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Anton Gričnik, Ljubljana, 10. 12. 2014 

 

Ko sem (10. 12. 2014) iz Ruš prejel vabilo prijatelja in bivšega ruškega 

župana Vilija Rezmana, sedaj urednika in predstavnika LIRE, društva za ravzoj, 

sprva nisem vedel, kaj naj naredim. Ko sem se pa v stvar malo bolj poglobil, sem 

takoj uvidel, da glede na mojo pohorsko literarno in pisno bero čisto tiho ne bom 

smel ali vsaj ne bi smel ostati.  

Namesto ovikarjenja, hvaljenja in pozdravljanja odlične ideje ter suhuparnega 

kratkega DA pošiljam kar sestavek, ki pa ni nujno, da gre v objavo, ali pa vsaj ne 

takšen. Hočem reči, da je to tisto, kar mi roji po glavi ob branju vabila in kar ta 

trenutek vem o stvari, ki se mi predlaga. 

Pozdravljam torej projekt ruške LIRE Rod literatov, projekt društa za razvoj, 

za ohranjanje naše dediščine, spodbujanje razkovalnega, ustarjalnega napora, 

osvščenja javnosti, krepitve zavedanja o pomenu kulture – tudi pri politiki, v 

gospodarstvu, še posebej tudi zato, ker za njim stoji stvarnost, stojijo resnični 

sorodniški literati, književniki, pesniki in kulturniki. In še kar lepo število jih je. 

Veseli me, da sem o večini tudi že kaj pisal ali vsaj o njih poročal. 

O pesniku in publicistu Janku Glazerju iz Ruš (1893-1975), o duhovniku, 

Slomškovem prijatelju (sodelavcu pri premestitvi škofijskega sedeža iz Šentandraža 

v Maribor), nabožnem pesniku Marku Glaserju iz Smolnika nad  Rušami (1806-

1889) in književnem zgodovinarju ter prvem slovenskem indologu Karlu Glaserju iz 

Hoč (1845-1913) sem pisal v uvodu v knjigo HVALNICA POHORJU (Ljubljana, 

2000) in morda še kje. Nič novega nisem povedal, ampak le to, kar sem našel v 

literaturi. 

V omenjeni knjigi nastopata še Alenka Glazer in Miroslava Namestnik.  

Slednja se v knjigi najprej lepo predstavi, da se je rodila leta 1929 na 

Glazerjevi domačiji, kjer se je rodil njen stric Janko Glazer, da je končala nekaj 

razredov gimnazije, se poročila in postala gospodinja ter mati treh otrok. Vseskozi je 

pisala pesmi, kakor jih zdaj piše tudi njena hči Bogdana. V knjigi so objavljene tri 

pesmi, in sicer Spominjam se,  Slovo in Anina pesem. Naj jih tukaj kratko 

pokomentiram. 

Prva ima podnaslov V spomin Alfonzu Šarhu, opeva pa njegovo bolečino in 

pogum, ki nam še danes svetita na poti. V pesmi Slovo prav tako opisuje slovo 

oziroma smrt partizanke, ki »nam večno mlada z junaki prava pota kaže.« Anina 

pesem opisuje smrt starke Ane, ki je pela njenemu atu uspavanko, zadnjo v njenem 

življenju, kajti »sredi dneva je zaspala«. Torej so teme vseh treh pesmi žalostne, 

kakršno je bilo življenje pohorskih partizanov, tudi sestre njenega moža, Minke 

Namestnik – Sonje.   

Veseli me, da želi projekt tokrat posebej izpostaviti Alenko Glazer, 

profesorico, prevajalko, urednico, pesnico, avtorico proznih del, znanstvenico. Ob 

svoji devetdesetletnici življenja si to posebej zasluži. O njej imam tudi največ 

spominov. Naj se vrnem malo bolj nazaj, v čase pred nastanek zbirke Hvalnica 

Pohorju! 

 

* * * 

 

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

pripovedi NOČ IMA SVOJO MOČ, Bog pa še večjo, s podnaslovom Pohorje 

pripoveduje (KG, Ljubljana, 1995). Kar malo presenečen sem bil, ko so mi domačini 



in sorodniki povedali, da bi lahko obiskal tudi hčerko pesnika Janka Glazerja, ki da 

veliko ve; mogoče bo povedala kakšno anekdoto tudi o svojem očetu. Do takrat 

namreč nisem slišal zanjo. Seveda sem bil takoj za to in z mojo sorodnico Vero, s 

katero sta se osebno poznali, sva nekega dne potrkala na njena vrata prav tam, kjer je 

živel znameniti pohorski pesnik, Alekin oče. Sprejela naju je uglajena gospa, zelo 

prijazna, živahnega pogleda.  Pa seveda zelo zgovorna, izbranega besedišča, lepe, 

prijetne in natančne izgovorjave. Pač profesorica, ki je dolga leta predavala jezik in 

književnost dijakom. V meni je takoj vzbudila spoštovanje in zanimanje obenem.  

Naj poudarim, da je v vsem kazala veliko natančnost. Ko je govorila o 

svojem delu in njegovi kočini, sem pomislil, da ob takšni natančnosti pač ne more 

biti drugače. Če bi vsi pišoči tako delali, bi bilo sicer veliko manj napisanega, a bilo 

bi veliko bolj kvalitetno. Marsikatero zgodbo je povedala, a še nisem smel snemati, 

kajti obljubila je, da bo sama kaj napisala. Seveda, človeku, ki sam zna pisati in o 

tem celo uči druge, pač ne bom sestavljal članka sam in morda še kaj zamešal. 

Kasneje mi je res poslala odličen sestavek, in sicer »o Mrkoluzi – gluhu lozi, po 

kateri blodi krvavo pleče, se tiho vleče med drevesi in čaka ...« (štev. pripovedi 297, 

str. 143). Njene pripovedi se seveda nisem smel dotakniti, da bi kaj posegal vanjo, 

ampak me ja kar sama klicala, da kaj popravim in izboljšam.   

Ko sem takrat veliko vandral po Pohorju (seveda sem se prevažal z avtom), 

sem opazil veliko ljudskih in tudi umetnih pripovednikov in pripovednic, pisateljev 

in pisateljic ter pesnikov in pesnic. Med njimi seveda še posebej opazil prav Alenko 

Glazer. Nastala je zajetna zbirka ljudskih pripovedi, že omenjena Hvalnica Pohorju.  

Ko sem gospo Glazer pisno povabil k sodelovanju, je odgovorila (22. 12. 

1997), da je že dvakrat dobila vabilo, vendar nima ničesar, kar bi prišlo v poštev, 

razen tega pa je zakopana v dokončanje treh knjig Izbranega dela Antona Tanca. 

Predlagala pa je, naj povabil pisateljico Nado Gaborovič, kateri je ovredotnila veliko 

romanov, če ne kar vse. 

Seveda ji nisem dal miru in jo še naprej vabil k sodelovanju. Večkrat sem jo 

poklical po telefonu in vselej je bila zelo prijazna, obzirna in precizna v svojih 

izjavah in razlaganjih. Prava dama! Izkazala se je tudi za dobro svetovalko. Našla je 

še kar nekaj ljudi, ki sem jih potem povabil k sodelovanju.  

Naslednje leto (11. 3. 1998) je javila, da je vendarle našla stari zapis Pohorje, 

ki ga je nameravala objaviti v Planinah, vendar je list prenehal izhajati. Glede 

uporabe besedila je izrecno napisala: »Če ga boste uvrstili v svojo knjigo, Vas 

prosim, da bi bilo natisnjeno brez kakršnih koli sprememb, z vsemi naglasi.« Seveda, 

njena natančnost! 

Javila se je spet naslednje leto (19. 1. 1999). Takrat je poslala pesem Peka iz 

cikla Nanika, ki je bila objavljena v Dialogih, namesto življenjepisa pa kratek 

spominski zapis Nekaj o sebi in Pohorju. Zopet je dodala: »Zelo bi Vam bila 

hvaležna, če bi lahko korekturo opravila sama.« Spet njena natančnost! Pa tudi nekaj 

nezaupanja v tuje delo, gotovo zaradi slabih izkušenj! Ali pa njena profesionalna 

profesorska »napaka«, ker je vedno bila v vlogi popravljanja drugi, ne pa da bi drugi 

popravljali njej. Saj se je vendar kot profesorica slovenščine sama dovolj potrudila.  

Prvi sestavek Nekaj o sebi in Pohorju je napisala z velikim občutkom za 

jezik, mero in vsebino. Zato je tudi zahtevala, da vse pustim tako, kot je. Zapis je 

strnjenin jedrnat. Rojena sicer v Mariboru (23. 3. 1926) je rada prihajala na počitnice 

v Ruše, bodisi k Čandrom, na dom njene mame, bodisi na  očetov dom h Kovačevim, 

že kot deklica. Bala se je psa Šamborja in krav in velikega ovna. Občudovala je srne 

na travniku. Pri babici je najbolj občudovala peko kruha. V njenem devetem letu so 

dobili od očetovega očeta sosednjo hišo in odtlej so prihajali na počitnice pod svojo 



streho. Med vojno so bili izgnani v Srbijo. Po študiju slavistike v Ljubljani je do 

upokojitve (1987) učila po raznih gimnazijah v Mariboru. Ta leta je preživela med 

Mariboru in Rušami.  

Vsebine sestavka Pohorje in pa pesmi Peka skoraj ne gre povzemati – treba ju 

je prebrati. Saj je oboje kratko. Je pa jedrnato in zbito, vse je natančno odmerjeno, 

vsaka beseda, vsaka misel, vsak stavek, vsak verz. V Pohorju je precej misli 

namenila pohorskim volom in tu sem se tudi sam navdihnil, da sem kasneje začel 

poudarjati, da bi bilo treba kje na Pohorju tem pridnim domačim živalim postaviti 

kakšen spomenik, recimo zlitje in sožitje pohorskega lesa, pohorskega kamna in 

pohorskega stekla. 

Po dokončanju te knjige je dopisovanje in telefoniranje med nama počasi 

zamrlo. In prav presenečen sem, da imam še tretjič priložnost napisati kaj o tej 

literatki in roda literatov. 

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

 

Spoštovani gospe prof. Alenki Glazer, 

z dolgim življenjem in plodnim delom obdarjeni Rušanki, 

pesniški hčerki pesniškega očeta, 

v zahvalo za pesniško zbirko v haikujih – 

sedem srečonosnih, prvih poskusnih haikujev, 

tudi za srečno novo leto 2009 

 

Z zrele jablane 

se je zakotalilo 

zrelo jabolko. 

 

In to jabolko 

se je zaustavilo 

blizu drevesa. 

 

Oče in hčerka 

sedaj pojeta skupaj 

himne življenja. 

 

On že tam preko, 

v skrivnosti večnih nebes, 

kot Pohorja šum. 

 

Hčerka še tukaj, 

v Glazerjevi ulici, 

v ruškem osončju. 

 

Večnost – sedanjost, 

kako blizu sta skupaj, 

vse je trenutek! 

 

Žaromet sveti, 

sveti v daljavo brez mej, 

za nami je sled … 

 



Čestita in vošči 

Anton Gričnik z družino 

Ljubljana, 28. 11. 2008 

 

 

 

     

 
 

  

 

 

 


