela liberalcev in socialistov (Kmečko delavska 
gospodarska lista pod vodstvom Draga Magdiča. Listo je oblast nato raz-
veljavila. Ne prvič, ko je grozilo, da bodo delavski sloji dosegli na volitvah 
uspeh. Lastniki podjetij v Rušah so se res trudili, da bi vladajočim (kapitalu 
v povezavi s cerkvijo) zagotovili zmago. Gostili so jih na srečanjih, veselicah 
z brezplačnim golažem, jih celo s svojimi avtomobili vozili na volitve ali pa 
jim grozili, da bodo izgubili službe, če … V tistem času je imel Viktor Glaser 
kar nekaj problemov na političnem področju. Čeprav je bil med ustanovitelji 
in član vodstva Sokolskega društva, čeprav je sodeloval v raznih odborih (za 
gradnjo šole, sokolskega doma, sokoli pa so v tistih leti pomagali zgraditi 
še letno gledališče), čeprav je bil pomemben mecen, se je zapletel skupaj s 
Pogačnikom z nekaterimi novimi sokolskimi odborniki (J. Teržanom …), ki 
so bili bolj socialno, levičarsko, morda celo marksistično usmerjeni. Razkol 
je bil neizogiben in Glaser - Pogačnikov krog je leta 1937 zapustil sokole. 
Zanimivo, da jih je še naprej vodil prej omenjeni Anton Krejči, ravnatelj 
TDR in državni poslanec v Beogradu, ki je bil 1941. leta aretiran in izgnan 
v Srbijo, od koder se ni več vrnil v Ruše.

Naslednji politično razmišljujoč in v mladih letih aktiven je bil Janko 
Glaser.25 Sam je opisal pot, kako ga je »zaneslo v politiko« (če ne upošteva-
mo odločilnega vpliva njegovega rodu in zlasti staršev, najbolj neposrednega 
domačega okolja). Iz poročil drugih lahko beremo, da so starši znali nemško, 

25 Do leta 1946, ko se je Janko Glazer prvič podpisal s črko z v priimku, so bili edini tako navedeni 
Jožef in Johana Glazer, kovača v Smolniku, ter njuna prezgodaj, leta 1865 komaj pri nedopolnjenih 
dvajsetih letih umrla hčerka Jožefa. Epitaf na ruškem pokopališču je napisan v slovenskem jeziku. 
Morda sta starša na ta način izrazila svojo rodoljubje in odnos do domačega jezika. (Glej M. Grahornik, 
Genealogija … v Ruški domoljubi.)
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Janko pa ne! Doma so govorili izključno slovenski jezik in Janko se je moral 
nemščine naučiti kasneje. Da so doma kdaj tudi polemizirali o strankarski 
politiki, je izpričano. Ob njegovi siceršnji bistrosti in radovednosti pa ne more 
biti dvoma, da je hotel sam oblikovati politična stališča ter se zavzemati zanje 
že kot dijak. Bolj očitno je to prišlo do izraza v času, ko je bil mobiliziran 
(1915). V času prve svetovne vojne, ki ga je koristno izrabil za svojo oseb-
nostno rast in v katerem se seveda ni poizkušal uveljaviti kot »uniformirani 
konjenik s sabljo v rokah.«

Pravzaprav »je imel srečo«, je zapisal še en dober poznavalec Glazerja, 
Bruno Hartman. Ko so ga »vtaknili v vojaško suknjo, je »skoraj vso vojno 
prebil v Mariboru v vojaški pisarni.«26 Ko so rekrutirane mladce razvrščali 
in izbirali med tiste, ki bodo šli na fronto, in tiste, ki bodo stražarji ali pa 
bodo zadolženi za pisarniške naloge, je bil Janko izbran med slednje. C. Stani 
pravi, da je bil Glaser najprej izbran za stražarja, a ga je v skupino »pisarni-
ških« premestil nek polkovnik, ki je slišal za Glaserjev študij filozofije in se 
mu je zdela pisarniška služba pač zdela primernejša za realizacijo njegovih 
interesov. Hartmanova ugotovitev, da je imel Janko »srečo«, se je potrdila. 
Tudi s tem, da je potem do konca vojne služil kot odličen, vesten in natančen 
»ćato«27. »Življenje v vojaški pisarni je bilo dokaj puščobno, vendar mirno. 
Več dela je imel Janko Glazer samo v začetku meseca, sicer je bil v glavnem 
prost. Tako se je lahko posvečal pesniškemu ustvarjanju in prav leta 1917 
napisal največ pesmi.«28 Imel je poseben, lahko rečemo privilegiran status 
(»srečo«). Ob že zapisanem je bil deležen še zelo dolgega študijskega dopusta 
in tudi med samim služenjem je razen pesnjenju največ časa posvečal študiju. 
Pogosto, z dovoljenjem ali na skrivaj je lahko zapustil vojašnico ter jo mahnil 
po Mariboru. Ali pa kar domov, v Ruše. V času služenja vojske je sklenil še 
zakonsko zvezo, kmalu se mu je rodil sin in tudi po končani vojni ter odpustu 
iz vojske je bil Janko prej na »srečni strani« kot ne.

Preden se je vojna iztekla, se je J. Glaser »zapletel« v politiko že v razpra-
vah s svojim komandantom Huberjem, za katerega je zapisal, da je bil »hud 
Nemec«. Pravi, da je za svojega komandanta »postal upoštevanja vreden« 
(čeprav se mu ni zdel posebej zanesljiv) in da je ta »v pisarni vsak dan izzval 

26 Bruno Hartman, Janko Glazer - zgled slovenskega knjižničarja, Zbornik UKM, 1993, str. 100.
27 Pesnik je kasneje napisal pesem, v kateri duhovito samo ironizira situacijo, v kateri se je znašel po 

spletu okoliščin. V pesmi Skriptor (Pesmi, str. 280) je skoval stavek, ki glasi:
  mislil je biti pisatelj,
  in je postal - pisar.
28 Ciril Stani, Življenjepis Janka Glazerja, Glazerjev zbornik, ČZN 1977, str. 9.
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pravo politično debato med nama, ki je trajala včasih prav dolgo in bila zelo 
svobodna.«29 Janko G. se je torej odzival na politične dogodke. Jasno, ne javno. 
Je pa izkazal svojo pokončno narodno držo, ko se je na zahtevo nekega ma-
jorja, da se vojaki razvrstijo v smislu »za« ali »proti« priključitvi k Avstriji ali 
Jugoslaviji, postavil v krajšo vrsto tistih, ki so se navduševali nad Jugoslavijo.

Še bolj odločno držo je J. Glaser pokazal takoj po tem. Prvega novembra 
1918 je v Rušah stopil na odprto politično sceno. Postal je tajnik Narodnega 
sveta. To pa je bila že operativna politika in mladi tajnik je sodeloval pri od-
ločitvah o zavzetju Tovarne dušika in napotitvi mladih Rušanov v Maribor, 
da bi okrepili slovensko četo. A zanos ni zdržal prav dolgo. Pravzaprav le 
tri dni. Takrat se je Janko, hudo »razočaran nad politiko«, odločil zapustiti 
Narodni svet v Rušah in se raje priključiti (tudi njegov brat) Maistrovim če-
tam. Zakaj tak hiter zasuk?

»Storil sem to, ker sem spoznal, da uspešno delo v Narodnem svetu ni mo-
goče zaradi pomanjkanja požrtvovalnosti in discipline, ter zaradi zavisti, ki 
je pri nas izvirala med drugim tudi iz socialnega nasprotja: denarni mogotci 
so si razdelili vodilna mesta, vršiti dolžnost (npr. iti na stražo) pa bi morala 
»misera plebs« (»uboga raja«), a ni hotela.«30

Ta kratka obrazložitev Janka Glaserja navrže kar nekaj razlogov za raz-
mislek. Nacionalna evforija se je torej kmalu umaknila socialni proble-
matiki. Vodstva (predsednik je bil zelo ugledni Davorin Lesjak) so se takoj 
uzrla po funkcijah, položajih, uboga raja »rdečih Ruš« pa tudi ni hotela več 
biti zgolj »drobiž«, s katerim bi si mogočneži plačevali ugledno, spoštovano, 
lepo življenje. A Glaser tudi ni napel sil, da bi v tej situaciji kaj spremenil, pač 
pa se je raje nekako nemočno umaknil v novo vojaško službo. Dokaj razu-
mljivo, saj sam tudi ni prav dobro poznal »razpoloženja med prebivalstvom«, 
ker je imel po lastnih besedah »z njim malo stika.«31 Najbrž lahko upravičeno 
pomislimo na to, da Glaser v svoji izrazito racionalistični, natančni, resnobni 
drži ni bil ravno tip ljudskega tribuna. Tudi kasneje ni bil tak, je pa občasno 
s svojimi mislimi, nagovori le ponudil lokalnemu občestvu in drugim ogle-
dalo pred obličje.

Ko je bil Janko le nekaj let kasneje ponovno v položaju, da se je moral ne-
posredno politično odločati, se je spet znašel v nerodni situaciji. V dilemi oko-
li volitev v ustavodajno skupščino je prišel navzkriž z očetovim stališčem. 

29 Janko Glazer, Ob prevratu v Mariboru in Rušah, Razprave …, str. 1030
30 Ibidem str. 1031
31 Ibidem str. 1030
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Ta je podpiral ljudsko stranko, sin Janko pa se je odločil podpreti narodne 
socialiste. Očetov zdravi »kmečki instinkt« ni bil po volji sinu. Tudi drugače 
je Janko že večkrat pokazal svojo naklonjenost demokratskim vrednotam, 
individualizmu, izražal je veliko socialno občutljivost in seveda ljubezen do 
naroda, slovenstva. Kaj si misli o predstavnikih kapitala, tudi tistega iz vrst 
kmečke elite in liberalov, je tako pokazal s svojim izstopom iz Narodnega 
sveta, socialno senzibilnost pa so še izražale njegove pesniške stvaritve. Sam 
je že tudi skusil nekaj stisk nižjega sloja. Bolj zagoneten je njegov (politični) 
odnos do narodnega vprašanja in jugoslovanskega unitarizma. Najbrž je 
moral biti v strašnem precepu. Že prej je napisal nekoliko ostro kritiko v pe-
smi z nacionalno silno agresivno noto. Morda se ni mogel prikloniti Slovenski 
ljudski stranki ravno zato, ker so ruški kmetje tujcem prodali zemljo, kar ga 
je močno peklilo? Ampak prav ljudska stranka se je takrat navidezno imela 
za vrh avtonomizma in se še upirala unitarizmu.32 Bistveno bolj kot liberalci 
in socialisti, sokoli33 na primer. Saj so celo Župančič, katerega je Glaser zelo 
cenil, Hribar, Turner, Ilešič, Milčinski in drugi menili, da za slovenski narod 
izguba lastnega jezika ne bi bila usodna, da bi Slovenci lahko »brez škode 
opustili slovenski jezik«!? Poznal pa je Janko Glaser tudi Cankarjeva dela, 
stališča … V res veliki politični, idejni, nacionalni zmešnjavi so takrat živeli 
ljudje na naši zemlji. »Nasprotje duhov« se je razplamtelo, ljudska stranka 
se je občasno skupaj z liberalci borila proti socialistom, zmeraj pa med se-
boj, masarykovci (D. Lončar, Albin Prepeluh, Fran Erjavec … ) ki so bili 
res pravi avtonomisti, so zapustili liberale34 in snovali svojo pot v svobodno 

32 Bolj »priložnostno«, ne toliko utemeljeno na načelih, trdno in z et(n)ično zavezo. Ljudska stranka 
(pravzaprav njeni voditelji, Anton Korošec, Marko Natlačen …), se je docela oportunistično »prodajala« 
trenutnim oblastem, tako da je občasno povsem zatajila nacionalne in demokratične vrednote. Prava 
stalnica v njeni politiki so bile pravzaprav le katoliške vrednote, ki bi naj bile, tako je terjal že Anton 
Mahnič, vodilo za duhovno, umetniško in drugo življenje. Novoilirci, trialisti, pravaši in drugi iz katoliških 
vrst (Krek, Ušeničnik, Šušteršič, Jeglič …) so koketirali z jugoslovanstvom. Slovenska ljudska stranka je 
celo razglasila program pravašev (Starčević, Radić) za »svoj program«, čeprav je bil Starčević na primer 
hud nasprotnik klerikalizma. Pred drugo svetovno vojno so tako rekoč vsi popuščali pod pritiskom ideje 
o »zlitju v en narod«. Skrajno politično pokvarjenost je čutiti pri A. Korošcu, ki se je celo v času, ko je bil 
konfiniran, za hrbtom drugih, skrivaj dogovarjal s Pavletom Karađorđevićem, Miletom Stojadinovićem 
ter na koncu »pristal« v nečastni druščini jugoslovanskih profašističnih političnih veljakov.

33 Sokolska organizacija je bila odgovor na nemškutarski Turnverein, Orli pa na Sokol. Sokolska 
organizacija je veljala za narodobudno, napredno, demokratično … A ne smemo spregledati, da 
je v naših razmerah imela v zaobljubi, ki so jo dajali člani, zapisano zavezanost »jugoslovanskemu 
unitarizmu«, monarhiji in da je k vsemu skupaj pribila »Bog pomagaj!«. Čeprav so sokoli bili veliki 
nasprotniki klerikalizma ter potujčevanja, germanizacije, pa so jim bile panslovanske, unitaristične in 
centralistične jugoslovanske ideje blizu …

34 Jurij Perovšek je v svojem članku Socialni, politični in idejni značaj slovenskega liberalizma 
v letih 1894 - 1918 opozoril na to, kako je Cankar razgalil sprenevedave liberalce z besedami: 
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družbo, komunisti, takrat še unitarno usmerjeni, so prepričali veliko socialno 
zatiranih, mladih radikalcev in intelektualcev, uspešni krščanski socialisti 
so bili trn v peti vsem, čeprav so se vsi pričeli počasi oklepati nekaterih nji-
hovih socialnih in gospodarskih idej zadružništva, hranilnic in posojilnic, 
konzumnih društev …

Strank Glaser tako ali tako ni preveč spoštoval, tako kot ni kazal volje 
za religijo ali celo cerkev. Takrat že precej izkušen in podučen s politično 
stvarnostjo svoje mnogonacionalne, prej pa avstroogrske države (monarhije) 
je napisal pesem Stranke 35:

D�� tukaj, ju�i t�!
Br�e, č�u?

Tu kak� t� lep �ajo progr�,
a ne v rše ga ne t� ne tu.

No, kakorkoli že, Janko Glaser se je odvrnil od strankarskih idej, ki jih je 
preferiral njegov oče, od ljudske stranke torej. Bil in ostal pa je oster zago-
vornik nacionalnega interesa. Alenka Glazer navaja njegove besede v svoji 
študiji K branju Glazerjeve poezije:

»Slovenec sem, ker sem v slovenskem domu zrastel, za slovenske interese 
se navduševal in našel življenjske vrednote v njih, za slovenski narod videl 
trpeti svoje starše«.36

Omeniti velja, da tisti čas suverenost slovenskega naroda niti še ni bila 
osrednja točka »dnevnega reda«. Če je prej šlo za obstanek naroda ob veliki 
nemški soseščini, ob Schullvereinu in organizaciji Suedmark …, je kasneje 
šlo za obstoj ob velikih pritiskih novoilirizma, novega trializma, jugoslovan-
skega (srbskega) unitarizma itd. In čeprav smo v tem času živeli v »svoji« 

»Svobodomiselne stranke, ki bi slonela na resničnih potrebah naroda, na Slovenskem ni … Liberalna 
stranka je nevarna pravi svobodi bolj kot armada kaplanov - agitatorjev … živi od zlagano - idealnih 
fraz in podlih dejanj …« (str. 9) Kako daljnovidno je Ivan Cankar znal meriti! V njegovem času, še 
prvo desetletje 20. stoletja so se liberalni poslanci Kranjske dežele povezovali z nemškimi liberali in 
podpirali nemški jezik v javnih službah, šoli in gledališču! »Prodali« so se za svoje osebne položaje. 
Tudi kasneje, v desetletju pred drugo vojno so se nekateri dobro »znašli« v jugoslovanskem političnem 
vrhu, ki je bil vešč uvajanja diktatur, oktroiranih ustav in simpatiziranja s fašističnimi zgledi.

35 Janko Glaser, Stranke (1927); glej v Pesmi, str. 262
36 Glej Pesmi, str. 313
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državi, se je pritisk velikih političnih sil in kapitala še naprej krepil. V Rušah, 
ki so veljale in tudi bile napredne, narodobudne, levičarske, se je ta pritisk še 
najbolj kazal skozi naraščajočo moč tujega kapitala. Najbrž je Janko Glaser, 
zaznamovan tudi z vplivom svojih učiteljev, to opazoval z grozo. Nič ne 
preseneča, da je občasno reagiral pretirano, kakor ob primeru, ko so ruški 
kmetje prodali svojo zemljo tujim vlagateljem za gradnjo velike tovarne ob 
Dravi. Napisal je čustveno izredno intenzivno pesem, ki je pomenila tudi 
izraz njegove politične volje.

Rojak�37

Ki so tujc� prod�i rodno z�ljo
Prod�i so našo v ! Skr�a gnezda t�oč je l�,

sedaj se nad njo je sp�ta pti ca - ujeda.
Prod�i so tujc� naše d�o� � sv�,

� sebe z nj�i � n : s�a oče � s�ed s�eda!

Skrbi g�pod�jev d�� � dvajs� rodóv nazaj
� d�o hlapcev � ž�je � znoj težakov:
ed�o, k� so ��o v ži vlj�ju kedaj –

vse prod�i so za skopo p�t t�očakov! …

In tujcev k�ak bo ud�j� nad nj�i nekoč,
ko padejo v grob, od debla odl�lj�e 
je-
ne bodo se zd rúži s prošl�tjo v r�� pojoč:
k� izv rž�ci bodo lež�i, prokl�i, k raj meje!

Najbrž je bila izrazita averzivnost do tujega, pa tudi do zaslužkarstva po-
gojena z duhom tedanjega časa. J. Glaser je živel znotraj dihotomne polarizi-
ranosti germanizacije in teženj po osvoboditvi njegovega naroda. Nemčija se 

37 Pesem je Janko Glaser napisal, tako Alenka Glazer, pomladi leta 1918, objavljena pa je bila v Velikem 
koledarju Književnega lista (konec leta 1918). Od takrat, ko so tujci na pobudo avstrijskega vojnega 
ministrstva kupili zemljo, na kateri so organizirali gradnjo velike tovarne s proizvodnjo za vojne namene, 
je minilo že več let. Tovarna je bila v času pisanja že skoraj gotova, gradili pa so jo večinoma vojni 
ujetniki pod vodstvom tuje kvalificirane, izobražene poslovne in tehnične elite. Domačinom so preostala 
večinoma slabše plačana, nekvalificirana dela. Kasneje so se lastniki odločili za drugačno namembnost 
proizvodnje od prvotne. Morda je tudi vse to vplivalo na ostrino Glaserjeve pesmi. Glej Pesmi, str. 199.
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še ni odrekla ambiciji, da se slovensko ozemlje kot del avstrijskega priključi 
Nemčiji, slovenski rodoljubi pa niso več mogli v nedogled čakati na osvobo-
ditev ali zgolj kulturno, jezikovno avtonomijo pod tujo oblastjo. In kdor se je 
znašel znotraj tega navzkrižnega ognja na »napačni« strani, kakor zaslužka 
željni ruški kmetje, Glaserjevi sovaščani, je bil deležen največje ostrine. Kaj 
drugega kot grom in strele bi lahko pričakovali tisti, ki so po Glaserjevem ra-
zumevanju prodali ne le »dninarske žulje ter znoj«, pač pa celo dom in zemljo, 
svoj temelj, rod in kri? Ti »izvrženi, odlomljene veje, prokleti«, izdajalci!?

Tujci, tokrat nemški okupatorji, so komaj dvajset let kasneje Janku Glaserju 
še enkrat zagrenili življenje. Iz političnih (nacionalnih) razlogov se je znašel 
na listi tistih, ki so bili okupatorju neljubi. Kakor so se nekoč na »Tisovčevi 
listi« v Rušah zaradi narodne, politične zavednost znašli Jankov oče in mama 
ter sorodnik Viktor Glaser, tako je bil sam sedaj skupaj s družino izseljen iz 
domovine, ki se ji je tako nesebično zapisal. K temu je prispevalo njegovo 
delo v Mariboru, pomembno za tukajšnji znanstveni, narodni, politični razvoj, 
ki mu je bilo takrat v »škodo«, kasneje pa v priznanje, čast in spoštovanje. 
A nedvomno je, da je najhujšo izkušnjo izgnanstva Janko Glazer skupaj z 
drugimi doživel zaradi političnih ocen in delovanja: bil je žrtev politike.

Kasneje, leta 1944 se je še enkrat pobliže srečal s politiko. Okupator njego-
ve domovine je prizadel narodu, človeštvu neprecenljivo škodo na področju 
kulture. Takratna jugoslovanska vlada je ustanovila organ za popis te škode 
in za poverjenika (ministra) določila Edvarda Kocbeka. Ta si je za sodelavca 
izbral Janka Glazerja, ki je sprejel vabilo za sodelovanje, a se kmalu nato vr-
nil v Maribor, na »mesto«, s katerega ga je odstavila do slovenstva sovražna 
politika. Od politike pa se je vse bolj oddaljeval, zapisan svojemu kulturni-
škemu, raziskovalnemu, umetniškemu poslanstvu, slovstvu.

Med starejšimi sorodniki Janka Glaserja najdemo kar nekaj takšnih, ki so 
bili zelo učeni. Marka in Karola na primer. Šolan je bil tudi že praded Jože, 
pa Jožetov istoimenski oče. Mama (Robnikova – Čandrova) je v Ljubljani 
končala licej, babica, Marija Volmeier iz Selnice pa je nanj morda prenesla 
talent za pesniško ustvarjanje, saj je sama še kot otrok spontano pesnila na 
paši. H Glaserjevi pesniški poti je najbrž kaj prispevalo to, da je bil tako rekoč 
»rojen med knjigami«, da ga je s knjigami zalagal njegov neporočeni stric 
Mihael, kupoval si jih je tudi sam. To, da so bili doma in v bližnjem sorodstvu 
naročeni na Slovenski narod ter Mohorjevo družbo, da so mu babica in stric 
hranili knjige, spodbujali pa k branju seveda tudi oče, skoraj dvajset let na 
čelu šolskega odbora, in učitelji, zlasti Lichtenwallner - Senkovič, da je bila 
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ruška šola odlična, okolje pa knjigi zelo naklonjeno … vse to je prispevalo k 
ustvarjalnemu prispevku Janka Glazerja. A ker je namen tega članka povsem 
drugačen od literarne kritike, bomo pozornost usmerili zopet drugam. Preden 
to storimo, ponovimo le še to, da so bile literarne muze naklonjene še njegovi 
hčeri Alenki in nekaj njegovim sorodnicam po bratu Alojzu (hčerka Mira in 
vnukinja Bogdana Namestnik) ter bratrancu Vincencu Pavelskemu (Vinku), 
iz sosednje Bistrice, sinu Janeza Glaserja (Ivanka Glazer).38

DEBLA RODBINSKEGA DREVESA

Rodovna debla »Gla(s)zerjevega« drevesa smemo shematično39 razdeliti 
na dve ali tri. Prvo je deblo gospodarstvenikov. (Upravičeno bi ga lahko 
razdelili še na dodatni dve debli: »kovaško« in »lesarsko«.) Drugo (ob gospo-
darskem) je literarno deblo (pogojno bi ga lahko razširili na humanistično, 
če bi sem prišteli še duhovnika, redovne sestre, znanstvenike in šolnike). Za 
našo rabo bomo upoštevali delitev na gospodarstvenike in literate.

Tukaj ne upoštevamo »hoškega« družinskega drevesa Glaserjev in ne 
»avstrijskega« drevesa. Upoštevanje le - teh bi terjalo nove obširne razi-
skave in dodatno širitev članka, kar pa utegne biti nova naloga za prihodnje 
raziskovalce.

Če štejemo prihod Mihaela Glaserja iz Hoč v Smolnik za začetek kovaške-
ga rodu Glaserjev na ruškem, potem je ta rod tukaj deloval kot kovaški rod 
dobrih sto let, dokler ni bil leta 1898 prodan zadnji Glaserjev kovaški obrat. 
Pred Glaserji so tod kovali vsaj že od 12. stoletja naprej, a šlo je za manjše 
kovaške, fužinarske obrate, ki so svoje izdelke namenjali na ozek krajevni 
trg ali pa so proizvajali celo samo za lastne potrebe oziroma »znane kupce«. 
V devetnajstem stoletju so različni Glaserji dejavnost širili, jo izpopolnjevali, 
tehnološko posodabljali in tudi poslovno modernizirali. S svojimi kvalitet-
nimi izdelki so se pojavili na širšem trgu in postali zanimivi investitorjem 

38 Za naš prispevek je treba opozoriti na to, da je bil Jankov brat Alojz, sin iste matere kot Janko, oče Mire 
(pesnice) in ded Bogdane (pesnice) Namestnik. Morda je res »pesnica s pašnikov«, Marija Volmeier 
tista, ki je nosila pesniški talent v sebi. Alojz, Jankov brat je bil je Maistrov borec, udeleženec narodno 
osvobodilne vojne, pomagal je partizanom in bil med ustanovitelji drugega lokalnega odbora OF. 

39 Ta shematizem je razumeti povsem metodološko, saj je tako kot vsak drug shematizem kot prokrustova 
postelja in seveda ne ustreza v celoti empiričnim dejstvom, pač pa bolj statistično. Izjeme so številne, 
za vsebinsko razumevanje pa to po mojem mnenju ni bistvenega pomena. Avtorju članka se je zastavilo 
tudi vprašanje, ali smemo govoriti o »političnem« rodu? Za takšno solucijo ni zadostnih argumentov. 
Čeprav so nekateri Gla(s)zerji imeli močan politični vpliv, fenomena političnosti ne bi bilo upravičeno 
zasidrati oz. razumeti tako odločilno, da bi to smela biti ena ključnih značilnosti rodu.
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od drugod. Konec stoletja je nekdanjo Plasoniggovo, Hlebitschevo … ko-
vačijo, torej obrat Karlschmied (danes Jeklo) kupil mariborski trgovec 
Edvard Hermann, kovačijo Na kovačevem pa mogočni podjetnik Winzenz 
Woschnagg. Kasneje so obrati ponovno prišli v roke slovenskih podjetnikov. 
Še danes je tukaj središče ruške kovinarske industrije (Mega Metal, Ecom, 
Jeklo) ki zaposluje več kot tristo ljudi in še danes se tukaj med drugim kujejo 
sekire …Vse to govori o podjetniški sposobnosti Glaserjevega rodu. Med 
številnimi nosilci podjetij sta bila manj neuspešna le dva Glaserja. Andrej, 
ki je po poroki kupil kovačijo v Framu je obupal, ko mu je mlada žena leta 
1904 umrla, in zapustila pet nedoletnih otrok. Drugi, Anton, ki je dedoval 
mogočno kovačijo Na kovačevem, pa bi le to zapravil, ko je ne bi pravočasno 
prevzela žena in jo kmalu prodala Woschnaggu. Oba, Andrej in Anton sta 
bila sinova zelo uspešnega Jožefa Glaserja, poročenega z Johanno Stampfl, 
hčerko lastnika tovarne smodnika. Druga dva njuna sinova sta bila uspešna. 
Eden je kupil Plasonigovo kovačijo, drugemu, Alojzu (očetu Janka Glaserja) je 
oče kupil posestvo, na katerem je uspešno gospodaril. Kasneje je to posestvo 
dedoval Jankov mlajši brat, po njem pa pesnica Mira Namestnik.

V primeru, da upoštevamo za začetnike Glaserjevega rodu v Rušah tiste 
Glaserje, ki so bili prepoznani po hišnem imenu Wurz in katerih potomec je 
bil Mihael, je Glaserjev rod gospodarstvenikov tukaj prisoten že 250 let. In 
najprej so se ukvarjali s krčmarstvom ter šele več kot pol stoletja z Jožefom 
»s Paulnovega« (Smolnik 40) tudi s posli z lesom. Videli smo že, da so se 
Glaserji ukvarjali tudi s kmetijstvom, mlinarstvom, da so bili gostilničarji, 
a za drugo vejo Mihaelovih potomcev je bila tipična žagarska, lesnopredelo-
valna industrija ter trgovina z lesom. »Lesarji« so bili prav tako uspešni kot 
»kovači«. Že oče Karel je močno širil dejavnost, uspešno pa je nadaljeval dru-
žinsko podjetje sin Pavel. A ko ga je zapustila žena, je mlad umrl. Sorodniki 
so pomagali ohraniti dejavnost, dokler ni poslovno dozorel Pavlov sin Viktor. 
Ta je imel še zlasti razvito »poslovno žilico«, talent. Podjetje je širil, imel 
(zgradil) še več žag, tehnološko modernih, zelo je širil še lesno trgovino in 
industrijsko predelavo lesa. Tik pred drugo svetovno vojno je najmodernejšo 
žago prodal Leopoldu Kaudeku, okupatorji pa so itak zasegli vso premoženje 
(tudi Glaserjevo) tistim, ki so bili »sumljivi« zaradi svoje narodne zavednosti.

Lesarski rod pa se s smrtjo Viktorja Marka ni povsem prekinil. Viktorjev 
zet, Mirko Gorišek, ki ga je prav Viktor vpeljal v posle (za nadzornika 
Tovarne vžigalic, kasneje je postal tudi lastnik, še prej pa je po Viktorju pri-
dobil Tovarno krtač v Bistrici), je vodil proizvodnjo vžigalic v Beogradu. Nam 
bližje pa sta se gospodarjenje z lesom in njegova predelava v Glazerjevem 
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sorodstvu obdržala vse do danes (npr. v družinskem podjetju Šarh). O tem, 
kako so se te sorodstvene vezi razvijale, nekoliko kasneje. Že sedaj pa lahko 
ugotovimo, da je Glazerjev rod uspešno posloval na področju »lesarstva«, 
zagotavljal je zaposlitve in sredstva za marsikakšen gradbeni, razvojni pod-
vig v naših krajih.

Kratek pregled, ki je zapisan na prejšnjih straneh, priča o tem, da »tisti, 
ki je delil talent, ni bil skopuh«, če imamo v mislih Glaserjev rod. Opazne 
sledi je pustil na različnih področjih družbenega življenja. V gospodarski 
sferi, pa tudi v socialni, društveni in politični. Nazadnje še na literarnem 
področju. O tem govore številna podjetja, ki so jih osnovali in vodili, mnoga 
delovna mesta za tukajšnje prebivalstvo, pomemben prispevek na društvenem 
področju (KBD, Sokol, gradnja gledališča, šole …), politični vpliv (župani 
Grizold, Glaser, Goriška, Lesjak, vodenje »političnih« društev, aktivnosti na 
volitvah …), tudi vpliv na versko oblastne mehanizme (Marko Glaser, Luka 
Hleb  …) in šolsko politiko …

Za marsikaterega bralca je bilo naštevanje številnih podatkov, imen, po-
vezav, letnic … najbrž duhamorno in čisto odveč. A ker smo imeli že na 
začetku v mislih poizkus, problematizirati nekatere »notorične resnice« in 
stereotipe, ker smo želeli predstaviti tudi drugo, morda celo pomembnejšo 
plat ustvarjanja Gla(s)zerjevega rodu in njegovega talenta od tiste običajne o 
»pesniškem rodu«, je bilo za argumentacijo nekaj drobnjakarstva potrebnega. 
Skozi to se je pokazala tudi silna prepletenost in težavnost jasnega vpogleda 
v bistvo problematike. Vendar se je nabralo že toliko empiričnega gradiva, 
da si smemo privoščiti tudi kakšne bolj celostne ocene in teoretske formula-
cije. V pomoč si moramo priklicati nekaj vednosti s področja družboslovja.

Gla(s)zerjev rod se je vsaj polna tri stoletja gradil kot rod. Na ta način je 
razvijal lastne in širše interese, družbeno omrežje, pozicije, vpliv, moč, obla-
stne mehanizme in sredstva za realizacijo ključnih interesov. Zelo diferenci-
ran odnos so imeli posamezniki do tega. Nekateri so se zavedali pomembnost 
mehanizmov, mrež, sredstev, relacij, drugi ne. A to tudi tistih, ki subjektivno, 
zavestno, hote niso sodelovali v tem kompliciranem družbenem dogajanju ne 
»razbremeni« objektivne udeleženosti, politične participacije. Preprosto se 
iz tega ni mogoče iztrgati tako, da bi od zunaj neprizadeto opazovali »doga-
janje«. V Gla(s)zerjevem rodu je ena pomembnejših značilnosti pozici-
oniranost, vseobsežnost rodu in njegove moči, vpliva. Poglejmo, kako se 
to kaže v zvezi s pojavom, procesom oblikovanja sorodstva in akumulacije 
kapitala, premoženja.
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SOCIOLOŠKI POGLED NA SORODSTVENA RAZMERJA

Večina ljudi se v vsakdanjem življenju niti ne ravna (zavestno, hoteno) po 
družbenih zakonitostih niti se jih ne zaveda. Jih pa s svojim ravnanjem sou-
stvarja, oblikuje in je z njimi močno determinirana, običajno celo pogojena. 
Te stalne vzorce prepoznamo večinoma šele z analizo in ne nekako spontano. 
Zelo pomembne so pri tem izjeme, ki še bolj izpostavijo nek stalni vzorec, 
trend, logiko, algoritem. Ko govorimo o sorodstvu, nas zanimajo odgovori 
na vprašanja kdo, s kom, kje, kako, zakaj, čemu … je v sorodu. Zlasti pa, kaj 
je skupni temelj, izvor. Sorodstvo samo razumemo kot nekaj, kar je neki večji 
družbeni skupini skupnega bodisi po rodu (krvi), po svaštvu (po porokah), 
po posvojitvah, po botrstvu, po duhu, značaju, morali, interesih, poli-
tičnih, ideoloških, religioznih nagnjenjih … Sorodstveni odnosi (sistemi) 
so lahko enostavni, lahko pa tudi izredno zapleteni. Spomnimo se samo na 
»vseobsežno« habsburško sorodstveno drevo ali na genealogijo brunejskega 
vladarja z več kot tisoč ženami in takoj bomo »v težavah«. Morda bi kdo po-
mislil, da je ukvarjanje s takimi »drevesi« nepotreben intelektualni luksuz ali 
celo nekaj takega, kar je zaradi nepotrebnosti treba »prepovedati«, saj terja 
veliko časa in tudi nekaj sredstev. A naj ob tem takoj pomisli še na moč, vpliv 
Hanov, Karolingov, Habsburžanov, Hohenzollernov, Stuartov, Borgijcev, 
Kennedyjev …, vatikanske kurije, političnih in birokratskih »žlaht«, taj-
kunskih »družin« itd. Morda se mu utegnejo prej »postranske stvari« začeti 
zdeti prav usodne.

Delitev na krvno sorodstvo in sorodstvo po porokah, svaštvu je osnovno. 
Eno je tipično rodovno (etnogenetsko), drugo je bolj pravno. Na prvo posa-
meznik običajno niti nima vpliva, drugo je lahko izredno arbitrarno. Vsaj v 
preteklosti je imelo prvo, krvno sorodstvo značaj bistveno trajnejših razmerij, 
jamstev, drugo, pravno razmerje je bilo bolj ohlapno in manj zavezujoče, manj 
stabilno. Stabilnost sorodstva je odvisna še od lokalnosti in oddaljenosti po 
času. Gre torej za pomen bližine bivanja sorodstva (sorodstvo na neki ožji 
lokaciji, znotraj države ali raztreseno po svetu) in statusa prednikov ter po-
tomcev (bližnjih, daljnih), tako imenovanih »kolen«.

Ko tem opredelitvam sorodstva, katerih osnova so jedrne družine, dodamo 
še duhovno sorodstvo (botrstvo, pobratimstvo, poročne priče, interesni, mo-
ralni, ideološko politični, verski vidiki …, »kume«), se preglednost sorodstva 
zamegli. Poudarimo, da so lahko takšna »sekundarna« sorodstva bistveno 
bolj trdna od primarnih, saj so osnovana pogosto na intimnosti, svobodni, 
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lastni odločitvi in ne na tem, da so nam pač zadana, objektivno dana, usoje-
na. Če razmišljamo naprej, moramo upoštevati še sorodstvena razmerja po 
posvojitvah, rejniška razmerja, neformalno prevzeti skrbi za osirotele itd.

Nič manj pomembni niso vidiki »lokalnosti sorodstva«. Brez dvoma 
lahko trdimo, da je bližina bivanja, proizvodnega delovanja, zaposlitve (pre-
življanja), duhovnega, verskega, kulturnega udejstvovanja, društvene, po-
litične aktivnosti … lahko odločujočega pomena za posamezne družine, 
individue … Za našo razpravo ne bomo upoštevali vseh teh vidikov, čeprav 
se da na primeru rodu Gla(s)zerjev precej verodostojno podkrepiti teorije.40

Podoben pomen kot sorodstvo ima še sosedstvo. Omenjamo to predvsem 
zavoljo tega, ker so Glaserji glede na njihove družbene pozicije, vloge, status, 
premoženjske razmere … ustvarili relativno ozek »lokalni krog«. Sosedstvo 
ni temelj za svetovljanstvo. Prej za ohranitev in širitev ožjih interesov in 
lokalnega statusa, socialne, ekonomske varnosti, zagotovitve stabilnosti 
rodovnih interesov. Gre bolj za prevlado ekonomskih (premoženjskih) ter 
socialnih interesov nad interesi »državljana«, enakopravnega, svobodnega 
(ekonomsko, politično, versko …) individuuma. Pričakovati, da bi v Rušah v 
19. stoletju bili na ravni evropskega (modernega, vzpenjajočega) meščanskega 
sloja, je preveč! Tudi Glaserji niso bili svetovljani in iz literature ter virov ni 
bilo moč razbrati, da bi bilo šolanje, visoka izobrazba in iz tega izvirajoči 
poklici njihov poglavitni cilj. Izvzeti moramo seveda Karola Glaserja iz Hoč 
in Marka, duhovnika, ki se je že v mladosti odselil iz Ruš in bil pogosto v 
stikih z različnimi, zlasti cerkvenimi oblastmi. Drugačna je podoba, če se 
ozremo po pedigreju Gla(s)zerjev v 20. stoletju. Takrat, nekako v času, ko 
se na intelektualni sceni pojavi Janko Glaser, torej po prvi svetovni voj-
ni, je začutiti pomemben premik od pretežno h gospodarstvu usmerjenega 
rodu h kulturni sferi in svetovljanstvu. Takšno stališče izhaja iz podatkov 
Grahornikove genealogije.

Torej: Kaj imajo sorodstvo, sosedstvo, moderni sorodstveni odnosi sku-
pnega? Bistveno je izpostaviti neposredno povezanost. Pri sosedstvu je to 
lokalna povezanost, pri rodu pa krvna povezanost ali povezanost po svaštvu, 
ki pa je manj zaznamovana z lokalnostjo. Ta povezanost je temelj social-
ne varnosti (ob zaposlitvi, delu, lastnini). Sosedstvo, zlasti pa sorodstvo, 

40 Podrobnejše opisovanje problematike »sorodstvenih linij« (agnatske, kognatske, matrilinearne, 
patrilinearne, matriarhalne, patriarhalne, uksorilokalne, virilokalne, patrilokalne, matrilokalne, 
neolokalne …) se za esej ne zdi smiselno. Pazljivejši bralci pa bodo lahko na osnovi tega članka in 
Grahornikovega prispevka o »genealogiji« v knjigi Ruški domoljubi razmišljali podrobneje o vsaki od 
teh dimenzij problematike.
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pomenita vključenost, varnost, vzajemnost, solidarnost, gotovost, odgovor-
nost … Tudi ekonomsko, družbeno, politično moč, vpliv. Seveda velja to kot 
splošna značilnost in ne v vsakem posamičnem primeru. Z razvojem družbe 
ter vse očitnejšim razraščanjem ozko razumljenih vrednot individualizma, 
liberalizma, pravic, trga, konkurenčnosti, učinkovitosti se te sorodstvene 
in sosedske povezave rahljajo. Ko je družba v razvojnem vzponu bolj kot 
takrat, ko se pojavijo znamenja krize. Takrat se potrebe po bratstvu, vzaje-
mnosti, solidarnosti, sodelovanju … krepijo. Družina, sorodstvo, sosedstvo 
in podobni družbeni instituti pridobivajo na pomenu. Ker pa vse to ne more 
biti prepuščeno naključjem, so se razvili ustrezni pravni mehanizmi, sistemi, 
sosedsko pravo in družbeno pričakovano, želeno moralno etično vrednotenje, 
ravnanje, življenje in sankcioniranje.

Na konkretnih primerih iz preteklosti Glaserjev bomo skušali izpostaviti 
nekaj primerov, ki so dovolj reprezentativni, da jih smemo imeti za »obraz-
ce«, tipično postopanje, za značilnosti rodu in širše družbe na Slovenskem 
na takratni razvojni stopnji.

Glaserji so bili gospodarstveniki. Skrbeti so morali za svoje premoženje 
in proizvodne zmogljivosti. Bili so kovači, lesarji, kmetje oz. posestniki, tr-
govci, mlinarji, krčmarji. Vsak se je ukvarjal s svojo dejavnostjo in jo skušal 
izboljševati s tehnološkimi rešitvami in širitvami. Niso »premeščali« svojih 
naložb ali jih razporejali po različnih panogah, ampak so ravnali v smislu 
realne ekonomije, tako, da je vsak tudi obvladal svoj posel in ne tako, da bi 
z zgolj špekulativnimi posli bogatel. Pot Mihaela je bila sicer »nenavadna«, 
saj je prvo kovačijo kupil potem, ko je razdrl zaroko s hčerko lastnice te 
iste kovačije, drugo pa tako, da je kupil sosedovo opešano gospodarstvo po 
zelo ugodni ceni na dražbi. A ostal je znotraj svojega poklica in ga razvijal. 
V tistem času je Martin Liebman, baron von Rast s falske graščine bil bolj 
vešč špekulativnih poslov. Vlagal je pač tja, kjer je pričakoval hitre in ve-
like donose in ob »pravem času« premoženje tudi prodal. Nič čudnega, da 
se je povzpel kot rudosledec, nadaljeval kot graščak, sklepal pogodbe za 
najem gozdov tako, da je kasneje lahko marsikaj izsilil, imel v lasti veliko 
kmečko posest in prideloval mleko ter mlečne izdelke, s katerimi je zalagal 
Maribor, bil lastnik glažute na Pohorju … Kasneje je na ruškem gradil svoj 
finančni imperij še en tak naložbenik, W. Woschnagg, ki je bil lastnik lesne 
industrije (tovarna vžigalic), kovačije (Kolumbus), tovarne ogljikove kisline 
(Securitas), tovarne mila (Elektra). Gradil je nove žage in se hotel dokopati še 
Hermannove kovačije ob Lobnici, kar mu je spodletelo, pridobil pa je kasneje 
še fužino in posestvo Na kovačevem.
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Pot Glaserjevih podjetij je torej bila nekoliko drugačna. Rastla so iz lastne 
akumulacije, a tudi s centralizacijo kapitala. Prav pri tem se pojavi zna-
čilnost, da so »začetnik rodu« Jožef Glaser, učitelj, nato pa skoraj vsi nje-
govi nasledniki, ključni ruški podjetniki, tako Mihael (enako brat Jurij v 
Hočah), kot kasneje sinova Karel (krčmar, lesar in trgovec) ter Janez (ko-
vač) bili dvakrat poročeni. Iskane neveste so bile vdove. Iz premožnih 
družin. Čeprav nimamo podatkov o tem, kolika je bila »priženjena« vred-
nost, gotovo ni bila majhna. Karel je tako ali tako že ob prvi poroki dobil 
Jaunikovo obrt od vdove po Jauniku z »dedovanjem« in se po smrti prve 
žene Barbare, mizarjeve hčere, ponovno poročil. Druga dva sinova, Jožef in 
Janez, kovača, sta se poročila s hčerami iz premožnih družin, tovarnarjev in 
posestnikov. Še en Mihaelov sin, Janez, ki pa je bil mlinar, krčmar in lesni 
trgovec z Lobnice, se je dvakrat poročil. Najprej z Marijo Pavlec, vdovo po 
mlinarju, nato pa z Marijo Vicman, hčerko gostilničarja iz Lovrenca. Rast 
premoženja Glaserjev moramo spremljati po različnih linijah. Najprej po 
lastni akumulaciji (koncentraciji kapitala) in dedovanju. Dedovanje je bilo 
strogo patrimonialno. Dedovali so sinovi po očetih. Drugi otroci, ki niso 
dedovali osnovnih podjetij, domačij, posestev, so bili pospremljeni od hiše z 
nakupi novih posestev ali dotami (na primer Janez, ki je dobil Plasoniggovo, 
Alojz, ki je dobil Ozimovo, Andrej je kupil v Framu, »razdedinjeni« Tereziji 
Jaunigg pa je verolomna mati dala doto, s katero so jo radi sprejeli gostil-
ničarji iz Lovrenca. Še nekaj otrok Glaserjev je sklenilo zakon s »primerno 
premožnimi« in »stanu primernimi« partnerji. V enem primeru sta se vzela 
partnerja znotraj rodu: Karlov sin Alojz in Katarina, hči ruškega mlinarja 
Glaserja. Le kovač Andrej, ki se je v Ruše priselil iz Frama, se je poročil z 
nevesto kajžarskega stanu.

S porokami se je sorodstvo širilo na druge, pomembne, bogate kmečke ro-
dove Hlebovih, Grizoldov, Serncev (Maroltov), Skerbsov (Hlebičev), Šarhov, 
kasneje pa še v druge elitne družbene kroge Goriškov, ruških učiteljev … in 
se silno razvejalo. V tem prispevku se s to širitvijo ne ukvarjamo več, ji je pa 
moč slediti po Grahornikovi genealogiji. A nekaj je značilno: rod, ki je sicer 
skrbno bdel nad ekonomsko, socialno varnostjo, dobrobitjo svojih pripadni-
kov (pomen sorodstva!), je bil prepričan, da je temelj lastništvo. Ne morda 
šolanje (razen »obrtni uk«), študij, duhovni, akademski poklici, pač pa 
premoženje. In ko se ozremo nazaj lahko ugotovimo, da je velika večina 
te usmeritve ugasnila, drugi pa so sledili intelektualizaciji in so nadaljevali 
rodbinski ugled. Principi samo reprodukcije vaških, podeželskih elit so stvar 
preteklosti. So pa bili temelj novi, bolj svetovljanski, lokalizme prestopajoči 
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intelektualizirani eliti. Obrazci zgodnje meščanske socializacije so zamenjani 
s sodobnejšimi, ki so pogosto precej neoliberalni. To bi najbrž potrdila analiza 
genealogije rodu poznega dvajsetega stoletja in naše sodobnosti.

Družine so bile v Glaserjevem okolju večinoma zelo številne. Glavni 
nosilci gospodarstev so imeli vsi po vrsti vsaj deset in več otrok. Za današnje 
razmere težko razumljivo, a štele so, agnatsko, po moški liniji gledano, ve-
činoma več kot pol ducata otrok. Deset in več otrok ni bila kakšna posebna 
izjema. Ena izmed družin je štela šestnajst otrok. Če bi k družinam prišteli 
še vse dekle, sluge, posle …, ki so običajno živeli v istem sosedstvu, če že 
ne na gospodujoči domačiji, bi te »razširjene družine« bile še številčnejše. A 
moramo upoštevati prejšnjo ugotovitev, da je bilo veliko Glaserjev dvakrat 
poročenih in da so bile številčne tudi družine Glaserjevih hčera, poročenih 
v druge rodove, sorodstva, ter da je bila smrtnost visoka. Ta ugotovitev o 
številčnosti Gla(s)erjevih za naslednje, 20. stoletje ne drži več. To stoletja re-
snično pomeni njihov radikalni obrat. Ko pa govorimo o številčnosti družin 
v devetnajstem stoletju, moramo s kančkom spomina nenehno opozarjati ne le 
na vidike socialne varnosti, ki naj jo sorodstvu zagotavlja številno potomstvo, 
in na higienske in splošne zdravstvene, bivanjske razmere (smrtnost). Vpadljiv 
je podatek, da je izredno veliko število Glaserjevih otrok umrlo zelo mladih. 
Že pred prvim letom starosti ali kmalu po tem ter prej, preden so odrasli ali 
stopili v zakon. Umirali so tudi za boleznimi, ki jih danes ne omenjamo kot 
pogost vzrok za smrt (na primer angina, oslovski kašelj). Zelo slab stanovanj-
ski standard, način življenja, higienske razmere, nerazvita zdravstvena služba 
in še kaj so vplivali na tako visoko stopnjo smrtnosti. Gotovo tudi relativ-
no nizka stopnja razvitosti splošne omike, morda celo romarsko in trgovsko 
(splavarsko) življenje in priseljevanje tujcev (velik obseg migracije) zaradi 
potreb po strokovnjakih steklarstva, kovaštva itd. in pomanjkanja delovne 
sile (gozdarstvo, nekvalificirana delovna sila v obrti …)

Med številnimi otroki iz rodu Glaserjevih je bilo kar nekaj tudi takšnih, 
ki niso nikoli stopili v zakonski stan, neporočenih. A so bili vseeno deležni 
varnega zavetja pod okriljem peruti rodbine. Marko Glaser je bil ugledni 
duhovnik. Družina je poskrbela za njegovo izobrazbo. Luka Hleb, po mami 
Glaser, je bil na poti v duhovniški stan, a se je kasneje uveljavil kot mogočni 
kmet, ohranil pa je ugled »laičnega apostola«. Nekaj »rešitev« se je našlo v 
redovništvu. Sestri mame Luke Hleba, Klara in Marija sta služili pri župniku 
Marku Glaserju, Elizabeta, hči Martina Grizolda je bila šolska sestra. Hčerke 
Jožefa Glaserja, Marija, Johana in Rozalija pa so tudi bile nune.
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Nekateri otroci pa so vendarle bili »sirote« ali so ostali neporočeni. Pišemo 
jih (»sirote«) v narekovajih, ker je sorodstvena solidarnost, odgovornost pos-
krbela zanje. Za Pavla ml. Glaserja in Viktorja Marka Glaserje, siroti po tem, 
ko je mama zapustila moža (njunega očeta), so poskrbeli sorodniki Marolti. 
Za druga dva otroka sosedje Švabi. Viktor (bratranec) je kasneje kot mogoč-
ni podjetnik poskrbel za dva otroka razočaranega in obubožanega Andreja 
Glaserja iz Frama, za preostale tri otroke pa Andrejev brat Alojz. Omenimo 
ponovno, da je Viktor še dolgo finančno skrbel tudi za »nezvesto« mamo in 
polsestro Heleno, ki sta živeli v Grazu.

Duhovno sorodstvo je nekoč imelo drugačen, tudi pravno, materialno 
bolj zavezujoč pomen kot danes. Nastajalo je skozi botrinstvo. Botri(e) so 
prevzeli odgovornost, obvezo, da bodo v primeru potrebe materialno skrbeli 
in poskrbeli tudi za vzgojo osirotelih. Seveda so otroci bogatih staršev laže 
dobili uglednejše botre, a za gospodarico Marijo Sernc (Maroltovo) velja, da 
je bila botra, krstna ali birmska okoli sto otrokom, tudi revnejšim. Dodajmo 
še povezave preko izbranih snubcev in poročnih prič in mreža vzajemnosti, 
odgovornosti, solidarnosti, vpliva, moči postaja vse bolj in bolj gosto pletena. 
Nekatere povezave preko duhovnega sorodstva ali sosedstva, sosedske pomo-
či, solidarnosti so bile celo trdnejše, zanesljivejše kot tiste, določene po krvni 
liniji ali svaštvu. Temeljile so na nekakšni recipročnosti, družbeni kohezivno-
sti, ki so jo predstavljale. To se je pogosto razkrilo ob različnih običaji, šegah 
in navadah ter ob življenjskih prelomnicah, kakršne so poroke, rojstva, smrt.

Lokalna bližina je imela pomemben vpliv na sorodstvena razmerja. Najprej 
skozi sosedstvo. Potem skozi različne družbene aktivnosti v kraju, skozi dru-
žabno življenje, zabavo in udeležbo pri aktivnostih v raznih društvih, verskih 
prireditvah in ljudskih običajih. Pomembna je bila bližina delovnih mest, 
dostopnost upravnih in drugih storitev ter lastniška soseščina, predvsem 
kmetij. Razumljivo, če vemo, kako skromne so bile v 19. stoletju komunika-
cije in kako omejena je bila mobilnost ljudi. Če k temu dodamo še siceršnjo 
»odmaknjenost« od »središča življenja«, mest, bolj svetovljanskega življenja 
ter »bližino« podeželskih običajev, načina življenja in zakoreninjenost patri-
arhalnih razmerij ter očitno »maskulinizacijo«, je predstava o sklenjenem 
ruškem krogu Glaserjev nekako zaokrožena.

Vili Rezman TALENT V RODU (skice za študijo O Gla(s)zerjih iz druge perspektive)



- 43 -

GLA(S)ZERJI KOT LITERARNI ROD

Prej smo že postavili tezo o bistvenih spremembah znotraj Glaserjevega 
rodu. V smeri od pretežno gospodarskih aktivnosti k humanizmu, literaturi. 
Že res, da sta se poprej tudi Marko Glaser in Davorin Grizold poizkusila v 
kovanju verzov, a manj uspešno. Prvi se je tega zavedal, drugi morda ne. Kar 
nekako razcvetel pa se je literarni talent pred dobrim stoletjem. Obenem se 
je zelo spremenil tudi »značaj« rodu. Prej zagotovo minorizirane ženske so 
postale opazne, in, vsaj kar se poezije tiče, nekako dominantne. Najprej pa 
se je »talent razcvetel« pri Janku Glaserju, ki vsekakor ni bil kak podeželski 
gospodar, žilav in krepak kmečki fant ali morebiti vojaški tip, pač pa prežet z 
duhovnostjo in »liričnim utripom«. Nikoli ni pulziral grobe sile, četudi je bil 
nepopustljivo vztrajen, dosleden, trmast, redoljuben tako v svojem življenju 
nasploh kot pri delu še posebej.

Njegove literarne stvaritve so bile že dostikrat ocenjene in ocene pred-
stavljene. Tudi drugi rezultati njegovega ustvarjalnega dela. Kot pesnik ni 
pisal veliko. Izdal je le tri, v mlajših letih napisane, ne preveč obsežne zbirke 
poezije. Morda ga literarni kritiki tudi zato niso postavljali v ospredje ali na 
vrh Parnasa. Še zgodovinarji slovenskega slovstva mu niso odmerili veliko 
prostora v svojih pregledih in študijah, tako da ni ne vem kako vplival na 
literarne tokove. Prej je bil uveljavljen, priznan in nagrajen za svoje bibliote-
karsko delo kot za poezijo, če »spregledamo«, da je dobival priznanja zanjo 
že kot šolar. A najvišja nagrada in zadoščenje sta prišla v starosti, ko je postal 
dobitnik Prešernove nagrade.

Kljub temu je Janko Gla(s)zer imel določen vpliv. Vsaj posredno, kot men-
tor, ki je rad kaj ocenil in svetoval. Alfonz Kopriva je opisal, kako so dija-
ki »svojemu ljubljenemu mentorju« darovali svoj dijaški list in nadaljeval: 
»Nikoli ni v svoji kritiki, ki je bila vedno le blagohoten nasvet starejšega 
tovariša, kogarkoli žalil ali se izrazil absolutno negativno o kakem delu; 
vedno je znal pohvaliti vsaj določeno mesto, izraz ali originalno prispodobo 
v prispevku, vselej je spodbujal, da v nikomer ni ubil samozaupanja …«41 
Tudi Bruno Hartman je zapisal ob devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice 
nekaj pohvalnih misli: »Kot profesor si je prizadeval za bolj sproščene odnose 
z dijaki, vendar je terjal od njih tudi priznanje svoje avtoritete. Z bogatim 
znanjem je dijake spodbujal h kritičnemu mišljenju in k lepemu slogu … Bil 

41 Glazerjev zbornik, str. 32

TALENT V RODU (skice za študijo O Gla(s)zerjih iz druge perspektive) Vili Rezman



- 44 -

je tudi odličen mentor mladih literatov na gimnaziji.«42 Pavle zidar je dodal: 
»Bil je resnično lep in košat v svoji človečnosti, zame, da uporabim barvo, pa 
tudi zlat.«43 V nadaljevanju je opisal, kako ga je strog in nepopustljiv, kakršen 
je Glazer bil kot urednik, usmerjal ob pisanju neke pesmi, s katero Glaser 
sicer ni bil zadovoljen, a jo je vseeno objavil. Nekaj več besed o Glazerju kot 
mentorju je bilo potrebno zapisati, ker sta prav te odlike, ki jih je znal izka-
zovati pri delu z mlajšimi, zelo - zelo pogrešali njegovi mlajši sorodnici in 
sosedi, obe pesnici, o katerih bomo spregovorili v nadaljevanju.44

Ker je bilo o Janku Glazerju res precej zapisanega v številnih delih raz-
ličnih avtorjev, dodajmo samo še dvoje, kar ni bilo preveč izpostavljano. To, 
da je moč najti v njegovi poeziji poizkuse razgrinjanja globokih filozofskih 
misli, resnic, v čemer lahko morda prepoznamo dejstvo, da se je nekoč že 
intenzivno lotil študija filozofije. In to, da je zagotovo pisal z močnimi, glo-
bokimi političnimi, socialno angažiranimi premisleki.

To žrtev, b�b � zmag je sp��ik.
P�toj, tov�iš, sp�ni se na mrt�:

vse, k� v� iko je, vzk�i iz žrt�.
In ti, ki živ si, mrtv� si d�žnik.

Verzi45 Janka Glazerja so vklesani v centralni, iz pohorskega granita obli-
kovani spomenik. Ob veliki grobnici, ki stoji sredi mesta, na Trgu vstaje. 
Simboliko poudarja še več metrov visok obelisk, posvečen spominu in v 
slavo Osvobodilne fronte.

ALENKA GLAZER, do izgnanstva v Srbijo tudi še Glaser, nato nekaj let 
Glazr46, je bila prva v liniji pesnic njihovega rodu. Če so bili prej v ospredju 
moški, stopijo poslej v literarno ospredje ženske. Njihova bibliografija je kar 
obsežna (predvsem seveda Alenkina). Skupaj so izdale več kot ducat knjig 
in pesniških zbirk. Največ Alenka Glazer, sedem, Bogdana Naméstnik se je 
za sedaj ustavila pri štirih zbirkah pesmi, Ivanka Glazer in Mira Namestnik 

42 Zbornik UKM, str. 100
43 Glazerjev zbornik, str. 61
44 O njihovem življenju, sosedskem, sorodstvenem razmerju, mentorstvu … sem se imel priložnost 

seznaniti med dolgimi in iskrenimi pogovori in iz kratkih zapisanih sporočil.
45 Spomenik padlim žrtvam, Pesmi, str. 216
46 O spreminjanju priimka Glaser nekaj več v knjigi Ruški domoljubi, Gla(s)zerjev rod, str. 6
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pa sta izdali po dve. Alenka Glazer in Bogdana Naméstnik sta predstavljeni 
v Antologiji slovenskih pesnic 3. Ker je antologija izšla leta 2007, je pomanj-
kljiva z vidika sedanjega časa v tem smislu, da ni mogla omeniti zbirke haiku-
jev Midva (A. Glazer, 2007, samozaložba) in ne zadnje zbirke B. Naméstnik 
Svetli hipi (MLD, 2011).

Zanimivo je, da Alenka Glazer ne poroča o kakšni posebni mentorski 
vlogi očeta. Je bolj »samorasla« in gotovo ne bi pristala na kakšno tutorsko 
ali cenzorsko interveniranje. Če bi kdo sodil, da je Alenka Glazer »krh-
ka«, bi bil v zmoti. Zanjo je značilno prav nasprotno. Trdnost v stališčih. 
Nepopustljivost, trma47, celo ostrina, morda bi bili upravičeni navesti še bolj 
stopnjevane karakteristike. Obsežno znanje, odličen spomin in prav drobnja-
karska natančnost so razlogi, zaradi katerih sodelovanje z njo ni »ena sama 
lagodnost«, pač pa je zelo naporno. In kdor zna njene vrline ceniti, se lahko 
iz takega sodelovanja veliko nauči. Njene pesmi za odrasle so zahtevnejše in 
lahko nudijo precej intelektualnim sladokuscem, pesmi za otroke so pisane 
bolj preprosto, neposredno, nazorno in do te mere vzgojno, da prav kličejo 
po uglasbitvi in »sodijo« v vrtce ter šole.

Precej preprosto pa je moč spoznati njen »politični značaj«. Sama seveda 
ob vsaki priložnosti, ko začuti, da bi bilo to potrebno, pove, da nikoli ni bila 
v nobeni stranki. Seveda to ne pomeni, da ne zna ali noče razmišljati poli-
tično. V to sem se prepričal skozi najine daljše pogovore. Tako sem nekega 
8. marca, ko je obiskala našo hišo in najprej izrekla praznične čestitke ženi, 
imel priložnost slišati njena stališča o Klari Zetkin, položaju žensk, femi-
nizmu. Drugič sva se v zelo kratkih sentencah informirala o stališčih glede 
sodobnega položaja naše države, domovine, o tem, kaj je nacionalni interes, 
kako izginja bogastvo, ki so ga ljudje dolgo ustvarjali in se zanj tudi odreka-
li. Govorila sva o vrednotah, ciljih, svoboščinah in pravicah in zanjo je bilo 
značilno prepričanje, da je vsakega posameznika treba soditi in spoštovati 
pač po tem, ali zna biti res »človek«. Znala je tudi pri tistih, ki so jo z družino 
vred izselili opaziti človeške vrline. 48 Alenka Glaser se običajno pogovarja 
tako, da je treba pač prisluhniti njenim daljšim pripovedim, ki so smiselno 

47 Zanimivo je njeno zatrjevanje, da je Mariborčanka (oziroma se vsaj tako počuti), saj da je »večino 
življenja preživela v Mariboru«. V resnici je tam preživela manj kot eno petino življenja. Še bolj pa je 
»Rušanka«, kar sicer ne sliši najraje, po svojih pesmih, po svoji provenienci, po tem, kako jo razumejo 
Rušani. Njena lirika je polna domoljubja, naklonjenega odnosa do čisto konkretnega okolja, narave, 
družine … Tudi besedje, ki ga mestoma uporablja v svojih verzih je takšno, da spominja na ruško in 
pohorsko življenje, ki jo obdaja (lokalizmi) in zato čuti potrebo, da neobičajne besede za bralca pojasni. 

48 Alenka rada pripoveduje o svojem doživetju »človeškosti«, ko jim je nek tuj vojak pomagal pripraviti 
tisto, kar so ob izselitvi iz stanovanja in domovine smeli vzeti s seboj. Tudi o tem, da niso nikoli hodili 
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strukturirane in vsebinsko bogate. Le redko se pusti zmesti in najbrž niko-
li ne »kliče za pričo« kakšne politične stranke ali njenega veljaka. Razsoja 
povsem samostojno. A čeprav svojih stališč ne ubesedi za javnost, je vseeno 
mogoče kaj »političnega« najti tudi v njenih literarnih delih. Da je svobodo-
mislec, da je demokrat po prepričanju, da ima jasne nacionalne predstave … 
je lahko prepoznati. V kakšnem svojem proznem delu pa se razkrivajo tudi 
bolj socialne, razredno politične dimenzije. Le kaj drugega naj pomenijo 
njene aluzije v črtici Artisti, kjer govori o dialektiki žalostnega klovna, ki 
je v socialnem položaju, ko mora narediti vse, da nasmeji ljudi? Ali, ko riše 
pred nami mladeniča s kitaro, ki je tako lepo pel, da je jemalo dih, potem pa 
je moral s tal pobirati drobiž, zmetan tja za nagrado? Kaj pomeni, ko Alenka 
v svoji zreli starosti zapiše »mi, sokolska deca«?

IVANKA GLAZER je živela s starši najprej v Rušah, nato v Bistrici in 
Logu, nato pa so se iz našega okolja izselili in še danes, tik pred devetdesetle-
tnico, živi v Ljubljani. Z Glaserji je v sorodu po očetu Vinku, povezani pa so 
bili z njimi tudi na druge načine. Najbolj zato, ker sta bila tako oče kot stric 
zaposlena pri Viktorju Glaserju v Tovarni krtač, njena družina pa je nekaj let 
tudi živela v hiši ob tovarni. V svojih spominih Ivanka piše o najlepših letih, 
ki jih je kot otrok prebila v Bistrici in se rada spominja sorodnikov Glaserjev 
v Bezeni in sorodnikov iz Slivnice (po mami), ki so ji bili vsi zelo naklo-
njeni in jo kot otroka imeli radi. Drugih sorodnikov v spominih ne omenja, 
čeprav sta z Alenko skoraj isti letnici. Iz njenih spominov in iz pesmi, ki jih 
je objavila, je očitno, da je vse življenje pletla kito upanja in razočaranj in da 
je bila osamljenost ena glavnih spremljevalk. Morda ja bila prav zato toliko 
bolj navezana na lepoto narave ter spomine na tistih nekaj najlepših bistriških 
let v druženje s sosedovimi otroki in sorodniki.

Pesmi je pisala že v mlajših letih in kot srednješolka tudi nastopala na 
literarnih prireditvah. Prvo zbirko (Kratko poletje) pa je objavila šele leta 
1991, torej v sedmem desetletju svojega življenja. Drugo (Svetlice v mraku) 
skoraj še deset let kasneje (2001). Vsa njena dela izpričujejo nekakšno vdanost, 
resignacijo, upi in sreča ne postanejo stalnica. Čeprav je bila deležna veliko 
ljubezni s strani sorodnikov in prijateljev, je v svojih spominih, avtobiograf-
skem sestavku za njeno gostovanje v Bistrici ob 70 letnici zapisala: »Saj sem 
nekako pričakovala, da bo tudi v nadaljnjem življenju tako. Bilo pa je vse 

v cerkev, pa so se dobro razumeli z vernimi in o tem, da niso nikoli bili komunisti, a je imela nekaj 
najboljših prijateljev prav iz njihovih vrst.
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drugače. V kasnejših letih49 sem doživljala razna težka razočaranja. In prav 
kmalu sem postala nezaupljiva do drugih ljudi.«50

MIROSLAVA NAMESTNIK (roj. Glaser) se v svojih pesmih razkrije brez 
usmiljenja in vsa. Trpkost svojega življenja je prelila v verze in v njih najdemo 
čustveno nabitost, ki se rojeva ne morebiti toliko iz njenega osebnega odnosa 
do narave ali notranjih imperativov, ki jih sluti, pač pa iz njenih odnosov v 
ožjem okolju. V svojem življenje je bila vseskozi v konfliktni situaciji, saj je 
bila prepričana, da tako njeni najbližji kot tisti, s katerimi ni preživela toli-
ko časa, gledajo »čez njo« in »mimo« nje. Da je ne opazijo, da ji ne vračajo 
ljubezni, da je njena ljubezen pravzaprav darovana v prazno, neopažena, 
da je celo ovirana in hladno zatrta. Počutila se je kot žrtev. Čeprav je tako 
čutila od mladosti naprej, je to objavila v dveh pesniških zbirkah šele v po-
znih letih. Obe zbirki (Črne pesmi 1990, Bolečina 2001) je naslovila tako, da 
vnaprej najavljata temne tone, mračne podobe, brezizhodne situacije. Pesmi 
so gotovo avtobiografske. Celo tiste, ki jih je napisala v mladosti (pisati je po 
samoizpovedi pričela že v prvih šolskih letih) in se v njih pokaže njen odnos 
do temeljnih dilem tistega vojnega časa.

Miroslava je po letih sodobnica Alenke in Ivanke Glazer. Živela je v »pe-
sniškem okolju« tudi v čisto fizičnem smislu, kot soseda Janka Glazerja, ki 
je bil rojen in je nekaj časa živel v hiši in na posestvu, katerih lastnica je 
sedaj - podedovala je to posestvo po očetu Alojzu. Tudi ta je premoženje 
dedoval po očetu Alojzu, poročenem z Marijo Volmeier, po kateri so najbrž 
vsi dedovali literarni talent. A v tem sorodstvu je Miroslava nekaj pogrešala. 
Nekaj, čemur bi najbrž lahko rekli razumevanje, opora, odprtost za izpoved, 
sprejetost. Kako nerazumljeno, osamljeno se je čutila, je v spremni besedi 
k njeni zbirki Črne pesmi natančno izrazil Ciril Stani. Pravi, da se pesnica 
»obrača z nagovorom na svoj dom, svoje bližnje, v širšem smislu na svoj rod, 
kjer ostaja odmev na njene intimne težave in stiske gluh, in preostane ji samo 
še to, da se izgublja v »čredi spominov«.51

BOGDANA NAMÉSTNIK je zadnja v liniji pesnic iz Gla(s)zerjevega 
rodu, hčerka Mire, rojene Glaser. Talentirana tako za poezijo kot likovno 

49 Ivanka Glazer je že več desetletij skoraj povsem gluha. Gotovo jo je ta manko zelo prizadel. A na 
delovnem mestu, nazadnje na IJS, je veljala za zelo zanesljivo, dobro in ugledno sodelavko.

50 »Spomini na Bistrico v mojih mladih letih«, tipkopis, ki ga je Ivanka Glazer napisala v Ljubljani 
31.8.1997, ob sedemdesetletnici. Kdaj v tem dolgem življenju se je priimek iz Glaser spremenil v 
Glazer, ni poznano. Njen oče, krščen za Vincenca Pavelskega (Vincenz de Paula), se je po očetu Janezu, 
nekdanjemu lastniku kovačije ob Lobnici (danes Jeklo) pisal Glaser. 

51 Miroslava Namestnik, Črne pesmi, str. 63, samozaložba 1990
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ustvarjanje. Občasno je svoje pesmi sama ilustrirala. Ko je kot majhno de-
kletce pričela s pesniškimi poizkusi, ji je pomagala mama. Kasneje je po-
grešala nasvet, razumevanje, oporo z vseh strani, čeprav je živela obkrožena 
s poeti: mamo, Alenko in Jankom Glazerjem. Njeno fizično in duhovno 
okolje jo je celo »dušilo«, tako da se je relativno mlada odločila »pobegniti« 
v okolje drugih sorodnikov, prijateljev. Tudi Bogdana je v svojih razpolože-
njih nihala od upa do brezupa, a vztrajala in precej objavljala. Izdala je štiri 
zbirke pesmi in bila z njimi opažena v literarni srenji. Prvo zbirko je naslo-
vila Dvoplamenka (1986). Zanimivo, da je izdala te pesmi prej, kot je izdala 
prvo zbirko njena mama. Druga zbirka nosi naslov Pahljača (1995) in je prva 
zbirka, ki je izšla s spremenjenim priimkom, z ostrivcem na samoglasniku é 
namreč. Tretja je Poslušam dež (2006) in zadnja Svetli hipi (2011). Samo upati 
je, da bi, kot v pogovorih obljublja, res še pisala in nas presenetila. Morda celo 
s knjigo, v kateri bo predstavila njeno življenjsko filozofijo.

Kdor je bral njene pesmi, lahko s precejšnjo zanesljivostjo »napovedu-
je«, kaj bi bile glavne teme takšne knjige. Erotičnost bi se najbrž kazala kot 
»ontološki temelj«. Za etične vrednote bi se kazale tiste, ki danes ne štejejo 
največ: enakost, bratstvo, solidarnost, pravičnost, toleranca različnosti, svo-
boda, lepota, resnica, tudi tista, ki boli. Visoko mesto bi dobila pravica bi-
vanja vsega in naravnega okolja še posebej. Potrošniška miselnost, nestrpna 
tekmovalnost, nasilje, izkoriščanje … bi se morali umakniti »rožam v laseh«. 
Vse to že sedaj nekako plapola v njenih mislih, pesmih, in to sem čutil skozi 
najine iskrene razgovore.

Bogdana išče eno, skupno, notranje, ki živi skozi številna nasprotja. 
Dialektika ni nekaj, kar jo bega, pač pa jo skuša razumeti in živeti. In, kakor 
je vse dobro sveto v svoji osnovi, tako bi se v njeni filozofiji končno vse zlilo 
skozi eno, povezujočo, panteistično silo, ljubezen.
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Matjaž Grahornik

MIHAEL, 
PRVI GLASER NA »KOVAČEVEM«

Mihael je začetnik glavne linije rodbine Glaser oz. Glazer, ki ji lahko 
v okviru župnije Ruše neprekinjeno sledimo od konca 18. stole-
tja pa do danes. Kot najmlajši sin in zadnji, deveti, potomec iz 

prvega zakona učitelja Jožefa Glaserja z Marijo, roj. Keršner (Kerschner), 
se je rodil 1. septembra 1770 v Dvorjanah. Njegova rojstna hiša na številki 
Dvorjane 125 je spadala v okvir župnije Sv. Martin pri Vurberku.1 Starša sta 
se sem priselila po letu 1761. Oče Jožef je služboval kot učitelj in organist v 
kraju Sv. Peter (oz. Malečnik), mati Marija pa je bila gospodinja. Umrla je 
leta 1778. Ovdoveli Jožef se je še istega leta poročil z Marijo Klanfer. Iz tega 
zakona je Mihael dobil dve polsestri, Marijo in Ano. Mihaelov oče je umrl v 
starosti 82 let, konec leta 1799, za vodenico. Svoja zadnja leta je preživljal v 
Dvorjanskem bregu (št. 132) pod župnijo Sv. Martin pri Vurberku kot gostač 
oziroma preužitkar.2

Kako je potekala Mihaelova življenjska pot do njegove poroke, lahko samo 
domnevamo, saj viri o tem molčijo. Zelo verjetno se zdi, da se je pri starej-
šem bratu Juriju (roj. 1759) izučil za kovača. Jurij se je leta 1785 kot kovač 
poročil z Marijo Prantlhofer, ovdovelo lastnico kovačije v Zgornjih Hočah. 

1 NŠAM, fond: župnija Sv. Martin pri Vurberku, Krstna knjiga 01, 1761–1823, vpis iz 1. septembra 1770.
2 Matjaž Grahornik, Genealogija rodbine Glaser oziroma Glazer. V: Ruški domoljubi, Gla(s)zerjev rod (ur. 

Vili Rezman), Ruše 2015 (v nadaljevanju Grahornik, Genealogija Glazerjev), str. 46.
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V okviru hoške župnije, nedaleč stran od kovačije brata Jurija, si je Mihael 
pozneje poiskal tudi nevesto.

3. februarja 1796 se je (tako) poročil z Marijo Berdnik (Werdnik, tudi 
Werdnigg). Ženin je ob poroki imel status kovača kladiv (hammershmid), 
nevesta pa je bila kmečka hči (bauerns tochter) iz Spodnjih Hoč št. 26. Po 
hoški krstni matici sta jo dala oče Mihael in žena Marija krstiti 7. marca 1775. 
Berdniki so bili ena bolj razvejanih rodbin v župniji Hoče; živeli so v Spodnjih 
in Zgornjih Hočah, Miklavžu, Zaforštu in nekje na Pohorju. Poročni par je 
ob koncu 18. stoletja očitno užival precejšen ugled, saj se kot priči omenjata 
krčmar (gastgeber) Jurij Mak3 in mlinar (müllner) Štefan Wornik. Poroka v 
ugledno kmečko družino je ob opravljanju kovaške obrti očitno navrgla dovolj 
dote, da je omogočila nakup večje kovačije oziroma posesti. Mlada zakonca 
sta se kmalu po sklenjenem zakonu preselila na Smolnik pri Rušah.4

Po drugem viru naj bi Mihael do kovačije na Smolniku prišel veliko bolj 
oportunistično. Kot mlad kovač naj bi okoli leta 1795 prišel na Smolnik iz 
Reke pri Hočah. Kovačijo pri današnjem Geberitu (prej Metalplastu) naj bi 
tedaj posedovala vdova Rakovič z dvema hčerama. Z eno od teh naj bi bil 
Mihael zaročen in z njo v ruški cerkvi tudi trikrat oklican. Nato naj bi zaro-
ko nepričakovano razdrl, šel v Spodnje Hoče, tam zasnubil Marijo Berdnik 
in se po novih treh oklicih v hoški cerkvi (skupaj bi torej bil oklican šest 
zaporednih nedelj) z njo dne 3. februarja 1796 poročil. Rakovičeva naj bi 
mu zatem predlagala, da naj vsaj kupi njeno kovačijo, če že ne mara za ženo 
njene hčere. Mihael je njeno ponudbo sprejel in tako v posest dobil kovačijo 
na naslovu Smolnik št. 39.5

To zgodbo do neke mere potrjujejo vpisi v ruško krstno matico. Dne 10. fe-
bruarja 1778 je bila krščena Polona Rakovič (Apollonia Rakovizh), hči kova-
škega mojstra ( fabri ferrarÿ m(a)g(ist)ri) Matije in žene Kunigunde. Zapis 
priimka v krstni matici variira (Rakoviz, Rokavizh, Rakovitsch), medtem ko 
je hišni naslov dvakrat zabeležen kot Smolnik št. 39. Matija Rakovič se po 
matici nazadnje omenja septembra leta 1782.6

3 Kot priča se omenja že na poroki Mihaelovega starejšega brata Jurija.
4 Grahornik, Genealogija Glazerjev, str. 50–51.
5 Zora Zorec, Glaserji (v nadaljevanju Zorec, Glaserji), str. 2. Po Leskovcu naj bi Mihael Glaser kovačijo 

na Smolniku kupil že leta 1795. Gl.: Antoša Leskovec, Iz zgodovine nekmetijskih gospodarskih panog 
v ruško-bistriškem okolišu od polovice 18. st. dalje. V: Ruška kronika (ur. Josip Teržan), Maribor 1985 
(v nadaljevanju Leskovec), str. 260.

6 NŠAM, fond: župnija Ruše, Krstna knjiga I B, 1750–1784, fol. 144, 161 in 174.
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Po poroki Mihaela Glaserja z Marijo Berdnik je bil že naslednje leto, 
1. maja 1797, v ruški župniji krščen njun prvi sin oziroma potomec za Janeza 
(Jochann; † 3. julij 1799). Oče Mihael (večkrat zapisan kot Mich(e)l) se je že 
tedaj, pri svojih 26-ih letih, ponašal s poklicem kovaškega mojstra (shmitmeis-
ter). Do konca leta 1812 so se v njegovem prvem zakonu rodili še Ana (roj. 23. 
junija 1799; ◦◦ 5. februarja 1823 z Antonom Hlebom7; † 1867), Karel (1. januar 
1802; † 21. marec 1873), Marija (4. maj 1804; † 26. september 1889), Marko 
(21. april 1806; † 9. decembra 1889), Marjeta (26. junij 1808; † 1. april 1809, 
za oslovskim kašljem8), vnovič Marjeta (4. julij 1810; † 27. avgust 1814) 
in Klara (3. avgust 1812; ◦◦ s kovačem Ignacem Dežmanom/Deschmann; 
† 1864).9

Mihaelu je kovaški posel ob Lobnici očitno dobro uspeval. Dne 19. sep-
tembra10 1808 je na primer na dražbi od soseda Matije Ankerja za 892 goldi-
narjev in 30 krajcarjev kupil kmetijo s hišo na številki 38, fužino ter kovačijo, 
ter za enako vsoto še pripadajoči gozdni kompleks, ki ga je Anker kupil za 
potrebe fužine.

Matija Anker je bil po poklicu ranocelnik. Z ženo Terezijo (roj. Guttand) 
sta leta 1801 za 1.800 goldinarjev kupila kmetijo s hišo (na št. 38), h kateri je 
bila pripisana še sekirarska obrt. Anker si je od nakupa obetal dober zaslužek. 
Že naslednje leto (1802) je bila z odločbo gubernija njegova obrt povzdignjena 
v koncesijo za fužino za natezanje (Streckhammergerechtsame), ki je vklju-
čevala pravico za kupovanje surovega železa. Na mestu obrtne delavnice je 
tako nastala fužina (manufaktura), kjer se je plemenitilo surovo železo in se 
pod velikim kladivom natezalo v obliki traku. Polproizvod se je nato v lastni 
delavnici obdelal v končne izdelke, sekire, podkve, žeblje ipd. Prezadolženo 
Ankerjevo imetje je nato leta 1808 prišlo na dražbo.11

Mogoče je Glaser imetje kupil samo zato, ker ni želel trpeti sosednje kon-
kurence. Tako je fužino opustil, morda je nekaj časa nadaljeval s kovačijo. 
V letu 1825 sta na tej parceli denimo kot gostača živela le 50-leten vdovec 

7 Anton Hleb se je rodil 12. junija 1794 v zakonu kmeta Ignaca Hleba in njegove žene Marije, roj. Cebe. 
Pozneje je prevzel domačijo na Smolniku št. 9; tam se je tudi odvila njegova poroka z Ano Glaser. 
NŠAM, fond: župnija Ruše, Poročna knjiga I A, 1786–1827, str. 20.

8 An der esels husten. Dojenčica je umrla na naslovu Smolnik št. 38. NŠAM, fond: župnija Ruše, Mrliška 
knjiga I C, 1786–1828, fol. 17.

9 Grahornik, Genealogija Glazerjev, str. 52–53.
10 Iz zapuščine Janka Glazerja, zvezek »Ruše–Kovaštvo«; citirano: Invent. Proth. H p. 45. Na vpogled 

dala Alenka Glazer (januar 2015).
11 Leskovec, str. 260.
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Janez Mencinger (Joh. Menzinger) in 85-letna Ana Fuks (Anna Fuchs(in)).12 
Ob cenitvi nepremičnine v letu 1836 je na njej obratovala samo še žaga.13

Prva Mihaelova žena Marija, roj. Berdnik, je umrla v starosti 42 let, dne 
1. novembra 1812, za pljučnico. Vdovec ji je postavil grobnico pred ruško 
cerkvijo. V drugo se je Mihael Glaser poročil z ovdovelo sosedo Marijo 
Javnik (Jaunig), roj. Bute (Wutte). Marija Bute se je v začetku leta 1806 
poročila z 29-letnim kmečkim sinom Mihaelom Javnikom, ki je prihajal 
s Smolnika št. 40.14 Za pričo je tedaj nastopil njun sosed, kovaški mojster 
Mihael Glaser, Marijin poznejši mož.

Poroka dveh vdovcev se je odvila 3. februarja 1813 na Glaserjevi domačiji. 
Mihael je bil ob njej star 42, Marija pa 29 let15.

Potomci iz drugega zakona so bili Franc (31. oktober 1813; ◦◦ z Julijano 
Pirner), Marija (12. maj 1815; ◦◦ z Martinom Grisoldom; † 1895), Jožef 
(18. marec 1817; ◦◦ 3. februar 1840 z Jo(h)ano Stampfl; † 23. februar 1897, v 
Rušah), Eva (24. oktober 1818; † 1819), Jurij (2. april 1820; ◦◦ s Terezijo Pölzl; 
† 1885), Andrej (28. november 1822; ◦◦ 5. marec 1848 z Marijo Sern(e)c;  
† 7. junij 1871) in Lovrenc (6.8.1827; † še isto leto).

Po popisu prebivalstva iz leta 1825 je na Glaserjevi kovačiji (Glaserschmied) 
na Smolniku št. 39 živela družina Mihaela in Marije Glaser z 12-letnim sinom 
Francem, 8-letnim Jožefom, 6-letnim Jurijem, 3-letnim Andrejem in 10-le-
tno hčerko Marijo. Kot kmečki oziroma obrtniški posli so na istem naslovu 
živeli še 24-letni Elizabeta Berkadnig, Janez Steiner in Jožef Golob, 18-letna 
Ana Kamerič, 16-letna Janez Plasonig in Terezija Eis[n]er, ter 30-letna Ana. 
V daljavi (in der weithe) – verjetno je mišljena manjša hiša preko ceste, v 
smeri proti Dravi – so živeli Gašper z ženo Marjeto (Geta) in 5-letno hčerko 

12 Iz zapuščine Janka Glazerja. Na vpogled dala Alenka Glazer (februar 2015).
13 Leskovec, str. 260. V letu 1825 sta denimo na Glaserjevi parceli št. 38 kot gostača živela samo 50-leten 

vdovec Janez Mencinger (Joh. Menzinger) in 85-letna Ana Fuks (Anna Fuchs(in)).
14 Starša Marije Bute (roj. 19. novembra 1783; † 21. septembra 1851) sta bila Franc, kmet v Logu 

(bauer in Laag), in njegova žena Marija. Mihael Javnik (21. september 1776; † 1812), po domače 
»Železnik« (vulgo Eisner), je tako kot prva žena Mihaela Glaserja umrl v letu 1812. Javnikova žena naj 
bi mu na smrtni postelji dala obljubo, da bo posestvo na Smolniku št. 40 nasledila njuna hči Terezija 
(roj. 24. septembra 1808). Njun prvi potomec Peter je namreč dne 2. septembra 1810 umrl (star 3 
leta), najmlajša, Marija, pa se je rodila 18. marca 1811. Marija ni držala besede in je nekdanjo posest 
Javnikovih (s hišnim imenom »Pauli«) dala Mihaelovemu najstarejšemu sinu Karlu. Prizadevala si je 
za njegovo poroko s Terezijo, ker pa je Karel ni maral, je dala Tereziji bogato doto in jo poročila v Sv. 
Lovrenc. Zorec, Glaserji, str. 2; NŠAM, fond: župnija Ruše, Krstna knjiga I B, 1750–1784, fol. 132; 
prav tam, Mrliška knjiga I C, 1786–1828, fol. 21.

15 Po poročni matici ji je zmotno pripisana starost 30 let. Prim. sliko 1 z zgornjo opombo.
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enakega imena, 11-leten Jožef Pastir16, neka »Globovza« in 42-leten Ulrik 
Zupan (Ulrich Suppan) s sinom Janezom. Za naslednje leto je pripisan še 
22-leten Tomaž Dobnik, v letu 1827 pa 20-leten Luka Švajger (Schwaiger).17 
Starost po zgornjem popisu moramo jemati zgolj kot okvirno.

Mihael Glaser, ki se v zenitu svojega življenja omenja kot kovaški mojster 
za kladiva in za sekire (hamershmid, hackenschmidmeister), je umrl 5. de-
cembra 1835, v starosti 65 let, za vodenico. Zakramente za pokojne mu je ob 
smrti na domačem naslovu podelil Marko Glaser, njegov tretji sin iz prvega 
zakona, ki se je odločil za duhovniški poklic. Mihael je bil na ruškem po-
kopališču pokopan dva dni po smrti. Na njegovi nagrobni plošči je – poleg 
originalnega epitafa v nemškem jeziku – na vrhu vklesano dopolnilo v stari 
slovenščini. Glasi se: Dopoljeno je. O moj krishani Jesus! V tvoje svetich 
kervavich ran priporozhim jas mojo duscho.

Mihaelova druga žena, Marija roj. Bute, je umrla 21. septembra 1851 na 
domačem Smolniku. Vzrok njene smrti pri 68 letih je bila starostna šibkost 
(schwäche). Pred smrtjo ji je pastorek Marko Glaser, tedaj duhovnik v župniji 
Sv. Petra pri Mariboru, dal blagoslov in jo previdel s svetimi zakramenti za 
umrle.18 Podobno kot pri Mihaelu je njena nagrobna plošča vzidana na vzho-
dni strani ruške pokopališke cerkvice.

Za Mihaelom Glaserjem sta posest »Na kovačevem« sprva upravljala vdo-
va Marija Glaser (roj. Bute) in njen najstarejši preživeli pastorek Karel Glaser, 
uspešen in vpliven gospodar na sosednji parceli Smolnik št. 40. Leta 1840 se 
je Jožef Glaser, tretji potomec in drugi sin iz Mihaelovega zakona z Marijo 
roj. Bute, poročil z Jo(h)ano Stampfl in kmalu zatem prevzel v upravljanje 
posest s kovačijo na Smolniku št. 39 vse do leta 1890. Jožef je bil stari oče 
Janka Glazerja in praded Alenke Glazer.

16 Glede na starost je morda mišljena njegova služnost na posesti.
17 Iz zapuščine Janka Glazerja, naslov zvezka »Ruše – kovaštvo«. Na vpogled dala Alenka Glazer (februar 

2015).
18 Eingesegnet … mit den h(eiligen) Sterbsakrammenten versehen. NŠAM, fond: župnija Ruše, Mrliška 

knjiga II C, 1828–1860, str. 265.
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VIRI

a) Neobjavljeni viri
NŠAM

Fond: župnija Ruše.
 - Krstne knjige: I B (1750–1784), II B (1786–1806), III B (1806–1820), IV 

B (1820–1839).
 - Poročna knjiga: I A (1786–1827).
 - Mrliški knjigi: I C (1786–1828) in II C (1828–1864).

Fond: župnija Sv. Martin pri Vurberku.
 - Krstna knjiga: 01 (1761–1823).
 - Mrliška knjiga: 01 (1763–1827).

Fond: župnija Hoče.
 - Poročna knjiga: IV A (1785–1817).

b) Objavljeni viri
 - Vincenc Rajšp in Vladimir Kološa, Slovenija na vojaškem zemljevidu 

1763–1787. Opisi, Zvezek 6, Ljubljana 2000.
 - Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (gl. urednik Vincenc Rajšp), 

Karte, Sekcija 165, Ljubljana 2000.
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OSTALI PRIPOMOČKI, (SPLETNI) VIRI
 - Zora Zorec, Glaserji (tipkopis; posredovala Alenka Glazer).
 - »Glaserji« (krajši tipkopis; posredoval Karl-Horst Glaser).
 - več zvezkov iz zapuščine Janka Glazerja (na sestankih v januarju in 

februarju 2015 jih je posredovala Alenka Glazer).
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Dragica Haramija

PRISPEVEK 
ALENKE GLAZER K RAZVOJU 

TEORIJE SLOVENSKE 
MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI

Prispevek Alenke Glazer k razvoju teorije slovenske mladinske knji-
ževnosti je pomemben vsaj na treh področjih, in sicer pri preučevanju 
posameznih mladinskih avtorjev (in še posebej Otona Župančiča), slo-

venske mladinske literarne zgodovine in pri uvajanju predmeta Mladinska 
književnost v visokošolski prostor.

Ključne besede: Alenka Glazer, slovenska mladinska književnost, lite-
rarnozgodovinski razvoj mladinske književnosti

1 UVOD

Mladinska književnost je povsod po svetu šele v drugi polovici dvajsetega 
stoletja postajala samostojna veda, ki je (pre)trgala korenine s pedagogiko in 
didaktiko. Ko temelj mladinske književnosti nista več njena versko-vzgojna 
ali domovinsko-vzgojna funkcija, začnejo teoretiki tudi mladinsko književ-
nost presojati in vrednotiti glede na njeno estetsko in etično vrednost (prim. 
Janko Kos), ne pa zgolj glede na spoznavno vrednost besedil. Alenka Glazer 

PRISPEVEK ALENKE GLAZER K RAZVOJU TEORIJE SLOVENSKE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI Dragica Haramija
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je v vseh svojih člankih upoštevala vse tri sestavine literarnega dela tudi pri 
presojanju mladinskih leposlovnih del, kar je razvidno iz njenih člankov in 
iz učnih načrtov za predmet Mladinska književnost.

2 DELO ALENKE GLAZER NA PODROČJU MLADINSKE 
KNJIŽEVNOSTI

Pri preučevanju prispevka Alenke Glazer k razvoju mladinske književ-
nosti se je pokazalo, da tvori njeno delo tri zaokrožene celote: ukvarjanje 
s poetiko posameznih slovenskih mladinskih avtorjev, literarnozgodovin-
sko predstavitev slovenske mladinske književnosti ter razvijanje predmeta 
Mladinska književnost na takratni Pedagoški akademiji v Mariboru, ki je 
bila ustanovljena leta 1961.

2.1 Predstavitev poetik slovenskih mladinskih pisateljev
Alenka Glazer se je v svojih prispevkih ukvarjala z opusi številnih sloven-

skih mladinskih avtorjev, npr. z Otonom Župančičem, Pavletom Zidarjem, 
Brankom Rudolfom, Josipom Stritarjem, Stankom Majcnom (najprej z zbirko 
Dajdica, 1989 in leto pozneje še z njegovo celotno otroško poezijo), Francetom 
Bevkom (spremna beseda v knjigi Lukec in njegov škorec, Pestrna, 1974 
in več izdaj) ter Antonom Ingoličem (opozoriti velja na članek ob avtorjevi 
smrti, objavljen v 33 številki revije Otrok in knjiga), deloma pa tudi z natanč-
no predstavitvijo posameznih pomembnih del izbranih ustvarjalcev (npr. o 
Zakletem gradu Frana Milčinskega v reviji Otrok in knjiga 33, 1992: 24–47). 
Med predstavljenimi otroškimi literarnimi deli naj omenim še Gabrijelo 
Kolbič (1993) in Zoro Tavčar (2002).

Igor Saksida, ki je v prispevku Metodologija interpretacije mladinske knji-
ževnosti na Slovenskem osvetlil metodološke koncepte slovenske mladinske 
poezije, poudarja (Haramija, Saksida, 2013: 184): »Povezovanje mladinske 
in nemladinske poezije dokazujejo tudi razprave, ki osvetljujejo celovitost 
pesniških opusov posameznih ustvarjalcev; med starejšimi razpravami te 
vrste je zanimiva interpretacija Župančičeve pesmi Kanglica, ki uvodoma 
presoja umestitev otroških pesmi v zbirko Čaša opojnosti /…/« Ob tej tr-
ditvi se Saksida namreč sklicuje na Alenko Glazer (1976: 114), ki v članku 
Župančičeva Kanglica poudarja avtorjevo »vrednotenje poezije kot celote, 
po katerem so tudi »mladinske« (ali »otroške«) pesmi integralni sestavni del 
poezije sploh.« Sicer pa velja omeniti spremne besede k izboru otroške poezije 
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Otona Župančiča, ki jih je Alenka Glazer napisala ob izidu zbirk Mehurčki 
(1952 in več izdaj), Kanglica (1969 in več izdaj), Mehurčki in petdeset ugank 
(1980 in več izdaj) ter v delu Oton Župančič: izbrana mladinska beseda 
(1978). V članku Perspektive v zgodnjih Župančičevih otroških pesmih (2000: 
13–22) je Alenka Glazer poudarila Župančičevo navezanost na pesniško tra-
dicijo, ki je v avtorjevem zgodnjem ustvarjanju mladinske književnosti, to 
je do leta 1903, neločljivo zvezana z objavami v revijah Vrtec, Angelček in 
deloma v Domu in svetu. V pesmih je večinoma zaznaven prisrčen odnos med 
otrokom in odraslim ter idiličnost ob otrokovi igri, avtor pa se ne izogne niti 
sladkosnednosti kot majčkene slabosti, ki pa najbrž je del otroštva samega.

V članku Mladinsko delo Branka Rudolfa (1997: 50–63), ki ga je 
Glazerjeva objavila ob 10. obletnici Rudolfove smrti, je celovit pregled nje-
govega ustvarjanja za otroke in mladino: predstavljene so lutkovne igre (za-
čenši z igro Konjiške gore zmaj iz leta 1934, posebej se teoretičarka posveti 
prvi Rudolfovi knjigi iz leta 1947, ki prinaša lutkovno igro Pod zvezdo), 
sledi obravnava mladinske proze, ta je za razliko od lutkovnih iger, meni 
Glazerjeva (1997: 54), kjer »ob bajeslovno-pravljičnih likih nastopajo pretežno 
odrasli ljudje, pri pravljicah večkrat središčna oseba otrok.« Rudolf v otroški 
poeziji posega po motivih iz lastnega otroštva, humorju in žlahtni pesniški 
tradiciji slovenskega mladinskega slovstva.

Ob petinsedemdesetletnici smrti je izšel članek O Stritarjevem mladinskem 
delu (1998: 22–30) v katerem Glazerjeva (1998: 30) utemeljuje, kako je Stritar 
»od leta 1899 dalje zabrisoval meje med svojo nemladinsko in mladini name-
njeno literaturi«, saj je svoja dela podnaslavljal Knjiga za odraslo mladino. S 
tega stališča je teoretičarka predstavila dve Stritarjevi deli, Zorin in Griški 
gospod, na podlagi katerih je prikazan jasen uvid v prehajanje Stritarjeve 
književnosti ali vsaj nekaterih motivov iz nemladinske književnosti v mla-
dinsko in obratno.

Med prozaisti, s katerimi se je v svojih razpravah ukvarjala Alenka Glazer, 
gotovo izstopa Pavle Zidar, teoretičarka je njegovemu delu posvetila kar 
tri razprave, in sicer Živa beseda Pavleta Zidarja (1992: 55–61), Tragično 
in komično v mladinskem delu Pavleta Zidarja (1997a: 75–80) in Mitsko v 
mladinskem delu Pavleta Zidarja (2002: 64–69). Prvi prispevek je nastal 
ob avtorjevi smrti, Alenka Glazer (1992: 61) pa v njem sežeto predstavlja 
avtorjev opus, pri čemer tenkočutno ugotavlja, da »ostaja Zidarjevo pisanje 
za otroke povsem samosvoje. Enkratnost teh besedil raste prav iz posebnega 
spajanja prešerno razposajenega, veselo nagajivega, domiselno duhovitega, 
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presenetljivo vznemirljivega, pa tudi pritajeno elegičnega ali pretresljivo tra-
gičnega.« Druga dva prispevka sta nastala ob simpozijih, Alenka Glazer pa se 
v člankih osredotoča na Zidarjeve elemente komike, ki jih primerja z Butalci 
Frana Milčinskega in z nekaterimi Bevkovimi deli, pri elementih tragičnega 
pa izpostavi delo Kukavičji Mihec; pri preučevanju mitskega, tovrstne ele-
mente je Glazerjeva našla v petih mladinskih delih obravnavanega avtorja, 
je teoretičarka izpostavila, da je (Glazer 2002: 69) »v temelj njegovega dela 
položeno vprašanje smrti in iskanje možnosti, da človek kakorkoli in s či-
merkoli preseže svojo končnost.«

2.2 Zgodovina mladinske književnosti
Literarnozgodovinski princip preučevanja mladinske književnosti je 

Alenka Glazer upoštevala že v prispevku Delež leposlovja v slovenskih mla-
dinskih listih (1969: 220–224), kjer je primerjala večinoma leposlovne objave 
iz Cicibana, Kurirčka in Pionirja; še bolj pa je to metodo uveljavila v član-
ku K vrednotenju mladinske književnosti (1975: 29–29), kjer je izpostavila 
delo Slomška, Levstika, Bevka, Grudna, pregled je zaključila s Prežihovimi 
Solzicami. Ob vprašanju položaja mladinske književnosti je teoretičarka 
pronicljivo zapisala, da je njen pomen bistveno širši, kakor le vzgojna vloga 
za otroke; govori že pravzaprav o večnaslovniški vlogi mladinske književ-
nosti. Zgodovinsko metodo je uporabila tudi v člankih o slovenski mladinski 
poeziji 19. stoletja in v pregledu slovenske mladinske književnosti, pri čemer 
se naslanja na periodizacijo nemladinske literature. Pronicljiva in sodobna 
je njena ugotovitev v članku Slikanice v Pionirskem listu s tematiko NOB 
(1975a: 64–70) o kakovostnih slikanicah (Glazer 1975a: 70): »Kakšna naj 
bi bila dobra slikanica v slikovnem delu, bodo morali ugotavljati ljudje, ki 
se ukvarjajo z likovno problematiko.« Vprašanja, povezana s periodizacijo 
mladinske poezije, je Alenka Glazer predstavila v članku Slovenska otroška 
pesem v 19. stoletju (1991: 43–51), pri čemer se je posebej podrobno po-
svetila delu Antona Martina Slomška (članek je bil že predhodno objavljen 
v 1. Zborniku slavističnega društva Slovenije z naslovom Sedemdeset let 
slovenske slovenistike, 1991: 186–197). Za zgodovino slovenske mladinske 
književnosti je gotovo temeljni članek Vprašanje periodizacije slovenske 
mladinske književnosti, ki je izšel leta 1979 v 8. številki revije Otrok in knji-
ga, ob jubileju Alenke Glazer pa je bil ponatisnjen leta 2011 v 82. številki 
iste revije. Igor Saksida (Haramija, Saksida 2013: 183) poudarja: »Alenka 
Glazer (1979) je očrtala razvoj mladinske književnosti in posebej opozarjala 
na kakovostne poteze starejše in sodobne mladinske poezije, ki se izražajo 
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predvsem v jezikovni igrivosti in avtentičnem otroškem občutenju sveta /…/.« 
V članku je teoretičarka najprej predstavila problem opredelitve mladinske 
književnosti, nato pa skozi literarnozgodovinske periode nanizala pomembne 
in vplivne ustvarjalce slovenskega mladinskega slovstva od njegovih začetkov 
posvetnega avtorskega leposlovja do sedemdesetih let 20. stoletja. Še zlasti 
zanimiva so štiri (rokopisna) poročila Alenke Glazer o opravljenem delu v 
raziskovalnem projektu Zgodovina slovenske mladinske književnosti od za-
četkov do leta 1945 (poročila za leta 1977 do 1981), skozi katera se jasno kaže 
literarnozgodovinski oris slovenske mladinske književnosti od folklornega 
slovstva do slovenske socialistične mladinske književnosti.1

2.3 Razvoj predmeta Mladinska književnost
Alenka Glazer je bila od januarja 1961 honorarna sodelavka, od 1.10.1962 

do upokojitve 31.12.1987 pa redno zaposlena predavateljica novejše slovenske 
književnosti in mladinske književnosti2 na Pedagoški akademiji (od 1985 
Pedagoški fakulteti) Univerze v Mariboru. Pedagoška akademija Maribor, 
ki je svoje študente prvič vpisala v študijskem letu 1960/61, je imela že od 
prvega študijskega leta predmet Mladinska književnost z vidika mladinske 
psihologije, za katerega je bila habilitirana Alenka Glazer in je na Slovenskem 
postavila temelje študijskega predmeta Mladinska književnost. V prvem de-
setletju delovanja Pedagoške akademije je predmet Mladinska književnost 
z vidika mladinske psihologije sodil med strokovne predmete na študijski 
smeri Razredni pouk (četrti semester, 4 ure tedensko),3 leta 1972 pa je bila 
nosilka predmeta že habilitirana za mladinsko književnost, pri čemer lah-
ko ugotovim nesporno pomemben korak od depedagogizacije predmeta h 
književnosti. Leta 1976 se zdi s stališča stroke spet prelomno, saj je Alenka 
Glazer pripravila usklajen študijski program predmeta za obe pedagoški aka-
demiji (Ljubljana, Maribor) in za Filozofsko fakulteto v Ljubljani.4 Predmet 
Mladinska književnost se je začel izvajati na obeh akademijah tudi za slo-
veniste in ne le na Oddelkih za razredni pouk.5 Učni program za razredni 
pouk (1982) je imel pri predmetu Mladinska književnost (3. semester; 2 uri 

1 Rokopisno gradivo štirih omenjenih poročil hrani Filozofska fakulteta UM, gradivo je dostopno v Narodni 
in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.

2 Od leta 1961 do leta 1972 sta bila habilitacija in predmet imenovana mladinska književnost z vidika 
mladinske psihologije.

3 Predmetnik je objavljen v Statutu Pedagoške akademije Maribor, 1965, str. 32.
4 Podatek je razviden iz poročila o delu Alenke Glazer iz leta 1977, ki ga hrani Filozofska fakulteta UM. 
5 Podatek je razviden iz poročila o delu Alenke Glazer iz leta 1982, ki ga hrani Filozofska fakulteta UM.
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predavanj, 3 ure seminarja), kakor ga je pripravila Alenka Glazer, tri temeljne 
sklope: teoretična izhodišča, bistvene značilnosti posameznih literarnih vrst v 
literarnovednem zaporedju oz. upoštevanju otrokovega bralnega razvoja, kra-
tek literarnozgodovinski pregled mladinske književnosti; sledijo še navedbe 
virov, dodatne literature ter priporočenega gradiva za branje po razredih. Učni 
program za družboslovne in jezikoslovne smeri (1982) vsebuje tudi vsebine 
dvopredmetnega študijskega programa Slovenski jezik s književnostjo in …, 
v katerega je prav tako uvrščen predmet Mladinska književnost (3. semester; 
1 ura; + integrirane vsebine pri vseh predmetih iz slovenske književnosti). 
Ta predmet je zasnovala Glazerjeva po literarnozgodovinskem principu, v 
okviru posameznega obdobja pa glede na vrste in žanre mladinske književ-
nosti; dodana je študijska literatura.

3 SKLEP

Alenka Glazer je vse od 60. let 20. stoletja pomembno zaznamovala preu-
čevanje slovenske mladinske književnosti, in sicer z analizami mladinskih li-
terarnih del izbranih kakovostnih avtorjev in predstavitvijo njihovih poetik (v 
teoretičnih člankih in spremnih besedah), s periodizacijo slovenske mladinske 
književnosti in z uvajanjem predmeta Mladinska književnost v visokošolski 
prostor. Svežina in aktualnost njenih natančnih raziskav ter tenkočutno upo-
števanje različnih obletnic avtorjev, o katerih je pisala, so vsekakor teoretična 
izhodišča, ki jih ni mogoče zaobiti. Večino prispevkov je Glazerjeva objavila 
v reviji Otrok in knjiga ali pa so bili v reviji vsaj ponatisnjeni (bodisi kot po-
natis referata ali daljša varianta že predstavljenega referata, kar je zapisano 
pri vsakem objavljenem članku), predhodno pa so bili nekateri že objavljeni 
v Dialogih, Jeziku in slovstvu ter v različnih zbornikih. Uvajanje predmeta 
Mladinska književnost (prvotno se je imenoval Mladinska književnost z vi-
dika mladinske psihologije) v celoten tedanji slovenski visokošolski prostor 
(PA Maribor, PA Ljubljana in FF Ljubljana), ki je razvijal študijske smeri 
razredni pouk in slovenistika, pa je teoretičarkina posebna zasluga, za katero 
se ji moramo vedno znova zahvaliti.
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Marija Švajncer

DOTIK 
PESMI ALENKE GLAZER

Slovenska pesnica, literarna zgodovinarka, urednica in prevajalka Alenka 
Glazer sodi med pomembne slovenske literarne ustvarjalke. Pesmi piše 
tako za odrasle kot za otroke, s svojo subtilno ter izpovedno in metafo-

rično bogato ustvarjalnostjo se je zapisala med slovenske pesnice in pesnike, 
ki se v naši zavesti ohranjajo z umetniško izvirnostjo, pristnostjo in poseb-
no lepoto. Njena poezija se nas dotika z globino, iskrenostjo, ohranjanjem 
spomina na mrtve, življenjskimi resnicami, vednostjo o arhaičnem, rodovno 
določenostjo, zadržano žalostjo in osebnostno močjo. Posebno prepričljivo 
učinkuje dogajalni prostor, ki ga je z izvirno in izrazno razkošno pesniško 
govorico našla v naravi.

Alenka Glazer je objavila naslednje pesniške zbirke: Ujma (1968), Branike 
(1977), Jerebika (1988), Kolobar (2001), Razstava (2004) in Midva (2007). 
Zadnja zbirka, kot pravi v spremni besedi avtorica sama, je pravzaprav pr-
venec, hkrati je tako pesnitev kot prva zbirka haikujev v slovenskem jeziku.

Midva so haikuji o ljubezenski dvojici, namenjeni pesničinim staršem, 
znanemu slovenskemu pesniku Janku Glazerju in njegovi ženi. Pesnitev neko-
liko spominja na Visoko pesem iz Svetega pisma stare zaveze. Ljubezen med 
žensko in moškim se začne, se razvija in doseže svoj vrhunec v tesnem stiku 
z naravo. Vaška idila je prekinjena s prisilno ločitvijo, v vzajemnost in obču-
tenje ljubezenskega para vdirajo zgodovinska dejstva, med njimi tudi vojna. 
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Alenka Glazer v spremni besedi pojasni nastanek zbirke Midva in pravi, da se 
le-ta kljub mozaični zgradbi povezuje v skupno pripoved, zato jo sama ponuja 
kot pesnitev. Nastala je leta 1964. Čez celotno besedilo je pregrnjena tančica, 
ki »… posameznosti, same po sebi vrednostno nezaznamovane, idealizira, 
oziroma jih spreminja v sredstvo za idealizacijo«. (A. Glazer, 2007b, str. 46) 
Obliko haikuja je začutila kot edino možno, da v njej napiše ljubezensko in 
hkrati življenjsko zgodbo svojih staršev. Pesnitev Midva je sestavljena iz 
uvodnega haikuja, štirih napovedovalnih in povezovalnih haikujev ter skle-
pnega haikuja, iz petih enot, spevov, v njih pa se po štirikrat – v srednji enoti 
petkrat – izmenjujeta ženski in moški glas ali obratno.

Tudi v drugih pesniških zbirkah pesnica Alenka Glazer namenja poseb-
no pozornost naravi: njene pesmi so včasih neposreden, v verze stkan opis 
dogajanja v njej, tu in tam se poraja nekoliko privzdignjeno zrcaljenje, po-
gosto narava govori namesto ustvarjalke same v obliki utrinkov, impresij in 
doživetij. V naravi vse poteka logično in smiselno: menjavajo se letni časi, 
prepletajo se utemeljenost, zanesljivost in ubranost. Tudi če se kaj morebiti 
primeri prezgodaj, se bo sčasoma umirilo in se vrnilo v pravi tok. Narava je 
zdaj poosebljena, v naslednjem hipu se zgodi, da pesnica njeno živost - živali 
neposredno nagovarja, naj ji pomagajo v stiski. Z naravo se primerja ali pa z 
dogajanjem v njej nakaže svoje občutje.

O pesničini tesni povezanosti z naravo govorijo že naslovi pesniških zbirk 
– Ujma, Branike in Jerebika. V ospredju so rast, kopičenje let, silovitost, mo-
gočnost in tudi minevanje. Pesnica je v primerjavi z naravo na videz neznatna, 
v resnici pa se je tudi vanjo naselila moč, vsa bela je in hladna, včasih trdna 
kot kamen. Kamen je nekaj zunanjega, toda tisti, ki ga pesnica spreminja v 
verze, lahko bi bila tudi ona sama, se ugreza vase in se jedri v bleščeča zrna. 
Čeprav je kamen zrnat, je to še vedno granit.

Ko se na primer odsluženi vojak, ki simbolizira poraženca, ustavi iz oči 
v oči z divjo naravo, se odloči, da bo ta vlažna in prastara zemlja njegova. 
Narava je danost, toda očitno mora priti človek, da se ustavi pred njeno silo-
vito rastjo, dišečo prstjo in hudourniškim vrvenjem, pride in se zazre vanjo 
ter začuti, da je eno z njo, toda hkrati tudi ve, da bo po brezumni blaznosti, 
kakršna je vojna, prav ta zemlja prostor njegovega zadnjega počitka, ne več 
njiva, temveč gomila.

Svet je trd, a narava je tista, ki marsikaj omili, tako da se človek počuti vsaj 
znosno. V naravi slej ko prej zavlada mir, toda tako se zgodi šele potem, ko 
se je v njej vse razbesnelo ter postajalo silovito in razbrzdano, tišina zavlada 
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po hrupu, grmenju in trušču. Zakaj neki ne bi občutili obojega? Narava člo-
veku nekaj sporoča, v njej so nakazani dogodki, pričakovanje, začudenje in 
nepričakovani zasuki. Ko se v kolobarju kači spleteta v vozel in zamaknjeno 
nihata sem in tja, je samotnemu srcu nadvse bridko. Takšno občutenje se 
poraja tudi ob pesničinem pogledu na raztrgane drevesne krošnje, samota se 
še podvoji. Narava se povezuje z etičnimi pojmi in vrednotami (z bršljanom 
bo mogoče okinčati pravdo).

V nekaterih pesmih je moč opaziti parafrazo spoznanj slovenskega pe-
snika Simona Jenka, češ da je narava brezbrižna do človekovega trpljenja; v 
poeziji Alenke Glazer se niti narava niti vesolje ne odzivata na individualno 
bolečino. Ciklus pesmi v pesniški zbirki Kolobar je vsebinsko sicer druga-
čen od Jenkovih spoznanj, vendar nosi naslov Obujenke, tako kot se imenuje 
pesniška zbirka omenjenega pesnika.

Ustvarjalka se vrača v otroška leta, toda to ni samo pot v preteklost, mar-
več je tudi živo dotikanje sedanjega časa. Kot drobna punčka se je morala z 
materjo vzpenjati v breg, njeno naporno prizadevanje nekoliko spominja na 
Cankarjevo Francko, ki teče za vozom. Zdi se, da deklica ne bo nikoli prišla 
na vrh. Kolobar, ki preži nanjo, simbolizira temo in strah. Otroštvo tako ni 
nekaj lepega, pač pa črna luknja in groza neznanega; otrok od vsega hudega 
zboli. V sanjah, ki imajo tudi sicer v poeziji Alenke Glazer poseben pomen, 
ga obiskuje pes. Iznenada se zgodi obrat in kolobar nima več negativnih last-
nosti, ni več simbol za neznano grozo in slutnjo padca, saj se za njim odpre 
odrešujoča čistina. Deklica, ki se je skrila v pesnico, si ga zato spet zaželi, 
hoče se ji takšnega, kakršen je, globoko zvoženega kolobarja. Morda pa bi 
bilo v njem vendarle varno.

Avtorica ohranja spomin na pokojnike ter se spominja različnih dogodkov 
in dogajanja v svojem življenju, med drugim tudi vojne. Samo tu in tam se 
prikradejo sence žalosti, čedalje bolj pa je slutiti, kako obvladana zna biti, 
pa ne samo to, po drugi strani ji v žilah teče celo prastara lovska kri. Zgodi 
se, da belino umaže kri. Pesnica verjame, da je vse tako, kot je, že od same-
ga začetka. Ne da bi pravzaprav hotela, se je dotika večnost. Zasidrana je v 
svojem rodu, podedovala je robatost starih kmetov. Kri ljudi, ki so bili eno z 
naravo, se pretaka tudi po njenih žilah.

Verzi govorijo o tem, da mrtvi niso zares odšli, saj so v njenem spominu 
še vedno živi in tesno, skoraj telesno ob njej. Tudi v sanjski zaustavitvi jo 
obvladuje narava, vendar je zdaj naslikana v temnih barvah in se kaže kot 
mrak, črna jama, globina, dno in brezno. Po grenki in vlažni gazi, čez mah 
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in podrast rine v breg pod dolgimi in razpetimi koraki, drobi za nekom, ki je 
del nje same, za bratom. Umrl je ves mlad, v temi je, toda v pesnici ohranja 
svetlo podobo.

Pretresljiva in ena najlepših je pesem Glava, v kateri se ustvarjalka spomi-
nja svoje pokojne matere in njenega žalovanja za sinom. Rodil se je iz njenega 
telesa, zdaj sta ostali samo še omotica in bridkost.

Hl tno si s��a,
ži va sla,

dob r�ni opoj
š�ečega sv�a.

Zdaj
se tiho v račaš,

b�a glava,
gluha, slepa

za ži vlj�je, smrt. (Jebika, s�. 31)

Oživitev spomina na očeta se zgodi v enem samem trenutku, v katerem 
se iznenada razgrne njegovo življenje, vse tisto, kar se je ohranilo v njem in 
pustilo sledi po njegovih klenih dedih. Prikaže se lepa nevesta, čez leto se 
je rodil sin. Na poti domov mu je svetil mesec, toda vse prekmalu so minila 
leta in napočil je čas, ko je oče dogorel za odhod. Ta spomin je drugačen kot 
tisti, v katerem se vračata v pesmi brat in mati, kajti oče je prehodil dolgo 
in plodovito pot, brat pa je vse prehitro ugasnil, se naselil v materine oči, iz 
katerih niso več tekle solze, saj jih je prevelika bolečina izsušila. Mater sta 
v vseh obdobjih spremljali skrb in bolečina – vsi okrog nje so pili moč, ki 
je vrela iz tega občutja. Mrtvi vztrajajo ob pesnici, jo obstopijo, strnili so se 
v krog in nemo strmijo vanjo. Verzi govorijo tudi o še čisto mladi, vendar 
preminuli snahi:

V hudih s�jah
z�¡ bač�

za tvojo v rn� ev. (K¢ob�, s�. 44)
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Pesnica sluti, da duše potujejo v daljavo na splavih po rekah časa. Čim več 
je razbitih mostov, tem lažje dosegajo druga drugo ter se vpletajo v nepre-
trgani in vedno živi venec upanja. So to duše v živih telesih ali duše tistih, 
ki so že umrli? Venec upanja bi se lahko nanašal tudi na žive ljudi, táke iz 
mesa in krvi.

V poezijo po navadi sodi tudi ljubezen. Pesnica Alenka Glazer je v ljube-
zenski liriki nekoliko zadržana, saj strast v njej le redko vzplamti, že na samem 
začetku pa je povezana tudi s strahom, negotovostjo in razbolelostjo. Kaj hitro 
se poraja slutnja, da se bo vse skupaj izjalovilo, saj je belina ljubezni, kot pravi 
pesnica, krhko drobljiva. Če je ljubezen za hip vendarle voljna gruda, pa je že 
v naslednjem hipu bodeče razočaranje, ki se kar tako razraste, strast je namreč, 
kot pravi, boleča roža.

Ljubezen ni niti za hip popolnost, nikakor ni ekstaza v pravem pomenu 
besede, temveč je nekakšna grožnja, že sama beseda je omledna, čuti so 
osmóčeni, ljubezen pravzaprav ni nič drugega kot bolezen dveh vpletenih 
oseb. Pesnica gre pri tem še dlje in v verzih sporoča, da sta ljubezen bljuva-
nje in jeza, vsemu navkljub pa tudi kljubovanje. Vse skupaj jo spominja na 
hrušč železa in na razdejan jez, toda porušiti ga je bilo treba za nov pretok, 
kri in rod. V njem človek plava in pljuje ter pri tem združuje nasprotja, saj 
je sočasno ubog in bogat, otrok in bog; bogastvo in pobožanstvenje govorita 
o tem, da je ljubezen kljub trdim besedam vendarle razkošje, ki ima v sebi 
skriti namen – porajanje novega življenja. Tudi pri teh spoznanjih je opaziti 
pesničino zadržanost: ne dovoli, da bi se v celoti dajala in predajala, treba 
je ohraniti samo sebe in se zavarovati pred nevarnostmi, v katere se lahko 
zaprede, če bi se popolnoma razdala, izročila in prepustila.

Razbolelost, ki bi jo morebiti povzročila ljubezen, pesnica zaustavi z ljud-
skim reklom »Bes te plentaj«. Močna in obvladana ni samo ženska, v boju sta 
zmeraj dva, zdaj prevladuje eden, zdaj drugi; igrata se v skledicah prekatov 
in neutrudno pretakata živo in težko kri. V hipu pa se ne glede na močno za-
vest in čustveno samozatajevanje porodi želja, da bi čutnost trajala še dolgo.

V pesmih Alenke Glazer je tudi nekaj prastarega in strašljivo temnega, 
tako rekoč pohod pravljičnega zla. V pravljici mora zmagati dobro, pesnica 
pa poudari, da je vse eno, tako dobro kot zlo. Z lučjo se tanjša svetla žalost. 
Življenje je za avtorico vrtiljak, na katerem ljudje nenehno prežijo drug na 
drugega in pri tem marsikdo izgubi samega sebe. Ustvarjalka hote sprejema 
boj – tako pač mora biti. Trudnost in samotnost je treba skriti, tudi skozi 
pragozd morajo voditi poti. Dobrota je zanjo lahko tudi utrujajoča, sočutje 

DOTIK PESMI ALENKE GLAZER Marija Švajncer



- 72 -

se mora porazgubiti. Kaj naj bi storila s svojim življenjem, je vprašanje, s 
katerim se konča ena izmed pesmi. Preveč vsega je že doživela, veliko ve in 
razume, zato mora zdaj spet poiskati svoj prostor, znova se ji zahoče vednosti 
kaj storiti s časom. Že prej je prišla do spoznanja, kako se nasprotja čudno 
združujejo in da je vse pravzaprav eno. Zdaj ji gre za to, da bi rada vsaj ho-
dila in premagovala zvrtinčeno slabost. Ne sme obležati, samo tega ne. Ali 
je pokonci? Ali hodi? Zmogla bo, vedno je bilo tako.

Tudi sicer se več pesmi Alenke Glazer konča z vprašanji. Na koncu sta 
po navadi v vprašalni obliki nakazani obe možnosti - dobra in slaba. Vedno 
znova je mogoče slutiti, da se bosta uresničili obe, le to je pomembno, da 
bo v slabih okoliščinah ohranjene dovolj moči za predvidevanje in prihod 
sprejemljivega.

Skoz pesnico se pretaka rod, toda pride čas, ko stoji sama v izpraznjenem 
krogu in v nikogaršnjem času. Grabi za preteklim, sega za prihodnjim. Boga 
prosi za milost, naj ji da dovolj moči, da poplača dolgove za vse rodove nazaj. 
Želi si, da bi šli njeni potomci v svet brez starih bremen; naj jih ne tlači k 
tlom teža davnih dejanj. Prešine jo celo usodno vprašanje, ali je imela nekoč 
pravico sprejeti seme ter mu pomagati vzkliti in zrasti v novo življenje. Ji je 
bilo dovoljeno, da se je včlenila v verigo rodov? Vse dolgove svojega rodu in 
svoje lastne hoče poravnati sama. Občutek ima, kot da se mora vse življenje 
za kaj odkupovati.

Nekatere pesmi neposredno ujamejo doživetja, dogodke in občutenja iz pe-
sničine preteklosti. Včasih je marsikaj samo nakazano, tako da tisti (tiste), ki 
to poezijo beremo, pravzaprav soustvarjamo v verze urejen spomin. Resnica 
iz davnih dni zaživi in zazveni na novo. Nekatere pesmi so posvečene zna-
nim osebnostim iz slovenskega kulturnega prostora. Morda so bili pesničini 
prijatelji in znanci, morebiti so se je dotaknili osebni stiki z njimi ali njihovo 
ustvarjanje. Sled, ki jo iščemo za njimi, je zato tudi naša. Mnogi ljudje, ki 
jim piše v spomin, so se ohranili samo kot podoba iz narave, bežen vtis ali 
utrinek; tako je slovenski komparativist in literarni teoretik Dušan Pirjevec 
ohranjen v besedah: morje, veter, voda, sonce, rosa in kamen.

Pesnica Alenka Glazer pesni v izbranem jeziku in slogu ter bogati in iz-
virni metaforiki, večinoma v svobodni verzni obliki oziroma prostem verzu. 
Uporablja identifikacije, prvostopenjske prispodobe, drugostopenjske ali raz-
širjene primere, nagovor in verze v vprašalni obliki. Ustvarja tako v ciklih 
kot v samostojnih pesmih, večinoma srednje dolgih ali kratkih, sestavljenih iz 
več kitic ali iz ene same. V nekaterih je metaforika vzeta iz narave, v drugih 
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pesnica govori naravnost in slogovno prečiščeno. Tu in tam ohranja rimo in 
asonanco, dobro se ji posrečijo tudi soneti. Asonanco je mogoče najti v pe-
sniški zbirki Branike, rima v tem delu pa je abcb, abca, abbc, aabb in abab. 
V zbirki Jerebika se rimajo samo nekateri verzi.

Pesnica Alenka Glazer uporablja tudi barvite narečne izraze (veliko jih je 
zlasti v pesniški zbirki Jerebika). Pomen nekaterih izmed njih je moč razbrati 
iz sobesedila, drugi ostanejo nepojasnjeni in zato neznani. Založnik bi mo-
rebiti na koncu lahko dodal slovarček, po drugi strani pa si bralke in bralci, 
ki beremo to subtilno poezijo, lahko sami razložimo, kaj izrazi pomenijo, 
poseben učinek pa ima tudi ohranjanje skrivnosti in zakritega pomena.

Marijan Kramberger, avtor spremne besede na zavihku platnic pesniške zbir-
ke Ujma, pravi, da je moč Alenko Glazer v upodabljanju tradicionalne ženske 
intime, v intenzivnem občutju senzibilne odprtosti, prizadetosti in bolečine, ki 
preveva njene krhko stilizirane lirične stvaritve. Pesnica išče življenjsko izpol-
nitev v pristnem sožitju z ljudmi, bodisi z moškim bodisi z okoljem, iz katerega 
je izšla, oba temelja njene eksistence pa se ji vedno znova zamajeta in razo-
čarata. Ton njenih verzov je teman. Ignac Kamenik je prepričan, da pesniška 
zbirka Branike (branika je enoletni debelinski prirastek lesa) kaže v primerjavi 
s prvo, Ujmo, take inovacijske komponente, da pomeni pomembno stopnico v 
pesničinem umetniškem razvoju. Narava je v njej sicer še vedno temeljno nav-
zoč pesniško izpovedni element, življenjskospoznavno doživetje sveta pa se po 
Kamenikovem mnenju premakne od ujme v zrelo rast z vsemi zakonitostmi take 
rasti. V zbirki je očitna močna sproščenost doživetij in izraza, beg iz ujetosti in 
skoraj prešeren premik v življenje. Molovski toni se spreminjajo v rahlo ironične 
in zdaj pesnica zahteva, da si je treba vzeti, užiti in potem nič vedeti. Nostalgijo 
prekričijo moška ostrina, zahtevnost, pokončnost in kmečka koščatost. Vidni so 
odločilni premiki iz refleksivne simboličnosti v konkretnost. Zbirka je dragoce-
na tudi zaradi provinience pesniškega sporočila, ki sega s svojimi korenikami v 
obdravsko pohorski svet. Nepodpisani avtor na zavihku platnic v zbirki Jerebika 
vidi nadaljevanje in hkrati novo stopnjo v pesničinem pesniškem opusu, zlasti na 
doživljajsko izpovedni ravni. V ospredju tretje pesniške zbirke je smrt, saj pesmi 
rastejo iz pesničinih spominov na bližnje, ki so že preminili; občutje človeka 
kot posameznika se preliva v širše spoznanje, osebni spomin prerašča v rodovni 
spomin in rodovno izkušnjo. Ta poezija govori, kako se z vsako novo smrtjo ob 
zavesti njene neizbežnosti vedno znova razkriva življenje kot največja vrednota 
in dragocenost, zato te pesmi o smrti na poseben način slavijo življenje. Pesnica 
uporablja tudi dialektizme, lokalizme in arhaizme. Poezija Alenke Glazer je 
samosvoja in prepoznavna v sodobnem slovenskem pesništvu.
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 Op. ur.: Prispevek je zaradi avtentičnosti objavljen kot tipkopis. Avtorica se bliža devetdesetim.

Ivanka Glazer SPOMINI NA BISTRICO V »MOJIH MLADIH LETIH«



- 83 -

Slavica Ajd

GLAZERJEVI
S tem svojim prispevkom želim samo osvežiti vedenje o še eni iz ustvar-

jalne družine Glazerjevih, o pesnici Ivanki Glazer. Je edinka Vinka 
Glazerja, bratranca bolj znanega Janka Glazerja, in Marije, roj. Zorko. 

Zgodnje otroštvo je preživljala v Bistrici ob Dravi. Bila je rahločuten otrok, 
dojemljiv za lepoto narave, čuteč in občutljiv za različne tesnobe in straho-
ve, pa tudi selitve v druga okolja so v otroku burile domišljijo. S šolanjem je 
imela visoke načrte; želela se je poglobiti v širine slavistike, zgodovine, a se 
ni izšlo in se ji ta želja nikoli ni izpolnila.

Že v srednji šoli se je začela izražati skozi pesem in njene stvaritve so bile 
sprejete z naklonjenostjo. To jo je opogumilo, da se je pričela predstavljati na 
literarnih večerih in sodelovati na radijskih literarnih oddajah Radia Maribor 
in Radia Ljubljana. Prvo pesniško zbirko - KRATKO POLETJE, je izdala 
leta 1991. Pesmi prevevajo občutja žalosti in obupa, a vedno je prisotna tudi 
prevladujoča želja po življenju in vera vanj, kar se odraža tudi v naslovu nje-
ne druge zbirke SVETLICE V MRAKU, ki je izšla 2002. leta. Pesnica sama 
pripoveduje, da je s pisanjem pesmi pričela že zelo zgodaj. Nastajale so ob 
trenutnih doživetjih in so odsev njenih mlajših dni. Kratko poletje se je če-
dalje bolj prevešalo v jesenski hlad, ki so ga zaznamovale izgube najbližjih 
in čedalje bolj se je zavedala, da je ostala sama. Prav ta občutek samote, raz-
očaranja, a tudi upanja in vere zasledimo zelo pogosto v njenem delu.

Prej povedano sem povzela po predgovorih v obeh knjigah in moram 
priznati, da z njeno poezijo dolgo nisem bila seznanjena. A ko sem pričela 
prebirati njene pesmi, so me kar prevzele. Posebej še zato, ker se mi zdi, da 
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kdorkoli te pesmi prebira, je marsikaterega teh občutkov v določenih trenut-
kih doživel tudi sam, le da nismo vsi sposobni vse to izraziti in umestiti v 
tako čudovito obliko, z besedami, ki se dotaknejo, pobožajo, in z besedami, 
ki zadenejo natanko tisto, kar čutiš.

In, ko želim predstaviti katero od njenih pesmi, ni vprašanje, katero bi 
izbrala, ampak katero bi sploh lahko izpustila, zato je moj izbor več ali manj 
naključen.

KRATKO POLETJE

V mukah
Na n�ez�nico
so daj�i ljudi,

o, vč ih so
d robi j� k�ti.

In k¢iko bo
je muk, krvi
a še nebo j�

proš�j, k r ikov č�o ni.

A d�� ���a
b� člo
ka žre,

o, dušo muči mu,
k� og�j žge.

In tudi zdaj č lo
ka
n�a ne neba,
ki pr�luhno

bi st�ki mu srca.

Nekoč � d�

Kaj vse je bo že nekoč

nad m�o v raz�g�i m�i,
ko v snu me je beg�a noč,

b rezup me h r�£ je ob z�i.

A zdaj k� pr�oj¤ oblak
se m¥no čez dušo razp�ja,

ko mehko mi poje k�ak
po p¢ju v preprogi z��ja.
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Pred predstavitvijo naslednjih treh pesmi pa še misli, ki nam jih je pesnica 
uvodoma zaupa ob izdaji svoje druge zbirke:

Zakaj sv�lice v mraku ?
V življ�ju sk�aj vsakdo kdaj doži vlja hude ��¦ke. Vč ih se zdi vse
tako mračno, kak� da sv� lobe za ži vlj�je ni mogoče 
č najti. Toda
kd� ne obupa, zazna v mraku d robne sv� li ce, ki p�tajajo vse g�tejše

� vodijo na sv� lejšo p�. Tako je, k� bi tav�i v t�n� gozdu, pa
prodre s§ce skozi g�te 
je d rev� � n  v mraku razv��e sv� li ce,

ki n� kažejo p� pr�i sv� lobi.

S�
S�je mehko so ž��e,

zdaj jih n ik�¨ ne d�,
le če kje kdo je u�uj¤,
bedi obup¡ � s�.

S¤ n� p�aga ži v�i,
lepša mrtvo noči,

dv© pr�eha sk��i,
ko v upu s¤ �že ljudi.

U�ip življ�ja
Zdaj d¡ že ugaša
v r��� n�¥u;

A v�, da v v�¢ju drsi vse
po �t�j�� t¥u.
A mi smo k� prah

iz v�¢ja razsª;
A kaj je ži vlj�je zbudo
� za�kr£ se n� čª.

In v�, da t� zg�aj
ne bo n i č � rlo,
n i č v pravn�
se teku zav r lo.

A v m�i zbudo
je nekaj ži vlj�ja u� ip
v t� 
čn� n�¥u

za kr�ek, razkoš¤ le h ip.
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Duška Škerjanc

SPREHODI 
Z IVANKO GLAZER1

Srečna in ponosna sem, da se morem prištevati k dobrim znancem spošto-
vanega Glazerjevega rodu, posebno še, ker ima nekaj korenin tudi v naši 
Bistrici. Tako imamo pesnika Janka Glazerja tudi za svojega. Z dvema 

literarnima večeroma je naš KUD »SVOBODA« počastil njegov jubilej, ni 
pa kulturne prireditve, ko ne bi slišali njegovih pesmi, saj se nam srce vselej 
globoko odziva na pristna občutja pesnikove duše.

Pred 13 leti smo spoznali pesnikovo nečakinjo, pesnico Ivanko Glazerjevo, 
sestrično pesnice Alenke Glazerjeve, ki jo je vzpodbujala k objavam njenih 
pesmi, ki jih je kot bisere skromno čuvala v sebi. Tako je izšla zbirka »Kratko 
poletje« 1991 in še druga, »Svetlice v mraku« leta 2002. Obe knjižici smo v 
Bistrici uspešno predstavili občinstvu.

Ob prebiranju pesmi in ob osebnih srečanjih in pogovorih s pesnico Ivanko 
Glazerjevo začutiš njen bogat duhovni svet. Doživljanje srečnih otroških let je 
oblikovalo njene značajske lastnosti: odziv na lepoto narave, iskreno prijatelj-
stvo, strah pred samoto, čut za pravico in pravičnost. V zrelih letih pa ustvarja 
in oblikuje svoj odnos do soljudi, spoznava svetle in temne strani življenja. 
Njena poezija je odziv na vsa doživljanja, saj s prefinjenim občutkom izraža 

1 Op. urednika: Prispevek, ki ga je napisala Bistričanka Duška Škerjanc, še pol desetletja starejša 
upokojena učiteljica in vaška mentorica kulturnih dejavnosti od Alenke Glazer, ni bil naslovljen. Naslov 
je uredniški.

SPREHODI Z IVANKO GLAZER Duška Škerjanc
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svoj boj, poraze in zmago, a vendar čuti v sebi željo po življenju in vero vanj. 
Zato tudi naslov zbirke »Svetlice v mraku«.

Dovolite, da nekaj trenutkov posvetim še najinim sprehodom po Bistrici. 
Spomini na prvih deset bistriških let, ki so bila, kakor sama pravi, najlepša, so 
že po nekaj korakih oživeli. Ustavljali sva se pri hišah, kjer je nekdaj bivala, 
povsod je iskala stare spomine, božala vrtnice na gredi, kakor nekoč tiste, 
ki sta jih z mamo negovali. Pri Kožuhovo hiši je pogrešala vodno kolo, ki je 
poganjalo stroje v tovarni krtač, v hiši ugotavlja prezidavo in nam predsta-
vlja bivše prostore. Pregledovala je vso okolico, travnik, gozd, kamor sta z 
očetom hodila poslušat kukavico, kjer je nabirala zvončke, ki so se prebijali 
skozi tanke snežne plasti ter se zazrla na bližnji hrib. Tam so včasih živele 
Štauberjeve deklice Milica, Ivica, Lizika, Pepca in zaščitniški 11-letni Jurij, 
njeni najboljši prijatelji, s katerimi so se lovili, pozimi sankali, skupaj korakali 
peš v Limbuš v šolo. Na Koflerjevi domačiji sva obiskali gospodinjo Ivico, 
ljubo prijateljico Štauberjevo in vsi smo se ob pogostitvi znašli v času pred 
50 leti in lepo nam je bilo.

Ustavili sva se tudi pri ga. Zori Glazer - Golobovi, saj je bil, žal takrat že 
pokojni, njen mož Srečko Ivankin bratranec. Gospa Zora nam je pripravila 
nepozabno družinsko srečanje na Sršenovem vrhu na Kobanskem. Ivankina 
bratranca, Srečko in Milan Dobljekar, sestrična Alenka Glazer in Glazerjeva 
družina (Zorina ) smo doživeli enkraten izlet, ki ga je kronal sončen poletni 
dan.

Danes živi naša pesnica v Ljubljani in pogumno kljubuje vsem nezgodam 
in nadlogam. Želim, da jim bo še vnaprej kos.

Zahvaljujem se prirediteljem današnjega srečanja »Talenti v Glazerjevem 
rodu«, čestitam vsem članom spoštovanega Glazerjevega rodu, generacijam, 
ki še vedno ohranjajo v genih talente svojega rodu pa želim, naj si uspešno 
kujejo življenje, saj so vendar rod kovačev.
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Gaja Ernecl1

PRANEČAKINJA 
JANKA GLAZERJA 

IMA PESNIŠKO ŽILICO 
KOT NJEN PRASTRIC

P�v��o
Če v� srce bi kdaj ok���o,
p�t�e naj le lepi d ragi k�¤,
ki v nj� življ�je se je razod�o

k� ž�no čudo � k� božji pl�¤.

Bogd�a N��tnik.

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«.

1 Op. urednika: Pogovor je vodila Gaja Ernecl 16.11.2013, takrat še osnovnošolka. Gaja je pesničina 
daljna sorodnica in se je tudi sama že poizkusila v »kovanju verzov«. 
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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.

So na to vplivali tudi sorodni geni z Jankom Glazerjem? Kako ste po-
vezani 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.

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 pe-
smi z rimami.

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.

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.

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.

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.
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Kje pa ste dobili navdih za pesmi?
Navdih, to je bilo kar v meni sami. To, kar se je dogajalo meni sami v ži-

vljenju. Včasih sem navdih dobila tudi, ko sem šla na kakšen sprehod.

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 pripra-
vljeni sodelovati.

Ja, hvala tudi tebi Gaja.
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 Op. ur.: Prispevek je zaradi avtentičnosti objavljen kot rokopis. Avtorica jih bo čez nekaj let štela sto.

Nada Potočnik ALENKI
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Anton Gričnik

LITERATKI 
IZ RODA LITERATOV

Ko sem (10.12.2014) iz Ruš prejel vabilo prijatelja in bivšega ruškega 
župana Vilija Rezmana, sedaj urednika in predsednika LIRE, društva 
za razvoj, sprva nisem vedel, kaj naj naredim. Ko sem se pa v stvar 

malo bolj poglobil, sem takoj uvidel, da glede na mojo pohorsko literarno in 
pisno bero čisto tiho ne bom smel ali vsaj ne bi smel ostati.

Pošiljam svoj sestavek. Zapisano je tisto, kar mi roji po glavi ob branju 
vabila in kar ta trenutek vem o stvari, ki se mi predlaga.

Pozdravljam torej projekt ruške LIRE (Rod literatov), projekt za ohranjanje 
naše dediščine, spodbujanje razkovalnega, ustarjalnega napora, osveščanja 
javnosti, krepitev zavedanja o pomenu kulture – tudi pri politiki, v gospo-
darstvu, še posebej tudi zato, ker za njim stoji stvarnost, stojijo resnični so-
rodniški literati, književniki, pesniki in kulturniki. In še kar lepo število jih 
je. Veseli me, da sem o večini tudi že kaj pisal ali vsaj o njih poročal.

O pesniku in publicistu Janku Glazerju iz Ruš (1893 - 1975), o duhovni-
ku, prijatelju škofa Slomška (sodelavcu pri premestitvi škofijskega sedeža iz 
Šentandraža v Maribor), nabožnem pesniku Marku Glaserju iz Smolnika 
nad Rušami (1806 -1889) in književnem zgodovinarju ter prvem slovenskem 
indologu Karlu Glaserju iz Hoč (1845 - 1913) sem pisal v uvodu v knjigo 
HVALNICA POHORJU (Ljubljana, 2000) in morda še kje. Nič novega nisem 
povedal, ampak le to, kar sem našel v literaturi.

LITERATKI IZ RODA LITERATOV Anton Gričnik
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V omenjeni knjigi nastopata še Alenka Glazer in Miroslava Namestnik.
Slednja se v knjigi najprej lepo predstavi. Pove, da se je rodila leta 1929 na 

Glazerjevi domačiji, kjer se je rodil tudi njen stric Janko Glazer, da je konča-
la nekaj razredov gimnazije, se poročila in postala gospodinja ter mati treh 
otrok. Vseskozi je pisala pesmi, kakor jih zdaj piše tudi njena hči Bogdana. V 
knjigi so objavljene tri pesmi, in sicer Spominjam se, Slovo in Anina pesem. 
Naj jih tukaj kratko pokomentiram.

Prva ima podnaslov V spomin Alfonzu Šarhu, opeva pa njegovo bolečino 
in pogum, ki nam še danes svetita na poti. V pesmi Slovo prav tako opisuje 
slovo oziroma smrt partizanke, ki »nam večno mlada z junaki prava pota 
kaže.« Anina pesem opisuje smrt starke Ane, ki je pela njenemu atu uspavan-
ko, zadnjo v njenem življenju, kajti »sredi dneva je zaspala«. Torej so teme 
vseh treh pesmi žalostne, kakršno je bilo življenje pohorskih partizanov, tudi 
sestre njenega moža, Minke Namestnik - Sonje.

Veseli me, da želi projekt tokrat posebej izpostaviti Alenko Glazer, pro-
fesorico, prevajalko, urednico, pesnico, avtorico proznih del, znanstvenico. 
Ob svoji devetdesetletnici življenja si to posebej zasluži. O njej imam tudi 
največ spominov. Naj se vrnem malo bolj nazaj, v čase pred nastanek zbirke 
Hvalnica Pohorju!

* * *
Prvič sva se srečala, ko sem po Pohorju zbiral snov za knjigo folklornih 

pripovedi NOČ IMA SVOJO MOČ, Bog pa še večjo, s podnaslovom Pohorje 
pripoveduje (KG, Ljubljana, 1995). Kar malo presenečen sem bil, ko so mi 
domačini in sorodniki povedali, da bi lahko obiskal tudi hčerko pesnika Janka 
Glazerja, ki da veliko ve; mogoče bo povedala kakšno anekdoto tudi o svojem 
očetu. Do takrat namreč nisem slišal zanjo. Seveda sem bil takoj za to in z 
mojo sorodnico Vero, s katero sta se osebno poznali, sva nekega dne potrkala 
na njena vrata prav tam, kjer je živel znameniti pohorski pesnik, Alenkin oče. 
Sprejela naju je uglajena gospa, zelo prijazna, živahnega pogleda. Pa seveda 
zelo zgovorna, izbranega besedišča, lepe, prijetne in natančne izgovorjave. 
Pač profesorica, ki je dolga leta predavala jezik in književnost dijakom in 
študentom. V meni je takoj vzbudila spoštovanje in zanimanje obenem.

Naj poudarim, da je v vsem kazala veliko natančnost. Ko je govorila o 
svojem delu in njegovi količini, sem pomislil, da ob takšni natančnosti pač 
ne more biti drugače. Če bi vsi pišoči tako delali, bi bilo sicer veliko manj 
napisanega, a bilo bi veliko bolj kvalitetno. Marsikatero zgodbo je povedala, 



- 103 -

LITERATKI IZ RODA LITERATOV Anton Gričnik

a še nisem smel snemati, kajti obljubila je, da bo sama kaj napisala. Seveda, 
človeku, ki sam zna pisati in o tem celo uči druge, pač ne bom sestavljal član-
ka sam in morda še kaj zamešal. Kasneje mi je res poslala odličen sestavek, 
in sicer »o Mrkoluzi – gluhu lozi, po kateri blodi krvavo pleče, se tiho vleče 
med drevesi in čaka …« (štev. pripovedi 297, str. 143). Njene pripovedi se 
seveda nisem smel dotakniti, da bi kaj posegal vanjo, ampak me ja kar sama 
klicala, da kaj popravim in izboljšam.

Ko sem takrat veliko vandral po Pohorju (seveda sem se prevažal z avtom), 
sem opazil veliko ljudskih in tudi umetnih pripovednikov in pripovednic, pi-
sateljev in pisateljic ter pesnikov in pesnic. Med njimi sem seveda še posebej 
opazil prav Alenko Glazer. Tako je nastala zajetna zbirka ljudskih pripovedi, 
že omenjena Hvalnica Pohorju.

Ko sem gospo Glazer pisno povabil k sodelovanju, je odgovorila 
(22.12.1997), da je že dvakrat dobila vabilo, vendar nima ničesar, kar bi priš-
lo v poštev, razen tega pa je zakopana v dokončanje treh knjig Izbranega dela 
Antona Tanca. Predlagala pa je, naj povabim pisateljico Nado Gaborovič, 
kateri je ovredotnila veliko romanov, če ne kar vse.

Seveda ji nisem dal miru in jo še naprej vabil k sodelovanju. Večkrat sem 
jo poklical po telefonu in vselej je bila zelo prijazna, obzirna in precizna v 
svojih izjavah in razlaganjih. Prava dama! Izkazala se je tudi za dobro sve-
tovalko. Našla je še kar nekaj ljudi, ki sem jih potem povabil k sodelovanju.

Naslednje leto (11.3.1998) je javila, da je vendarle našla stari zapis Pohorje, 
ki ga je nameravala objaviti v Planinah, vendar je list prenehal izhajati. Glede 
uporabe besedila je izrecno napisala: »Če ga boste uvrstili v svojo knjigo, Vas 
prosim, da bi bilo natisnjeno brez kakršnih koli sprememb, z vsemi naglasi.« 
Seveda, njena natančnost!

Javila se je spet naslednje leto (19.1.1999). Takrat je poslala pesem Peka iz 
cikla Nanika, ki je bila objavljena v Dialogih, namesto življenjepisa pa kratek 
spominski zapis Nekaj o sebi in Pohorju. Zopet je dodala: »Zelo bi Vam bila 
hvaležna, če bi lahko korekturo opravila sama.« Spet njena natančnost! Pa 
tudi nekaj nezaupanja v tuje delo, gotovo zaradi slabih izkušenj! Ali pa njena 
profesionalna profesorska »napaka«, ker je vedno bila v vlogi popravljanja 
drugih, ne pa da bi drugi popravljali njej. Saj se je vendar kot profesorica 
slovenščine sama dovolj potrudila.

Prvi sestavek Nekaj o sebi in Pohorju je napisala z velikim občutkom za 
jezik, mero in vsebino. Zato je tudi zahtevala, da vse pustim tako, kot je. Zapis 
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je strnjen in jedrnat. Rojena sicer v Mariboru (23.3.1926) je rada prihajala na 
počitnice v Ruše, bodisi k Čandrom, na dom njene mame, bodisi na očetov 
dom h Kovačevim, že kot deklica. Bala se je psa Šamborja in krav in velikega 
ovna. Občudovala je srne na travniku. Pri babici je najbolj občudovala peko 
kruha. V njenem devetem letu so dobili od očetovega očeta sosednjo hišo in 
odtlej so prihajali na počitnice pod svojo streho. Med vojno so bili izgnani v 
Srbijo. Po študiju slavistike v Ljubljani je do upokojitve (1987) učila po raznih 
gimnazijah in na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Ta leta je preživela med 
Mariboru in Rušami.

Vsebine sestavka Pohorje in pa pesmi Peka skoraj ne gre povzemati - tre-
ba ju je prebrati. Saj je oboje kratko. Je pa jedrnato in zbito, vse je natančno 
odmerjeno, vsaka beseda, vsaka misel, vsak stavek, vsak verz. V Pohorju je 
precej misli namenila pohorskim volom in tu sem se tudi sam navdihnil, da 
sem kasneje začel poudarjati, da bi bilo treba kje na Pohorju tem pridnim 
domačim živalim postaviti kakšen spomenik, recimo zlitje in sožitje pohor-
skega lesa, pohorskega kamna in pohorskega stekla.

Po dokončanju te knjige je dopisovanje in telefoniranje med nama počasi 
zamrlo. In prav presenečen sem, da imam še tretjič priložnost napisati kaj o 
tej literatki iz roda literatov.

Naj dodam še pesmico, ki sem ji jo poslal pred leti in goviri sama zase.

Anton Gričnik LITERATKI IZ RODA LITERATOV
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Spoštov�i g�pe prof. Al�ki Glaz�,
z d¢g� življ�j� � plodn� d�© obd�j�i Ruš�ki,

p�niški hčki p�niškega oč�a,
v zahv�o za p�niško zb¥ko v ha ikujih -

sed� sreč§�nih, prv ih p�k�nih ha ikujev,
tudi za srečno novo l�o 2009

Z zr�e jabl�e
se je zak��o
zr�o jab¢ko.

In to jab¢ko
se je za�tavo
blizu d rev�a.

Oče � hčka
sedaj poj�a skupaj

h�ne ži vlj�ja.

On že t� preko,
v skr i vn�ti 
čnih neb�,

k� Poh�ja š®.

Hčka še tukaj,
v Glazjevi � ici,
v rušk� �§čju.

Večn�t - sed�j�t,
kako blizu sta skupaj,

vse je ��¦ek!

Ž��� sv�i,
sv�i v d�javo b rez mej,

za n�i je sled …

LITERATKI IZ RODA LITERATOV Anton Gričnik
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Marija Vauda Pilipović

TU ALENKA
Sedim u jednoj sobi u Beogradu. Pored mene je naš pas,Tija. (Ti-Ja). Pošto 

su mi prsti obe ruke zauzeti pokretima po tastaturi, ne mogu da zavu-
čem jednu ruku između njenih nožica do toplog, mekanog trbuha koji 

mi se nudi-otkriva kao jedina bezbedna teritorija. Knjige od poda do plafona, 
požuteli krajevi naslaganih gomila nota (ostalih iza Zlatana Vaude), izviruju, 
lomni, već presavijeni, čekaju utamničeni. Još nisam zatrpana. Zid koji je 
poplavljen pre neku godinu kada je oluk pukao i voda krenula da nadire dok 
je tata ležao nepokretan odmah tu pored, još se kruni, udišem prašinu. Sve 
je u redu. Stari pijanino je zatvoren godinama, vodovodne cevi su zapušene 
nedeljama. Miris vlage. Buđ ispod predmeta kada ih podignem je u obliku 
kruga, kvadrata, pravougaonika. Frižider služi kao ostava za prazne plastične 
kutije. Sve je u redu.

Obilazim Toskanu, Firenca mi je omiljen grad, Siena, Areco, Verona, 
Kapreze di Mikelanđelo, odlazim u Grožnjan i Portorož. Ne govori da te 
bodu žice ograde oko tebe, obuci se pažljivo, našminkaj se i izađi među ljude. 
Prezir u očima drugog, prekoputa, je prekoran i tup: ’Zar ne možete da radite 
nešto drugo u životu?’, i zato, ovo je priča za Alenku.

Decenije prolaze a samo ponekad uđe gost prolaznik. Kažu da treba što 
češće primati ljude u kuću jer tada ćemo se, na trenutak, potruditi da se pri-
bližimo onima koji dolaze na način dobrog ukusa : redovnije ćemo sklanjati 
stvari ne dozvoljavajući da se gomilaju, iznećemo na trpezu i ono što, za sebe, 
nemamo, izvadićemo stoljnake koje ne koristimo, opraćemo pod koji je po-
negde izmrljan bojom od slikanja, ugledaćemo prljave uglove, primetićemo 

TU ALENKA Marija Vauda Pilipović
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gomile prašine po podu i pokupiti ih, pogledaćemo, najzad, oko sebe očima 
gosta i videti ono što, inače, uopšte ne vidimo zagledani samo u meandrične, 
rizomatske, lavirintske mentalne prostore koji traže da se formalizuju kroz 
jezik crteža, slike, performansa, videa.

Decenijama već u ovoj slepoj mrlji zvoni telefon samo sa jednim glasom 
brige. Prvo pitanje je ‘Da li ste zdravi?’ ili ‘Kakva je vaša situacija?’. Drugo 
pitanja je ’Da li možete da radite?’

Bila je, čini mi se, negde, 199 i neka kada je počela da se javlja redovno.
Znala sam za prezime Glazer, tata je često pominjao Janka Glazera, či-

tao mi njegove pesme: ’Mi smo rod kovačev, mi smo rod z glažut …’ nisam 
razumela o čemu se radi, ali ova svečana melodika je ostala, kao himna, i 
danas mogu da ponovim ove stihove i da se redovno, i sada, pokrenu u emo-
ciji. Odrastala sam uz priču o Matiji, o sinu i majci koja ga traži, mrtvog, 
posle rata.

Jednom smo se, dok sam bila devojčica, zaustavili u starom folksvagenu 
ispred njihove kuće, ali nikoga nije bilo, tako da Glazerove o kojima sam 
slušala nisam lično upoznala.

Mnogo kasnije, 1999, Alenka Glazer nam je poslala termometar, još je tu, 
na pianinu, da znamo i da joj kažemo kolika nam je temperatura u stanu kada 
nema struje pa tako ni grejanja. Redovno je, od početka 90tih, slala pošiljke 
lekova koje nismo dobijali od najbliže porodice a značili su nam život. Svaki 
dan bombardovanja 1999 je zvala po nekoliko puta proveravajući kako smo 
preživeli noć. Mi nismo odlazili u sklonište ali tata je tamo imao ‘svoj’ krevet.

O ratnim godinama, 1941-45, o proteranim Slovencima u Srbiju slušala 
sam od malena. Moji su bili izgnani iz Pernice kod Maribora u Kragujevac. 
Alenka i moj otac su se poznavali sa časova ruskog jezika, još pre rata, na 
koje je dolazila sa svojom mamom. U ratnom Kragujevcu su se sreli kada je 
došla da polaže gimnazijske ispite. Ispričala mi je kako ju je poveo drvenim 
stepenicama na prvi sprat kuće u kojoj su se izgnani Slovenci sastajali na 
nedeljnoj misi. Drvene stepenice su škripale a on je, ne dočekavši da Alenka 
i stigne do gore, otrčao do harmonijuma i tražio i nalazio akorde koji su mu-
zičkim sredstvima kopirali zvuk koraka i škripu drveta. Ostao je u Srbiji, u 
Beogradu.

Alenkini i moji prvi telefonski razgovori su bili samo o fenomenu stvara-
nja, o percepciji okoline, o aktivnim i akutnim razočaranjima, o godinama 
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koje su otišle uzalud, a ona je nalazila da nisu, i da je sve važno. Jeste teško 
ali je važno. Šta neko, uopšte, zna o drugom?

Prvi put smo se videli 2001. Organizovala je da naš, Nikolin i moj, ume-
tnički materijal u portfoliji dođe na konkurs u Umetnostnu galeriju Maribor 
za našu izložbu. Dočekala nas je na, meni i više nego poznatoj, mariborskoj 
autobuskoj stanici. Put od Beograda do Maribora je išao preko Mađarske, 
gde smo, u sred noći, presedali iz srpskog u slovenački autobus, zajedno sa 
mnogim kutijama u kojima su bili delovi izložbe. Već tada nisam imala više 
mesto-kuću-posed u Sloveniji na kome sam odrastala. Dom nam je, sada, 
ponudila i pružila Alenka. Posle 10 godina (od 1991-2001) života u zatvore-
noj sredini osuđenoj na ekonomske, kulturne i druge sankcije, prvi put smo 
Nikola i ja otputovali u nekadašnju ‘moju zemlju’. Za nas je to bio civiliza-
cijski šok bez obzira na to što sam tu provela celo detinjstvo i mladost. Tek 
posle mesec dana boravka, mi smo, nekako, počeli da hodamo bez posrtanja. 
Ukusi na nepcu su bili intenzivni, prisećali smo ih se. Oko nas je sve bilo 
meko, osećali smo svoju divljinu. Međutim, teško je to i objasniti u svim 
detaljima, primerima i upoređivanjima, i zato neću ni pokušavati. Nikola je, 
80tih, u Ljubljani služio vojsku.

Prvi dolazak u Ruše, 2001. Odmah smo sele za drveni sto ispod stare tre-
šnje u dvorištu kuće. Prepoznala sam česmu i drveno korito ispod, čiju sam 
crno-belu fotografiju-novogodišnju čestitku od Glazerovih, snimljenu zimi, 
pod snegom, viđala u tatinoj sobi na vidljivom mestu. Stalno ju je navodio 
kao primer rafinmana i ukusa, nečeg posebnog.

Pokazala nam je sobu sa nameštajem svojih roditelja na prvom spratu 
kuće u kojoj ćemo ostati više od dva meseca. Odatle, sa tog gornjeg prozora, 
nas je Nikola, odmah, fotografisao. Alenka sa francuskom kapom. Njeno 
lice sam poznavala sa fotografije. Gledale smo, sada, jedna u drugu. Njeno 
lice je bilo ozareno i uvek je ozareno kada god je pogledala mene i Nikolu. 
Kao i njen glas preko telefona. O svemu se pobrinula, o svakom danu našeg 
boravka, o svakom obroku, koliko proteina, koliko ugljenih hidrata i salata, 
i banane svaki dan, i vino Teran, i karte za autobus i o mom iznenadnom bu-
brežnom napadu kada sam odvezena u Mariborsku bolnicu, a o čemu se mi 
nismo prethodno pobrinuli-da obezbedimo zdravstveno osiguranje za drugu 
zemlju jer je Slovenija bila, sada, druga zemlja. Izložba se iz Maribora prese-
lila i u Umetnosnu galeriju u Slovenj Gradec gde su se, na otvaranju, kao i u 
Mariboru, okupili i članovi Alenkine porodice. Ugovorila je i naš boravak na 
Bohinjskom jezeru kod Cvete Hočevar i boravak u Ljubljani i toliko toga još.
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Stvaranje je, prepoznala je u nama i kod nas dvoje, jedini izlaz, ne iz hla-
dnoće oko nas, nego za sebe ka drugom i ka drugima. … Njen precizan jezik, 
fine formulacije … ne znam da ponovim. Nije odustala, nismo ni mi. Etika 
rada, etika stvaralaštva bez atributa koje bi ga skučili i omeđili na elitno, 
popularno, dečje, amatersko, akademsko.

‘Samo je važno da održavate taj impuls rada i vaš odnos. Dobro sam za-
pamtila da si mi jednom rekla da vam se dešava kako nemaš stvaralačke ener-
gije, a da, eto, Nikola, baš u tom trenutku, radi neprestano i da te to uzrujava, 
a da, se, opet, dešava da se situacija promeni … znaš Maja, to je sjajno, to što 
imate jedno drugo i što je stalno, jedan od vas, uvek budan’.

Znam to, Alenka, to je konstanta, ali … sve drugo … potkopava. Naši 
dugi telefonski razgovori su najčešće o ‘domaćoj’ temi: položaju stvaraoca 
kada je nevidljiv i zazoran za drugoga, kako je umetnost sve manje važna; 
trgovina, oportunizam klize uvis. Uvek je bilo tako. U kojoj meri? beskrajna 
preispitivanja, naglas, kroz mnoštvo primera.

Prva knjiga, zbirka pesama, koju mi je poslala, je ‘Razstava’, 2004. Svoju 
poeziju, ono što je upravo napisala, traži, čujem šuškanje papira, ili ih ne na-
lazi, pa mi čita drugi put, za nedelju dana, počinje da čita odjednom, jasnim i 
odlučnim glasom. Zapažam, gledam, sećam se, reflektujem, tu sam, darujem. 
Ne vidite me, neka. Darujem. Pomirena sam.

Čita mi, važno je. Nijedan stvaralac ne stvara za sebe. U zbirci ‘Kolobar’ 
tata je, na prvoj strani rukom napisao malim slovima, olovkom, oreh-str. 59. 
U kućnoj biblioteci smo već imali Jankove i njene zbirke poezije. Kasnije 
dobijamo poštom i zbirku haikua ’Midva’.

Pred njom se, naglas, nisam mirila ni sa jednim događajem, koji me spre-
čava da radim, da jedem, koji me zaustavlja, koji mi amputira slobodu da se 
krećem, da govorim, da putujem, da živim normalno kao nekada. Ovde, na 
‘Čarobnom bregu’, u jednom momentu, točak u blatu okreće se u mestu, to-
nemo. Kontemplacija, samorefleksija, disciplina, druge nam nema. Čempresi 
ostaju bez našeg pogleda i sasvim im je svejedno. Sve je u redu. Opisujem 
joj do u tančine naš život, ovaj trenutak, raspored prostorija u stanu, strmo 
stepenište do ulaznih vrata, ona razmišlja naglas, kako je verovatno teško, 
popeti se starom čoveku, opisujem joj privatne i profesionalne susrete koji se 
pretvaraju u tišinu, odbojnost i sukob, nekada nepremostiv i presudan, ona 
kaže: Sve je to dobro, videćeš, iz toga ćeš izvući dragocena iskustva, nova 
rešenja, sada znaš na čemu si a i drugi znaju. Ljutim se i naglas protestujem: 

Marija Vauda Pilipović TU ALENKA
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Neću ova iskustva!, sa objašnjenja opet prelazim na opis. Realne situacije 
kroz reči i sintaksu postaju udaljene kao fantastika kojoj često ne mogu da 
poverujem ako ih odmah ne zapišem, kažem ili fotografišem. 1:1.

Tražimo svedoka da potvrdi.
Opet je u pravu, imamo načina, formu i tehne kroz koju i kojom ćemo 

progovoriti i živeti izvan, uprkos, iako, pored. Tu. Svakodnevnica umetni-
čog para u malom prostoru a sa fluksevima jakih energija. Na sve to Alenka, 
sa radošću, ponavlja kao zakon: Važno je, najvažnije, da možete da radite i 
stvarate. Iskoristite to, doći će vreme kada nećete imati snage, fizičke snage.

Svako veče, svake nedelje, poslednjih, bar, 15 godina a kada je bilo kri-
tičnih situacija, kada je bilo pitanje života i smrti, doslovne, i svaki dan, i 
nekoliko puta na dan, jedini glas, jedini uporni glas, jedini roditeljsko-prija-
teljski-glas, koji nikada ne odustaje, ne popušta pred mojim naturalističkim 
opisima-prizorima. U etru se sve poravnava galaktičkim terazijama, to me 
ljuti, bezosećajnost tih terazija izvan nas. Stajanje u oseki traje i traje kao da 
sam razbila desetine ogledala. Pitam izazivački tu devojčicu u Rušama koja 
se pomirila sa svetom : Zar je to u redu? Zar ne misliš … Odgovara mi sve-
žinom koja moju svakodnevnicu iz parčadi, napadnutu, sakuplja i pretiče. Za 
svaki nemir nemirenja ima odgovor i to je često frustrirajuće jer i ja baštinim 
disciplinu mira u nemiru i nemira u miru.

Ipak, trebale su godine da uspostavimo i uredimo to burno mesto naših 
susreta gde je, sada, odmah jasno da niko od nas niti preteruje niti očekuje 
čudo, mada …, a susrećemo se bosi, da je sve što se kaže upravo tu, to i toliko 
jer smo ga, to mesto, ovo, kroz vreme, u dosluhu, uređivale. Često je moj opis 
onoga sa čim se borim i što nas troši i uznemirava do granice koju je teško 
podneti dramatičan, ali, onda, u sledećem razgovoru, kada se, u međuvreme-
nu, ponovo podignemo kroz rad, osetila je, po mom glasu, da je nevreme na 
trenutak prošlo, da ponovo govorim sa zanosom i radošću koja proizilazi iz sa-
mog procesa rada. Ona mirna i staložena, ja špartam po kavezu. Učvršćivalo 
se poverenje u konkretnoj poeziji međusobnih monologa. Nije više bilo dvojbe 
o tome šta nama, ovde, odavno i odnekud spremnima, uliva snagu a šta nam 
snagu oduzima. Najzad je neko, jedan, treći, jedan jedini, Alenka, imala sko-
ro potpuni uvid koji se poklopio sa prepoznavanjem celine i segmenata, i sa 
načinima da nas ospokoji samom činjenicom što nikada od nas ne odustaje. 
Delima, aktivno. Tvrdoglava, postojana i posvećena, tvrdoglavi, postojani, 
posvećeni. Poštovanje dara kao usuda, prisile ili izbora, svejedno.

TU ALENKA Marija Vauda Pilipović
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Ne, Maja, ne, ljutito je, energično, u falsetu skoro, odgovarala: Morate 
nastaviti! Kada imate, oboje, tu radnu energiju, stvaralačku, kreativnu, to je 
najvažnije. Najvažnije je da možete da radite.

Da, ali … čime?
Alenka, našli smo papir ispod kreveta, to je tatina zaostavština strarog 

notnog papira, pišemo, crtamo, Nikola je pozvan u Narodni Muzej, ja ću isto 
učestvovati …

Vidiš Maja, ovih dana ‘ne počutim se najboljše’, ali ovo je divna vest, sada 
si me obradovala.’Tri poljube, za tebe, Nikolu in Tiju. Od vseh nas’.

Sa druge strane sveta koji sam prepoznavala kao uređen ali otpao od mene, 
bez mene, (razlaz, raspad, otuđenje porodice-države desio se istovremeno) 
dolazi jedan jedini glas, nije prolaznik, već gost, prijatelj sa kojim delim sve, 
zatrpavam je ja: ponovo aktuelne teme o savremenim kretanjima u vizuelnoj 
umetnosti, rasprave o formalno-estetskim odlukama u procesu stvaranja, o 
sudbinama ljudi i dela. Ovaj gost, redovan i uporan, uvek je tu da odbrani 
kreativni rad i talenat od birokratizacije ma odakle ona pretila, pa makar i iz 
nas samih. Njen horizont drži stalno upaljenu svetlost nad fenomenom koji 
druge zbunjuje fizički i emotivno odbija. Sve je u redu.

Kafkina kratka pripovetka ‘Najbliže selo’ i naziv zbirke kineske poezije 
‘Svet u kapi rose’ (na izabrane haikue Z. Vauda je komponovao ciklus solo 
pesama’Pokošeni osmesi’) su se spojile u jednu misao, čest motiv naših razgo-
vora: večno vraćanja, ponavljanje sa drugim imenima i prezimenima i malim 
razlikama. Potanko mi je ispričala sudbine ljudi kojima je bila nazočna, uo-
čila ih, bila pozorna, budna, kontemplirala ih, poznavala i upoznavala. Svaki 
trenutak je dragocen, jer je najkraći i najduži put, istovremeno, od rođenja do 
smrti, kap rose, idemo polako i veoma, veoma sporo ka prihvatanju. U susret 
događaja koji su se pomirili u sebi jer su prošli i zarasli.

Maja, uvek je tako bilo.
Alenka, ja to znam.
Videćeš, doći će dan, ja to osećam.
Naravno da će doći. Uvek dođe.
Smirenost, pomirenost, uravnoteženost i stalna vera da dolazi dan, da je 

to taj dan, da će upravo taj susret, taj čovek, taj kontakt sve rešiti i objasniti, 
unazad, videćeš Maja.

Marija Vauda Pilipović TU ALENKA
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Prošlo je sledećih 11 godina za kojih je Slovenija opet otplovila daleko a 
Alenka je bila tu, sve vreme. Ponovo smo se, drugi put, videle 10. aprila 2012.

Tada sam, sada sama, kolima, prešla put kojim sam nebrojeno puta dolazila 
kući, u svoj dom, u Vukovski dol 27. koji se survao u ‘naopako’, i povukao i 
polomio sve za sobom.

Iz hotela Orel javila sam joj da sam stigla. Odmah, sutradan, evo Alenke, 
u mojoj hotelskoj sobi sa korpicom velikih jagoda. Ili je, možda, došla di-
rektno u galeriju RRRudolf? Sela je i ostavila me da na miru spremim svoju 
izložbu. Tiha i prisutna, na kraju mi je rekla da je pomislila da ću to teško 
sama završiti.

Odvela me je na već prethodno dogovoren ručak u hotel Piramida, najzad 
smo sele i pogledale se opet, na miru i sa mirom.

Posle nekoliko emotivno uzbudljivih dana koje smo provele zajedno na 
otvaranja izložbe In memoriam Zlatan Vauda u Univerzitetskoj biblioteci 
Maribor (UKM) gde je održala jedan iscrpan, jezički i sadržajno zavodljiv 
uvodni govor, baš o maloj grupi mariborskih gimnazijalaca koji su, pred sam 
Drugi svetski rat, pohađali školu ruskog jezika, zatim, otkrivanje spomen 
ploče u tatinom rodnom mestu, u Pernici, dirljiv program gde je Dečji hor 
iz Jarenine otpevao nekoliko pesama iz ‘Gugalica’(Alenkin tekst, muzika 
Z. Vaude), uveče otvaranje moje izložbe slika Manik-mali formati, Manik: 
Ma(rija)-Nik(ola), susreti sa poznanicima i onima koji su mi istog časa po-
stali dragi, ponovo smo stigle zajedno u Ruše, u Alenkin dom. Sada je tu bio 
i Ares, pas koga sam odmah zavolela. Pas babice Francke. Rano je proleće, 
mali beli cvetovi u dnu kamenih stepenica ka ulaznim drvenim vratima, 
žbun japanske ruže u cvatu uz ogradu, trave svih vrsta, ponovo mir i smiraj.

Iz sobe, one na gornjem spratu u kojoj se ništa nije promenilo od mog 
prvog boravka, ujutro, čujem tiho cvilenje psa. Rano ujutro, zavezivaću kapiju 
i puštati ga da trči po posedu Glazerovih. Težina i tišina maglovitih i sivih 
jutara ispod Pohorja. Drveni sto ispod trešnje.

Ares brzo, u zaletu, protrčava pored mene, u momentu kada hoću da ga 
dodirnem, igra se i on, raduje se, razdragan, valja se po travi. Alenka se skla-
nja i smeje se. Brine o njemu, priča mu, uvek sveža voda i najbolja hrana, 
držim ga, ona skida krpelja, pametan je.

Opet smo pričale do kasno u noć, danima. U kuhinji. Zašto nisam 
zapisivala?

TU ALENKA Marija Vauda Pilipović
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Maja, zar nije vreme da pređeš na ti, da me tikaš?
Teško mi je bilo da odem, da se vratim kući. Ako odem, da li ću se, ikada 

više vratiti? I gde da se vratim, kome? Ono što je lako, meni se ne dešava. Ono 
što se ne dešava, i to prihvati! Ne dozvoli da ti želja bude potlačena, ne želi. 
Udisala sam rezak vazduh sve jače i jače, da ga zadržim što duže. Dozivala 
sam Reči koje nisam čula. Molila sam ih, Reči, da me prihvate i nađu me-
sto i za mene. Da me se sete. Pomislila sam, ako sada odem neću se više ni 
vratiti, jer ko bi me, uopšte, zvao i gde je, uopšte, mesto sem u razgovorima 
među prijateljima, decom, sa Alenkom, mojim ocem, Nikolom, sa knjigama i 
životinjama. Fotografisala me je. Za mene je još uvek sve tragično i konačno, 
svaki rastanak, svaki odlazak, svaka smrt, još se ne mirim i ne nalazim mir. 
Kada sam odlazila, tada, 2012., iz kuće i doma Glazerovih, zatvorila sam 
drvenu kapiju iza sebe, gurajući po vlažnoj zemlji jedno po jedno, dva njena 
krila, urezujući dva polukruga u travi, i sela, nazad u kola, snimila sam je 
videom u retrovizoru, par sekundi, kako trči za kolima još nešto da mi kaže. 
Ares je lajao.

Ruše, 22. decembar 2015, sa Alenkom, zajedno, pročitale i ispravile.
 

 Op. ur.: Članek zaradi avtentičnosti ni preveden
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DOSLEJ IZDANO
FIA LAMAS
(Barbara Marčič, 2001)
MOJA PR VA KN JIGA
(več avtorjev, 2001)
BO ČINA
(Miroslava Namestnik, 2001)
PROGRAM A BO JŠ  IV J NJ
(Vili Rezman, 2002)
KK R U Š E - 50 let
(več avtorjev, 2003)
D VE V EN EM ( N AR OBE PR AVLJIC A,  
POMLAD  JE V MOJEM SR C U )
(več avtorjev, 2003)

AM TNI
(Ernest Kočivnik, 2003)
LESN IKE
(Ernest Kočivnik, 2004)
BISER I
(Dunja in Tjaša ulc, 2004)
OTROKOM PRIJA NO M STO
(več avtorjev, 2004)
FILOZ OFSKI ESEJI
(več avtorjev, 2005)
Z R ELA PŠ EN IC A
(Angela Fujs, 2005)
N AMALAJ MI MOD R O N EBO
(Angela Fujs, 2005)
SPOMINI TOVARIŠTVA
(zgoščenka  Moški pevski zbor Partizan Maribor, 
2005)
LJU BEZ EN ,  N E N ASILJE
(več avtorjev, 2005)
SR Č  N  MOR Š K PITI
(Fanika Pliberšek, 2006)
NK POHORJ   NAŠIH  T
(Ladislav Pepelnik, 2006)
N AR ED IL( A)  SEM N EKAJ D OBR EGA
(več avtorjev, 2006)

 T RIBIŠK  DR IN  R Š
(več avtorjev, 2006)
(NOV) PROGRAM A BO JŠ  IV J NJ
(Vili Rezman, 2006)
Z BAD LJIVKE
(Ernest Kočivnik, 2007)
PODOB  R ŠKIH ŠAHISTOV   T
(Lojze Vrečko, 2007)
Č B ARSKA DR INA R Š    T
(več avtorjev, 2007)

 T PGD SMO NIK
(več avtorjev, 2007)

I  V Č RA V DAN
(Uroš Vošnjak, 2007)

OHR AN IMO OKOLJE
(več avtorjev, 2007)

GODOVINA GODB  R Š    T
(Mateja Vizjak, 2008)

D A  RADIRKO  
(GR MO NA VO ITV )

(Uroš Vošnjak, 2008)
IVIMO DRAVO

(več avtorjev, 2008)
MOJ  POTI

(Mirko Vovšek, 2008)
M ADI A STAR JŠ

(več avtorjev, 2009)
ISKAN JE N EVID N EGA

(Sara Robič, 2010)
MOJA DR INA
(več avtorjev, 2010)

PESMI
(Alojz Obrovnik, 2010)

OB KOVAŠ KEM OGN JU
(Mihael Ramšak, 2010)

ČRNI M T J
(Goran Glaser, 2011)

IGR E IN  OD R I
(Vili Rezman, 2012)

LIR IN  ALMAN AH 1999-2 012
(Vili Rezman, 2012)

KNJIGA, KNJI NI A
(več avtorjev, 2013)

OTROŠKA P S M
(več avtorjev, 2013)

R Š  (OBČINA  M STO OB VODI)
(Vili Rezman, 2013)

LIR IN  ALMAN AH 2 015
(uredil Vili Rezman, 2015)
R U Š KI D OMOLJU BI - 
 GLA( S) Z ER JEV R OD

(več avtorjev, 2015)
R Š  (M STA MIR  IN SPOMINA  

POKOPA IŠČA)
(Vili Rezman  Matjaž Grahornik)

R Š  (STAVBNA  SAKRA NA D DIŠČINA)
(Vili Rezman)

V PRIPRAVI
100 let TDR

Ruše - grobnice in grobovi
Ruše - stanovati v Rušah

Z AHVALJU JEMO SE VSEM,   
KI OMOGOČAJO NAŠO  

A O NIŠKO D JAVNOST

Društvo za razvoj LIRA, Ruše

v sodelovanju z
Univerzitetno knjižnico Maribor, Mariborsko knjižnico 

in Osnovno šolo Janka Glazerja
vabi na jubilejno srečanje z naslovom

TALENT V GLAZERJEVEM RODU.
Srečanje bo

V DOMU KULTURE RUŠE
V PETEK, 20. MARCA 2015

s pričetkom ob 9. uri.

PROGRAM
9.00 - otvoritev razstave TALENT V RODU

Kratek kulturni programom bodo izvedli:

• učenci OŠ Janko Glazer • Duška Škerjanc • Slavica Ajd • Gaja Ernecl • Igor Černe •

V nadaljevanju sledi strokovno srečanje - posvet. Z uvodnimi referati bodo sodelovali:

Dr. Fanika Krajnc Vrečko: Marko Glaser, Slomškov sodelavec pri prenosu škofijskega sedeža
in nabožni pisec

Matjaž Grahornik: Mihael, prvi Glaser »Na Kovačevem«
Vili Rezman: O Gla(s)zerjih iz drugačne perspektive 

Dr. Vlasta Stavbar: Biblio-biografski vidiki ustvarjalnosti Janka Glazerja 
Dr. Marko Jesenšek: Slovenski jezik in slovensko visoko šolstvo

Dr. Dragica Haramija: Prispevek Alenke Glazer k teoriji slovenske mladinske književnosti
Marjan Pungartnik: Alenka Glazer: prva slovenska pesnica haikujev?

Mag. Darka Tancer Kajnih: Vloga Alenke Glazer pri reviji Otrok in knjiga
Anton Gričnik: Literatki iz rodu literatov

Marija Vauda: Tu Alenka

Kratek odmor s »povabilom na čaj«.

Razprava in predstavitev knjige »Ruški domoljubi« - Gla(s)zerjev rod

Zaključek ob 13.00.
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