ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

NA OBISKU PRI LAZARINIJIH,
ZADNJIH GRAŠČAKIH POSESTVA BOŠTANJ

Kulturna dediščina na območju Radenskega polja je za tukajšnji krajinski park prav tako
pomembna kot naravna dediščina. V jesenskem času smo začeli s projektom Obudimo beli
kamen – Weissenstain. Začeli smo zbirati informacije, fotografije in vso mogočo literaturo o
gradu Boštanj. Pogovarjali smo se z ljudmi, ki so bili delavci na nekdanjem gradu ali pa le otroški
prijatelji grajskih otrok Lazarinijev. Poslali pa smo tudi pismo baronu Hubertusu Lazariniju z
željo, da se osebno srečamo. Ta nas je v začetku oktobra poklical in nas povabil na svoje
posestvo v kraju Langschlag v Avstriji.
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Današnji dom zadnjih lastnikov gradu Boštanj

Mestece leži skoraj tik ob meji s Češko.
Čudoviti gozdovi in urejene kmetije dajejo
kraju poseben pečat. Baron, še zelo
vitalen 75-letni gospod, nas je prijazno in
gostoljubno sprejel v čudovitem kabinetu
svojega dvorca, ki so ga podedovali
od strica, potem ko so se med drugo
svetovno vojno umaknili iz gradu Boštanj.
S svojimi spomini je zapolnil marsikatero
vrzel in nam obogatil mozaik nekdaj
mogočnega gradu Weissenstain. Na
žalost jim je večina stvari, ki so jih vzeli
s seboj iz gradu Boštanj, zgorela, saj so
Rusi po vojni grad zažgali. Pokazal nam je
čudovito knjigo, ki govori o rodbini Blagay,
prejšnjih lastnikih gradu Boštanj. Ko so ti
konec 19. stoletja izumrli, so posestvo s
poroko podedovali Lazariniji iz Čušperka.
V originalnem naslovu se knjiga imenuje
Adolph, Hubert / Geschichte der Familie
Ursini Grafen von Blagay in opisuje tudi
grad Boštanj ter ljudi tistega časa.

Polni lepih vtisov in veseli, da smo spoznali
tudi snaho in Hubertusa mlajšega, smo
si obljubili, da se še srečamo. Morda že
drugo leto na gradu Boštanj v takrat že
razglašenem Krajinskem parku Radensko
polje.
mag. Tina Mikuš
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Skupna fotografija s Hubertusom starejšim ter sinom Hubertusom z ženo Clarisso
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Hubertus Lazarini, ki je kot otrok še skupaj s sestro Ingrid in
Wolfgangom živel na boštanjskem gradu

Če imate kakršno koli vprašanje nas lahko kontaktirate na spodnji naslov:
CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.
Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje
Uradne ure so vsak delavnik od 9:00 – 15:00,
Telefon: 040 655 793 (Marko Gabrovšek), 040 655 795 (Miša Pintarič), 040 655 796 (Leon Kebe), 040 655 797 (Tina Mikuš)
Faks: 01 786 50 32 ali 01 786 36 68
e-pošta: info@radenskopolje.si, info@grajski-vrt.si, prenocisca.bostanj@radenskopolje.si
spletni naslov: www.radenskopolje.si in www.grajski-vrt.si

