Hlapci? Mi že ne!
»Zgodovina me v zadnjem
času zelo priteguje. O
zgodovinskih zadevah se v
Sloveniji sorazmerno malo piše
in veliko sem razmišljal, zakaj
je tako. Pisatelji preprosto
nimajo časa, ker so večinoma
v službi. Nemogoče je zbrati
vse gradivo, obiskati kraje, se
pogovarjati z zgodovinarji, brskati
po arhivih – če si zaposlen, je
skoraj nemogoče. Jaz porabim
od tri- do štirikrat več časa za
pripravo kot za pisanje. Vse to
me zelo zanima, ker ne pristajam
na Cankarjevo misel, da smo
narod hlapcev. Nasprotno – mi
smo na velikem križišču, na
velikem prepihu, pa smo obstali.
Po moji teoriji smo tukaj morda
celo več stoletij, kot mislimo,
vsekakor pa poldrugo tisočletje.
… Kaže, da je v narodu nekaj
zelo, zelo trdoživega, da smo
tukaj obstali. Ogrožajo nas z
vseh strani – samo poglejte
rokomet! Majhnemu narodu veliki
ves čas delajo majhne krivice.
Kar je verjetno logično, ni pa
opravičljivo. Napisal sem veliko
zgodovinskih knjig in tudi z njimi
hočem dokazati, da to o hlapcih
ne drži. Najmanj od Karantanije
smo že tu, na svoji zemlji. Imamo
bogato zgodovino, imamo vse
od plemstva do meščanstva in
izredno prizadevnih delavnih
ljudi, vse strukture imamo. Vse to
nas je v bistvu ohranilo, tudi zato,
ker smo marsikaj zapisali. Kajti
ko imaš dokument, te ne more
nekdo kar povoziti.«
Ivan Sivec

Pavi so se po grajskem
dvorišču sprehajali že v
času Maksimilijane in Luke.
Še vedno jih imajo, tale na
razstavi je pa umeten.
bil gromozanski zalogaj – tri leta sem
zbiral material, to je že kar noro! Če
hočeš vse to zaobjeti, je že na meji
norosti. Ko sem prvič videl vse tiste
knjige, sem mislil, da ne bom vsega
tega nikoli absorbiral.« In zato si je
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potem zaželel kaj manj obsežnega:
»To zgodbo sem že poznal, je čudovita ljubezenska zgodba. Ljudje ne
poznamo več ljubezni, mislimo, da
je seks ljubezen. Večinoma si pod
ljubeznijo predstavljamo nekaj čisto
drugega, tole je pa primer vzorne ljubezni – niso pomembna leta, ni pomemben status, niso pomembne nobene druge okoliščine. Ko pa pride
do težav, naredi vse, da jih premaga.
Menda gre v Sloveniji narazen vsak
tretji zakon. Zakaj? Zato ker ne znajo premagati težav, ampak v drugem
zakonu bodo te zelo podobne.«

Napiši, kot da se je zgodilo.

Maksimilijani Scaria (1810–1873) je
mama Helena leta 1847 prepustila
močno zadolženi in tako rekoč obubožani grad Tuštanj, nekdanji dvorec
rodbine Lichtenberg, ki je leta 1800
prešel v roke družine Scaria. Niso bili
plemiči, a nič niso imeli proti, če so jih
naslavljali z grofi. Tudi Maksimilijani
so včasih rekli grofica, čeprav ni imela uradnega naslova. Pred številnimi
dolžniki in končnim propadom ji je
pomagal grad reševati pridni in domiselni Luka Pirnat, ki je leta 1846 prišel
na Tuštanj za vrtnarja. Z Maksimilijano sta se spoznala dve leti prej, ko je
vrtnaril na bližnjem Krumperku. Leta
1948 je moral k vojakom – pred njim
je bilo osem let vojaške službe –, a ga
je leta 1851 Maksimilijana s spretnim

je imela ona ob poroki že 44 let, a
njunih devetnajst let zakona je bilo
srečnih, se zdi. Petnajst mesecev po
njeni smrti se je Luka, menda z njenim dovoljenjem, ponovno poročil:
»Lepa zgodba je tudi to, da ker ona
ni mogla imeti otrok, mu je dovolila, da se je potem poročil z že znano punco, s katero sta že prej očitno
malo šmirala. Ko je Maksimilijana
umrla, je dal prvemu otroku z drugo ženo ime Makso, po njej. Meni
se zdi to čudovita gesta,« pravi kronist njune ljubezni. Makso Pirnat,
mimogrede, slavist in učitelj, je pozneje pisal o tem, kako sta France
Prešeren in Miha Kastelic na lovu
za ljudskim izročilom prišla tudi v
Moravče. Tako Prešeren najde pot
tudi v Sivčevo knjigo, kjer mu Luka
v gostilni prepeva.
Koliko je v romanu Ne pozabi najine ljubezni izpričanih dejstev in
koliko avtorjeve domišljije? »Vedno
naredim, kot je rekel Aristotel: napiši tako, kot da se je zgodilo; četudi se
ni zgodilo tako, je verjetno, da se je
tako zgodilo. Zgodovinski okvir stoodstotno drži, znotraj tega pa je morda deset, dvajset odstotkov prostora,
mogoče trideset. Tista ljubezen v žitu
– ne vem, ali se je zgodila, mi je pa
pasala,« odgovarja.

Š

e smo tu. V drugem zakonu se
je Luki Pirnatu (1825–1898) rodilo
sedem otrok. V življenju
je dosegel več, kot je kdaj
sanjal, postal je graščak,
posestnik, župan Moravč.
Leta 1890 je še doživel
proslavo štiristote obletnice gradu.
Maksimilijanin
Dve vojni in nekaj držav
ljubljeni
pozneje je grad Tuštanj
klavir je bil
še vedno v rokah družine
menda prvi v
Pirnat, Lukovih potomSloveniji.
cev. Zdaj tam gospodari
Peter, Lukov pravnuk. Na
gradu se lahko celo poročite – ker kaj pa je še primernejše za
manevrom rešila vojaške obveznosti,
potrditev ljubezenske zveze kot kraj,
prepričala je namreč njegovega strica,
kjer se je ljubezen uprla predsodkom
da je nanj prepisal manjše posestvo,
in zmagala?
posestnikom pa ni bilo treba k vojaŠe vedno je v gradu originalno
kom.
pohištvo, še vedno so na tleh zlizaLeta 1854 sta se Maksimilijana in
ne lesene deske, po katerih je nekoč
Luka poročila. Je imela vendarle poodmeval korak postavnega mlademisleke, da je tako dolgo odlašala s
ga graščaka. V kotu so prislonjene
poroko, saj sta se takrat poznala že
njegove puške, eno od njih je morda
celo desetletje? Ne, je prepričan Ivan
stiskal v potnih rokah, ko so grad naSivec, »mislim, da je imel prej on popadli rokovnjači. Še vedno je v kotu
misleke. Bal se je okolice, njega so
ozka Maksimilijanina postelja, v karavno tako obsojali kot njo. Mislim,
teri je umrla. Na steni še vedno visi
da je bila ona napredna ženska, bila
njen portret, tisti s podivjanimi proje tudi malo možačasta in se ni veliko
porci. Še vedno je ob oknu, ki gleda
ozirala na okolico, kar se vidi tudi po
na grajski vrt, njena pisalna miza, na
nekaterih drugih dejanjih, on je bil
kateri je svojemu vrtnarju pisala lepa
pa precej previden in je pazil. Gotovo
dolga pisma. In še vedno so v nekem
je tu močna ljubezenska nit. Nenavapredalniku, morda vam ga bodo ob
dno za tiste čase je, da se po poroki ni
obisku pokazali, shranjena njuna ljuveč podpisovala Scaria, temveč z mobezenska pisma. Enemu je priložen
ževim priimkom. Bila je ponosna, da
pramen rdečkastih las.
je dobila takega dobrega moža.«
Ljubezen še vedno živi tukaj.
Otrok nista imela, konec koncev

Filipa Jagodiča,
Dona Filipa, slepega
dvajsetletnika na
invalidskem vozičku,
zaradi njegove glasbene
nadarjenosti danes
pozna vsa Slovenija.
Na spletu in družbenih
omrežjih je mogoče najti
ogromno posnetkov,
na katerih prepeva z
znanimi glasbeniki –
Janom Plestenjakom,
Terezo Kesovijo, Kičem
Slabincem, zapel je
celo s slovitim Andreo
Bocellijem. Kadar zapoje,
njegov obraz dobesedno
zažari. Težko je verjeti, da
je to tisti nedonošenček,
ki mu ob rojstvu niso
pripisovali prav veliko
možnosti. A njegova
mama Andreja Pader,
neverjetna ženska, ki
odločno premaguje
vse ovire na poti, se s
tem ni nikoli sprijaznila.
Z neverjetno borbo,
vztrajnostjo in ljubeznijo
je iz sina znala potegniti
njegove največje talente,
in ti so ga rešili, da ni
obležal negiben nekje
v temi – neki hrvaški
zdravnik je pred leti
dejal, da bi se mu to
utegnilo zgoditi, če ne
bi imel mame, ki se že
vse življenje bori zanj kot
levinja.
Tekst: Katja Božič
Foto: Šimen Zupančič
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pokojnim možem sta si celo
desetletje zaman prizadevala dobiti otročka. Ko je pri
sedemindvajsetih zbolela za rakom
na materničnem vratu, se je zdelo,
da se uresničitev njune želje vedno
bolj izmika. »To je bil prvi težak življenjski preizkus,« pravi Andreja.
Nekaj let pozneje sta po zunajtelesni oploditvi končno dočakala veselo novico. Dobila bosta otroka!
Toda po treh mesecih Andrejine
nosečnosti so se začele velike težave. Pri štiriindvajsetih tednih ji

Mala dlan,
veliko življenje –
akcija Zarje in
Medijev skupine
Media 24

Nad

malčkom
je bedela noč in
dan. Vsak dan je
prinašal nove strese. Da je lahko vse
to prestala, pravi, ji
je veliko pomagala
dr. Lilijana Kornhauser Cerar. »Ona je pravzaprav rešila mojega Filipa.
Zaradi nje nisem izgubila upanja. Psihično mi je ogromno pomagala – spodbujala me je, znala me je
pomiriti in mi vsako Filipovo stanje
primerno razložiti. Vzela si je čas,
čeprav ga ni imela. Ona je biser intenzivne nege. Za zdravnike sem
bila verjetno precej naporna mama,
kar naprej sem nekaj spraševala in
hotela, da so mi vse razložili. Zato
so me verjetno tudi pošiljali domov,
da bi imeli mir, pa nisem hotela iti,«
se smeji. Nad malčkom je bedela noč
in dan. »Štiri mesece, kolikor je bil
Filip v porodnišnici, sem 24 ur na
dan trepetala za njegovo življenje.«
Nikakor se ni mogla umiriti. Domov so ga odpustili s kar nekaj diagnozami, med njimi je bila tudi huda
slabovidnost. Doma so se težave z
malčkom nadaljevale, Filip je večkrat nehal dihati in so ga morali
oživljati, zato sta se vrnila v porodnišnico. »Nato smo kupili blazino s senzorji, ki opozori, kadar
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šnica zrušila na glavo. Nisem mogla
Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo DLAN in prispevali boste
verjeti, da je to tisti otrok, ki so mi
1 evro ali DLAN5 in prispevali boste 5 evrov na številko 1919.
ga pokazali takoj po rojstvu. Tam je
Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije,
ležal ves nebogljen, dihal je sunkoA1, Telemach in T2. Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMSvito, s trebuščkom, kožo pa je imel
donacija so objavljeni na spletni strani nedonosencek.net
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je odtekla plodovnica in dva dni
kasneje se je v ljubljanski porodnišnici rodil Filip. »Porod je bil dolg
in naporen,« se spominja Andreja.
Ker je imela sepso, ji niso mogli narediti niti carskega reza. Ob porodu je deček tehtal 600 gramov in
bil k sreči nad takratno mejo 500
gramov, ki je bila nujna za preživetje nedonošenčka. »Oživljali so ga
in na koncu je celo zajokal, kot nekakšen mucek, mijav je bilo slišati.
Soba je bila polna ljudi, zato sploh
nisem videla, kaj se dogaja. Potem
so mi ga za trenutek pokazali – imel
je široko odprte oči, kot bi želel videti, kakšna je njegova mama. Takrat sem ga prvič in zadnjič videla
tako široko odprtih oči. V tisti plenički se mi je zdel kar velik, ker je
bil pokrit.« Zdravniki so jima z možem povedali, da bo naslednji dan
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otrok neha dihati. Ko se je to zgodilo, je tako močno piskala, da se
je še sam Filip prebudil. Tako na
to ni bilo treba več tako zelo paziti. A ko rešuješ trenutno situacijo iz dneva v dan, sploh ne opaziš,
da sam pravzaprav toneš, da tone
družina, da nisi več žena svojemu
možu, da te ne zanima, kaj počne, kaj bo jedel. Mene je zanimalo
samo še, ali bo Filip dihal.«

Vse

me je spodbujal, da sem dajala vse
od sebe. On pa je vse, kar je dobival, shranjeval v svojo glavico. Še
danes se spominja stvari iz najzgodnejšega otroštva, točno ve, katere
pesmice sem mu pela. Zaradi slepote se je tako posvetil zvokom, da
je danes to, kar je. Vprašanje je, ali
bi mu sicer toliko pela in se celo učila inštrumentov. V to njegovo temo
sem mu prinesla nekaj svetlega, videla sem, da ga to zanima, sprošča,
da takrat lažje je in se smeje. Tako
sem vedela, da je to to,« razlaga Andreja. Dokler je hodil še v šolo, se
glasbi ni imel časa tako posvečati, a

Iskanje
glasbe, ki ga
zanima.

FOTO: osebni arhiv

je odvisno od staršev.
Ko so dokončno ugotovili, da Filip prav nič ne vidi, so se odpravili celo v Belgijo na operacijo oči.
Ta žal ni uspela in Filip je ostal
v temi. Medtem so ugotovili, da
ima tudi cerebralno paralizo. A
po drugi strani je bil izredno bister. Ko je bil star dve leti, je nevrolog zapisal, da je glede bistrosti veliko pred svojimi vrstniki.
»Vprašal nas je recimo, zakaj nimamo šestelinčka, če imamo petelinčka. Ali pa zakaj ni sredeka,
če imamo ponedeljek in torek.
Ampak to je bila po mojem posledica avtizma, ki so mu ga strokovnjaki diagnosticirali pri šestih
letih.« Že zelo zgodaj so začeli s
fizioterapijo, enajst let so obiskovali terapijo zelo znane hrvaške
fizioterapevtke. Fizioterapevti so

hrvaški zdravnik je dejal, da bi
Filip brez mame obležal negiben
v temi, ampak jaz sem takrat res
imela neverjetno energijo. Če ti
tudi osebni zdravnik reče, da je
pri takem otroku njegov napredek
v devetdesetih odstotkih odvisen
od tebe, potem narediš res vse. Seveda pa s tem ni več pomemben
tvoj obstoj ali obstoj tvoje okolice,
vidiš samo še svojega otroka, žal.
Danes mi lahko kdorkoli reče, da
sem pri vsem tem pozabila nase,
ampak Filip je pa zmagal! Prav zaradi tega je takšen, kakršen je. To
je bila moja odločitev. Moja izbira

Ko se je rodil, je bil najmanjši
in najmanj donošen
novorojenček v porodnišnici.

Lani ga je v Laškem obiskal
Jan Plestenjak. Skupaj
sta pela, posnetke pa si je
ogledalo ogromno ljudi.

Pred dvema letoma, ravno
na rojstni dan, se je Filipu
uresničila želja, da bi se
srečal z Andreo Bocellijem.

bili prepričani, da Filip ne shodi
samo zato, ker ne vidi. »Znan hrvaški ortoped je dejal, da bi morda lahko shodil, če bi mu z operacijo del kosti iz kolkov preselil v
podplate, kar bi pomenilo pol leta
okrevanja.« Mami pa je položil na
srce, da če ga ima rada, tega raje
ne bo dovolila. »In mama je rekla ne,« pravi Andreja. Takrat so
se sprijaznili, da bo Filip ostal na
invalidskem vozičku. Kljub obiskom najrazličnejših strokovnjakov, tudi z alternativnih področij zdravljenja, sta starša na koncu ugotovila, da je samo od njune vztrajnosti odvisno, kakšno bo
fantovo življenje. »Kot majhen ni
imel nikakršne prognoze. Neki

je bila ta, da iz Filipa potegnemo
največ, kar je mogoče.«
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Glasba ga je rešila. »Če bi mi

nekoč nekdo dejal, da bom rodila
slepega otroka s cerebralno paralizo in avtizmom, ki bo hitreje tipkal na računalnik kot vi, na porokah igral poročne koračnice in pel
z znanimi glasbeniki, bi mu rekla,
da ni normalen. Filip ni imel nobene
perspektive. Zaradi avtizma bi lahko padel v svet, v katerega ne bi mogli vstopiti. Mogoče ga je pred tem
rešila prav njegova slepota. Ker ni
videl, sem se kar naprej pogovarjala z njim, mu brala in pela, tudi po
štirinajst ur na dan. Tako sva pravzaprav reševala drug drugega, saj

so tudi tam prepoznali njegove sposobnosti na glasbenem področju.
»Njegove sposobnosti včasih mejijo
že na genialnost. Igra in poje lahko
pet pesmi hkrati, tako da eno začne, nadaljuje z drugo, tretjo, pa spet
nadaljuje s prvo, kjer jo je prej končal. Prav tako lahko poje angleško
pesem in hkrati igra melodijo Poletne noči. Izziv petja ene pesmi mu je
preprosto premalo. Zadeve rad zakomplicira in hoče več. Ko je prvič
pel pesem V dolini tihi, zraven pa
mu je uspelo igrati melodijo pesmi
Čebelar, je dobil tak zagon, da ga
ni bilo več mogoče ustaviti.« Filipove posnetke je na Facebooku odkril
basist hrvaške klape Šufit in začel
z njim komunicirati. Filip je z njimi
zapel na koncertu in tako se je vse
skupaj začelo. Ljudje so posnetke s
spleta poslali Janu Plestenjaku, in ta
ga je potem obiskal v Laškem. Začeli so ga vabiti na različne koncerte,
zapel je z raznimi glasbeniki. Celo s

slavnim Andreo Bocellijem. »Predlani smo se pred koncertom srečali
z njim na Filipov rojstni dan. Filip je
pel Time To Say Goodbye, Bocelli
je igral, potem pa je maestro moral
na oder. A na koncu je Filipa počastil z aplavzom, kar je fantu dalo še
večje ustvarjalno veselje.« Imel je že
tudi svoje koncerte. Andreja pravi,
da poje predvsem zase, treme nima.
»On je enako vesel, če mu ploskam
jaz ali pa tisoč drugih ljudi, ki ga posluša. Rad se sliši, všeč mu je, če dobro zapoje,« je ponosna nanj.

Prizadevanja

za Drugi dom.
Filip in Andreja sta izredno navezana drug na drugega, zato je Andrejo že pred leti začelo skrbeti, kaj se
bo zgodilo z njenim sinom, ko je ne
bo več. Ko je imel štiri leta, je namreč drugič zbolela za rakom, za
zelo invazivno obliko. »Takrat moraš bolezen pač sprejeti in premagati strah pred smrtjo. Ob skrbi za
Filipa se nisem imela toliko časa
ukvarjati sama s sabo in s svojimi
težavami. Razmišljala sem samo
še o tem, koliko časa imam na voljo in kaj vse lahko še naredim.«
Zdravniki so jo pozdravili, a vmes
je pod pritiski vsakdanjega življenja
popustil njen mož, ki ju je zapustil,
ko je bilo Filipu osem let. Po moževi smrti je postajala negotova. »Kaj
bo s Filipom, če se še meni kaj zgodi? Moja starša sta postajala vedno
starejša, preostali sorodniki, ki se
sicer radi vključujejo v najino življenje, pa imajo svoje obveznosti in ne
bi zmogli skrbeti za Filipa.« In tako
jo je neke noči pred štirimi leti, ko
v pričakovanju svojih zdravstvenih
izvidov spet ni mogla zaspati, prešinila ideja o Drugem domu. Za
takšne otroke, kot je njen Filip, namreč ni primernih ustanov, ki bi razumele njihove potrebe in način življenja, pravi. Njegovo življenje bi se
podrlo. »Drugi dom pa bi jih z organizacijo in s stvarmi, ki jih bodo
prinesli s seboj, spominjal na dom.
Drugi dom naj bi bil družina, kjer
bi življenje teklo kot prej, le mame
in očeta ne bi bilo več zraven. To bi
bile zelo majhne enote povsod po
Sloveniji, v katerih bi bilo od pet do
šest otrok. Zanje bi skrbela ‘oče’ in
‘mama’, popoldne in zvečer pa bi
ju nadomestil ‘nadomestni starš’.
Vsega skupaj naj bi bili v Drugem
domu zaposleni torej štirje odrasli.
Pri različnih opravilih pa bi jim na
pomoč lahko priskočili prostovoljci. To je za nekatere zelo pomembno, avtisti recimo ne prenesejo sprememb. Vsak otrok bi v ‘drugem
domu’ moral imeti svoj intimni prostor in stvari, ki ga spominjajo na
dom. Sama bom določila Filipovega skrbnika, sorodnika, ki bo bedel
nad njegovo zapuščino in počutjem.
Vse to je treba razmisliti in urediti, kot mama imam pravico mirno

Filip z mamo v
sobi, kjer so tudi
njegovi priljubljeni
sintesajzerji.
umreti. Moj otrok bo brez mame
sicer težje živel, mu bo pa lažje, če
bo imel okoli sebe stvari, ki ga bodo
spominjale na njegov DOM! Drugi
dom je edina rešitev za naše otroke, ne samo za Filipa. Kdo bi v skupnosti, kjer bi bilo recimo 50 otrok,
skrbel za Filipove sintesajzerje, diktafone, za to, kaj bo jedel. Kdo bi

razumel, da pije le jabolčni sok in
nič drugega?« se sprašuje Andreja. Drugi dom je projekt, ki poleg
Filipa zapolnjuje ves njen čas. »Na
dobri poti smo,« pravi. Zbrali so dovolj denarja za nakup zemlje v bližini Rogaške Slatine – kot so si želeli.
»Drugi dom mora biti v bližini zdravilišča, zaradi vode, fizioterapij ... S

patrom Bogdanom Knavsom sva
lani pred volitvami obiskala kabinet predsednika in obljubili so nam
pomoč. Če bodo držali besedo in se
bomo vsi držali dogovorov, bi lahko
prvi Drugi dom stal že čez pol leta.«

Najbrž sem se že nalezla slepote in avtizma. Življenje s Fili-

pom ni preprosto, ker je odvisen od
ljudi, ki zanj skrbijo, predvsem in
najbolj pa seveda od mame. Ko Andrejo vprašamo, kaj pa je samo njeno, pa čeprav le za nekaj trenutkov,
se ne more niti spomniti. »Včasih
sem šla dvakrat na leto za dva dni
v Drežnico. Tam sem bila srečna in
sem se napolnila z energijo.« Včasih sta za Filipa namreč lahko poskrbela tudi njena starša, ki zdaj ne
zmoreta več, zato si teh pobegov v
naravo ne more več privoščiti. »Denarja za asistenta žal nimamo,« pravi. »Mogoče je tisto zame zdaj fotelj
v moji sobi, ki sem si ga kupila, da
bi tam brala knjige.« Pri tem pa zamahne z roko, da je njuno življenje
tako ali tako težko razumeti. »Ne
gledam televizije, ker je Filip ne
vidi. Vidim pa druge stvari, ki jih
gledam zanj – recimo kakšen hrast
v vsej njegovi veličini. Po mojem
sem se že kar malo nalezla slepote
in avtizma,« se smeji. »Z leti tako
pač začneš živeti v drugačnem svetu.« V vzporednem, kjer so vrednote povsem drugačne od materialnega sveta, v katerem živi večina.
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