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Predgovor

njiga »Ruški domoljubi« je nastala kot zbornik razprav z lanskega posveta
ob Glazerjevem spominskem dnevu. Avtorji člankov so se teme lotevali
upoštevaje urednikove glavne usmeritve (naslova srečanja), a seveda glede na
svoje poznavanje tematike in glede na način pisanja, ki so si ga izbrali. V tem smislu
je kajpada zelo opazna razlika v pisanju: ne samo po dolžini prispevka, pač pa tudi v
smislu izbire stila pisanja-nekoliko bolj literarno sproščenega, esejističnega ali strogo
znanstvenega. Tak način pisanja je bil dogovorjen zato, ker bi utegnili knjigo vzeti v
roke tudi številni ljudje, ki jih ne zanima toliko znanstvena strogost in minucioznost, pač
pa jih bolj pritegne možnost, da v »kratkem« zvedo nekaj več o okolju, v katerem žive
in o katerem je govora. Tako nekateri članki zahtevnejšega bralca ne bodo zadovoljili,
nekateri, opremljeni z znanstvenim aparatom, pa morda le. V vsakem primeru pa je
navedene dovolj literature in virov, da se lahko vsak zainteresirani sam »spopade« s
tematiko.
Knjiga je nastala kot uvod v serijo knjig, ki bi se naj nadaljevala z raziskovanjem naše
zgodovine in prispevka k razvoju tu živečih ljudi. Poznavalcem ne bo ušlo, da manjkajo
številni dogodki, posamezniki, organizacije …, ki bi tudi morali biti omenjeni, pa niso.
Tako boste na primer zaman iskali kaj več o Sokolih, o Šarhih in drugih domoljubnih
kmetih, o narodnozavednih učiteljih, partizanih ali o udeležencih osamosvojitvene
vojne. Vendar, če to ni »opisano« v tej knjigi, ni izpuščeno iz naših bodočih projektov.
Le več sodelovanja, raziskovanja, podpore, volje do pisanja … bo treba vzpodbuditi.
Knjigi bi se lahko očitalo še kakšno drugo slabost. A skupinica avtorjev, ki piše volontersko, iz veselja, pa tudi iz dolžnega spoštovanja lastne preteklosti, kakor je to »gromko
zahteval« ruški kapelan Wurzer že pred stoletjem in pol, si ne more sama zastaviti sistematičnega ter dolgoletnega raziskovanja. Lahko pa da zgled drugim, predvsem tistim
z odločevalsko močjo, da v tem smislu kaj prispevajo za svoj narod, ohranjanje njegove
zgodovine, kulture…V nasprotnem primeru se nam res lahko zgodi, da bomo po tem,
ko bomo razprodali vso materialno podstat narodovega življenja, ko bomo »prišparali« vse, kar je mogoče na področju kulture, umetnosti, nacionalnega šolstva, ljudskih
običajev…prišli celo v situacijo, ko bomo morali pisati poslanice kot prošnje, da bi se
slovenski jezik lahko enakopravno uporabljal v slovenskih šolah, uradih, podjetjih…
Morda je za koga to nekoliko »temno začrtana perspektiva«, a »pot« se že lahko zazna.
Pravijo, da kjer je volja, je tudi pot. Si danes še lahko privoščimo, da bi ne prepoznavali »volje«, ki ji je nacionalno, slovenska knjiga in še kaj »napotek«, kot bi se temu v
staroslovenskem jeziku lahko reklo?
Knjiga ima torej čisto politične ambicije. Zavedati se, da smo in kaj smo Slovenci. Takšno
zavedanje je politično. In da bi se to politično (narodno-nacionalno) samozavedanje
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ohranilo, sta potrebna oba: volja in pot. Najprej volja, ki v aktualnih razmerah kar nekako peša. »Bog nas varuj pred še kakšnim »mladoturkom« na kulturniškem ministrskem
položaju!« Ali temu podobnemu »komisarskemu« položaju v evropskem (finančnem)
talilnem loncu…!
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Gla(s)zerjev rod

ušani smo dolžno spoštljivost izkazovali svojemu rojaku Janku Glazerju še za
časa njegovega življenja. Sicer manj opazno kot v Mariboru, kjer je najprej postal
častni občan in kjer po njem imenujejo najpomembnejšo nagrado za ustvarjanje na področju kulture. V Mariboru imajo tudi Glazerjevo dvorano v Univerzitetni
knjižnici, zakrožile pa so še ideje o Glazerjevi ulici. Če smo se kot narod zavedali pomena Glazerjevega ustvarjanja (Čopova diploma, Prešernova nagrada …), smo se mu
kot sokrajani skušali oddolžiti (kar mu morda celo ne bi bilo prav) s poimenovanjem
osnovne šole, pa knjižnice in ulice po njem. Dolžni spomin se »v živo« ohranja že več
deset let, pa naj gre za ustvarjanje otrok »njegove« šole, dijakov ruške Gimnazije in
srednje kemijske šole, za slavnostne prireditve, ki jih ob jubilejih pripravljajo lokalna
društva, za strokovna srečanja ali kaj drugega. Pred dobrim desetletjem je občinski svet
na pobudo takratnega župana Občine Ruše posthumno počastil Glazerja z naslovom
»častni občan«.
Lani je društvo LIRA v Rušah (med drugim) izvedlo posvet z naslovom JANKO GLA(S)
ZER IN RODOLJUBJE. Društvo se je zavezalo izdati knjigo na to temo. To zavezo
bomo na letošnjem srečanju z naslovom TALENT V RODU izpolnili. Izidu knjige ob
rob pa je potrebno zapisati nekaj pojasnil. Najprej: knjiga je izšla nekaj kasneje, kot je
bilo predvideno. Z dobrimi razlogi. Medtem se je namreč zgodovinar Matjaž Grahornik
lotil raziskovalnega dela in ob pomoči Alenke Glazer pripravil podrobno rodbinsko
drevo Gla(s)zerjevega rodu.1 Že poprej se je podvomilo o tem, ali so Glaserji, kakor je
navajala dostopna literatura, pred več kot dvesto leti res prišli na slovenska tla iz nemških dežel. Na lanskem posvetu sem se spraševal, ali »bomo morda v bodoče morali
dopolniti genealogijo Glazerjevega rodu in bo njegova prisotnost v Rušah segla še precej
nazaj v preteklost«?2 Podrobne raziskave Matjaža Grahornika so te dvome potrdile. Da,
Glaserji so že precej prej živeli v našem okolju.

1
2

Matjaž Grahornik, Genealogija rodbine Glaser oziroma Glazer, Ruše 2015
Vili Rezman, Janko Gla(s)zer in rodoljubje, Ruše 2014.
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Kot drugo je potrebno pojasniti, zakaj nekoliko nenavaden naslov srečanja oziroma
zapisovanje Gla(s)zer. Alenka Glazer je bila prva, ki mi je v osebnem razgovoru ob
tem predstavila svoje pomisleke. Zapisujem (po spominu) njene besede: »Moj oče tega
ne bi nikoli tako zapisal!«3
Postavlja se vprašanje, ali je lahko to nevsakdanje zapisovanje Gla(s)zer sploh korektno
ali ne?
Za odgovor je najbolje seči v preteklost. Glaserji so se v preteklosti večinoma pisali s S.
A ne zmeraj. Tako nam na primer nagrobni spomenik za sorodnico iz 19. stol. (umrla l.
1865) pove, da je bila »Jožefa GlaZer« hčerka Jožefa in J(o)ane GlaZer. (Črko Z poudaril
VR.) Janko Glazer se je s črko Z v priimku prvič podpisal po drugi svetovni vojni, ko
je izdal pesniško zbirko Ob jesenskem ekvinokciju (MD, 1946). Prej je bil Glaser. Tako
kot Alenka, ki je bila skupaj z družino leta 1941 izgnana v Srbijo, kjer so ji v cirilici
priimek spremenili in v maturitetno diplomo zapisali Glazr. Kot Alenka Glazr je bila
vpisana tudi na fakulteti v Ljubljani. Nekateri drugi sorodniki so vseskozi ohranjali S v
priimku. Priložnostni grafični zapis Gla(s)zer je hotel prikazati točno to »dvojnost« ter
zgodovinsko dejstvo, spreminjanje priimka rodu v preteklosti. In nič več. Sicer pa sam
dosledno uporabljam zapis Glaser na primer za čas, ko je bila izdana zbirka pesmi Časkovač, in Glazer za »povojno« obdobje. Poudarjam še, da so moje misli pravzaprav ves
čas usmerjene k rodu in ne zgolj h kateremukoli posamezniku iz tega rodu. Zelo tehtne
razloge imamo za to, če je le naš »horizont« dovolj širok. O tem se lahko prepričamo iz
Grahornikovega prispevka v tej knjigi.
Tretje, kar želim izpostaviti, pa je moje razumevanje in navajanje Janka in Alenke Glazer
kot Rušanov. Alenka Glazer ima ob tem pomisleke. A kar se Janka Glazerja tiče, ne
more biti prav nikakršnega dvoma. Sam se je izrecno imel za Rušana in to celo poudaril
v svojih zapisanih mislih. Tako pa je tudi po vseh objektivnih okoliščinah. Nekoliko
drugače je to v zvezi z Alenko Glazer. Na skoraj vseh najinih srečanjih je poudarjala,
da se ima za Mariborčanko in ne Rušanko. Takšno je njeno samo označevanje, osebno
počutje. Rojena je res v Mariboru, kjer je preživela dobro desetletje svojih otroških let
in kjer je večinoma tekla njena poklicna kariera. Še danes je redna »gostja v Mariboru«.
Objektivne okoliščin pa govore tudi o tem, da je večino svojega življenja imela stalno
bivališče v Rušah, kjer so tudi korenine njenega rodu, kjer je vir njenega poetičnega
navdiha, in kjer živi in piše, ustvarja (!) še danes.
Z Alenko Glazer sva se večkrat temeljito pogovarjala, tudi po več ur. Pogovori so bili zame zelo informativni in sem si
po spominu vsebino po sestankih notiral. Večinoma se je tisto, kar mi je želela v teh pogovorih sporočiti, pa s tem v zvezi
ni imela pisnih virov oz. mi jih ni pokazala, izkazalo za koristen napotek in se je v kasnejšem raziskovanju tudi potrdilo.
Verjetno bo marsikaj, česar danes ne vemo, odkrito še po tem, ko bo zapuščina v Glazerjevi hiši dostopna raziskovalcem,
javnosti. V tem smislu tudi genealogija ni povsem dokončna.
Na enem takih pogovorov je spominu ohranila tudi razpoloženje (nezadovoljstvo) očeta ob poimenovanju
Glazerjeve ulice. Nekoliko ga je pomirilo pojasnilo, da ulica pravzaprav ni dobila imena po njem, pač pa po
Matiji. A tablice (ulične številke) vseeno ni hotel pritrditi na hišo. Sicer je skromnost Janka Glazerja splošno
znana. Tudi sam sem pisal o tem. Zanimivo pa je, da ima ob bližajoči se devetdesetletnici zelo podobno (pre)
skromno »držo« tudi Alenka Glazer, in da najdemo skoraj identične (zapisane) misli vsaj še pri dveh pomembnih
Rušanih. Pri piscu Ruške cerkvene kronike, Jožefu Avguštinu Mezneriču - Marijanu v 18. stol., in pri župniku
Matiji Wurzerju pred stotimi leti.
3
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Nekaj zadreg povzroča še uporaba pojma »Glazerjevina«. Kaj želimo s tem pojmom
označiti? Če hišo (in zemljišče okoli nje), v kateri še danes živi Glazerjeva hči, pojem ni
ustrezen. V tem primeru bi bilo res bolje govoriti o Glazerjevi domačiji, saj že sosednja,
Glazerjeva rojstna hiša, nikoli ni bila v njegovi lasti. Če pa imamo v mislih območje ob
Lobnici, na katerem so davno pred Jankom pričeli gospodariti Glaserji, ki so bili tod
pomembni kulturni, narodno zavedni protagonisti rodu, pomembni kmetje, lastniki
kovačij, gostilne, lesne trgovine in obratov za predelavo lesa …, potem pojma nikakor
ne smemo krčiti na Glazerjevo domačijo, ki je pravzaprav le majhen del omenjenega
območja. Pa še rojstna hiša Janka Glazerja, danes v lasti Namestnikovih, bi tako »ostala
zunaj« Glazerjeve domačije.
K naštetim pojasnilom je potrebno na kratko opredeliti še, kaj sploh razumemo pod pojmom rodoljubje (domoljubje). »Definicija« ne bo strokovna, sociološka, socialno politična … S pojmom domoljubje imam v mislih tisto splošno (tudi emotivno) opredelitev, ki
je običajna v vsakdanjem življenju in pomeni razumski in čustveni, tudi politični odnos
do rodu, naroda, njegove preteklosti, tradicije, občutka pripadnosti, zlasti pa ljubezni
do doma, domovine, materinega jezika, kulture in umetnosti … Izrecno pa se pri tem
distanciram od nekritičnega poveličevanja »slovenskosti«, ki pogosto zaide v skrajnosti
nacionalizma, celo v šovinizem in še kaj. Domoljubje ne potrebuje »nasprotnikov«, dovolj
mu je ljubezen do »svojega«, ki zna upoštevati, da imajo tudi drugi »svoje, različno« in
da moramo v realnem svetu kljub razlikam znati sobivati. Tudi tako vneti »domoljubi«,
kakršni se dandanes zbirajo na primer v gibanju Pegida in je njihov najbolj razpoznavni
znak averzija do islamske tradicije, ne sodijo v krog domoljubov, kakor jih razumem jaz.
Tudi tisti ne, ki so v imenu domoljubja iz različnih razlogov bodisi morili bodisi izbrisovali pripadnike iste družbene skupnosti … Domoljubje ni združljivo z nestrpnostjo.
Ne more pa biti zoženo niti na ozek, družinski, krajevni, krvno sorodstveni ali kak podoben interes, ki ni utemeljen na ljubezni do naroda, njegove kulture, identitete. Takšno
pojmovanje me vodi pri razmisleku o »ruških domoljubih«.

DOMOLJUBNE RUŠE
Moj odgovor na vprašanje, kdo so pravzaprav pionirji ruškega domoljubja, utegne
pri marsikom naleteti na zavrnitev. Nekateri so bolj frenetično navezani na našo
»slavno preteklost« in na končno zmagoslavje, ko smo z osamosvojitvijo Slovenije
le uresničili »narodove tisočletne sanje in prizadevanja«. Tisočletnega slovenskega
naroda, kaj šele nacije, ni. Slovenski jezik, kultura, narod so mnogo mlajši historični
pojavi, gospodarsko in politično pa smo itak zamudniki (glede na razvitejše okolje,
po katerem se zgledujemo). Čeprav te primerjave za koga niso najbolj všečne, pa je za
korektno zgodovinsko sliko le potrebno pogledati v »soseščino«, se primerjati z drugimi
na primer v času renesanse, humanizma, protestantizma … Vseeno, ali gre za cerkveno
politično ureditev ali za stopnjo razvoja filozofije, znanosti, umetnosti, kulture nasploh,
gospodarstva … Videli bomo, da kljub fenomenom, dosežkom, na katere smo lahko prav
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posebej ponosni, ne smemo pretendirati na »kaj res posebnega«. Lahko opozarjamo na
»ruško skupino« žarnih grobišč, na ruške gledališke igre in Ruško latinsko šolo v 17./18.
stoletju, a to nas v smislu iskanja pionirjev našega domoljubja ne pripelje prav daleč.
»Preskočiti« je treba tudi legende o »najstarejši šoli na Štajerskem«, o »gledališki hiši«
iz 13. stoletja, o »falski univerzi« in drugem, kar bi se dalo »tržiti« v turistične namene,
ne da pa se z viri ali metodo zgodovinske analogije tega dokazovati.
Ruška latinska šola, ki jo nekateri še zmeraj napačno prikazujejo kot »jezuitsko
gimnazijo«, sodi v čas razcveta majhnega naselja Ruše. Veliko zaslug za to imajo
župniki Jurij Kozina (ustanovitelj šole), Luka Jamnik (oče ruškega gledališča,
srednjeevropsko primerljivega), Štefan Jamnik (dobrotnik ruške cerkve in naselja),
Jožef Avguštin Meznerič (kronist) … A za domoljubne pionirje jih ne moremo šteti.
Niso imeli takih motivov in ne takih ciljev. Zelo pomembni so bili za razvoj Ruš, razvoj
šolstva, kulture (gledališče), za gospodarski razvoj … Vendar je potrebno poudariti, da
so živeli v »udobju« zmagovite protireformacije oz. v času rekatolizacije, univerzalnosti
in ne nacionalnih interesov. Domoljubi (Trubar, Dalmatin, protestantizmu naklonjeni
deželni stanovi, založniki in tiskarji slovenskih knjig …) so takrat že »šli v pozabo«,
nasledniki škofa Hrena pa so slavili tudi s sežiganjem slovenskih knjig. Vrednote, cilji
Ruške latinske šole so bili povsem jasni. Krepiti pozicije katoliške cerkve, poučevati
bodočo katoliško (državno) hierarhijo, skrbeti za blagostanje lokalne cerkve …4 Jezik
v šoli, cerkvi, na gledališkem odru je bil skoraj izključno nemški in latinski, kakšnih
političnih in drugih narodobudnih signalov ni bilo. Pionirje moramo iskati v poznejši
dobi.
Morda lahko med pionirje štejemo častnega kanonika Marka Glaserja, Smolničana,
Slomškovega pomočnika pri prenosu škofije v Maribor? In Matijo Wurzerja, njegovega
nekoliko mlajšega sodobnika, župnika v Rušah? Pa Luko Hleba in Davorina Grizolda,
oba kmeta s Smolnika? Menim, da so s tem našteti najpomembnejši (seveda ne vsi)
pionirji domoljubnosti našega okolja. O njih več na naslednjih straneh.
V predmarčni dobi in tudi kmalu po preporodu narodov, ko je avstrijski centralistični in
germanizacijski pritisk že nekoliko popuščal, je v Ruškem okolju še kar vladalo mrtvilo.
V soseščini sta Oroslav Caf (Fram) in limbuški župnik Anton Lah bila za Rušane dobra
zgleda širjenja narodnega duha in slovenskega jezika. Skupaj s svojima knjižnicama,
za katere so se kupovale slovenske knjige in slovenski časniki. Sploh je treba še enkrat
poudariti, da so bili nosilci domoljubja v našem okolju po večini kmetje in župniki,
duhovščina. V času prebujanja narodov, »Zedinjene Slovenije«, čitalništva, taborskega
gibanja, ustanavljanja društev ter društvenih knjižnic ter kasneje, konec 19. stoletja
in v prvi polovici 20. stoletja, so bili najbolj izpostavljeni prav kmetje, duhovščina,
učiteljstvo in nekateri narodno zavedni podjetniki. Seveda ne vsi in brez izjeme,
večinoma pa so bili na strani spodbujanja rasti narodnega duha, domoljubja. Nekatere
kmete in duhovnike smo že našteli, drugi bodo še omenjeni. Kar takoj pa naj povem,
da so Wurzerju sledili taki narodoljubi, kakor sta bila na primer župnik Janko Ilc in
4

Vili Rezman, Igre in odri, Ruše 2012
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župnijski upravitelj Jože Kavčič v 20. stoletju. Štirje pomembni, mladi, v Ruše koncem
19. stoletja priseljeni učitelji5 niso imeli tako dobrih zgledov med predhodniki. Eden od
teh je menda bil star, brezvoljen, celo brezbrižen, drugi pa kar naravnost progermansko
usmerjen. »Mladi« so bili nezgrešljivo trdne slovenske narodne drže. Tako je bilo še s kar
nekaj pomembnejšimi gospodarstveniki. Nekateri so svojo narodno zavednost plačali
z velikimi žrtvami. Hinko Pogačnik, pa Viktor Glaser in Anton Krejči ter Leopold
Kaudek naj bodo tukaj omenjeni. Podrobnejši »domoljubni lok« zadnjih sto petdeset
let, vključno z drugo svetovno, za nas narodnoosvobodilno, ter zadnjo, osamosvojitveno
vojno, pa bo predmet razmišljanj druge knjige o ruških domoljubih.

LUKA HLEB - SMOLNIŠKI - POHORSKI
PROSVETITELJ
Če bi se strogo držali rojstnih letnic lokalnih pionirjev domoljubja, ki jih bomo predstavili, bi bil kot najstarejši najprej na vrsti kanonik Marko Glaser (stric Luke Hleba)
in za njim Davorin Grizold (starejši prijatelj in »soborec« Luke). Kljub vsemu lahko v
samo ospredje postavimo Luko Hleba (1826-1874), klenega smolniškega kmeta, katerega
rodbina je kasneje izumrla.6 Marko Glaser je bil sicer bolj izobražen in z zelo opaznimi
nalogami v slovenskem javnem (cerkvenem) življenju, a »smolniški domoljubni bard«,
ki sicer ni pisal pesmi, bil pa je karizmatičen v svojih nastopih, govorih, in ljudje so mu
sledili kot glasu zapeljive muze, je bil Hleb. Pravi voditelj, mogočni pohorski kmet. Hleb
je bil tudi »mentor« starejšemu, samoučno precej razgledanemu Grizoldu, kateremu je
pošiljal literaturo, časopise. O tej mentorski vlogi je Wurzer zapustil zelo prijazno oceno,
ki jo je v svoji knjigi V žaru in čaru šumovitega Pohorja navedel dr. Fr. Mišič …7

V tej knjigi jih kratko predstavlja v svojem prispevku »Janko Glazer (1893-1975) in Maribor v obdobju med obema
vojnama« dr. Vlasta Stavbar)
6
Mlajši Luka Hleb (1854-1925), preužitkar na Smolniku, se kasneje še pojavlja kot ena opaznejših oseb v kraju (član
gradbenega odbora štirirazrednice, planinski funkcionar, nato pa Hlebova rodbina izumre. Podatki UE Ruše, 2015
7
Dr. Fr. Mišič navaja Wurzerjeve »Životopisne črtice« o Davorinu Grizoldu. V teh črticah Wurzer piše, da je Hleb Grizolda
»takrat (leta 1848) … z narodovimi razmerami znanil ter ga k domoljubnemu delovanju spodbujal.« Tako se je »viharnega
leta 1848, ko so se narodi sploh, in posebno tudi Slovenci, zbudili iz tisočletnega spanja, vnel … naš Grizold za mater
Slavo.« O tem, zakaj se je Luka Hleb vrnil s študija v Gradcu na Smolnik, obstoje vsaj tri verzije, ki se v podrobnostih razlikujejo (Glazerjeva, Ilešičeva in Kavčičeva). Najverjetnejša se zdi verzija duhovnika Jožefa Kavčiča, Wurzerjevega nečaka.
Slednji je osebno poznal Hlebov rod. Ta verzija govori, da se je Lukin starejši brat, ki mu je bilo namenjeno nasledstvo
na kmetiji, smrtno ponesrečil v gozdu. Sestri se nista počutili sposobni prevzeti velike kmetije, zato je Luka na materino
prigovarjanje popustil in se vrnil domov, čeprav je že končal filozofijo in se vpisal na bogoslovje.
5
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Luka Hleb, smolniški prosvetitelj (vir: PAM)

Ko bi usoda stvari ne obrnila drugače, bi bil Luka Hleb filozof, teolog, duhovnik. Končal
je filozofijo in bil sprejet na bogoslovje. Na to pot je krenil že kot gimnazijec mariborske gimnazije in študent v Grazu. Luka Hleb je bil eden od petih »dijakov latinskih
šol v Mariboru …, ki so sklenili v slovenskem jeziku se vežbati in vsak teden eno polo
slovenskih izdelkov izdati …«. Spodbujeni so bili s strani veroučnega profesorja Jurija
Matjašiča. Leta 1846 so ustanovili gimnazijski list »Vijolica«, ki so ga dobivali razen
profesorjev Puffa in Matjašiča še župan, okrožni glavar in gimnazijski prefekt. Po končani gimnaziji je list kajpada usahnil. List pa ni nastal zgolj iz zabave, pač pa nekoliko
tudi iz tekmovalnosti do nemških sošolcev, ki so izdajali svoj list v nemščini.8
O Hlebu so tudi drugi pisali kot o »stebru« in »začetniku« domoljubnosti v našem okolju.
Članek J.Z. z Remšnika (duhovnika, ki je Hleba osebno zelo dobro poznal) v Slovenskem
gospodarju je Luki Hlebu pravzaprav »postavil spoštljiv spomenik«. O Hlebu leta 1894
piše, da je »Luka Hleb, ki je tudi ob času, v katerem nam je bilo skoro prepovedano veliko misliti na razvitek naroda, ledino oral. Postavi se, ljubi bralec, v duhu kakih 30 let
nazaj v dobo pod nemško silo … in umel boš, kakšno ljubezen do domovine so ti možje
javno kazali brez strahu, koje zdaj že črna mati zemlja pokriva.«9 Janko Glazer je tudi
poudarjal, da je je bil Hleb »po svoji izobrazbi središče narodno-prebudnega dela v domačem kraju … in eden prvih buditeljev narodne zavesti na severnem pobočju Pohorja«.10
Enako vzneseno se je o Hlebu (in Grizoldu) kot »poštenem narodnjaku« izražal takratni
Dr. Fran Ilešič: Dijaški »slovenski klub« na mariborski gimnaziji l. 1846 in njegova »Vijolica«, Ljubljanski zvon, letnik 24;
Fr. Kotnik, »Sprotuletna Vijolica«, mariborski dijaški list iz leta 1846, ČZN, 1919.; Jožef Kavčič, Ruška podružnica Brezmadežnega spočetja Device Marije na Smolniku …, rokopis 1961; Zgodovina cerkve-župnije v Rušah, rokopis; Janko Glazer,
Narodni buditelj Luka Hleb, Razprave, članki, ocene, ZO 1993, ur. Viktor Vrbnjak.
9
Dva oratorja, izvrstna Slovenca, Slovenski gospodar, 27. 12. 1894
10
Janko Glazer, Razprave …
8
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poslanec Vošnjak.11 V Slovenskem gospodarju pa lahko preberemo še: »Da, pravi narodni dom bil je pri Hlebu, kjer smo mladi dijaki navdušeno »živio« klicali, ki še zdaj po
ušesih doni. Gotovo smem reči, da je rajni Luka Hleb isti kraj prebudil, vedril in krepil
tako mogočno, da je župnija v Rušah uzorno narodna in bo to tudi ostala.«
Pisec teh vrstic je imel prav. To, kar je Hleb sejal, je obilno klilo. Ruše so bile kasneje
pravi domoljubni vzor. Ne le za najbližjo smolniško, ruško soseščino, tudi za Lovrenc
na primer in mnoge druge. Kar spomnimo se, da so Rušane(ke) v letu 1914 kot veleizdajalce nemškutarji dajali na sezname, državne oblasti pa pošiljale v graške zapore. Tako
hudo zavedni so bili Rušani, da se je kraja prijel vzdevek Mali Beograd in je bil na prvi,
svečano okrašen voz v koloni, ki je peljala udeležence na neko veliko javno prireditev v
Maribor, pritrjen napis Mali Belgrad. Nekaj desetletij prej(v drugi polovici 19. stoletja)
so na primer zaradi k nemškutarstvu nagibajočega se razpoloženja lovrenških tržanov
Nemci Lovrenc poimenovali kar Mali Berlin.12
Mnogo kasneje, v 20. stoletju, je v svojih rokopisih o Luki Hlebu pisat ruški ljubiteljski
zgodovinar, duhovnik Jože Kavčič. Veliko je vedel o Hlebu, ker mu je o njem pripovedoval župnik M. Wurzer, stric, ki je s Hlebom iskreno prijateljeval. Svoje spomine na
Hleba je Wurzer zapisoval v beležnico, ki pa je bila kasneje žal izgubljena, prav tako kot
cerkvena kronika iz časov po Mezneriču, skoraj vse do konca 19. stoletja. Nepopravljiva
škoda, da so se tako izgubljali zgodovinski viri. Že prej je bilo namreč tako, saj pisnih
virov, na osnovi katerih bi naj nastala Notata Rastensia, tudi ni.
Bodimo pozorni na besede duhovnika z Remšnika, s katerimi je izrazil pomen Hlebovega
delovanja. Zapisal je, da je bila Hlebovina pravi »narodni dom«. In to že v času, ko
so bili še dijaki. Torej kmalu po letu 1840. Gotovo to pomeni, da je bila taka še bližnja
soseščina, sorodstvo, prijatelji, smolniško hribovsko naselje. Takrat je bil Luka komaj kaj
starejši od današnjih otrok v letih, ko »lahko gredo prvič brez spremstva na veselico«.
Ni čudno, da je bil »mentor« skoraj deset let starejšemu prijatelju Grizoldu.
J. Kavčič opisuje, kako in zakaj je Hleb l. 1948 opustil študij in se vrnil v rodni Smolnik.
Tam je v letih 1859/61 zgradil cerkvico in pokopališče za 8000 goldinarjev. Posvetil in
blagoslovil jo je škof AM Slomšek.13 Nesrečna usoda je hotela, da je bil prav Luka Hleb
prvi pokopan na »njegovem« pokopališču. O nenavadni smrti Luke v svojih spominih
piše Vošnjak. Kakšen pomen je imela ta cerkev za okoličane, pa lahko razumemo samo,
če se spomnimo takratne močne lesne industrije, pridelave in plavljenja lesa, glažutarstva, oglarstva, kovaštva, kmetovanja v teh odročnih gorskih krajih, daleč od dolinskega
sveta … Cerkev je, skupaj s »Hlebovino« …, pomenila »središče sveta«.

11
12
13

Josip Vošnjak, Spomini I.
Franc Verovnik, Ožbej Vresnik, Anžej Bečan: Ujeti trenutki časa, Lovrenc 2012)
Ignac Orožen, Das Bisthum und die Dioezese Lavant.
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Grobnica in cerkev na Hlebovini (foto: Gregor Rezman)

Kavčič je, čeprav gotovo ni poznal citiranega članka iz Slovenskega gospodarja, spisanega
od remšniškega duhovnika, na podoben način izpostavi bistvo. Pravi: »Do svoje smrti
1874 ni bil (LH) le skrbni varuh in skrbnik Smolniške cerkve, bil je neumorni prosvetitelj svojih Smolničanov«. Zapisano zveni sicer nekoliko »pokroviteljsko«, a daje slutiti
Hlebov pomen in njegovo vlogo, karizmo, dominantnost na tem delu Pohorja. Kljub temu,
da ni imel kakšnih posebnih uradnih funkcij, le živel in delal je med ljudmi in skupaj z
njimi. Tako ni naključje, da sta Hleb in Hlebovka skupaj z drugimi skoraj pol stoletja pred
ustanovitvijo Planinskega društva v Rušah soorganizirala ter se z župnikom in s 6-letnim
sinčkom seveda tudi udeležila izleta preko Pohorja (1864), na katerem sta jih »spremljala … navdušena planinca in narodnjaka Jožef Glaser in Grisold«, in bila naslednje leto
soustanovitelja Kmetskega bralnega društva, katerega predsednik je na Wurzerjevo
pobudo postal Grizold.14 Prav poetično zvenijo Kavčičeve misli, ko Grizolda in Hleba
označi za »ljudska prosvetitelja … voditelja, ki sta vsak na svojem gorskem grebenu v
srca okoličanov sejala tako kleno seme, da so iz njega zrastli granitni rodovi, ki so kasneje
vse sunke nasilnih germanizacij na Ruškem Pohorju odbili. Iz krogov Bralnega društva
so izhajali impulzi za vzgojo narodne samozavesti, odslej so se Ruške hiše potegovale
za častni naziv narodne hiše.« (Poudaril VR.) Kavčič je bil, kar ni težko ugotoviti, če
beremo njegove rokopise, zelo gorak merkantilizmu in njegovim tujskim »apostolom«.
14

SPD Ruše, ur. Josip Teržan, 1937
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A Luka Hleb je bil drugačne vrste »apostol«. Kavčič piše, da je potem, ko se je (ne po
svoji volji) vrnil na Smolnik, do svoje smrti »neumorno deloval v »laiškem apostolatu«
kot zgleden kristjan, vesten gospodar, dobrotnik … izkušen svetovalec in zlasti kot verski in narodni voditelj, prosvetitelj Smolniškega Pohorja.« Kavčič Hlebu izkazuje
nadvse iskreno spoštljivost, ko piše: »Ob nedeljah in praznikih je bil tudi Hlebov dom
blizu cerkve privlačen, ker je bil ljudem njihov prosvetni dom, v katerem je Luka Hleb
vzgajal verske in narodne granitne značaje, kakršen je bil sam in kakršni so bili v takratnih našemu narodnemu žitju skrajno neprijetnih časih neobhodno potrebni«.
Gledano iz veliko kasnejše perspektive moramo ob vsem tem zapisati, da je bila
Hlebovina (prej je bila tam gostilna) leta 1927, po smrti go. Hleb, »krščena« s strani
ruških planincev kot planinski »Hlebov dom«. Teržan piše, da so postojanko krstili
v Hlebov dom »v spomin na rajne Hlebe, ki so sloveli daleč na okrog radi svoje gostoljubnosti in narodne zavesti«. Leta 1941 je bila Hlebovina »oskrbovalni center« za
partizane, po vojni pa je tam delovala ruška podružnična šola. Kasneje je v »pozabi«
in denacionalizacijskih postopkih vse skupaj propadlo in izgubili smo še en »spomenik«, ki bi ga morali varovati kot svetinjo. Le cerkev in pokopališče v lasti župnije še
ohranjata del preteklosti in služita domačinom še sedaj. Kapela više pri nekdanji »stari
glažuti« je le redko komu še ostala v spominu, sicer pa »cela planina«, nekoč »žarišče
naprednosti«, doživlja tragičen populacijski eksodus.

MARTIN (DAVORIN) GRIZOLD
Največji zemljiški posestnik smolniškega območja je bila gospoščine s Fale (in njeni
vsakokratni lastniki). Po tem, ko so bili Št.Pavelski samostanski lastniki razlaščeni in
je erar »privatiziral« posestvo (kasnejši graščaki so bili Kettenburg, Liebmann, Zabeo,
Glančnik), je sodil Grizolt za Maroltovim rodom med najmogočnejše kmete. Bil je dober
gospodar. A njegova kri je bila nasičena še z »narodnim adrenalinom« in tudi pesniško
in govorniško, odrsko navdahnjenostjo. Bil je razen tega politik. Ne le nacionalno jasno
opredeljen, bil je tudi izrazito »razredne«, danes bi temu rekli »delodajalske« drže.
Čeprav je bil starejši od njiju (1817-1871), sta ga duhovno, intelektualno vodila prijatelja
Luka Hleb in Matija Wurzer. Zlasti Hleb (s sosednjega »hriba«) ga je oskrboval z literaturo v času svojega šolanja v Mariboru in Gradcu. Grizold je namreč znal nemško in
je bral tudi cirilično pisavo, kar je bila za tiste čase pomembna prednost. O tem, da je
bil »talentiran« in o njegovih rodbinskih povezavah je drugod dovolj napisanega, zato
se bom v tem tekstu »držal« bolj njegovega političnega delovanja - pisanja. Grizold ni
zapustil kakšnega obsežnejšega teksta, nekaj njegove rokopisne dediščine pa je menda
izginilo v ognjenih zubljih. A to, kar je napisal in se je ohranilo, je napisal v kratkih pesmih in nekaj stavčnih (ali nekaj odstavkov dolgih) dopisih različnim časnikom. Pisal,
objavljal je v glavnem v svojih zrelih letih. Njegova besedila so sicer precej »okorna«,
a vsebinsko tako jedrnata, ekspresivna, da poant ni mogoče zgrešiti in da se da iz njih
lepo razbrati Grizoldov »karakter«.
Ruški domoljubi
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Rodoljub Davorin Grizold (vir: PAM)

Ni bil formalno izobražen. Bil pa je za kmeta samouka vseeno zelo »načitan« in se je,
kot rečeno, lahko razgledoval tudi po tuji literaturi. To najbrž ni bilo najpomembnejše
za njegovo domoljubno, voditeljsko vlogo v lokalnem okolju.15 Pomembnejši so najbrž
bili vplivi njegovih mlajših prijateljev, mentorjev, tovarišev Luke Hleba in ter Božidarja
Korenjaka - Matije Wurzerja in osebna sposobnost, naravni dar govorništva, petja, nastopanja. Tudi zavedanje, da se je treba pojavljati v javnosti, da je potrebno pisati. Še
njegove politične ambicije so kaj prispevale. To se lepo vidi iz spominov sodobnika,
poslanca dr. Vošnjaka, ki pravzaprav ni dobro poznal ne njega in ne Hleba, je pa zelo
dobro razumel »politični marketing« in tovrstni potencial smolniških veljakov ter je to
izkoristil za udeležbo na »narodni veselici« tukajšnjega prebivalstva (beri volilnega telesa). Za osvežitev spomina povejmo, da je bil Smolnik v tistih časih po številu prebivalcev
podobno velik kot Ruše, po ekonomski moči pa je precej prednjačil.
V tem sestavku nas zanima predvsem Grizoldova politična, domoljubna drža, saj velja
za enega od pionirjev domoljubnosti v našem okolju. Pa ne le pionirjev, tudi za zgled,
voditelja. Njegova karizmatičnost je bila pri tem zagotovo velikega pomena.
V Rušah mu je Wurzer namenil vlogo predsednika Kmetskega bralnega društva. Ko so takšno društvo dvajset let kasneje
ustanavljali v Lovrencu, so se tamkajšnji predsednik, kmet Jakob Urbanc in drugi somišljeniki zgledovali po Grizoldu.
15
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Kot rečeno, Grizold je imel odlične mentorje, take, ki niso imeli »pretirane potrebe po
tem, da bi bili sami v političnem ospredju«. Pridobil si je velik ugled in poznali so ga
daleč čez lokalne meje. Tudi pisali so o njem, a ne prav veliko. Je pa za takratne razmere
precej pisal on sam. Pesmi in časopisne prispevke. In prav ti viri so predmet razmisleka,
ko ga skušamo predstaviti. Kaj torej govori o sebi sam?
Gotovo je zanj najbolj tipičen stavek: »Dol stopim pa kar ne od naše pravične reči, na skali
živim, kot skala stojim!« V tem enem samem stavku je razodeta vsa življenjska filozofija
Grizolda in tako je zmeraj živel. Kot Pohorec, kakor se je predstavljal v javnosti. Trden.
Klen. Nepopustljiv. Trmast. Vajen težkega hribovskega življenja. Zavedajoč se odgovornosti. Tenkočuten, ko gre za narodni interes. Pravičen, kot pravi. Ta »pravična reč« je
njegov izraz za domoljubnost, izraz pripadnosti slovenstvu. Videli bomo, da morda v zavračanju »tujega« kdaj celo pretirava. Tako je »zaneslo« na primer tudi Janka Glaserja, ko
je ob priliki gradnje tovarne v Rušah pisal o tem, da so kmetje tujcem »prodali našo vas«
in Jožefa Kavčiča, ko je razkrinkaval kolbertizem (merkantilizem) ter »branil« Pohorje.
Grizold (tudi Grisold)16, »narodni buditelj, kmet in samouk, spreten govornik in pevec«,
se je, kot v svojem tipkopisnem sestavku piše Gena Pen17, »že pred 1848 začel v svoji
okolici uveljavljati z improvizirano verzifikacijo«. Takrat še ni mogel biti pod vplivom
Wurzerja, pod Hlebovim vplivom pa je nedvomno že bil. Ni kakšnega vira, na katerega bi lahko oprli misel, da se je Luka Hleb prav s svojimi neposrednimi izkušnjami iz
Maribora in Gradca, izkušnjami germanizacijskih pritiskov izoblikoval v tako izrazito
nacionalno zavednega mladega Rušana. Logično sklepati na to pa se ne zdi zgrešeno. S
tem se kaže pomembnost vloge Hleba na »ruškem«.
Grizold pa ni bil pomemben toliko zaradi svoje poetike ali racionalistično razdelanih,
logično argumentiranih člankov, pač pa zaradi tega, ker je s svojo preprosto mislijo
širil vpliv, idejo slovenstva, pa tudi strankarsko, razredno politično prepričanje. V letu
Grizoldove smrti je Wurzer spisal in v Novicah objavil kratke obsmrtne misli, ki pojasnjujejo to trditev. Tako se glasijo: »Pri volitvah, katerih se je vselej udeleževal, se je
pokazal kot izurjen in ročen govornik. Poslednja mariborska volitev, ki je za nas nesrečna
bila, mu je zelo k srcu šla. Že prej nekoliko bolehen, začne od te dobe zmiraj bolj hirati
in v močeh pešati, in pred ko leto dni poteče, nam ga nemila smrt prerano vzame.«
Nedolgo po marčni revoluciji se je Grizold oglasil v Slomškovih Drobtinicah (1851). Priobčili
so mu pesem Pozdrava slovenske gerlice. Kratko pesem, ki je slavila in spodbujala slovenstvo, je podpisal kot Davorin Grizold Ruški. Tudi kasneje je, tako kot Wurzer, rad poudarjal
lokalno pripadnost. Čez tri leta mu je isti časopis objavil še pesem Zadovoljni kmet. Opeva
lepote narave in kmečkega življenja, vliva zaupanje v boga in se kot dober kmet priporoča
srečnemu življenju, nebeškemu veselju. Nič posebnega, a glavne dimenzije njegovih nazorov
se dajo razbrati. Iskreno katoliško vero, ljubezen do rodnega okolja in poštenega kmetovanja.
Nič svetovljanskega. Pač v stilu izpovedi ene od kitic njegove pesmi, ki govori:
Bralec bo opazil, da nekatere v tekstu obravnavane osebe same različno zapisujejo svoja imena, kdaj drugič pa jih
drugi avtorji različno poimenujejo in zapisujejo
17
Gena Pen, 130 let Marijine cerkve na Smolniku, tipkopis, Ruše 1991
16
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Vsak kmetič ´ma lahko veselje,
Kateri pravično živi.
Čez dan si on žvižga in poje
In zvečer pa sladko zaspi.
A nedolgo zatem je Grizold razkril, da življenje le ni tako spokojno. Njega je silno peklil
politični liberalizem, še zlasti tisti, ki je zviška gledal na slovensko vprašanje. Tega svojega nagnjenja ni skrival in v časnikih so se ob raznih njegovih manj pomembnih kratkih
novicah iz Ruš (o tatovih in drugih tolovajih, hudi zimi ali pomanjkanju, o tem, kako so
podirali velikanski kostanj, o slabi prodaji lesa in skromnem pridelku domačega olja …)
začeli pojavljati njegovi politično precej agresivni članki. Uredniki slovenskih časopisov
so jih radi tiskali in so Grizolda spodbujali, naj jim le še pošilja svoje prispevke. To je bilo
v letih 1865/66/67, ko je Grizold že bil predsednik KBD v Rušah in so na Štajerskem ter
drugod čitalništvo, knjižničarsko delovanje ter taborska srečanja z agitacijskimi nastopi
vred bili zelo spoštovani. Narod se je res pričel prebujati, čeprav ne v domačem okolju
in ne v deželnem zboru ali celo med vrhunskimi slovenskimi intelektualci takrat ideja
Zedinjene Slovenije ni segla čez zahtevo avtonomije znotraj avstrijske države in zahtevo
za večjo enakopravnost slovenskega jezika.
Wurzer je o Grizoldu napisal nekaj pretirano zanosnih stavkov, a v bistvu so blizu resnici.
Pravi: »Nisem še najšel med kmeti bolj izobraženega ko je bil Grizold in čerstvejega narodnjaka tudi ne. On je zares gorel za slovenščino, rad popeval in pesmi zlagal.« Grizold
pa je v Novicah o svojem domačem jeziku razmišljal: »Več časa že se bori v naši fari
slovenščina z nemščino; pa vidi se, da bo vendar le slovenščina zmagala, kajti čedalje
bolj se zavedajo naši kmetje, koliko jim je omike potreba, in živo spoznavajo, da njim …
in vsakemu narodu brez znanja materinega jezikaje nemogoče do prave omike priti.«
Ko se je isto leto oglasil še v Slovencu, je sporočil, da se je osnovala »družba slovenskih
rodoljubov, da bi čitali in podpirali slovenske časnike.« Spodbujal je, da »naj bi se tudi
še v več drugih krajih napravile enake.« Končuje članek tako rekoč z zapovedjo: »Kakor
dozdaj bodi vam vselej drag vaš materin jezik, naj pravo rodoljubje in iskrena ljubezen
do slovenske domovine bodi vedno vaša dika in slava!«. Še podpis: Pohorec.
Poslanec J. Vošnjak je po »narodni veselici«, ki so jo imeli na Smolniku (šlo je politično
propagandni shod), Novicam poslal poročilo, v katerem je za Grizolda našel sledeče
besede naklonjenosti in pohvale: »Da bi mi imeli v vsaki občini, ali vsaj v vsaki fari le
enega Grizolta, pač bi se nam ne bilo treba bati za naš narod!«
Grizold je včasih v svojih kritikah nasprotnikov zagotovo pretiraval. Izbiral je zelo ostre
besede in zdi se, da bi najraje hkrati in ves žolč zlil nanje. Posebej se je jezil na gradčane
in mariborske Nemce, zlasti politike. Po tem, ko je Grizoldova politična izbira izgubila
neke volitve, je grmel nad g. Seidlom, ki da je z agitacijo tako zmedel kmete, da so nam
na volitvah »Nemce in nemškutarje vsilili.« Grizoldovi očitki pa ne lete le na Nemce. Tudi
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svoje rojake ošvrkne in pravi: »Prepričani smo tudi, da so nam veliko bolj pravični ptujci
kakor domačini, kteri slovenski kruh jedo in žlahtno srago iz slovenskih goric ližejo …«
Popusti pa Grizold ne - prav v stilu »Dol stopim pa kar …« In že seje optimizem: »Prav
huda in terda se povsod godi nam revnim Slovencem, pa stari pregovor pravi: »Kjer je
največa sila, tam je roka božja mila!« Zato ne gre obupati, pa tudi rok ne križem držati;
boj je sicer hud, ali zmaga bo vesela, ako bog da in sreča junaška! Huje ko nas bodo
napadali, bolje se bodemo zavedali in jasneje spoznavali, kako nesramna je nemška
kultura, ki drugega ne zna, ko mirnega Slovenca dražiti in mu svete pravice kratiti. Bog
pomagaj, da bi vrli Kranjci stanovitni ostali in pri volitvah zmagali. Srčnost velja.« In
Grizold je vneto ter pogosto in ostro pisal.
Medtem ko je odločno branil svoja stališča, je bi precej nestrpen do drugih. Že leta 1861,
po blagoslovitvi cerkve na Smolniku, je v Novicah ostro napadel Tagespošto, »to našo
gadjo sovražnico«. Piše Novicam in pravi: »Potoženo naj vam bo, drage »Novice«, kako
nas naši domači ljudje černijo po svetu« in pišejo, »da celi spodnji Štajar zahteva nemške
šole in uradnije. To je toliko resnice, kakor da norec trdi, da samo on je čeden, drugi vsi
pa so nori … Sram naj jih bo, kteri nam hudo želijo, mi pa hočemo hvaliti Gospoda, ki
je nam terdno voljo dal, ostati zvesti sinovi materi svoji!« (V resnici je bilo na primer
prebivalstvo v Mariboru pred prvo vojno v veliki večini nemško, kar se je dramatično
spremenilo, obrnilo šele po vojni.) A Grizold je bil pač velik nasprotnik »duha liberaluhov« in je bil prepričan, da ta duh njegovih prebivalcev planin »ni omamil«.
Nekatera druga politična stališča Davorina Grizolda so bila še bolj problematična.
Poglejmo, kaj je na primer mislil o kočarjih. »Kakor se zdaj kočarji nad kmeta, tako se
kralji nad cesarja vzdigujejo«, je pisal v Slovencu. Bil je prepričan, da »je nek zakoten
vsevednež in rešnik stiskanih lažnjivo kočarje podšuntal … naj jarm podložništva raz
sebe stresejo« in da od tedaj ni več miru. »Vnela se je vojska, ki že leta terpi«. Dobro
pazite, svari pred kočarji. »Lahko nehvaležnik dobroto, katero smo mu skazali, čez nekaj
let v pravico spreminja, in dobrotniku bi se zamoglo goditi, kakor tistej lisici, ktera je
prosečnega na pol zmerznjenega ježa v svojo luknjo vzela. Nehvaležnež namreč, ko se
segreje, začne se stegovati in lesico s svojimi bodali tako pikati, da je svojo … morala
zapustiti. Pametnemu eno oko dosti!«
Svojo precej nazadnjaško držo, ko ne gre za narodoljubnost, pač pa za druge interese, je
Grizold še večkrat jasno izpostavil. Industrializacija, razvoj … mu niso bili povsem
po godu. Pisal je v Novicah: »Napotek so tudi fabrike, kterih gleštamo v naši fari tri: dve
steklarnici in eno papirnico; tudi železna postaja nam v tem oziru nič hasna ne donaša;
in tako imamo zmiraj dosti mešance« … In hitro doda nekaj »pozitivnih« in nekaj zahval vrlim duhovnom (takrat to še ni bil Wurzer), pa tudi učiteljem, »kteri so vsi iskreni
domoljubje« ( za učitelje so drugi pisali prav nasprotno), o kakšnem narodno zavednem,
na narodnostnem področju aktivnem duhovniku pa tudi ni bilo nikjer govora.
Podobno nazadnjaško je razmišljal Grizold o ljudskih šolah. Sicer je znal zanimivo
napletati besede, všečno, a poglejmo konservativnost vsebine. Tako sporoča svoje
stališče v zvezi z volilnim nastopom nekega političnega konkurenta: »Zadnjič je tudi
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še omenil ljudske šole ter rekel >Dokler se ne odpravi konkordat, in se ne loči šola od
cerkve, dotle ni mogoče, da se kaj zboljša<! Vidite ga ptička, kako drobno glavico ima,
in pa kako prijetno poje!!!«
Davorin Grizold je bil precej kontroverzna osebnost. Za razliko od Hleba in Wurzerja,
pa kasnejših ljudskih voditeljev, župana Goriška in mladih učiteljev ter ostalih. Za boljše
razumevanje vsega tega bi bilo potrebno premisliti širše okoliščine, duh časa, osebne
interese …, a za namen te razprave je to preširoka tema.

MATIJA WURZER (BOŽIDAR KORENJAK)
priRUŠKI
Matija Wurzer, več deset let kapelan in župnik v Rušah, se je v Ruše priselil iz okolice
Gornje Radgone (Ivanjševci). Ruški kapelan je postal 1863. leta, star torej 31 let. Župnik
od leta 1877. Takoj se je vključil v krajevno dogajanje in nadaljeval že v mladosti pričeto pot »aktivista«, pisca pesmi, dopisnika različnih časopisov, lokalnega zgodovinarja,
kronista. Wurzer sicer ni pisal na ravni nekaterih njegovih sodobnikov, takratnih pomembnih slovenskih literatov (po »čbeličarjih« in Prešernu recimo na ravni Slomška,
kaj šele na ravni Levstika, Erjavca, Jenka, Jurčiča, Stritarja, Cankarja ali Gregorčiča),
je pa bil najbolj »pismen in pišoč« v našem lokalnem okolju. Po številu del, objavljenih
pesmic, kratkih časopisnih člankov, »oglašanjih«, ga seveda »prekaša« Davorin Grizold,
a Wurzerjeva pisana zapuščina vendarle močno odstopa od ravni »neposrednega« pisanja Grizolda. Je bolj poglobljena, stilsko in drugače boljša, sistematična, analitična,
raziskovalna … Wurzer, ki je bil aktiven na področju raziskovanja in pisanja zgodovine
ruškega šolstva, cerkve, gledaliških iger, je bil kronist vse do svoje smrti 1921 in nam je
ohranil marsikaj, s čimer si lahko pojasnimo pretekla dogajanja, razpoloženje v kraju.
Svojih del pa ni mogel postavljati ob bok na primer delom takrat mladega Janka Glaserja,
ki nam je (predvsem kasneje) s pisanjem kratkih člankov, v katerih je bil bistveno bolj
kritičen, »strog« do virov, prav tako ohranjal informacije, ocene, brez katerih bi v naši
krajevni zgodovini zazevala precejšnja vrzel.
O tem, da je Wurzer »ob sveči, in kasneje, v zadnjih desetih letih svojega življenja že ob
svetlobi Pogačnikove in falske elektrike« prebedel marsikatero noč, nas prepričajo njegovi objavljeni teksti. Še bolje pa se o tem lahko prepričamo, če si ogledamo rokopisno
dediščino, za katero je Glazer poskrbel v »svoji«, danes univerzitetni knjižnici. Prav tako
pomembne informacije o Wurzerjevem prispevku dobimo z vpogledom v knjižničarsko
zapuščino, ki se je v desetletjih njegovega delovanja nabrala v ruški župniji. Wurzerja bi
mirno lahko imeli za prvega ruškega »knjižničarja«.
Ob premišljanju Wurzerjeve vloge in pomena za Ruše ter naš »narod« je treba najprej
omeniti njegova prizadevanja za ustanovitev bralnega društva v Rušah (1865), prve ruške
knjižnice, za katero je naročal slovenske knjige in slovenske časopise. Vezane časopise
je ohranil za naslednike, za zgodovino. Veliko bral in pisal pa je že kot »šestošolec« …
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V »rosno mladih letih« je bil celo »aktivist«. Sodeloval je (in kasneje deloval do zaključka šolanja) kot ustanovnik pri nastajanju dijaškega društva Danica in dijaškega
rokopisnega lista (Zorica)! Seveda je prispeval tudi svoje članke.18
Božidar Wurzer je rad zahajal v planine. Tam, v planinah so se tudi dogovorili vse
potrebno v zvezi z ustanovitvijo Kmetskega bralnega društva Ruše! Josip Teržan se v
Kroniki (SPD RUŠE 1907-1973) tega spominja tako:
»Prvi opis izleta preko Pohorja je napisal ruški župnik M. Wurzer … Preko Pohorja so
šli ruški župnik, Hleb in Hlebovka … spremljala sta jih navdušena planinca in narodnjaka Jožef Glaser in Grisold … Na skupnih izletih po zelenem, prirodnih lepot obilnem
Pohorju so se pohorski možje vzpodbujali, krepili svojo nacionalno zavest in sklenili
ustanoviti Bralno društvo v Rušah … S tem je bil položen prvi temeljni kamen narodnemu prebujenju …« Davorin Lesjak, pobudnik ustanovitve planinskega društva, je
prišel v Ruše veliko kasneje. Opazno pa je, da Teržan poudarja vlogo Wurzerja in Hleba
in piše, da sta ju Glaser in Grisold »spremljala«.
Kmečko bralno društvo s svojimi pomembnimi člani je usodno vplivalo na usmerjanje
družbenega razvoja v Rušah. V mislih imam narodnostno zavest, pisanje zgodovine,
politično aktivnost, ustanovitev (kasneje ljudske) knjižnice, prizadevanja za razvoj slovenskega šolstva, gledališča, sokolstva, gospodarstva.
Spiritus agens Kmetskega bralnega društva je bil Wurzer. Glazer je pisal o njem: »Ta
mož je dal pobudo za ustanovitev …«. Župnik je napisal tudi Povabilo v društvo. Le-to
ni bilo kakšno prazno leporečje, ampak čisto konkreten poziv. Pozival je rekoč, »da je
naša sveta dolžnost, da rok križom ne deržimo« in da »se ljubezen v …djanji kaže. To
se med drugim godi, da kupuje rad slovenske bukve in jih bere, da si naročuje tudi
slovenske časnike ali novine. Kako bi mogli slovenski rodoljubi slovenske časnike na
svitlo dajati, ako bi za nje kupcov ne bilo? In bi mi ljubili svoj narod, ako bi le ptuje časnike podpirali, svoje pa zginjavati pustili?«
Wurzerjevemu pozivu so kmalu sledili »velikaše ruške fare«, kot sam piše. Zbirali so
se na različnih druženjih, prepevali, imeli govore, politično agitirali, prispevali denar,
V UKM si lahko ogledamo Wurzerjeve rokopise ter objavljene članke v Drobtinicah, Novicah, Suedsteierische Post
(Ruše, starodavna božja pot in nekdaj učenosti zibela, Nekdanje šole v Rušah, Der Chronist von Maria Rast; Das Raster
Gymnasium; Die Ordination in der Raster Kirche). Morda še bistveno bolj zanimiva je njegova rokopisna zapuščina. O tem
najdemo informacije tudi v Glazerjevih Razpravah … (Wurzer je svojo rokopisno literarno dediščino zapustil v različnih
»zvezkih« z naslednjimi (pod)naslovi: Sostavki slovenski i popevke; Popivke, sostavljene od Mat. Burcara. Zorica. Zabavni
i poučni spis; Sestavljana ilirska i sbirka ilirskih reči; Slovenski sostavki. Ljudsko blago. V UKM se lahko seznanimo še s
številnimi drugimi posamičnimi rokopisi, ki niso v obliki »zvezka«.
Velika škoda je, da so nekateri zapisi, tudi Wurzerjevi (njegova »knjižica«, ki jo omenja nečak J. Kavčič), izgubljeni. Najbrž je za vedno izgubljena tudi župnijska kronika iz obdobja po Mezneriču do leta 1895-izginila je
med okupacijo. Je pa ohranjena »Wurzerjeva« kronika, izredno zanimiva in informativna. Veliko kajpak pove
tudi o Wurzerju samem.
Kot pomenljivo »obrobnost« dodajmo informacijo o tem, kako se je »podpisoval« Wurzer pod različnimi
članki: Matija (V)Wurzer, Božidar Korenjak, Ruški, Priruški, B.B, M. Burcar, Mato Burcar … Najmanj, kar je vredno
poudariti, je dejstvo, da se je priseljenec v Ruše tako identificiral z Rušami, da se je po njih tudi poimenoval.
Ne more pa uiti pozornejšemu bralcu niti dejstvo, da je svoj »nemški« priimek Wurzer poslovenil v Korenjak.
Njegov sodobnik, ruški učitelj Lichtenwallner, se je na primer tudi preimenoval v Senkoviča.
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kupovali knjige, naročali in brali številne časopise (Novice, Slovenec, Umni gospodar,
Mir, Zgodnja Danica, Slov. Glasnik, Učit. Tovariš, Ilirski Primorjan, Stimmen aus
Inneroesterreich …) Njegovi najzvestejši sotrudniki so bili, kdo drug kot Hleb, Glaserji,
Grizold, Sernci …, v glavnem kleni smolniški kmetje, rodoljubi. In, razen v nekaj mestih,
je bilo naše bralno društvo prvo v kmečkem okolju na Štajerskem. Kako se je dejavnost
društva kasneje razcvetela, je stvar kakšne druge razprave. Nedvomno pa je bilo KBD
Ruše bistveno za razvoj domoljubja, ljubezni do materinega jezika, politično in sicer
napredno, studenec napajanja vaškega družabnega življenja. Tudi v kasnejši ruški zgodovini so imela posamična društva izreden pomen, a nobeno (ne Sokolsko, ne Planinsko,
ne različne Svobode …) takega, kot kmečko društvo, ki je kasneje, v času industrializacije Ruš, izpustilo označbo »kmečko«. Narodni duh, ki ga je Wurzer gojil že v svojih
dijaških letih, je na primer odzvanjal ob otvoritvi nove šole »štirirazrednice« leta 1896.
Takrat, ko so ruški predstavniki v gradbenem odboru, kmetje (Grizoldov potomec) preprečili mogočnemu tovarnarju W. Woschnaggu, nosilcu germanizacijskih teženj, da bi
na zgradbi ob slovenskem napisu Ljudska šola stal še napis v nemščini.
Nekoliko kasneje, po prvi svetovni, so Rušani ponovno pokazali narodno ozaveščenost.
Ko je v Ruše (k birmanju otrok) prišel knezoškof Mihael Napotnik, se je namreč zgodil
»incident«, kakršnega bi si škof prej le stežka predstavljal. Pomenil je, da so Rušani bolj
zavezani »slovenskemu« kot »katoliškemu«. Wurzer je to zapisal v cerkveno kroniko tako:
»Bila je slaba trgatev in zelo kislo vino. Drugega ni bilo posebnega, razen da je bila 20. 5.
1919 birma. Prevzvišenega Rušanci niso hoteli pozdraviti, slabo ga sodeč in očitajoč mu
nemško mišljenje.« Z »Rušanci«, tako bi zapisal Wurzer, res ni bilo lahko češenj zobati.
Zlasti ne, kadar je šlo za »narodov duh«, svobodo, kulturo. O tem se lahko prepričamo
še iz enega Wurzerjevega zapisa v kroniki, ki je nastal leta 1914.
»Leto 1914 je bilo začetek svetovnega gorja … Vojna napoved je vznemirila vse tedanje
avstrijske narode, zlasti pa še hudo zadela nas Jugoslovane. Naši fantje kakor tudi možje
ruške župnije so se srčno odzvali vpoklicu in odšli na bojišča … Vedli so se … vzorno,
zlasti je hvalevredno, da so si ohranili moralno trdnost in zvesto narodno prepričanje.
Doma v Rušah pa je tedaj divjalo denuncijanstvo nekaterih nemškutarskih elementov … Vse denuncijacije so bila podla laž in izmišljotina, radi katerih je morala v zapore
graškega vojnega sodišča vsa ruška inteligenca, pa tudi navadni delavci … Celotno je
bilo preganjanih 24 ljudi, ki so jih vlekli v Gradec zvezane in uklenjene kot razbojnike
v veselje mariborske in graške fakinaže kakor tudi nemške inteligence. Preganjance je
ta svojat pretepala po mariborskih in graških ulicah in jih zasramovala na način, ki ni
bil več človeški.« Več kot očitno je, kako je župnika prizadela takratna zla usoda. Je pa
zanimivo »nihanje« njegovih čustev. Pne se v loku od navdušenja nad »našimi fanti«,
ki jih je Avstrija pošiljala v boj na vse konce in kraje, pa do odkrite averzije do nemške,
»graške fakinaže kakor tudi do nemške inteligence«, za katero so »naši fantje« umirali v
strelskih jarkih, na frontah. Pripišimo, da je bil nemške okrutnosti deležen med drugimi
tudi ruški kapelan Janko Ilc. Zanimiv je še zapis iz limbuške kronike (1914), ki pravi:
»Od 3. 8. do 15. 10. je bil župnik Andrej Bračič v preiskovalnem zaporu, ker je bil osumljen veleizdaje in razžalenja Veličanstva«.
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Čez nekaj let (1918) je Wurzer spet pisal vzhičeno: »To leto je bilo tudi tako srečno, da
se je končala grozovita svetovna vojna.« In v znanem narodno zanosnem stilu nadaljuje:
»Z prvim novembrom se je ustanovil narodni svet … Z prvim decembrom pa se je po
vseh večjih krajih slovesno praznovalo narodno ujedinenje ali ustanovitev Kraljestva
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Rušani so se tudi peljali na lepo okrašenih vozovih v
Maribor z pomembnimi napisi. Prvi voz je imel verige in napis »Mali Belgrad«. Tako
so namreč imenovali naši narodni nasprotniki Ruše zaradi njih narodnosti in zaradi
veleizdaje obtoženih Rušanov. Političnih nasprotnikov ni bilo. Vsi smo bili edini, trdno
verujoč, da je sedaj zacvetela prava narodna svoboda.«
Seveda se je kasneje izkazalo, da je bilo navdušenje nekoliko pretirano. Ne v skupni
Jugoslaviji Slovenci nismo bili svobodni in še manj seveda v času okupacije, druge svetovne vojne. A če za to obdobje navedemo le kratek citat Fritza Nogglerja19, medvojnega
šefa šole iz šolske kronike, bomo dobili samo še eno potrdilo o »ruškem značaju«,
kakršen se je zgradil v desetletjih, odkar se je Wurzer priselil v Ruše. Takole poroča
Noggler: »Rušani za »novi red« niso navdušeni, da govorijo samo slovensko in da s
svojim celotnim vedenjem kažejo Nemcem sovražno razpoloženje.« Nemškutarjem in
nacizmu zavezanim učiteljem, vodstvu šole, orožnikom, nemškemu vodstvu Tovarne za
dušik, kulturbundovcem in drugim pripadnikom ponemčevalnih organizacij ni uspelo
zlomiti narodne zavednosti. Potem so se tolažili, češ, imamo pač opravka z Balkanom.
Jasno je, kako zelo pomemben je tudi »kolektivni duh«, ne le morebiti »avantgardnost«
nekaj posameznikov ali ozke elite. V 19. stoletju je Wurzer to razumel. Pa tudi če ni,
je spontano napletel izredno močno nit, s katero so tkali našo zgodovino. Tkali so je
povezani. Wurzer je bil, kot je bilo prikazano, iskren, globoko veren duhovnik, ki je v
svojih zapisih izražal tudi izredno spoštljivost do predhodnikov. In močno vplival na
duhovščino svojega časa. Znal je poiskati vezi z mogočnimi kmeti, obrtniki, preprostimi
ljudmi, šolniki, tistimi, ki so vlekli voz v društvih in z drugimi, s katerimi se je srečeval
v vsakdanjem življenju. Živel je v zelo dobrih odnosih tudi z oblastjo, županom, ženami
ruških veljakov, ki se niso obotavljale, če je bilo treba organizirati kakšno cerkveno ali
posvetno slovesnost in celo globoko seči v žep … Vse to lahko preberemo v kroniki.
Tudi to, da je Wurzer leta 1902 postal častni20 občan kar štirih občin (Ruše, Smolnik,
Bistrica, Lobnica) in da je nasploh bil med ljudmi zelo priljubljen in je deloval krajevno
izredno povezovalno. Tako, kot je za razvoj kraja tudi potrebno.

MARKO in KAROL GLASER
Med tistimi avtorji, možmi, ki so predmet pričujoče analize, je Marko Glaser najstarejši
(1806-1889). Pravi Smolničan, rojen na Smolniku 39, v hiši na »Glazerjevini«, v kovaški
družini. A sta ga študij in kasnejša kariera duhovnika vodili drugam po svetu, čeprav se
je večkrat vračal v rodno okolje. Pogosto je tod podeljeval zakramente, bil pa je najbrž tudi
19
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Brigita Kocbek, Ruško osnovno šolstvo med leti 1918 in1945, Zakladi preteklosti-stopinje v sedanjost, Ruše 1996
Ibidem
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najbolj angažiran za to, da je A.M. Slomšek blagoslovil Hlebovo cerkev. Povsem razumljivo, saj je bil M. Glaser navsezadnje Hlebov stric. Iz tega sorodstvenega razmerja najbrž
ne moremo sklepati na kakšne globlje vplive ne na nečaka Hleba ne na koga drugega, pa
tudi na siceršnje krajevno dogajanje ne. Viri o čem takem ne poročajo. Prej kaj drugega.
Marko Glaser je bil namreč sošolec in najboljši prijatelj župnika v sosednji župniji, Antona
Laha, s katerim sta si vzajemno ocenjevala svoje literarne prvence. Prav tistega Laha, po
katerem so se Rušani zgledovali, ko so ustanavljali svoje društvo, knjižnico. Morda se je
kasneje Janko Glazer v svojih biblio-biografskih študijah prav zato veliko bolj posvečal
Antonu Lahu in Matiji Wurzerju, kot svojima sorodnikoma, Marku in Karolu Glaserju.
Marko Glaser se je kot mladenič torej že preizkušal na literarnem področju. Dovolj
samokritičen je spoznal, da bi mu bilo potrebno veliko »več vaje«. A se je kot nabožni
pisatelj le pojavljal na literarni sceni. Pisal je pretežno v nemščini. Tudi prevajal je in
priredil nekaj bogoslužne literature. V kasnejših slovstvenih zgodovinah njegovo delo
ni bilo prav posebej opaženo, se pa v mariborskih institucijah (UKM, PAM, NŠAM …)
najde njegova pisana ostalina, vključno s pesmimi in črticami o zgodovini cerkve Sv.
Petra ter nekaj korespondence s sorodniki in visoko cerkveno elito.
Dr. Karol Glaser svojega sorodnika (ne eden in ne drugi svojih sorodstvenih povezav
najbrž sploh nista poznala) v obsežni Zgodovini slovenskega slovstva ni spregledal.
Objavil je celo pesem, sicer že priobčeno v Drobtinicah leta 1850. Zanimivo si je prebrati
del pesmi z naslovom »Pesem od narslajšiga serca Jezusoviga«:

Na nebi no na zemlji,
Na vseh krajeh sveta
Mi v svetem zakramenti
Častimo Jezusa.
Kor: Češeno, hvaleno,
Od vseh naj ljubleno,
Presveto serce Jezus
Na večne čase bo.
Bolj kot o literarni vrednosti velja najbrž razmisliti o tem, da je poizkus vendarle v slovenskem jeziku, kar je pomembno. Kakor je pomembno, da je M. Glaser »izdal zraven
nekih nemških molitvenikov tudi štiri slovenske«.
M. Glaser si je pogosto dopisoval na primer s Slomškom in drugimi visokimi cerkvenimi
dostojanstveniki. Njegova opazna cerkvena kariera je bila utemeljena na iskreni predanosti
veri, cerkvi in Slomšku osebno. Gotovo so k temu pripomogla tudi prizadevanja za slovenstvo, pomoč Slovencem, delujočim na avstrijskem, odlične organizacijske sposobnosti.
Tako kot nadvojvoda Janez si je prizadeval v smeri spodbujanja umnega gospodarstva,
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našega kmetijstva, in veljal za nosilca naprednih idej na področju sadjarstva ter apeliral
za pošiljanje otrok v šolo. Zanimivo, da je tudi dr. Karol Glaser dal tej »organizacijski
plati« velik pomen. Takole piše o Marku Glaserju iz »Ruš nad Mariborom«:
»Mnogo se je trudil v ta namen, da se je sedež labodskega knezoškofa iz Št. Andraža
prestavil v Maribor 1859. leta. Škof Slomšek, kateri mu je bil srčno naklonjen, ga je imenoval častnim kanonikom, cesar pa ga je odlikoval s Franc Jožefovim redom«.
Da ne bi pretiravali z narodobudnimi zaslugami v zvezi s prenosom sedeža škofije v
Maribor, je potrebno spomniti na zgodovino ideje o prenosu škofije. To seveda ne
pomeni, da bi to dejanje lahko morebiti podcenili, relativizirati pa je kakšen vidik potrebno. Zelo instruktivno je v tem smislu branje članka dr. Vincenca Rajšpa z naslovom
»Mesto Maribor na poti do škofijskega sedeža«. Ugotovili bomo, da je predlog za reorganizacijo cerkvene uprave in prenos škofije iz Št. Andraža v slovensko škofijo dal že
leta 1781 cesar Jožef II., operativni predlog pa je izdelal takratni krški škof Jožef Franc
Anton Auersperg.21
Še enega »očaka«, pravzaprav »osamelca« moramo v kratkem predstaviti, da bi podrobneje spoznali domoljubni Gla(s)zerjev rod. Ni bil Rušan, rojen je bil v »drugi veji«
Glaserjev, v Reki pri Hočah (1845-1913). To je Karol Glaser, avtor prve celovitejše zgodovine slovenskega slovstva.22
Čeprav izredno učen, delaven in plodovit avtor, pa Karol Glaser ni bil zadovoljen s
svojo kariero. Želel si je postati univerzitetni učitelj, vendar mu ni uspelo. Vso njegovo
izredno znanje mu ni pomagalo. Morda je prav to, da je bil tako zelo izobražen, ovira na
njegovi poti. Mlajšim je zabičeval, naj se posvetijo bolj specializiranemu študiju, sam pa
je »jadral vsepovsod«. Predaval je celo stenografijo. Nihče mu ni oporekal univerzalnega
učenjaštva, le malokdo mu je bil po tem enak. Po tem, ko je na Dunaju, v Berlinu študiral klasično filologijo in slovenščino, si je pridobil spoštovanje še zaradi indologije in
posvečenosti v orientalistiko, pisanja o skandinavskih jezikih … Prevajal je iz različnih
jezikov, prevedel tudi dvanajst Shakespearovih dram, a jih založniki niso objavili. Niti
številne literarne zgodovinske študije in doktorat iz sanskrta mu niso pomagali, da
bi se otresel gimnazijskih okvirov. Ostal je gimnazijski profesor, ki se ga je držal očitek, da ni dovolj pronicljiv v lastnih stališčih, da ni ustvarjalen, da je pravzaprav ostal
na nivoju deskriptivnosti, pozitivističnega kopičenja znanja, podatkov, dejstev … Pa še
nenatančen, nezanesljiv je za povrh, so mu očitali.
Morda je šel najdlje v svoji kritiki Karel Štrekelj.23
Slovenci »so se hudo motili«, trdi, če so od Glaserja pričakovali kvaliteten pregled slovenskega slovstva. V njegovi zgodovini »zastonj iščeš samostojnosti, kritične izbire in
Dr. Vincenc Rajšp, Mesto Maribor na poti do škofijskega sedeža, SHS 2006
Karol Glaser, Zgodovina slovenskega slovstva I/IV, SM 1894-1898. To obsežno delo je bilo zelo ostro napadeno, najbolj
od mlajših slovstvenih zgodovinarjev, o katerih je Glaser sam pisal zelo pohvalno. O patru Škrabcu, dr. Oblaku, dr. Štreklju,
dr. Murku je tako napisal, da »stoje na taki visočini, da so nam Slovencem na čast«. Zanimivo, da tujci do Glaserjevega
dela v štirih zvezkih niso imeli tako negativnih stališč. Tudi (neliterarni) zgodovinarji - dr. Dragotin Lončar - ne.
23
Karel Štrekelj, Zgodovina slovenskega slovstva I, II.
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obdelave gradiva: samo to zaslugo ima, da je pridno zbral daleč raztreseno in večkrat v
različnih časnikih skrito tvarino.« Razen tega ga »kazi nenavadna nemarnost v citatih«.
Štrekelj pravi, da je »Glaserjevo delo na vse strani nekritično … Glaser ne pozna nobene
karakteristike, nobene razporedbe tvarine: vse je neka pusta mešanica brez soli.« Niti
enega samega kamna Glaserjeve zgradbe ne pusti nedotaknjenega. Rušilno na vso moč.
In za nameček mu očita, da vse skupaj nekako na silo tišči v množico podatkov o splošni
in drugi zgodovini in »dela dolge zgodovinske uvode«. Po nepotrebnem, je prepričan.
Sam nimam tako trdih stališč do Zgodovine slovenskega slovstva izpod Glaserjevega
peresa. Verjetno ni pravih argumentov, s katerimi bi lahko zavrnili kritiko metodološkega pristopa, kritiko pozitivističnega načina pisanja literarne zgodovine. Vse preveč je
faktografskega in vse premalo estetskih sodb, premislekov poetike posamičnih piscev,
umevanja smeri, zvrsti itn. A da bi ne našli pri K. Glaserju prav nič vrednega, pozitivnega, to pa na noben način ne drži. Tudi, če bi bilo v celoti res, da je zgolj znašal na kup
razne podatke, imena, naslove, letnice …, bi ne smeli spregledati, da se poprej tega med
Slovenci ni lotil tako sistematično in podrobno še nihče. K. Glaser je na tem področju
pionir, oral je ledino. Zanimivo, da so ga obilno kritizirali, a tudi citirali. Niti njegov
mlajši sorodnik (da sta sorodnika, sta ugotovila šele v Karlovih poznih letih) in literarni
zgodovinar, pisec številnih biografij Janko Glaser, se ni mogel izogniti Zgodovine slovenskega slovstva. Zelo pogosto je citiral starejšega sorodnika, kakšne študije o njegovem
delu pa se ni lotil. A če so številni naslavljali na K. Glaserja ostre kritike s specifičnega
strokovnega zornega kota, je moč najti pri njem tudi precej odlik. Pustimo za sedaj
vnemar ogromno delo, s katerim je zbral potrebne podatke …, ki so v vsakem primeru
potrebni prej, preden se lahko kdorkoli loti temeljitih analiz, razvrstitev, primerjav, sinteznih razmislekov, holističnih vrednotenj. Poglejmo nekaj drugih značilnosti njegovega
pisanja, ki bi jih lahko v primerjavi s kritiko šteli za odlike.
Najprej poizkus zgodovinske umestitve, poizkus prikaza historične konotacije. Kako
bi pa bilo sploh mogoče razumeti posamično dobo, literarno smer, žanr, posameznega
pisca ali konkretno delo mimo realnih, zgodovinskih okoliščin? Zakaj se neka literarna
smer, doba, »ujame« z načinom življenja, gospodarjenja, načinom upravljanja družbe,
z razvojem znanosti, filozofije, tehnike … v realnem zgodovinskem obdobju? Kako bi
pa lahko razumeli zgodovinsko nastajanje kulturnih fenomenov, jezika, nacije … mimo
povezav s slovstveno zgodovino, kako bi razumeli nacionalni patos umetnikov, literatov,
slovaropiscev in piscev slovnic, tvorcev pisav … mimo kulturno političnih trenj, zavezništev …? Bi se morali zatekati v abstrakcije metafizičnih sistemov, trancendentalne
svetove? Ko pa so vendar vsa sreča, bolečina, ljubezen ali čustvo sovraštva, antipatije
tako presneto zasidrani v povsem konkretnem, zgodovinskem dogajanju … To, da je K.
Glaser čutil potrebo »delati dolge zgodovinske uvode« v literarna obdobja, da je skušal
priklicati razumevanje »duha časa«, bi mu morali šteti prej kot slej med zasluge. Za
»umetnika« pa se nikoli ni imel.
Glaser se je povsem jasno zavedal vseprisotnost »političnega« v življenju. Malce igrivo
bi lahko rekli: »Slep je, kdor se s politiko ne ukvarja!« V tem smislu je Glaser upravičeno apeliral na bralca, naj si bo v svesti zgodovinskega dogajanja, »ker je hrepenenje po
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svobodnejši državni obliki v neločljivi zvezi s kulturnim in slovstvenim gibanjem in ker
je vse to stremljenje vplivalo tudi na mali slovenski narod!« Tako jasno je znal začrtati
literarno politične in druge konture, da je to kar malo presenetljivo za nekoga, ki ni bil
izpostavljeni politik ali tipični politični filozof ali sociolog. Tako je pisal že v uvodu k
svoji prvi knjigi, ko še ni mogel slutiti kasnejših ostrih filipik. Ko bi si le danes nekateri
neoliberalni zametovalci kulture, umetnosti … hoteli prebrati kak Glaserjev stavek! Zdi
pa se, da se je K. Glaser v tistih svojih zrelih letih zelo hitro navzemal jasnih nacionalnih,
narodobudnih in političnih presoj, ki so osvetljevale vlogo slovstva, jezika, literature,
umetnost … Četudi o teh povezavah ni pisal na vsakem koraku. Vendar je občasno nezgrešljivo »zagrmel« in se vprašal (kot v svojem drugem zvezku):
»Kdaj se je slovenščina rabila prvokrat v službenih poslih in da se mogó sklicevati na te
pojave tisti Slovenci, katerim je naš narod izročil najvažnejši narodni pôsel: zagovarjati
naše pravice v raznih zakonodajnih zborih.«
Zato ni čudno, da se je K. Glaser navduševal nad ilirizmom in pisal: »V Napoleonovih
časih uže se je slovenščina uvela v šole in rabila tudi kolikor toliko v uradnih spisih. To
se naglašaj in naglašaj vselej!«
Da je slovensko slovstvo Glaser skušal razumeti ali vsaj predstaviti v zgodovinsko političnem okolju, je njegova prednost, ne slabost. S tem je hkrati precej direktno opozarjal
izvoljene posameznike ljudstva, kaj jim je početi in kako se morajo boriti za nacionalne
interese. Njemu med politike ni uspelo priti. Zdi se, da tudi ni daleč od resnice, če zapišem, da je bil Karol Glaser v takratnih razmerah demokrat in domoljub. Zapustil je
številne misli, ki to potrjujejo. Na vsakem koraku je pozival k odporu do poniževanja
Slovencev, do poskusov razvrednotenja slovenskega jezika. In Slovenci, tako misli, naj si
zgrade svojo zgodovinsko samozavest tudi skozi poznavanje svoje slovstvene zgodovine,
ponosa vredne! In ker K. Glaser ni bil ne politično ne drugače »slaboviden«, je »zbadal«
tiste Slovence, ki so bili preveč »uležani« in konformistični z opozarjanji, da nimamo
(dovolj) slovenskih šol, knjig in knjižnic, da nimamo napisane niti svoje slovstvene zgodovine, da ne beremo dovolj slovenskih časnikov, da ne cenimo dovolj lastnega znanja.
Zato pa, opozarja, »nemški pisatelji - profesorji se odlikujejo, slovenski pa prezirajo.«
Kako tipično slovensko!
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Vlasta Stavbar

Janko Glazer (1893–1975)
in Maribor v obdobju med
obema vojnama

V

čast in veselje mi je kadar lahko govorim o profesorju Janku Glazerju. V UKM,
od koder prihajam, se namreč dnevno srečujemo z njegovim delom – kadar govorimo o razvoju knjižnice, njeni vlogi v Univerzi ter njeni zgodovini, katalogih,
knjižničnem fondu, dragocenostih, tako raritetnih kot rokopisnih, razstavni dejavnosti,
domoznanstvu, kulturni zgodovini mesta. »Profesor Janko Glazer je namreč od konca
prve svetovne vojne do svoje smrti leta 1975 bistveno oblikoval duhovni svet Maribora:
bogatil ga je s poezijo, mu utiral pot k znanju in znanosti ter ga utrjeval v slovenstvu.«1
Prav gotovo pa so tudi leta Glazerjeve mladosti in dogodki ob začetku prve svetovne
vojne sooblikovali Glazerjev odnos do slovenstva.
Na Glazerja je močno vplivala domača pokrajina, zlasti še Pohorje z Rušami. Tu se je
pri odličnih učiteljih (Jožefu Lasbacherju2, Davorin Lesjaku3, Matija Lichtenwallnerju4,
Tomaž Staniju5) obiskoval ljudsko šolo (1899-1905) in prebral vse, kar mu je prišlo pod
roke. Nanj je posebno vplival učitelj Lichtenwallner, poznejši Senkovič, ki ga je uvajal
v osnove metrike in mu posojal knjige. Za to dobo Glazerjevega duševnega razvoja in
oblikovanja svetovnega nazora je zanimivo, da je po« knjigi hrepeneči učenec prišel
do Stritarjevih Kritičnih pisem in da je narodnozavedna domača hiša nanj vsestransko
Petindvajset let Glazerjevih nagrad. Predgovor Bruno Hartman. Maribor 2011.
Jožef Lasbacher, šolnik (28. 2. 1858, Stavenski vrh (Radgona) – 1. 12. 1929, Ruše). Po službovanju v raznih krajih je prišel
v Ruše, kjer je leta 1891 postal nadučitelj, 1924 se je upokojil. V Rušah se je pod njegovim vodstvom zgradilo novo šolsko
poslopje. Bil je dejan v številnih narodnih društvih (Učiteljsko društvo za mariborski okraj, Požarna bramba, Podravska
podružnica SPD, Kmetijska podružnica, Bralno društvo). Dolgo obdobje je bil član občinskega odbora v Rušah, v letih
1911 do 1921 mu je načeloval kot župan. Odločno se je zavzemal za narodnostne pravice. Ob izbruhu vojne je bil med
tistimi Rušani, ki so jih odpeljali v graške zapore. Slovenski biografski leksikon (odslej SBL), 1. knjiga. V Ljubljani 1928, str.
619.
3
Davorin Lesjak, planinec (10. 10. 1872, Celje – xxx). V letih 1891 do 1924 je služboval v Rušah. Dopisoval je v razne
politične časnike (Slovenski gospodar, Domovina, Südsteir. Presse …) V Rušah je bil ves čas med glavnimi narodnimi
delavci. Sodeloval je v raznih društvih (Bralno, Pevsko, Sokol …). Ob prevratu je bil predsednik Narodnega sveta v Rušah,
od leta 1930 ruški župan. SBL, 1. knjiga, V Ljubljani 1928, str. 639.
4
Matija Lichtenwallner, od l. 1924 Senkovič, šolnik in pedagog (23. 10. 1867, Središče ob Dravi – 25. 2. 1955, Maribor).
Od l. 1887 do konca prve svetovne vojne je služboval v Rušah in po njegovi zaslugi je ruška šola postala ena najboljših
osnovnih šol v okraju. Po vojni je postal šolski nadzornik za mesto Maribor. SBL, 3. knjiga. Ljubljana 1960-1971, str. 289-290.
5
Tomaž Stani, kulturno-prosvetni delavec (9. 12. 1872, Črešnjevec pri Selnici ob Dravi – 3. 4. 1957, Ruše). Od leta 18961925 je služboval v Rušah. Bil je dolgoletni tajnik posojilnice. Sodeloval je v raznih društvih, vodil je knjižnico Bralnega
društva, pozneje ljudsko knjižnico. SBL, 3. knjiga. Ljubljana 1960-1971, str. 437.
1
2
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vplivala«.6 Ljubezen do knjige, spoštljiv odnos do zemlje, ki rodi, in vztrajnost z delovnimi navadami so bili dediščina rojstne hiše, od koder se je dvanajstletni deček izpod
Pohorja odpravil na mariborsko (klasično) gimnazijo, ki jo je obiskoval v letih 1905-1913.
Mladi Glazer se je zavedal težkega finančnega položaja doma, zato je šolanje vzel zelo
resno, kljub temu, da nemščine ni znal je po prvem semestru prinesel domov odlično
spričevalo. Enako tudi ob koncu šolskega leta. Za nagrado mu je oče obljubil slovensko
knjigo. Glazer si je zaželel pesmi in oče, ki je cenil knjige, mu je kupil drugi in tretji
zvezek Gregorčičevih Poezij (prvi je namreč že bil razprodan). Ta dogodek priča o narodni zavesti v Glazerjevi hiši. Glazerjevi starši so bili namreč zavedni Slovenci. Visoka
nacionalna zavest je bila za Glazerjev rod zelo značilna. Glazerjev oče je bil naročen na
liberalni Slovenski narod.
Omeniti pa velja, da sta bila oče in mati med tistimi Rušani, ki so jih ob izbruhu vojne leta
1914 zaprli v Gradcu. V Poročilu vojaške in vladne komisije za Štajersko je tudi zavedeno, da sta posestnika Alojz in Marija Glaser, Glazerjeva starša, ovadena zaradi zbiranja
denarja za Srbijo v času vojne. Oče je bil leto kasneje zaprt še enkrat. Trdna pripadnost
Glazerjevih staršev slovenstvu je bila v Rušah, obmejnem in od nemštva ogroženem
kraju, gotovo velikega pomena tudi za mladega Glazerja. Iz Poročila lahko razberemo
tudi, da je bil župan Viktor Glaser iz Smolnika, ki je skupaj z učiteljem Lesjakom leta
1908 ustanovil društvo, zaradi velikosrbske propagande v Rušah in tudi zaradi udeležbe
na manifestaciji ob razvitju prapora v okviru sokolskega zborovanja, priprt.7 Med preganjanimi so bili zaradi srbofilstva tudi že omenjeni Glazerjevi učitelji: Josef Lasbacher in
njegova hčerka Albine, Mathias Lichtenwallner , sokol Martin Lesjak in Thomas Stani.
Slednjemu je bilo kot srbofilu očitano podpiranje velikosrbske ideje.8 V prvih mesecih
prve svetovne vojne so namreč avstrijske in civilne oblasti ob splošnih vojaških ukrepih
pritisnile na pojave, gibanja Slovencev, ki so se jim kakor koli zdela sumljiva.
Prav gotovo je takrat 21 letnemu Glazerju, študentu v Gradcu, tudi ta dogodek pustil
pečat v razumevanju narodnostnega boja in odnosu do slovenstva in rodoljubja.
Ob izbruhu vojne tudi ga je doletela enaka usoda kot ostale. Junija 1915 je moral obleči
vojaško suknjo. Dodeljen je bil 47. pešpolku v Mariboru. Razporejen je bil kot študent
filozofije v skupino C, kar je pomenilo, da ga je čakala pisarna. Tako je Glazer tri in pol
leta prebil v vojaški pisarni v Mariboru. V tem času se je posvečal pesniškemu ustvarjanju. Kot vojak se je Glazer spomladi 1917 poročil z Marijo, rojeno Robnik, doma iz
Čandrovine. Novembra 1917 se mu je rodil sin Matjaž, pozneje imenovan Matija.9 V letu
1918 je obiskoval tudi predavanja na univerzi v Gradcu.
Pomemben mejnik v Glazerjevem narodnostnem udejstvovanju je pomenilo leto 1918.
Glazer je tako konec vojne dočakal v Mariboru. 1. novembra 1918 je odšel v Ruše, kjer
Viktor Vrbnjak, Spremna beseda. V: Glazer Janko, Razprave – članki – ocene. Maribor, 1994, str. 5.
Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914-1917. Poročili vladne komisije. Pripravil dr. Janko Pleterski. Viri 1.
Ljubljana 1980, str. 41.
8
Prav tam.
9
Ciril Stani, Življenje Janka Glazerja. V: Glazerjev zbornik. ČZN 13=48, 1977, str. 9.
6

7
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so tega dne ustanovili narodni svet in narodno stražo. Za tajnika narodnega sveta je bil
izvoljen Glazer, predsednik pa učitelj Davorin Lesjak. Še isti večer so prevzeli ruško
tovarno dušika, za katero so se bali, da jo bodo Nemci uničili.
Kljub svoji odmaknjenosti in zadržanosti je Glazer v 4. novembra 1918 skupaj s sokolsko
četo prišel iz Ruš v Maribor in se pridružil Maistrovi vojski za osvoboditev Maribora
in severne meje.10 Dobil je delo pri intendanturi in med drugim pomagal oblikovati slovensko vojaško terminologijo. Proti koncu leta 1918 je bil kot ostali visokošolci oproščen
vojaške službe in pred božičem 1918 je bil Glazer spet doma.11
V letu 1919 se je odpravil v Zagreb, se vpisal na slavistiko in germanistiko in istega leta
izdal svojo prvo pesniško zbirko Pohorske poti.12
Temu političnemu udejstvovanju v času prve svetovne vojne se je po njej usmeril v vsestransko kulturno delo v Mariboru. Delal je kot profesor in leta 1926 prevzel vodenje
študijske knjižnice. Zelo pomembno delo je poleg knjižničarstva pomenila priprava literarnozgodovinskih prispevkov o slovenskih kulturnih delavcih severovzhodne Slovenije
za Slovenski biografski leksikon. Kot pomembno narodno delo je potrebno omeniti sourednikovanje skupaj s Franjem Bašem Časopisa za zgodovino in narodopisje (pravzaprav
je dejansko bil njegov urednik za književno zgodovino, jezikoslovje in narodopis). Med
etnologi je bil zaradi svojega dela na področju narodopisja zelo cenjen in zaslužen »za
slovstveno folkloristiko tudi strokovno.« Menijo, da »čeprav je bil le malo časa Murkov
študent, je dobil dovolj podlage za spoštovanje »ljudske kulture«.«13
Kljub temu, da se v obdobju med obema vojnama ni politično izpostavljal, je s svojim delom
dal velik pečat kulturnemu in znanstvenemu razvoju Maribora. Izredne zasluge si je v času
med obema vojnama pridobil z delom za študijsko knjižnico, kjer je bil zaposlen vse do 22.
aprila 1941. Nemci so ga s prvo skupino slovenskih mestnih uradnikov odpustili iz službe.
Prav gotovo je temu še posebej botroval slovenski narodnostni značaj Janka Glazerja. Temu
je po odhodu iz Maribora nazaj v Ruše sledilo v času vojne izgnanstvo v Srbijo. Po vrnitvi
je do svoje smrti živel v hiši poleg svoje rojstne hiše, ki mu jo je zapustil oče.
V času izgnanstva v Aranđelovcu ni imel službe, ker kot mestni bibliotekar ni bil državni uslužbenec in ni mogel dobiti profesorskega mesta. Pri Nemcih zaposlitve ni maral
iskati. Z družino se je med izgnanstvom preživljal s kmetovanjem.14
S prihodom nove jugoslovanske vlade v oktobru 1944 je Glazer pričakal osvoboditev
Beograda. Takrat je prišel v stik z Edvardom Kocbekom, dr. Josipom Rusom in dr.
Antonom Kržišnikom.
Ob vrnitvi v svoje rodne Ruše je bil Glazer zelo bolan, zato je šele 15. oktobra 1945 ponovno prevzel mesto ravnatelja študijske knjižnice. Lotil se je obnove, saj so jo Nemci
10
11
12
13
14

Marko Šnuderl, Prijatelj iz mladih let. V: Glazerjev zbornik. ČZN 13=48, 1977, str. 18.
Stani, ČZN, str. 10
Prav tam.
Marija Stanonik, Folkloristični portreti iz 20. stoletja. Ljubljana 2013, str. 289
Prav tam, str. 11.
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razbili. Knjižnico je bilo potrebno obnoviti in na novo urediti. V povojnem obdobju se
je Glazer ponovno posvetil tudi pesništvu. V pokoj je Glazer odšel leta 1959, vendar je
ostal knjižnici zvest tudi v letih po upokojitvi. 16 let je kot honorarni sodelavec delal v
rokopisnem oddelku.15
Janko Glazer je služboval v mariborski Študijski knjižnici 33 let, izvzemši štiri leta, ki
jih je med okupacijo preživel v izgnanstvu v Srbiji. Leta 1931 je postal njen ravnatelj. Pod
njegovim vodstvom se je razvila v eno najboljših slovenskih knjižnic. Predvsem je zbirala
tiske iz vsega slovenskega ozemlja, rokopisno, literarnozgodovinsko in kulturnozgodovinsko gradivo iz območja nekdanje Štajerske, skrbela pa je tudi za dotok sočasne znanstvene
literature z različnih področij. Za znanstveno delo v Mariboru in severovzhodni Sloveniji je
bila izredno pomembna. Javno knjižničarstvo v Mariboru je bilo med vojnama svetovnonazorsko vtirjeno v tri tabore: liberalnega, katoliškega in socialističnega. Ljudska knjižnica
je sodila v domeno prvega. Leta 1927 se je z njo dokončno združila Slovanska čitalnica.
Liberalni politični tabor je leta 1925 ustanovil v Mariboru Zvezo kulturnih organizacij in
leta 1925 si je uredila izposojevalno knjižnico na Cankarjevi ul. 1. Katoliški tabor je svoje
knjižničarstvo okrepil šele leta 1923, ko je bila dotedanja Slovenska krščansko socialna
zveza v Mariboru zamenjana s Prosvetno zvezo. Poleg omenjenih so v mestu med obema
vojnama delovale še naslednje knjižnice: knjižnica Delavske zbornice, knjižnice pri sokolskih društvih; Nemška manjšina v Mariboru pa si je med vojnama dvakrat uredila knjižnico; prvič leta 1928 njeno Politično in gospodarsko društvo Nemcev v Sloveniji, drugič leta
1931, ko je bila ustanovljena podružnica Kulturbunda. Ta je bila že nacistično naravnana.
Mnoga društva v mestu so imela svojo knjižnico. Omeniti velja še semeniško knjižnico.
Pomembno znanstveno in študijsko ter domoznansko vlogo ob omenjenih pa je imela prav
gotovo študijska knjižnica pod ravnateljevanjem Janka Glazerja. Vse slovenske knjižnice je
ob začetku okupacije doletela enaka usoda. Njihove knjige so bile zaplenjene. V kazinsko
dvorano so privažali knjižne sklade zaplenjenih knjižnic. Mariborsko študijsko knjižnico je
okupatorska uprava 30. junija 1941 odpravila, večino njenega knjižnega gradiva pa zaukazala
odpeljati v Gradec. Ko je bil Maribor osvobojen ni imel nobene slovenske knjižnice. V maju
in juniju 1945 so se pričele vračati knjige. Študijska knjižnica je pričela delovati za javnost
leta 1946, prav zaživela pa je šele leta 1952, ko je odprla nove prostore v Prešernovi ul. 1.
Delo Janka Glazerja povezano s Študijsko knjižnico v času med obema vojnama pomeni
velik doprinos k razvoju povojnega mariborskega kulturnega življenja. Zunanji rezultat
tega razvoja je bil viden v pojemanju rodoljubja, ki je bilo poudarjeno še na prvih povojnih razstavah in se je umaknilo znanstveno vedno bolj jasni dognanosti, umetniški
dovršenosti in strokovni popolnosti. Najvišje so se v tem pogledu dvignile znanstvene
organizacije, v prvi vrsti Študijska knjižnica in Pokrajinski muzej, ki sta predstavljali
največje kulturno delo, katero je Maribor v svoji zgodovini sploh izvršil. Omenjeni instituciji sta postali javni ustanovi, ki sta se dvignili iz predvojnega narodnobuditeljskega
narodnega in prosvetnega dela do izrazito narodno kulturnega.16
15
16

Prav tam, str. 12.
Franjo Baš, Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije. Maribor 1989, str. 279
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Če sledimo osebnosti Janka Glazerja skozi njegovo življenje lahko izhajamo iz rodoljubnega, narodnozavednega doma, ki je dal mlademu Glazerju popotnico slovenstva
in spoštovanja.
Zaradi narodnostne pripadnosti slovenstvu sta obe vojni prizadeli Glazerjevo družino
in seveda tudi njega samega. Medvojni čas pa je nudil možnost ustvarjanja, tako na pesniškem kot na kulturnem in znanstvenem področju. Glazer je s svojim kulturnim in
bibliotekarskim delom, ki ga je prepletal s svojo ljubeznijo pesništvom, dal Mariboru
pomemben pečat. V njegovo kulturno zgodovino se je zapisal kot odličen organizator
in bibliotekar z veliko mero občutka za narodno pomembne odločitve, ki so se kazale v
vodenju študijske knjižnice, v načrtnem zbiranju slovenike, s poudarkom na domoznanski in znanstveni vlogi študijskih knjižnic ter ohranjanju kulturne dediščine mesta in
Štajerske. Vse to ga označuje kot narodnozavednega človeka, rodoljuba, ki se ni politično udejstvoval, vendar se je zavedal, da je potrebno dobro poznati slovensko politično
zgodovino. Zato je zanj bila Lončarjeva knjiga Politično življenje Slovencev dragocena
in poučna in jo je svetoval v branje tudi svoji hčeri.
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Tone Partljič

Rodoljubje je čustvo in
ne potrebuje velikih besed.
Nepotreben, malo tudi humoren uvod.

Z

veseljem sem se odzval kolegu Viliju Rezmanu (nekdanjemu županu in poslancu),
da spregovorim o Janku Glazerju. Kasneje so se sicer pojavili nekateri dvomi, kajti
101. rojstni dan bi pesnik praznoval šele 21. marca, torej ob pomladnem ekvinokciju, in mogoče Lira tudi malo prehiteva. Ker takrat že tradicionalno prireja Glazerjeve
dneve Center za mlade »Cezam«, nocojšnje srečanje pa v bistvu založniško, kulturno
in politično društvo Lira in ker so pred nami še lokalne volitve, sem dobil nekaj vprašanj tudi po elektronski pošti, ali sem zdaj prestopil v svojem političnem prepričanju k
»Rezmanu«. Zato sem skoraj odpovedal udeležbo. Meni, ki sem že izstopil iz politične
arene, se zdi tudi smešno, da tako pogosto berem zlasti v Večeru (ruškega lokalnega
časopisa pač ne berem) polemike in prepire v zvezi z Rušami. Seveda se me ne tičejo.
Razen, da mislim, da Rušani pač nimate pravice tarnati, da se poslanci, stranke in opcije v Ljubljani samo kregajo, ker se zdi, da se v Rušah politične strani še bolj pogosto
spoprimejo, tudi z nizkimi udarci. Vendar, ker gre za Glazerja, za Liro, ki je tudi (ali
vsaj zame predvsem) kulturno društvo in ker me je povabil nekdanji župan in kolega
poslanec, ki je moral vsaj v nekem času vzbujati zaupanje volivcev in ki mi je poklonil
že kako svojo knjigo (zadnja o Rušah je prav kvalitetna), se bom vabilu rad odzval …
Kakor se bom, če me bo znova vabil CEZAM, če bom le mogel.
Gre namreč za Janka Glazerja, ki ,upam, ne more imeti nič s politično polemiko v Rušah.
Še slabše bi bilo, če bi ga 100 let po rojstvu »uporabljali za te namene«. Prav tako sem
nekoliko zadržan ob naslovu nocojšnjega srečanja.

Janko Gla(s)zer in rodoljubje.
Tudi naslov in zapis priimka Gla(s)zer ter tema rodoljubje sta me vzpodbudila k besedi. Najprej se mi zdi potrebno povedati, da me je poklicala gospa Alenka. Tisti, ki jo
poznate, veste, da za »nekaj minut, ki jih je bilo potem za »eno uro«. Tudi ona, ki vas
vse pozdravlja, je imela pripombe na naslov predavanja, in sicer na zapis priimka Gla(s)
zer. Tisti »sz« na sredi besede, jo je spravil na misel o madžarskem pravopisu, česar ne
more razumeti. Pravi, da ji je profesor Koropec povedal, da je priimek nemški priimek
Glazer na Pohorju, kjer pa je tudi geografski pojem Glažuta. Priimek naj bi bil prvič
zapisovan v prvi tretjini 17. stoletja, torej okoli 1630, seveda v nemški pisavi Glaser, z
Ruški domoljubi

| 35

izgovorom Glazer … Gravitirali so proti Hočkemu in Bistriškemu Pohorju. Ker so takrat
družine imele tudi po več kot deset otrok, se je prav lahko razširil po naši okolici. Nekaj
jih je prišlo po selitvi recimo v Grajeno pri Vurberku, v Hoče, a tudi na ruško Pohorje.
Med njimi Glazerjevi predniki, ki pa so jim po domače pravili Pri Kovaču. Seveda so
se podpisovali Glazer s s, kakor vsi drugi Glazerji. Doktor Karol Glaser iz Hoč (indiolog, doktor sanskrta in avtor knjige Slovensko slovstvo) je njenega očeta Janka leta 1912
povabil k sebi. Takrat je Janko Glazer obiskoval zadnji razred gimnazije. Po prispevku
Ribič v Ljubljanskem Zvonu, kjer se je prvič kot pesnik podpisal s svojim imenom in
priimkom, predtem je pisal pod psevdonimom, je vzbudil doktorjevo zanimanje in ga
je, kot rečeno, povabil k sebi v Hoče in tam mu je povedal, da je ugotovil, da so v daljnem sorodstvu, razložil mu je svojo tedanjo bedo in mu podaril knjigo. Glazer se je ves
čas pred drugo vojno podpisoval Glaser. Toda v času izgnanstva, kamor »smo šli štirje,
vrnili pa trije«, so se v Srbiji pravzaprav zaradi fonetičnega načela »piši kao govoriš«
na vseh dokumentih pisali pač Glazer … In ko so se vrnili, je Glazer ostal pri Glazer.
V knjigo Ob jesenskem ekvinokciju se je podpisal najprej s priimkom Kovač, kasneje pa
Glazer in tako je ostalo Glazer za ta del družine. Starši in brat so bili Glaser. Alenki se
zdi torej, da je zapis Gla(s)zer , torej sklop dveh črk »sz« v naslovu za današnje srečanje
torej lahko malo dvoumen.
Meni se zdi po svoje problematičen tudi izraz rodoljubje. Seveda ne mislim, da ni potrebno o rodoljubju govoriti, morda ravno nasprotno. Beseda pomeni ljubezen do svojega
rodu in naroda in domovine. Sestavljenka rod-o-ljubje je ljubezen do rodu,dve besedi
rod in ljubezen jo sestavljata. In Glazer ima prav odlično pesem: Rodovnik, ki se začne
z verzom Mi smo rod kovačev, mi smo rod z glažut …
Seveda pa ima rodoljubje na Slovenskem upričeno tudi slab in satiričen pomen, na katerega se je najbolj »spravil« Ivan Cankar s svojo satiro Iz življenja odličnega rodoljuba
in s šentflorjanskimi rodoljubi. Odlični Cankarjev rodoljub je bil Štefan Frfila, gost na
vseh banketih. Imel je tudi kak rodoljubni govor. Hočejo mu postaviti spomenik za
zasluge, a ne najdejo niti ene. Cankar je napadel tiste, ki so jih bila polna usta rodoljubja, domoljubja, domovine, narodnega blagra … Temu današnji politiki in tajkuni
navadno ne pravijo več rodoljubje, ampak nacionalni interes … Gre pa za isto stvar.
Ni čudno, da se je znašel v zaporu zaradi podkupovanja ravno poslanec Slovenske nacionalne stranke, ki ima polna usta patriotizma in domovinske ljubezni, rodoljubja in
nacionalnega interesa.
Sam sem dobronamerno razumel omenjeni naslov tega večera. Glazer, ki nekje našteva
vrste lirike, pa ne omenja rodoljubne lirike, ampak najde za njo naziv domovinska lirika.
Seveda naj omenim, da je bila izrazita rodoljubna drža značilna že za njegove starše, ki
so ju Avstrijci po atentatu na prestolonaslednika Franca Ferdinanda zaprli v Gradcu kot
politično nevarna, predvsem zaradi angažmaja pri ruškem razvitju prapora mariborskih
sokolov prav na dan atentata. Avgusta 1914 so zaprli okoli 26 Rušanov, med njimi pesnikove starše Alojza in Marijo Glaser. Na Koroškem kolodvoru je Marijo udaril avstrijski
stražnik s sabljo po rami, da je imela dolgo posledice. Lahko ju je v Gradcu dvakrat na
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mesec obiskal sin Janko, ki se je potem z navodili odpravil domov na kmetijo gospodarit … Alojz Glaser je bil odličen vinogradnik v limbuški grabi.
In četudi bom poskusil osvetliti še Glazerjevo nepesniško delo, naj seveda rečem, da je
res veliko domovinskih pesmi (kakor imenuje »rodoljubno poezijo« pesnik Glazer sam)
seveda tudi v njegovem opusu. Dovolite, da se vseeno malo zadržim ob tej poeziji. Že v
mitski pesmi Maribor z mosta so recimo verzi »to je luč in to je vonj po domačo zemlji
znani, vsej dišeči, obsijani, to je luč in to je vonj, obsijani po razgretih frat žarenju«.
Torej občutje domovine, zemlje, zanesenega ponosa zaradi odbleska vode ali vonja po
čreslovini … Torej čutnih zaznav vida, vonja, okusa domače zemlje. In nič velikih besed.
Podobno je recimo v pesmi Klopotec , kjer se pesniku zdi, da sliši manjši klopotec, ki v
hitrem vetru tolče » lep, lep, lep, vinski je breg«, največji klopotec, ki počasi tolče »Naš,
naš, naš« … V že omenjeni pesmi Rodovnik svoja rodoljubna čustva razodeva z besedami trda ruda, kladivo in kamen, grb rodu, plamen … Nekatere pesmi imajo že »rodoljuben«naslov, kot Pozdrav v domovino, Rojakom, ki so tujcem prodali rodno zemljo,
Domotožje, Izgnanec Šket, Spomenik padlim žrtvam itd. Toda, kot rečeno, to niso patetične in vzgojne domoljubne pesmi, to je nekakšna »stvarna« odslikava čutov, čustev,
dejstev …

Veliko delo V. Vrbnjaka je knjižna
izdaja in ureditev in razčlenitev
Glazerjevih razprav, člankov, ocen
Ko sem omenjal razna področja Glazerjevega delovanja, naj takoj poudarim, da je tako
rekoč gigantsko delo opravil zgodovinar Viktor Vrbnjak, ko je za Založbo Obzorja zbral
Glazerjeve razprave, eseje, članke, ocene v knjigi s 1200 stranmi. Vendar ni le zbral, ampak tudi uredil v smiselne sklope in napisal kvalitetne in podrobne opombe. Objavljenih
je več kot 210 literarnih razprav, ocen, člankov, biografskih skic, zgodovinskih spominov … Urednik jih je razdelil v devet vsebinskih sklopov. Prve so literarne razprave o
Prešernu, Cankarju, Župančiču. Včasih so kar polemične v ocenah njihovih izbranih del,
kjer je z argumenti opominjal na napake in pomanjkljivosti tudi take urednike, kot sta
bila Josip Vidmar in Dušan Pirjevec; razpisal se je o slovenski liriki nasploh, pri čemer
se kaže velikega literarnega zgodovinarja in poznavalca.
V drugem razdelku opisuje posamezne pesnike in njihovo delo (Sardenko, Aškerc,
Gregorčič, Šorli, vse do Kajuha, zlasti se ustavlja tudi tudi nekaterih manj znane kot brata
Miklavec, Maister … Ali pa analizira kar posamezne pesmi, na primer Ubežni kralj …)
V tretjem razdelku nam opiše manj znane ustvarjalce, predvsem iz našega okolja, kot
so Štefan Modrinjak, Jurij Vodovnik, Jožef Lipold, Valentin Orožen, Anton Slomšek,
Koloman Kvas, Anton Murko … itd.
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V četrtem razdelku je ljudsko blago, potem sledijo polemični ali dopolnjevalni spisi h
Grafenauerjevi zgodovini slovenskega slovstva, obravnava koroške narodne pravljice,
ljudsko izročilo o mariborskem otoku, podobno v petem razdelku, kjer so literarne razprave in tudi polemike o največkrat prezrtih literarnih rečeh, kot na primer Primčeva
pisma, spisi o Ksaverju Mešku, Duševnem profilu preporoditeljev itd.
Šesti razdelek je za nas zelo pomemben, saj govori predvsem o mariborski kulturni preteklosti, recimo o zgodovini tiskarn, Časopisu za zgodovino in narodopisje, časopisju
po prevratu, knjigotrštvu itd. Sedmi razdelek je o Študijski knjižnici v Mariboru in o
mariborskih pomembnih možeh … V osmem razdelku imamo »ruško« problematiko,
zlasti o verskih gledaliških igrah, bralnem društvu Ruše, Antonu Lahu v Limbušu in
njegovem Društu za branje slovenskih bukvic 1847, kulturni preteklosti Ruš, lobniških
kovačih itd. Seveda je poleg še zmerom kak drobiž iz Maribora … V zadnjem, devetem
razdelku, pa je nekaj avtobiografskih spominov: na primer Imel sem odlične učitelje, Iz
spominov na gimnazijo, nadalje o prevratu v Mariboru, službah v Arandjelovcu, o prvih dnevih po osvoboditvi in še dva intervjuja, v katerih se tudi sam malo bolj razkriva
(Zanimive so seveda prve razprave o Oskarju Hudalesu ali Mitji Mejaku).
Vse to veliko delo o slovenski književnosti, pisateljih, posameznih pomembnih možeh …
je seveda tudi prvovrstno »rodoljubno« delo, saj nas opozarja na izjemno slovensko
ustvarjalnost, na pomembne ljudi, nacionalni ponos … Če se ustavimo ob nekaterih spisih, ki so morda najbližje temu, o čemer govori naslov našega srečanja, povejmo, da ima
izjemen zgodovinski pomen prispevek Ob prevratu v Mariboru in Rušah, kjer popisuje
svojo vojaško službo v avstro ogrski vojski in izjavo nadrejenega oficirja, »Vi tako niste
zanesljivi«, ki mu je dal prosto prav na dan pred Maistrovo akcijo.
Glazer se vključi v ruške dogodke (narodni svet z narodno stražo, zasedbo tovarne …).
4. nov. 1918 razočaran izstopi iz ruškega narodnega sveta in se v Mariboru javi Maistru
na razpolago. S tem hočem reči, da ni bilo rodoljubno le njegovo pisanje, ampak vseskozi
tudi javno delovanje. V »Suplentu v Aradnjelovcu« pove, kako je pomagal študentom,
da so izdelali maturo 1942, s čimer je nadaljeval tudi po izstopu iz profesorske službe v
Srbiji. Četudi je imel ponudbe za druge službe v pregnanstvu, jih ni sprejel, ampak so
živeli zelo skromno in obdelovali zemljo. Tu je doživel smrt sina Matije, ki je padel v
Brezoviku pri Brčkem 6. aprila 1945 v slovenskem bataljonu krajiške brigade. Pravijo,
da ga je ta smrt spremenila. Odmev te tragične junaške smrti sina je seveda prisoten
tudi v najbolj znani pesmi Ciproš. In seveda drugih.
Naj sklenem s člankom Pri treh žebljih. Tega legendarnega kraja, ki mu pravijo že tudi
Slovenske Termopile, ne opiše kot prostor in hvalnico poslednjega boja bataljona, ampak
razloži izvor imena Trije žeblji.
Gre za drevo, navadno bukev, posebej zasajeno na mestu, kjer je meja veleposestniških
parcel. Reklo se jim je mejašnice in v deblo so bili zabiti žeblji, ki so ponazarjali, koliko katastrskih meja je ob tem drevesu. Na Treh žebljih so bile meje treh veleposestev
(falskega, bistriškega, konjiškega), zato so bili vanj zabiti trije žeblji. Mejašnice danes
ni več, ime pa je ostalo. Ta droben zapis o kraju, ki je partizanska legenda, o nam kaže
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pravega Glazerja domoljuba. Nič herojstva, samo želja, da bi vedeli, zakaj se kraj, kjer
je padel bataljon, imenuje Trije žeblji.
Nič besed, kot so domovina, patriotizem, ljubimo domovino, puško v roke, živel slovenski narod …, ni v njegovih delih, ampak drobni prispevki o čustvih, ljudeh, krajih,
dogodkih, zgodovini, ki jih moramo poznati, da ljubimo domovino in Slovence. Brez
parol, vpitja, fraz, petja koračnic …
Vedenje in spoštovanje slovenstva je tisto, kar je rodoljubje. In seveda slovenski jezik, ki
ga moramo poznati kakor Glazer. Pa bomo spoštovali tudi njegovo rodoljubje.
Mogoče bi za konec naštel še nekaj prijateljev, s katerimi je deloval naš pesnik in ki jih
sam imenuje »prijatelj« že v naslovih ali pa znotraj verzov: Janko Orožen, Niko Vrabl,
Janko Šlebinger, Franjo Baš, Anton Ingolič, Ludvik Zorzut, Anton in Jaro Dolar, Viktor
Vrbnjak, France Filipič, Primož Ramovš, S. Majcen, dr. Mihail Abramović. Jože Košar,
Branko Rudolf, Jože Glonar …
Naj rečem, da Janku Glazerju literarna cena in vrednost z leti raseta. Njegovo natančno
poznavanje slovenske književnosti je akademsko. Zaslužil bi si uradni naziv akademika.
Kot pesnik in znanstvenik. Tudi sam je opazil, da osrednji strokovnjaki na področju književnosti ne poznajo dovolj »neljubljanske« literature. A o tem ni užaljeno tožil, saj tega
ni nikoli dokazoval na svojem primeru. Njegova poezija z elementi genius loci doživlja
rehabilitacijo. Značilna je njegova oznaka hedonističnega Maribora …

»Kje je mesto, Kot je naše?
Z vseh strani nam teče vino v čaše.
Kdo še išče naj, če je tak našel dom.
Čudežno omotena od zemlje
brez poleta tu nam duša dremlje:
kakor ptica v grbu našem pada k tlom«
Kot da bi v epigramu iskal izgovor za premalo drzno intelektualno naprezanje rojakov.
Sam je bil povsem drugačen. Na zunaj skromen, tudi na videz neambiciozen, a je bil
poln tihega, a tudi polemičnega znanstvenega in umetniškega poleta in tudi ni videti,
da bi kdaj njegova duša zadremala.
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Patrik VICMAN

Vsebinska analiza pesmi
Janka Glazerja

G

lazerjeve Pesmi so zbrane v posebni knjižni izdaji, ki jih je uredila Glazerjeva še
živeča hči Alenka Glazer. Knjiga vsega skupaj obsega pičlih štiristo strani, zaradi
njegovega pesniškega opusa pa mi bodo Pesmi služile kot glavni vir raziskave.

Pisatelja Janka Glazerja so slovenski literarni kritiki in literati radi prikazovali kot tipičnega
pesnika pohorskega sveta, v svojih delih pa je izredno rad vključeval svoje zamišljeni poti in
pejsaže. Pohorsko okolje je s svojim ozadjem v pesmih živo in trajno navzoče. Glazer je bil
resnično ves čas zakoreninjen v domačem okolju, se pravi v svojem kmetskem in obrtniškem
rodu in odnosu do narave. Njegova pesem je črpala moč iz življenjske resničnosti, a le pod
pogojem tega, kar je sam doživel, saj sicer pesmi ni napisal. Iz mojih raziskav je razvidno,
da je pesnik lirično motiviko in simboliko črpal vselej iz nazornega, navadno hipnega doživetja s čustvenimi in miselnimi prvinami. Slednje so dobile dovolj natančno izrisano in
izrazno oblikovno podobo v Glazerjevi zavesti. Na list papirja jo je prenesel le po vzkliku
notranje nuje, če je bil seveda prepričan, da ima kaj povedati, saj je sicer raje molčal. Zanj
je bila umetnostna razsežnost bolj obstranske kot pa glavne – primarne narave, vendar je
bila vsaka njegova beseda na pravem mestu. Pri prenekaterih pesmih je še leta po njenem
nastanku spremenil to ali ono besedo in jo zamenjal z drugo, če je po njegovem prefinjenem
čutu bolj avtentično izražala čustvo ali misel. Od zgolj zunanjih vtisov je bil oddaljen precej daleč, saj mu je bila pesem izpoved lastnega in intimnega sveta ter njegovih marsikdaj
bolečih nasprotij, protislovij in njihovih razreševanj. Pesem je doživljal kot živ organizem,
ki je izhajal iz življenjske resničnosti. Slednje nazorno razsvetljuje pesnikova kitica:

Nemara poznate te klance in frate –
a če jih tudi ne poznate:
to niso posnetki samó in odtisi,
so novi narisi, so sŕca zapisi.
Janko Glazer je v mnogih člankih, pismih in razpravah razglabljal o skritih vzgibih
pesniškega snovanja in bil v tem precej občutljiv in izjemno natančen. Svoje mučne
notranje napetosti je pesnik strnil v misli, da je potrebno življenje docela spoznati in
priznati, kakršno je, a hkrati ostati v sebi to, kar obogati vsakega posameznika posebej.
Za lažje razumevanje celostne vsebinske analize Glazerjevih pesmi bi priložil njegov
neposredni citat, izvzet iz njegovih zapiskov iz l. 1966:
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Umetnina nastane iz življenja. To ji daje tisto človeško, obče
človeško substanco, ki jo napravi človeško dostopno. Brez tega
bi je razen avtorja samega nikdar ne mogel dojeti, nikomur bi
ne mogla ničesar povedati, za nikogar ne bi imela poguma. To
bi bil larpurlatizem v najskrajnejši obliki, pravzaprav že ne več
umetnosti zaradi umetnosti, ampak zaradi umetnika, zaradi
avtorja samega […]. Rekel sem, da mora umetnina nastati iz
življenja. A to ne pomeni, da je umetnina samo posnete življenja. S tem, da umetnik to, kar mu je življenje dalo, izoblikuje v
umetnino, je ustvaril nekaj novega, nekaj, česar prej ni bilo in
česar v življenju ni.
Menim, da priloženi citat z vidika razumevanja njegovih pesmi pove vse; občutljivi
bralec bo v Glazerjevi poeziji odkrival iskreno, neponarejeno, kleno pesniško besedo
in živo ter izvirno izpoved človeškega srca.
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MATJAŽ GRAHORNIK

Genealogija1 rodbine Glaser
oziroma Glazer

G

laserjev oziroma Glazerjev rod je tako v Rušah kot tudi v širši okolici Spodnje
Štajerske pustil neizbrisen pečat. Globoke sledi je vrisal na gospodarskem, kulturnopolitičnem, narodopisnem, umetniškem in znanstvenem področju.

Janko Glazer2 je imel v rodu velike zglede. Na primer dr. Karola Glaserja, orientalista
in indologa, enega najboljših poznavalcev slovenskega slovstva v 19. stoletju. Ali pa
Marka Glaserja s Smolnika, ki je v času prenosa lavantinske škofije v Maribor veljal za
»Slomškovo desno roko«. Prav tako je znano, da so leta 1865 kar trije od Glaserjevih
(Karel, Jožef in Andrej) bili med ustanovitelji »Kmetskega bralnega društva v Rušah«,
enega prvih na Spodnjem Štajerskem. Tistega društva, za katerega ustanovitev je dal
pobudo še eden od »velikih« Rušanov, duhovnik Matija (oz. Božidar) Wurzer-Korenjak.3
Da segajo korenine rodbine Glaser oz. Glazer daleč nazaj, ni nobenega dvoma. Trditve,
da se je rodbina v 16. stoletju priselila v štajersko deželo iz tedanjih nemških dežel4, pa
vseeno ni moč potrditi z listinami, dokumenti, (urbarialnimi) popisi ali kakšnimi drugimi zgodovinskimi viri.
Za najbolj zgodnje podatke o članih rodbine moramo poseči po ruški latinski kroniki. Latinska šola, ki je bila leta 1645 ustanovljena pri ruški župniji na pobudo njenega
vikarja (in poznejšega župnika) Jurija Kozine, je služila svojemu namenu vse do leta
1761. Zaradi splošnega pomanjkanja šolskih ustanov v tedanjem času in prostoru je
ruška latinska šola hitro pridobila na ugledu. V bistvu je pred ustanovitvijo jezuitske

Poudariti je potrebno, da nikakor ne gre za dokončno verzijo genealogije. Nekateri člani rodbine in veje le-te, ki vsebujejo pomanjkljive ali nepreverjene podatke, niso vključeni. Isto velja za tiste (veje), ki jim ni bilo moč poiskati prednika
iz osrednje linije rodbine Glaser oz. Glazer, in za številne stranske veje.
2
Tako se je sam podpisoval po koncu II. svetovne vojne, potem ko se je z družino vrnil iz Srbije, kamor jih je izgnal
okupator. V krstni knjigi je njegovo ime zapisano kot Johann Glaser. O njem več v nadaljevanju prispevka.
3
Vili Rezman, Janko Gla(s)zer in rodoljubje (prispevek iz 18. marca 2014; objavljen je na spletni strani: http://www.lira-ruse.si/images/razmislanja/2014/politika/Janko_Gla.%C4%8CLANEK_ZA_VE%C4%8CER.pdf; v nadaljevanju Rezman),
str. 1.
4
Hans Glaser iz Graza, drugače potomec iz hoške linije Glaserjev, trdi, da so se njegovi predniki priselili v 16. stoletju
iz Bavarske, njegov stric Pavel pa, denimo, da izvirajo iz Glaserberga v Šleziji. V: »Glaserji«, str. 1. Kratek tipkopis izpod
rok Janka Glazerja mi je posredoval Karl-Horst Glaser, tudi sam raziskovalec preteklosti rodbine Glaser oz. Glazer. Daljšo
raziskavo o rodbini je napravila Zora Zorec; njen tipkopis mi je posredovala Alenka Glazer (v nadaljevanju bo citiran v
obliki Zorec, Glaserji). Zora (1908–1994) se je rodila v zakonu ruškega učitelja Tomaža Stanija in Roze roj. Skerbinjek in je
v daljnem sorodstvu povezana z Glaserji/Glazerji. Leta 1938 se je poročila z zdravnikom dr. Adolfom Zorcem (1900–1977)
s Škofje Loke. Njuna edinka Marija (roj. 10. 4. 1940) je poročena z dr. Petrom Glavičem. Ustni vir Alenka Glazer (februar
2015); NŠAM, fond: župnija Ruše, Zapisnik duš za posestnike, str. 15.
1
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gimnazije oz. kolegija v Mariboru (leta 17585) predstavljala edini študijski zavod na tem
območju, s tem pa tudi kulturno in prosvetno središče večjega dela slovenske Štajerske.
V njej je v obdobju dobrega stoletja (osnovno/nižjo) izobrazbo pridobilo 6681 učencev
iz bližnjih in oddaljenih koncev monarhije. Poleg potomcev znanih plemiških družin
(npr. Herbersteinov, Attemsov, Thurnov, Sauerjev, Wagenspergov, Tattenbachov) so se
tukaj izobraževali predvsem potomci meščanov, tržanov in seveda (okoliških) vaščanov.
Pisec omenjene kronike je bil domačin, kaplan in učitelj na ruški latinski šoli, Jožef
Avguštin Meznerič – Marian. Kronist je na šoli poučeval v letih 1732–1742 in 1747–1760,
torej v zadnjem obdobju njenega obstoja. Kakšni zgodnejši podatki v ruški kroniki zato
niso nujno najbolj verodostojni.
Za pričujoči prispevek je najzanimivejši del iz kronike seznam njenih učencev. Med
temi se v letu 1669 omenjata dva Rušana, brata Andrej in Baltazar Glaser.6 Šest let
pozneje, v letu 1675, se po istem seznamu omenjata še druga brata Glaser, Andrej in
Lovrenc, ki (pa) sta prihajala iz Puščave (na Pohorju).7 Ker kraja drug od drugega nista
preveč oddaljena, je povsem možno, da gre pri tem za člana iste družine, še posebej, če
upoštevamo starostni razpon učencev. Povsem možno je namreč, da je pri drugem zapisu
(iz leta 1675) kraj zgolj natančneje določen. Nadaljnje raziskave s pomočjo ohranjenih
matičnih knjig kljub vsemu niso potrdile povezave med Glaserji po seznamu učencev
ruške latinske šole in izpričanimi predniki Janka Glaserja oz. Glazerja. Pa si poglejmo
matične vpise po vrsti.
***
Najzgodnejši podatki o Glaserjih oz. Glazerjih so zabeleženi v matičnih knjigah župnije
Sv. Martin na Pohorju. Tamkajšnje pokopne in poročne matice segajo nazaj vse do konca
17. stoletja (od leta 1687 dalje).
Po zgoraj omenjeni mrliški matici je dne 18. 11. 1694 umrla 7-letna hči Boštjana (Bastian)
Glasharja. Nekaj mesecev pozneje, 14. 3. 1695, se kot pokojni omenja Matija (Mathias)
Glashar. Dne 31. 5. 1699 je bil opravljen pokopni obred za 22-letnega Primoža (Primus),
zakonskega sina Sebastijana (Sebastianus) Glaserja. Zelo verjetno so bili vsi omenjeni
potomci Sebastijana8. Dne 22. 10. 1713 je slednji v starosti 60 let umrl; priimek je ob pokopnem vpisu zabeležen kot Glassar. Glede na podatke iz pokopne knjige bi ga lahko na
posestvu nasledil Valentin. Dne 7. 2. 1715 je (tako) bila pokopana 10-mesečna dojenčica
Jera (Gertrudis), hči Valentina (Valentinus). Dobrih pet let pozneje, dne 13. 11. 1720,
je umrla 70-letna Zofija (Sophia Glascher; mogoče vdova po Sebastijanu?), 30. 1. 1732
Jože Curk, Nekdanji jezuitski kolegij v Mariboru in njegov gradbeni mojster Janez Fuchs. V: ČZN, letnik 54 (Nova vrsta
19), št. 1–2, Maribor 1983, str. 106.
6
Glaser Andreas et Balthasar fratres Rastenses. Jože Mlinarič, Seznam imen iz latinske kronike. V: Ruška kronika (ur. Josip
Teržan). Ruše 1985 (v nadaljevanju Mlinarič, Seznam imen), str. 152.
7
Glaser Andreas et Laurentius fratres Eremitani. Prav tam, str. 159.
8
Ime Boštjan (Bastian(us)) je krajša različica imena Sebastijan (Sebastian(us)). Domača imena so bila v tem obdobju
latinizirana, pozneje pa germanizirana (glej spodnjo opombo). V prispevku so vsa imena slovenjena, medtem ko je
osebno ime v jeziku vira zapisano v kurzivi. Podobno velja za večkrat zapisane priimke. Nadalje gre opozoriti, da bo
poroka v prispevku simbolizirana z dvema prstanoma (»◦◦«), smrt pa s križem (»†«).
5
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50-letna Marija (Maria Glaser; njuna hči?), 25. 8. 1742 pa še Valentin (Glascher; dočakal naj bi 60 let). Dne 6. 10. 1749 se v pokopni matici omenja smrt 30-letnega Urbana
(Urbanus Glaschar).
Po poročni matici župnije Sv. Martin na Pohorju sta se glede na vpis iz dne 12. 2. 1713
poročila Valentin Koball in Jera Gläsär, svobodna hči Sebastijana. Šest let pozneje,
11. 2. 1719, sta se poročila Marko Schetor in Marija Glascher, prav tako svobodna hči
Sebastijana.
Kot je opaziti, je zapis priimka precej variiral, v oči pa bodejo (tudi/predvsem) okrogla
(zaokrožena?) števila doseženih let ob smrti.9 Nobenega od zgornjih imen tudi ne moremo povezati s tistimi iz omenjenega seznama učencev ruške latinske šole na začetku
prispevka. Navkljub vsem tem podatkom zaenkrat ni možno povezati »pohorske« linije
Glaserjev oz. Glazerjev z raziskano ruško vejo.
***
Kot najstarejši zanesljivi prednik rodbine Glaser oz. Glazer je po matičnih knjigah župnije
Kamnica izpričan Jožef (Josephus) Glaser. Po poročnem vpisu iz dne 29. 5. 174910 je bil
Jožef sin očeta z enakim imenom in matere Helene. Starši naj bi v času njegove poroke
živeli v Rušah oz. na področju ruške župnije.11 Ob poroki se ženin omenja kot učitelj
v Kamnici. Njegova izbranka je tedaj bila Marija Keršner (Maria Kershner, pozneje
zapisana tudi Kerschner), zakonska hči Janeza (s statusom gospoda) in Urš(ul)e.
Na tem mestu velja poudariti, da vpisi v matičnih knjigah niso vedno najbolj verodostojni. Praviloma so manj natančni,
kolikor starejše so matice. To še posebej velja za matice do prve polovice 18. stoletja. S krepitvijo centralistične državne
politike in z novim vojaškim sistemom je začela država matične knjige pritegovati v delokrog državne zakonodaje. V
drugi polovici 18. stoletja sta cesarica Marija Terezija in cesar Jožef II. s svojimi reformami močno posegla na cerkveno
področje. Razsvetljena vladarja sta uvidela pomen vodenja matičnih knjig za organiziranost države. Matične knjige, ki
so imele dotlej izključno značaj evidence pripadnikov verske skupnosti, so postale evidenca prebivalstva za državno
upravo. Dekret iz leta 1770 je zahteval izključno tabelarično obliko vpisa v matične knjige. Istega leta je bilo določeno
še, da se zapiše tudi gospostvo, ki mu v matično knjigo vpisana oseba pripada. Z dvornim dekretom iz leta 1774 je bilo
cerkvenim uslužbencem ukazano, da morajo biti matične knjige varno shranjene in da jih je v primeru požara potrebno
rešiti najprej. Po patentu cesarja Jožefa II. iz leta 1784 je latinske vpise v maticah dokončno zamenjala nemščina. Še en
cesarjev patent iz tega leta je z vzorci obrazcev pisanje v matice še bolj poenotil. S tem so matični vpisi postali preglednejši
in precej bolj natančni, ter za raziskave tudi bolj relevantni. Ema Umek, Cerkvene matične knjige, Nastanek in razvoj
matičnih knjig. V: Vodnik po matičnih knjigah za območje SR Slovenije, I. zvezek, Ljubljana 1972, str. XVIII–XIX in LXX.
10
29‘ua huius. Copulatus e(st) Josephus, Josephi Glaser et Helenae filius legitimus, Parohia Rastensis, D(ominus) Ludimagister
in gämbss. Cum Maria, D(omini) Joannis Kershner et Vrsulae uxoris suae, legitima filia; p(e)r Adm(odum) R(everen)do D(omi)no
Parochum Jacobum Kagell. Nadškofijski arhiv Maribor (dalje NŠAM), fond: župnija Kamnica, Poročna knjiga 2, 1716–1751,
fol. 111. V poročni vpis so zaradi lažjega branja vstavljena ločila.
11
Po najstarejši ohranjeni krstni knjigi župnije Ruše se od leta 1751 naprej omenjata zakonca Jožef in Barbara Wurz,
podložnika gospoščine Fala, iz Ruš. Dne 23. 8. 1758 sta denimo eno od svojih potomk krstila za Ano (Anna), dobro leto
pozneje, 16. 10. 1759, pa še eno za Marijo. V tem zapisu je oče Jožef omenjen kot Glasler vulgo Wurz. Od 1765 naprej
se v Rušah vse do leta 1774 omenjata zakonca Lovrenc in Neža (Agnes) Wurz. Lovrenc je v krstnem vpisu iz 14. 5. 1774
označen kot kmet v Rušah (Rastensis rasticus), tri leta poprej, ob krstu dojenčice Marije (2. 5. 1771), pa je zabeležen tudi
naslov prebivališča: Ruše št. 23 (Ex Rast Num. 23). Lovrenc bi lahko bil sin Jožefa iz Ruš in brat kamniškega učitelja z enakim
imenom. Po drugi strani se v poročni knjigi župnije Kamnica dne 15. 11. 1752 omenja poroka Jožefa Wurza, vdovca iz Ruš
(viduus Rastensis), z vdovo Marijo Požgan (Maria Poshgan(in)). Po tipkopisu je bilo Wurz domače ime Glaserjev. Njihova
hiša še danes stoji v centru Ruš zraven nekdanje gostilne Mulej, zanjo pa se je do začetka 20. stoletja ohranilo domače
ime Wurz. NŠAM, fond: župnija Ruše, Krstna knjiga I B, 1750–1784 (glej fol. 3, 30, 39, 44, 67, 98 in 113); prav tam, fond:
župnija Kamnica, Poročna knjiga 3, 1751–1777, fol. 3; Zorec, Glaserji, str. 1.
9
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Jožef Glaser se v letu 1756 omenja kot »gospod učitelj« pri cerkvi sv. Kunigunde12, s čimer
je mišljena (sedanja) vas Zgornja Kungota. Šola je stala v bližini cerkve. Za časa življenja
v župniji Kamnica so se zakoncema rodili oz. bili krščeni Jožef (Josephus, 7. 2. 1751),
Lucija (Lucia, 13. 12. 1752), Terezija (Theresia, 28. 10. 1754), Jurij (Georgius, 24. 4.
1756), Marija Ana/Marijana (Maria Anna, 3. 6. 1757) in ponovno Jurij (Georgius, 17.
3. 175913). Nekako do leta 1761 sta se s prvo ženo Marijo preselila v župnijo Sv. Martin
pri Vurberku.14 V okviru tamkajšnje župnije je Jožef deloval kot učitelj in organist (organello) v kraju Sv. Peter (=Malečnik). Zakonca sta živela v Dvorjanah (Wombach) na hišni
številki (sub N(ume)ro) 125 in bila pristojna k župniku pri Sv. Petru (v okviru njegovega
dominija oz. gospostva). V župnijski cerkvi sv. Martina pri Vurberku so bili pozneje
krščeni15 še Janez Nepomuk (Joannes Nepomucenus, 24. 4. 1765), Marija (Maria, 16.
8. 1767) in Mihael Matej (Michaël Matthaeus, 1. 9. 1770).

Krstni vpis za Mihaela (Mateja) Glaserja, 1. 9. 1770 (vir: NŠAM16).

Marija Keršner je umrla pri Sv. Martinu v letu 1778.17 Jožef Glaser se je kot vdovec v drugo poročil dne 25. 6. 1778 z Marijo Klanfer. Poroka je bila v Dvorjanah št. 125 (Wonbach
N(ume)rus 125), torej v hiši Jožefa Glaserja. V tem zakonu sta se rodili dve hčeri, Marija
(Maria, 19. 5. 1779) in Ana (Anna, 12. 2. 1781; † 8. 3. 1785).
Jožef Glaser je 2. 11. 1799 v starosti 82 let umrl za vodenico ((an) Brust Wassersuht). Po
tem podatku se je rodil okoli leta 1717 in bi bil ob svoji prvi poroki star okrog 32 let. Po
pokopnem vpisu je Jožef preminil na naslovu »Dvorjanski breg št. 132« (Wombachberg
[Hauß N(ume)rus] 132) kot gostač (Inwohner). Po Jožefovi smrti sta do druge polovice
… D(omi)ni Josephi Glassar Ludimagistri ad S. Cu(ni)g(un)dem … NŠAM, fond: župnija Kamnica, Krstna knjiga 4,
1751–1778, fol. 58.
13
Jurij, rojen oz. krščen v letu 1756 je očitno že umrl. V tem krstnem vpisu je učitelj Jožef Glaser edinkrat zapisan kot
Wurz (… natus Josephi Wurz (v pripisu et Glasser) et Mariae natae Kershnerin filius leg(itimus) …). Prim. z opombo št. 9.
NŠAM, fond: župnija Kamnica, Krstna knjiga 4, 1751–1778, fol. 91.
14
Po ruški kroniki je kot zadnji učenec latinske šole pred njenim zaprtjem (1760) zabeležen Jožef Wurz iz Kamnice
(Josephus Wurz Gambsensis). Glede na gornje besedilo bi v tem primeru lahko šlo za prvega sina učitelja Jožefa Glaserja,
rojenega v začetku leta 1751; tedaj bi dopolnil 9 let. NŠAM, fond: župnija Kamnica, Krstna knjiga 3, 1716–1751, fol. 470;
Mlinarič, Seznam imen, str. 246.
15
Potrebno je poudariti, da beleži najstarejša ohranjena krstna matica te župnije krste od novembra 1761 naprej. Zdi se
malo verjetno, da se v zakonu Jožefa in Marije Glaser v obdobju med 17. 3. 1759 in 24. 4. 1765 ne bi rodil še kak potomec.
16
NŠAM, fond: župnija Sv. Martin pri Vurberku, Krstna knjiga 01, 1761–1823, vpis iz 1. 9. 1770.
17
Zorec, Glaserji, str. 3.
12
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19. stoletja v okviru te župnije živela vsaj še dva Glaserja. Dne 8. 8. 1821 je na naslovu
Sv. Martin/=Dvorjane št. 228 (St. Martin No. 228) za vodenico (am Wassersucht) umrla 70-letna gostačica Marija Glaser (Maria Glaserin, Inwohnerin). Bržčas je to druga
Jožefova žena, čeprav ne gre izključiti niti Marije Ane, druge hčere (rojene 3. 6. 1757 v
Kamnici) iz Jožefovega prvega zakona z Marijo roj. Keršner.18 Dobri dve leti pozneje,
dne 14. 12. 1823, je v Dvorjanah na hišni številki 106 (Wombach Nr. 106) za prisadom
(am inneren Brand) umrl 59-letni gornik Janez Glaser (Johann Glaßer, Berghold)19. S
25 leti se je Janez dne 28. 2. 1791 poročil s 16-letno Marijo Fristl. Poroka je bila v hiši
neveste, v Dvorjanah št. 106. Tam je Janez dobrih 30 let pozneje tudi umrl. O kakšnih
potomcih iz tega zakona matične knjige molčijo.
Od drugih potomcev so ohranjeni podatki za ostala sinova iz prvega zakona, Jurija in
Mihaela (Mateja).
Jurij (Georg20) Glaser je bil šesti potomec učitelja Jožefa iz njegovega prvega zakona
z Marijo roj. Keršner. Rodil se je dne 17. 3. 1759 v Kamnici. Pri svojih 25-ih letih se je
26. 1. 1785 poročil z 32-letno Marijo (Maria) Prantlhofer. Jurij je ob poroki imel status
kovaškega pomočnika (Schmidgesell), medtem ko se ovdovela izbranka omenja kot
kovačica21. Poročni priči sta bila krčmar Jurij Mak (Georg Magg, Gastgeb(e)r) in Janez
(Johan) Kaiser, ki se je preživljal kot mlinar (Müllner). Kot kraj poroke je naveden naslov
Zgornje Hoče št. 40 (Ober Kötsh [Hausnumer] 40).22
Vasica Zgornje Hoče leži okoli četrt ure hoje od Spodnjih Hoč, kjer stoji župnijska cerkev
sv. Jurija. Hribi vas obdajajo z vseh strani razen z vzhoda, kjer je cesta proti Spodnjim
Hočam. Skozi Zgornje Hoče je tekel tri korake širok in zelo plitev potok, ki je ob dolgotrajnem deževju lahko narasel in postal deroč. Kmetje so na potoku postavili nekaj
mlinov, ob koncu 18. stoletja pa je ob njem stala tudi kovačija.23
V tem primeru bi stari ženici ob smrti pripisali »okroglo« število let in jo tako (precej) postarali. Problematika verodostojnosti podatkov v matičnih knjigah je izpostavljena v opombi št. 7.
19
Glede na starost gre verjetno za drugega sina Jožefa Glaserja iz njegovega prvega zakona z Marijo Keršner, Janeza
Nepomuka. Kot je bilo tedaj pogosto v navadi, se je pogovorno uporabljalo samo prvo od dveh ali več imenih, ki jih je
oseba dobila ob svojem krstu.
20
V kurzivi je zapisan do tedaj že uveljavljen matični zapis v nemškem jeziku oz. germanizirana oblika domačega imena.
V času njegovega krsta so bili v veljavi vpisi v latinskem jeziku, zato prihaja do razlike v zapisu imena (Georgius in Georg).
Podobno velja v nadaljevanju še za nekatera druga imena.
21
Schmidin, tj. kovačica oz. lastnica kovačije. Marija je bila vdova po Janezu Juriju (Joannes Georgius) Prantlhoferju, sinu
Matije, rojenem leta 1745 v župniji Ruše. Matija je bil na (Spodnjem) Smolniku lastnik taiste kovačije, ki jo je pozneje
kupil Mihael Glaser. Po ruški krstni matici je kovač (fabro) Matija Prantlhofer (Präntlhoffer, Prantlchoffer) nastopil kot krstni
boter v letih 1758 in 1764. Njegov sin Janez Jurij se po isti matici omenja (samo) v krstnem vpisu iz dne 1. 10. 1768; tedaj
sta kovač železa (Prandlhoffer, Fabri ferrarÿ) in žena Marija krstila Luko. Kot kraj bivališča je zabeležen Spodnji Smolnik
(inf(eriori) Smounigg). Marija Prantlhofer se kot krstna botra omenja še 22. 5. 1769. Zatem sta se Prantlhoferjeva očitno
preselila na kovačijo v Zgornje Hoče. Če gre pri Mariji za isto osebo, poročeno z Jurijem Glaserjem, lahko zgolj ugibamo,
saj je bilo to ime pri nežnejšem spolu izjemno pogosto. NŠAM, fond: župnija Ruše, Krstna knjiga I B, 1750–1784, fol. 41,
65, 84 in 88; Zorec, Glaserji, str. 1.
22
NŠAM, fond: župnija Hoče. Poročna knjiga IV A, 1785–1817, fol. 29–30.
23
Vincenc Rajšp in Vladimir Kološa, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, Opisi, Zvezek 6, Ljubljana 2000, str.
111–112, in Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (gl. ur. Vincenc Rajšp), Karte, Ljubljana 2000, Sekcija 165.
18
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Ker nekatere krstne matice župnije Hoče iz tega obdobja manjkajo, je rekonstrukcija
rodoslovne veje možna zgolj z retrogradnim sklepanjem.
Dne 2. 3. 1828 je v Zgornjih Hočah št. 40 zaradi kapi (Schlagfluβ) umrl 15-letni krojaški
vajenec (Schneider lehrjung) Jurij (Georg) Glaser. Glede na dočakano starost bi se rodil
ok. leta 1812. Dne 21. 6. 1846 je v starosti 27 let v Zgornjih Hočah št. 39 (Oberkötsch
[Haus-N(umer)o] 39) za jetiko (Auszehrung) umrla neporočena kovačeva hči (ledige
Schmidstochter) Marija (Maria) Glaser. Očitno je živela poleg Glaserjeve kovačije za
sekire/sekirnice (bey Glaser Heckenschmied). Rodila se je okoli leta 1819. Dne 25. 2.
1863 je po pokopni knjigi izpričana smrt 49-letnega Andreja (Andreas) Glaserja, ki ga
je pobrala pljučnica (Lungensucht). Preminil je na naslovu Pohorje št. 5 v kraju Reka
(Pachern [Haus-N(umer)o] 5, Gegend Reka). Andrej se ni nikoli poročil, v Reki pa se
je preživljal kot kovač (Werkhschmied in Reka). Po zgornjih podatkih se je rodil okoli
leta 1814.
Na koncu velja omeniti še Franca (Franz) Glaserja. Poročna matica beleži zanj poroko
iz dne 20. 11. 1843 (ob 12h) z Ano Ternjak (Anna Ternjack). Poročni vpis je v zvezi s
hoško linijo Glaserjev tudi najbolj izpoveden. Po njem sodeč je bil ženin ob poroki star
27 let in bi se naj rodil 4. 8. 1816. Nevesta je tedaj štela 18 let, rodila naj bi se 25. 4. 1825.
Kot starša ženina se omenjata kovaški mojster za kladiva (Hammerschmidmeister) v župniji Hoče oz. kraju Reka (Rhika) Jurij (Georg) Glaser in njegova žena Ana roj. Vebič
(Anna Webitsh); v času poroke sta bila oba že pokojna. Kot nevestina starša sta zapisana
oče Matija (Mathias) in mati Urš(ul)a (Ursula), roj. Potočnik (Pototschnig); oba sta bila
ob hčerini poroki še živa. Ana je pred sklenitvijo zakona živela v hiši svojega očeta, ki
se je v hoški župniji preživljal kot kmet (Bauer in der Pfarre Kötsch).24
Zgoraj omenjeni Jurij Glaser je bil zelo verjetno sin Jurija (rojenega leta 1759 in leta 1785
poročenega z Marijo Prantlhofer), saj bi bilo precej nenavadno, če bi začetnik hoške linije Glaserjev zaplodil otroka pri svojih 56 (!) letih. Ker se je v začetku leta 1785 poročil
z nosilko dediščine (=kovačije), 32-letno vdovo, zakonca tudi nista mogla pričakovati
veliko otrok. Jurij Glaser je sicer umrl dne 9. 10. 1826 v Zgornjih Hočah št. 40, v starosti
67 let. Kot nosilec velike dediščine bi se lahko npr. vnovič poročil tudi na stara leta. Je
pa z zgornjo hipotezo lažje pojasniti večje število otrok, ki so se (zelo verjetno) rodili
v zakonu Jurija (ml.) Glaserja in Ane, roj. Vebič. Po vrstnem redu so/bi si tako sledili:
Jurij (ok. 1812), Andrej (ok. 1814), Franc (4. 8. 1816) in Marija (ok. 1819). Potomci so si
sledili dokaj hitro, kar je bilo (navadno) značilno za mlajše zakonske pare. Jurij ml. po
zgornji tezi ob krstu prvorojenca (ki je/bi, pomenljivo, dobil enako ime kot oče) ne bi
štel več kot 26 let.25
Zakoncema Francu in Ani Glaser se je dobro leto po njuni poroki, dne 3. 2. 1845 na
naslovu Zgornje Hoče št. 43, rodil sin, ki je bil krščen za Karola/Karla (Carolus). Oče
Franc je tedaj opravljal poklic kovača za sekire (Hackenschmied) v kraju Reka na Pohorju
(im Orte Reika, G(emei)nde Bachern), tj. ob potoku v okolici Zgornjih Hoč. Dobro leto
24
25

NŠAM, fond: župnija Hoče, Poročna knjiga VI, 1837–1853, str. 53.
Ob predpostavki, da se je rodil leto dni po poroki Jurija Glaserja in Marije Prantlhofer, leta 1786.
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pozneje, ob krstnem vpisu Henrika (Henricus, pozneje Heinrich; rojen 10. 7. 1846 ob
3h zjutraj in krščen istega dne ob 9h dopoldan), je navedena hišna številka 39, oče pa kot
kovaški mojster v Zgornjih Hočah (Schmidmeister im Oberkötsch). Francu in Ani so se
v zakonu rodili še Elizabeta (Elisabeth, 10. 11. 1847), Andrej (Andreas, 11. 11. 1850),
Marija (Maria, 9. 12. 1852), Pavel (Paulus, 23. 6. 1861) in Anton (3. 5. 1863).

Karol Glaser, 1845–1913 (vir: wikipedia).

Najvidnejši predstavnik hoške linije je prav Karol Glaser, znani slovenski literarni zgodovinar, prvi slovenski indoevropeist (oz. orientalist in indolog) ter prevajalec. V letih
1865–1868 je na Dunaju študiral klasično filologijo in slavistiko, v obdobju 1881–1883
pa v Berlinu in na Dunaju še orientalistiko. V letu 1883 je doktoriral iz sanskrta. V tem
času je služboval kot gimnazijski profesor, najdlje v Trstu (med 1880–1900). Dr. Karol
Glaser je napisal obsežno Zgodovino slovenskega slovstva I–IV (1894–1900). Objavljal
je indološke in iranistične članke, iz sanskrta prevajal v nemški in slovenski jezik, pisal
o skandinavskih jezikih in prevajal Shakespearjeve drame (te so ostale neobjavljene).26
Umrl je dne 18. 7. 1913 v Zgornjih Hočah. O njegovi pomembnosti pričata spominsko
obeležje ob prometnici v bližini cerkve in nagrobnik na hoškem pokopališču.
Do leta 1914 sta od hoške veje Glaserjev v krstnih maticah zabeležena nezakonska otroka
Ana (Anna, roj. 18. 7. 1879, v Dogošah/Lendorf ) in Herman (7. 4. 1890). Oba sta bila
potomca Marije, zakonske in neporočene hčere Franca Glaserja.27 Slednja je kot gostačica živela sprva pri starših, pozneje pa pri poročenem mlajšem bratu Pavlu na naslovu
Pohorje št. 5 (Pachern [Haus-N(ume)r] 5).
Osebnosti, Veliki slovenski biografski leksikon (od A do L; urednika zvezka Tončka Stanonik in Lan Brenk), Ljubljana 2008
(v nadaljevanju Osebnosti), str. 283; Slovenski biografski leksikon, Prva knjiga, Abraham–Lužar (ured. Izidor Cankar in Franc
Ksaver Lukman s sodelovanjem uredniškega odbora), Ljubljana 1925–1932 (v nadaljevanju SBL), str. 215–216; Mihael
Ramšak, Ob kovaškem ognju: ruško kovaštvo skozi čas, Ruše 2010 (v nadaljevanju Ramšak, Ob kovaškem ognju), str. 20.
27
Maria des Hackenschmiedes Franz Glaser eheliche ledige Tochter. NŠAM, fond: župnija Hoče, Krstna knjiga 14, 1889–1904,
str. 33.
26
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Rodbino sta najbolj razvejala zakonca Pavel in Barbara Glaser (roj. Visočnik). Po prvem
mrtvoroje-nem potomcu (14. 4. 1886)28 so se v tem zakonu rodili Helena (8. 4. 1887; †
8. 10. 1971 v Celju), Marija (Maria, 16. 1. 1890), Janez (Joannes, 14. 6. 1892; † 31. 12.
192329), Julijana (Juliana, 27. 1. 1895; † 11. 5. 1899), Frančiška (Francisca, 5. 3. 1897;
† 6. 3. 1962 v Mariboru) in Karel (Karl, 5. 9. 1900; † 22. 5. 1991 v Mariboru). Vsi so se
rodili na naslovu Pohorje št. 5, kjer se njihov oče Pavel omenja kot (zemljiški) posestnik
(Besitzer), od leta 1900 še kot kovaški mojster (Schmidmeister). Očitno je kovačnico oz.
dediščino na Pohorju prevzel prav Pavel, četrti sin Franca Glaserja.
Na (is)tem naslovu se je dne 4. 8. 1900 rodil še sinek Ane Glaser, nezakonske in neporočene hčere Marije; slednja je bila druga hči v zakonu Franca in Ane. Nezakonski sin
Ane je bil dva dni po rojstvu, dne 6. 8. 1900, krščen za Jerneja (Bartholomaeus).
Od ostalih potomcev Franca in Ane Glaser se v matici omenja še Henrik. Dne 5. 12. 1895
se mu je z ženo Polono (Apollonia, roj. Bračko) rodila deklica, ki je ob krstnem obredu
na praznik sv. Miklavža/ Nikolaja dobila ime Marija (Maria; † 22. 5. 1981 v Mariboru).
Pri krstnem vpisu je zabeležen naslov Zgornje Hoče št. 23 (Oberkötsch [Haus-N(ume)r]
23), oče Henrik pa se v njem navaja kot posestnik oz. lastnik posesti (Besitzer).
***
Mihael Matej Glaser je začetnik (vnovične) ruške linije Glaserjev oz. Glazerjev, ki
ji lahko v tem kraju oz. v župniji sledimo vse do današnjih dni. Rodil se je dne 1. 9.
1770 na naslovu Dvorjane št. 125, kot zadnji sin in potomec iz prvega zakona učitelja
Jožefa Glaserja z Marijo roj. Keršner. Dobrih 25 let pozneje, dne 3. 2. 1796, se je poročil v Spodnjih Hočah št. 26, tj. na domačiji, s katere je prihajala njegova izbranka
Marija Berdnik (Werdnik, tudi Werdnigg). Ženin je ob poroki imel status kovača kladiv (Hammershmid), nevesta pa je bila kmečka hči (bauerns Tochter). Po hoški krstni
matici je bila krščena dne 7. 3. 1775. Rodila se je kmetu Mihaelu in njegovi ženi Mariji.
Pripisan je tudi hišni naslov – Spodnje Hoče št. 26. Berdniki so bili ena bolj razvejanih
rodbin v župniji Hoče; živeli so v Spodnjih in Zgornjih Hočah, Miklavžu, Zaforštu in
nekje na Pohorju. Mariji je v poročni matici pripisana starost 21 let (čeravno jih je tedaj štela 20), Mihaelu pa 27 (čeprav jih tedaj še ni dopolnil 26). Da je poročni par (pri
mladih letih) užival ugled, dokazujeta poročni priči. Jurij Mak je v hoški župniji tedaj
očitno posedoval krčmo (Gastgeber), Štefan Wornik pa je bil mlinar (Müllner). Prvi se
kot priča omenja že na poroki Mihaelovega starejšega brata Jurija. Ta je verjetno igral
30

Ein Knabe … um 6 Uhr Morgens todtgeboren. NŠAM, fond: župnija Hoče, Krstna knjiga 13, 1870–1888, str. 326.
Janez Glaser je kot poddesetnik 47. pehotnega polka odšel novembra 1917 na italijanskem bojišču na patruljo, od
koder se ni več vrnil. Po prošnji matere Barbare je bila opravljena preiskava in uveden postopek, ki pa ni imel uspeha.
Datum 31. 12. 1923 tako velja za dan njegove smrti. Dokončen razglas o smrti Janeza Glaserja (številka Og 48/39-8) je
dne 12. 8. 1940 potrdilo Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III. NŠAM, fond: župnija Hoče, Krstna knjiga 14, 1889–1904,
str. 86 (priložena rojstni list in razglas o smrti za Janeza Glaserja).
30
Pogovorno se je uporabljalo in zapisovalo samo prvo ime (Mihael), kot bo v nadaljevanju uporabljano tudi v tem
prispevku.
28
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kar pomembno vlogo, da se je mlajši brat Mihael izučil za kovača31 in si v okviru hoške
župnije, nedaleč stran od »Glaserjeve kovačije« brata Jurija, poiskal nevesto. Poroka v
ugledno kmečko družino je ob opravljanju kovaške obrti očitno navrgla dovolj dote, da
je omogočila nakup večje kovačije. Mlada zakonca sta se takoj po sklenjenem zakonu
preselila na Smolnik pri Rušah.32

GLASERJI OZ. GLAZERJI NA SMOLNIKU
OZIROMA V RUŠAH
Po podatkih iz tipkopisa »Glaserji«33 naj bi Glaserjev oz. Glazerjev rod živel v Rušah že
v prvi polovici 17. stoletja. Sem naj bi prišli iz Šmartnega na Pohorju. Pozneje se je član
rodbine (tj. Jožef Glaser) preselil iz Ruš v Kamnico, pa v Zgornjo Kungoto in Dvorjane.
Konec 18. stoletja naj bi se rod ponovno nadaljeval v Rušah.
Na začetku je potrebno je poudariti, da so za župnijo Ruše matične knjige ohranjene šele
od druge polovice 18. stoletja dalje.34 Zgornjega podatka, da so predniki rodbine Glaser
oz. Glazer živeli na območju Ruš že v prvi polovici 17. stoletja, tako ni moč potrditi. Tudi
morebitni novi podatki iz kakšnih starejših urbarjev, kupoprodajnih pogodb, najrazličnejših drugih listin (popisi podložnikov, gospodarski in inventarni popisi, ipd.) in virov,
ki bi omenjali ta priimek, še ne bi nujno pomenili, da gre za prednika (oz. prednico) prav
te rodbinske veje. Genealoško drevo tako lahko sestavimo predvsem (ponekod izključno)
s pomočjo ohranjenih matičnih knjig.
Mihael Glaser se je za kovača izučil na Glaserjevi kovačiji v Zgornjih Hočah, potem ko se je njegov starejši brat kot
kovač leta 1785 poročil z ovdovelo lastnico kovačije Marijo Prantlhofer.
32
Leskovec piše, da naj bi Mihael Glaser kovačijo na Smolniku kupil že leta 1795. 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. Po zapisu Zorčeve naj bi Mihael kot mlad kovač okoli leta 1795 prišel na Smolnik
iz Reke pri Hočah, kjer se je učil kovaštva. Kovačijo pri današnjem Geberitu (prej Metalplastu) je tedaj posedovala vdova
Rakovič z dvema hčerama. Z eno od teh se je Mihael zaročil in bil z njo v ruški cerkvi tudi trikrat oklican. Nato je zaroko
nepričakovano razdrl, šel v Spodnje Hoče, tam zasnubil Marijo Berdnik in se po novih treh oklicih v hoški cerkvi (skupaj
je torej bil oklican šest zaporednih nedelj) tam z njo dne 3. 2. 1796 poročil. Rakovičeva mu je 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. Zorec, Glaserji, str. 2. Zgodbo do neke mere potrjujejo vpisi v ruško krstno matico. Dne 10. 2.
1778 je tako bila krščena Polona Rakovič (Apollonia Rakovizh), hči kovaškega mojstra Matije (Matthaeus … Fabri ferrarÿ
M(a)g(ist)ri) in žene Kunigunde. Ime njenega očeta bi lahko slovenili »Matej«, vendar je v treh nadaljnjih vpisih, kjer je
omenjen kot krstni boter, naveden kot Mathia(s). Variira tudi zapis priimka (Rakoviz, Rokavizh, Rakovitsch), medtem ko je
hišni naslov dvakrat zabeležen kot Smolnik št. 39. Matija Rakovič se po matici nazadnje omenja dne 17. 9. 1782. NŠAM,
fond: župnija Ruše, Krstna knjiga I B, 1750–1784, fol. 144, 161 in 174.
33
Že omenjen krajši tipkopis izpod rok Janka Glazerja, str. 1.
34
Matija Wurzer, ruški župnik v obdobju 1877–1920, v svoji kroniki piše, da je večino matičnih knjig župnije Ruše uničil
požar v letu 1779. Matija Wurzer, Chronik von Maria Rast, Ruše 1904 (v nadaljevanju Wurzer), str. 26 (rokopisna knjiga se
nahaja v ruškem župnijskem uradu, op. a.); http://sl.wikipedia.org/wiki/Matija_Wurzer (pridobljeno 17. 2. 2015). Curk
piše, da je leta 1713 pogorela celotna vas, leta 1779 pa da je ogenj uničil cerkev, župnišče in devetnajst hiš. Jože Curk,
Ruše; urbano-gradbena skica kraja. V: Ruška kronika (gl. urednik Josip Teržan), Maribor 1985 (v nadaljevanju Curk, Ruše),
str. 90.
31
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Najstarejša krstna matica župnije Ruše beleži vpise med letoma 1750 in 1784. Sledi ji
krstna knjiga z vpisi med letoma 1786 in 180635. Od tega leta naprej lahko v mariborskem
Nadškofijskem arhivu za krstnimi oz. rojstnimi vpisi v okviru ruške župnije brskamo
vse do leta 1915, ko velja raziskovalna zapora36. Krstni knjigi II sledijo krstna knjiga III
(1806–1819), IV (1820–1839), V (1840–1863), VI (1864–1880). Za preostala leta so nam
na voljo prepisi matičnih knjig za župnijo Ruše (1860–1899 in 1900–1939).
Vpisi porok in smrti so ohranjeni od leta 1786 naprej. Poročne matice beležijo obdobja
1786–1827, 1828–1864 in 1864–1897. Pokopi so se vpisovali v dveh knjigah, za obdobji
1786–1828 in 1828–1860. Nadaljnje podatke lahko razberemo iz ohranjenih nagrobnikov
na ruškem pokopališču.
V prvi krstni knjigi so trije vpisi v zvezi z Glaserji oz. Glazerji. Vsi krščenci so bili
zakonski potomci Mihaela Glaserja in njegove žene Marije, ki sta živela v Bistrici (ob
Dravi) (in Feistriz, ex Veistriz).37
Prvi podatek je za dan 27. 2. 1753, ko je bil Mihaelov sin krščen za Jožefa (Josephus).
Poltretje leto pozneje, 2. 11. 1755, je bila krščena Elizabeta (Elisabetha). V tem primeru
izvemo, da je bila dojenčica zakonska hči Mihaela Hleppa, po domače (vulgò) Glaserja.
Dne 27. 12. 1757 je bila krščena še Neža (Agnes). Rojena je bila prejšnji večer ob 18h
in po navedbi pristojna h gospoščini Viltuš.38 Da gre v vseh treh primerih za potomce
istih staršev, dokazuje izbira vedno istih krstnih botrov, Simona Štefanc(l)a (Stephanz,
Stephanzl, Stephanzel) in Kunigunde »Vas(t)l« (Wastl, Woschl, tudi Woshitsch).
V župniji Ruše, natančneje, v kraju Bistrica (ob Dravi), je torej po zgornjih podatkih sredi
18. stoletja živela (še ena) družina Glaser. Očitno se je ta do konca šestega desetletja 18.
stoletja iz Bistrice odselila. Sklepamo lahko, da je bila pristojna oz. podložna gospoščini
Viltuš, ki jo je pozneje zamenjala z neko drugo družino.
Po ohranjeni ruški krstni matici se začnejo krsti od oktobra leta 1770 beležiti (deloma) v
tabelarni obliki, s pripisi hišnih številk oz. natančnejših hišnih naslovov. Ob koncu 18.
stoletja je matične vpise v latinskem jeziku zamenjala nemščina. Prevladujoče zapise v
maternem jeziku je mogoče najti od konca 19. stoletja naprej.

MIHAEL (MATEJ) GLASER
V tekstu je že bilo nakazano, da današnja rodbinska veja Glaserjev oz. Glazerjev v Rušah
neizpodbitno izhaja iz Mihaela (Mateja) Glaserja. Po njegovi poroki z Marijo Berdnik
Podatki med letoma 1784 in 1786 manjkajo.
Tj. zapora za podatki, mlajšimi od enega stoletja.
37
V terezijanskem popisu hiš iz leta 1754 se kot podložnik imenja Rogoza, spadajočega h gospoščini Viltuš, omenja
Matija Glaser iz Bistrice ob Dravi (Mathiaß Glaser … dorff Voistriz an der Traa). Z družino je živel v slabi hiši ([Summa der]
heüßer … shlecht) in užival status četrthubnega kmeta (¼ Bauer). Steiermärkisches Landesarchiv, Landschaftliches Archiv
Antiquum, Gruppe I, Häuserzählung 1754, Cillier Kreis, Karton 19, Heft 72, Fassienen 156–187, fasija št. 160, Güth Rogeÿß
fur herrshafft Wildthauß.
35
36

38

… nata pridie vesperi horâ 6ta sub D(omi)nio Wildhaus … Oče dojenčice je v tem primeru zapisan kot Mihael Glascher.
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leta 1796 v Spodnjih Hočah je bil že naslednje leto, dne 1. 5. 1797, v župniji Ruše krščen
njun prvi sin oziroma potomec za Janeza (Jochann; † 3. 7. 1799). Oče Mihael (večkrat
zapisan kot Michl, tudi Michel) se je že tedaj, pri svojih 26-ih letih, ponašal s poklicem
kovaškega mojstra (Shmitmeister), ki ga je opravljal v svoji kovačnici na naslovu Smolnik
št. 39. Do konca leta 1812 so se v njegovem prvem zakonu rodili še Ana (Anna, 23. 6.
1799; † 1867), Karel (Karl, tudi Carl, 1. 1. 1802; † 21. 3. 1873), Marija (Maria, 4. 5. 1804;
† 26. 9. 1889), Marko (Markus, 21. 4. 1806; † 9. 12. 1889), Marjeta (Margaretha, 26. 6.
1808; † 1. 4. 1809, za oslovskim kašljem39), vnovič Marjeta (Margaretha, 4. 7. 1810; †
27. 8. 1814) in Klara (3. 8. 1812; ◦◦ s kovačem Ignacem Dežmanom (Ignaz Deschmann);
† 1864).
Večini potomcev Mihaela in Marije Glaser sta bila krstna botra kmet Franc Bute (Wutte)
in kuharica Marija Škof (S(c)koff ). Ker sta se mlada zakonca na Smolnik šele nedavno
priselila, verjetno nista imela drugih sorodnikov, prijateljev ali znancev, na katere bi se
lahko obrnila ob teh življenjskih svečanostih/prelomnicah.
Mihaelu Glaserju je kovaški posel ob Lobnici očitno dobro uspeval. Dne 19. 9.40 1808 je
na primer na dražbi od soseda Matije Ankerja za 892 goldinarjev in 30 krajcarjev kupil kmetijo s hišo na številki 38, fužino ter kovačijo41, ter za enako vsoto še pripadajoči
gozdni kompleks (ki ga je za potrebe fužine prav tako kupil Anker). Mogoče je Mihael
imetje kupil samo zato, ker ni želel trpeti sosednje konkurence. Tako je fužino opustil,
morda je nekaj časa nadaljeval s kovačijo. Po Mihaelovi smrti (konec leta 1835) je bila
v letu 1836, ob cenitvi nepremičnine, na njej samo še žaga.42
Potem, ko je Marija Berdnik dne 1. 11. 181243 v starosti 42 let zaradi pljučnice umrla,
se je Mihael Glaser v drugo poročil s sosedo, vdovo Marijo Javnik (Jaunig), roj. Bute
(Wutte).44 Poroka je bila dne 3. 2. 1813 na Glaserjevi domačiji, na Smolniku št. 39. Mihael

An der Esels Husten. Dojenčica je umrla na naslovu Smolnik št. 38. NŠAM, fond: župnija Ruše, Mrliška knjiga I C,
1786–1828, fol. 17.
40
Iz zapuščine Janka Glazerja, zvezek »Ruše Kovaštvo«; citirano: Invent. Proth. H p. 45. Na vpogled dala Alenka Glazer
(januar 2015).
41
Anker je bil po poklicu ranocelnik. Z ženo Terezijo (roj. Guttand) sta leta 1801 za 1.800 goldinarjev kupila kmetijo s hišo
(na številki 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), vključujoč 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 leta 1808 prišlo na dražbo.
Leskovec, str. 260.
42
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)). Iz zapuščine Janka Glazerja. Na vpogled dala Alenka
Glazer (februar 2015).
43
Na grobnici pred ruško cerkvijo je razbrati datum 2. 11. 1812, kar verjetno predstavlja datum pokopa.
44
Marijin prvi mož je bil Mihael Javnik (Michael Jaunig, roj. 21. 9. 1776) s Smolnika št. 40, s katerim sta se poročila v letu
1806. Javnik, po domače »Železnik« (vulgo Eisner), je tako kot Mihaelova prva žena Marija (roj. Berdnik) umrl v letu 1812.
NŠAM, fond: župnija Ruše, Krstna knjiga I B, 1750–1784, fol. 132; prav tam, Mrliška knjiga I C, 1786–1828, fol. 21.
39
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je bil ob njej star 42, Marija pa 29 let 45. Marijina starša sta bila Franc Bute, kmet v Logu
(bauer in Laag), in njegova žena Marija.46
Potomci iz drugega zakona so bili Franc (Franz, 31. 10. 1813; ◦◦ z Julijano Pirner), Marija
(Maria, 12. 5. 1815; ◦◦ z Martinom Grisoldom; † 1895), Jožef (Joseph, tudi Josef, 18. 3.
1817; ◦◦ 3. 2. 1840 z Jo(h)ano Stampfl; † 23. 2. 1897 v Rušah), Eva (24. 10. 1818; † 1819),
Jurij (Georgius, 2. 4. 1820; ◦◦ s Theresio Pölzl; † 1885), Andrej (Andreas, 28. 11. 1822; ◦◦
5. 3. 1848 z Marijo Sern(e)c; † 7. 6. 1871) in Lovrenc (Laurenz, 6. 8. 1827; † še isto leto).47
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-letno hčerko Marijo. Kot kmečki oz.
obrtniški posli so na istem naslovu živeli še 24-letni Elizabeta Berkadnig, Janez Steiner
in Jožef Golob (Jos. Gollob), 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 (glej sliko 3) – so živeli Gašper z ženo Marjeto (Geto)
in 5-letno hčerko enakega imena, 11-leten Jožef Pastir48, 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 Schwaiger.49
Po istem popisu prebivalstva je Ana Glaser (roj. 1799) tega leta živela na Smolniku št. 9,
na kmetiji Antona Hleba50. Na tej kmetiji sta služili tudi njeni (obe preživeli) mlajši sestri,
takrat 12-letna Klara in 20-letna Marija.51 Za zadnjo je znano, da se je pozneje preselila
k starejšemu bratu Marku, drugače župniku v Sv. Petru pri Mariboru. V tamkajšnjem
župnijskem domu mu je gospodinjila do svoje smrti, dne 26. 9. 1889, ko je umrla za vodenico (wassersucht).52
V zakonu Antona Hleba in Ane Glaser sta se rodila Luka in Ana. Slednja se je pozneje
poročila na Šarhovo kmetijo. Iz tega zakona je med drugimi potomec Alfonz. Njegov
sin Srečko je bil najstarejši od preživelih Alfonzovih sinov (prvi trije so umrli za časa II.
svetovne vojne) in je kot tak podedoval kmetijo, na kateri danes gospodari že njegov sin.53
Butejevi so na Bezeni oz. v Logu živeli vsaj že eno generacijo, zato je moč najti Marijin krstni vpis. Po njem se je rodila
dne 19. 11. 1783. V poročni matici ji je, sodeč po rojstnem datumu, zmotno pripisana starost 30 let.
46
Pri 22-ih letih se je Marija Bute dne 20. 1. 1806 na Smolniku št. 40 (Zmol(l)nig [Hausnumer] 40) poročila z 29-letnim
kmečkim sinom Mihaelom Javnikom (Michael Jaunig … Bauers Sohn). Za pričo je tedaj nastopil njegov sosed, kovaški
mojster (Schmidmeister) Mihael Glaser, njen poznejši mož.
47
Na Marijinem nagrobnem spomeniku je govora o petih potomcih, na nagrobniku Mihaela Glaserja († 1835) pa je
zabeleženo, da njegovo smrt objokuje deset še živečih otrok.
48
Glede na starost je morda mišljena njegova služnost na posesti.
49
Iz zapuščine Janka Glazerja, naslov zvezka »Ruše – kovaštvo«. Na vpogled dala Alenka Glazer (februar 2015).
50
Nagrobni spomenik Antona Hleba (12. 6 1794 – 5. 6. 1845) je vzidan v vzhodno steno ruške pokopališke cerkvice in
je sploh eden prvih, kjer je celoten epitaf vklesan v slovenskem jeziku.
51
Iz zapuščine Janka Glazerja, naslov zvezka »Ruše – kovaštvo«. Na vpogled dala Alenka Glazer (februar 2015).
52
NŠAM, fond: župnija Sv. Peter pri Mariboru, Pokopna knjiga IV, 1881–1901, str. 110; ustni vir Alenka Glazer (januar
2015).
53
Iz zapuščine Janka Glazerja, zvezek »Rodovnik-gradivo«. Na vpogled dala Alenka Glazer (februar 2015).
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***
Marija, Mihaelova hči iz drugega zakona, se je pri 25-ih letih dne 8. 7. 1840 poročila
z 22 letnim Martinom Grizoldom (Grisald, Grisold; roj. 10. 11. 1817; † 5. 1. 1871, na
Smolniku). Ženin je bil zakonski in še neporočen sin Petra, pokojnega kmeta iz občine
Smolnik (in der Gemeinde Zmollnigg), in še živeče matere Elizabete roj. Pavlec (Elisabeth
gebor(en) Paulez). Martin je prevzel gospodarjenje oz. kmetovanje na domačem posestvu na Smolniku št. 25 leta 1839, sedemnajst let po smrti očeta Petra.54 Nevesta je do
poroke živela pri materi Mariji.55
V tem zakonu se je rodilo enajst otrok, in sicer Marija (29. 5. 1841; ◦◦ 27. 1. 1873 z mlinarjem Martinom Pečovnikom; † 11. 3. 1904)56, Jožef (6. 3. 1843; † 25. 9. 1847), Janez (14. 8.
1844; † 17. 10. 1847), Andrej (24. 11. 1845; † 26. 9. 1847), Elizabeta (roj. 1847; † 2. 4. 1913 v
Eggenbergu pri Gradcu/Graz, šolska sestra Francisca), Polona (Apolonia, 24. 1. 1849; † 21.
7. 1850), Julijana (6. 2. 1851; ◦◦ 27. 11. 1871 z Martinom Skerbsom, po domače »Hlebičem«,
kmetom s Smolnika († 1878), v drugo pa 18. 8. 1879 z Jakobom Skerbinjekom, kmečkim sinom iz Lovrenca, živečim 1855–1889; † 1932), Franc (23. 3. 1852; ◦◦ 14. 5. 1877 z Jero Pajtler
iz Kumena57; † 29. 3. 1938), Marko (24. 3. 1854; ◦◦ 18. 5. 1885 z Pavlo Zwischenberger;
† 5. 5. 1936), Terezija (5. 10. 1855; ◦◦ 20. 9. 1886 z Antonom Pajtlerjem, bratom Jere, por.
Grizold; † 31. 10. 1925) in Vincenc (25. 3. 1858; † 18. 3. 1884 v Gradcu/Graz).58
Martin oz. Davorin Grizold, kakor se je sam imenoval, je bil za tiste čase precej izobražen. Slovenščino in nemščino je obvladal v jeziku in pisavi. Nemški jezik naj bi ga žena
Marija, ki je šolo obiskovala v Gradcu, v času zimskih mesecev naučila tako dobro, da
je lahko pozneje samostojno pisal pisma trgovcem, ki jim je prodajal les. Leta 1848 se
je naučil še cirilico. Martin je veljal za spretnega govornika in pevca, pisal pa je tudi
ljudske pesmi in jih pošiljam v Drobtinice (Pozdrav slovenske grlice, 1851; Zadovoljen
kmet, 1854). Bil je soustanovitelj Bralnega društva v Rušah leta 1865 in njegov prvi
predsednik; kot tak velja za velikega narodnjaka.59
***
Mihael Glaser, ki se pozneje omenja kot kovaški mojster za kladiva in za sekire
(Hamershmid, Hackenschmidmeister), je umrl 5. 12. 1835 v starosti 65 let na domačem
Ist jetzt Bauer auf dem väterlichen Grund. NŠAM, fond: župnija Ruše, Poročna knjiga II A, 1828–1864, str. 41. Grizoldovo
posestvo je (bilo) eno največjih na Smolniku. Zora Zorec, Grizoldi na Smolniku (v nadaljevanju Zorec, Grizoldi), str. 3 in 5.
55
Hält sich jetzt bei ihrer Mutter auf. Zapis govori o njenem bivanju na Smolniku št. 39 pri (še v drugo) ovdoveli materi
Mariji roj. Bute.
56
Marija je izven zakona imela še hčerko Frančiško (1863–1932), ki se je leta 1886 poročila z Antonom Fornezzijem. V
tem zakonu so se rodili Amalija († 13. 1. 1970), Marica (◦◦ Pirnat), Franček in Joško. Zorec, Grizoldi, str. 3.
57
V njunem zakonu se je rodilo kar trinajst otrok, najprej zapovrstjo pet deklic, nato štirje fantki, pa spet štiri deklice.
Peta deklica je bila krščena za Antonijo (roj. 28. 3. 1883). V letu 1910 se je poročila s Petrom Zadravcem iz Ormoža. V tem
zakonu se je rodilo sedem otrok. Prva potomka je bila Erna (roj. 21. 3. 1911; † 1999), pozneje poročena Meško. Izdala je
dve knjigi: Rada bi vam povedala (Celje, 1985) in Še bi vam rada povedala (Celje, 1992).
58
Zorec, Grizoldi, str. 3–4.
59
Prav tam, str. 1 in 6; Slovensko planinsko društvo, Podružnica Ruše 1901–1937 (uredil Josip Teržan), Maribor 1937 (v
nadaljevanju SPD), str. 31.
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naslovu za vodenico ((an) Brustwassersucht). Zakramente za pokojne mu je ob smrti
podelil Marko Glaser, njegov tretji sin iz prvega zakona, ki se je odločil za duhovniški
poklic. Mihael je bil pokopan dva dni pozneje, 7. 12. 1835.60 Druga Mihaelova žena,
Marija roj. Bute, je umrla dne 21. 9. 1851 (ob 14h) pri 68 letih zaradi starostne šibkosti
(Schwäche) na domačem Smolniku. 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.61

KAREL GLASER
Karel Glaser je bil drugi, a najstarejši preživeli sin Mihaela. Kot je bilo tedaj v navadi,
je bil s tem določen za prevzem posesti oz. dediščine. Glede na podatke iz matic očitno ni šel po poti očeta kovača, saj se omenja s statusno oznako kmeta oz. krčmarja na
Smolniku ((Gast)Wirth in Zmollnig). Z 22-imi leti v tistih časih še nepolnoleten, se je
dne 9. 5. 1824 s statusom kmeta (Bauer) poročil z izbranko Barbaro Frank. Nevesta je
bila zakonska hči Matije, mizarskega mojstra iz Beljaka (Mathias … Tishlermeister in
Villach), in njegove žene Marije (Maria), roj. Semelmach. Barbara, ki je bila od ženina tri
leta starejša, je pred poroko živela pri svojem bratrancu Pavlu Semelmachu na Bezeni62.
Kot priča je nastopil tudi Mihael Glaser, oče mladoletnega ženina63.
Zakonca Karel in Barbara Glaser sta po poroki živela na Smolniku št. 40 (Zmol(l)nigg
[Hausnumer] 40). Zaradi Mihaelove vnovične poroke je bil do dedovanja Glaserjeve
domačije (tj. posestva »Na kovačevem«) upravičen (prvi) sin iz drugega zakona. Parcela
s hišo na številki 40, ki je stala blizu izliva Lobnice v Dravo, je prešla od Javnikovih h
Glaserjem z dedovanjem.64
V zakonu so se jima rodili Karel (Carl, 9. 10. 1825), Elizabeta (Elisabeth, 13. 11. 1828;
† 12. 1. 1829) in Jožefa (Josepha, 19. 3. 1830; ◦◦ 1849 s kmetom Pavlom Feichterjem z
Bezene).
V letu 1825 so na posesti poleg zakoncev Glaser živeli še 34-leten Lovrenc Rožič, 21-leten
Pankrac Karner, 22-letna Mihael Lubej in Terezija Bolfain, 18-letna Barbara Platonik,
16-letna Kunigunda Witschela, 20-leten Gašper Kroschner, 60-leten Anton in 40-letna
Na njegovi nagrobni plošči je – poleg originalnega epitafa v nemškem jeziku – na vrhu vklesano dopolnilo v stari
slovenščini: Dopoljeno je. O moj krishani Jesus! v tvoje svetich kervavich ran priporozhim jas mojo duscho.
61
Eingesegnet … mit den h(eiligen) Sterbsakrammenten versehen. NŠAM, fond: župnija Ruše, Mrliška knjiga II C, 1828–1860,
str. 265.
62
… wohnhaft bei dem Vetern Paul Semelmach in Hollern. NŠAM, fond: župnija Ruše, Poročna knjiga I A, 1786–1827, str.
21 (Zmolnig).
63
Vater des minorenen Brautigam. Prav tam.
64
Mihaelu Javniku, prvemu možu Marije roj. Bute, naj bi žena na njegovi smrtni postelji dala obljubo, da bo posestvo
nasledila njuna hči Terezija (roj. 24. 9. 1808). Njun prvi potomec Peter je namreč dne 2. 9. 1810 umrl (star 3 leta), najmlajša,
Marija, pa se je rodila 18. 3. 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, Mrliška knjiga I C,
1786–1828, fol. 20.
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Ana Grah (Grach) ter 12-letna Marija Zigeiner. Dve leti pozneje se na istem naslovu omenjata še Katarina Dobaj in Jakob Serjanz.65 Našteti moškega spola so na »Paulnovem«66
zelo verjetno službovali kot pastirji in hlapci, tiste nežnejšega spola pa kot dékle in pestunje, vsi skratka kot kmečki posli. Z obuditvijo krčmarske obrti na tem naslovu se je
seveda pozneje pojavila potreba po natakarjih in sobaricah.
Na naslovu Smolnik št. 40 sta umrli Elizabeta Glaser, dvomesečna dojenčica kmeta
Karla († 12. 1. 1829), poldrugo leto pozneje pa za mrzlico (An Nervenfieber) še Barbara
Glaser, žena (tedaj že) krčmarja ((Gast)Wirth) Karla († 21. 9. 1830). Ženina bolezen in
končna smrt je (bila) mogoče povezana s kompliciranim porodom; tega leta se je zakoncema rodila deklica Jožefa. Prva žena Karla Glaserja je bila ob smrti stara šele 31
let. Iz epitafa67 z njenega nagrobnega spomenika se da razbrati huda bolečina mladega
moža ob izgubi žene.
Karel Glaser se je kot 29-letnik v drugo poročil dne 18. 7. 1831 s tedaj 22-letno Marijo
Kurnik (Kurnigg, tudi Kurnig; roj. 6. 3. 1809), zakonsko hčerjo Valentina in Ane. Poročni
obred je izpeljal Karlov mlajši brat Marko Glaser, ki je tedaj služboval kot kaplan v župniji Sv. Barbare pri Vurberku.
V Karlovem drugem zakonu z Marijo so se rodili Karel (Carl, 16. 10. 1832; † 10. 12.
1868), Marija Terezija (Maria Theresia, 1. 8. 1834; ◦◦ 8. 2. 1858 z Mihaelom Serncem; †
6. 7. 1915 v Rušah), Janez (Johanes, 20. 5. 1837; ◦◦ z Marijo Stampfl; † 1904), Elizabeta
(Elisabetha, 1. 11. 1839; ◦◦ z Antonom Ludvikom Kadlecem/Kadletz; † 1908), Pavel
(Paulus, 4. 11. 1841; † 23. 3. 1879) in Alojz (Alois, 13. 5. 1844; † 1897). Na naslovu
Smolnik št. 40 se je 25. 11. 1859 rodila še nezakonska dojenčica, ki je dan pozneje bila
krščena za Pavlino (Paulina). Njena mati je bila Elizabeta Glaser s Smolnika.68 Pavlina
je umrla zaradi prisada (Inerer Brand) na naslovu Smolnik št. 48 (Zmollnigg [HausN(ume)r] 48), dne 22. 1. 1860, stara osem tednov.
***
Ker sta Pavel in Alojz v nadaljevanju podrobneje obravnavana, je potrebno na tem mestu
predstaviti življenjsko pot njune starejše sestre Marije (krščene kot Marija Terezija). Pri
Iz zapuščine Janka Glazerja. Na vpogled dala Alenka Glazer (februar 2015).
Hišno ime Pauli je parcela dobila po gostilni Pavla (Paul) Eisnerja (tudi Eysner), ki je na tem mestu stala vsaj že v 18.
stoletju. Vili Rezman, Ruše: (občina – mesto ob vodi): tu sem jaz doma (gost), Ruše 2013 (v nadaljevanju Rezman, Ruše, mesto
ob vodi), str. 57. V t.i. Paulijevi in Pukličevi mlaki sta mdr. bili pristanišči podravskih in smolniških splavarjev kot izhodišči
za promet z lesom po Dravi, še posebej po njeni regulaciji leta 1818. Curk, Ruše, str. 86.
67
Hier ruhet Barbara Glaser, geborne Frank von Villach, starb den 21. Sep-tember 1830 im 31. Lebens und 7. Jahre ihrer Ehe
– Lebt wohl! und bethet fromm für mich, Weil Gott mich früh berief zu sich – Was er gewollt, kann niemand hindern, Drum
ruh ich schon bey meinen Kindern – Was ihr iszt seyd – war einst auch ich auf Erden, Was ich nun bin – musst ihr auch alle
werden - . - Seinem treuem Weibe widmet diess Andenken – Carl Glaser. Tj. »Tukaj počiva Barbara Glaser, rojena Frank, iz
Beljaka, umrla (je) 21. sep-tembra 1830 v 31. letu (starosti) in 7. letu svojega zakonskega stanu – Zbogom! in molite
pobožno zame, ker me je Bog zgodaj poklical k sebi – kar si on poželi, ne more nobeden preprečiti, zato že počivam pri
svojih otrocih – to kar ste vi sedaj – sem tudi jaz bila na zemlji/Zemlji, to kar sem sedaj – boste postali tudi vi - . - Svoji
zvesti ženi posveča to v spomin/ta spomenik – Karel Glaser.
68
Elizabeta naj bi bila Karlova hči iz njegovega prvega zakona. Ker je ta dne 12. 1. 1829 umrla (!), je z vpisom bržčas
mišljena Elizabeta iz Karlovega drugega zakona z Marijo Kurnik; v letu 1859 bi (ta) dopolnila ok. 20 let.
65
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23-ih letih se je Marija poročila na Maroltovo domačijo z 31 letnim Mihaelom Serncem
(po domače Maroltom). Mihael je bil najmlajši sin, rodil se je dne 25. 9. 1826 kot deveti
od desetih otrok iz zakona Mihaela Sernca in njegove žene Katarine, roj. Kormon (tudi
Korman). Maroltova posest je bila v 19. stoletju med smolniškimi daleč najobsežnejša,
obsegala je čez 400 joh69.
Mihaelu in Mariji so se v zakonu rodili Franc (roj. 1859; ◦◦ 1888 s Hano Hleb; †
1947), Edvard (1861; † še istega leta), Anton Karel (1863; ◦◦ 1892 z Marijo Sk(e)rbs, s
Hlebičevega; † 1942), Jožef (1865; ◦◦ z Marijo Urbas; † 1928), Ana Marija (1869; † še
istega leta), Mihael (po domače Miha, 13. 10. 1871; ◦◦ 1898 z Julijo/po domače Julčko
Dobnik; † 29. 10. 1926, v Rušah) in vnovič Edvard (16. 3. 1875; † 10. 3. 1967, v Rušah).
Domačijo je podedoval četrti sin Jožef. V zakonu z Marijo Urbas so se (jima) rodili
Edvard (1898; ◦◦ z Marijo Kirbiš; † 1977), Ida Marija (1899; ◦◦ s Tonetom Jezernikom;
† 1982), Marija (1901; leta 1925 v Gradcu/Graz ◦◦ Žužek), Jožef (1902; ◦◦ 1927 z Matildo
Jezernik), Alfonz (1904) in Berta (1907; ◦◦ Verk, pozneje Brumen).
Mihaelu, petemu sinu v zakonu Mihaela Sernca z Marijo roj. Glaser, sta se v zakonu z
Julčko Dobnik rodili hčeri Olga (23. 4. 1899, v Rušah; † 6. 3. 1978) in Gabrijela (po
domače Elika; roj. 16. 3. 1901, v Rušah; † 16. 7. 1966, v Rušah). Prva se je v letu 1924
poročila z Antonom Požarjem, znanim mariborskim trgovcem (27. 10. 1891; † 4. 5.
1975)70, druga pa dne 6. 6. 1920 v Rušah z učiteljem Davorinom Lesjakom71 (10. 10. 1872,
Slivnica pri Celju; † 7. 3. 1946, v Rušah)72.
Mihael Sernc (roj. 1826) je bil zelo spoštovana osebnost. Prizadeval si je za izgradnjo
Marijine cerkve na Smolniku73, bil je tudi med soustanovitelji Bralnega društva v Rušah.
Joh (iz nem. Joch=oral) je nekdanja ploščinska mera, obsegal je 57,55 arov. Slovar slovenskega knjižnega jezika [gl.
ured. odbor Anton Bajec … et al.], Ljubljana 1994 (v nadaljevanju SSKJ), str. 367. Za primerjavo: Grizoldova in Hlebičeva
posest je v tem času obsegala ok. 140 joh, Čandrova pa ok. 200. Pri tem je povečini šlo za gozdove. Zora Zorec, Marolti
na Smolniku (v nadaljevanju Zorec, Marolti), str. 1.
70
V zakonu Antona in Olge Požar so se rodile hčerke Zdenka (8. 5. 1927; † 11. 3. 2009), Marija (17. 6. 1929; † še istega
dne) in Manica (14. 9. 1930). Najstarejša se je poročila s Štefanom Novakom (13. 3. 1925; † 14. 11. 1984), s katerim sta
dobila hči Bojano (6. 5. 1953). Bojana se je poročila z Dušanom Filejem; v zakonu sta se jima rodila sinova Gregor (roj.
1976; s partnerko Saško Špolar imata hčerko Injo Filej, roj. leta 2012) in Matevž (1979). Manica Požar je danes prof.
geografije v pokoju; ni se poročila in nima otrok. Zorec, Marolti, str. 7; ustni vir Alenka Glazer (februar 2015).
71
Davorin Lesjak je prišel v Ruše po končanem šolanju kot mlad učitelj. V Rušah je učiteljeval do upokojitve, v obdobju
1891–1924. V kraju je bil ves čas med njegovimi glavnimi narodnimi delavci, sodeloval je v raznih društvih (Bralno
društvo, Kmetijska podružnica, Pevsko društvo Sokol), še posebej aktiven pa je bil v Podravski podružnici Slovenskega
planinskega društva, ki jo je v letu 1901 pomagal ustanoviti, in katere načelnik je bil več desetletij. SPD, str. 32–33; http://
sl.wikipedia.org/wiki/Davorin_Lesjak (pridobljeno 25. 2. 2015).
72
V zakonu Davorina in Gabrijele Lesjak so se rodili Tanja (1. 3. 1921; ◦◦ 1947 v Beogradu z Lazarjem Stošićem, dr. veterine), Darko (18. 8. 1923; † novembra 1941, v Valjevu) in Bogdan (po domače Božo, 11. 4. 1931; ◦◦ 1. 8. 1962 v Ljubljani z
Ano Rode). Tanja je rodila hčerki Snežano (1948; ima dva sinova) in Svetlano (1951; leta 1978 je rodila Izidoro, 1990 pa
Aleksandro), medtem ko sta se Božu rodila sinova Martin (26. 1. 1965) in Gaber (12. 9. 1969). Zorec, Marolti, str. 7. Oba
Božova sinova že imata otroka, Martin dve hčerki (Niko in Neli), Gaber pa dva sinova (Lina in Vitana). Podatke zbrala in
na vpogled dala Alenka Glazer (februar 2015).
73
Zgrajena je bila v letih 1859–1861. Luka Hleb je zanjo prispeval 8.000 goldinarjev in dal tukaj postaviti grobnico svoji
rodbini. Leta 1864 je cerkev blagoslovil Anton Martin Slomšek in v njej opravil prvo sveto mašo. Janko Glazer: Razprave,
članki, ocene (uredil Viktor Vrbnjak), Maribor 1993, str. 973; SPD, str. 44–45.
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Za časa njegovega življenja je bila Maroltova hiša najimenitnejša na Smolniku. Tudi
njegova žena Marija je bila zelo čislana; botrovala je okoli 100 otrokom, poskrbela pa je
tudi za mlajša fanta zgodaj umrlega Pavla Glaserja, Pavla ml. in Viktorja. Mihael Sernc
je umrl dne 25. 8. 1895 na Smolniku. Vdova Marija, roj. Glaser, je umrla 6. 7. 1915 v
Rušah, stara 80 let.74

Franciscejska karta za Sp. Smolnik izpred leta 1836, detajl (vir: PAM).75

***
Glede na ohranjen portal z napisom »C G 1848«, je dal Karel okoli leta 1848 hišo na
Smolniku št. 40 prenoviti ali dograditi v še danes obstoječo 7x4–osno nadstropno stavbo76. Ob njej je bila istočasno postavljena poslikana Miklavževa kapela, ki pa je po II.
svetovni vojni izgubila kip sv. Nikolaja/Miklavža, zavetnika splavarjev. Pod hišo ob
Dravi je bila »Pavlijeva mlaka«, eden od pristanov za splavarje. V hiši je bila poleg
bivanjskih prostorov za družino in goste urejena splavarska gostilna, kasneje je v njej
delovala tudi lesna trgovina77. Karel Glaser se je ob krčmarstvu pozneje v svoji žagi ob
izlivu Lobnice v Dravo ukvarjal še z izdelavo brodov (ranc oz. splavov in šajk). Ker tedaj
v okolici ni bilo tako velike hiše, so se številne prireditve in veselice odvijale pri Karlu.78
Zorec, Marolti, str. 2 in 6.
V zgornjem delu karte si ob cesti proti Dravi sledijo hišne številke 38–40. Hiše so označene z rdečo, rumeno barvo
predstavljajo gospodarska poslopja.
76
Dandanes se njen naslov glasi Smolnik 15.
77
S statusom lesnega trgovca se prvič omenja v poročni matici leta 1870, ob poroki sina Alojza. NŠAM, fond: župnija
Ruše, Poročna knjiga III, 1864–1897, str. 43.
78
Curk, Ruše, str. 86 in 103; Zorec, Glaserji, str. 7; Ramšak, Ob kovaškem ognju, str. 23.
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Karel velja za velikega narodnjaka, med drugim je bil soustanovitelj znamenitega ruškega Bralnega društva v letu 1865. Podpisoval se je kot »Dragotin Glažar, tergovec«.79
Velja za začetnika veje Glaserjev, ki se je ukvarjala z lesnim gospodarstvom. Za njim je
domačijo prevzel sin Pavel, po njem pa znameniti trgovec in podjetnik Viktor.
Karel je umrl v starosti 71 let, dne 21. 3. 1873, na naslovu Ruše št. 80. Žena Marija je
umrla štiri leta pred njim, v letu 1869. Pokopana sta na ruškem pokopališču, na vzhodni
strani ob pokopališki cerkvi, ki je bila leta 1855 neogotsko preoblikovana in ostrešena
prav po Karlovi zaslugi.80

MARKO GLASER
Tretji, najmlajši sin Mihaela iz njegovega prvega zakona se je rodil 21. 4. 1806 (ob 15h)
na naslovu Smolnik št. 39. Osnovno šolo je obiskoval pri Sv. Martinu pri Vurberku in v
Limbušu. Pozneje je šolanje nadaljeval na gimnaziji v Mariboru, kjer je mdr. dokončal
trimesečni tečaj za učiteljske kandidate. V Gradcu (Graz) je med letoma 1822 in 1824
študiral filozofijo, v obdobju 1824–1828 pa še teologijo.
Ker še ni imel kanonične starosti za prezbiteriat, so ga kot diakona poslali k Sv. Barbari
pri Vurberku, kjer je poučeval otroke. V duhovnika je bil posvečen dne 3. 5. 1829 in je
nato do jeseni 1831 ostal kot kaplan pri Sv. Barbari. Pozneje je deloval kot kurat v karlavski kaznilnici v Gradcu, nekje do sredine leta 1838. Še pred iztekom tamkajšnje službe
je bil od leta 1836 tudi izpovednik pri uršulinkah. Od 1. julija 1838 pa do konca marca
1843 je bil škofov dvorni kaplan, pri ordinariatu referent za slovenski del sekovske škofije
in zadnje leto spiritual pri karmeličankah. V aprilu 1843 je prišel na župnijo Sv. Petra
pri Mariboru. Šestnajst let pozneje, leta 1859, je bil imenovan za častnega kanonika, leta
1879 je obhajal zlato, 1889 pa biserno mašo.
Od vsega začetka se je boril zoper hude posledice, ki so jih v verskem pogledu povzročile jožefinske cerkvene reforme. V tej smeri je deloval v Gradcu, spodbujal je in podpiral slovenske duhovnike mariborskega okrožja. Širil je bratovščino presvetega Srca
Jezusovega in Marijinega in druge cerkvene pobožnosti. V svoji župniji je leta 1844
obhajal ljudski misijon, prvi v tistih krajih. Pozneje je prenovil župno cerkev in podružnico Matere božje na Gorci. Starše je vabil, naj pošiljajo otroke v šolo. Leta 1868 je
ustanovil dekliško šolo in nanjo pozval šolske sestre iz Eggenberga. Kmete je vnemal
za sadjarstvo in priredil sadjarski tečaj.
Od leta 1856 je imel mnogo opravkov, da je pripravil prenos škofijskega sedeža iz Št.
Andraža v Maribor in poskrbel za nastanitev škofijskih institucij. S Slomškom sta bila
iskrena prijatelja.
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Zorec, Glaserji, str. 7; Curk, Ruše, str. 103.
Curk, Ruše, str. 102.
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Marko Glaser, 1806–1889 (vir: PAM81).

V Gradcu je Marko izdal nekaj nabožnih spisov v nemščini. Molitvenik »Dušni vižar«
(Gradec 1838, 1840) ni povsem njegovo delo; Marko je samo predelal slovenski prevod
nekega nemškega molitvenika, ki ga je dobil v oceno, pa ga ni odobril, ker je bilo v njem
preveč napak . Njegovo delo so zagotovo »Zlate bukvice od Srca Jezusovega ali brumno
navižanje srčne ljubezni k Jezusu no Mariji«, prvič izdane okoli leta 1838. Leta 1845,
potem ko je že bil duhovnik pri Sv. Petru, je v Gradcu izdal molitvenik »Marija pribežališče grešnikov«. Za otroke je priredil »Molitne bukvice za šolarje« (Gradec, ok. 1840).
Že pred tem je zlagal nabožne pesmi. Te so deloma natisnjene v njegovih molitvenikih,
nekaj jih je v Drobtinicah, posebej pa je natisnjena »Zvonov hvala« v 14 kiticah, zložena
ob priložnosti blagoslovljenja velikega zvona pri Sv. Barbari v letu 1837.
Marko Glaser velja za zavednega Slovenca; bil je velik nasprotnik ilirstvu. Umrl je 9.
decembra 1889 v svoji župniji pri Sv. Petru pri Mariboru.82

JOŽEF GLASER,
NASLEDNIK POSESTVA »NA KOVAČEVEM«
Jožef, zakonski sin kovaškega mojstra (za sekire) Mihaela Glaserja in njegove žene
Marije (roj. Bute), se je dne 3. 2. 1840 poročil z Jo(h)ano Štampfl (Johanna Stampfl,
tudi Stampfel83). Nevesta je bila zakonska in še neporočena hči pokojnega Franca (Franz)
Štampfla, smodnikarja v Bistrici84, in še živeče matere Elizabete (Elisabeth, roj. Antauer).
Pokrajinski arhiv Maribor (dalje PAM), Zbirka fotografij in razglednic, Signatura B1.4.54 – 2 (Marko Glaser), SI_
PAM/1693/010/060-00002, inventarna št. 3984. Fotografija je nastala po letu 1880 v mariborskem ateljeju Ferdinanda
Weitzingerja.
82
SBL, str. 216–217.
83
Na nagrobniku je njeno ime vklesano kot Ivana Glaser, roj. Stampfl.
84
… einer Pulfer (=Pulver) in Fabricken in Feistritz, seligen … NŠAM, fond: župnija Ruše, Poročna knjiga II A, 1828–1864,
str. 37. Po zapiskih Janka Glazerja se je v Bistrici (pri Limbušu oz. danes ob Dravi) nahajala smodniška stopa (Pulverstampf)
na št. 7. Zapuščina Janka Glazerja. Na vpogled dala Alenka Glazer (februar 2015). Curk piše, da je Štampflova smodnišnica
v prvi polovici 19. stoletja stala onkraj poznejše železniške proge, nasproti poznejšega Scherbaumovega mlina. Po II.
svetovni vojni je na njegovem mestu stala znana tovarna Tobi. Curk, Ruše, str. 89–90.
81
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Rojena je bila istega leta kot ženin, in sicer dne 4. 4. 1817. Pred poroko je živela v Kamnici
pri šolskem učitelju.85 Poročni obred je bil na Glaserjevi domačiji na Smolniku na številki
39. S poročno dovolilnico gospoščine Fala z dne 27. 1. 1840 ga je izpeljal (tedaj kaplan)
Marko Glaser, Jožefov starejši polbrat.
S to poroko je Jožef Glaser bržčas tudi uradno prevzel dediščino.86 Čeprav je s skoraj 23
leti še vedno veljal za nepolnoletnega, po sklenitvi zakona ni bilo več zadržkov, da ne
bi prevzel kovačije pod hišno številko 39 (po domače »Na kovačevem«87) in tako postal
(njen) gospodar.88 Do tedaj se je tudi zagotovo dodobra izučil kovaške obrti. Po drugi
strani (pa) je bil njegov oče Mihael od leta 1835 pokojen, starejši polbrat Karel (ki je po
smrti očeta Mihaela bržčas pomagal upravljati kovačijo) je od leta 1824 gospodaril na
sosednji posesti (Smolnik št. 40) kot krčmar, drugi (Marko) pa se je tako ali tako odločil
za duhovniški poklic. Najmlajši Mihaelov sin Andrej je bil tedaj star šele 17 let.
V zakonu Jožefa in Jo(h)ane Glaser so se rodili Franc (Franz, 23. 3. 1841; † 24. 3. 1841,
takoj po krstu), Jožef (Joseph, 2. 3. 1842; † 30. 8. 1846, za angino), Marija (Maria, 23.
1. 1844; † 20. 8. 1846, za angino), Jožefa (Josepha, tudi Jozefa, 19. 3. 1846; † 15. 10.
186589), Janez (Joannes, 24. 11. 1847; v prvo poročen z Jo(h)ano Sk(e)rbs, v drugo dne 21.
10. 1912 v Selnici z vdovo Jo(h)ano Führer; † 9. 4. 1921 v Selnici), Mihael (Michael, 26.
9. 1849; † 17. 7. 190490), Andrej (Andreas, 26. 11. 1851; ◦◦ z Jo(h)ano Zenz; † 7. 6. 1929
v mariborski bolnišnici), Anton (7. 12. 1853; ◦◦ 1890 z Jo(h)ano Ploder; † 3. 5. 1899 v
Radvanju), Marija (Maria, 24. 8. 1855; nuna; † 1880 v Ljubljani), Alojz (Aloisius, 19. 6.
1857; ◦◦ 1. 6. 1892 z Marijo Volmaier; † 3. 12. 1934 v Rušah), Jo(h)ana (Johanna, 18. 5.
1859; nuna »sestra Mechtild«; † 29. 4. 1947) in Rozalija (Rosalia, 1. 4. 1862; nuna »sestra
Franciska«91; † 3. 8. 1943). Kot naslov se venomer pojavlja Smolnik št. 39, pri čemer se
Jožef navaja kot kovač za sekire (Hackenschmid) oz. kovaški mojster (za sekire; (Hacken)
Schmi(e)dmeister; po ruških maticah od leta 1844 naprej).
Jožef Glaser je obrat precej razširil. V njegovem času so obratovala štiri ognjišča, tri
kladiva in brusilnica. Smolniška sekirarna in kovačija za veliko okovje je bila denimo
Hält sich gegenwärtig in Gams beym Schullehrer auf. Prav tam.
Pri zgoraj omenjeni poroki Marije Glaser z Martinom Grizoldom nekaj mesecev pozneje (8. 7. 1840) je razvidno, da je
Marija živela pri svoji materi Mariji. To bi pomenilo, da je ta gospodarila na Glaserjevi domačiji še dobro leto po poroki
svojega sina Jožefa z Jo(h)ano Štampfl, vse dokler slednji ni dopolnil 24 let (tj. dne 18. 3. 1841).
87
Leskovec, str. 260. Danes stoji na njenem mestu tovarna Geberit (nekdaj tovarna Metalplast, še pred njo pa tekstilna
tovarna). Ramšak, Ob kovaškem ognju, str. 20.
88
Poleg kovačije na hišni številki 39 je prevzel še »zapuščeno« nepremičnino na številki 38. Zaradi tega je kovačija na
številki 39 dobila ime »Hauptbehausung«, tj. glavna hiša. Leskovec, str. 260.
89
Epitaf na njenem nagrobnem spomeniku je v slovenskem jeziku (njen priimek je prvič zapisan v obliki »Glazer«), kar
(lahko) priča o rodoljubju Jožefa in Jo(h)ane.
90
Zanj je znano, da se je zelo zanimal za knjige, mdr. je bil naročen na knjige Mohorjeve družbe. Ker se ni poročil, so se
pri njem lepo ohranile. Posojal jih je tudi mlademu Janku Glazerju. Ciril Stani, Življenjepis Janka Glazerja. V: ČZN, letnik
48 (nova vrsta 13), št. 1–2, Maribor 1977 (v nadaljevanju Stani), str. 7–8. Zorčeva o Mihaelu piše, da je bil čudak. Utopil
se je v Lingljevem ribniku. Zorec, Glaserji, str. 5.
91
Zaposlena je bila kot učiteljica v Blindeninstitutu v Gradcu. Zorec, Glaserji, str. 6. Vse tri sestre, ki so postale nune,
so delovale v dekliški šoli pri Sv. Petru, ki jo je ustanovil tamkajšnji župnik Marko Glaser. Rozalija oz. sestra Franciska je
pokopana na pokopališču St. Leonhard pri Gradcu. Ustni vir Alenka Glazer (januar 2015).
85
86
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od leta 1855 navedena v seznamu večjih železarskih podjetij na Štajerskem. Iz ohranjene
poslovne knjige je razviden krog njenih odjemalcev v obdobju 1853–1866; razen kmetov
iz bližnje okolice so to bili sosednja papirnica, Zinkejeva gornjelimbuška steklarna, polbrat in sosed Karel Glaser, delalo pa se je tudi na zalogo za prodajo na sejmih.92
Pri svojih 63 letih je Jožef, ki je upravljal Glaserjevo kovačijo na Smolniku skoraj pol
stoletja (od prevzema kmalu po očetovi smrti pa vse do leta 1890), domačijo predal sinu
Antonu. V letu 1891 sta z ženo za sina Alojza pridobila posest čevljarja Hanza (Hans)
Ozima v Rušah.93 V letu 1892, v času poroke njunega najmlajšega sina Alojza z Marijo
Volmeier (Maria Vollmaier), se omenjata na naslovu Ruše št. 8894, kjer sta po posebni
pogodbi, z natančno določenimi sinovimi obveznostmi, kot preužitkarja preživljala
zadnja leta svojega življenja. Jožef Glaser je nato pri sinu kmetoval do svoje smrti, dne
23. 2. 1897, malo pred dopolnjenim osemdesetim letom. Žena Jo(h)ana (poslovenjeno
Ivana) ga je preživela za celo desetletje; umrla je pri skoraj devetdesetih, dne 12. 2. 1907,
v naročju sina Alojza95. Jožef in Jo(h)ana sta pokopana v skupnem grobu ob severnem
zidu pokopališke cerkvice.96

ANDREJ GLASER – MLINAR, KRČMAR
IN TRGOVEC Z LESOM
Andrej, drugi najmlajši sin Mihaela iz njegovega drugega zakona z Marijo (roj. Bute),
se je poročil dne 5. 3. 1848, pri svojih 25-ih letih97. Njegova izbranka Marija Pavlec98,
vdova po mlinarju Francu, z Lobnice99, je bila takrat stara okoli 26 let. Po krstnih maticah je razvidno, da se je nevesta ob rojstvu pisala Sern(e)c (Sernz). V tem zakonu so
se rodili štirje potomci, po krstnih maticah sta izpričani Antonija (Antonia, 5. 4. 1849;
† 10. 8. 1861) in Katarina (Catharina, 3. 4. 1851; † 1914). Njun oče Andrej se v obeh
Leskovec, str. 266.
Čevljarjeva koča je bila zgrajena ok. leta 1878. Ozimu, ki je živel sam z ženo, je ob gradnji koče primanjkovalo sredstev,
zato se je za pomoč obrnil na Jožefa Glaserja. V letu 1891 je bilo sklenjeno, da bo vse premoženje Glaserjev razdeljeno;
Jožef se je odločil, da bosta z ženo preužitek preživljala pri najmlajšem sinu Alojzu. Na nekdanji Ozimovi parceli na
naslovu Ruše št. 88 se je od leta 1891 do Alojzove poroke dne 1. 6. 1892 zgradila današnja rojstna hiša Janka Glazerja in
zvečine še gospodarska poslopja (preša, párma, majhna kovačija na dvorišču, hlev s skednjem, delavnica, drvarnica in
drugo). Nakup je bil opravljen s preužitkom prejšnjima lastnikoma, ki sta imela do smrti zagotovljeno streho (v prizidku
pri hlevu) in hrano. Alojz je pozneje nakupil travnike in njive na najrazličnejših koncih in krajih (npr. tudi na Bezeni), kjer
je kaj šlo v prodajo po ugodni ceni. Ustna vira Alenka Glazer in Miroslava Namestnik (februar 2015); Zorec, Glaserji, str.
2–3.
94
Danes Glazerjeva ulica 37.
95
Ustni vir Alenka Glazer (januar 2015).
96
Zorec, Glaserji, str. 3.
97
Andrej se je po ruški krstni matici rodil 28. 11. 1822. V poročni knjigi je njegova starost zabeležena s številko 26. NŠAM,
fond: župnija Ruše, Krstna knjiga IV B, 1820–1839, str. 11.
98
Mogoče je bila v sorodu z Elizabeto Pavlec, poročeno Grizold. Elizabetin sin Martin se je poleti 1840 poročil z Marijo
Glaser.
99
Maria Pauletz, hinterlass(en)e Wittwe des Franz Pauletz eines Mühlner in der Gemeinde Lobnitz. Pri dveh krstnih vpisih se
kot domači kraj omenja Lobnica št. 7 (Lobnitz No. 7).
92
93
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vpisih omenja kot mlinar (Muller, Mühlner), medtem ko je zapisan hišni naslov v obeh
primerih Lobnica št. 7 (Lobnitz [Haus-N(ume)ro] 7]. Žena Marija je po dobrih devetih
letih zakona, dne 29. 9. 1857, umrla za jetiko (Auszährung).100 Kot hišni naslov je tedaj
zapisano Ruše št. 7 (Rast [Haus-N(ume)r] 7).101
Po dobrem letu od smrti prve žene se je Andrej kot 35-letni vdovec dne 13. 10. 1858 poročil s tedaj 25-letno Marijo Vicman (Witzman, roj. 25. 1. 1833). Marija je bila zakonska
in še neporočena hči Karla, lastnika gostilne v Rdečem bregu (Rothenberg) št. 68102, in
matere Ane (roj. Iglar). Pred poroko je od januarja 1858 živela pri svojem bratu v občini
Kumen na št. 81 v lokaliji Sv. Marija v Puščavi103. Ženin je tedaj živel v župniji in občini
Ruše, na hišni številki 80.104 Na tem naslovu je bila tudi poroka. Pri obeh porokah je kot
priča nastopil (naj)starejši polbrat Karel, ki je na Smolniku tedaj deloval kot krčmar oz.
gostilničar. Marija je dne 25. 7. 1860 rodila mrtvorojenega dečka (todtgeboren … Knabe);
očitno je njegovo smrt povzročil prisad (Brand). Andrej se ob pokopnem vpisu omenja
s statusnima oznakama gospod(ar) (Herr) in krčmar (Wirth).
Po travmatičnem prvem porodu Marija očitno ni rodila nobenega potomca več. Na
Andrejevem nagrobnem spomeniku je zabeleženo, da je kot trgovec z lesom in posestnik
nepremičnine v Rušah umrl dne 7. 6. 1871. Od njega so se v epitafu105 poslovili žena
Marija in obe hčeri iz prvega zakona, Katarina in Antonija.

SORODSTVENA POVEZAVA – POROKA ALOJZA
GLASERJA S KATARINO GLASER
Marko Glaser je kot župnik pri Sv. Petru v ruški župniji opravil še dva poročna obreda.
Dne 21. 2. 1870 sta se na naslovu Smolnik št. 40 (Smollnig [Haus-N(ume)r] 40) poročila
25-letni gruntar oz. zemljiški posestnik (Grundbesitzer) Alojz Glaser, zakonski sin še
živečega trgovca z lesom na Smolniku Karla106 in pokojne matere Marije (roj. Kurnik),
V pokopni knjigi je Mariji pripisana starost 38 let. Na drugi strani imamo veliko bolj verodostojen podatek iz njenega
nagrobnega spomenika na ruškem pokopališču. Nemško besedilo na njeni nagrobni plošči govori o tem, da je umrla v
svojem 44. letu življenja, kar bi pomenilo, da je bila v času poroke znatno starejša. Prav nagrobnik tudi izpričuje rojstvo
štirih (še živečih) zakonskih potomcev.
101
Glede na isto hišno številko bi sprememba naslova lahko pomenila preimenovanje ulice (iz Lobnice v Ruše).
102
Gasthaus besitzer in Rothenberg N(umer)o 68. Rdeči breg zapira Lovrenško kotlino. Na levem bregu Radoljne je Recenjak,
na desnem pa Kumen.
103
… wohnt derzeit bei ihren Bruder seit Jänner (1)858 der Gemeinde Kumen N(umer)o 81 der Kuretin St. Maria in der Wüste.
NŠAM, fond: župnija Ruše, Poročna knjiga II A, 1828–1864, str. 167.
104
… ehelicher jungster Sohn; ist Katholish und wohnhaft in der Gemeinde u(nd) Pfarre Maria Rast [Haus N(ume)ro 80]. Prav tam.
105
Hier ruhet Herr Andreas Glaser, Holzhändler u. Realitäten-Besitzer zu Maria Rast, gest. 7. Juni 1871 im 49. Lebensjahre. Friede
seiner Asche! M. K. A. G. Aus Dankbarkeit und Liebe dem Unvergesslichen gewidmet. Tj. »Tukaj počiva gospod Andrej Glaser,
trgovec z lesom in nepremičninski posestnik iz Ruš, umrl 7. junija 1871, v 49. letu starosti. Spokoj njegovemu pepelu!
M(arija) K(atarina) A(ntonija) G(laser). Iz hvaležnosti in ljubezni posvečeno nepozabljenemu.« Črka Antonije Glaser je
verjetno stala za črko mlajše sestre Katarine zaradi njene prezgodnje smrti, dne 10. 8. 1861, v rosni starosti 12 let.
106
… des noch lebenden Karl Glaser Holzhändler aus Zmollnig … NŠAM, fond: župnija Ruše, Poročna knjiga III, 1864–1897,
str. 43.
100
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in Katarina Glaser. Slednja je bila zakonska in pri 18-ih letih (roj. dne 3. 4. 1851) še
mladoletna hči Andreja, gruntarja in mlinarja iz Ruš, in tedaj že pokojne matere Marije,
roj. Sern(e)c. Nevesta je živela v občini Ruše (aus der Gemeinde Rast) na hišni številki 40; glede na sorodstveno povezavo je najverjetneje mišljena hiša Karla Glaserja na
Smolniku, v kateri je živel tudi njen izbranec! Sorodstvena povezava mladoporočencev
je bila naslednja: Alojz je bil najmlajši sin Karla iz njegovega drugega zakona, Katarina
pa je bila druga hči iz Andrejevega prvega zakona. Karel in Andrej Glaser sta bila polbrata; Karel se je rodil v prvem zakonu očeta Mihaela (leta 1802), Andrej pa kot najmlajši
preživeli sin v njegovem drugem zakonu (leta 1822).
V zakonu Alojza in Katarine Glaser so se na naslovu Smolnik št. 40107 rodili Rajmond
Karel (Raimund Karl, 28. 8. 1871; † 1940), Andrej (Andreas, 3. 11. 1872), Katarina
(Catharina, 21. 11. 1873; † 1881), Marija Pavlina (Maria Pauline, 11. 7. 1875; † 7. 6.
1957 v Mariboru), Antonija (Antonia, 14. 1. 1877), Friderik Jožef (Friedrich Josef, 17.
2. 1878; ◦◦ s Klotilde Krische; † 1940), Alojz Viljem (Alois Wilchelm, 28. 5. 1879; † 28. 2.
1880), Alojzija (Aloisia, 2. 8. 1880; † 1. 9. 1880), Ferdinand (10. 5. 1881; krščen v nuji in
† še istega dne), vnovič Alojzija (Aloisia, 28. 7. 1882; krščena v nuji, †) ter Hugo Franc
(Hugo Franz, 18. 3. 1885; † 27. 12. 1962). Alojz je umrl v letu 1897, ovdovela Katarina
pa v letu začetka I. svetovne vojne, 1914.

PAVEL GLASER,
OČE INDUSTRIALCA VIKTORJA
Alojzov starejši brat Pavel se je dne 4. 10. 1869 v Lavamündu108 na Koroškem poročil z
19-letno Marijo Gritsch (roj. dne 15. 2. 1850 v Lavamündu). Na naslovu Smolnik št. 40
se jima je dne 6. 4. 1871 rodil sin, ki je bil še istega dne krščen za Julija (Julius; ◦◦ 29.
8. 1898 v Mariboru z Marijo Hueber; † 12. 8. 1944 v Mariboru). Pozneje so se Pavlu in
Mariji rodili še Karel Maksimilijan (Carolus Maximilian(us) oz. Karl Maximilian, 16.
9. 1872; ◦◦ leta 1902 z Rezi Šetina; † 1958), Pavel Anton (Paul Anton, 15. 1. 1874; ◦◦ leta
1906 z Marijo Bogataj109; † 17. 4. 1950 v Ljubljani) in Viktor Marko (Victor Marcus,
12. 4. 1875; ◦◦ 1. 9. 1897 z Alojzijo Skrbs; † 7. 2. 1944).
Glede na to, da se hišni naslovi ob krstnih vpisih za družini Alojza in Katarine Glaser ter
Pavla in Marije Glaser glasijo Smolnik št. 40, je zelo verjetno, da sta brata z družinama
živela pod skupno streho hiše, ki jo je do okoli leta 1848 dal dograditi ali prenoviti njun
oče Karel. Alojz se po matičnih vpisih do leta 1877 omenja s statusno oznako zemljiškega
posestnika (Grundbesitzer), po tem letu kot posestnik nepremičnine (Realitätenbesitzer),
trgovec z lesom (Holzhändler), v letu 1882 še kot krčmar oz. gostilničar (Gastwirt).
Starejši brat Pavel se v letu 1871 omenja s statusom zemljiškega posestnika, v letu 1872
Od leta 1878 dalje tudi na naslovu Smolnik št. 38 in št. 39.
Po slovensko Labotu, ki je dal ime Labotski dolini.
109
V zakonu sta se rodili hčeri Ljubica (pozneje poročena Fajdiga) in Danica (por. Birtič). Ustni vir Alenka Glazer (februar
2015).
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kot trgovec z lesom ter do leta 1875 kot posestnik nepremičnine. Po Pavlovi smrti (1879)
je njegove posle očitno prevzel brat Alojz.
Pavel Glaser, oče Viktorja, je imel žago pri svoji domačiji in še polovico žage pri Jodlu
(na Jurkovem) na Smolniku ter tri gozdove, največjega, Gorno planino (visoko na
Pohorju) in še dva v občini Ruše. Les za prodajo je kupoval od kmetov na Smolniku, na
Lobnici, v Limbušu in v Breznu, odjemalce pa je imel v Mariboru, Ormožu, Osijeku,
na Madžarskem v Sellyju, Siklosu in v Pečuhu, se pravi v Podravju, kamor se je tedaj s
splavi in šajkami spravljal pohorski les.110
Pavel je umrl v starosti 37 let.111 Po njegovi smrti so za starejša sinova poskrbeli Švabi,
za mlajša dva pa Marolti (oz. Sernci). Marija por. Glaser je umrla leta 1933 v avstrijski
prestolnici, na Dunaju (Wien).

VIKTOR GLASER
Po zgoraj omenjenem zapisniku duš je od konca 19. stoletja naprej na naslovu Smolnik
št. 40 živela družina Viktorja (Marka) in Alojzije Glaser. Viktor Glaser se je z 22-imi
leti dne 1. 9. 1897 poročil z 18-letno Alojzijo Skrbs (tudi Skerbs, roj. dne 24. 4. 1878, s
Hlebičevega; † 11. 12. 1957). Njuni potomci so bili Vladislav (2. 6. 1899; † 29. 8. 1908),
Julijana (po domače Julka, 18. 6. 1901; ◦◦ 31. 1. 1922 z Mirkom Goriškom; † 16. 2.
1941), Ljudmila (po domače Milka, 16. 3. 1903; ◦◦ leta 1930 z Iskrenom Pipušem; † 20.
7. 1993) in Vida (19. 11. 1907; ◦◦ leta 1932 z Jankom Petrom Orožnom; † 28. 5. 2000).
Matija Wurzer v svoji ruški kroniki piše, da je od Ruš vodila okrajna cesta po dolini v
ravni liniji do hiše Viktorja Glaserja (na Smolniku). Od tam naprej je do falskega gospostva vodila čez Falsko pečino vozna pot, ki je predstavljala povezavo z ruško in Jodlovo
okrajno cesto.112 Od Ruš prek Smolnika in Falske pečine do Činžata je vse do konca 18.
stoletja držala navadna steza, ki jo je tedaj nadomestila vozna pot prek Falske pečine;
septembra 1890 je to potem zamenjala sedanja cesta, vsekana po sredini njenega skalnatega pobočja. Poprej je vodila v ovinku za Pečjo, kjer je stala južna zapora. Pri Rušah
je na levi dravski breg do Selnice vodila pot s pomočjo broda.113

Leskovec, str. 272.
Njegova mlada žena se je po rojstvu Viktorja »na smrt« zaljubila v nekega logarja oz. inženirja falske graščine grofa
Zabea. Z njim je pobegnila in tako Pavla pustila samega s štirimi majhnimi otroci. Pavel je nekaj let zatem umrl. Za Marijo
je znano, da je pozneje živela v Gradcu, kjer se je preživljala s šivanjem. Viktor Glaser naj bi ob službenih poteh hodil v
Gradec in finančno skrbel za mati in polsestro Heleno. Ustni vir Alenka Glazer (februar 2015).
112
Von Rast geht die Bezirksstraße in gerader Richtung im Thale bis zum Glaser‘schen Hause (Viktor Glaser). Von da führt weiter
ein gewöhnlicher Landweg über den Felsen bis zu der Herrschaft Faal, und stellt die Verbindung zwischen der Raster- u(nd)
Jodl- Bezirksstraße her. Wurzer, str. 2. Na zadnji dan decembra leta 1900 je v Rušah stalo 110 hiš, sam kraj pa je tedaj imel
860 prebivalcev. Prav tam, str. 20. S hišo Viktorja Glaserja je mišljena tista na Smolniku (danes na št. 15), ki jo je ok. leta
1848 dal predelati njegov ded Karel.
113
Curk, Ruše, str. 82 in 108. Brod je neprekinjeno obratoval vsaj od leta 1290 pa do vzpostavitve hidroelektrarn na Dravi
v 20. stoletju. Prav tam, str. 89.
110
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Viktor Glaser je že v času I. svetovne vojne svojo lesno trgovino razvil v podjetje večjega
pomena. Podjetje je leta 1915 vpisal v trgovinski register sodišča kot lesno trgovino in
lesno industrijo. V tem času je ob Lobnici povečal žago, leta 1920 zgradil novo ob izlivu
Kamenice v Lobnico, ter leta 1925 še eno, motorno žago, južno od Areha na Vranjekovem.
Po smrti Maksa Woschnagga (decembra 1918) se je Viktor zanimal tudi za nakup ruške
tovarne vžigalic ob Lobnici. Tovarna sicer zaradi pomanjkanja surovin ni obratovala
vse od leta 1917. Od junija 1919 je Viktor postal državni nadzornik tovarne vžigalic,
leta 1920 pa, po pogodbi z Woschnaggovimi dediči, še njen solastnik, tedaj skupaj z
železarjem Hinkom Pogačnikom. Marca 1921 je tovarna po enomesečnem obratovanju
(ponovno) pogorela. Proizvodnja se je vnovič pričela v letu 1922, ko je v družbo namesto Woschnaggovih dedičev pristopil mariborski podjetnik Jožef Rosenberg. Tega leta
je glavnica družbe Glaser-Pogačnik-Rosenberg znašala 900.000 kron.114

Hiša, kjer je živela družina Viktorja Glaserja115 (foto: Gregor Rezman).

V letu 1931 je Viktor Glaser še drugič, tedaj brez družabnikov, kupil opuščeno staro
papirnico v Rušah. Lesni trgovec in industrijalec je z nakupom želel povečati proizvodnjo zabojev, okvirjev za opeko, držajev za poljedelsko orodje in podobnega blaga.
Najpomembnejši obrat Viktorja Glaserja je že tedaj bila parna žaga z dvema polnojarmenikoma, ki jo je leta 1930 postavil ob poti od Smolnika proti ruški železniški postaji.
Osem let pozneje, leta 1938, jo je sicer prodal Leopoldu Kaudeku.
Leta 1929 je bila tovarna naposled prodana tujemu lastniku, švedsko–ameriškemu koncernu Kreuger. Leskovec, str.
275–276.
115
Okoli leta 1848 jo je, kot že zapisano, dal zgraditi oz. predelati Karel Glaser.
114
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Od obeh večjih ruških podjetij lesne stroke, Kaudekove in Glaserjeve, je nemški okupator
leta 1941 Glaserjevo zaplenil. Ker je Viktor podpiral narodnoosvobodilno gibanje, je izkusil gestapovske zapore. Za posledicami le-teh je v začetku februarja 1944 tudi umrl.116
***
Od Viktor Glaserjevih hčera se je najstarejša Julijana, po domače Julka, dne 31. 1. 1922
poročila z dr. Mirkom Goriškom (10. 4. 1891, v Rušah117; † 22. 2. 1958). Po pisnih virih
je Viktor v času po koncu I. svetovne vojne za svojo hči in zeta Mirka kupil opustelo
tovarno krtač v Logu nad Bistrico. Pozneje so v njej izdelovali pralnike, krtače in drugo
suho robo.118 Mirko Gorišek je bil sin priznanega zdravnika, pozneje tudi dolgoletnega
ruškega župana, dr. Gašparja Goriška.119 Izučil se je za odvetnika, na pobudo Viktorja
Glaserja pa je od leta 1921 deloval kot ravnatelj ruške tovarne vžigalic. V letu 1928 je tudi
sam postal župan Ruš.120 V svojem mandatu je postavil temelje novi šoli, omogočil je pričetek izgradnje vodovoda in ceste Ruše–Areh, pomagal pri izgradnji sokolskega doma121
in bil nasploh vsestransko dejaven v družbenem in družabnem življenju takratnih Ruš.122
V zakonski zvezi z Julijano sta se jima rodila sin Vitja (26. 1. 1923; † 17. 1. 1945) in hči
Jasna (28. 12. 1929; ◦◦ s Francem Ivanekom, roj. 5. 10. 1929 in † 22. 4. 1978, ter v drugo
◦◦ dne 22. 8. 1979 z Rudolfom/Rudijem Filejem v Ljubljani, roj. 26. 12. 1925 in † 10. 2.
1987).123 Leta 1931 se je družina preselila v Beograd, saj je bil Mirko tam imenovan za
ravnatelja Jugoslovanskih tovarn vžigalic.124 Julijana je umrla 16. februarja 1941, stara 39
let.125 V času II. svetovne vojne je Mirko predstavljal veliko oporo za slovenske izgnance
v Srbiji. V Beogradu je služboval do svoje smrti v letu 1958.
Leskovec, str. 280–281.
Rojen je bil 10. 4. 1891 v Rušah, krščen pa dober teden dni pozneje, 19. 4., za Friderika (Friedrich). Kot naslov se omenjajo
Ruše št. 7. NŠAM, fond: župnija Ruše, prepisi (krstnih) matičnih knjig, R 1860–1899.
118
Leskovec, str. 271.
119
Gašpar (tudi Kaspar) se je rodil dne 11. 12. 1849 v Celju, umrl pa je 22. 11. 1911 v Rušah. V osmrtnici se mdr. omenja
kot okrožni in železniški zdravnik, bivši ruški župan in častni občan občin Ruše in Smolnik. Njegovo smrt so oznanjali žena
Ema Gorišek (roj. Peteln), njuni otroci Elza Gorišek, dr. Milan Gorišek (odvetnik), Ela Lichtenwallner (roj. Gorišek) in Mirko
Gorišek (pravnik), snaha Marija (po domače Micka) Gorišek (roj. Robič) ter zet M. Lichtenwallner. PAM, Zbirka osmrtnic,
Signatura 1692_00118, datum 22. 11. 1911. Dr. Gašpar Gorišek se kot ruški župan omenja v Wurzerjevi kroniki, tj. v letu
1904. Wurzer, str. 20.
120
Slovenski gospodar, 12. 4. 1928, Dopisi, str. 8.
121
Sokolski dom v Rušah je bil odprt 29. maja 1930 in je za takratne Ruše predstavljal največjo družbeno pridobitev,
pomembno zlasti pri širjenju in utrjevanju naprednega telesno-vzgojnega in kulturno-prosvetnega dela ob severni meji
nove države oz. kraljevine. Zemljišče za sokolski dom so darovali Goriškovi, denar za njegovo gradnjo pa so v večji meri
prispevali Hinko Pogačnik, Viktor Glaser in brata Mirko in Milan Gorišek. Majda Čuček, Kulturna dejavnost v Rušah in
okolici od konca prve svetovne vojne (leta 1918) do danes (leta 1980). V: Ruška kronika (ur. Josip Teržan), Maribor 1985,
str. 627.
122
http://www.smolnik.si/Zgodovina.htm (pridobljeno 15. 2. 2015).
123
Sin je bil krščen za Viktorja, hči pa za Jasno Marijo. Po poroki z Rudolfom Filejem se je njen priimek glasil Gorišek Filej.
Istega leta, dne 21. 12. 1979, si je za ime v pravnem prometu izbrala ime Jasna. NŠAM, fond: župnija Ruše, Prepisi (krstnih)
matičnih knjig, R 1900–1939.
124
Dr. Eman Pertl, Razvoj zdravstvene službe v Rušah in okolici. V: Ruška kronika (gl. urednik Josip Teržan), Maribor 1985,
str. 685.
125
Pokopana je na ruškem pokopališču, v družinski grobnici Glaserjev.
116
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Hči Jasna danes živi v Mariboru in je upokojena profesorica kemije; mdr. je poučevala
na mariborski II. gimnaziji. Njena starejša hčerka Tanja Ivanek je poročena z Dušanom
Knehtlom, mlajša Tjaša Ivanek (1. 2. 1962–22. 1. 1997) je že pokojna.126
Srednja hči Viktorja Glaserja Ljudmila (po domače Milka) se je leta 1930 poročila
z Iskrenom Pipušem (roj. 20. 5. 1905), sinom znanega mariborskega narodnega in
gospodarskega delavca Radoslava. Ljudmila je študirala farmacijo, po II. svetovni vojni
pa je kot lekarniška magistra delala v lekarni v Celju. Iskren Pipuš je bil po izobrazbi
uni. diplomirani inženir kemije. V tem zakonu sta se še pred izbruhom II. svetovne
vojne rodili hčerki Martina Vida (oktobra 1935) in Marija (po domače Marinka, roj.
dne 1. 7. 1938).
Hči Martina Vida se je poročila dvakrat. V prvem zakonu z nekim avstrijskim vladnim
trgovinskim zastopnikom oz. atašejem se (ji) je rodil sin Michael. V drugem zakonu s
pravtako v drugo poročenim francoskim plemičem Renaudom de Laforcade-om sta se
rodili hčerki Vanessa in Aline. Prva danes živi na jugu Francije, druga pa nekje Belgiji.
Sin Martine Vide iz prvega zakona je zaposlen v ZDA, natančneje v New Yorku. Renaud
ga je posinovil. Podobno kot prvi mož Martine Vide je tudi on deloval kot trgovinski
ataše. Pripadal je grofovski rodbini iz Francije in je umrl nekaj let nazaj.127
Mlajša Milkina hči, Marija, se je poročila z Zoranom Lenardom. Zoran je doštudiral
pravo in se pozneje zaposlil kot novinar. Zakonca sta se pozneje razvezala. Marija je
umrla dne 13. 9. 1992; pokopana je na ruškem pokopališču. Njuna hči Maja je bila rojena
4. 5. 1971 v Mariboru. Je magistra pedagogike in uni. diplomirana ekonomistka. Od 30.
6. 2001 je poročena z Darkom Korošcem, uni. diplomiranim inženirjem elektrotehnike.
Dom sta si ustvarila v Kočnem pri Polskavi. Imata troje šoloobveznih otrok, Mašo (roj.
22. 11. 2001), Matjaža (28. 6. 2004) in Gregorja (5. 10. 2006).128
Iskren Pipuš je umrl dne 25. 6. 1980, Ljudmila pa 20. 7. 1993. Pokopana sta v družinski
grobnici Glaserjev in Pipušev na ruškem pokopališču.
Vida, najmlajša hči Viktorja Glaserja, je bila po smrti Viktorjevega sina Vladislava
vzgajana kot sin. Oče jo je poskušal poslovno usposobiti, tako da je o gozdarstvu vedela
»vse«.129 Po končani srednji trgovski šoli se je leta 1932 poročila z dr. Jankom Petrom
Orožnom. Ženin je prihajal z Laškega.130 V zakonu se jima je dne 4. 11. 1935 v Mariboru
rodil edinec, ki je bil krščen za Petra. Pozneje sta se Orožnova razvezala, vendar je
Vida ohranila možev priimek. V času II. svetovne vojne sta s sinom živela v Beogradu
pri svaku Mirku Gorišku.
Ustni vir Alenka Glazer (februar 2015); nagrobnik Goriškov na pobreškem pokopališču.
Ustni vir Alenka Glazer (februar 2015); http://gw.geneanet.org/balfour?lang=en&m=N&v=de+LAFORCADE (pridobljeno 15. 2. 2015).
128
Podatke zbrala in na vpogled dala Alenka Glazer (februar 2015).
129
Ustni vir Alenka Glazer (januar 2015).
130
Bil je v sorodu z dr. Franom (tudi France) Orožnom, znamenitim geografom, zgodovinarjem in prvim predsednikom
Osrednjega odbora Slovenskega planinskega društva (17. 12. 1853 – 26. 11. 1912); http://sl.wikipedia.org/wiki/Fran_Oro%C5%BEen (pridobljeno 15. 2. 2015); ustni vir Alenka Glazer (februar 2015).
126
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Peter je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani v letu 1960 in se istega leta poročil. Njegova hči Barbara se je rodila 7. 4. 1961, sin Marko pa 14. 7. 1964, oba v Slovenj
Gradcu. Družina je drugače živela v Kotljah. Peter je bil prvih 20 let službe zaposlen
v Železarni v Ravnah, pozneje pa na Koroški banki v Slovenj Gradcu. Oba otroka
Orožnovih sta si ustvarila svoji družini; Barbara ima hčerko, Marko pa tri sinove.131

ANDREJ GLASER, RUŠAN IZ HOŠKE VEJE
Andrej je bil po poročnem vpisu sin (še živečih staršev) Franca (Franz) in Ane Glaser
(roj. Ternjak) iz Hoč, se pravi mlajši brat znamenitega doktorja Kar(o)la Glaserja. Po
pripisu v poročni matici se je rodil dne 11. 11. 1850 v Hočah oz. hoški župniji (geb(oren)
in Kotsh). Do poroke se je Andrej, podobno kot njegov oče, izučil za kovača (Schmid).
Bržčas se je kovaškega poklica priučil pri svojih istoimenskih sorodnikih v Rušah oz.
na Smolniku; pred poroko je živel pri kovaču za sekire Jožefu Glaserju (na Smolniku št.
39)132. Izbranka Marija Pajnik je bila hči kajžarja Valentina in matere Jere (Gertrud, roj.
Jurko). Nevesta, rojena dne 20. 6. 1857, je bila ob dnevu poroke (6. 2. 1884) stara 26 let in
je živela pri svojih starših. Poročni obred je bil na Pajnikovi domačiji na Smolniku št. 12.133
V zakonu Andreja in Marije so se rodili Anton (30. 5. 1884), Jožefa (Josefa, 9. 3. 1887),
Franc (Franz, 23. 3. 1889), Jožef (Josef, 12. 3. 1891) in Andrej (Andreas, 17. 2. 1893).
Kot hišni naslov se vseskozi omenja Smolnik št. 12, (oče) Andrej pa s statusom kovača
in krčmarja (Schmied und (Gast)Wirt).

ANDREJ GLASER, KOVAČ V FRAMU
K razvejanosti rodbine je prispeval tudi Andrej, peti sin v zakonu Jožefa in Jo(h)ane
Glaser. Tako kot drugi sinovi »Na kovačevem« se je tudi on izučil za kovača. Dokaj pozno, okoli leta 1890 se je v Tragößu na Avstrijskem Štajerskem poročil z dosti mlajšo Jo(h)
ano Zenz (roj. leta 1871). V zakonu so se rodili Alojz (Alois, 18. 6. 1891, v Tragößu; ◦◦ z
Marijo Butolen; † 4. 11. 1958 v Radljah), Marija (Maria, 22. 3. 1894, Ranče pri Framu; †
kot otrok v Rančah), Avguštin (po domače Gustl; Augustin, 7. 8. 1895, Ranče pri Framu;
◦◦ z Mario Hembauer iz okolice Gradca/Graz), Jožef (Josef, 8. 3. 1897, Ranče pri Framu;
† 9. 3. 1897 prav tam), Marijana (po domače Marjanka; Marianna, 10. 6. 1898, Ranče
pri Framu; ◦◦ 2. 3. 1950 z Jakobom Robnikom134; † 3. 9. 1977 v mariborski bolnišnici),
Podatke zbrala in na vpogled dala Alenka Glazer (februar 2015).
… wohnhaft beim Josef Glaser Hackenschmid in Smolnik N(umer) 39 in unserer Pfarre. NŠAM, fond: župnija Ruše, Poročna
knjiga III, 1864–1897, str. 124.
133
Prav tam.
134
Brat Marije Robnik, žene Janka Glazerja. Jakob, po domače Jakič, je končal vinarsko in sadjarsko šolo v Mariboru. Oba
z Marjanko sta bila v službi Viktorja Glaserja. Poročila sta se pozno, njun zakon je bil brez potomcev. Robnik je s svojimi
prihranki kupil Gračanovo posest na Smolniku, kjer sta z Marjanko zgradila hišo. Po II. svetovni vojni je Jakič kupil še
Lobnikovo, saj ni več zdržal višinskega zraka na Gračanovem. Ko je leta 1964 umrl za jetiko (živel 27. 7. 1900–7. 3. 1964),
je Marjanka na Lobnikovem živela sama. Pol posestva je pozneje odstopila Srečku Dobljekarju. Ustni vir Alenka Glazer
(februar 2015).
131
132
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Ivanka (Johanna, v mladih letih po domače Hanika, 24. 1. 1901, Ranče pri Framu; ◦◦
5. 5. 1925 z Ignacem Petkovškom z Vrhnike (24. 8. 1899; † 8. 12. 1985 v Mariboru)135; †
24. 12. 1944 v Mariboru) in Gabrijel (po domače Gaberl; Gabriel, 22. 3. 1902, Ranče
pri Framu; † 1911 v Rušah).
Pri vseh potomcih, rojenih v župniji Fram, se kot hišni naslov omenjajo Ranče št. 1. Na
istem naslovu sta še v letu 1891 živela Franc (Franz) Vihar z ženo Terezijo (Theresia)
roj. Vabel. Ker se v krstnem vpisu iz 10. 6. 1889 Franc omenja kot kovač (Schmid), je
zelo verjetno, da je na tem naslovu stala kovačija, ki jo je kovaški mojster Andrej Glaser
kupil po poroki z Johano Zenz.136
Andrejeva žena je zelo mlada zbolela za tuberkulozo. Vrnila se je k staršem v Tragöß,
kjer je umrla leta 1904. Po njeni smrti je Andrej obupal, naročil kripo137, v njo nabasal
otroke in prtljago, vozniku pa naročil, da jih zapelje v Ruše k njegovemu bratu Alojzu.
Brat Alojz z ženo Marijo je od petih otrok obdržal tri, Alojza, Ivanko in Gabrijela.
Najstarejši, Alojz, se je kmalu osamosvojil, in se je izučil za mlinarja; najmlajši je bil
zelo zanemarjen in še ni shodil. Dva Andrejeva otroka, Avguština in Marijano, sta v
oskrbo prevzela bratranec Viktor Glaser z ženo Alojzijo.
Andrej Glaser se je po smrti žene in ločitvi od svojih otrok potikal naokoli. Umrl je v
starosti 77 let, dne 7. 6. 1929, v mariborski bolnišnici.138

JANEZ GLASER, KOVAČ V RUŠAH
Marko Glaser, duhovnik od Sv. Petra pri Mariboru, je dne 27. 11. 1871 poročil Janeza
Glaserja z Jo(h)ano Sk(e)rbs. Ženin je bil zakonski sin še živečega kovača Jožefa in
njegove žene Jo(h)ane roj. Štampfl. Janez, rojen dne 24. 11. 1847, je s 24-imi leti tedaj
ravnokar postal polnoleten. Opravljal je poklic kovača za sekire (Hackenschmid), prihajal pa je iz hiše v Rušah (Rast) na št. 82. Na tem naslovu je potekal tudi poročni obred.
Nevestin že pokojni oče Peter je bil gruntar oz. zemljiški posestnik; še živeča mati
Kunigunda se je ob rojstvu pisala Sernc (Sernz). Nevesta je bila ob poroki stara ok. 23
let in je živela v občini oz. kraju Smolnik na hišni številki 24.
Janez Glaser je kmalu po poroki svoje imetje povečal s tem, ko je leta 1872 pridobil
Plasonig-ovo kovačijo.139 Od leta 1874 naprej se Janez v ruških maticah omenja s statusno
oznako kovaškega mojstra (Schmidmeister).
V zakonu sta se rodila sin Niko (26. 11. 1926 v Mariboru; † 25. 3. 1945 pri Bihaču, kot vojak) in hči Sonja (16. 12. 1930
v Mariboru). Sonja se je pozneje poročila z Martinom Berdenom. Iz tega zakona sta Martin (9. 11. 1957; ◦◦ s Suzano
Wielke, s katero imata sina Aleša, roj. 14. 2. 1988) in Simona (18. 1. 1965, na Ptuju; s partnerjem Samom Strelcem imata
sina Matijo, roj. 12. 6. 2004). Podatke zbrala in na vpogled dala Alenka Glazer (februar 2015).
136
Začetne hišne številke so navadno označevale pomembnejše hiše oz. stavbe v vaseh ali krajih, npr. cerkve, župnijske
domove, mline, kovačije, krčme, ipd. Zgornja teza se zato zdi precej verjetna. NŠAM, fond: župnija Fram, prepisi matičnih
knjig, R 1881–1909, str. 45 in 62.
137
Tj. lažji vprežni ali samotežni voz s košem. SSKJ, str. 453.
138
Zorec, Glaserji, str. 3.
139
Ta kovačija predstavlja matico današnjega Hmezad Jekla Ruše. Ramšak, Ob kovaškem ognju, str. 23.
135

Ruški domoljubi

| 71

V zakonu Janeza in Jo(h)ane so se na naslovu Ruše št. 82 rodili Maksimilijan
(Maximilian, 16. 9. 1872; ◦◦ v Janževem vrhu; † 1925), Frančišek (tudi Franc; Franciscus,
23. 1. 1874; † 23. 4. 1874), Franc Gašper (Franz Caspar, 31. 12. 1874; ◦◦ 18. 11. 1908
z Marijo Kranjc; † 11. 5. 1940 v Ormožu), Janez Anton (Johann Anton, 11. 6. 1876; †
15. 9. 1876), Friderik Henrik (Friedrich Hein(e)rich, 16. 7. 1877; † 1890 v Črešnjevcu),
Jo(h)ana (Johanna, 16. 10. 1880; † 1881), Antonija (Antonia, 20. 4. 1882; † še isto leto),
Vincenc Pavelski (Vincenz de Paula, 16. 7. 1883; ◦◦ 10. 12. 1922 pri sv. Magdaleni v
Mariboru z Marijo Zorko, roj. 7. 5. 1892140; † ?. 6. 1971), dvojčka Marko (Marcus) in
Katarina (Katherina, oba roj. 26. 4. 1886; ◦◦ 1920 z Urbanom Dobljekarjem141; † 12. 1.
1943, v izgnanstvu v Srbiji) ter Anton (1888 v Črešnjevcu; ◦◦ leta 1918 z Emo Grill142; †
1960 v Rušah).
Leta 1885 je Janez Glaser fužino oz. kovačnico za 5.000 goldinarjev prodal Edvardu
Hermannu, mariborskemu trgovcu z železnino in zetu pivovarnarja Tomaža Götza. Janez
si je ob prodaji izposloval pravico, da je v podjetju ostal kot obratovodja.143 Hermann je
nato pri kovačiji zgradil udobne stanovanjske prostore, na Lobnici pa luksuzno kopališče.
Samo kovačijo je povečal, ji dodal še livarno in zgradil hiše za delavce.144
V starosti 64 let se je Janez Glaser leta 1912 v Selnici v drugo poročil z ovdovelo
Jo(h)ano Führer. V Selnici je slabih devet let pozneje tudi umrl.

ANTON, POSLEDNJI LASTNIK POSESTVA
»NA KOVAČEVEM« IZ RODBINE GLASER
Anton Glaser, rojen konec leta 1853, je bil drugi najmlajši sin Jožefa Glaserja in Jo(h)
ane roj. Štampfl. S poroko dne 17. 2. 1890 je za očetom prevzel družinsko posest (»Na
kovačevem«). Po poročnem vpisu je Anton vseskozi živel na njej145, ob tedaj še živečih
starših. Po »zapisniku duš« se je (tudi on) izučil za kovača za sekire. Njegova izbranka
je bila še nepolnoletna Jo(h)ana Ploder, kmečka hči pokojnega očeta Franca (Franz) in
še živeče matere Terezije (Theresia, roj. Hladej). Nevesta se je rodila v Zgornji Kungoti
(geb(oren) in Ober St. Kunigund) in je v tej župniji prebivala na hišnem naslovu Zgornja
Starša edinke Ivanke Glazer. NŠAM, fond: župnija Limbuš, Prepisi matičnih knjig, R 1917–1938, str. 219.
V zakonu z Urbanom Dobljekarjem (24. 5. 1881, v Stični; † 1970) se je rodilo enajst otrok. Preživela sinova sta bila dva,
Milan (18. 4. 1921; ◦◦ z Vero Šebenik; † 19. 3. 2009) in Srečko (1. 9. 1929; ◦◦ z Vanjo Koren). V zakonu prvega sta se rodila
Saša in Bernard, pri drugem pa Maruša in Dobruša. Katarina roj. Glaser je umrla v kraju Petka pri Lazarevcu. Tam je živelo
še nekaj Rušanov, ki so bili leta 1941 izgnani s strani Nemcev. Podatke zbrala in na vpogled dala Alenka Glazer (februar
2015).
142
Zakonca Anton in Ema Glaser sta do smrti živela na Bezeni, najprej kot gostilničarja, pozneje kot posestnika male
kmetije. V zakonu sta se jima rodila hči Ema in sin Srečko. Ema se je poročila Novak; otrok v zakonu ni bilo, sama je že
pokojna. Srečko se je poročil z Zoro Golob. Njima sta se rodili dve hčerki, Vlasta (por. Babič) in Sonja (por. Sever); obe
živita v Bistrici ob Dravi. Podatke zbrala in na vpogled dala Alenka Glazer (februar 2015).
143
Leskovec, str. 268.
144
Ramšak, Ob kovaškem ognju, str. 24.
145
… wohnhaft bei seiner Eltern in Smolnik N(ummer) 39 seit seiner Jugend. NŠAM, fond: župnija Ruše, Poročna knjiga III,
1864–1897, str. 158.
140
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Kungota št. 4, nazadnje samo z materjo146. Po poročni knjigi se je rodila 8. 5. 1868, torej
je ob poroki bila stara 22 let. Ženin jih je štel 36.
V zakonu Antona in Jo(h)ane so se rodili Anton (7. 1. 1891; † 15. 9. 1897), Jožef Janez
(Josef Johan, 3. 3. 1892, v Slovenski Bistrici; po poklicu vinogradniški mojster in upravitelj državnih vinogradov v Gornji Radgoni; † v letu 1945), Jo(h)ana (Johanna, 27. 4.
1893; † ok. 1906), Marija Roza (Maria Rosa, 3. 8. 1897; † 24. 12. 1977 v Mariboru) in
spet Jo(h)ana (Johanna, 1898; ◦◦ 1922 z Johannom Wuttejem (=Janez Butej)).
Očitno Anton ni bil dober gospodar. Znan je podatek, da je Glaserjevo kovačijo oz. obrat
tako zanemaril, da je bil(a) ta leta 1894 prepisan(a) na njegovo ženo.147 Leta 1897 se je
družina preselila v Novo vas pri Mariboru (pri Radvanju). Tam je Anton umrl leta 1899;
Jo(h)ana je umrla ok. leta 1907.148
Kovačijo je Jo(h)ana (že) leta 1898 za 7.000 goldinarjev prodala Vincencu Woschnaggu
(tudi Vošnjak). Nemško usmerjeni Woschnagg je pozneje poskušal po ugodni ceni kupiti
še nekdanjo Glaserjevo fužino (ki jo je Hermann povečal v železarno), vendar je narodnjak Radoslav Pipuš, oče omenjenega Iskrena (poročenega z Ljudmilo Glaser, hčerko
Viktorja), našel zanjo slovenskega kupca, Alojza Pogačnika. Woschnagg se je tako moral
zadovoljiti samo s kovačijo nižje ob Lobnici. Leta 1900 je nato dokupil zemljišče okoli
kovačnice in obrat moderniziral.149

ALOJZ, OČE JANKA GLAZERJA
Alojz, najmlajši sin v zakonu Jožefa in Jo(h)ane Glaser, se je dne 1. 6. 1892, pri svojih
34-ih letih, v Selnici poročil z Marijo Volmeier (tudi Vollmaier). Nevesta se je rodila
2. 1. 1870 v Spodnji Selnici (Unterzellnitz) št. 43. Njena starša sta bila Janez (Johannes,
sin Johanna in Agnes roj. Schlager), ki se v poročnem vpisu omenja kot brodar pri
Rušah (Raster Überführer), in Barbara (roj. Bute/Wutte, hči Janeza/Johanna in Terezije
Serjanz150); že pred poroko hčere Marije sta se preselila na naslov Selnica št. 7. V življenjepisu Janka Glazerja, ki ga je po številnih pogovorih z njim spisal Ciril Stani, je
Marija omenjena kot hči premožnega kmeta in brodnika iz Selnice ob Dravi, kraja, ki
leži nasproti Rušam na levem dravskem bregu, okoli pol ure daleč od pesnikovega rodnega doma ob vznožju Pohorja.151

… wohnhaft bei ihrer Mutter in Ober St. Kunigund N(ummer) 4 seit ihrer Jugend. Prav tam.
Anton naj bi pijančeval, z ženo sta se vse težje razumela. Ker je kovaški obrat stagniral, je Jo(h)ana dosegla, da je bil
prepisan nanjo; tako je lahko sama vodila kovačijo. Zorec, Glaserji, str. 2.
148
Prav tam.
149
Ramšak, Ob kovaškem ognju, str. 24.
150
Iz zapuščine Janka Glazerja, Glaser-Ahnenpaß, str. 6. Na vpogled dala Alenka Glazer (februar 2015).
151
Stani, str. 5.
146
147
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Alojzu in Mariji so se v zakonu rodili Janko152 (Johann, 21. 3. 1893; † 2. 2. 1975, v Rušah),
Ludvik (Ludwig, 22. 8. 1894; † 17. 9. 1902153, v Rušah) in Alojz (Aloisius, 23. 5. 1900; ◦◦
1925 s Hildo Golob; † 13. 10. 1983, v mariborski bolnišnici). Zapisnik duš pri družini
omenja še rejenko Julijano Povoden (rojeno dne 19. 3. 1898 v Lučah/Loitschach). Njen
oče je imel bogato posest nad Lučami v Avstriji, tik ob meji.154
Alojz in Marija sta oba znala nemško, vendar pa se je doma govorilo samo v domačem
jeziku. Bila sta zavedna Slovenca. Alojz je od leta 1899 do 1917 bil načelnik šolskega
odbora v Rušah. Ko so v letu 1895 gradili v Rušah novo šolo, je bil med glavnimi svetovalci pri njeni gradnji. Naročen je bil denimo na »Slovenski narod«, oba, tako Alojz kot
Marija, pa sta bila med 21 Rušani, ki so jih ob izbruhu I. svetovne vojne leta 1914 zaprli
v Gradcu; Alojz je bil leta 1915 zaprt še enkrat.155

Družina Alojza Glaserja156 ok. leta 1909 (fotografija je last Alenke Glazer).
Doma so ga sprva klicali Hanzek, dokler ni bilo predvideno, da bi k hiši prišel glavni hlapec za govedo z družino, ki
je imel sina s prav takim imenom. Do prihoda hlapčeve družine potem ni prišlo, vendar si je mama Marija želela, da bi
domačega sina klicali Janko. Ime ji je bilo všeč, poznala pa ga je, ker se je kdaj srečala z dijakom Jankom Urbasom (iz
Lovrenca na Dravskem polju). Janko Urbas (roj. 1878) je v letih 1891–1898 v Mariboru obiskoval gimnazijo in prihajal
k sorodnikom Maroltovim; njegova sestra Marija je bila poročena z Jožefom Serncem. Materina želja je obveljala. SBL,
IV, Táborská – Žvanut (uredili Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè), Ljubljana 1980–1991, str. 303 ; ustni vir Alenka
Glazer (februar 2015).
153
Epitaf na njegovem nagrobnem spomeniku je, pomenjljivo, v slovenskem jeziku: Tukaj počiva Ludovik Glaser. *22.
avgusta 1894, † 17. septembra 1902. Še križ nam svéti govori, da zopet vidimo se nad zvezdami. Žalujoči starši.
154
Ustni vir Alenka Glazer (februar 2015).
155
Stani, str. 6. Po zaprtju staršev Janka Glazerja je bilo med 13. 8.–4. 10. 1914 življenje na domačiji postavljeno na glavo;
skrb upravljanja kmetije je moral prevzeti najstarejši sin Janko. Ustni vir Alenka Glazer (marec 2015).
156
Od leve proti desni si sledijo Ivanka (tedaj po domače Hanika; bila je hči Andreja Glaserja in Jo(h)ane, roj. Zenz, rojena
v letu 1901), Marija (po domače Mima), roj. Volmeier, Gabrijel (po domače Gaberl; bil je najmlajši sin zgoraj omenjenih
Andreja in Jo(h)ane Glaser, rojen v letu 1902), Julijana (po domače Julčka) Povoden, Janko, Alojz (po domače Lojz) in
Alojz ml. (po domače v mladih letih Lojzek, pozneje Lojze). Ustni vir Alenka Glazer (februar 2015).
152
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Leta 1922 je Alojz kupil sosednjo parcelo na številki Ruše 89 (danes Glazerjeva ulica 35).
V koči na tej parceli, zgrajeni leta 1879, je živel ostarel par brez otrok. Južni del stavbe
je bil zidan, severni del pa je bil iz lesa. Stanje koče je bilo tako, da se je Alojz odločil,
da bodo leseni del porušili; do leta 1925 se je zgradila podkletena in zidana hiša. Njena
prejšnja lastnika sta v starejšem, južnem, delu ostala na preužitku. Dolgoletna vdova
Terezija Ozim je umrla leta 1938.157
Zemljiški posestnik Alojz Glaser je ob smrti konec leta 1934 dočakal starost 77 let.
Marija158 Glaser, Jankova mati, je v Rušah umrla leta 1952, pri dopolnjenih 82 letih. Oba
sta umrla v rojstni hiši Janka Glazerja. Po Alojzovi smrti je glavnina vsega premoženja
s testamentom prešla na njegovega najmlajšega sina.159

JANKO GLAZER
Ruška veja rodbine ima svojega zastopnika pisateljske in znanstvene ustvarjalnosti v
pesniku Janku Glazerju. Rodil se je kot najstarejši med tremi sinovi v družini. Čeprav
je bil kmečkega rodu, ga kmečko delo ni pritegovalo, doma pa ga k temu tudi niso silili.160 V domačih Rušah je obiskoval ljudsko šolo (1899–1905)161, v Mariboru klasično
gimnazijo162 (1905–1913). Po gimnaziji je jeseni leta 1913 pričel študirati slavistiko,
germanistiko in filozofijo v Gradcu. V letnem semestru 1914 se je prepisal na prirodoslovje na Dunaju, naslednje leto pa se je ponovno odločil za študij v cenovno ugodnejšem Gradcu, tokrat prirodopisa, kemije in psihologije163. Junija 1915 je bil poklican k
vojakom in bil tri leta in pol v Mariboru v vojaški pisarni.164 Za tega časa se je v maju
1917 poročil z Marijo Robnik (roj. 31. 8. 1894), s Čandrovine, kot se je po domače reklo njihovi kmetiji na Lobnici, na pobočju iz Ruš k Arehu na Pohorju.165 Marija je istega
Ustni vir Alenka Glazer (februar 2015).
Verjetno je Janko pesniški navdih dobil prav po materini strani. Mati Marija je zelo rada brala knjige, ki so se nahajale
na njeni domačiji v Selnici. Njena sestra Kata, preprosta šivilja, ki je živela na Dunaju, je denimo oboževala Heineja in
znala veliko njegovih pesmi na pamet. Marija je Janku pripovedovala, da si je že kot šolarka izmišljevala pesmi ob paši
živine. Stani, str. 7.
159
Ustni vir Alenka Glazer (februar 2015).
160
Stani, str. 6.
161
Poleg tega, da si je knjige izposojal, si jih je za denar, ki ga je dobil od staršev ali sorodnikov, tudi kupoval. Do konca
ljudske šole naj bi si tako nabral že kakih sto knjig. Spravljene je imel v predalniku pri babici, očetovi materi Jo(h)ani,
ki je kot preužitkarica živela pri svojem najmlajšem sinu. V njeni sobici je imel knjige lepo urejene, tukaj pa jih je lahko
nemoteno bral tudi zvečer, ob petrolejki. Prav tam, str. 8.
162
Nižji razredi gimnazije so bili utrakvistični, kar je Janku šlo na roko, saj nemško ni znal. Predmetov, ki so se poučevali
v nemščini, se je denimo v tem času moral učiti na pamet. Prav tam, str. 6.
163
Zlasti mu je bilo pri srcu mikroskopiranje v botaničnem institutu pri prof. Linsbauerju. Ta ga je imel še posebno rad,
ker je znal Glazer dobro risati. Prav tam, str. 9.
164
Novinci so bili razvrščeni v tri skupine: v skupini A so bili tisti, ki so morali na fronto, v B stražarji in v C tisti, ki jih je
čakala pisarna. Glazerja so prvotno določili v skupino B, vendar je bil naknadno, ko je predsedujoči polkovnik izvedel za
njegov študij filozofije, premeščen v skupino C. Prav tam.
165
Prav tam.
157
158
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leta kakor on, 1913, maturirala na liceju v Ljubljani.166 V zakonu sta se jima rodila sin
Matija (krščen za Matijo Ivana, 22. 11. 1917, v Rušah167; † 6. 4. 1945) in hči Alenka (23.
3. 1926, v Mariboru168).
Spomladi leta 1918 je Glazer v Gradcu opravil pedagoški predizpit in izpit iz kemije.169
Ko je 1. novembra 1918 prišel domov v Ruše, je postal tam tajnik Narodnega sveta, a se
je po treh dneh (skupaj z bratom Alojzom) pridružil Maistrovim borcem v Mariboru.170
Po oblikovanju nove države je nadaljeval študij slavistike in germanistike najprej v
Zagrebu (1919) in se nato po dveh semestrih študija v decembru vpisal na novoustanovljeno univerzo v Ljubljani (1919–1920), kjer je junija 1922 tudi diplomiral. Od septembra
1920 je kot suplent poučeval slovenščino in nemščino na mariborski klasični gimnaziji;
po treh letih je postal profesor. Od 1. oktobra 1926 je bil bibliotekar v mariborski študijski
knjižnici, od 1. januarja 1931 njen ravnatelj.171

Janko Glazer leta 1929 (foto: M. Japelj172).
Življenjepis Janka Glazerja. Spisal Primož Premzl s sodelovanjem Alenke Glazer. V: Petindvajset let Glazerjevih nagrad
(uredil Primož Premzl), Maribor 2011 (v nadaljevanju Življenjepis Janka Glazerja), str. 8.
167
NŠAM, Prepisi krstnih matičnih knjig (1900–1939). Vpis iz 22. novembra 1917.
168
Marjeta Žebovec, Slovenski književniki, rojeni od leta 1920 do 1929, Ljubljana 2007 (v nadaljevanju Žebovec), str. 201.
169
Stani, str. 9.
170
Dobil je delo pri intendanturi in je med drugim pomagal oblikovati slovensko vojaško terminologijo. Stani, str. 10; SBL,
str. 215.
171
Stani, str. 10–11. Ker je bila knjižnica mestna ustanova je moral pred nastopom te službe podati ostavko na državno
službo. Prav tam, str. 11; ustni vir Alenka Glazer (februar 2015).
172
Fotografija je objavljena na strani 41 revije ČZN oz. Glazerjevega zbornika v prispevku Bruna Hartmana, Prvo knjižničarsko obdobje Janka Glazerja. V: ČZN, letnik 48 (nova vrsta 13), št. 1–2, Maribor 1977, str. 34–45. Tedaj se je njegov
priimek sicer glasil še Glaser.
166
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Nemški okupator ga je z mesta ravnatelja, skupaj s prvo skupino slovenskih mestnih uradnikov, odpustil iz službe 22. aprila 1941. Z družino se je konec maja iz Maribora, kjer
so živeli od 1. 4. 1921 naprej173, preselil v Ruše, v skromno hišo poleg rojstne domačije,
ki jo je v decembru 1934 podedoval od staršev174. Tu je – s presledkom štirih vojnih let,
ko so ga Nemci izgnali – ostal do smrti.
Nemci so ga 27. junija odpeljali v zapor v meljski vojašnici v Mariboru, teden dni pozneje, 4. julija 1941, pa skupaj z družino izgnali v Srbijo, v Aranđelovac. Tam je nekaj
mesecev poučeval nemščino kot suplement na samoupravni gimnaziji, po njeni ukinitvi
se je družina (zlasti njegova žena in sin) preživljala z obdelovanjem najete zemlje. Po
osvoboditvi Beograda je v novembru 1944 postal član zvezne komisije za ugotavljanje
škode, ki je med okupacijo nastala na kulturnem področju. Sin Matija, pred vojno študent
kemije na tehniški fakulteti univerze v Ljubljani, je 6. aprila 1945 padel pri Brčkem v
Bosni kot borec I. krajiške brigade.175
Po vrnitvi v Slovenijo v začetku avgusta 1945 je bil na zdravljenju v mariborski bolnišnici. Od 15. oktobra tega leta pa do upokojitve 1. aprila 1959 je bil ponovno ravnatelj študijske knjižnice v Mariboru. Zaradi nemškega uničenja jo je bilo potrebno na novo postaviti
in urediti. Pod Glazerjem se je razvila v eno najpomembnejših slovenskih knjižnic.176
Janko Glazer se je v Maribor vozil iz Ruš z vlakom177, pozneje z avtobusom. Po upokojitvi
je honorarno do smrti urejal njen rokopisni oddelek, zadnjikrat 4. januarja 1975. Umrl je
dne 2. februarja 1975 v Rušah, na ruškem pokopališču je tudi pokopan.178
Glazer je začel pesniti že v ljudski šoli. Njegova prva javno objavljena pesem je »Spomenik«,
ki jo je (pod psevdonimom Aleksij) v letu 1909 objavil Ljubljanski zvon. Glazer nikoli ni
pozabil na svoje korenine; v letu 1919 je izšla njegova prva pesniška zbirka »Pohorske poti«,
drugo, »Čas–kovač«, pa je desetletje pozneje (1929) posvetil svojemu kovaškemu rodu.179
Njegova tretja pesniška zbirka z naslovom »Ob jesenskem ekvinokciju« je bila izdana takoj
po II. svetovni vojni (1946). Sodeloval je pri izboru »Pesmi in napisi« (1953), ki jih je ob
Janko Glazer je do tedaj živel sam v majhni sobici stavbe na Slomškovem trgu 8 (danes so v stavbi prostori dimnikarske
službe Vehovar, op. a.). Žena in sin sta do omenjenega datuma bivala pri Alojzu Glaserju, ko je bilo Janku dodeljeno
(prazno) trisobno stanovanje v drugem nadstropju na Ciril-Metodovi ulici 18 (danes Ulica heroja Staneta 18). Lastnica
stanovanja Olga Balon je imela hčerko Ivanko (por. z dr. Franjem Lipoldom, poznejšim mariborskim županom), ki se je
zelo zanimala za književnost. Med njenimi knjigami sta denimo bili tudi Glazerjeva zbirka Pohorske poti (izdana 1919)
in Slovenska narodna lirika (1920). Poskrbela je za to, da je bilo stanovanje dodeljeno družini Janka Glazerja. Zaradi pomanjkanja denarja je bila družina primorana zapustiti stanovanje oz. mesto Maribor konec maja 1941. Ustni vir Alenka
Glazer (februar 2015).
174
Do II. svetovne vojne je sem prihajal z družino iz Maribora ob koncu tedna ter ob počitnicah. Po vrnitvi iz izgnanstva
sta se z ženo za stalno naselila tu in dalje urejala bivališče ter okolico za svoj dom. Alenka Glazer, Midva, [S. l.] 2007, str.
50 (O nastanku zbirke Midva).
175
Stani, str. 11–12; Življenjepis Janka Glazerja, str. 8–9; ustni vir Alenka Glazer (februar 2015).
176
Osebnosti, str. 284–285.
177
Prav z vlaka sega poznanstvo Janka Glazerja s sodnikom Bojanom Čemerjem. Bila sta istega letnika in med vožnjo
pogosto sogovornika. Ustni vir Alenka Glazer (februar 2015).
178
Stani, str. 12; Življenjepis Janka Glazerja, str. 9.
179
SBL, str. 215; Ramšak, Ob kovaškem ognju, str. 20.
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njegovi šestdesetletnici pripravil in uredil Jaro Dolar, ter pripravil izbor »Pohorje« (1968).
Leta 1993 so (v uredništvu Alenke Glazer) izšle »Pesmi«. Uredil je antologije Slovenska
narodna lirika (1920), Jaz in ti (1952), Pesmi za otroke (1963), Sto pesmi za otroke (1974),
dva izbora Otona Župančiča – Izbrane pesmi (1948, razširjene in dopolnjene izdaje v letih
1963, 1973, 1978, širši izbor v miniaturni izdaji 1950, ki je v neminiaturnem ponatisu izšel
1989) in Prešernove nemške poezije (1950) z Župančičevimi prevodi. Še posebej dragoceni
so njegovi komentarji k Župančičevi liriki. Časopis za zgodovino in narodopisje je imenoma
urejal od 1938–1940, dejansko pa je bil njegov urednik za književno zgodovino, jezikoslovje in narodopis že od leta 1929.180 Po vojni je med 1948–1952 bil sourednik Novih obzorij
(za pesniški del). Napisal je mnogo kulturno- in literarno-zgodovinskih esejev, razprav,
kritik in zapiskov, ki pomembno prispevajo k slovenski kulturni in literarni zgodovini. Od
leta 1926 je sodeloval pri Slovenskem biografskem leksikonu, kjer si je prizadeval vključiti
čim več osebnosti iz SV Slovenije. Ob stoletnici njegovega rojstva je Viktor Vrbnjak uredil
obsežno knjigo Razprave–članki–ocene (1993).181
Med njegovi številnimi priznanji in nagradami so Prešernova nagrada leta 1968, kot
najvišje nacionalno kulturno priznanje za življenjsko delo, zlati grb Maribora (1973),
spominska plošča na rojstni hiši (1983) in postumno imenovanje za častnega občana
Občine Ruše (2000).182 Na njegove zasluge pri ureditvi Študijske knjižnice ter na ustvarjalno življenje v Mariboru danes spominja »Glazerjeva dvorana« v okviru mariborske
univerzitetne knjižnice. Po njem sta imenovani tudi osnovna šola in knjižnica v Rušah.
Kot prav poseben spomin nanj vse od leta 1987 naprej veljajo Glazerjeve nagrade in listine; Mestna občina Maribor tako že skoraj tri desetletja vsakoletno podeli Glazerjevo
nagrado za življenjsko delo in tri Glazerjeve listine za pomembne vrhunske dosežke v
krajšem časovnem obdobju na področju kulture.183
***
Alojz (po domače Lojze(k)), najmlajši sin Alojza in Marije Glaser, je bil po smrti srednjega
sina Ludvika184 določen za prevzem domačije. Preden se je poročil (l. 1925) je opravil vinarsko in sadjarsko šolo v Mariboru. V zakonu s Hildo Golob (4. 9. 1907, v Slovenj Gradcu; †
10. 9. 1987, na Slivniškem Pohorju) sta se (jima) rodila sin Pavel (25. 6. 1925, v Rušah; † 21.
11. 1991 v mariborski bolnišnici) in hči Miroslava (po domače Mira oziroma Mirica; 16.
3. 1929, v Rušah). Slednja se je dne 22. 4. 1950 poročila s Francem Jankom Namestnikom
(23. 4. 1927, v Rušah; † 5. 6. 2004, v Rušah). Zakonca Namestnik sta si po poroki zgradila
dom v soseščini rojstne hiše Janka Glazerja. Po smrti Alojza sta v tej nekaj let bivala še
ovdovela Hilda in neporočen sin Pavel (po domače Pavlek185). Po njegovi smrti rojstna hiša
Janka Glazerja sameva. Vsi pokojni so pokopani na ruškem pokopališču.
180
181
182

Ivanka Žmavc–Baranova, Bibliografija del Janka Glazerja, Maribor 1954, str. 18.
Stani, str. 12; Življenjepis Janka Glazerja, str. 9.

Življenjepis Janka Glazerja, str. 10.

http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=1496 (pridobljeno 4. oktobra 2014).
Ta je umrl kot osemletni deček, leta 1902, za hudo obliko davice. Ustni vir Alenka Glazer (februar 2015).
185
Njegovo življenje je v januarju 1960 zaznamovala delovna nesreča v domači planini Bêzovec, ko so ga pri prevozu
lesa s sanmi pod seboj pokopali hlodi in je utrpel hudo poškodbo hrbtenice. Ustni vir Alenka Glazer (marec 2015).
183
184
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ALENKA GLAZER
Rodila se je v Mariboru. Do izbruha vojne, ko je bila v petem razredu realne gimnazije,
se je šolala v Mariboru. Med II. svetovno vojno so Nemci družino Janka Glazerja izgnali v Srbijo186, v Aranđelovac. Pred ukinitvijo samoupravne gimnazije je Glazerjeva
šolanje nadaljevala tu, po njeni ukinitvi pa je opravljala razredne izpite na gimnaziji v
Kragujevcu in tam kot privatistka maturirala leta 1944. Pred vrnitvijo domov je devet
mesecev vodila ljudsko knjižnico v Aranđelovcu. Po bratovi smrti je ostala edina potomka družine Janka in Marije Glazer.
Jeseni 1945 je začela študirati slavistiko. Leta 1950 je Glazerjeva na ljubljanski Filozofski
fakulteti diplomirala iz slovenske in južnoslovanskih književnosti. Še pred diplomo je
na nižji gimnaziji v Rušah dobila službo učiteljice ruščine in slovenščine.187
V zakonu s Petrom Zazulom (roj. 23. 2. 1923, na Prevaljah; † 3. 10. 1979, v Ljubljani) se je
dne 11. novembra 1950 v Mariboru rodil edinec Damjan.188 V tem času je Alenka Glazer
že poučevala na nižji gimnaziji v Rušah189, nato je bila šest let profesorica slovenščine
na Klasični gimnaziji v Mariboru, po ukinitvi te šole leta 1959 pa na I. (realni) gimnaziji v Mariboru. Ob delu je nekaj semestrov izredno študirala umetnostno zgodovino in
raziskovala kiparja Bernekerja.190
Pet let je bila (so)urednica revije »Otrok in knjiga«, od leta 1950 dalje je pripravila več
izborov iz del različnih avtorjev.191
Kot višja predavateljica za novejšo slovensko književnost in mladinsko književnost je na
mariborski Pedagoški akademiji delala od 1962 do upokojitve leta 1987.192
Liriko objavlja od leta 1960 naprej v različnih revijah. Prva pesniška zbirka »Midva« je
izšla v bibliofilski rokopisni obliki leta 1967.193 Ponatis v miniaturki je izšel leta 2007.
Pri založbah so izšle zbirke »Ujma« (1968), »Branike« (1977) in »Jerebika« (1988).
Izšli sta dve otroški pesniški zbirki »Žigažaga« (1980) in »Gúgalice« (1997), ki jih
občuti kot enakovreden sestavni del svoje poezije. V zbirki Čebelica je izšla živalska
pravljica »Dežniki« (1989). Nekatere pesmi je uglasbil Zlatan Vauda. V tisku so izšle
Prav v tem obdobju se je priimek Glaser, v skladu s srbskim pravopisom (Vuka Karadžića) preoblikoval v Glazer.
Žebovec, str. 201.
188
Peter Zazula je v Ljubljani študiral elektrotehniko in pozneje tam tudi doktoriral. Sin Damjan je obiskoval OŠ Ruše in
I. gimnazijo Maribor, nato pa je na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko diplomiral, magistriral in leta 1990 še doktoriral
iz elektrotehniških znanosti. NŠAM, fond: župnija Ruše, Zapisnik duš za posestnike, str. 167; http://www.saleskibiografskileksikon.si/index.php?action=view&tag=194 (pridobljeno 4. 10. 2014).
189
Od 1. 1. 1950 do 9. 9. 1953. Dušan Poljanec, Ruško osnovno šolstvo od 1945 do 1980. V: Ruška kronika, Maribor 1985,
str. 571.
190
Žebovec, str. 201.
191
Prav tam, str. 203; Osebnosti, str. 284; Antologija slovenskih pesnic 3, 1981–2000 (zbrala in uredila Irena Novak Popov),
Ljubljana 2007, str. 362.
192
Ustni vir Alenka Glazer (februar 2015).
193
Zbirka, ki prinaša haiku verze, je posvečena staršem. Knjižna panorama, Ljubljana 1988, št. 1. (v nadaljevanju Knjižna
panorama), str. 1
186
187
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»Gúgalice« (1999) in »Mladinski zbori« (2002). V novejšem času izdaja knjige v samozaložbi: »Kolobar« (2001), »Razstava« (2004) ter že omenjena »Midva«.
Pesmi Glazerjeve nastajajo predvsem iz poglobljene zavesti o nepreklicni ločnici med
življenjem in smrtjo, kar življenju daje posebno ceno.194 Za njene pesmi, pisane v vezani
ali sproščeni obliki, so značilne podobe iz narave (podpohorski in obdravski svet), ljubezenski motivi, spomini na otroštvo, na tragična doživetja, zavest o povezanosti med
rodovi.195
***
Zgoraj že omenjena Miroslava Namestnik se je rodila v hiši, v kateri se je rodil
njen stric, očetov starejši brat, pesnik Janko Glazer.
Po njenih besedah se ji je nagnjenje do pisanja pesmi oglasilo že pri sedmih letih, ko je v
Rušah obiskovala osnovno šolo, zavestno pa se ji je oblikovalo v času II. svetovne vojne.
Vsa vojna leta je družina podpirala partizane; k njim je želela tudi Miroslava, vendar ji
mati zaradi njene mladosti tega ni dovolila. Na smrt prijateljice Vande Skerbinjek196, ki
je umrla v Auschwitzu, se je sredi vojne, kot 14-letno dekle, odzvala s pesmijo »Ptičkina
smrt«. Pesem je bila po vojni objavljena v Cicibanu, s podpisom Mirica Glaser.
Šolanje je Miroslavi najprej pretrgala vojna, v povojnem času bolehnost in nato v letu
1950 poroka in osnovanje družine.197 V zakonu so se rodili trije otroci, Dušica (28. 9.
1950, v Mariboru), Borut (27. 2. 1952, v Mariboru) in Bogdana (9. 11. 1953, v Rušah).198
Ob gospodinjstvu – Miroslava je bila zaposlena eno leto, nato se je posvetila družini – in
skrbi za tri otroke je budno spremljala kulturno življenje ter ves čas zase pisala pesmi.
Te večinoma opevajo odnos med moškim in žensko, možem in ženo, so izraz trpljenja
ob nezmožnosti najti pravi odnos, nekaj je tudi spominov na otroštvo in vojno. Svojo
prvo pesniško zbirko »Črne pesmi« je v samozaložbi izdala leta 1990 v Rušah. Po njeni izdaji je začela sodelovati v radijskih oddajah v Mariboru in Ljubljani ter v okviru
Mariborske literarne družbe. Njena druga pesniška zbirka je sledila dobro desetletje po
prvi (»Bolečina«, 2001).199
Bogdana Naméstnik je že kot majhna punčka napisala nekaj pesmi, ki sta jih
dodelali skupaj z mamo. Po končani osnovni šoli v domačih Rušah je obiskovala Srednjo
vzgojiteljsko šolo v Mariboru. Od srednje šole naprej se tudi aktivno ukvarja z literarnim
Knjižna panorama, str. 1.
Žebovec, str. 202–203.
196
Mlajši Skerbinjekovi otroci, Vanda (1924–1943), Vlado in Jana so se s Pavlom in Miroslavo igrali na dvorišču Alojza
Glaserja ml. Vlado (roj. ok. 1926) je študiral v Ljubljani; pozneje se je, skupaj z ženo, smrtno ponesrečil v Slovenski Bistrici.
Jana (1927–2008; ◦◦ Bjegović) je delala kot učiteljica in se je po poroki preselila v Lovrenc na Pohorju. Njihovi starejši sestri
in brat so bili Div(n)a (◦◦ Janko), Majda (roj. 1920; ◦◦ 1942 Čuček) in Bojan (služboval v vojski; dvakrat poročen). Majda por.
Čuček je v Ruški kroniki napisala obsežno poglavje o kulturni dejavnosti v Rušah in njeni okolici. Ustni vir Alenka Glazer
(februar 2015); Ruška kronika (gl. ur. Josip Teržan), Maribor 1985.
197
Žebovec, str. 270.
198
Ustni vir Alenka Glazer (januar 2015).
199
Miroslava Namestnik, Črne pesmi, Ruše 1990, str. 63–64 (spremna beseda Cirila Stanija); Žebovec, str. 271.
194
195

80 |

ustvarjanjem. Svoje stvaritve je objavljala v Katedri, Dialogih, v Rasti, na Radiu Slovenija
in Radiu Maribor. Od leta 1995 je članica Društva slovenskih pisateljev. Do sedaj je izdala pesniške zbirke »Dvoplamenka« (1986), »Pahljača« (1995), »Poslušam dež« (2006)
in »Svetli hipi« (2011).200 Lirika Naméstnikove je izrazito erotična in intimna. V zadnjih
zbirkah jo preveva melanholija oz. bolečina ob spoznanju osamljenosti.201
Ivanka Glazer je bila rojena 7. aprila 1928 v Bistrici pri Limbušu (danes Bistrica ob
Dravi). Bila je edinka očeta Vinka (roj. 16. 7. 1883202), ki je v tistem času opravljal poklic
mizarskega pomočnika, in matere Marije roj. Zorko (dne 7. 5. 1892). Vinko, bratranec
Janka Glazerja, in Marija sta se poročila dne 10. 12. 1922 pri sv. Magdaleni v Mariboru.203
Sprva je družina živela v Bistrici pri Limbušu, pozneje se je preselila v bližnji Log in
čez nekaj let od tam v Rače.204
Osnovno šolo je Ivanka najprej obiskovala v Limbušu in nato v Račah. Njeno šolanje je
zelo zaznamovala II. svetovna vojna. Po koncu vojne je Ivanka opravila nižjo gimnazijo v Mariboru in še gospodarsko šolo. Zatem je v Mariboru končala štiriletni kemijski
oddelek Tehnikuma s strokovno maturo. Ker je želela študirati slavistiko v Ljubljani je
opravila gimnazijsko maturo. Zaposlitev je našla v kemijskem laboratoriju Metalurškega
instituta v Ljubljani in se tam vpisala na slovenščino. Ker ni dobila štipendije, je morala
ostati v službi. Prepisala se je na zgodovino, kmalu zatem dobila službo v spektografskem
laboratoriju Instituta Jožef Stefan (IJS) in tu ostala do konca delovne dobe; zadnja leta
službe je imela naziv »kemičarka razvijalka«. V zrelih letih je Ivanka Glazer oglušela,
s čimer se je zanjo začelo novo življenje.205
Njene prve pesmi so začele nastajati v srednji šoli. Njih ljubezenska tematika je našla širši
krog ljudi med njenimi sošolci, prijatelji, pa tudi uveljavljenimi pesniki in strokovnjaki.
Prve pesmi so bile objavljene v Dialogih. Izdala je dve pesniški zbirki, »Kratko poletje«
(1991) in »Svetlice v mraku« (2002).206 Motivika njenih pesmi izpričuje dvojnost: občutja
žalosti in obupa se menjujejo z željo po življenju in vero vanj.207

Bogdana Naméstnik, Svetli hipi, Maribor 2011 (v nadaljevanju Svetli hipi), opis na ovitku.
Svetli hipi, str. 56 – 57 (spremna beseda Marjana Pungartnika).
202
Rodil se je v Rušah v zakonu Janeza Glaserja z Jo(h)ano roj. Sk(e)rbs. Po prepisu ruške krstne matice je bil krščen za
Vincenca Pavelskega (Vincenz de Paula).
203
NŠAM, fond: župnija Limbuš, Prepisi matičnih knjig, R 1917–1938, str. 219.
204
Ivanka Glazer, Svetlice v mraku. Maribor 2002, str. 98 (spremna beseda).
205
Žebovec, str. 230–231.
206
Prav tam, str. 232.
207
Ivanka Glazer, Svetlice v mraku. Maribor 2002, str. 99 (spremna beseda).
200
201
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VIRI
a) Neobjavljeni viri
StLA
-- Landschaftliches Archiv Antiquum, Gruppe I, Häuserzählung 1754, Cillier
Kreis, Karton 19, Heft 72, Fassienen 156–187, fasija št. 160: Güth Rogeÿß fur
herrshafft Wildthauß.

NŠAM
Fond: župnija Ruše.
Krstne knjige: I B (1750–1784), II B (1786–1806), III B (1806–1820), IV B (1820–
1839), 05 (1840–1863) in VI (1864–1880). Prepisi krstnih matičnih knjig (1860–
1899 in 1900– 1939).
-- Poročne knjige: I A (1786–1827), II A (1828–1864) in III (1864–1897).
-- Mrliški knjigi: I C (1786–1828) in II C (1828–1864).
-- Zapisnik duš št. III (1895–1906), Signatura 0163.
Fond: župnija Kamnica.
-- Krstne knjige: 02 (1681–1716), 03 (1716–1751), 04 (1751–1778) in 05
(1778–1812).
-- Poročne knjige: 01 (1650–1716), 02 (1716–1751) in 03 (1751–1777).
-- Mrliški knjigi: 01 (1729–1787) in 02 (1788–1802).
Fond: župnija Sv. Martin pri Vurberku.
-- Krstni knjigi: 01 (1761–1823) in 02 (1823–1856).
-- Poročne knjige: 01 (1763–1784), 02 (1784–1827) in 03 (1828–1869).
-- Mrliški knjigi: 01 (1763–1827) in 02 (1828–1867).
Fond: župnija Sv. Martin na Pohorju.
-- Krstne knjige: 02 (1749–1816), 02-A (1759–1764) in 03 (1817–1836).
-- Poročna knjiga: 01 (1687–1764).
-- Mrliški knjigi: 01 (1687–1751) in 02 (1752–1836).
Fond: župnija Gornja Sv. Kungota.
-- Krstna knjiga II (1772–1784).
-- Poročna knjiga III (1784–1829).
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Fond: župnija Lovrenc na Pohorju.
-- Krstne knjige: 01 (1651–1685), 03 (1724–1741) in 04 (1741–1775).
-- Krstna indeksa (1776–1812 in 1810–1827).
-- Poročne knjige: 01 (1651–1706), 02 (1707–1743) in 03 (1743–1775).
-- Mrliški knjigi: 01 (1651–1706) in 03 (1743–1775).
Fond: župnija Hoče.
-- Krstne knjige: 8 (1785–1801), 11 (1828–1847), 12 (1847–1864), 13 (1870–1888)
in 14 (1889–1904).
-- Poročne knjige: IV A (1785–1817), IV (1818–1836), VI (1837–1853), VII (1854–
1871) in VIII (1872–1890).
-- Mrliške knjige: II (1761–1784), III (1785–1816), 04 (1818–1828), V (1829–1845),
06 (1846–1864) in 07 (1864–1883).
Fond: župnija Selnica ob Dravi.
-- Prepisi matičnih knjig (1870–1905).
Fond: župnija Limbuš.
-- Prepisi matičnih knjig (1917–1938).
Fond: župnija Sv. Peter pri Mariboru.
-- Pokopna knjiga IV (1881–1901).
Fond: župnija Fram.
-- Prepisi (krstnih) matičnih knjig (R 1881–1909).

PAM
Franciscejski kataster za Štajersko (1824–1914):
-- Signatura 1805/00005, Mariborsko okrožje, Naborni okraj Fala (Faal),
Smolnik (Zmollnig).
Zbirka fotografij in razglednic:
-- Signatura B1.4.54 – 2, SI_PAM/1693/010/060-00002, inventarna št. 3984
(Marko Glaser).
Zbirka osmrtnic:
-- Signatura 1692_00118, datum 22. 11. 1911 (osmrtnica za Gašperja Goriška).

b) Objavljeni viri
-- Vincenc Rajšp in Vladimir Kološa, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–
1787. Opisi, Zvezek 6, Ljubljana 2000.
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-- Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (gl. urednik Vincenc Rajšp),
Karte, Sekcija 165, Ljubljana 2000.

c) Ustna vira
-- Alenka Glazer (sestanki v domoznanskem oddelku UKM in telefonski
pogovori; druga polovica januarja, februar in začetek marca 2015).
-- Miroslava Namestnik (obisk v domu za starejše na Pobrežju, konec februarja
2015).
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ALENKA GLAZER

M

Tadóuga

ima je bila že tretja hči. Starši so pričakovali sina. Nadaljeval bo rod in podedoval lepo premoženje, ki se je nabralo. Reden prihodek je prinašal brod. Ljudje
so se z njim vozili vsak dan, saj mosta čez Dravo ni bilo. Za prevoz je sleherni
moral odšteti brodnino, za sebe in za vse, kar je moralo ali želelo priti z enega brega na
drugega. Zvečer je brodnik zadovoljno preštel novce v mošnji za pasom.
Ko so ženske prišle povedat, da se je rodila spet deklína, je zamrmral skoz zobe: »Ena
dekla je šla, druga pa je príšla.« Bil je 2. januar, dan po Novem letu, in na Novega leta
dan se je menjavala služinčad.
Dobrih dvaindvajset let pozneje se je Mima možila. Oče je že nekaj časa počival na domačem pokopališču. Mima mu je ob sobotah popoldne prinašala šopke cvetja, pozimi
zelenje. Starejši sestri, lepotici, sta že gospodinjili kot mladi na novih domovih. Mima se
je na očetovem grobu spominjala, kako sta se zmerom znali izmakniti, ko je bilo treba
zgrabiti za delo. »Naj naredi Tadóuga.« In Mima, visoko, sloko dekle, je molče opravila
delo sama, brez pomoči drugih. Še posebej vse v hlevu. Oče se je v mladosti izučil za
mesarja in je dobro vedel, kako je treba ravnati z živino. Od kóbančkih kmetov je za
majhen denar kupoval do kraja zdelane vole in jih dal privezati k jaslim v velikem hlevu
na dvorišču. Stregla jim je Mima. Ubogljiva, delavna Mima. Vsako jutro je v vejniku
nasekala fižolšnico, jo premešala z otrobi in zalila s sveže podojenim mlekom. Voli so
jedli, počivali, prežvekovali. In se redili. V šestih tednih so bili pitani voli. Na sejmih,
še posebej na Koroškem, so našli dobre kupce.
Oče je užival. Mima ga je občudovala. Nekoč se je z ene svojih uspešnih kupčij vračal
s kolesljem po ozki dolini domov. Napadli so ga trije tolovaji. Dva sta zgrabila konja za
uzdo, vsak s svoje strani, tretji je skočil na koleselj, da napade voznika. A naleteli so na
plečatega silaka. Z bičem je usekal po konju, ki biča še nikoli ni občutil. Vzpel se je na
zadnje noge in oba napadalca sta treščila na tla, vsak na svojo stran. Oče pa je opravil
s tretjim ter z bičem spet zamahnil po konju. Konj je zdirjal kot ponorel. Sredi noči je
oče v domačem hlevu prebudil hlapca. S slamo je moral zdrgniti prepotenega prama,
ga čez hrbet pokriti z debelo koco in se z njim sprehajati do jutra od enega konca vasi
do drugega. Oba sta preživela, gospodar, ki je golorok ugnal tri tolovaje, in konj, ki ga
ni pobrala pljučnica.
Kadar je Mima v mislih obnavljala očetovo junaštvo, jo je vsakič zalil val ponosa in
občudovanja. Oče je ostal njen vzor še po smrti. Misel nanj ji je pomagala pri odločitvi,
da se omoži v hišo na nasprotnem bregu reke. Ženin, plečat kakor njen oče, ponosno
vzravnan črnolasec z modrimi očmi, je s svojim nastopom pregnal vse njene pomisleke.
Na novi domačiji jo je čakalo pet starih ljudi. Morala je skrbeti za nekdanja lastnika,
zdaj preužitkarja. Pa za taščo in tasta, oba starca, skupaj z njuno staro deklo vred. Vsi
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so živeli pri mladem gospodarju, desetem otroku med dvanajstimi, ki sta mu oče in mati
zato oskrbela hišo, njive in planino. Za Mimo, mlado gospodinjo, so se začela dolga leta
nepretrganih skrbi in dela.
Na dneve, ko sta hodila v hišo staršev nasproti cerkve jest dva Italijana, slikarski mojster
in pomočnik, ki sta obnavljala oltarje v cerkvi, ni bilo več časa misliti. Le tu in tam se
je Mima še spomnila, kako je ob nedeljah mladi slikar v črnem žametastem suknjiču in
s širokokrajnim klobukom na bujnih laseh sukal v roki palico s srebrnim ročajem, ko
se je sprehajal po zarah med njivami njenih staršev. Spregovorila nista nikoli ne besede.
Prišel je križev teden in z njim vsak dan procesija faranov s prošnjami za dobro letino.
Vsakokrat pri drugem začasnem oltarju, na različnih koncih vasi. Zadnji dan so prišli do
pravega oltarja v cerkvi. Mima je zdrvela po stopnicah na kor, da bi od blizu videla fanta
pri delu. Stal je visoko na lestvi in slikal podobo Marijinega oznanjenja. Ko je uzrl ljudi,
je pod nastajajočo Marijino podobo v največji naglici s čopičem začel brisati štiri črke,
ki jih je Mima še utegnila prebrati: MIMI. Drugi farani napisa pod podobo niso videli.
Mima se je prestrašila. Nekaj neznanega jo je pretreslo. A hkrati ji je bilo pri srcu milo,
nepopisno lepo. V srce je sprejela pritajene sanje. Nekaj let zatem je te sanje prelila v kri
in srce svojega prvorojenca. Pesnika.
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