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Povzetek
Avtor v svoji disertaciji obravnava politični Klub ustavovernih veleposestnikov na
Kranjskem.
V 19. stoletju se je na Kranjskem razplamtel t. i. nacionalni boj, boj med Slovenci in
Nemci. Avtor dokazuje, da ne na eni in ne na drugi strani nacionalno niso bili homogeni. Čeprav
so ustavoverni veleposestniki bili označeni kot nemška stranka, avtor dokazuje, da so med njimi
bili ljudje, ki so bili po narodnosti Slovenci.
Ustavovernim veleposestnikom so pogosto očitali pomanjkanje domoljubja in celo
izdajstvo v obliki prusofilstva. Avtor ravno nasprotno dokazuje, da ustavoverni veleposestniki
niso nikoli poveličevali Prusije in Bismarcka, ampak močno Avstrijo. Zagovarjali so
zavezništvo z Nemčijo, ker so bili mnenja, da bi to Avstriji koristilo.
Ustavovernim veleposestnikom so pripisali tudi nasprotovanje slovenskemu šolstvu,
zaviranje le-tega in poskus uničenja oz. izrinjanja. Avtor dokazuje, da ustavoverni
veleposestniki niso nasprotovali slovenskemu šolstvu. Zagovarjali so ohranitev učenja
nemščine. Njihovi argumenti so bili zelo praktične narave. Najbolj pogosto so navajali, da je
nemščina omogočala nadaljnje šolanje in bila vsesplošno potrebna v državi.
Politični zaton ustavovernih veleposestnikov se je pričel z nastopom Taaffejeve vlade
in Andreja Winklerja na Kranjskem. Avtor dokazuje, da je slednji zelo hitro in učinkovito
obračunal z ustavovernimi veleposestniki. Uničil je njihov časnik Laibacher Tagblatt in jim
tako odvzel glasilo, s katerim so dosegali širše množice. Še največji udarec je za ustavoverne
veleposestnike predstavljalo umiranje njihovih dolgoletnih glavnih članov zaradi starosti. Tako
je v osemdesetih letih 19. stoletja umrlo precej vidnih članov, recimo Karel Deschmann.
V novo epoho so ustavoverni veleposestniki stopili šele z Josephom Schweglom.
Schwegel, po rodu Slovenec, je bil dolga leta v službi zunanjega ministrstva kot diplomat.
Schwegel je postal eden izmed najbolj vplivnih ustavovernih veleposestnikov ne le na
Kranjskem, temveč tudi v Avstriji. Razkol in razcepitev Narodnega kluba na Slovensko ljudsko
stranko in Narodno napredno stranko je izkoristil ter se povezal s slednjim. Tako mu je uspelo
ponovno oživiti klub na Kranjskem in ga politično reaktivirati. Tega ni izkoristil za sejanje
nemira, ampak za konstruktivno sodelovanje. Ivan Hribar je ta uspeh Schwegla v svojih
spominih najbolj slikovito opisal: ustavoverni veleposestniki so postali »jeziček na tehtnici« pri
glasovanjih.
UDK: 94(497.4)"18"(043.3)
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Abstract
In his dissertation, the author addresses the political club Constitutional Landlord Party
in the Cronland Carniola.
In the 19th century a national fight erupted in the Carniola between the Slovenies and
the Germans. The author proves that neither side was nationally homogeneous. Although the
Constitutional Landlord Party was marked as a German party, the author proves that there were
also people of Slovenian nationality among them.
The Constitutional Landlord Party was often accused of lacking patriotism and even
treason in a form of prussophilism. The author proves the opposite; the Constitutional Landlord
Party glorified Austria and never Prussia and Otto Bismarck. They defended the alliance with
Germany, because they believed Austria would benefit from it.
The Constitutional Landlord Party supposedly opposed and suppressed Slovenien
education, and they had also attempted to destroy it. The author proves that Constitutional
Landlord Party did not in fact oppose to the Slovenian education. They defended the
preservation of learning the German language. Their arguments were very practical. Frequently
they mentioned that the German language enabled further education and was overall used in
the country.

5

The political decline of Constitutional Landlord Party started with the onset of Eduard
Taaffe central Government and Andrej Winkler in Carniola. The author proves that Andrej
Winkler settled a score very quickly and efficiently with the Constitutional Landlord Party. He
destroyed their newspaper Laibacher Tagblatt and took away their newsletter, with which they
reached wider audiences. The biggest blow for the Constitutional Landlord Party represented
the dying of their long-time key members because of old age. Quite a number members died in
the 80s of the 19th century, for example Karel Deschmann.
The Constitutional Landlord Party stepped in a new epoch with Joseph Schwegel.
Joseph Schwegel was a Slovenian by birth and was for many years in the service of the foreign
ministry as a diplomat. Joseph Schwegel became one of the most influential members of the
Constitutional Landlord Party not only in the Carniola but also in the Monarchy. He took
advantage of the division and the split of the national club to the Catholic National party and
the National Liberal club and connected with the latter. Thus, he could reinvigorate the club in
Carniola and politically reactivate it. He did not take an advantage of this to make disorder, but
to achieve constructive cooperation. In his memoirs Ivan Hribar described the success of Joseph
Schwegel very picturesquely: The Constitutional Landlord Party “tipped the scales” in the
ballots.
UDC: 94(497.4)"18"(043.3)
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1. Uvod: Raziskanost stranke ustavovernih veleposestnikov
Zgodovinopisje je zunanjepolitično in vojaško dogajanje v pozni habsburški monarhiji
zelo hitro ter dobro obdelalo. Zelo pozno so se začeli obravnavati posamezni avstrijski klubi in
notranjepolitični problemi. Vzroka sta bila predvsem dva. Prvi vzrok je bila prva svetovna
vojna, ki je večino zgodovinarjev pritegnila k raziskovanju te teme, drugi razlog je bilo
mišljenje, da je pomembno le diplomatsko in vojaško dogajanje.
Tako je bilo potrebno avstrijsko parlamentarno življenje povsem na novo odkriti. Začele
so se pojavljati razne študije in razprave. Tudi v slovenskem prostoru se je zanje prebudilo
zanimanje. Končalo se je pri Slovenski ljudski stranki oz. katoliškem taboru in Narodni
napredni stranki oz. slovenskih liberalcih. O tretjem klubu na Kranjskem se ni pisalo ničesar
oz. se ga je omenjalo le po potrebi. Na to problematiko je opozoril že pokojni Janez Cvirn.1
Zato menim, da lahko upravičeno trdim, da je raziskanost ustavovernih veleposestnikov le
fragmentarna. Moja naloga je tako bila raziskati ta klub in skleniti trikotnik.
V avstrijskem prostoru se je zanimanje za ustavoverne veleposestnike pojavilo šele v
osemdesetih in devetdesetih letih dvajsetega stoletja; dokaj pozno. Pri tem velja omeniti
predvsem dva raziskovalca – Lotharja Höbelta in Ernsta Rutkowskega. Höbelt je obdelal
celotno nemško levico in v okviru tega tudi ustavoverne veleposestnike. Razen redkih izjem se
je v glavnem posvetil obdelavi na državni oz. državnozborski ravni. Za to nalogo je uporabil
ves material, ki ga je imel na voljo: časnike, stenografske zapisnike, dnevnike, osebno
korespondenco. Rutkowski je obdelal ustavoverne veleposestnike na Češkem in Moravskem.
Tam je bil razvoj dogodkov zaradi močnega trenja med Nemci in Čehi zelo eksploziven in
odmeven. Rutkowski je bil zaposlen v dunajskem vojnem arhivu. Uporabil je raznovrstno
gradivo tako z avstrijsko-nemškega kakor s češkega prostora. Vendar moram na tem mestu
opozoriti, da je Rutkowski v svojem delu uporabil tudi gradivo, ki je hranjeno v vojnem arhivu.
To gradivo je specifično, saj nanj običajni raziskovalec ne bi naletel, ker je v okviru povsem
druge tematike. Poleg tega se v posameznem fondu (morda) najde le en dokument ali zgolj
omemba.
Ustavoverni veleposestniki so na lokalni ravni ustanavljali ustavna društva. Pripadnike
društva so imenovali tudi ustavoverci. A moram bralca opozoriti, da kranjskih ustavovercev ne
smemo enačiti s štajerskimi ustavoverci, saj si nazorsko niso bili enaki. Ustavno društvo je bila

1

Janez Cvirn, Nemško-slovenski odnosi osrednji problem slovenske zgodovine, Slovenija 1848–1998: iskanje
lastne poti, uredila Granda Stane in Šatej Barbara, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Maribor 1998, 86–88.
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podaljšana roka kluba, za to so bili program in ideje identični. Razlika je bila le v tem, da so se
na društvenih sejah bolj ukvarjali z lokalnimi kot državnimi temami. Ustavno društvo je
delovalo predvsem na lokalni ravni in želelo odigrati vidno vlogo pri širjenju idej med
prebivalstvom. Ustavoverni veleposestniki so bili politična grupacija oz. klub, ki je deloval v
političnih telesih in predstavništvih. Ustavoverni veleposestniki in Ustavno društvo sta sicer
dva različna pojma, ki sta bila na Kranjskem nerazdružljivo povezana: Ustavoverni
veleposestniki so bili aktivni predvsem v prvi kuriji in parlamentu, Ustavno društvo pa je bilo
aktivno na lokalni ravni in v ostalih kurijah.

2. Avstrijski volilni sistem
S februarskim patentom leta 1861 so v Avstriji obnovili parlamentarizem, vendar se s
tem ni v celoti izbrisalo absolutistične dediščine. Cesar si je pridržal ekskluzivno pravico do
določenih resorjev. Posebej bi izpostavil vojaški in zunanjepolitični resor ter imenovanje
mandatarja za sestavo vlade.2
Državni zbor (Reichsrat) je bil sestavljen iz gosposke (Herrenhaus) in poslanske
zbornice (Haus der Abgeordneten). V gosposki zbornici so sedeli vsi polnoletni nadvojvode
cesarske hiše, poglavarji velikih plemiških rodbin, nadškofje in škofje s knežjim dostojanstvom
in od cesarja imenovani odlični možje, ki so si članstvo pridobili z zaslugami za državo.
Poslanska zbornica je bila najprej sestavljena iz 343 poslancev. Zastopane so bile vse tedanje
avstrijske dežele, razen Vojne krajine.3 Poslanska zbornica se je po uveljavitvi dualizma leta

2

J. E. E. Dalberg-Acton, »Nationality«, Home and foreign review, Liberalism, Democracy an the State, ur.
Stapleton Julia, Thoemmes Press 1997, 80; Alan John Percivale Taylor, The course of German history, Routledge
classics 2001, 50; Marvin Perry, Western civilization, a brief history, vol. II., XVII. edition, Wadsworth cengage
learning 2011, 329; Anatol Murad, Franz Joseph I of Austria and his empire, Twayne publishers 1968, 189; G. F.
H. Berkeley, Italy in the making, 1815 to 1846, vol. 1, Cambridge university press 2010, 39–41; John R. Rath, The
Viennese revolution of 1848, University of Texas press 2013, 7; Michael J. Romano, AP European history, Edition
2, Wiley publishing, New Jersey 2010, 117; Martin E. Malia, Russia under Western Eyes: From the Bronze
Horseman to the Lenin Mausoleum, Harvard College, Harvard 1999, 91; Alan Cassels, Ideology and International
Relations in the Modern World, Routledge, London 1996, 41; James Burke, American Connections: The Founding
Fathers, Networked, Simon & Schuster Paperback, New York 2007, 319; Bertrand Russel, Freedom and
Organization 1814–1914, Routledge, London 2001, 56.
3
Gustav Kolmer, Parlament und Verfassung in Österreich, Band 1, Verlag von Carl Fromme, Wien 1902, 62
(dalje Kolmer, Parlament und Verfassung in Österreich); Vasilij Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918,
Slovenska matica, Ljubljana 1965, 20 (dalje Melik, Volitve na Slovenskem); William M. Johnston, The Austrian
Mind: An Intellectual and Social History 1848–1938, University of California press, Los Angeles 1983, 39; Daniel
8

1867 skrčila. Odpadli sta ogrska polovica in Benečija, ki je bila izgubljena v vojni z Italijo
1866. Tako je poslanska zbornica štela le še 203 poslance.4 Leta 1873 so število poslancev
zvišali na 353, leta 1896 na 425 in leta 1907 na 516.5
Ustava Avstrije ni poznala ministrske odgovornosti. Poslanci parlamenta so lahko na
premiera pritisnili le tako, da so zablokirali sprejetje proračuna. S tem je v bistvu vlada padla
in pri tem so vedno tvegali, da bi cesar lahko uvedel izredno stanje in tako razpustil parlament.
Vsakih 7 oz. 10 let so parlamentarci dobili v roke še dodatno orožje, in sicer naborniški zakon,
preko katerega so lahko pritisnili na vlado.6 Zunanje, skupno finančno in vojno ministrstvo so
odgovarjali le delegacijam. Delegacijo so sestavljali poslanci iz Cislitvanije7 in predstavniki
magnatske zbornice.8 V zgornji zbornici9 dunajskega parlamenta so najpogosteje sedeli t. i.
dosmrtno imenovani plemiči. Ti so skrbeli, da je le redkokdaj padel na glasovanju kak zakon
vlade.10
Člani poslanske zbornice so bili do leta 1873 voljeni s strani deželnih zborov. Po tem
letu so bili voljeni neposredno. Do leta 1882 je bil cenzus plačilo 10 fl.11 realnih davkov za
mesta oz. mestne okraje, potem 5 fl. Tako je imelo volilno pravico od 5 do 10 % prebivalstva
oz. ena tretjina odraslih moških. Volilno pravico je zaradi cenzusa imela le manjšina delavcev.
Zagotovo so bili izključeni služabniki in dninarji. Lokalna volilna pravica je bila širše dostopna.

L. Unowsky, The Pomp and Politics of Patriotism: Imperial Celebrations in Habsburg Austria 1848–1916, Purdue
university press 2005, 26.
4
Melik, Volitve na Slovenskem, 30; Hans Mommsen, Arbeiterbewegung und Nationale Frage, Ausgewählte
Aufsätze, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011, 147; Philipp von Hornau, Wien ist anders – Ist Wien
anders?, Kelkheim 2012, 331; Arnold Suppan, Was Austria-Hungary doomed to fail?, On the Eve of the Great
War: Political Concepts, Conspiracies and Theories, ur. Gregor Antoličič, Andrej Rahten, Petra Svoljšak, Studia
diplomatica slovenica, založba ZRC, Ljubljana 2015, 20.
5
Melik, Volitve na Slovenskem, 30–34; Allan Allport, Austria, Infobase publishing, New York 2002, 45; Andrej
Rahten, Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu, Slovenska parlamentarna politika v Habsburški
monarhiji 1897–1914, Slovensko panevropsko gibanje, Celje 2001, 6 in 7 (dalje Rahten, Slovenska ljudska stranka
v dunajskem parlamentu).
6
Lothar Höbelt, Kornblume und Kaiseradler, Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs 1882–1918,
Verlag für Geschichte und Politik, München 1993, 16; Kolmer, Parlament und Verfassung in Österreich, 77–81
(dalje Höbelt, Kornblume und Kaiseradler).
7
Cislitvanija ali Cislajtanija je ime avstrijskega dela Avstro-Ogrske. Kadar v literaturi zasledimo poimenovanje
Avstrija in monarhija, imamo vedno v mislih Cislitvanijo.
Hermann J. W. Kuprian, On the Threshold of the Twentieth Century: State and Society in Austria before World
War I, Austria in the Twentieth Century, ur. Steininger Rolf, Bischof Günther and Gehler Michael, Transaction
publishers, New Jersey 2009, 12; Drago Kladnik in Drago Perko, Slovar slovenskih eksonimov, Geografski inštitut
Antona
Melika
ZRC
SAZU,
http://www.termania.net/slovarji/slovar-slovenskiheksonimov/8262959/cislajtanija?query=pokrajina, 13. 11. 2016; Rahten, Slovenska ljudska stranka v dunajskem
parlamentu, 5.
8
Eva Somogyi, The age of neoabsolutism, A history of Hungary, Indiana University Press 1994, 235–252.
Frank Tibor, Hungary and the Dual Monarchy, A history of Hungary, Indiana University Press 1994, 252–255.
9
Tudi gosposka zbornica – Herrenhaus.
10
Höbelt, Kornblume und Kaiseradler, 17; Jean-Paul Bled, Franc Jožef, Mladinska knjiga, Ljubljana 1990, 303
(dalje Bled, Franc Jožef).
11
Guldnov.
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Približno vsak četrti sedež oz. 85 je bilo še dodatno rezerviranih za veleposestnike in trgovsko
zbornico.12
Leta 1896 je bila uvedena splošna moška volilna pravica v obliki pete kurije. Ta sistem
ni zadovoljil nikogar. Posledično so leta 1907 odpravili vse volilne razrede in uvedli splošno,
enako, tajno in neposredno volilno pravico. Ostalo je še neenako zastopstvo po posameznih
deželah in narodnostih. Ponekod so ostala tudi favorizirana mesta, čeprav reforma ni zajela
deželnih zborov.13
Leta 1868 so volivce razdelili po kurijah na premoženjsko stanje in stan. To seveda ni
bilo nič novega, ker so na deželni ravni to že poznali. Država oz. vladajoči krogi so hoteli čim
manj stvari prepuščati naključju ter zadržati čim večji vpliv. Tako so vključili v volilni sistem
veleposestniško kurijo in preko te vnaprej zagotovili stanu v državnem zboru določeno število
sedežev. Klub ustavovernih veleposestnikov je bil tako ustvarjen s pomočjo države. Preko
ustavovernih veleposestnikov je vlada želela vplivati na glasovanja v državnem zboru. Tako je
bila naloga ustavovernih veleposestnikov podpirati vlado in igrati jeziček na tehtnici ob
glasovanjih.14
Vlada oz. država se je iz preprostih razlogov naslonila na veleposestnike. Družbena elita
je v monarhiji na nek način še vedno bila fevdalna, čeprav je bil fevdalizem že ukinjen.
Veleposestniki so bili stan, ki je bil najbolj navezan na obstoječ družbeni red in bi tudi največ
izgubil. Njihove ekskluzivnosti in pravice so bile dane od cesarja in zanje so se lahko zahvalili
njemu. Nekaterih veleposestnikov nacionalno ni možno definirati, druge se definira na osnovi
njihove osebne subjektivne odločitve. Bili so nacionalno nehomogeni, njihove posesti so bile
pogosto razpršene po vsej državi. Zaradi tega se praviloma niso opredeljevali nacionalistično,
ampak zgolj patriotsko. Njihove opredelitve za Avstrijo ne smemo razumeti kot nacionalizem.
Govorili in pisali so večinoma nemško. To so uporabljali kot linguo franca za sporazumevanje
in to ni bila nacionalistična opredelitev.15
Vsa našteta dejstva so govorila v prid trditvi, da imamo opraviti z zelo vdanimi in
lojalnimi državljani. Kot so cesarji pred Francem Jožefom I. ustvarjali izrazito lojalne viteške
redove, se je pod vladavino Franca Jožefa I. ustvaril »red« ustavovernih veleposestnikov. V
prenesenem pomenu besede so bili to vitezi cesarja v parlamentarnem sistemu.
Poslanci so se združevali v klube in ne v stranke. V zgodovinopisju sicer bolj pogosto
naletimo na besedo stranka kot klub. Klubska ureditev se je zelo razlikovala od strankarske,
12

Melik, Volitve na Slovenskem, 7; Höbelt, Kornblume und Kaiseradler, 17.
Melik, Volitve na Slovenskem, 8.
14
Prav tam.
15
Tudi diplomati so uporabljali med seboj francoščino in zaradi tega nihče ni bil obtožen frankofilstva.
13
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kakršno lahko opazujemo po prvi svetovni vojni in vse do danes. Gledano generalno, klubi niso
bili tako disciplinirano urejeni kot stranke. Klub je sicer imel vodstvo, vendar se je vsak
poslanec sam odločil, kako je glasoval. Določeni poslanci so celo prehajali iz enega kluba v
drugega ali sodelovali v večih klubih hkrati. Nič kaj nenavadno ni bilo, če je posamezen
poslanec pred vstopom v klub povedal, v katerih vprašanjih se je strinjal z večino v klubu in pri
katerih bo glasoval nasprotno od večine. Klubi so imeli tudi svoja imena. V zgodovinopisju se
veliko pogosteje navajajo klubi po imenih vodilnih članov. Takšen način poimenovanja se je
namreč izkazal za veliko bolj praktičnega in preglednejšega.
Ob volitvah so se sestavljali odbori, ki niso bili stalni. Ti so izbrali najbolj primernega kandidata
za volitve. Zelo pomembno je, da so te odbore vodile vplivne lokalne osebnosti. Posledično so
izbrani kandidati imeli običajno dokaj visoko podporo med volivci.16 Politične stranke so na
lokalni ravni delovale preko združenj in društev. Recimo liberalci so delovali preko Nemškega
združenja (Deutscher Verein) in Nacionalnega združenja (Nationalverein). Ta združenja so bila
dokaj lokalno usmerjena, saj je avstrijski društveni zakon omejeval združevanja v večje enote.
Zato so društva vsake toliko sklicevale, običajno deželno omejeno, t. i. letne sestanke, na katere
so lokalna združenja/društva poslala svoje zastopnike. Veliko večjo in povezovalno vlogo so v
tem času imeli časniki. Ti so bili praviloma glasilo določenega kluba.17
Klubi so ustanavljali oz. podpirali tudi družbeno pomembna združenja ter ustanove;
liberalno Schulverein, leta 1884 ustanovljeno Böhmerwaldbund, leta 1889 v Gradcu
ustanovljeno Südmark itn. Südmark se je ukvarjala tudi s podpiranjem naseljevanja Nemcev v
okrožje Šentilja. Naseljevanje je potekalo pod vodstvom pangermana Karla Fraissa. Südmark
je tik pred pričetkom prve svetovne vojne štela že 88.000 članov. Leta 1894 sta se ustanovili še
podobni organizaciji Nordmark za Šlezijo in Bund der Deutschen in Böhmen za Češko.18
Konfiguracija dunajskega parlamenta je bila večino obdobja pozne habsburške
monarhije naslednja: k levici prištevamo liberalce, k skrajni levici demokrate. Liberalci so
zagovarjali močno meščanstvo in pravico do izobrazbe, prosto trgovino ter manj regulacij in
vmešavanja države v gospodarstvo. 19 Na desnici so bili konservativci in pristaši Cerkve.
Parlament se je delil še na na levo in desno. Na levi strani so sedeli Nemci, na desni slovanski
narodi. To ni bilo naključno, temu je botrovalo dejstvo, da so od začetka bili med Nemci
močnejši antikatoliški poslanci. Druga posebnost je, da so bili Nemci za centralizem. Ta sistem
16

Höbelt, Kornblume und Kaiseradler, 66.
Prav tam, 67.
18
Prav tam, 68.
19
Lothar Höbelt, The Long Nineteenth Century, The Germans and the East, ur. Ingrao W. Charles and Szabo A.
J. Franz, Purdue university press, 2008, 105.
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jim je najprej omogočal celo večino v parlamentu, četudi so sestavljali le tretjino prebivalstva
Cislitvanije. Nemci so tako bili v posebnem položaju na Češkem, Bukovini, Kranjskem in
Moravskem, kjer so bili v manjšini. Čehi, kot večinski narod Češke ter Moravske, se nikakor
niso hoteli sprijazniti z manjšinskim zastopstvom v parlamentu in so zato od 1863. do 1879.
leta bojkotirali parlament. Šele leta 1879 so se vrnili v parlament, da so omogočili vladi grofa
Taaffeja oblikovanje vlade neodvisno od nemške levice. Poljake so od 1868. leta vedno znova
zadovoljevali s koncesijami. Njihova natančna disciplina ob glasovanjih jim je omogočila, da
so ob glasovanjih kmalu postali nenadomestljivi. Rusini so dolgo časa, kljub pripadnosti
slovanstvu, sodelovali z Nemci, saj so jih tlačili in ogrožali Poljaki.20
Južnoslovanski narodi, se pravi Slovenci, dalmatinski Hrvati ter Srbi (izvoljeni iz okraja
Boka Kotorska), so od sedemdesetih, devetdesetih let 19. stoletja skupaj z nemškimi katoliškimi
konservativci tvorili Hohenwartov klub. 21 Mladočehi in nemški liberalci so oboji sedeli na
desni strani parlamenta. Njihova programa sta si bila v določenih točkah podobna. Kljub temu
omenjeni politični skupini med seboj nikoli nista sodelovali. Nacionalne razlike so prevladale
nad potencialnimi skupnimi političnimi interesi. Italijani, ki so bili zbrani v klubu Coronini, so
podobno kot Poljaki poskušali igrati jeziček na tehtnici pri glasovanjih. Na začetku jim je to
uspevalo, kasneje več ne.22
Parlamentarci so se na lokalni ravni med seboj pogosto prepirali ter bojevali, a hkrati v
parlamentu odlično sodelovali. To je bilo še posebej vidno ob nacionalnih vprašanjih. Za vse
narode Cislitvanije je sprva veljalo, da so njihovi poslanci v parlamentu presegli
svetovnonazorske diference ter se povezovali v nacionalne klube. To edino ni veljalo za nemške
liberalce in katoliške konservativce. Šele vzpon krščanskih socialcev ob koncu 19. stoletja je
prisilil nemške liberalce, da so oblikovali svoj enoten klub, kar se je kasneje potrdilo za
prepozen korak.23
Prav je, da si ustvarimo še hiter in kratek pregled vlad v Cislitvaniji. V nadaljevanju se
bom osredotočil na njihove najpomembnejše lastnosti.
Obdobje med leti 1867 in 1879 označujemo kot liberalno obdobje, saj so v Avstriji bili
na oblasti liberalci. Prvo vlado je sestavil Karl knez Auersperg. Njegova vlada je uzakonila
številne t. i. liberalne zakone ter na novo regulirala odnos do Cerkve. Konec septembra 1868 je
20

Thomas Olechowski, Rechtsgeschichte: Einführung in die historischen Grundlagen des Rechts, Facultas, Wien
2010, 62; Čuček Filip: The Relations with the Taaffe Governement and the Political Situation in Slovenia (and
Especially in Lower Styria) at the Beginning of the New Era, Studia Historica Slovenica, l. 6, št. 1, Maribor 2006,
76; Höbelt, Kornblume und Kaiseradler, 18.
21
Höbelt, Kornblume und Kaiseradler, 19.
22
Prav tam.
23
Prav tam.
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Auerspergova vlada padla. Sledile so tri kratkotrajne vlade, ki so jih vodili: Eduard grof Taaffe
(september 1868–januar 1870), Ignaz pl. Plener (januar 1870–februar 1870) in Leopold Hasner
pl. Artha (februar 1870–april 1870). Med aprilom 1870 in februarjem 1871 je vlado prevzel
Alfred grof Potocki, ki je k sodelovanju zaman poskušal pritegniti tudi Čehe in federaliste.
Februarja 1871 je vlado sestavil Karl Sigmund pl. Hohenwart, ki se ni opiral na liberalne stranke
ter tako predstavljal izjemo v liberalnem obdobju. Hohenwart je poskusil zaman pomiriti Čehe,
razširiti pristojnosti deželnih parlamentov ter uvesti neposredne volitve v dunajski parlament.
Oktobra 1871 ga je za štiri tedne nasledil Ludwig pl. Holzgethan. Od novembra 1871 do
februarja 1879 je bil predsednik vlade knez Adolf Auersperg, ki je aprila 1873 uvedel
neposredne volitve v parlament ter zvišal število poslancev. Uspešno je prebrodil zlom dunajske
borze leta 1873. Ni našel skupnega jezika z liberalci v vprašanju okupacije Bosne in
Hercegovine. 24 S padcem Auerspergove vlade se je tudi končalo liberalno obdobje, saj so
liberalci izgubili oblast.
Liberalnemu obdobju je sledilo fevdalno-konservativno obdobje, ki je trajalo od 1879
do 1893. V tem obdobju so se na Kranjskem okrepili predvsem Čehi in Slovenci. Od februarja
1879 do avgusta 1879 je prehodno vlado vodil Karl pl. Stremayr. Njega je avgusta 1879 (do
novembra 1893) nasledil Eduard Taaffe. Ta se je v parlamentu naslonil na t. i. železni obroč, ki
so ga sestavljali Hohenwartov klub, poljski in češki poslanci. Taaffe je dal federalistom,
predvsem Čehom, številne koncesije na področju šolstva in univerze. Leta 1882 je volilni
cenzus znižal z 10 na 5 gld. Postopni razkroj železnega obroča je Taaffeja privedel tudi do
padca.25
Po fevdalno-konservativnem obdobju je sledilo obdobje politično-narodnih bojev od
1893 do 1914. Značilnost tega obdobja je, da so se vlade bolj ukvarjale z narodnopolitičnimi
problemi kot s pomembnimi reformami. Taaffeja je od novembra 1893 do junija 1895 nasledil
Alfred knez Windisch-Grätz, ki je padel ob vprašanju slovenske paralelke na celjski gimnaziji.
Od junija do septembra 1895 je vlado vodil Erich grof Kielmansegg, od septembra 1895 do
novembra 1897 Kasimir Felix Badeni. Z jezikovnimi naredbami za Češko leta 1897 je Badeni

24

Berthold Sutter in Ernst Bruckmüller, Der Reichsrat, das Parlament der westlichen Reichshälfte ÖsterreichUngarns (1861–1918), Parlamentarismus in Österreich, ur. Ernst Bruckmüller, Schriften des Institus für
Österreichkunde 64, Wien 2001, 90; Helmut Rumpler, Parlament und Regierung Cisleithaniens 1867 bis 1914,
Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Bd. 7: Verfassung und Parlamentarismus, Teil 1: Verfassungsrecht,
Verfassungswirklichkeit, zentrale Repräsentativkörperschaften, ur. Helmut Rumpler in Peter Urbanitsch, Wien
2000, 712–733 (dalje Rumpler, Parlament); Mario Frank, Vergleich der Regierungen Cisleithaniens und Ungarns
hinsichtlich ihrer Stellung zwischen Volksvertretung und Monarch in Verfassung und Realität von 1867 bis 1918,
Diplomarbeit, Universität Wien, Wien 2013, 29–53 (dalje Frank, Vergleich).
25
Rumpler, Parlament, 744, 758–760, 781–787, 931; Frank, Vergleich, 54–74; Rahten, Slovenska ljudska stranka
v dunajskem parlamentu, 6.
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sprožil obstrukcijo nemških liberalcev v parlamentu ter nemške demonstracije po številnih
mestih. Po Badeniju so sledile štiri vlade, ki so ena za drugo padle zaradi t. i. češkega vprašanja.
Vlade so vodili: Paul Gautsch pl. Frankenthurn (od novembra 1897 do marca 1898), Franz knez
Thun in Hohenstein (od marca 1898 do oktobra 1899), Manfred pl. Clary-Aldringen (od oktobra
1899 do decembra 1899) in Heinrich pl. Wittek (od decembra 1899 do januarja 1900). Od
januarja 1900 do decembra 1904 je vlado vodil Ernest pl. Koerber. Slednji je vlado sestavil
izključno iz vrst uradnikov, ki niso bili politično obremenjeni ter zagnal velike gospodarske
projekte. Koerber je obstrukcijo v parlamentu zaobšel s pomočjo odredb ter si tako nakopal jezo
vseh političnih klubov. Od decembra 1904 do maja 1906 je vlado vodil Paul Gautsch pl.
Frankenthurn, ki je leta 1905 dosegel kompromis na Moravskem. Od maja do junija 1906 je
vlado vodil Konrad knez Hohenlohe in od junija 1906 do novembra 1908 Max Wladimir baron
Beck, ki je uvedel splošno, enako in tajno volilno pravico za moške. Od novembra 1908 do
junija 1911 je vlado vodil Richard baron Bienerth-Schmerling in od junija do novembra 1911
Paul Gautsch pl. Frankenthurn. Od novembra 1911 do oktobra 1916 je vlado vodil Karl grof
Stürgkh, ki je večinoma vladal s pomočjo odredb ter v vojnem stanju. Marca 1914 je dal
parlament zapreti; ta je ostal zaprt do maja 1917. Od oktobra do decembra 1916 je vlado vodil
Ernest pl. Koerber, od decembra 1916 do junija 1917 Heinrich grof Clam-Martinic, od junija
1917 do julija 1918 Ernst Seidler pl. Feuchtenegg, od julija do oktobra 1918 pa Max Hussarek
pl. Heinlein. Zadnji predsednik vlade je bil Heinrich Lammasch.26

26

Rumpler, Parlament, 824–892; Frank, Vergleich, 88–132; Friedrich Walter, Österreichische Verfassungs- und
Verwaltungsgeschichte von 1500–1955, Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs
59, Wien 1972, 254.
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3. Deželni zbor
Kranjski deželni zbor je sprva sestavljalo 37 poslancev: ljubljanski knezoškof in
šestintrideset voljenih poslancev. Veleposest je volila deset, mesta in trgi osem, trgovsko-obrtna
zbornica dva in podeželje šestnajst poslancev. Tako je bilo pet skupin, pri čemer štejemo tri
med priviligirane, to so bili virilist, veleposestniki in trgovsko-obrtna zbornica z mesti.27
Po uvedbi splošne in enake volilne pravice za deželni zbor je število poslancev naraslo
na 50. Pri ljubljanskem knezoškofu, podeželju in veleposesti ni bilo sprememb. Združili so
mesta, trge, trgovsko in obrtno zbornico, kjer so v deželni zbor pošiljali po dvanajst poslancev.
Uveden je bil tudi splošni volilni razred z enajstimi sedeži.28
Po določilih februarske ustave iz leta 1861 je imela veleposestniška kurija v celotni
deželi le en sam volilni okraj s sedežem v glavnem mestu. V primeru Kranjske je to bila
Ljubljana, na Štajerskem Gradec, na Koroškem Celovec itn. Volivci so imeli še en privilegij:
lahko so glasovali preko pooblaščencev. Ves čas so volilno pravico imele tudi ženske, če so
bile vdove ali so upravljale s posestjo. Niso smele voliti osebno, lahko so volile le preko
pooblaščencev.29
Trgovsko-obrtna zbornica je imela sedež v Ljubljani in je bila voljena institucija. Že
njeno ime pove, da je zastopala interese trgovine in obrti. Od leta 1866 do 1877 in od 1883 je
v deželni zbor volila poslance iz vrst Narodne stranke. V obdobju 1861–66 in 1877–83 pa
poslance iz vrst ustavovercev.30
Mesta so se ločila od podeželja in so bila v primerjavi s podeželjem favorizirana.
Poslance so volila v deželni zbor neposredno. V mestno kurijo niso bila vključena le mesta, ki
so uživala ta status, vanjo so uvrstili tudi določene trge. Na Kranjskem je bilo štirinajst mest:
Ljubljana, Črnomelj, Idrija, Kamnik, Kočevje, Kostanjevica, Kranj, Krško, Lož, Metlika, Novo
mesto, Radovljica, Škofja Loka in Višnja Gora. V mestno kurijo so bili vključeni tudi štirje trgi:
Postojna, Ribnica, Tržič in Vrhnika. Ostali trgi (Bela Peč, Cerknica, Litija, Kropa, Mokronog,
Motnik, Planina, Radeče, Senožeče, Turjak, Vače, Vipava in Žužemberk) so bili vključeni v
27
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podeželje. Mestni volilni okraj je bil sestavljen iz dveh ali več mest in trgov. Glavni volilni
okraj je bil tisti, ki je bil prvi naveden na volilnem seznamu.31
Podeželje je do leta 1873 volilo posredno. Volili so može, ki so nato v imenu volivcev
volili poslance. Volilnih mož je bilo na Kranjskem 908. Približno na 500 volivcev je prišel en
volilni mož. Volilnih okrajev je bilo 10 in najmanjši je bil vipavski volilni okraj, ki je obsegal
Vipavo in Idrijo in je imel 46 volivcev, ki so volili enega poslanca. Največji volilni okraj je bil
trebanjski, ki je obsegal Stično, Litijo, Radeče, Mokronog, Trebnje in Žužemberk s 159 volivci,
ki so volili tri poslance.32
Deželnega glavarja – načelnika deželnega zbora in njegovega namestnika – je imenoval
cesar. Deželni glavar je vodil deželni zbor in odbor. Tako kot poslanski je bil tudi glavarjev
mandat omejen na šest let.33
Naloga deželnega zbora je bilo sodelovanje pri oblikovanju deželne zakonodaje in
deželnih zadev. Deželni zbor ni samo razpravljal o zakonih, predloženih v presojo s strani vlade,
ampak je lahko oblikoval tudi lastne pobude in osnutke. Te je moral na koncu potrditi cesar.
Med deželne zadeve so spadale:
-

Vse uredbe, ki so bile financirane iz deželnega premoženja in so uravnavale
področje obdelovalne zemlje ali javnih zgradb.

-

Uredbe, ki so zadevale deželni proračun.

-

Vsi ukazi občinskih, cerkvenih in šolskih zadev.

-

Prav tako vsi ukazi, ki so zadevali nastanitev cesarske vojske.

-

Vsi ukazi ali uredbe deželne koristi ali potreb.

-

Deželni zbor je moral skrbeti in varovati deželno premoženje. V ta segment je
spadalo upravljanje z raznimi fondi. K neposrednim davkom so lahko pobirali do
deset odstotkov doklad.

-

Določali so tudi plače deželnih uslužbencev.

31

Prav tam.
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-

Do leta 1873 je imel deželni zbor še eno pristojnost: volil in pošiljal je šest poslancev
v državni zbor.34

Seje deželnega zbora je začel in zaključeval deželni glavar. Določal je tudi dnevni red.
Seje so bile načeloma javne, na zahtevo deželnega predsednika ali vsaj petih poslancev tudi
tajne. V primeru, da so z galerije gledalci motili seje, jo je lahko dal deželni glavar tudi
izprazniti.35
Deželni predsednik je bil v deželi podaljšana roka vlade. Tako govorimo tudi o deželni
vladi. Njen predsednik (in njegov namestnik) je imel pravico udeleževanja in govora na sejah
deželnega zbora. Ni pa bila to njegova dolžnost kot pri poslancih. Deželni predsednik načeloma
ni imel pravice glasovanja, razen če so mu to odobrili vsi deželni poslanci.36
Sklepi so se sprejemali z večino. Za spremembo deželnega reda so bili kriteriji seveda
ostrejši. Glasoval je lahko tudi predsednik. Navzočih je moralo biti 3/4 poslancev in ZA najmanj
2/3.37
Specialne zadeve so običajno poslanci prepuščali v presojo poslanskim odborom,
imenovanim tudi odseki, in se nato ravnali po njihovem nasvetu. Odbor je bil ožje telo
deželnega zbora, ki se je ukvarjalo s točno določeno temo in z njo povezanimi vprašanji. Veliko
odborov je bilo stalnih, npr. šolski, finančni itn. Izkušnje so narekovale, kateri bo stalni.
Poslanci so lahko ustanovili tudi posebni odbor. Odbornike so volili poslanci iz svojih vrst.
Običajno je bil v vsakem zboru vsaj eden predstavnik vsakega kluba. Za prevlado in
predsedstvo v važnejših odborih so potekali tudi pravi boji. Odbor je bil nato sestavljen iz
predsednika odbora, zapisnikarja in odbornikov. Dolžnost odbornikov je bila udeležba na sejah
odbora. V nasprotnem primeru so odbornika lahko tudi zamenjali. Seje odbora se je smel
udeleževati deželni glavar, a ni imel glasovalne pravice. Odbor je lahko k svojim sejam povabil
uradnike in strokovnjake. Slednji so lahko svoje mnenje podali tudi v pisni obliki. Sklep odbora
je bil na koncu izglasovan z večino. Iz svojih vrst so izvolili poročevalca, ki je nato poročal
deželnemu zboru. Sklepe odbora so morali poslanci dobiti 48 ur pred sejo.38
Razprave so potekale tako, da so se poslanci pred začetkom seje najavili zapisnikarju.
Najprej je imel besedo poročevalec. Sledili so poslanci, ki so bili vpisani pri zapisnikarju kot
govorniki. Vedno po principu najprej PROTI in nato ZA. Tako so se izmenjavali drug za
34
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drugim. Poslanci, ki niso bili najavljeni, so morali za besedo prositi deželnega glavarja.
Govorniki so morali biti ob svojem govoru obrnjeni proti deželnemu glavarju. Vsak govornik
je lahko le dvakrat govoril o predmetu razprave. Od govornika, ki se ni držal teme, je deželni
glavar lahko javno zahteval vrnitev k predmetu razprave. Po drugem opozorilu je lahko bila
poslancu odvzeta beseda.39
Omeniti je potrebno še deželni odbor. Tega nikakor ne smemo zamenjevati s poslanskim
odborom. Deželni odbor je bil upravno in izvršno telo deželnega zbora. Predsedoval mu je
deželni glavar. Sprva je odbor štel le štiri, po letu 1908 pa pet članov. Vsi člani so stanovali v
Ljubljani in prejemali odškodnino za svoje delo. Deželni odbor je bil dolžan varovati ustavne
pravice in celovitost dežele, skrbno upravljati in braniti deželno lastnino, sklade in zavode, vodil
in nadziral je uradnike, oficijale, sluge in druge uslužbence, ki so mu bili podrejeni. Deželni
odbor je imel natančni pregled deželne lastnine in zato je tudi vodil inventarje. Vzdrževal je vsa
deželna poslopja, jih oddajal v najem in jih protipožarno zavaroval. Vodil je tudi knjigovodstvo
in sestavljal letna proračunska poročila. Zastopal je deželo v vseh pravnih zadevah in v ta namen
lahko najemal pravne strokovnjake. Skrbel je za vse občinske, stavbne, cestne in druge
zadeve.40 Za razliko od deželnega zbora, ki je prenehal delovati z nastopom vojnega stanja leta
1914, je deželni odbor deloval do razpada monarhije oz. ukinitve s strani države SHS (14. 11.
1918). Upravljanje dežele je moralo kljub vojnemu stanju ostati brezhibno.41
Deželni odborniki iz vrst veleposestniške kurije so bili: Karel pl. Wurzbach-Tannenberg
(10. 4. 1861–15. 11. 1866), Franc vitez Viktor Langer-Podgoro (15. 12. 1866–6. 4. 1867), Franc
Kromer (6. 4. 1867–2. 10. 1868), Karel (Dragotin) Deschmann (Dežman) (6. 10. 1868–11. 3.

39

Prav tam, 55 in 56.
Prav tam, 60–64.
41
Prav tam, 73.
40
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1889)42, Adolf Schaffer (23. 11. 1889–27. 3. 1908)43 in Josef Anton grof Barbo-Waxenstein
(27. 3. 1908–14. 11. 1918).44
Deželni zbor Vojvodine Kranjske se po svoji sestavi in ureditvi ni posebej razlikoval od
ostalih deželnih zborov širom Avstrije. Imel je galerijo, kjer so lahko nečlani opazovali in
prisluhnili razpravam. Nečlanom je bilo v njej prepovedano sodelovati. V kolikor so na galeriji
postali preglasni, se je vmešal predsednik deželnega zbora in jih opozoril.45 Naloga predsednika
je bila voditi deželni zbor in skrbeti za red. Tudi poslanci so morali spoštovati drug drugega in
niso smeli skakati govornikom v besedo. V nasprotnem primeru so dobili opozorilo predsednika
ter bili usmerjeni k zaprositvi besede. Govoriti so smeli šele, ko je predgovornik končal s svojim
govorom. Držati so se morali tudi teme, sicer so prav tako lahko dobili opozorilo. Teme v
deželnem zboru so se nanašale skoraj izključno na deželne zadeve Kranjske. Le izjemoma so
presegli te okvire.
28. marca 1867 so potekale volitve za veleposestniško kurijo deželnega zbora. Število
volilnih upravičencev s 7746 je leta 1861 naraslo na 116. 28 jih je volilo osebno in 25 preko
pooblaščencev. Volile so lahko tudi ženske, a le preko moških pooblaščencev. 52 glasov (od
53) so prejeli: Oto Apfaltern,47 Karl grof Coronini, Karel Deschmann, Franz Kromer, Albin

42

Karl Deschmann, Laibacher Wochenblatt, 16. 3. 1889, 1 in 2; Dragan Matić, Nemci v Ljubljani, 1861–1918,
Historia 6, znanstvena zbirka oddelka za zgodovino Filozofske fakultete, Ljubljana 2002, 26 in 87 (dalje Matić,
Nemci v Ljubljani); Več avtorjev, Ljubljanski župani skozi čas, 500 let ljubljanskih županov, 1504–2004,
Zgodovinski arhiv, Ljubljana 2004, 122 (dalje Več avtorjev, Ljubljanski župani skozi čas); Peter Vodopivec, Die
sozialen und wirtschaftlichen Ansichten des deutschen Bürgertums in Krain vom Ende der Sechziger bis zum
Beginn der Achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts, Geschichte der Deutschen im Bereich des heutigen Slowenien
1848–1941/Zgodovina Nemcev na območju današnje Slovenije 1848–1941, uredila Rumpler Helmut in Suppan
Arnold, Schriftenreihe des österreichischen Ost- und Sudosteuropa-Instituts, Band XIII., R. Oldenburg Verlag,
München 1988, 92 in 93 (dalje Vodopivec, Die sozialen und wirtschaftlichen Ansichten ...); Janez Cvirn, Kdor te
sreča, naj te sune, če ti more, v zobe plune – Dragotin Deschmann in slovenstvo, Zgodovina za vse : vse za
zgodovino, leto 14, št. 2, Zgodovinsko društvo, Celje 2007, 42; Damir Globočnik, 12 jeznih mož, 12 zgodb o
slovenski karikaturi, Radovljica 1997, 35 in 36 (dalje Globočnik, 12 jeznih mož); Die Reden bei dem
Verfassungstage in Cilli, Laibacher Tagblatt, 10. 8. 1869, 1 in 2; Vošnjak, Spomini, 78.
43
Dr. Adolf Schaffer, pravnik, odvetnik, politik, državni in deželni poslanec in mestni svetnik. Rodil se je 5.
januarja 1840 v Bregenzu, Predarovsko in umrl 24. januarja 1905 v Ljubljani.
Silvo Kranjec, Schaffer Adolf, Slovenski biografski leksikon, SAZU, http://nl.ijs.si, 18. 12. 2013; Matić, Nemci v
Ljubljani, 405 in 406.
44
Serše, Deželni zbor in odbor za Kranjsko 1861–1918, 76.
45
Narodni muzej Slovenije, Stenografski zapisniki sej Deželnega zbora vojvodine Kranjske – Verhandlungen des
krainischen Landtages, 1867–1914, stenografski zapisnik XIV. seje deželnega zbora Kranjske (dalje: DZK), 20.
2. 1867, 5 in 6.
46
Zur Wahlbewegung, Laibacher Zeitung, 29. 3. 1861, 287.
47
Uradno Apfaltrer von Apfaltrern, Otto baron, deželni in državni poslanec in politik. Rojen 1823 in umrl 1905.
Imel je odlične stike z ostalimi plemiškimi rodbinami, tudi z Auerspergi. Bil je v stalnem stiku s pesnikom Grünom
in zagotovo imel nanj precejšen vpliv. Apfaltrern ni bil nemški nacionalec, ampak avstrijski patriot. Njegova
lojalnost je veljala habsburškemu cesarju. Bil pa je tudi kranjski patriot. V tem kontekstu si je prizadeval za dobro
Kranjske in njenih prebivalcev, ne glede na nacionalno pripadnost. Njegova razmišljanja so bila zelo racionalna.
Nacionalizma ni podpiral.
Arhiv Republike Slovenije, AS 854, osebni fond Karel Deschmann, fasc. 1, Pismo; Dietmar Scharmitzer,
Anastasius Grün, Leben und Werk, Böhlau Verlag, Weimar 2010, str 32, 238, 350, 351, 363 in 366 (dalje
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grof Margheri, Nikomed baron Rastern in Josef Savinschegg. 51 glasov so prejeli: Franz Langer
pl. Podgoro, Franz Rudesch in grof Hyazinth Thurn. Kromer je neuspešno kandidiral tudi v
mestni kuriji.48 Poskušali so pridobiti kakšnega dodatnega poslanca, kjer se je le dalo.49
Naslednje leto je veleposestniška kurija pridobila enega dodatnega volilnega
upravičenca, tako da jih je bilo 117. 117 veleposestnikov je nato volilo 10 poslancev. 2738
članov kurije trgov in mest je volilo 8 poslancev, 33.009 članov kmečke kurije pa 16 poslancev.
Volilna udeležba med veleposestniki je bila 55 % na prvih volitvah in 46 % na drugih. Med
poslanci se je pojavil predlog po razširitvi veleposestniške kurije. Poslanec Etbin Henrik
Costa50 je oporekal predlogu, ki nato ni bil sprejet, da bi v veleposestniško kurijo vključili vse,
ki so plačevali čez 100 kron zemljiškega davka. S tem bi kurija pridobila le 79 novih članov.
Od veleposestnikov jih je 26 plačevalo več kot 500 kron zemljiškega davka letno.51 Poslanec
Kromer se prav tako ni strinjal z razširitvijo veleposestniške kurije, ker bi pridobili le posestnike
hiš in ne veleposestnike.52 Potrebno je razumeti, da bi vsaka sprememba lahko rušila obstoječo
kurijo. Ob občutljivosti in ogroženosti mest ustavovernih veleposestnikov na Kranjskem lahko
to nasprotovanje še toliko bolj razumemo. Praktično nam pokaže, koliko večji volilni vpliv je
imel veleposestnik v primerjavi s kmetom. To nesorazmerje so upravičevali z višino prispevka
oz. davka. Formula je bila takšna: več ko je nekdo plačeval davka, večjo vrednost je imel njegov
glas.
Enako kot v državnem je tudi v deželnem zboru pomembno poznavanje sedežnega reda.
Na Kranjskem so na desni strani sedeli člani ustavovernih veleposestnikov in na levi strani
slovenski poslanci. Kasneje, ko je prišlo do razcepa v slovenskem taboru, so ostali katoliški
narodnjaki na levi strani, v sredino pa so prišli slovenski liberalci. Tako je bil kranjski deželni
zbor sestavljen zelo preprosto, ker je pač imel najprej le dva kluba in kasneje tri.

Scharmitzer, Anastasius Grün); Apfaltrer von Apfaltrern, Otto Freiherr, Österreichische Nationalbibliothek,
Porträtsammlung, port 00069092 01, www.bildarchivaustria.at, 18. 12. 2013.
48
Stenografski zapisnik XV. seje DZK, 20. 2. 1867, 5 in 6.
49
Opozoriti velja, da so se imena poslancev tudi spreminjala, kar je bilo odvisno od zapisnikarja. Tako je Oto
Apfaltrern pisan tudi kot Otto. Ime Josef so pisali, kot Joseph, Josip itn.
50
Etbin Henrik Costa, slovenski nacionalno konservativni politik in pravnik. Ljubljanski župan, poslanec
deželnega zbora za Kranjsko in član deželnih odborov. Rodil se je leta 1832 v Novem mestu in umrl leta 1875 v
Ljubljani.
Arhiv Republike Slovenije, AS 844, osebni fond Etbin Henrik Costa; Dr. Costa, Laibacher Tagblatt, 30. 1. 1875,
1 in 2; Zvone Kržišnik, Slovenski politiki izza pomladi narodov, založba Grafa, Ljubljana 1994, 54–58 (dalje
Kržišnik, Slovenski politiki izza pomladi narodov); Matić, Nemci v Ljubljani, 39; Več avtorjev, Ljubljanski župani
skozi čas, 120; Vošnjak, Spomini, 160; Rajmund Lampreht: Costa Etbin Henrik, Österreichisches Biographisches
Lexikon 1815–1950, Online Edition, Lfg. 4, http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_C/Costa_EtbinHenrik_1832_1875.xml;internal&action=hilite.action&Parameter=lampreht, 30. 11. 2015.
51
Stenografski zapisnik XVI. seje DZK, 27. 8. 1868, 26.
52
Prav tam, 30 in 31.
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Prvaki so bili slovenski politični voditelji, ki so imeli veliko politično avtoriteto.
Nekateri so svojo politično pot pričeli že v tridesetih letih. Prvega med enakimi štejemo
Bleiweisa.53 Bleiweis je bil splošno označen kot oče slovenskega naroda.54 Bil je cenjen tudi
izven dežele Kranjske. Anton Krempl ga v svojem delu Dogodivšine Štajerske zemle omeni kot
učeni g. Dr. Bleiveis.55
Slovenska Narodna stranka/klub je bila politična tvorba Slovencev. V njej so skupno
sodelovali slovenski katoliški narodnjaki (tudi staroslovenci) in slovenski liberalci (tudi
mladoslovenci). Volilna baza slovenskih liberalcev so bili meščani in učitelji. Slovenski
liberalci niso bili enotni. Delili so se na radikalce in elastike. Radikalce, ki so bili manj

53

Janez Bleiweis, voditelj slovenskega nacionalno-konservativnega kluba, ljubljanski občinski svetnik, deželni
poslanec in časnikar. Rodil se je leta 1808 v Kranju in umrl 29. 11. 1881 v Ljubljani.
Kržišnik, Slovenski politiki izza pomladi narodov, 22–27; Stane Granda, Mala zgodovina Slovenije, Celjska
Mohorjeva družba, Celje 2008, 218 (dalje Granda, Mala zgodovina Slovenije); Monika Rogelj, Oče naroda, dr.
Janez Bleiweis 1808–1881, Slovensko meščanstvo od vzpona do nacionalizacije 1848–1948, Mohorjeva založba,
Celovec 2008, 87–94; Josip Tominšek, Dr. Janez Bleiweis vitez Tersteniški, Bleiweisov zbornik, zvezek XI.,
Slovenska matica, Ljubljana 1909, V in VI; Janko Lokar, Bleiweis in Novičarji v borbi za slovenski jezik in
domače slovstvo, Bleiweisov zbornik, zvezek XI., Slovenska matica, Ljubljana 1909, 130 (dalje Lokar, Bleiweis
in Novičarji v borbi za slovenski jezik in domače slovstvo); Vasilij Melik, Bleiweisova vloga v slovenski politiki,
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, zvezek 7, Bleiweisov zbornik, Slovenska matica, Ljubljana 1983,
15–24; Peter Vodopivec, Gospodarski in socialni nazori Bleiweisovega kroga, Zbornik za zgodovino naravoslovja
in tehnike, zvezek 7, Bleiweisov zbornik, Slovenska matica, Ljubljana 1983, 25–41; Franc Rozman, Bleiweisove
Novice in delavsko vprašanje, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, zvezek 7, Bleiweisov zbornik,
Slovenska matica, Ljubljana 1983, 43–48; France Adamič, Prizadevanja Janeza Bleiweisa za napredek kranjskega
kmetijstva, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, zvezek 7, Bleiweisov zbornik, Slovenska matica,
Ljubljana 1983, 49–80; Srdjan Bavdek, Bleiweisovo prizadevanje za napredek živinoreje in živinozdravništva na
Kranjskem, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, zvezek 7, Bleiweisov zbornik, Slovenska matica,
Ljubljana 1983, 81–111.
54
Ivan Prijatelj, Duševni profili slovenskih preporoditeljev, Merkur, Ljubljana 1935, 152.
55
Darko Friš in Mateja Matjašič Friš, “Dogodivšine Štajerske zemle” Antona Krempla v “krempljih” cenzure,
Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 71, št. 3, Maribor 2000, 453.
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popustljivi in radikalnejši v svojih stališčih, sta predstavljala Hribar56 in Tavčar57. Elastiki so
bili veliko bolj pripravljeni na kompromise in jih je predstavljal Fran Šuklje58. Odnos med
elastiki in radikalci ni bil vedno harmoničen. Sredi osemdesetih let je med njimi prišlo do
odkritega spora. Elastiki so namreč podpirali Winklerja,59 radikalci pa ne.60 Do razpada oz.
preloma med njimi ni prišlo. Po razpadu slovenske enotnosti oz. slovenske Narodne stranke so
mladoslovenci ustanovili svoj politični klub – Narodno napredno stranko. Izraz »napredni« je
sporen, saj v nekaterih pogledih niso bili prav nič napredni.
Volilna baza katoliških narodnjakov je bilo podeželsko kmečko prebivalstvo. Katoliški
narodnjaki so politično in vsebinsko bili veliko bolj enotni kot slovenski liberalci. Po razpadu
56

Ivan Hribar, slovenski politik. Rodil se je leta 1851 v Trzinu in umrl leta 1941 v Ljubljani. Oče Fran, priženjen
iz Trnovč pri Zlatem polju in mati Marija Rožič sta imela šest otrok ter četrtinsko kmetijo.
Zvone Kržišnik, Slovenski politiki izza pomladi narodov, založba Grafa, Ljubljana 1994, 146–164; Ivan Hribar,
Moji spomini, I. del, Ljubljana 1928, 72 in 121 (dalje Hribar, Moji spomini, I. del); Več avtorjev, Ljubljanski
župani skozi čas, 500 let ljubljanskih županov, 126; Marjan Drnovšek in Mirko Kambič, Ljubljana na starih
fotografijah, Zgodovinski arhiv, Ljubljana 1985, 130 (dalje Drnovšek in Kambič, Ljubljana na starih
fotografijah); Irena Žmuc, Živeti kot Slovenec, Ivan Hribar 1851–1941, Slovensko meščanstvo od vzpona do
nacionalizacije 1848–1948, Mohorjeva založba, Celovec 2008, 95–98; Zora Torkar, Hribarjevo leto v Trzinu, ob
160. letnici rojstva in 70. letnici smrti Ivana Hribarja, 1851–1941–2011, Medobčinski muzej, Kamnik 2011, 3;
Irena Žmuc, Nekaj poudarkov iz življenja Ivana Hribarja, »Homo sum ...« – Ivan Hribar in njegova Ljubljana,
Mestni muzej Ljubljana, Ljubljana 1997, 7 in 8; Igor Grdina, Ivan Hribar, »jedini resnični radikalec slovenski«,
poskus gesla v biografskem leksikonu, Življenja in dela VII., Ljubljanski potreti I., Hribarjev zbornik, ZRC SAZU,
Ljubljana 2010, 9–82; Andrej Rahten, Hribar parlamentarec, Življenja in dela VII., Ljubljanski potreti I., Hribarjev
zbornik, ZRC SAZU, Ljubljana 2010, 85–92 (dalje Rahten, Hribar parlamentarec); Stjepan Matković, Ivan Hribar
i Hrvati, Življenja in dela VII., Ljubljanski potreti I., Hribarjev zbornik, ZRC SAZU, Ljubljana 2010, 93–104;
Žarko Lazarevič, Gospodarski vidiki delovanja Ivana Hribarja, Življenja in dela VII., Ljubljanski potreti I.,
Hribarjev zbornik, ZRC SAZU, Ljubljana 2010, 105–114; Petra Testen, Hribarjev svetovni nazor, Življenja in
dela VII., Ljubljanski potreti I., Hribarjev zbornik, ZRC SAZU, Ljubljana 2010, 127–134; Helena Dobrovoljc,
Hribarjevi jezikovni nazori in njegova razprava o elkanju, Življenja in dela VII., Ljubljanski potreti I., Hribarjev
zbornik, ZRC SAZU, Ljubljana 2010, 135–144.
57
Ivan Tavčar, slovenski politik, deželni in državni poslanec, ljubljanski župan in pisatelj. Rojen je bil leta 1851
v Poljanah nad Škofjo Loko in umrl leta 1923 na Visokem.
Kržišnik, Slovenski politiki izza pomladi narodov, 130–144; Več avtorjev, Ljubljanski župani skozi čas, 128 in
129; Zvonko Bergant, Kranjska med dvema Ivanoma, Idejno-politično soočenje slovenskega političnega
katolicizma in liberalizma na prehodu iz 19. v 20. stoletje, Inštitut za globalne politične študije, Ljubljana 2004,
31 in 32 (dalje Bergant, Kranjska med dvema Ivanoma); Branko Berčič, Mladost Ivana Tavčarja, Slovenska
matica, Ljubljana 1971, 22–25.
58
Fran Šuklje, slovenski politik, deželni in državni poslanec, glavar Kranjske in zgodovinar. Rojen je bil leta 1849
v Lokvici in umrl leta 1935 na Kamnu. Oče Martin je bil kmet s srednjo šolo, ki se je iz belokranjske Lokvice
preselil v Ljubljano in postal premožni davčni uradnik.
Kržišnik, Slovenski politiki izza pomladi narodov, 112–127.
59
Andrej Winkler, deželni predsednik Kranjske. Rodil se je 1825 in umrl 1916. Najprej je bil nižji uradnik na
Goriškem. Leta 1873 je bil izvoljen v državni zbor ter sedel v klopeh nemške levice. Bil je dvorni svetnik pri
upravnem sodišču ter vodil referat, ki je pokrival slovenske kraje. Leta 1880 je nemška levica prešla v opozicijo
ter ostro nasprotovala Taaffeju. S tem se Winkler ni strinjal in je zapustil nemško levico ter postal divjak. 18.
marca 1880 je bil imenovan, kot prvi Slovenec, za deželnega predsednika Kranjske in opravljal službo do leta
1892, ko je bil upokojen.
Josip Vošnjak, Spomini, Slovenska matica, Ljubljana 1982, 434–438; Granda, Mala zgodovina Slovenije, 217;
Fran Šuklje, Iz mojih spominov, II. del, Slovenska matica, Ljubljana 1995, 36–39 (dalje Šuklje, Iz mojih spominov);
Hribar, Moji spomini, I. del, 412; Fran Šuklje, Sodobniki, mali in veliki, Satura, Ljubljana 1933, 166 in 167 (dalje
Šuklje, Sodobniki); Šuklje Fran, Sodobniki, mali in veliki, III. del, ur. Andrej Rahten, Slovenska matica, Ljubljana
2010, 152 (dalje Šuklje, Sodobniki, III. del).
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slovenske Narodne stranke so tudi katoliški narodnjaki pričeli s političnim preoblikovanjem.
Leta 1892 so ustanovili Katoliško narodno stranko, ki se je po trinajstih letih preoblikovala v
Slovensko ljudsko stranko (skrajšano SLS), po priključitvi katoliških političnih skupin izven
Kranjske leta 1909 pa v Vseslovensko ljudsko stranko.61

4. Glasila ustavovernih veleposestnikov na Kranjskem
Časniki so bili v 19. stoletju pogosto v rokah enega političnega kluba. Ni neobičajno, če
je en klub imel več časnikov, zato je potrebno časnike obravnavati izrazito s kritično distanco.
Dajejo pa nam dober vpogled v mišljenje političnih klubov.
4.1 Laibacher Zeitung
Laibacher Zeitung je bil poluraden časopis dežele Kranjske. Večino člankov so
povzemali po drugih avstrijskih časniki. Ta časopis je bil nevtralen. Ta trditev drži le deloma
in je bila pogojena z urednikom. Uredništvo časnika je leta 1856 prevzel Ludwig Issleib, rojen
v Wolfsbergu v Thüringenu. Časnik je urejal do leta 1865, ko je odšel v Celovec. 62 Bil je
liberalec, kar je bilo razvidno tudi iz člankov, ki so izhajali pod njegovim urednikovanjem.
Dodati je potrebno, da so članki izhajali v duhu liberalizma. Zagovarjal se je primat nemščine
ter nemške kulture. Hkrati sta se zagovarjali svoboda in razvoj ostalih narodov ter jezikov.
Nastopal je proti nacionalizmu, katerega cilj je bilo razbijanje Avstrije. 63 Tako je veljal
Laibacher Zeitung do leta 1865 za glasilo ustavovernih liberalcev na Kranjskem.
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4.2 Laibacher Tagblatt
Laibacher Tagblatt je bil od začetka in do konca, kot že njegovo ime pove, dnevnik.
Pisava je bila tiskana gotica in jezik nemščina. Pisci člankov so vedno znova dokazovali, da so
bili vešči slovenskega jezika. Večina člankov je bila nepodpisanih in tako je bila določitev
avtorjev nemogoča. Časnik je začel izhajati 14. avgusta 1868.
Predvsem slovenskima kluboma je bil Laibacher Tagblatt trn v peti. Vedno znova so ga
obtoževali, da je hujskal proti Slovencem in bil proti slovenskemu narodu. Ta pa se je branil in
vračal udarce.
Spopadi niso potekali vedno le v pisni obliki. Zaostrovanje nacionalnega boja so morali
občutiti tudi časniki oz. glavni uredniki. Leta 1875 je bil glavni urednik Laibacher Tagblatt
Franc Spitaler obsojen na 14 dni ječe zaradi žaljenja deželnega sekretarja Matije Kreča. Časnik
je bil mnenja, da je bila sodba politična in pravno zlorabljeno. Zato so tudi nadeli članku
simbolni naslov v slovenskem jeziku »Le potlačite ga«.64
Po nastopu deželnega predsednika Winklerja so ustavoverni veleposestniki prešli
popolnoma v opozicijo. Poteze, ki sta jih delala Winkler in vlada, so bile v nasprotju s stališči
ustavovernih veleposestnikov. Posledično so v časniku Laibacher Zeitung tudi napadali vlado
in Winklerja. Temu so bili napadi odveč in odločil se je, da bo zadal ustavovernim
veleposestnikom krepak udarec. Avgusta 1880 je Laibacher Tagblatt doživel šok. Tiskarna,
kjer so tiskali časnik, je dala nepreklicno odpoved. Tiskarna je v pismu zapisala, da časnika ni
bila več pripravljena tiskati. Časnik je videl v tem zaroto. Izpostavil je »naključje«, da so se
pred tem začeli pojavljati v slovenskem časopisju članki, ki so označevali za nedopustno, da se
je v isti tiskarni tiskal Laibacher Tagblatt in uradni časnik dežele Laibacher Zeitung.
Odgovornost za izvedeno akcijo so pripisali Winklerju. Izrazili so tudi sum vpletenosti Taaffeja.
Uredništvo časnika je sicer našlo rešitev – drugo tiskarno. Ta je po poročanju časnika ležala v
okolici Ljubljane, kar je za seboj potegnilo logistične in komunikacijske težave. Posledično
časnik ni mogel več izhajati kot dnevnik. Bili so prisiljeni v izdajanje tednika, ki je dobil ime
Laibacher Wochenblatt.65 Kot kažejo dokumenti, je za akcijo resnično stal Winkler. Ta je vodji
tiskarne in založniku Ottomarju Bambergu dal na izbiro: tiskanje Laibacher Zeitung ali
Laibacher Tagblatt. Bamberg se je seveda pragmatično odločil za deželni uradni časnik.66
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V članku lahko zasledimo bes uredništva in ustavovernih veleposestnikov, ki so bili nad
potezo razočarani. Po njihovem mnenju je bilo takšno politično bojevanje nevredno in
nepošteno ter ni spadalo v ustavno dobo monarhije.67
Ukinitev Laibacher Tagblatt je odmevala širom države in še posebej med liberalnimi
krogi. Časnik Neue Freie Presse je pisal o poskusu uničenja ustavovernih veleposestnikov na
Kranjskem.68 Pester Lloyd je poročal o popolni slovenizaciji Kranjske in oviranju ustavovernih
veleposestnikov ter njihovega časnika. Podobno je poročal Cillier Zeitung. Slovenski Narod se
je veselil.69
4.3 Laibacher Wochenblatt
Časnik ni imel nič skupnega z istoimenskim časnikom, ki je izhajal med leti 1804–
1849.70 Ime Laibacher je bilo enako, ker je časnik bil nadaljevanje Laibacher Tagblatt in ker
je bil tednik, se je tudi imenoval Wochenblatt.
Laibacher Wochenblatt je izhajal med leti 1880 in 1893,71 tj. v dobi, ko je bil deželni
predsednik Kranjske Winkler. V tem obdobju so bili ustavoverni veleposestniki potisnjeni v
popolno defenzivo in so izgubljali pozicijo za pozicijo v deželi, ne da bi kar koli ukrenili proti
temu. Na državni in nacionalni ravni so se odnosi tudi vedno bolj zaostrovali. Vse to je vplivalo
tudi na Laibacher Wochenblatt. Tako lahko opazimo ostrejši stil pisanja v primerjavi s
predhodnikom.
Časnik Laibacher Wochenblatt je bil mišljen le kot začasna rešitev, dokler ne bi rešili
težave s tiskarno. Za razliko od predhodnika ni bil tiskan v Ljubljani, tudi ne v okolici Ljubljane,
kot so najprej napovedali, ampak v Gradcu.72
Časnik je vse do svoje smrti leta 1893 urejal Franz Müller. Z njegovo smrtjo je prišlo
tudi do zatona časnika. 29. julija 1893, več kot tri mesece po smrti glavnega urednika, je ugasnil
tudi Laibacher Wochenblatt. Matić povsem pravilno ugotovi, da je bila smrt glavnega urednika
povezana s prenehanjem izdajanja časnika.73 Govorimo o časniškem obdobju, ko je bil glavni
urednik tako tesno povezan s časnikom, kot danes avto s svojim motorjem. Takšni »pretresi«
so lahko imeli katastrofalni vpliv na časnik.
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4.4 Priloga Grazer Tagblatt
Ustavoverni veleposestniki so na Kranjskem ponovno dobili svoje glasilo leta 1898, in
sicer v obliki priloge, ki je izhajala pod okriljem štajerskega časnika Grazer Tagblatt. Priloga
je izhajala neredno in največkrat dvakrat tedensko. Sprva je izhajala pod imenom Deutsche
Stimmen aus Krain und Küstenland, kasneje se je ime spremenila v Deutsche Stimmen aus
Krain, Triest und Küstenland.74
4.5 Domačin
Časnik Domačin je izhajal zelo neredno, in sicer le v letih 1913 in 1914. Ni bil
nacionalen, ampak prodržaven, saj so patroni bili člani ustavovernega veleposestva. Izhajal je
izključno v slovenskem jeziku. Precej prostora je namenil zunanji politiki, še posebej
balkanskima vojnama, ki sta bili takrat aktualni.
4.6 Cillier Zeitung
Cillier Zeitung je izhajal na Spodnjem Štajerskem v mestu Celje. Časnik se je z
zaostrovanjem razmer v mestu radikaliziral oz. politično aktiviral. Vse skupaj je sovpadalo s
preimenovanjem v Deutsche Wacht, kar pove že samo ime. Pronemško je pisal tudi mariborski
časnik Marburger Zeitung, ki zaradi tega še ni bil nacionalni in še zdaleč ni tako ostro nastopal
kot Deutsche Wacht. To je bilo pogojeno tudi z lokalnimi razmerami. Mariborski Nemci so
namreč bili v večini in se niso bali nacionalnih sprememb.
4.7 Gottscheer Botte
Na Kranjskem velja omeniti še nemški časnik Gottscheer Botte. Ob nacionalnih trenjih
je pisal nacionalno, a ni bil v lasti nobenega političnega kluba. Kočevje, kot nemški otok, je
bilo tako ali tako nekaj izjemnega. Ko prebiramo časnik, dobimo vtis, da so se bojevali »na
nož«, za vsako kmetijo posebej. To ni bila posebnost le tega časnika. Zaradi krepitve
panslovanske ideje so se Nemci začeli bati za svoj položaj. Ni jih skrbel samo strateški položaj
Avstro-Ogrske, ampak tudi položaj v posameznih deželah. Razplamtela se je posestna vojna. V
njej sta tako nemška kot slovanska stran skrbno spremljali, komu se je prodalo zemljišče oz.
kmetija. Nemški radikalni časniki so tudi skrbno beležili vsako izjavo v prid slovanstva ter jo
predstavili kot protidržavno dejanje.75
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5. Narodnopolitična diferenciacija na Kranjskem
Vojaški poraz v Italiji leta 1859 je vplival na notranjepolitične razmere v Avstriji.
Posledica je bila oktobrska diploma leta 1860. Dva meseca kasneje je sledila še zamenjava za
državnim krmilom in na oblast je prišel Anton Schmerling. Ta je razširil volilno pravico in tako
omogočil začetke političnega življenja. Leta 1861 je nato sledila februarska ustava, katere
osnove so se ohranile do razpada monarhije. 76 V okviru te ustave se je prvi kuriji oz.
veleposestvu zagotovilo skoraj tretjinsko zastopstvo v deželnih zborih.77
21. marca 1861 so se začele na Kranjskem volitve v deželni zbor. Volilna pravica je bila
omejena in dejansko je smelo voliti le 8 % kranjskega prebivalstva. V prvi kuriji je bilo volilnih
upravičencev 77.78 V mestih se je volilo neposredno, na deželi posredno. Volilo se je volilne
može, ki so nato v imenu volivcev volili poslance. Volilnih mož je bilo na Kranjskem 908.
Približno na 500 volivcev je prišel eden. Volilnih okrajev je bilo 10, najmanjši med njimi pa je
bil vipavski volilni okraj, ki je obsegal Vipavo in Idrijo s 46 volivci, ki so volili enega poslanca.
Največji volilni okraj je bil trebanjski, ki je obsegal Stično, Litijo, Radeče, Mokronog, Trebnje
in Žužemberk s 159 volivci, ki so volili tri poslance. Glasovanje je potekalo tako, da se je
prebralo kandidate in glasovi so se oddali ustno. Že vnaprej je bila določena glasovalna ura in
zamudnikov se ni čakalo. Rezultat je bil seveda takoj znan. Uradno klubov oz. strank ni bilo.79
Zasledimo dve skupini – Meščanski odbor in Ambroževo skupino. Meščanski odbor je bolj
poudarjal slovenstvo, Ambroževa skupina bolj ustavnost, a sta bili dve tretjini kandidatov
skupnih. V obeh skupinah najdemo tako slovenske kakor nemške kandidate; na seznamu
kandidatov Meščanskega odbora je bil celo Gustav Heimann, po narodnosti Jud, ki je
konvertiral k protestantizmu in je bil izrazit zagovornik nemštva in sovražen do slovenstva.80
Zato tudi ne moremo potegniti nekih ločnic in definicij. Izvoljen je bil tisti, ki je dobil več kot
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polovico glasov. Agitacija je potekala večinoma ustno. Prve volitve so vse presenetile.
Posledično konkretnih predpriprav in organizacije ni bilo.81 Nemški liberalci so sem ter tja
kandidirali tudi na drugih listah.82
Božidar Jezernik je zapisal odlično misel, da narodne zavesti v takšnem smislu, kot so
jo razvila evropska nacionalistična gibanja v 19. stoletju, preteklost ni poznala. Poznala je
zavest o pripadnosti stanu, veri, deželi, državi, nikakor ne narodu. Nove politične skupine
(narodi), ki so se v 19. stoletju začele oblikovati tudi v avstrijskem cesarstvu, so bile tako brez
precedensa v preteklosti, da so morali sodobniki zanje ′izumiti celo zgodovinsko kontinuiteto′.83
Josip Vošnjak84 je v svojih spominih kot zaveden Slovenec zapisal: »V naši družini smo
med seboj navadno nemško govorili, toda znali smo tudi slovensko. Čutili pa se nismo ne za
Nemce, ne za Slovence, ker se za narodnost sploh nikdo ni menil do l. 1848.«85
Tuji popotniki, ki so prihajali na Kranjsko in v Ljubljano pred letom 1848, so opisali
Ljubljano kot nemško mesto. Nemški popotnik Joseph Kreil je ok. leta 1817 zapisal, da je bila
Ljubljana prvo mesto gledano iz italijanske smeri, kjer so na ulicah govorili njegov materni
jezik – nemščino. Tudi Britanec Charles Frankland, ki je v dvajsetih letih potoval skozi
Ljubljano, je »začutil, da se je vrnil v Nemčijo«.86
Razloge za takšne ocene je treba iskati predvsem v dejstvu, da je bila nemščina takrat
jezik literature, kulture, izobražencev, trgovcev, obrtnikov in višjih slojev. Nek nemški
liberalec, ki je bil po rodu Čeh, je leta 1885 opisal svoje stališče do te problematike tako: »Če
se Čehi na Češkem spremenijo v Nemce, to po moji misli ni smrtni greh, zakaj povzpeli se bodo
z nižje ravni v sončno višavo zelo omikanega naroda. Toda če bi skušali na Češkem počehiti
Nemce, bi bilo to nekaj povsem drugega; to bi bila nesreča, o kakršni še ni bilo slišati v svetovni
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zgodovini«.87 Nemščina je znotraj monarhije in tudi izven njenih meja uživala status, kakršnega
ima danes angleščina, seveda osredotočeno na 19. stoletje. Slovenska narečja so še v 19. stoletju
bila prežeta z nemškimi izrazi in popačenkami.
Tudi Melik ugotavlja, da je podeželje povečini govorilo slovenski jezik. Mestno
prebivalstvo pa je bilo dvojezično. Izobraženci in uradniki slovenskega rodu so si dopisovali
povečini v nemškem jeziku, saj slovenščina tedaj še ni bila dovolj razvita. Melik dalje ugotavlja,
da velja zaostalost slovenskega jezika pripisati šolskemu sistemu in nizkemu število slovenske
literature. Ta težava je ostala prisotna vse do 80. let 19. stoletja. Tako so številni hišni posestniki
ob popisih vprašalnike izpolnjevali raje v nemškem jeziku, čeprav so kot občevalni jezik
navedli slovenski jezik.88
Začel se je proces narodnopolitične diferenciacije. Ljudje so bili naenkrat postavljeni
pred dilemo. Tako je slovensko časopisje še v osemdesetih letih pred popisi nagovarjalo
prebivalstvo: »Vsak v svojem krogu ljudi poduči, da svojo slovensko narodnost vpišejo, če tudi
včasi še drug jezik govore v hiši.« 89 Tudi identiteta je bila povsem kranjska in šele nato
avstrijska. Pod izrazom Avstrijec so takrat razumeli vso prebivalstvo Avstrije, ki se je delilo na
Nemce, Čehe, Slovence, Italijane itn. 90 Vse našteto je bilo posebej moteče za slovensko
Narodno stranko, ki je tudi sprožila diferenciacijo in to na oster način po principu »kdor ni z
nami, je proti nam«. Slovenec je bil tisti, ki je sprejemal program in politiko slovenske Narodne
stranke. Ostali so postali nasprotniki Slovencev, ne gleda na njihov materni jezik. Dovolj je bilo
zagovarjanje nemščine kot državnega jezika ali nasprotovanje panslovanstvu in že je bila oseba
nasprotnik. Na drugi strani postane vsakdo »Slovenec«, ki zagovarja slovenstvo, ne glede na
njegov izvor. Tako imamo fenomen, ko postanejo »Slovenci« osebe, ki takrat sploh še niso ali
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so zelo slabo obvladale slovenski jezik, 91 zagotovo Bleiweis, Costa itn. Kot nasprotniki so
označeni Slovenci po rodu, recimo Deschmann, Schwegel92 itn.93
Narodnopolitična diferenciacija pa kljub temu ni potakala z danes na jutri. Zaradi vseh
naštetih faktorjev, predvsem problematike jezika in močne deželne zavesti, se del ljudi ni želel
nacionalno opredeliti. Melik odlično zapiše: »… ogromno pa je bilo število ljudi, ki so imeli
radi dvojezične napise.« 94 In: »… bi marsikdo rad ostal v sredi, ker je čutil, da pripada tako
slovenstvu kot nemštvu.« Melik kot primer izpostavi Antona Aleksandra Auersperga.
Izpostaviti pa velja še Deschmanna in Schwegla.95
Klub ustavovernih veleposestnikov se ni oblikoval na nacionalni podlagi, temveč na
nazorski. V njem so bili dobrodošli vsi, ki so zagovarjali ustavo in bili proti absolutizmu in za
ločitev Cerkve od države.96 Ker se klub ni oblikoval na nacionalni podlagi ter je bil odprt tako
do slovenstva kakor nemštva, je posrkal tudi veliko število nacionalno indiferentnih oseb oz.
oseb, ki so se čutile zavezane tako slovenskemu kakor nemškemu kulturnemu prostoru.
Toliko bolj je bila za slovenske politike pomembna sekularizacija prebivalstva. Le z
ostrim bojem po načelu, »kdor ni z nami, je proti nam«, so lahko uspeli. Vsakršna zmernost bi
ponovno privedla do fuzije obeh nacionalnosti, pri čemer je bilo pričakovati, da bi se jezikovno
slovenski elementi vedno bolj umikali visoko oz. knjižno nemškim. Posledično je bilo povsem
naravno, da so podpihovali (radikalni) nacionalizem, dobro zavedajoč se, kakšne posledice je
imelo to za nasprotno stran. K diferenciaciji moramo prišteti t. i. kulturno prostorsko
opredelitev. Slovenska Narodna stranka je nastopila ostro proti nemškemu kulturnemu prostoru
in povezovanju z današnjim nemškim prostorom.
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Zagovarjala je povezovanje v slovanski prostor, s Hrvati, Čehi in Rusi. Toda vsi se s
takšno politiko niso strinjali, četudi so bili Slovenci.97 Po mnenju Igorja Grdine je ravno to
nestrinjanje z političnimi koncepti Narodne stranke in konservatizem gnal določene Slovence
v nasprotni, bolj liberalen in odprt tabor, ustavoverno veleposestniški tabor, recimo
Deschmanna!98
Navkljub sekularizaciji, nasprotovanju nemštvu, programu Zedinjene Slovenije in
zagovarjanju povezovanja s slovanskimi narodi to ne pomeni, da so v slovenski Narodni stranki
bili proti Avstriji. Slovenski politiki so ostali zvesti Avstriji in dinastiji. Celo so bili mnenja, da
bi se brez Avstrije slovensko ozemlje razkosalo med sosednje države.99 Frančišek Lampe je leta
1891 najbolj nazorno obrazložil dojemanja termina domovina. Pri tem je ločil med »ožjo
slovensko domovino« in »drugo večjo domovino, milo Avstrijo«. A z njo Slovenci nismo bili
zadovoljni. Dualizem ni zagotovil vsem narodom enakih političnih pravic in tudi enakost med
narodi ni bila zagotovljena.100
Po zmagi slovenstva na Kranjskem so slovenski politiki pričeli s taktiko zanikanja
obstoja Nemcev na Kranjskem. Trdili so, da na Kranjskem ni bilo t. i. pravih Nemcev. Tisti, ki
so se označevali za Nemce, so bili priseljenci ali ponemčeni Slovenci. Ustavoverni
veleposestniki so temu vedno ugovarjali in se pri tem sklicevali na avtohtone kočevske Nemce.
Dokazovali so tudi, da živijo »pravi« Nemci v Ljubljani. Na vprašanje, koliko je v resnici bilo
Nemcev na Kranjskem, ni mogoče odgovoriti. Objektivnih statističnih podatkov nimamo,
obstajajo le subjektivne ocene. Melik pri tem izpostavi problematiko in način popisovanja po
občevalnem in ne po materinskem jeziku ter politični pritisk na ljudi. 101 Število nemško
govorečih je pričelo v drugi polovici 19. stoletja padati. Razloga sta bila predvsem dva. Prvi
razlog je bil pragmatične narave. Po zmagi slovenstva na Kranjskem so se številni »Nemci«
prelevili v Slovence, saj jim opredelitev za nemštvo ni prinašala koristi, ravno nasprotno –
prinašala jim je škodo. Drugi razlog je bil, da so ljudje pričeli ločiti komunikacijski in materni
jezik ter s tem povezano nacionalno pripadnost.102 Zagotovo je živelo konec 19. stoletja na
Kranjskem še vedno več kot 30.000 Nemcev.103
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Na temo diferenciacije je bilo objavljenih mnogo člankov in govorov. V časniku
Kmetijske in rokodelske novice lahko leta 1862 beremo, kdo so bili narodni nasprotniki. Ločili
so med tremi vrstami nasprotnikov. Prva skupina so bili lenuhi, ki se niso hoteli naučiti
slovensko ter so ubrali lažjo pot napredovanja z nemščino. Druga skupina so bili pragmatiki, ki
so se obračali po vetru ter služili tistemu, od katerega so imeli več koristi. Tretja skupina so bili
»vražji pisuni«. Ljudje, ki so imeli dovolj moči, da je njihov glas segel izven dežele, kjer so
poročali o razmerah na Kranjskem ter tako blatili program in delo slovenske Narodne stranke.
Kdo so to bili? Piše se o šestih ali sedmih osebah in zagotovo so imeli v mislih voditelje
ustavovernih veleposestnikov!104 Seveda je takšna definicija omogočala velike razpone in je
lahko zajela poljubno število ljudi. Vasilij Melik je že zapisal, da so vsi drugače misleči postali
avtomatično nasprotniki.105
Laibacher Zeitung je v tistem času urejal Ludwig Issleib, ki je bil liberalec. 106
Posledično je bil časnik na Kranjskem napol uradno glasilo liberalcev,107 zmotno bi bilo reči
nemških liberalcev. V članku Der Staat und die Nationalitäten lahko preberemo, za kaj so se
zavzemali. Bili so proti absulutizmu, ki je poskušal vse urediti po enem principu. Hkrati so se
zavzemali za svobodo in sporazumnost. Nacionalizem bi moral biti temu podrejen in omejen,
saj kjer vlada svoboda, ni podrejanja. Narodnost se lahko svobodno razvija ter ne stremi po
radikalnem nacionalizmu. Posledično se vsak narod šteje kot sestavni del države in ne kot tujek,
ki ga je potrebno odstraniti. Pomembno nacionalno vprašanje je bil jezik. Po mnenju časnika je
vsak narod imel pravico negovati svoj jezik in ga plemenititi. Vsakdo bi se moral svojega jezika
naučiti pisati in brati v šoli. Tudi v nadaljnjem šolskem in študijskem procesu je časnik
priznaval vsakemu jeziku pravico, a pod pogojem, da zaradi tega ni trpela izobrazba. Tudi
uradovanju v lastnem jeziku niso nasprotovali. Časnik je še poudaril, da je bila vsaka nacionalna
zahteva upravičena, dokler ni rušila države.108
Prva seja deželnega zbora je bila 6. aprila 1861. Seje so potekale v lontovžu, deželni hiši
na Novem trgu, kjer je danes SAZU. Poslanec grof Anton Auersperg109, znan tudi kot pesnik
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Anastasius Grün, je predlagal zahvalno poslanico cesarju. Bleiweis je k temu dodal, da bi bila
sestavljena v obeh jezikih. 8. aprila je nato potekala druga seja, na kateri je Auersperg prebral
zahvalno poslanico v nemščini in za njim Bleiweis v slovenskem prevodu. To so bile prve
slovenske besede v deželnem zboru. Takoj za tem je poslanec Lovro Toman110 predlagal, naj
bi bili predlogi sestavljeni v slovenskem ali kranjskem jeziku. Govoril je o večnih pravicah
narodov, o pomenu jezika in omike. Tisoč let so bili Slovenci pod tujo oblastjo, toda v tisoč
letih jih ni bilo mogoče germanizirati, ostali so Slovenci. Res je, da so večino svoje vzgoje in
omike dobili v nemščini, toda napačno bi bilo trditi, da bodo za to nemštvu dali kaj več kot
hvalo in priznanje ali da bi mu za to v bodoče pripadali nadvlada in politična oblast. Zavrnil je
trditev, da so bili separatisti in poudaril potrebo po ohranitvi Avstrije. Deželni jezik bi po pravu
moral biti jezik razpravljanja v deželnem zboru – torej slovenščina. Pristal je na kompromis, da
bi za kratek čas bila to še nemščina. Njegov govor je požel pohvale s strani poslancev
slovenskega Narodnega kluba. Bleiweis je izrazil upanje na pravičnost za Slovence tudi v
koroškem, štajerskem, istrskem in goriškem deželnem zboru ter izrazil željo po enem upravnem
območju za Slovence – Zedinjeni Sloveniji. Na koncu je obveljal predlog poslanca Josefa
Suppana,111 po katerem ni bilo predpisano razpravljanje v katerem koli jeziku ter se je tako
odprlo vrata za slovenski in nemški jezik.112
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10. aprila 1861 so poslanci volili odbornike v deželni odbor, ki je bil v bistvu avtonomna
deželna vlada. Nato so volili še državne poslance. Izvoljeni državni poslanci so se na Dunaju
zbrali 1. maja 1861. 119 (največ) je bilo Nemcev, 26 Poljakov, 26 Čehov, 13 Rusinov, 8
Italijanov, 4 Romuni, 3 Slovenci in 1 Srb. Nemci so tako imeli v državnem zboru 60 %, po
številu prebivalstva so šteli 36 %. Čehi so imeli 13 %, po prebivalstvu 23 % in Slovenci 2,5 %
po prebivalstvu. Nemci so bili razdeljeni na več klubov, ki so si nasprotovali. Vsi kranjski
poslanci v državnem zboru so prestopili med Nemce, razen Tomana. Na začetku se je državni
zbor razcepil na dva tabora – centralističnega in federalističnega. Toman je sodil med federaliste
in tako bil v opoziciji. Goriška poslanca, Gorjup in Černe, sta sodila med centraliste in sta bila
v opoziciji. Kljub temu sta bila Černe in Toman v jezikovnih vprašanjih enotna in sta se oba
zavzeto borila za Slovence.113
V Ljubljani je leta 1861 župan postal Ambrož, ki se je zavzemal za spravo in
sodelovanje med Slovenci ter Nemci. Njegov dober namen je spodletel in začeli so se napadi
nanj z vseh strani. Deschmann mu je očital, da je bil Bleiweisov agent. Kljub temu je Ambrož
še naprej užival široko podporo. Šele njegova udeležba na nemški slavnosti v Idriji leta 1863 je
pomenila zaton njegove priljubljenosti. S slovenske strani se mu je očitalo, da se je klanjal
Nemcem, kar ni bilo res; iskal je le spravo.114
Leta 1863 so slovenski poslanci poskušali v deželnem zboru doseči, da bi se deželni
zapisniki v celoti prevajali tudi v slovenski jezik. Podpirali so jih tudi ustavoverni
veleposestniki: Karel pl. Wurzbach-Tannenberg, Gustav Auersperg in Anton Zois. Deschmann
je bil mnenja, da je bila to potrata denarja. Anton Auersperg je zastopal mnenje, da bi zapisniki
morali biti zapisani v jeziku govorcev. Hkrati je opozoril, da knjižna slovenščina še ni bila
razširjena med prebivalstvom. Vprašal je, zakaj niso zahtevali tudi obratnega prevajanja. Ta
predlog je nato tudi takoj predlagal Toman. Kromer je celo trdil, da je prebivalstvo na
Kranjskem govorilo nemško in kranjsko in ne tako imenovanega slovenskega pisnega jezika.
Slovenski predlog je na koncu propadel s 17 glasovi ZA in 18 PROTI.115
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Ustavoverni veleposestniki so poskušali nastopiti proti duhovščini s predlogom, da bi
se nižji duhovščini odvzelo volilno pravico. Temu predlogu se je uprl škof Jernej Vidmar. 24.
marca 1863 je predlog zavrnil tudi deželni zbor.116
Po Ambroževi smrti, leta 1864, ga je na županskem mestu Ljubljane zamenjal Costa.117
Že leta 1865 so se slovenski ljubljanski občinski poslanci maščevali nemškim
poslancem za odklonitev prevajanja deželnih zapisnikov v slovenski jezik. Ministrskemu
predsedniku Richardu Belcrediju so ljubljanski občinski poslanci poslali slavnostno poslanico,
a le v slovenskem jeziku. Poslanec Freidrich pl. Kaltenegger118 je sicer ogorčeno protestiral,
vztrajal pri načelu enakopravnosti obeh jezikov in predlagal dvojezično besedilo, a zaman.
Slovenska večina je odločila. 119 Ustavoverni veleposestniki so nato sestavili pismo proti
županu. V pismu so izrazili mnenje, da je sodelovanje bilo nemogoče.120
Naslednji spor je potekal jeseni 1865 v ljubljanskem občinskem svetu. Slovenska stran
je predlagala proslavo obletnice oktobrske diplome. Ustavoverni veleposestniki so proti temu
izražali pomisleke. Proslava je bila neobičajna, ni bila sprejeta na Ogrskem, bila je le ena izmed
faz itn. Na koncu je ponovno odločila večina in proslava je bila, a z grenkim priokusom.
Ustavoverni veleposestniki so jo bojkotirali, škof Widmar ni hotel brati slavnostne maše, ostale
so prazne tudi klopi, namenjene civilnim in vojaškim zastopnikom. V tem času je Ljubljana
kupila po ugodni ceni Tivoli. Največ političnih točk je dobil župan Costa (župan 1864–68).121
Toda zasluga je šla ustavovernim veleposestnikom – še posebej svetniku Schöpplu.122
Medtem je v deželnem zboru potekala razprava o septembrskem patentu oz. sistiranju
temeljnega zakona o državnem zastopstvu. Belcredi je namreč menil, da bi morali najprej
doseči dogovor z Ogrsko, katere zastopstvo je odklanjalo sodelovanje v dunajskem parlamentu.
Ustavoverni veleposestniki in nemški liberalci so v tem videli napad na pravkar pridobljene
ustavne pravice. Diametralno nasprotno je bilo mnenje slovenskih poslancev, ki so videli v tem
pot v federalizem in enakopravnost. Razprava je potekala v deželnem zboru konec novembra
1865. Bleiweis je pozdravil patent in predlagal zahvalno poslanico. Anton Auersperg je
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nasprotno predlagal sestavo posebne komisije. Obveljal je Auerspergov predlog.123 Razprava
se je nato nadaljevala 9. decembra 1865. Auersperg je označil patent kot napad na ustavnost in
poseganje v pravice deželnega zbora. Bleiweis je nasprotno označil februarski patent kot
parlamentarni absolutizem. Toman je bil mnenja, da če bi cesar želel, bi lahko takoj razpustil
deželne zbore in je posledično podprl Bleiweisa. Toman in Costa sta predlagala zaključek
razprave, kar ni bilo sprejeto. Posledično se je deset slovenskih poslancev odločilo za skrajni
ukrep in so zapustili dvorano. Deželni zbor tako ni bil več sklepčen.124 Dva dni kasneje se je
razprava nadaljevala. Auersperg je ponovno branil ustavnost in pridobljene pravice. Slovenske
poslance je opozoril, da bi to bila vrnitev v čas absolutizma. Poslanec Mulley je nato predlagal
njen zaključek ter prehod na dnevni red, kar je bilo sprejeto z 18 glasovi ZA in 12 PROTI. Tako
nobena stran ni zmagala.125 Tema je jasno pokazala, kako diametralno nasprotno stališče sta
zavzeli obe strani.
Januarja 1867 so potekale druge splošne volitve v deželni zbor. Tokrat se je slovenska
Narodna stranka nanje pripravila in nastopila organizirano ter zmagala.126 Toman je recimo
kandidiral v Ljubljani in dobil 63 % glasov. Že 7. februarja 1867 je padel režim Belcredija, ki
je bil federalist. Na oblast je prišel centralist Beust. Slovenski poslanci so posnemali češke
poslance, sicer v zmernejši obliki, ter imeli Beustov režim za nezakonit. Zgodilo se jim je enako
kot Čehom, razpust deželnega zbora. Zato so marca sledile nove deželnozborske volitve.
Slovenska Narodna stranka je sicer uspela ubraniti večino, a je bila šibkejša kot poprej; izgubila
je volitve v Ljubljani. To je tudi bil glavni razlog, da se je slovenska Narodna stranka odločila
za drugačno politiko – politiko mehke opozicije. Brezpogojno so priznali Beustov režim,
izvolili državnozborske poslance ter odšli na Dunaj. Odrekli so se posnemanju Čehov in
slovanski solidarnosti ter dobili za to tudi dovoljenje Čehov. Poslanec Luka Svetec127 je 7. maja
1867 pisal Josipu Vošnjaku in v pismo zapisal: »Mi smo preslabi, da bi sami vzdržali in odbili
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vladno silo, a žrtvovati se brez vsega upanja zmage, da si bi junaško bilo, ne kaže ... Premisliti
moramo to, da od nas končno rešitev avstrijskega vprašanja ni zavisna; da mi sami, če tudi se
upremo, Beustove sisteme ne vržemo; da pa posebno mi na Kranjskem deželi lahko mnogo
škodimo, če vladno silo provociramo. Zato se mi vidi pametneje, da se šibi enako viharju
upognemo, raji nego da bi nas, ko bi se ustavljali, prelomil. Saj tako ne more dolgo ostati. Ko
sila mine, mi se spet vzdignemo.« Svetec je bil mnenja, da so se šli realno politiko. A vsi niso
mislili tako in tudi Melik ob tem zapiše, da »se je začelo sporno obdobje naše državnozborske
politike.«128 Rahten jih je celo označil za lojalno opozicijo.129
Do prve resne preizkušnje v Narodni stranki je prišlo leta 1867, 130 ko je ta podprla
konkordat ter se tako definirala kot katoliški klub. Vsem slovenskim liberalcem ta podpora ni
bila po godu. Na Kranjskem je prišlo do peticije liberalnih Kranjcev, na čelu katere je stal grof
Anton Auersperg iz vrst ustavovernih veleposestnikov, ki so se postavili proti konkordatu.
Peticijo je podpisalo 500 Kranjcev. Podprli in podpisali pa so jo tudi liberalci, med njimi
podjetnik Fidelis Trpinc, geograf Peter Kozler in Vinko Fereri Klun.131 Slednji je tudi zapustil
Narodno stranko in prešel v vrste ustavovernih veleposestnikov.132
V državnem zboru so se slovenski poslanci povezali s Poljaki in Tirolci, ki so bili
povečini konservativni katoliki. V razpravi o dualizmu so bili vsi proti. Toda glasovanje je
izvenelo povsem drugače, proti le dva glasova. Razlogi so bili različni. Poslanci so glasovali v
korist višjega državnega interesa, po cesarjevi volji in na obljubljene koncesije. Tako so
Slovenci dobili gorenjsko železnico oz. Beljak–Ljubljana, s katero se je finančno okoristil
Toman. Konec junija so bili slovenski poslanci pri Beustu in mu izročili spomenico s svojimi
željami. Nato so skupaj s Poljaki in Tirolci bojkotirali razprave in glasovanja, ki so bila temeljna
za bodočo državno ureditev: zakon o izvršni oblasti, zakon o sodni oblasti, zakon o ustanovitvi
državnih sodišč in zakon o splošnih pravicah državljanov. Edini, ki je sodeloval, ker je bil član
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ustavnega odbora, je bil Toman. Ta je tudi zaslužen za sprejetje § 19 v t. i. decembrsko ustavo
1867.133
Takšna politika med slovenskimi volivci ni naletela na navdušenje. Močno so jo obsodili
mladoslovenci z urednikom Slovenskega naroda Levstikom: »Pravi skandal, z gorečimi črkami
v našo zgodovino pišoč grozno sramoto!« Na eni strani sodelovanje, na drugi strani bojkotiranje
in to pomembnih razprav. Svetec je leta 1868 v časniku Novice poskušal takšno politiko
zagovarjati in braniti. Dejal je, da dualizem ni bil nov pojav in da niso imeli moči za
preprečitev. Krivdo je pripisal nesolidarnosti med federalisti. Sprejetje 19. § je označil kot
uspeh njihove politike. Govoril je tudi o neki ogroženosti deželne avtonomije, kar ni bilo res.
Svoje je nato dodala še afera o prodaji koncesije za gorenjsko železnico. Toman si je nato lahko
privoščil nakup graščine Polhov Gradec in brezskrbno življenje. 10.000 gld. je podaril tudi
Slovenski matici.134
Na račun tega so se začeli krepiti slovenski liberalci. Ti so začeli organizirati tabore,
katerim se je nato moralo hočeš nočeš priključiti tudi vodstvo slovenske Narodne stranke. Kljub
nasprotjem takrat ne staroslovenci ne mladoslovenci še niso šli v frontalni spopad, ker so vedeli,
da to ne bi prineslo koristi nobeni strani. Bila je kriza v luči generacijske razlike.135
Ustavoverni veleposestniki so preko svojega časnika Laibacher Tagblatt obtoževali
slovenske poslance, da so na taborih spodbujali sovraštvo do nemške manjšine in rušili deželni
mir.136 Na Štajerskem pa so tamkajšnji nemško govoreči Štajerci zbrani v mariborskem društvo
Napredek organizirali protitabore ter svarili pred idejo Zedinjene Slovenije.137
Ob ponovni izvolitvi Coste za župana leta 1867 je prišlo do prvega napada nad Nemci
v Ljubljani. Privrženci slovenske stranke so se na zmago Coste odzvali z razbijanjem oken
Deschmannu in Hanslu, neizvoljenemu kandidatu ustavovernih veleposestnikov.138 Uprizarjali
so tudi mačjo muziko pred stanovanji nekaterih članov ustavovernega veleposestva. V
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naslednjih dneh je sledilo več pretepov po Ljubljani. Sokoli so napadali in pretepali člane
Turnerjev. Med navzočimi Sokoli se je nahajal tudi župan Costa.139
Župan Costa sicer v pretepih ni sodeloval, a je mirno gledal, kako so Sokoli napadli
Franca Mataiza in Valentina Tambornina. Ko so Sokoli pretepli Mataiza, je zahteval, naj
nadaljuje pot. Od oficiala glavne deželne blagajne, Augusta Ultscharja, ki je posredoval, je
zahteval enako – naj nadaljuje pot in naj ne pomaga Tamborninu. Pojavile so se celo priče, ki
so trdile, da je Costa odhitel do kavarne Gnezda in v njej zaklical: »Sokolci ven!« Tako je
dejansko še krepil izgred. Bil je tudi eden izmed tistih, ki so vdrli v Šantlovo hišo.140
Časnik Kmetijske in rokodelske novice je poskušal celoten dogodek prikazati v povsem
drugačni luči. Vpletenih naj bi bilo le nekaj Sokolov in pretepen bi naj bil le hlapec, ki je že
naslednji dan ponovno opravljal svojo delo. Časnik je zatajil in priredil dogodek ter ostro
napadel vse ostale kot lažnivce in hinavce.141 Tudi Slovenski narod se je razpisal o dogodku.
Članek se je pričel s pregovorom »Kdor išče, ta stakne« in tako že na začetku nazorno dal
vedeti, v katero smer gre. Zanikalo se je prav vse, kar je bilo možno. Celo: » ... slišali so, da so
svoje klobuke z želodi vred vsi cele domu prinesli, k večem če ga je eden ali drugi zgubil po poti
pri vaji v brzoteku in ni imel časa, da bi ga poiskal.« Časnik je nemške Turnerje tudi obsodil,
da so hodili okoli oboroženi itn. Članek se je zaključil z dolgim naštevanjem o tem, kaj mora
človek storiti, da bo deloval »taktvoll« in s tem so hoteli reči »nemško«. Pri tem so v omenjenem
članku našteli kup nepravilnosti, da se mora namesto plačila mitnine, mitničarja suniti v rebra
itn. Nemci in renegati142 so tisti, ki delajo po deželi zdrahe, kalijo javni red in mir.143 V drugem
članku že lahko beremo, da so Sokoli res premlatili nemške Turnerje. Časnik zavrača, da bi
Costa v tepežu sodeloval: »Kvasilo se je, da je dr. Costa za kmečkega fanta preoblečen po
krčmah za vino dajal in potem pri tepeži sam s kolom udrihal, akoravno je dokazano, da je
tačas bil v Postojni.« Vse ostale časnike so ponovno obtožili širjenja laži.144
Posledice izgredov so bile, da je deželni predsednik Siegmund Conrad pl. Eybesfeld
ustavil delovanje Južnega Sokola in ga nato tudi razpustil. Hkrati je še prepovedal petje ruske
himne. 25. septembra 1867 je bil suspendiran župan Costa in vodstvo policije izročeno
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okrožnemu komisarju Pajku.145 Slovenska stran je sestavila pismo, kjer so vlado in določene
politične stranke obtožili zastopanja lastnih interesov.
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Pri tem sicer niso imensko

poimenovali ustavovernih veleposestnikov, a je zaradi okoliščin bilo povsem jasno, koga so
imeli v mislih.
Costa je dal preko občinskega sveta razširiti tudi novico, da je policija delovala nasilno.
Na to obtožbo se je odzvalo Notranje ministrstvo na Dunaju ter obtožbo zavrnilo.147
Mestni svet je zadevo obravnaval 12. oktobra 1867. Bleiweis je hotel zadevo izročiti
pravnemu odseku, kjer so imeli Slovenci premoč 3 : 2, Deschmann pa policijskemu odseku,
kjer so imeli ustavoverni veleposestniki premoč 4 : 1. Suppan je predlagal vmesno variianto, tu
bi se zadeva predložila obema odsekoma. Obe strani sta privolili. Ob tem so na slovenski strani
spregledali, da so tako spet imeli ustavoverni veleposestniki večino 6 : 4. Skupni odsek je svoje
ugotovitve nato predstavil februarja 1868 in označil suspenz župana ter odvzetost policiji
pristojnosti na občini za nezakonit. Edini, ki je sklepom nasprotoval, je bil Deschmann. Takrat
je to bilo nerazumljivo dejanje, saj se je s tem postavil po robu svojim kolegom. Slovenska stran
je razumela sklepe kot podporo k rehabilitaciji Coste. Takrat se je zapletlo. Ustavoverni
veleposestniki so menili, da je bil suspenz nezakonit, niso pa podprli rehabilitacije. Kljub temu
je bil na seji marca 1868 z 12 glasovi ZA in 10 PROTI sprejet sklep o vnovični vzpostavitvi
mestne avtonomije in rehabilitaciji Coste. Julija 1868 je Costa ponovno zasedel mesto župana.
Takrat so ustavoverni veleposestniki že imeli večino in so po nekaj tednih Costo vrgli. Costa je
užaljen prepričal somišljenike k bojkotu občinskih volitev in tako je slovenska Narodna stranka
prepustila Ljubljano ustavovernim veleposestnikom za 14 let.148
Od začetka lahko v Laibacher Tagblatt beremo spravne besede. Slovenski strani se je
ponujalo roko in rešitve na osnovi liberalnih načel. Slovenska stran se je vedno bolj
radikalizirala in ni hotela o tem nič slišati. Hkrati je poskušala mobilizirati čim širše množice.
Ta mobilizacija se je izvajala načrtno preko taborov.149 Ti shodi so zanimivi, saj nam kažejo
miselnost govornikov. Maja 1869 je Costa izrabil tabor v Pivki in primerjal tabore v 16. stoletju
s tabori v 19. stoletju ter ob tem primerjal Turke z »nemškutarji«.150 Takšna primerjava laiku
na prvi pogled nič ne pove in se mu tudi najbrž ne bo zdela nevarna, a v 19. stoletju je bilo med
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slovenskim prebivalstvom še vedno globoko in močno zakoreninjeno sovraštvo do Turkov.151
Kako globoko je bilo to sovraštvo, nam pove podatek, da so takrat Turke še vedno nazivali z
dedni sovražnik, neverniki in zveri.152 Če pa se je kdo vedel brutalno, nekulturno ali arogantno,
se ga je vedno primerjalo s turškim pašo. Posledično je potrebno takšne govore razumeti kot
načrtno hujskanje slovenskega prebivalstva proti nemškim sosedom.
Melik ugotavlja, da je Kranjska bila zelo konservativna, slovenski kranjski politiki pa
dolgo časa pasivni, saj so se Slovenci politično organizirali prej na Štajerskem kot na
Kranjskem. Tudi pri ustanavljanju časnikov je Kranjska zaspala. Konservativnost se je kazala
tudi na drugih področjih. Ko je Radoslav Razlag postal deželni glavar, je to povzročilo
ogorčenje v vrstah Narodne stranke, ker je pač bil Razlag po rodu s Štajerske.153
Slovenski kranjski politiki so pričeli razmišljati širše šele z pojavom ideje Zedinjene
Slovenije. Pričeli so presegati deželne meje.
Za slovenske politike je bila narodnostna diferenciacija ključnega pomena. Z njo so
slovenski politiki ločili prebivalstvo na podlagi jezika. Pri tem so presegali deželne meje ter
uporabljali izraz Slovenci. Deželne meje so presegali tudi v svojih zahtevah, saj so pravice za
Slovence zahtevali tudi v sosednjih deželah. Ustavoverni veleposestniki so ravnali povsem
nasprotno. Narodnostni diferenciaciji niso pripisovali večje vloge. Ključni dogodki na
Kranjskem so se odvijali leta 1867, ko je prišlo do izgredov v Ljubljani. Ljubljanski župan
Costa je bil v izgredih osebno vpleten ter je kasneje izgubil svoj mandat. Costa ni bil le
pobudnik obstrukcije v Ljubljani, tudi je kasneje na taborih aktivno hujskal proti nemškemu
prebivalstvu. V nasprotju s slovenskimi kolegi so se ustavoverni veleposestniki zavzemali za
spravo in sožitje.
Navkljub sproženi narodni diferenciaciji Melik ugotavlja, da se je v mestih in trgih le
60 % prebivalstva odločilo za slovensko nacionalno orientacijo. Le na podeželju je število
izvoljenih slovenskih poslancev ustrezalo dejanskemu število slovenskega prebivalstva.154 Ali
je zaradi tega bilo podeželsko prebivalstvo na Kranjskem bolj zavedno in manj pragmatično
kot mestno prebivalstvo? Ustavoverni veleposestniki niso imeli programa, s katerim bi se
kmečko prebivalstvo identificiralo. Le-tega pa je imela slovenska Narodna stranka. K temu
moramo dodati še njihovo nasprotovanje vplivu Cerkve in s tem povezano agitacijo duhovnikov
proti njim in za slovensko Narodno stranko.155 V prid tej trditvi govore dejstvo, da se je kasneje
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s povsem enako težavo srečala tudi slovenska Narodna napredna stranka. Zato Melik zaključi,
da so premožnejši ljudje tako v mestih kakor na podeželju bili pragmatiki, ki jim je bore malo
bilo mar za nacionalno stvar ali nazorsko idejo. Želeli so le biti na oblasti in imeti osebne koristi.
Iz tega razloga so podpirali ustavoverne veleposestnike. Ko ti niso bili več na oblasti, so prešli
v slovenski liberalni tabor. Po zmagi Slovenske ljudske stranke pa v njene vrste.156

6. Zedinjena Slovenija
Slovenski politiki in misleci so v 19. stoletju razvili številne ideje in programe, npr.
Einspielerjev notranjeavstrijski koncept, Mariborski program iz leta 1865, Majarjev program
Ilirija itn. Vse ideje in programe je vodila želja po združitvi Slovencev.157
Že na drugi seji deželnega zbora v ustavni dobi, ki je potekala 8. aprila 1861, je bilo
govora o programu Zedinjene Slovenije. Najprej je imel govor Toman, ki je izrazil zahteve po
slovenskem jeziku. Bleiweis je izrazil upanje na pravičnost za Slovence tudi v koroškem,
štajerskem, istrskem in goriškem deželnem zboru ter izrazil željo po enem upravnem območju
za Slovence – Zedinjeni Sloveniji.158
Slovenski politiki so razumeli deželno pripadnost kot oviro pri združevanju Slovencev.
Njihov program Zedinjena Slovenija je namreč predvideval novo administrativno enoto ali
drugače – novo deželo. Čeprav so na slovenski strani ves čas trdili, da ne želijo nove dežele,
ampak le administrativno enoto, bi de facto nastanek takšne enote pomenil novo deželo. Zato
so jim historične dežele predstavljale oviro. V mislih imam Koroško in Štajersko, ki ju niso
mogli v celoti vključiti v novo administrativno enoto, ker bi tako anektirali preveč Nemcev.
Zahtevali so separacijo obeh dežel, čemur niso nasprotovali le Nemci, ampak tudi deželni
patrioti slovenske narodnosti. Drugače je bilo na Kranjskem, kjer so Slovenci imeli prevlado in
bi bila vključena dežela v celoti.159
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Ustanovitev Zedinjene Slovenije bi bil hkrati tudi prvi korak k ukinitvi dualizma in
uvedbi federalizma.160 Štajerski slovenski liberalci, katerih center je bil v Mariboru, so preko
časnika Slovenski Narod odločno in jasno zahtevali uresničitev programa Zedinjena Slovenija.
Idejo za program so okrepili ter zanj pridobili širšo podporo.161
Slovenski politiki so za širjenje svojih idej oz. po mnenju ustavovernih veleposestnikov
za hujskanje uporabljali tudi tabore. Ustavoverni veleposestniki so program Zedinjene Slovenije
označili za utopičnega – frazo za navduševanje množic. Po njihovem mnenju je bil namreč
program v praksi popolnoma neizvedljiv, ker bi morali najprej kraljevini Italiji vojaško odvzeti
Benečijo in verjetno prav tako Ogrski predele, kjer so živeli Slovenci. Enako sta svoj NE izrekli
deželi Štajerska in Koroška. Ustavoverni veleposestniki so ocenjevali takšno politično tvorbo
kot povsem nacionalno, čemur so seveda nasprotovali. Poleg tega so tudi ocenjevali, da bi se
apetiti nato le še večali.162
Ustavoverni veleposestniki tudi niso podpirali zahtev slovenske strani, da bi morale biti
vse table železniških postaj, ki so ležale v okviru Zedinjene Slovenije, izključno v slovenskem
jeziku.163
Leta 1870 se je kranjski deželni zbor v adresi izrekel za Zedinjeno Slovenijo, leto kasneje
pa so v adresi le izrazili željo.164
Laibacher Tagblatt je leta 1879 poročal, da so se na slovenski strani začeli pripravljati
na deželnozborske volitve, kar je bilo vidno predvsem v poplavi člankov, kjer se je zahtevalo
Zedinjeno Slovenijo. Kranjsko, Istro in del Štajerske naj bi združili in Ljubljano imenovali za
prestolnico. Politično agitacijo so na deželi vedno prepustili duhovnikom. Kakor hitro je bila
sprožena akcija, so se v slovenskem taboru že pokazale razpoke med staroslovenci in
mladoslovenci. Laibacher Tagblatt je to pripisal boju za primat, hkrati pa je program označil
za sredstvo, s katerim so želeli določeni nesposobni politki priti do dobro plačanih služb.165
Enako mnenje je časnik izrekel leta 1881. Zapisal je, da se je slovenstvo vrtelo ves čas v krogu.
To je bilo potrebno pripisati egoizmu slovenskih politikov, ki jih označi tudi kot literarno kliko.
Slovenski politiki so po njihovem mnenju le izkoriščali idejo slovenstva za lastne egoistične
cilje. V tem so si bili enaki tako staroslovenci kakor mladoslovenci.166 Če bi lahko, bi slovenski
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voditelji najraje potegnili okoli slovenskega ozemlja kitajski zid, da bi lahko narod še naprej
držali v nevednosti ter ga obvladovali.167
Leta 1889 so se mladočehi zavzeli za krepitev deželne avtonomije. To bi koristilo
Čehom v nasprotju z Nemci. Slovenci so v Kranju večino že imeli. Drugačna je bila podoba v
drugih deželah, kjer so prebivali Slovenci. Krepitev deželne avtonomije bi status Slovencev v
teh deželah potencialno zapletla. Poleg tega bi to bilo še bolj neprijetno za združitev Slovencev
po programu Zedinjene Slovenije. Laibacher Wochenblatt je ocenil, da bi tako Slovenci v
sosednjih deželah prišli »izpod dežja pod kap«. Časnik je bil mnenja, da bi se tako na široko
odprla vrata za teptanje pravic po § 19, kot se je to dogajalo na Ogrskem.168 Posredno je priznal,
da status Slovencev v sosednjih deželah ni bil takšen, kot bi moral biti po črki zakona. Ponovno
je zagotovil zagovarjanje enakopravnosti, ko je branil § 19.
Leta 1890 je bil ob poročilu finančnega odseka o proračunu deželnega zaklada za leto
1891 prvi govornik Ivan Hribar. Ta je naštel precej področij in primerov, kjer so bili Slovenci
v primerjavi z Nemci še vedno zapostavljeni.169 Winkler je prvi odgovarjal in najprej označil
Hribarjev govor kot dolg politični govor, ki v večini ni imel kaj skupnega s temo – sprejetje
deželnega proračuna. Nato se je Winkler dotaknil tudi programa Zedinjene Slovenije in pritegnil
Hribarja k temeljitejši obrazložitvi oz. temeljitejšim rešitvam posameznih problemov.
Predvsem je želel doseči združitev in tako dobiti podporo v drugih deželnih zborih, zanimalo
ga je, kako nato deliti deželne zaklade in kaj storiti z novo pridobljenimi narodnostnimi
manjšinami. 170 Toda odgovora ni dobil. Adolf Schaffer je govor Hribarja označil za
nepotrebnega in izventematskega: » ... zum Fenster hinaus gesprochene Rede.« Tavčar je
ironično odgovoril: »Schadet ja nichts! [Škodi ne]«. Schaffer je program Zedinjene Slovenije
oz. kot ga je on imenoval Velike Slovenije označil za utopijo in agitacijsko sredstvo,
ustanovitelje programa pa za revolucionarje, ker omenjeni program ne bi mogli izpeljati brez
nasilja do obstoječih dežel. Zmotila ga je tudi dvoličnost slovenskih politikov, ki so po njegovih
besedah v državnem zboru zagovarjali obstoj historičnih dežel, v deželnem zboru oz. v javnosti
razkosanje dežel in oblikovanje »državnih« tvorb na nacionalnih osnovah. Ta eksperiment je
označil za zelo nevarnega, ki bi lahko ogrozil obstoj Avstrije.171 Tavčar je podprl Hribarjevo
poseganje v razprave čez meje teme in bil celo mnenja, da je bilo to potrebno. Nekako v smislu,
da je bilo potrebno izkoristiti priložnost, ki se je ponujala. Tudi v nadaljevanju je na dolgo in
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široko podprl Hribarja. Ob tej ugodni priložnosti je celo že tako presegel govor Hribarja, da mu
je ta iz klopi zaklical, da ne sme mešati stvari iz njegovega govora. Priznati je moral, da
germanizacije ni bilo, a je po njegovem mnenju še vedno predstavljala veliko nevarnost za
slovenstvo. Nato se je tudi posvetil Zedinjeni Sloveniji in zatrdil, da tega programa niso sprejeli
v svoj politični program in da je »zjedinjena Slovenija sijajno propala«. Bil je mnenja, da je
Schaffer v tej zadevi Winklerja po krivici napadal! Schaffer je iz klopi vprašal, kdaj je v tej
zadevi napadal Winklerja. Je pa nato bolj podrobno obrazložil, kako so si predstavljali
Zedinjeno Slovenijo. Ni šlo za politično-državno tvorbo, ampak le za združitev vseh Slovencev
v eno administrativno enoto, ne da bi pri tem nastala škoda državi ali deželam. Pri tem je omenil,
da so nekaj podobnega želeli Čehi in da so nekaj podobnega že imeli Italijani na južnem
Tirolskem. 172 Za Tavčarjem je kot govornik nastopil Schwegel. Slovenski strani je priznal
pravico do odprtja politične razprave, čeprav to ni bila tema seje. Najprej se je posvetil
programu Zedinjene Slovenije. Pri tem je izpostavil, da je bil cilj programa Slovence Kranjske,
Štajerske, Koroške in Primorske spraviti pod eno višje deželno sodišče. Drugi cilj je bila
ustanovitev sodne akademije, ki bi dajala pravnike z znanjem slovenskega ali hrvaškega jezika.
Po njegovem mnenju so med slovenskimi poslanci že v začetku obstajale razlike. Tako bi naj
Tavčar želel pridružiti le slovenski del Goriške in Trsta, medtem ko bi Svetec priključil vse.
Hkrati je slovenska stran s Kersnikom zahtevala, da bi morali vsi pravniki, ki bi služili v tem
novem sodnem okrožju položiti pravni izpit v slovenskem jeziku. Schwegel je opozoril na
diskriminatornost takšnega ukrepa proti drugim narodom ter na neskladnost z državnimi
interesi. Schwegel se je strinjal, da je Italiji uspelo z združitvijo presenetiti. Iz tega sklepa, da
je bilo združevanje na neki nacionalni osnovi izredno nevarno za Avstrijo in njeno celovitost.
Menil je, da so tudi načrti o neki južnoslovanski uniji in trializmu bili izredno nevarni. Ob tem
je poudaril, da se tudi z dualizmom ni strinjal. Nato se je posvetil očitkom o germanizaciji ter
jih zavrnil kot popolnoma neresnične glede na stanje v deželi. Izpeljavo programa Zedinjene
Slovenije je videl le tako, da bi se v celoti vse sloveniziralo ter izključilo nemško in italijansko
prebivalstvo. Ker pa je bilo govora tudi o priključitvi Hrvaške, bi po mnenju Schwegla to
zahtevalo rušitev dualizma, kar bi lahko imelo uničujoče posledice za obstoječi mir in zaradi
tega je bil odločno proti temu programu. Dejal je še, da so slovenski poslanci pogosto postavljali
zahteve brez postavljanih temeljev. Schwegel je pribil: »Vi velikokrat najprej razvijete cvet,
šele nato steblo.«173 Zato je Schwegel dal nasvet slovenskim poslancem, najprej temelji in
potem propagiranje med ljudstvom. Schwegel nikakor ni odrekal te pravice Slovencem: »Mi
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nismo proti temu, da se vse naredi za razvoj in izobrazbo naroda na Kranjskem. Proti temu
nikoli nismo nastopali.«174 Bil je preprosto mnenja, da so slovenski poslanci kritična vprašanja
le zlorabljali v politično-propagandne namene s ciljem pridobiti čim več glasov volivcev, ne da
bi pred tem opravili »domačo nalogo«. Nato je slovensko stran odkrito vprašal, zakaj so v deželi
rušili mir: »Moji gospodje! Mi smo vrsto let skupaj sodelovali. Veliko tem, ki so bile sporne,
nismo načenjali. Zakaj ste Vi sedaj naenkrat pričeli to sodelovanje motiti? Zakaj sedaj sklenjate
sklepe, ki le provocirajo manjšino v tej častiti hiši in deželi?«175 Ko je Schwegel končal z
govorom, se je oglasil Apfaltern. Ta je le na kratko dejal, da so razpravljali o vsem drugem, le
o temi ne, da je bilo ozračje v dvorani vidno naelektreno in predlagal njen zaključek, kar je tudi
bilo sprejeto. 176 Zadnjo besedo je imel poročevalec Klun. Tudi ta je zavrnil trditev, da so
poskušali s programom Zedinjene Slovenije trgati in kosati avstrijske dežele. Trdil je, da je to
bila le administrativna združitev v smislu enega okrajnega sodišča in v soglasju z vlado. Obtožil
je poskusa kosanja in trganja nasprotne strani, ko so želeli uvesti uradni nemški jezik po vsej
Avstriji in v ta namen izločiti Galicijo in Dalmacijo.177
Slovenski politiki so v začetku 20. stoletja bili razočarani nad avstrijskim
parlamentarizmom. Uvedba splošne in enake volilne pravice ni razbremenila napetih
mednacionalnih odnosov. Hribar je zato v državnem zboru izrazil prepričanje, da bi rešitev bila
možna le z uvedbo avtonomij, torej federalizacije, ki bi jo moral izvesti državnik na
absolutistični način.178
Slovenski politiki so poskušali s programom Zedinjene Slovenije ustvariti novo
administrativno enoto. Na ta način so poskušali združiti Slovence ter širiti idejo o nacionalni
pripadnosti. Ustavoverni veleposestniki so vsakršni program, ki je temeljil na nacionalni
osnovi, označevali za nevarnega, saj so v tem videli rušenje notranje ureditve. Hkrati so bili
prepričani in so opozarjali, da bi se lahko prav vsak narod razvijal tudi brez nacionalnih
administrativnih enot.
Ustavoverni veleposestniki so medtem poskušali razširiti svojo bazo ter pridobiti nove
volivce in podpornike tudi izven veleposestva. V ta namen so ustanovili Ustavno društvo.
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7. Ustavno društvo
7. 7. 1868 ustavoverni veleposestniki ustanovijo Konstitutioneller Verein (Ustavno
društvo). Pripadnike društva so imenovali tudi ustavoverci. Ustavoverci so Ustavna društva
ustanavljali po vsej državi. Cilji društva so bili: nadaljevanje demokratizacije, izločitev Cerkve
z vseh področjih javnega življenja, gospodarski razvoj kmeta in obrtnika. Člani so bili proti
nacionalnim razprtijam ter podpirali kulturni napredek s pomočjo nemškega jezika. Njihov
program ni odstopal od programov ustavnih društev v drugih deželah. 179 Ustanovitve se je
udeležilo 138 ljudi. V društveni odbor so bili izvoljeni: Suppan (za predsednika), Deschmann,
Schaffer, Kaltenegger, Robert Schrey,180 Edmund Trpin, August Dimitz, Frederich Keesbacher
in Raimund Pirker. Takoj so nasprotovali papežu in si tako zaprli vrata pri duhovščini.
Poudarjali so škodljivost nacionalne ideje za državo. Deschmann je na seji septembra 1868
predlagal tisk brošure v slovenskem jeziku, s katero bi poučili preprosto ljudstvo o pomenu
ustavnih zakonov, kar je tudi bilo sprejeto.181
Leta 1869 je število članov v društvu naraslo na 540. Okoli dve tretjini članov je
prihajalo iz Ljubljane. Skoraj polovica članov iz Ljubljane je prihajala iz vrst uradništva, druga
polovica iz vrst svobodnih poklicev, trgovcev, obrtnikov in hišnih posestnikov. Člani, ki niso
prihajali iz Ljubljane, so bili najpogosteje uradniki, trgovci, obrtniki, gostilničarji itn. Zelo malo
je bilo včlanjenih veleposestnikov s plemiškimi nazivi.182 Kar kaže na to, da so bili plemiči zelo
stanovsko orientirani ter so se povečini družili le s sebi enakimi in niso pristopali k društvom.
Deschmann, Schaffer, Schrey in Kaltenegger so bili hkrati tudi vidni predstavniki
ustavovernih veleposestnikov. Posledično se vprašamo, v kakšnem odnosu sta si bila Ustavno
društvo in Klub ustavovernih veleposestnikov. Ustavno društvo je bila podaljšana roka kluba,
zato so bili program in ideje identični. Razlika je bila le v tem, da so se na društvenih sejah bolj
ukvarjali z lokalnimi kot državnimi temami. Ustavno društvo je delovalo predvsem na lokalni
ravni in želelo odigrati vidno vlogo pri širjenju idej med prebivalstvom. Ustavoverni
veleposestniki so bili politična grupacija oz. klub, ki je deloval v političnih telesih in
predstavništvih. Ustavoverni veleposestniki in Ustavno društvo sta sicer dva različna pojma, ki
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sta bila na Kranjskem nezdružljivo povezana. Ustavoverni veleposestniki so bili aktivni
predvsem v prvi kuriji in parlamentu, Ustavno društvo pa je bilo aktivno na lokalni ravni in v
ostalih kurijah.
Z ustanovitvijo Ustavnega društva so želeli ustavoverni veleposestniki v svoje vrste
pritegniti tudi ljudi, ki niso spadali v prvo kurijo. Torej je bil njihov cilj širiti svojo bazo navzdol
ter zajeti širše sloje prebivalstva. Preko Ustavnega društva so nato nastavljali kandidate za
ostale kurije. V kolikor bi bili z društvom uspešni, bi društvo prej ali slej zagotovo preraslo v
politični klub. Tako daleč ni prišlo, saj se društvo ni preveč uspešno širilo. Ostalo je
skoncentrirano v Ljubljani in ideje niso zajele podeželja. Razloge za to moramo iskati v
politični orientaciji proti Cerkvi. Podeželje je bilo takrat globoko verno in konservativno.
Župan, duhovnik in učitelj so imeli glavno vlogo. Posledično je največjo oviro pri širjenju
Ustavnega društva na podeželju predstavljalo njegovo nasprotovanje Cerkvi. Ta prepad je
izkoristila Narodna stranka, ki je podpirala Cerkev. Posledično so duhovniki marsikje agitirali
za Narodno stranko in proti ustavovernemu društvu.183
Jedro programa Ustavnega društva je bilo poudarjanje pomena ustave, ustavnosti in
ločitev Cerkve od države. K razpravljanju o družbenih problemih so vabili vse, ki so
izpolnjevali svoje dolžnosti do države ne glede na njihov stan. Povsem so sledili praksi in
miselnosti liberalcev po enakopravnosti.184 Zavzemali so se za neposredne volitve v državni
zbor.185
Do prvega zapleta je prišlo na oktobrski seji leta 1868, ko je Pirker predlagal, da bi
društvo nasprotovalo osnutku zakona o enakopravnosti slovenščine in nemščine, ki ga je
predlagala slovenska stran. Pirker je namreč trdil, da sta bili v tretjem in četrtem razredu
dovoljeni le dve uri nemščine na teden, kar je bilo po njegovem mnenju premalo. Slovenskim
politikom je očital, da so se sami sporazumevali v nemškem jeziku, mladini pa znanje nemščine
odrekali. Razburil je Luko Svetca, ki je bil navzoč kot vladni komisar. Svetec je pojasnil, da so
s tem zakonom želeli predpisati minimalno dve uri nemščine na teden. Govor Pirkerja je označil
za politično škodljivega, s čimer se ostali člani društva niso strinjali. Večina je bila mnenja, da
Svetec sploh ni imel pravice govoriti. Suppan je nato moral obrazložiti, da je Svetec imel
pravico govoriti, a je to zlorabil za zagovarjanje slovenskega predloga.186
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Leta 1869 je Deschmann postal predsednik društva, ker je Suppan imel kot župan in
novoizvoljeni sodnik državnega sodišča preveč dela.187
V društvu so bili proti federalizmu, proti programu Zedinjene Slovenije in za ohranitev
historičnih dežel, bili so proti nacionalnim diferenciacijam. Deschmann je poudaril, da so bili
Slovenci in Nemci povezani zaradi bojev z Madžari.188
Ko so ustavoverni veleposestniki izgubili oblast v deželi in nato še v Ljubljani, je pričelo
upadati tudi število članov v Ustavnem društvu. Ta odhod članov si moramo razložiti s
pragmatizmom ljudi. 189 Ko so v osemdesetih letih pričeli umirati stari člani ustavovernih
veleposestnikov, je tudi Ustavno društvo postalo vedno bolj neaktivno. Člani Ustavnega društva
se niso več sestajali po enkrat mesečno, ampak le še enkrat letno.190 To je hkrati tudi izredno
dober dokaz, kako povezana je bila usoda ustavovernih veleposestnikov in Ustavnega društva.
Društvo je dobilo nov zagon v Schweglovi dobi. Ustavno društvo se je preimenovalo v
Nemško društvo. Matić v tem razume preobrazbo ustavovernih veleposestnikov iz liberalcev v
nacionaliste.191 S tem se ne strinjam in trdim, da je bilo Nemško društvo še naprej liberalno
ustavoverno usmerjeno. Pregled in ocena Schweglove osebnosti nam zagotavlja, da je bil to
politik, ki je želel in služil v dobro cesarju, državi, deželi in skupnosti. Številna njegova dela in
predlogi nam potrjujejo, da je podpiral vse, kar je koristilo deželi, ter se pri tem ni oziral na
nacionalnost. Odlična primera, ki to potrjujeta, sta bila gradnja dolenjske železnice 192 in
pogodba s sodelovanjem med ustavovernimi veleposestniki in slovenskimi liberalci. Trdim, da
je povsem napačno predstavljati izraz »nemško« skozi prizmo nacionalizma. V devetdesetih
letih imamo opraviti z dvema pomembnima faktorjema, krepi in zaostruje se nacionalno
vprašanje, pri političnih klubih je mogoče opazovati fenomen iskanja novega imena. Tako
dobimo na Kranjskem Narodno napredno stranko in Slovensko ljudsko stranko. Kar ne pomeni,
da se je Slovenska ljudska stranka odmaknila od katolištva, ker ni nosila v svojem imenu izraza
»katoliška«, ali da je bila ta stranka samo slovenska. Iz vseh naštetih razlogov menim, da
Schweglov cilj ni bila radikalizacija društva, ampak je kot spreten diplomat pričel pod eno
»streho« združevati vse nemške in nemško prijazne elemente v deželi. V društvu je pričel
krepiti in večati članstvo, vanj so prišli tudi t. i. radikalni elementi, ki niso imeli neke širše
vidne vloge.
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Schweglu je uspelo ponovno oživiti društvo. Vendar se ni mogel približati zlatim časom
v Deschmannovi dobi.
Z Ustavnim društvom so ustavoverni veleposestniki poskušali pridobiti nove člane in
širiti svojo volilno bazo. Bolj ali manj uspešni so bili le v večjih mestih ter med uradniki,
trgovci, obrtniki itn. Deloma moramo to pripisati dejstvu, da je mestno prebivalstvo bilo
indefirentno do pojma narodnosti. Melik zapiše, da se je le 60 % prebivalcev zavestno odločilo
za slovensko narodnost,193 kar pa seveda ne pomeni, da se je ostalih 40 % odločilo za nemško.
Nižjih slojev njihov program ni dosegel, saj niso imeli socialnega programa. Povsem pa
so zatajili na podeželju. Ustavno društvo ni imelo programa, s katerim bi pritegnili kmečko
prebivalstvo. Kmečko prebivalstvo je bilo konservativno. Povrhu vsega so na podeželju vidno
vlogo igrali duhovniki,194 ki so bili proti programu Ustavnega društva ter so pogosto agitirali
proti njim oziroma za Narodno stranko.
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8. Deschmannova doba (1868–1880)
Karel (Dragotin) Deschmann, politik, poslanec deželnega in državnega zbora, pisatelj,
naravoslovec, direktor Kranjskega deželnega muzeja, književni kritik, glasbenik, fizik,
astronom, botanik, zoolog, mineralog, geolog, meteorolog, etnograf, numizmatik, arheolog in
zgodovinar; rojen 3. januarja 1821 v Idriji in umrl leta 1889 v Ljubljani.195
Deschmann je spočetka bil član Narodne stranke. Leta 1861 je v državnem zboru
nasprotoval svojim slovenskim kolegom, saj z njimi ni delil enakih nazorov ter prešel v vrste
ustavovernih veleposestnikov. Stariha ugotavlja, da je Deschmann smatral, da le z resnico
človek pride do spoznanja in napredka. Določene izjave svojih slovenskih kolegov pa je označil
za: »… prazno, neuspešno … klavrno narodnostno javkanje in jezikovne jeremijade«.196
Na državni ravni so se liberalci, tudi ustavoverni veleposestniki, v šestdesetih in
sedemdesetih letih borili za utrditev ustavnosti in parlamentarizma.197 Nemški liberalci, večkrat
imenovani tudi staronemški liberalci, so pogosto sodelovali ali pa imeli vsaj redne stike z
nacionalnimi liberalci. Oboje je družil skupni nasprotnik – Cerkev. Razhajali so se v vprašanju
ideje nacionalnosti. Staronemški liberalci so namreč v tem obdobju zagovarjali patriotsko
stališče.198
Leta 1868 se je v Laibacher Zeitung pojavil zanimiv članek z naslovom Was haben die
Nationalen versprochen und was haben sie gehalten? Članek je analiziral štiriletno obdobje
vladavine slovenske Narodne stranke in stranki pri tem očital, da niso zasledovali nacionalnih
interesov, ampak le cilj, kako ostati na oblasti. »Nemškutarjem« so v Narodni stranki očitali,
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da so bili krivi, da se v šolah ni poučevalo slovensko in v uradih uradovalo v slovenščini. Razen
peticije v slovenščini in Bleiweisovega šolskega zakona niso naredili nič. Šolski zakon se ni
uveljavil v šoli sv. Jakoba, ki se je financirala z občinskim denarjem in kjer bi lahko ta zakon v
praksi preverili. Tudi v občinskem svetu so slovenski politiki govorili nemško, kakor njihovi
osovraženi nasprotniki. Edini uspeh, ki so ga lahko pokazali, je bil dnevni red v obeh jezikih.
Slovenski strani se je očitalo, da je vse priimke tretje kurije slovenizirala, četudi so bili
nemški.199
V Ljubljani so ustavoverni veleposestniki leta 1868 dobili premoč. Dobili so 10 od 12
mest. Izoblikoval se je krog t. i. »trinajsterih« – privržencev Centralnega odbora. Načeloval jim
je Deschmann. V njem so bili še: trgovski družabnik Leopold Bürger, Kaltenegger, ravnatelj
trgovske šole Ferdinand Mahr, hišni in realitetni posestnik Andreas Malitsch, odvetnik Anton
Pfeffer, trgovec in hišni posestnik Nicolaus Recher, trgovec Vinzenz Seunig, višji inženir v
državni službi Wenzel Stedry, odvetnik Josef Suppan, odvetnik Franz Supantschitsch, pravnik
in deželni svetnik Anton Schöppl in trgovec Edmund Terpin. Kljub prevladi ustavovernih
veleposestnikov je Costa dobil županske volitve. Privrženci slovenske stranke so se odzvali z
razbijanjem

oken

Deschmannu

in

Hanslu,

neizvoljenemu

kandidatu

ustavovernih

veleposestnikov.200
Ustavoverni veleposestniki so upali in menili, da bodo po zmagi na volitvah leta 1869
lahko v svoj klub pritegnili slovenske liberalce ter tako dosegli združitev na programski osnovi.
Propagirali so Suppana – župana vseh meščanov.201 Suppan je imel govor tako v slovenskem
kakor nemškem jeziku. V svojem govoru je poudaril, da niso želeli omejevati nacionalnih ali
jezikovnih pravic kogar koli. Zavzemali so se za napredek. Mladoslovenci seveda teh namigov
niso sprejeli in so raje ostali v slovenskem Narodnem klubu.202 Najbolj jasno so to izrazili v
članku z naslovom Mladoslovenci in Nemci in nemškutarski liberalci.203 Potrebno je dodati, da
je v tem času Valentin Zarnik204 podaljšal dogovor s konservativci.205 Problem mladoslovencev
je bil strah. Če bi se povezali z ustavovernimi veleposestniki, bi jih ostro in silovito napadli
staroslovenci. Ta napad bi verjetno bil hujši, kot ga je doživel Deschmann. Ali bi preživeli ta
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napad? Samostojno zagotovo ne. Tako jim resnično ne bi preostala le spojitev z ustavovernimi
veleposestniki.
Leta 1868 se je v časniku Laibacher Tagblatt na to temo uradovalnega jezika pojavil
zanimiv članek, v katerem so zagovarjali tezo, da je bilo treba ločevati med prebivalstvom
Ljubljane, prebivalstvom mest in trgov ter podeželskim prebivalstvom. Prebivalstvo mest (tudi
Ljubljane) in trgov se je že v zibelki naučilo tako nemško kakor slovensko in mu tako noben
jezik ni bil tuj. Podeželsko prebivalstvo ni bilo sovražno nemškemu jeziku in nemštvu, ampak
ga je sprejemalo kot svoje dobro. Sovražno so bili naravnani proti nemštvu le slovenski časopisi
in slovenski poslanci. Pisec je bil trdno prepričan, da sta nemščina in nemški element imela za
deželo in vse prebivalstvo le pozitivne učinke.206
Leta 1868 so v deželnem zboru slovenski poslanci izglasovali »postavo ... kako naj se
vsled 19. § državne osnovne postave o splošnih državljanskih pravicah uresniči ravnopravnost
slovenskega jezika v javnih šolah in uradnijah«. Cesar predloga ni podprl. V obrazložitvi so
bili slovenski poslanci seznanjeni, da se je področje šolstva medtem že uredilo s šolskim
zakonom, ki je pričel veljati leta 1869. Določbe o uradnem jeziku so spadale v pristojnost
izvršne oblasti. Predlog je bil v nasprotju s § 19. Slovenski deželni poslanci so tako presegali
svoje področje ter želeli sprejetje lepo zvenečega predloga o enakopravnosti, ki je prinašal vse
drugo kot to, kar so zapisali v naslovu.207
Kako si je Narodna stranka predstavljala enakopravnost po § 19, nam kaže tudi sledeči
primer. Leta 1868 je bil v deželnem zboru izglasovan zakon Zastran razdelitvi sopašnikov in
menjalnih zemljišč. Slovenska večina je zakon izglasovala le v slovenskem jeziku, predlog
ustavovernih veleposestnikov o zakonu v nemškem jeziku pa je zavrnila. Odgovor vlade je bil
sledeč: »Sklenitev zakona tudi v nemškem besedilu je bila namreč v deželnem zboru zahtevana
in to zahtevo je treba priznati že po 19. členu državnega temeljnega zakona o splošnih pravicah
državljanov kot dobro utemeljeno, toliko bolj, ker je po patentu z dne 27. decembra 1852 za
zakone avtentičen nemški tekst ... in ker v deželi, v kateri je nemški jezik tudi deželni jezik, ni
mogoče dopustiti, da bi bil avtentičen tekst sestavljen šele s prevodom brez direktnega sklepanja
deželnega zbora.« Slovenski poslanci so morali popustiti in leta 1869 so tudi zakonsko priznali
oba deželna jezika za pristna. Vlado so prosili, naj svoje predloge prav tako sestavlja v obeh
jezikih. S čimer se je vlada tudi strinjala ter bila to pripravljena upoštevati, kolikor je le bilo
mogoče.208
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Potrebno je še omeniti vprašanje Judov. Ljubljanski svetnik Horak, član Narodne
stranke, je postavil zahtevo o vnovičnem aktualiziranju privilegija o izgonov Judov iz
Ljubljane, ki je bil pridobljen leta 1515. Zahteva je bila predana pravni sekciji in poročilo je
pripravil Kaltenegger. Ta je zahtevi oporekal zaradi:
-

gospodarske neumestnosti in škodljivosti;

-

dvomljivosti tega starega ukrepa, ki je bil v nasprotju z uveljavljanjem svobode po
preseljevanju, nedotakljivosti, enakosti človekovih pravic, splošnimi državnimi
koristmi ter nezdružljiv z načelom enakosti;

-

nevzdržnosti argumenta, da so bili Judje državi nevarni.

Zato je Kaltenegger sodil, da Horakovega predloga ni bilo mogoče uveljaviti in uskladiti z
avstrijskimi zakoni. Predlog se ni obravnaval. Kalteneggerja sta podprla njegova kolega v
pravni sekciji – Suppan in Strahl. Proti sta bila Bleiweis in J. Zupanec, ki sta zagovarjala
ohranitev dekreta iz leta 1819, ki je prepovedoval Judom 209 naselitev, daljše bivanje in
krošnjarjenje po Kranjskem. Vprašanje nato nikoli ni prišlo na občinski dnevni red. Rešeno je
bilo z decembrsko ustavo leta 1867.210 Na tem mestu se je pokazal antisemitizem, ki je vladal
v Narodni stranki, medtem ko so se ustavoverni veleposestniki zavzeli za Jude.211
Antisemitizem je med slovenskimi politiki ostal prisoten tudi kasneje. Tako je Katoliška
narodna stranka leta 1901 izdala knjižico za volivce in v njej zapisala: »… a za vse krivice so
glasovali liberalni poslanci, katere vodijo judje …«.212
Leta 1868 izgubi slovenska stran ljubljanske občinske volitve. Ustavoverni
veleposestniki so pred volitvami poudarjali, da slovenska stran v svojem štiriletnem mandatnem
obdobju ni naredila nič oz. zelo zelo malo iz svojega programa. Celo se ga ni držala – slovenski
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politiki so še vedno govorili nemško. 213 Na slovenski strani so po volitvah trdili, da so
ustavoverni veleposestniki zmagali s pomočjo vlade in s trosenjem laži. Slovenskim volivcem
so celo očitali pragmatizem.214
Župan je postal Suppan. Slovenski politiki so, kjer je le bilo možno, ovirali delo novega
župana; tudi pri povsem nepolitičnih zadevah. 215 Slovenska obstrukcija v Ljubljani je
povzročila, da so leta 1869 ustavoverni veleposestniki dobili ljubljanski občinski svet in v njem
imeli večino vse do leta 1882.216
Narodni poslanci so septembra 1869 poskusili doseči vodenje zapisnikov deželnega
zbora izključno v slovenskem jeziku – proti temu se je vlada odzvala.217 V deželnem zboru je
bila burna razprava. Slovenska stran je to predstavila v povsem svoji luči. Razburjali so se, da
je minister za notranje zadeve Giskra zahteval od deželnega zbora vodenje zapisnikov, ki so jih
pošiljali na Dunaj v nemškem jeziku. Costa je predlagal, naj pismo in zahtevo preučita ustavni
odsek in da razpravo preložijo do poročila ustavnega odseka.218 Kaltenegger se s tem ni strinjal
in predlagal je upoštevanje vlade ter vodenje tudi v nemškem jeziku. Na ta način bi do Nemcev
spoštovali § 19.219 Prvi se je odzval Costa, ki je trdil, da ni za vladni predlog, ampak le za
ministrovega. Nato je poudaril, da je bil deželni zbor podrejen le cesarju. Sledil je napad na
predgovornika, ki je omenil § 19. Po njegovem se lahko na ta paragraf začnejo sklicevati šele,
ko bodo enake pravice dali Slovencem na Koroškem in Štajerskem. Ošvrknil je tudi Trst,
Gorico in Istro, kjer so bili zapisniki zgolj italijanski.220 Costo je podprl tudi Toman in ob tem
še dodatno napadel ustavoverne veleposestnike: »Vam ni prav, ker vedno le našo škodo hočete,
ker se »slovenskega« ogibljete. To je vaš princip! (Pohvala – Beifall.) Ali je to doslednost, ako
pravico eno ali drugo leto spreminate tako? (Dobro! – Gut!).«221 Franc Kromer je odgovoril
Costi, da morajo spoštovati celotno oblast in ne samo cesarja. Glede Koroške in Štajerske je
dejal, da to ni bila osrednja zadeva kranjskega deželnega zbora; prešel je na napad na slovenske
poslance. Obtožil jih je, da so želeli iz enakopravnosti obeh jezikov narediti za uradni jezik le
slovenščino (čemur je glasno pritrdil Dr. Zarnik: O, ja! – O, da!). Slovensko stran je Kromer
obtožil, da je s tem namerno kršila zakon o enakopravnosti ter kratila pravice nemško govorečih
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prebivalcev Kranjske. Po njegovem mnenju se je slovenska stran brez razloga pritoževala nad
ukazom ministra. Vprašal je slovenske poslance, o čem bi se sploh radi pogajali. Zakon je bil
jasen in je vsem dajal enake pravice. Razpravljanje in pritoževanje slovenske strani je kazalo,
da z enakopravnostjo niso mislili resno. 222 Kromer je tako popolnoma obrnil vso »orožje«
slovenskih poslancev; a ni še bilo konca. Zarnik je bil naslednji govorec. Glede argumenta,
kateri je bil uradni jezik pred leti, je dejal, da so tudi na Ogrskem imeli stoletja kot uradovalni
jezik latinščino, ki je leta 1869 nihče na Ogrskem ne bi več vpeljal. Ošvrknil je tudi slabo znanje
slovenskega jezika med uradniki in krivdo pripisal vladi. Hkrati je obtožil vlado zatiranja
narodnih uradnikov. Sledil je težak udarec za ustavoverne veleposestnike: »Tudi ne morem
zapopasti, kako je to, da bi se gospod Kromer za nemški jezik potezati imel; to bi bila njegova
dolžnost, ako bi gospod Kromer rojen Nemec bil; ali on je rojen Slovenec in on ni nikdar trdil
protivnega. V obče moram reči, da vidim tu le enega nemškega poslanca in to kočevskega
mesta, in protivna stranka, akoravno voljena po velikem posestvu, zastopa le slovenski narod,
in nič druzega. (En glas na desnici: Oho! – Eine Stimme rechts: Oho!) In ako ravno ta stranka
protivno od nas ravna, in se nekako strastno poprijema in poganja za vpeljavo nemškega jezika,
izpovedujem tu, da kolikor časa bomo tu sedeli, nikdo protivnikov me ne bode preveril, da bi
mi ne bili vsi razun enega samega tukaj zastopniki slovenskega naroda, slovenskega
posestva.«223 Prvi se je odzval deželni predsednik Conrad pl. Eybesfeld na besede Zarnika, da
grozi razpustitev deželnega zbora v primeru zavrnitve predloga in zatrdil, da takšna grožnja ni
bila nikoli izrečena.224 K besedi se je priglasil tudi Deschmann in v argumentaciji zagovarjal,
da bi lahko bila Kranjska na področju jezikovnih uredb za vzgled ostalim deželam, če bi sprejela
mnenje ministra. Govora Zarnika se ni dotaknil niti z besedico.225 Sledil je Kaltenegger, ki je
predlagal priznanje ministrovega predloga in dvojezičnosti, a pogojevanje sprejetja tega šele,
ko bi enako storile ostale avstrijske dežele. Hkrati je poudaril, da je vedno priznaval oba jezika
in je bil narobe razumljen, da pripisuje nemščini primat.226 Razprava se je zaključila in siloviti
govor Zarnika je ostal nekomentiran.
Laibacher Wochenblatt je načel temo slovenizacije določenih besed in priimkov najprej
na primeru pesnika Prešerna. Ta se je pisal Prescheren. Leta 1866 ga je Slovenski narod
poimenoval v Preširen. V Krstu pri Savici, v odlomku, ko se Črtomir poslavlja od Bogomile, je
pesnik zapisal: »... spustiti žnabel žnabla noče.« In Slovenski narod je to poslovenil v: »...
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spustiti ustna ustne noče.« Žnabel je namreč nemška popačenka besede Schnabel. Tudi
Anastasius Grün je dobil novo »preobleko« in postal Anastazi Zelenc. Slovenizacija je zajela
tudi matične knjige. Tako je postal Wutscher – Bučar, Schweiger – Švajger itn. Sloveniziralo
se je krajevna in ulična imena. Tako je Marburg šele v 19. stoletju dobil ime Maribor. Deutsche
Gasse v Ljubljani je postala Križevniška ulica itn. Prevajalo in spreminjalo se je dobesedno vse
po vrsti. Pri tem se ni dopuščalo kritik, tudi če so se nanašale na nepravilnost prevoda. Eden
takih spornih prevodov je bila beseda fara (nem. Pfarre) in fajmošter (nem. Pfarrmaister).
Nadomestilo se ju je z besedo župnik in namesto fare je bila v »igri« beseda župa. Tako bi se
moral glasiti rek fant od fare pravilno fant od župe, kar je časnik označil za nesmisel in
neumnost. Drug primer je bil prevod Kap der Guten Hoffnung (danes Rt dobrega upanja, tudi
Rt dobre nade), ki so ga prevedli kot Nos dobrega upanja, kar je med učenci vedno znova
povzročalo smeh. Še bolj »tragično« je bilo po mnenju Laibacher Wochenblatt za slovenizacijo
na področju kuharstva. Različna imena jedi, npr. knedli, nudelni, fancelj, faširano, šniceljni,
štokš (Stockfisch), ajmoh, pac, rost, filano, pohano, šmarn, auflauf, kifelci itn. so se morala
umakniti novemu izrazoslovju.227
Leta 1869 se je Laibacher Tagblatt razpisal o sovraštvu v deželi. Najprej je spomnil na čase,
ko je v deželi vladal nacionalni mir. V časniku so bili mnenja, da je na stanje vplival politični
sistem. Uvedba parlamentarizma je prinesla politične klube oz. stranke, med katerimi so
pogosto potekali politični boji. Časnik v teh bojih oz. diskusijah ni videl nič slabega, saj so
pripomogle k novim ter boljšim idejam. Kar je bilo slabo na Kranjskem oz. tudi širše, je bilo
sovraštvo, ki se je v te politične boje vmešalo in hromilo odnose. Časnik je zato predlagal, da
bi morale vse stranke jasno položiti karte na mizo in povedati, kaj so želele. Šele tako bi po
njegovem mnenju prišlo do prenehanja sovraštva in bi se lahko politične diskusije oz. boji vodili
dalje, brez sovraštva. Časnik je nato še opozoril, da bi vsak patriot in razumen človek pretehtal
argumente in kritiko ter iz tega potegnil korist za deželo in državo. Nepatrioti, hujskači in lažni
preroki so slepo pridigali dalje o sovraštvu.228 V drugem delu so se posvetili nadimenom, ki sta
jih nosila politična kluba. Slovenski klub, ki je takrat še bil enoten, je sam sebe imenoval za
narodnjake, le-ti pa so Klub ustavovernih veleposestnikov poimenovali »Nemci«. V časnikih
so ga pogosto vodili tudi pod imenom »Nemškutarji«. 229 Laibacher Tagblatt je oporekal
takšnemu poimenovanju obeh klubov, saj je po njihovem mnenju bilo to zavajujoče. S tem se
je namreč ustvarjal mit, da so eni narodno ozaveščeni in borci za narod, medtem ko so v drugem
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klubu bili samo Nemci in »nemškutarji«. Ob tem je časnik opozoril, da v klubu ustavovernih
veleposestnikov zdaleč niso bili samo Nemci, ampak tudi Slovenci, ki seveda niso bili
»nemškutarji«. Vodopivec prav tako ugotavlja, da klub ustavovernih veleposestnikov ni bil
nacionalno homogen.230 Laibacher Tagblatt je menil, da ima vsak klubu pravico izražati svoje
mnenje in v okviru zakonov poskušati svoje zahteve uveljaviti. Pri tem so opozarjali, da so na
slovenski strani začeli izumljati udarne parole, ki niso imele nič kaj skupnega z razumno
parlamentarno diskusijo. Primer: »... die Slovenen sind keine Partei, denn der Hausherr kann
keine Partei sein.« Takšne in podobne parole so ocenjevali v Laibacher Tagblatt kot nevarne,
ker so postavljale drug narod, v tem primeru nemški, v vlogo »gostujočega naroda« na
Kranjskem. Zato je Laibacher Tagblatt odkrito vprašal, ali so bila takšna dejanja korak k
toleranci in enakopravnosti. Po mnenju časnika vsekakor ne. Hkrati je opozoril, da noben narod
sebe ni mogel označevati za gospodarja, ker gospodar je bila država. Nemci so prav tako kot
Slovenci bili državljani. Plačevali so davke in bili dobri državljani kot Slovenci. Tako Slovenci
kakor Nemci so se borili za dobro dežele pod močno Avstrijo in o tem ni smelo biti dvoma, kot
je dejal Laibacher Tagblatt. Razlike so bile v tem, kako to doseči. Na koncu so v Laibacher
Tagblatt dejali, da ni smelo biti merilo rojstvo nekoga, ampak politična smer, ki jo ubere. S
čimer so se vrnili na začetek o delitvi klubov po nacionalnem ključu.231 Seveda se odpre tudi
vprašanje, kje so bile razlike med kluboma. Po mnenju Laibacher Tagblatt so razlike med
slovenskimi narodnjaki in ustavovernimi veleposestniki bile v vprašanju:
-

vpliva Cerkve na šolstvo,

-

obliki državnih zakonov,

-

oblikovanju vlade,

-

gravitaciji dežele,

-

jezikovnonacionalnih vprašanjih.

Liberalni ustavoverni veleposestniki so zagovarjali laično šolstvo in državo ter liberalno
vlado. Konservativni »narodnjaki« so zagovarjali katoliško šolstvo, konkordat, prvenstvo
Cerkve in konservativno katoliško vlado. Laibacher Tagblatt v jezikovnonacionalnih
vprašanjih ni videl tako velikih razlik, da jih ne bi mogli premagati. Zato je tudi zapisal, da je
vprašanje jezika bila še najmanjša ovira, saj so ustavoverni veleposestniki priznavali
enakopravnost slovenskemu narodu in slovenskemu jeziku. Celo pozdravili so poučevanje in
učenje obeh jezikov, slovenskega in nemškega. Spoštovali so namreč druge nacionalnosti ter
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bili v vseh vprašanjih liberalno usmerjeni. Po mnenju časnika so bili »narodnjaki« menda proti
vsem ostalim veram, medtem ko so ustavoverni veleposestniki zagovarjali enakost.
»Narodnjaki« so želeli, da Kranjska teži proti ostalim južnoslovanskim deželam, ustavoverni
veleposestniki so želeli, da se naravne in zgodovinske vezi z nemškimi deželami ne pretrgajo.
Ustavoverni veleposestniki niso bili proti slovenskemu jeziku, želeli so poučevanja obeh
jezikov. V nemščini niso videli nekega superiornega jezika, ki bi bil ostalim jezikom nadrejen
v smislu jezikovnega rasizma. V znanju nemščine so videli splošno korist, ker je bil nemški
jezik primarno rabljen v upravi, trgovini, obrti itn.232
So pa v Laibacher Tagblatt že leta 1869 opozorili, da slovenski narodnjaki niso bili tako
enotni, kot so sami sebe predstavljali v javnosti. Pri tem so imeli v mislih razlike med
slovenskimi liberalci in katoliškimi narodnjaki. V Laibacher Tagblatt so takoj pravilno
ugotovili, da so ti sodelovali in bili del narodnjakov zgolj iz razloga, ker so bili (še) prešibki za
samostojno pot ter so se vedli pragmatično. Hkrati so napovedali odhod mladoslovencev in s
tem razpad nacionalnega kluba, kakor hitro bi prvi postali dovolj močni za samostojno pot. V
Laibacher Tagblatt niso odobravali take dvojne igre. Bili so mnenja, da so mladoslovenci iz
pragmatizma žrtvovali del svojih liberalnih idealov ter zato tudi postavljali nacionalnost pred
enakostjo in svobodo.233
Ustavoverni veleposestniki so želeli liberalno državo, ki bi vsakemu narodu omogočala
neoviran razvoj. Vzor so jim bile ZDA ali Švica – »… v Severni Ameriki imamo najbolj razvito
nacionalno zavedanje – jaz sem državljan Amerike, kličejo ponosno, kljub temu se vsaka
narodnost razvija neovirano. Nemec je v Ameriki Američan. Svoje običaje izvaja neovirano in
jenki občasno z njim slavi nemške pevce in nemška slavja.«234 Vsak narod naj uživa enake
pravice in se bori za skupno državo. S tem pridemo do definicije, kaj je pomenil za ustavoverne
veleposestnike pojem Avstrijec. Biti Avstrijec je bilo za ustavoverne veleposestnike enako, kot
je bilo in je še danes biti Američan. In to je biti dober in vzoren državljan, patriot, ki se bori za
dobro in močno državo. Pri tem je bilo vseeno, kaj je bila oseba po rodu. Vsak narod naj bi tudi
neovirano lahko izvajal svoje navade in šege. Zato so tudi bili proti sistemu enega naroda, kjer
bi en narod užival primat in tlačil vse ostale. Navedli so carsko Rusijo, kjer sta ruščina in ruski
narod uživala primat ter tlačila vse ostale narode, npr. Poljake in poljski jezik.235 Na principu
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liberalnih idej in principu liberalne države so želeli ustavoverni veleposestniki doseči sožitje
narodov v Avstriji ter so ponujali slovenskim narodnjakom roko sprave. Ustavoverni
veleposestniki so od slovenskih poslancev želeli, da položijo karte na mizo ter jasno povedo,
katere so bile njihove zahteve. Od njih so zahtevali realno politiko in realne zahteve, ki so bile
izvedljive tudi v praksi. S tem je bila povezana zahteva ustavovernih veleposestnikov po
enotnem slovenskem programu. V zapisu Laibacher Tagblatt so slovenski programi nastajali
kot po tekočem traku. Pri tem so si bili tako različni, da je nastal občutek, da slovenski politiki
niti sami niso vedeli, kaj so hoteli: »Vodstvo narodnjakov je pred časom zasnovalo mariborski
program. Nato so se vrnili k Zedinjeni Sloveniji. Danes hočejo slovenskega dvornega kanclerja.
Jutri bodo želeli ilirskega ministra.«236 Ob tem je Laibacher Tagblatt še izrazil mnenje, da je
bila takšna politika zagotovo povezana s pragmatizmom slovenskih politikov.237
Ustavoverne veleposestnike je pri slovenskih poslancih motilo tudi zanikanje prisotnosti
Nemcev oz. nemškega elementa na Kranjskem. Izvajalo se je s podajanjem preračunljivih
izračunov populacije Nemcev v deželi. Ob tem so na slovenski strani zelo dvoumno razlagali t.
i. »nemškutarje«. Po potrebi so jih šteli med Slovence, ker to niso bili pravi Nemci in tako
zbijali delež nemškega prebivalstva v deželi. V drugih primerih so jih odrivali. V sklop zbijanja
deleža Nemcev v deželi so vpeli tudi »germanizacijo«, s čimer so želeli dokazovati, da pravih
Nemcev v deželi ni bilo. Ustavoverni veleposestniki so v takih primerih vedno s prstom
pokazali na kočevske Nemce, poleg tega pa so opozarjali, da so s tem Slovenci zavestno kršili
19. § ustave.238 Pravice Nemcev so po mnenju Laibacher Tagblatta kršili tudi s slovenizacijo,
ki se je izvajala v obliki poslovenjanja nemških priimkov in siljenja k učenju slovenščine.239
Ustavoverni veleposestniki so zagovarjali nemški jezik in nemško kulturo. Vse v okviru
Avstrije in ne kakšnega velikonemškega programa! To, kar so želeli takrat, ni bilo nič novega.
Bil je program, s katerim so želeli med seboj poenotiti avstrijske narode. Njihov namen ni bil
kršiti § 19 ali izvajati germanizacijo. Kar so želeli, lahko vidimo v ZDA. Dober državljan je
avstrijski patriot, ki govori ob svojem jeziku še nemškega. Idejo nacionalnosti so videli kot
francoski poskus, ki je zasledoval dva cilja – krepiti lastno državo in rušiti druge države od
znotraj, recimo Avstrijo. Ustavoverni veleposestniki niso zanikali obstoja različnih narodnosti
v Avstriji. Podpirali so njihov razvoj, v kolikor ta ni bil usmerjen v odcepitev ali rušenje države.
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Poleg tega so, o tem ni dvoma, zagovarjali superiornost nemške kulture. Celo takratni slovenski
politiki so nemštvu priznavali superiornost s poudarkom, da je to bilo zaradi zatiranja.240
V 19. stoletju bi lahko kljub nacionalnim opredelitvam še vedno opazili zelo močno deželno
pripadnost. Pogosto se pozablja, da se ideja nacionalnosti v moderni obliki pojavi šele s
francosko revolucijo. Ideja dobi zagon šele v 19. stoletju. Laibacher Tagblatt je tako trdil, da
so idejo sprožili slovenski politiki in voditelji na Kranjskem. Pred tem zgodovinarji sledimo
ideji deželne pripadnosti. Tako so se ljudje na Kranjskem opredeljevali za Kranjce, na
Štajerskem za Štajerce itn. Pri tem jezikovne in verske razlike niso igrale skoraj nobene vloge.
Deželna pripadnost je držala dežele skupaj in je bila zelo močna. Še danes jo lahko v Sloveniji
zasledimo, čeprav historičnih dežel že skoraj 100 let ni. V Avstriji, kjer so se historične dežele
ohranile, je ta zavest še danes izrazito prisotna.241
Tudi na Kranjskem zasledimo močno deželno zavest. Slovenski politiki so sprejemali
deželno pripadnost kot oviro pri združevanju Slovencev. Njihov program Zedinjene Slovenije
je namreč predvideval novo administrativno enoto, novo deželo. Historične dežele so jim
predstavljale oviro. V mislih imamo Koroško in Štajersko, ki ju niso mogli v celoti vključiti v
novo administrativno enoto, ker bi s tem anektirali preveč Nemcev. Zato so zahtevali separacijo
obeh dežel, čemur niso nasprotovali le Nemci, ampak tudi deželni patrioti slovenske narodnosti.
Drugače je bilo na Kranjskem, kjer so Slovenci imeli prevlado. Zato so slovenski politiki
izumili preprosto formulo: Kranjec = Slovenec. Sklepali so, da je Kranjska bila slovenska
dežela. Kdor ni bil Slovenec, tudi ni bil Kranjec. Pogosto so ga označili za »nemškutarja«.
Kočevske Nemce so preprosto odpisali, misleč, da ta pokrajina ni spadala k deželi Kranjski.
Ustavoverni veleposestniki so nasprotno govorili o kranjskem ljudstvu slovenske in nemške
narodnosti. Obema narodoma so priznavali tvorjenje dežele in eksistenco.242
Ustavoverni veleposestniki in slovenski narodnjaki si o vprašanju nacionalnosti in
administrativne ureditve ne bi mogli biti bolj različni. Ustavoverni veleposestniki so želeli
ohraniti historične dežele, spoštovanje 19. § na Kranjskem, patriotizem nad nacionalizmom,
kot vzor pa so navajali Švico ali ZDA. Slovenski narodnjaki so v tistem času zasledovali
diametralno nasprotne cilje: snovanje nove nacionalno homogene dežele po programu
Zedinjene Slovenije, upoštevanje 19. § po potrebi, de facto nacionalizem.
Časnik Laibacher Tagblatt in ustavoverne veleposestnike je motil trend, ki se je razvil na
Kranjskem, da je pravi slovenski patriot bil le tisti, ki je bil proti Nemcem in vsemu, kar je bilo
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nemško. Tako je časnik zapisal prav zanimivo formulo: patriotizem do slovenskega naroda in
slovenstva je bil nasproten nemštvu in govorjenju nemškega jezika. Takšno mišljenja se je po
njihovem mnenju pričelo že v šoli. Namesto rasnega sovraštva, slepega oboževanja lastnega
naroda in jezika, so zagovarjali dosledno učenje vrednot: skupne oz. ene družine, razumevanja
in povezanosti narodov. Ustavoverni veleposestniki in časnik so nasprotovali ukinjanju in
krčenju nemškega pouka v šolah. Niso nasprotovali slovenskemu pouku ali zagovarjali krčenje
slovenskega pouka.243 Ustavoverni veleposestniki niso dvomili v lojalnost slovenskega naroda
do cesarja in monarhije. Po njihovem mnenju je celotna ideja nacionalizma bila vodena s strani
ozkega kroga, ki je bil zbran v t. i. Slovenskem klubu. Ta krog ljudi so konec sedemdesetih let
označili kot »kliko«.244
Na tem mestu moram omeniti še splošni pragmatizem. Kazal se je v privrženosti ljudi do
kluba, ki je bil v poziciji. Melik piše predvsem o premožnejšem meščanskem sloju, ki je bolj
zasledoval lastne osebne koristi kot politične ideje. Posledično so ti ljudje prehajali iz kluba v
klub.245 Na tem mestu velja še posebej omeniti volitve v trgovsko in obrtno zbornico. Volilni
upravičenci so pooblastili posameznika, da je volil v njihovem imenu. Ob preklicu pooblastila
so pogosto navajali tudi razloge za svojo odločitev. Pri tem so navajali, da so bili zavedeni z
lažnimi obljubami in ogoljufani.246
23. maja 1869 je počilo na Jančah in prišlo je do drugega izgreda proti Nemcem. Okoli
šestdeset telovadcev nemškega Telovadnega društva (Turnverein) z gosti je odšlo zborovat na
Janče. Nasprotniki Nemcev so k okoliškim kmetom razposlali kurirje, ki so kmete nahujskali s
trditvami, da so bili telovadci Nemci, sovražniki Kranjske, sovražni do vere itn. Časnik navaja,
da sta Bleiweis in Costa ponudila nagrado v višini 50, po drugi verziji 100 kron, tistemu, ki bi
uspel odvzeti telovadcem zastavo. Vendar je slovenska strani to hitro zanikala. Zbrali so se
kmetje Gaberja, Voljavlja, Prežgajna in Tujigrma ter so skoraj obkolili telovadce. Ti so
presenečeni in neoboroženi stopili kmetom nasproti z vprašanjem, zakaj so se zbrali. V odgovor
so dobili parole, ki so bile raznesene med njih, ter zahtevali njihovo zastavo. Telovadci je niso
hoteli izročiti in prišlo je do napada, kjer so kmetje v glavnem uporabljali lesene palice in
kamenje. Telovadci so se poskušali rešiti z begom, a so kmetje zastavo kljub temu uplenili.
Telovadcem sta na pomoč priskočila dva žandarja, ki sta izstrelila nekaj opozorilnih strelov. S
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puškami so bili oboroženi tudi kmetje, ki so dvakrat z večje razdalje streljali nazaj. Nato je
prišlo do incidenta v Jožefinini dolini. Kasneje je sedelo na zatožni klopi kar devetdeset
kmetov.247 Ti so pred sodiščem izjavljali, da so bili nahujskani na taboru v Vižmarjah, zavedeni
zaradi denarne nagrade ali nahujskani od hujskačev iz Ljubljane. 248 Laibacher Tagblatt je
krivdo za incident pripisal slovenskim poslancem kot rezultat hujskanja. 249 V Laibacher
Tagblatt so odkrito napisali, da je šlo za načrtno hujskanje proti Nemcem. Hujskaške letake so
delili na taborskih zborovanjih in v župniščih. Končni cilj je bil pregon vseh Nemcev iz
dežele.250 S slovenske strani ni sledila obsodba dogodkov. Nasprotno, krivdo se je pripisalo
nemškemu Telovadnemu društvu, ki so po mnenju slovenskih časnikov in politikov sami
izzivali s tem, ko so priredili takšno prireditev, ki mimogrede ni bila prirejena prvič. Laibacher
Tagblatt je zato pisal o novi slovenski logiki, kjer ni bil kriv storilec, ampak žrtev. Za Laibacher
Tagblatt ni bilo nobenega dvoma, da so celo akcijo iz ozadja vodili organizatorji taborov, ki so
po eni strani zahtevali enako pravico za vse, po drugi strani pa se držali načela pravice
močnejšega.251
Sledilo je javno pismo ustavovernih veleposestnikov vladi, v katerem so obsodili vsakršno
politično nasilje. Poudarili so, da se je s tem izvajal politični terorizem ter se je grobo kršilo in
zlorabljalo načelo enakosti vseh narodov. Nato so poudarili, da so Slovenci imeli pravico do
slovenskega šolstva in slovenskega uradništva. Dobili so tudi večino v deželnem zboru
Kranjske. Vse troje jim je omogočila šele liberalizacija. Z doseženo večino in s tem povezano
oblastjo, so začeli narodnjaki slednje zlorabljati za izgon Nemcev, a ironično so hkrati vztrajali
pri načelu enakosti. Ustavoverni veleposestniki so bili mnenja, da je bila težava globlja. Površno
gledano je divjal boj med Slovenci in Nemci, toda v resnici je potekal boj med dvema
političnima blokoma. Slovenski politiki so se, da bi pridobili večino naroda na svojo stran,
povezali z duhovščino, ki je takrat imela velik vpliv na prebivalstvo. Posledica takšnega
pragmatizma je bila prilagoditev ciljev duhovščini. To je v prvi vrsti pomenilo boj proti
liberalizmu in liberalni ustavi. Ker je večina liberalcev bila takrat nemško govoreča, se je vodil
boj proti liberalizmu pod krinko boja za slovenstvo proti nemštvu. Slovenski politiki so
uporabljali tabore za širjenje svojih idej oz. po mnenju ustavovernih veleposestnikov za
hujskanje. Opredelili so se tudi do programa Zedinjene Slovenije in ga označili kot utopičnega
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– frazo za navdušiti množice. Po njihovem mnenju je bil program v praksi popolnoma
neizvedljiv, ker bi morali najprej vojaško odvzeti kraljevini Italiji Benečijo in verjetno prav
tako Ogrski predele, kjer so živeli Slovenci. Svoj NE sta izrekli deželi Štajerska in Koroška.
Ustavoverni veleposestniki so ocenjevali takšno politično tvorbo kot nacionalno, čemur so
seveda nasprotovali. Poleg tega so tudi ocenjevali, da bi se apetiti nato le še večali. Ustavoverni
veleposestniki so po napadu na Jančah obsodili ravnanje slovenskih politikov in pisanje
slovenskih časnikov. Od vlade so zahtevali strožji nadzor in varovanje ustavnih pravic.252
Župan Suppan je za zaščito mesta poklical na pomoč deželno predsedstvo ter zahteval
vojaško zaščito. Dobil je dva eskadrona huzarjev in število mestnih policajev se je zvišalo iz 12
na 20.253
Po epilogu na sodišču in ko je bilo povsem jasno ter dokazano, da so napad povzročili
slovenski narodnjaki, so se še enkrat razpisali v Laibacher Tagblatt. Obsodili so način
političnega boja, ki so ga narodnjaki vodili. Po njihovem mnenju so ti načrtno uporabili
politične floskule in parole z namenom nahujskati navadne množice. Po aferi niso pokazali niti
malo kesanja. Preko svojih časnikov so poskušali povsem skrčiti afero, žrtvam naprtiti krivdo
in jo odvrniti od sebe.254
V šestdesetih letih so pričeli v Narodnemu taboru načrtno krepiti svoje položaje tudi z
ustanavljanjem katoliških društev. V Mariboru se je tako osnovalo Katoliško tiskovno društvo,
ki je leta 1871 pričelo izdajati časnik Slovenski gospodar. V Ljubljani je pričel leta 1873 izhajati
Slovenec in v Gorici Glas.255
V sedemdesetih letih so ustavoverni veleposestniki opustili misel širitve na podeželje ter se
raje skoncentrirali na trge in mesta. Haimann je sicer predlagal ustanovitev slovenskega
liberalnega časnika, s katerim bi nastopali na podeželju, a je temu načrtu nasprotoval
Deschmann. Bil je mnenja, da je podeželje preveč konservativno in ne bi dosegli želenih
uspehov. Kasneje so v Slovenskem narodu to izrabili in prikazali Deschmanna kot nasprotnika
izdajanja časopisa v slovenščini.256
Leta 1870 pride na čelo vlade Hohenwart. Njegov klub je bil katoliško konservativen in v
nasprotju s stališči ustavovernih veleposestnikov. V vlado je potegnil tudi konservativne Čehe.
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Poslanci v deželnem zboru o tej zadevi niso razpravljali, ker to ni bila deželna zadeva. O tem
pa se je razpisal Laibacher Tagblatt, ki je podal izredno pesimistično oceno. Časnik je
napovedoval možnost izbruha državljanske vojne. Zbali so se tudi za prijateljske odnose z
Italijo in Nemčijo. Pričakovali so, da bo poskušal Hohenwart skupaj s Čehi navezati prijateljske
odnose s Francijo in z Rusijo. 257 Tudi Matić je ugotavljal, da so ustavoverci gledali na
Hohenwartovo vlado skrajno pesimistično. Toliko večje je bilo veselje ob njihovem padcu
vlade.258 Hohenwart je leta 1871 izdal knjigo, v kateri je zagovarjal svojo politiko in napadal
nemške liberalce. Nanje so leteli vsi mogoči očitki. Hkrati je ostro zavračal, da bi delal
»slovansko« politiko. Hohenwart je trdil, da je vedno imel v mislih avstrijsko politiko ter delal
v smeri sodelovanja med avstrijskimi narodi.259
Ustavoverni veleposestniki so cenili Beusta in Andrássya. Beustu so podelili tudi častno
ljubljansko meščanstvo. 260 Oba sta veliko pripomogla k padcu Hohenwarta in k propadu
reševanja češkega vprašanja.261
Zelo »dobro« je bil o dogajanju v Ustavnem društvu obveščen časnik Slovenski narod. Tako
je konec leta 1870 pisal o razhajanjih v Ustavnem društvu. Lastniki delnic Laibacher Tagblatt
naj bi doplačali po 100 gld., posledično bi jih veliko izstopilo. Po poročanju Laibacher Tagblatt,
marca 1871, je bila društvena seja izredno dobro in številčno obiskana.262 Podatkov, ki jih niza
časnik Slovenski narod, ne moremo preveriti. Obstaja še subjektivna komponenta.
Prvi večji premik razberemo, ko leta 1871 k sklepom pristopijo ustavoverni veleposestniki
nemških liberalcev. Pozdravi se nemška zmaga nad Francijo in združitev Nemčije, čeprav so
bili avstrijski Nemci izključeni. Sebe so videli v tem procesu kot žrtve, zato so zagovarjali
navezo z Nemčijo. Opredelili so se proti vsem nasprotnikom ustave – Slovanom, fevdalcem in
ultramontancem. Protestirali so proti koncesijam v Galiciji in zahtevali popolno inkorporacijo
te dežele v državne okvire. Drugo možnost, ki so jo dopuščali, je bila razdelitev Galicije in
inkorporacija le nemških delov. Pri tem se država ne bi smela pretirano finančno bremeniti.
Vztrajali so na dualizmu. O skupnih zadevah naj bi odločali neposredno in ne več preko
delegacij. Zadnja točka je predvidela povezovanje vseh sorodnih društev in organizacij ter
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vključitev predstavnikov oz. zastopnikov. 263 Program so številni zgodovinarji označili za
popolnoma nemškonacionalistični in v njem celo videli »velikonemški program«.
Poglejmo si, zakaj so Kranjski ustavoverni veleposestniki pristopili k programu. Razlogi so
v društveni seji Ustavnega društva, ki je potekala 15. marca 1871. Schaffer je kot prvi govornik
poudaril, da je v preteklosti vlada naredila številne napake. Posledično so številni sovražili
ustavo. Fevdalci, nacionalisti in ultramontanci so se združili v boju proti ustavi. Čehi, Slovenci,
Poljaki, Dalmatinci idr. so vsi zasledovali le lastne interese in izražali sovraštvo do nemštva.
Za interese države jim je bilo malo mar. Nato se je vrnil v leto 1868 in dokazoval, kako takrat
pojem ustavoverec in nemški Avstrijec nista bila kompatibilna ter kako se je to spremenilo.
Schaffer je menil, da je liberalizem uspel le med Nemci, razen posameznih izjem. Neliberalne
vlade so pokazale, da so bili posamezni liberalni klubi šibki in močni le, če so se poenotili. Zato
so tudi gradili vez na skupnih interesih ter ciljih. Priznal je, da so ravno na Kranjskem bili
številni člani pripadniki nenemškega naroda in imel v mislih slovenski narod. Zato se je vprašal,
ali naj pristopijo k nemško-avstrijskemu liberalnemu klubu in bil mnenja, da ja. Njihov program
se je namreč prekrival s programom ustavovernih veleposestnikov. Tudi ni videl možnosti za
preživetje, v kolikor bi šli samostojno pot še naprej. Zato je vplival na vse, da naj pokažejo
svoje patriotstvo, da so Avstrijci, in borbeno pripravljenost za ustavo ter glasujejo ZA. Po
njegovem mnenju so vse druge težave in cilji postali trenutno sekundarnega pomena. Schrey je
podprl predgovornika. Krivdo za situacijo je pripisal vladi, ki se je po njegovem mnenju
odločila podpirati nacionaliste in jim ugoditi v njihovi zahtevi v boju proti nemštvu. Posledično
se je vlada odločila nemški narod potisniti ob zid. S tem pa tudi liberalce, ki so tako bili
prisiljeni, da se postavijo v bran. Seveda je ta novi klub nosil v svojem imenu pojem nemški.
Menil je, da so lahko vsi pristopili, četudi niso bili Nemci, saj je program kluba temeljil na
ustavi, na enakopravnosti in enakosti vseh narodov; enako kot program ustavovernih
veleposestnikov na Kranjskem. Profesor Perger jim je priznaval vodilno vlogo v izobraževanju
in kulturi nemštva. Sklepa, da nemški liberalci niso postavljali zahtev kot ostali narodi. Želeli
so se gibati in delovati znotraj ustave. Zato niso formulirali utopičnih programov, ki so druge
narode spravljali v neenakopraven položaj. Deschmann je poudaril, da je nemštvo prineslo
drugim narodom le dobro. Pravi Nemškoavstrijec, ki je bil liberalec, ni želel omejevati ostalih
narodov. Nacionalisti so na drugi strani gradili svojo politiko na principu rasnega ločevanja.
Nacionalisti niso bili sposobni odkriti česa novega. Zato so kradli ideje drugje in to celo slavili
kot nacionalno. Že kratek pogled na zgodovino Kranjske pokaže, da se je izobrazba vedno
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povezovala z nemštvom. Danes se določeni »Pigmejci« predstavljajo kot nosilci kulture in
manifestirajo svojo nacionalnost tako, da ob vsaki priložnosti črnijo nemštvo. Na koncu je
Deschmann še poudaril, da program nemškoavstrijskega kluba ni temeljil na rasni ideji, ampak
na idejah kulture, napredka in obstoja Avstrije.264
V teh razlagah tudi »tiči zajec«. Nemškoavstrijski liberalni klub je bil liberalen in
zagovornik oz. branitelj ustave. V ta kontekst sta spadala tudi enakost in enakopravnost vseh
narodov. Pojem nemški je tako postal irelevanten. Sporno točko – bili so proti Slovanom – je
potrebno razumeti, saj so slovanski narodi v monarhiji bili izredno in večinsko nacionalistični.
Če je Schaffer trdil, da so Slovenci zasledovali le lastne nacionalistične interese, je imel v mislih
slovensko Narodno stranko in podpornike. To tudi izvemo že malo poprej, ko je priznal, da
ustavoverni veleposestniki niso bili samo Nemci. Nemški liberalni časniki so pogosto pisali
tudi, da so bili proti Tirolcem, saj je Tirolska bila jedro nemške avstrijskokatoliške
konservativne stranke, a si nihče ni upal zapisati, da so bili proti Tirolcem kot prebivalcem.
Sporna zadeva je bilo »obžalovanje, da so bili izključeni iz Nemčije«. Veliko zgodovinarjev si
napačno razlaga združeno Nemčijo kot kompaktno državo v današnjem smislu. Bila je zveza,
kjer je imela primat Prusija. Menim, da so nemški liberalci gledali na združeno Nemčijo kot na
Sveto rimsko cesarstvo. To pomeni, da bi bila vanjo vključena Cislitvanija, hkrati pa bi bil še
naprej zagotovljen obstoj Avstro-Ogrske. Zagotovo tudi niso videli Hohenzollerjev kot
»večnih« cesarjev, ampak bi se izmenjavali s Habsburžani. In zagotovo so bili ustavoverni
veleposestniki zaradi okoliščin v takšno zvezo bolj ali manj prisiljeni.
Konflikti med staroslovenci in mladoslovenci so vedno bolj rasli in bili pogostejši. Pred
volitvami septembra 1871 sta morala Sernec in Dominkuš dajati izjave o svojem odnosu do
vere. V brežiškem okraju je Narodna stranka za uradnega kandidata postavila Kosarja.
Mladoslovenci so proti njemu naskrivaj agitirali Lenčka. Zmagal je Janežič, kandidat nemške
strani. To je bil prvi primer, da je kakšen okraj bil izgubljen zaradi nesoglasja v Narodni stranki.
Iz tega razloga je Melik te volitve označil kot mejnik.265
Kljub temu pride leta 1872 do razkola v Narodnem klubu in ločitve duhov v Slovenski
matici. Na eni strani so bili konservativci266 z Bleiweisom in s Costo ter na drugi strani liberalci
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na čelu z Vošnjakom.267 Razpoke v slovenskem Narodnem klubu se pokažejo tudi leta 1873.
Mladoslovenci so želeli kandidirati v Ljubljani in tako prekiniti obstrukcijo. Konservativci so
vztrajali na njej. Na koncu je slovenskim liberalcem zmanjkalo časa za organiziran nastop.
Javno so se začela kazati nesoglasja. Mladoslovenci so obtožili Costo in Bleiweisa, da sta bila
diktatorja in lažnivca.268 Konservativci so te obtožbe zavračali in Costa se je branil v članku, ki
je obsegal tri strani. Časnik Slovenski narod je označil za najbolj lažniv časnik na svetu.269 Ker
sprave ni bilo na vidiku, so ustavoverni veleposestniki začeli ponovno »snubiti«
mladoslovence. Suppan je tako ob sestanku Ustavnega društva konec januarja leta 1874 dejal:
»… mladoslovenci so se končno ločili od staroslovencev in so naši zavezniki v boju proti Cerkvi.
Seveda nas še vedno loči vprašanje državne ureditve in nacionalno vprašanje, ampak lahko
upamo, da bomo sčasoma zgladili tudi ti dve vprašanji.«270 Tako je Suppan zrl optimistično v
prihodnost, da bosta oba liberalna kluba na Kranjskem prej ali slej pričela sodelovati – kakor
hitro bi se mladoslovenci odpovedali nacionalizmu in federalizmu. Odgovor je bil objavljen še
isti dan v časniku Slovenski narod.271 Mladoslovenci so priznali, da so si bili z ustavovernimi
veleposestniki ideološko enaki. V federalizmu niso videli težave, saj jim je bilo le sredstvo za
dosego cilja. Federalizem so bili pripravljeni opustiti, če bi lahko dosegli svoj cilj z drugačno
državno obliko. Njihov cilj sta bili enakopravnost in enakost Slovencev. V kolikor bi se
ustavoverni veleposestniki odpovedali germanizmu in z dejanji podprli njihov cilj, ne bi bilo
več ovir za združitev. Še več! Združitev so celo ocenili kot pozitivno. Tako so tudi
mladoslovenci pustili prvič »odprta vrata« za sodelovanje z ustavovernimi veleposestniki.
Serija člankov, ki so opevale skupne točke obeh liberalnih klubov, se je nadaljevala še pol
leta – do jeseni 1874. Jeseni so se namreč mladoslovenci ponovno povezali s staroslovenci in
skupno nastopili na volitvah. 272 Volitve so dobili ustavoverni veleposestniki in v časniku
Laibacher Tagblatt so očitali mladoslovencem pragmatizem oz. »obračanje po vetru«,
pomanjkanje principov in bili nasploh mnenja, da so si zaslužili pravično kazen. Članek je nosil
simbolični naslov Das war kein Meisterstück, Octavio.273
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Leta 1872 je dotedanji deželni glavar Alexander Auersperg postal deželni predsednik,
Kaltenegger pa je postal deželni glavar. Oba sta bila iz vrst ustavovernih veleposestnikov. Tudi
na nižji ravni je vlada imenovala ljudi iz vrst ustavovernih veleposestnikov. Učitelj Pirker je
postal deželni svetnik in deželni šolski inšpektor za ljudske šole. Ravnatelj Mrhal je postal
deželni šolski svetnik, Keesbach pa deželni zdravniški svetovalec. Matija Vrečko je postal
nadzornik za realne predmete. 274 Časnik Slovenski narod je ob tem pisal o »Prusakih«,
»nemčurjih« in o širjenju prusofilstva.275
Ustavoverni veleposestniki so leta 1873 ponudili svojo rešitev nacionalnih sporov in s tem
dosego sprave med narodama, kar so ves čas tudi zagovarjali. Avtor tega programa je bil okrajni
sodnik Levitschnigg. Najprej so zahtevali dosledno ločevanje nacionalnih od državnih
interesov. Namreč v Avstro-Ogrski se je pogosto zlorabljalo državne interese za izsiljevanje
nacionalnih koncesij. Posamezni narodi so nacionalne interese identificirali kot državne in
razprave so se nato vedno vrtele okoli definicije. Prava težave je ostala. Država bi po njihovem
mnenju morala upoštevati blaginjo državljanov. Nacionalni interesi bi tako bili na tej stopnji
sekundarnega pomena. Razvoj posameznega naroda, tudi kulturni, bi moral potekati v okviru
državnega interesa in bi zanje moral skrbeti predvsem posamezen narod sam. Skrb za jezik,
literaturo in kulturo posameznega naroda bi morala prevzeti nacionalna društva. Nacionalna
društva bi tako s strokovnjaki zagotovila razvoj naroda. Takšen razvoj bi nato sam po sebi
privedel do nastanka t. i. učnih akademij oz. zavodov. Ti ne bi bili politično obarvani, ampak
strokovni. Tako bi se izognili političnim razpravam. Tudi niso predvideli nekih nacionalnih
meja ali prostorskih okvirov, kjer bi se takšni posamezni učni zavodi lahko ustanovili. S tem so
želeli slediti dejanski nacionalno jezikovni situaciji na terenu, brez vnaprej določenih meja.
Avstro-Ogrska je bila nacionalno heterogena država, ki ni mogla pripadati le enemu narodu. S
tem programom bi se politično obarvana diskusija narodov in nacionalnih interesov prenesla iz
političnega okolja v znanstveno strokovno okolje. Okolje, kjer ne bi bilo konfliktov, ampak
zdravo tekmovanje med posameznimi narodi v kulturnem razvoju, ki bi v končni fazi koristil
celoti, torej državi.276
Na državni ravni je leta 1873 prišlo do volilne reforme. Omejila je število poslancev
voljenih iz prve kurije na 85 sedežev, s čimer so še vedno imeli zagotovljeno 24 % moč v
parlamentu,277 v kolikor bi glasovali enotno.
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Leta 1873 so ustavoverni veleposestniki zmagali na prvih neposrednih volitvah v
parlamentu. Leta 1877 so še zmagali na deželnozborskih volitvah, s tem pobrali vse možne
zmage ter dobili popolno prevlado, a so že leta 1879 izgubili parlamentarne volitve.278
Do leta 1875 se slovenski politiki občinskih volitev v Ljubljani niso udeleževali.
Ustavoverni veleposestniki so se natančno zavzemali za neposredne volitve v državni zbor.
Zavzemali so se za svobodo, bili proti federalizaciji, vztrajali so pri enakopravnosti narodov,
veroizpovedi in jezikov, zavzemali so se za zmanjšanje vojaških stroškov ter za davčno
reformo. V Ljubljani so seveda zmagovali z lahkoto. Na podeželju so bili neuspešni. Razloga
sta bila predvsem dva. Ustavoverni veleposestniki sploh niso agitirali izven Ljubljane in tako
prepuščali slovenskim narodnjakom bojišče. Drug razlog je bil močan konservatizem in
globoka vernost na podeželju. To dvoje je doprineslo, da se podeželsko prebivalstvo nikakor ni
strinjalo s stališči ustavovernih veleposestnikov. Matić ob tem izpostavi še Deschmannovo
črnjenje slovenskega kmeta. To je le deloma resnično. Veliko bolj je bila rezultat nasprotne
politične strani, ki je Deschmanna slikala kot največjega sovražnika slovenskega naroda ter mu
pripisovala vse slabo.279
Leta 1875 so se slovenski politiki odločili za udeležbo na občinskih volitvah. V III. razredu
so bili izvoljeni štirje slovenski kandidati (Bleiweis, Goršič, Potočnik in Petričič) in en
ustavoveren kandidat (Doberlet). V II. razredu slovenski kandidati niso kandidirali in izvoljeni
so bili trije ustavoverni kandidati. V I. razredu so tudi slavili ustavoverci z dvema izvoljenima
kandidatoma.280 Suppan je kasneje na zborovanju Ustavnega društva ocenil rezultat volitev kot
ugoden za ustavoverce. Zmago njihovega kandidata v III. razredu pa kot presenečenje. Po
njegovih besedah tega uspeha niso pričakovali ne oni in ne njihovi nasprotniki. Zato je izrazil
mnenje, da bi ustavoverci lahko sčasoma prevzeli tudi III. razred in tako uničili še zadnji refugij
njihovih nasprotnikov, kot se je izrazil.281
Naslednje leto se je ob volitvah razvil pravi politični boj. Laibacher Tagblatt je poročal o
tem, kako so se nasprotniki ustavovercev ponoči »plazili« okoli in trgali njihove volilne plakate
ali pa jih zapackali z barvo. Mestna straža je pri tem delu ujela tudi sodelavca slovenske
Narodne tiskarne. Volilne agitacije so se aktivno udeležili tudi duhovniki. Tako so ob mašah
pridigali o volitvah za vero in zveličanje ter vplivali na ženske, da so svoje može »odgnale« na
volišča. S slovenske strani so očitno uporabili vsa možna sredstva – tudi takšna, ki so danes
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povsem prepovedana. 282 O nepoštenih metodah s strani ustavovernih veleposestnikov je
poročal Slovenski narod. Tako bi naj Deschmann čakal na enem volišču ter »ujel« starejšega
možakarja, ki je imel na listu zapisana imena slovenskih kandidatov. List naj bi mu iztrgal iz
rok ter mu dal svoj list s seznamom ustavovernih kandidatov. Celoten dogodek sta opazovala
člana slovenske Narodne stranke ter o tem obvestila predsednika volilne komisije. Ta se je takoj
odzval in vsi trije so Deschmanna obkolili ter ga postavili pred dejstvo. Deschmann je moral
staremu možakarju vrniti njegov list.283 Agitacija pred in na voliščih je bila običajna praksa v
19. in celo v 20. stoletju. Rezultat volitev je, da so v I. in II. razredu slavili ustavoverci, v III.
razredu pa Narodna stranka.284 Ustavovercem tako ni uspelo zavzeti »refugija«.
Volilni boj, ki se je razvil, je bil le uvertura. V naslednjih letih namreč sledimo radikalizaciji
boja, uvajanju novih agitacijskih sredstev itn. In to ne samo na Kranjskem, temveč po vsej
državi. Ustavoverci so leta 1877 pričeli s serijo člankov, kjer so slikali slabo stanje na
Kranjskem. Po mnenju Matića je ta serija člankov v kombinaciji z gospodarsko krizo, ki je
takrat vladala, imela uničujoče posledice za slovensko Narodno stranko.285 Ob tem se postavlja
vprašanje, kakšen domet je imel Laibacher Tagblatt, ki je izhajal izključno v nemškem jeziku
in ga noben slovenski časnik ni citiral. Povrhu vsega večina kranjskega kmečkega prebivalstva
naj ne bi bila dovolj vešča nemškega jezika. Po mojem mnenju so bili razlogi večplastni in so
v kombinaciji privedli do izredno slabega rezultata slovenskega tabora na deželnih volitvah.
Najprej je potrebno iskati slab rezultat pri slovenskih politikih samih. Nepravilnosti, ki jih je
odkrival Laibacher Tagblatt, so imele realno ozadje in jih ni bilo možno zanikati. Te niso bile
vidne samo ustavovercem, temveč tudi volivcem.
Ustavoverci so slavili v vseh kranjskih mestih in trgih, razen v Kranju.286 Nekateri so poraz
pripisovali tudi času volitev – začetek julija. Takrat naj bi večina kmečkega prebivalstva bila
zaposlena s košnjo in žetvijo; doma naj bi bili tudi kočevski Nemci. Teh je bilo manj kot 20.000
in bi imeli odločilni vpliv na izid!?287 Hkrati se zastavi vprašanje, zakaj so potem doživeli poraz
ustavoverci leta 1879, ko so volitve potekale 30. junija. Leta 1878 so ustavoverni veleposestniki
ponovno ponujali roko sprave.288 Ob otvoritvi deželnega zbora septembra 1878 je Kaltenegger
izrekel željo po složnem delu. Podobni članki so se pojavili tudi v Laibacher Tagblatt.
Mladoslovenci so se v časniku Slovenski narod izrekli za »Boj na življenje in smrt«.
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Ustavovernim veleposestnikom so očitali prazne fraze. 289 Časnik Novice sploh ni omenil
spravnih tonov.290 Oktobra tega leta so poskusili še enkrat. Ustavoverni veleposestniki so na
ljubljanski občinski seji predlagali počastitev Bleiweisove sedemdesetletnice. 17. novembra
1878 je nato Bleiweisa na njegovem domu obiskala delegacija mestnega sveta pod vodstvom
župana Laschana.291V delegaciji so bili predstavniki vseh treh klubov. Laschan mu je čestital v
nemščini. Bleiweis se mu je zahvalil v slovenščini in izrazil prepričanje, da razlike le niso bile
tako velike. Te spravne tone je dva dni zatem prekril slavnostni banket v Evropi. Na njem so si
narodnjaki dali duška. Zarnik je obtožil Nemce in Italijane, da so želeli raztrgati domovino in
jo raznaroditi.292
Pat položaj, po katerem so ustavoverci zmagovali v I. in II. razredu in slovenska Narodna
stranka v III. razredu, je ostal do leta 1879. V mestnem razredu na državnozborskih volitvah so
ustavoverci doživeli bridek poraz. Deschmann je izgubil proti Jožefu SchneiduTreuenfeldskemu. Na slovenski strani so seveda triumfirali.293 Laibacher Tagblatt je ob tem
zapisal, da so trije izvoljeni grofi, vključno s Schneidom, imeli bore malo skupnega s
slovanstvom. Niso obvladovali slovenskega jezika, kar naj bi bil eden izmed glavnih pogojev
narodnjakov do kandidatov za Kranjsko. Zato je časnik ironično zaključil: »Resnično je sreča,
da je čast reševal kaplan Klun. Če ne bi bilo njega, se izvoljeni predstavniki naroda ne bi mogli
sporazumevati s svojimi volilci«. 294 Kar je bila tudi resnica. Slovensko Narodno stranko na
Kranjskem so nato nekaj let v državnem zboru zastopali štirje slovenski in štirje nemški
poslanci. Melik je mnenja, da je to bila premišljena kalkulacija Narodne stranke, ki je z nemško
govorečimi kandidati bodisi povečala možnosti uspeha na volitvah ali pa so le-ti imeli politični
vpliv – kot recimo Hohenwart.295
Na slovenski strani so zmago proslavili tako, da so nad Čitalnico izobesili narodno zastavo
in pol ure zatem še državno. Zvečer so priredili zmagoslavne sprevode skozi Ljubljano. Pri tem
so se še posebej zaustavljali pred stanovanji neuspelih kandidatov ustavovernih
veleposestnikov. Ob enih ponoči so prispeli tudi pred Deschmannovo hišo in jo zasuli s
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kamenjem ter na njej polomili okna. Laibacher Tagblatt je ob tem pripisal, da je veliko k temu
pripomogel tudi časnik Slovenski narod, ki je ves čas ščuval proti Deschmannu ter ga prikazoval
kot največje zlo.296
Leta 1879 se je časnik Slovenski narod razpisal o sodnikih in uradnikih na Kranjskem,
Laibacher Tagblatt ga je citiral. Slovenski narod je zahteval na Kranjskem uradovanje v
slovenskem jeziku. Slovenski kmetje so po njegovem mnenju plačevali toliko davkov, da jim
je ta pravica pripadala. Sodniki zato niso opravljali dela v slovenskem jeziku, ker tega niso bili
vešči. Laibacher Tagblatt je temu ugovarjal in označil celoten članek kot hujskaški. Po mnenju
Laibacher Tagblatt so se sodniki in uradniki na Kranjskem s slovenskimi strankami
sporazumevali slovensko: »To je splošno znano, da uradnik na Kranjskem s slovensko stranko
se sporazumeva v slovenskem jeziku, saj se v drugem jeziku ne more.«297
Leta 1880 je z Dunaja prišla vest, da je vlada razmišljala o vpeljavi nemščine kot uradnega
državnega jezika. Največje nasprotovanje je izbruhnilo na Češkem in Moravskem. Laibacher
Tagblatt je dvomil v resnost namere. Podpiral je predlog, saj je videl v nemščini povezovalni
element med avstrijskimi narodi.298 Tudi slovenski politiki so bili proti razglasitvi nemščine za
državni jezik. Posebej ostro so predlog napadli v Slovenskem narodu kot poskus germanizacije.
Laibacher Wochenblatt se je odzval, da to ni bil poskus germanizacije. Ta po njihovem mnenju
sploh ni bila več mogoča. Šlo naj bi le za poenotenje države in sistema, ne da bi se pri tem
želelo okrniti pravice posameznih narodov. Časnik je zapisal, da je to stara taktika slovenskih
nacionalistov – strašiti z germanizacijo. Nato je spomnil, da so bili nemški Avstrijci tisti, ki so
ustvarili državo in jo naredili veliko ter da je njim pripadala vodilna vloga. Hkrati so tudi oni
dali ostalim narodom monarhije kulturo, izobrazbo ter zaščito ostalih narodov, kot je nikjer
drugje na svetu ni. Avstrijske Nemce je časnik označil kot najbolj državotvorne in največje
patriote, ki so bili hkrati zelo strpni ter tolerantni do ostalih narodov. Kaj se zgodi, če pride na
oblast drug narod, je domnevno kazal primer na Kranjskem, kjer se je po mnenju časnika
prakticirala nestrpnost ter izvajal terorizem nad nemškim narodom. Časnik je bil mnenja, da bi
razglasitev vseh jezikov za državne jezike pomenila kaos. Na vseh sodiščih, uradih itn. bi bili
dovoljeni vsi jeziki. Slovenski narod je bil nasprotnega mnenja – menil je, da bi morala Avstrija
vse jezike priznati za državne, v nasprotnem primeru bi morali Slovenci enakopravnost iskati
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drugje. Laibacher Wochenblatt je posebej zameril besedam »iskati drugje«, v čemer je videl
nepatriotstvo in nedržavotvornost.299
Ustavoverni veleposestniki in Laibacher Zeitung so bili pod močno kritiko slovenskega
časopisja in slovenskih poslancev, ker so se domnevno zavzemali za germanizacijo. To
dokazujejo številni napadi nanje. Sami so to vedno zavračali kot neutemeljeno.300 Trdili so
nasprotno, npr. da bi slovenski politiki najraje ob deželni meji postavili table z napisom
»Deutschen ist der Eintritt verboten! [Nemcem je vstop prepovedan!]«. 301 V ta kontekst
moramo vključiti še izjavo Tavčarja: »Kdor je Slovenec in Slovan, sme v politiki počenjati to in
ono, nikdar pa ne sme paktirati z Nemci, ki morajo izginiti iz slovenskega političnega življenja
ne samo kot faktor, ampak tudi kot pojem.«302
S slovenske strani so si pomagali tudi z uporabo karikatur. Z njimi so nadvse uspešno
smešili svoje nasprotnike. Radi so ob vsaki priložnosti slikali Deschmanna z grabljami.
Laibacher Tagblatt je leta 1879 poročal, da so se na slovenski strani začeli pripravljati na
deželnozborske volitve. To se je kazalo predvsem v poplavi člankov, kjer se je zahtevalo
Zedinjeno Slovenijo. Kranjska, Istra in del Štajerske naj bi se združili, Ljubljana pa bi postala
prestolnica. Politično agitacijo so na deželi prepustili vedno duhovnikom. Ob sproženi akciji so
se v slovenskem taboru že pokazale razpoke med staroslovenci in mladoslovenci. Laibacher
Tagblatt je to pripisal boju za primat. Hkrati je Laibacher Tagblatt komentiral program kot
sredstvo, s katerim so želeli določeni nesposobni politki priti do dobro plačanih služb.303 V ta
kontekst spada tudi zahteva, da bi morale biti vse table železniških postaj, ki so ležale v okviru
Zedinjene Slovenije, izključno v slovenskem jeziku.304
Politični preobrat se ni zgodil le na volitvah, temveč tudi na državni in deželni ravni.
Posledično so ustavoverni veleposestniki prešli v opozicijo.
Čeprav so ustavoverni veleposestniki bili v Deschmannovi dobi v poziciji, so ostali zvesti
svojim liberlanim načelom. Še naprej so se borili za ustavo, enakost ter bili za ločitev Cerkve
in države. Celo so upali, da se jim bo uspelo po nazorski plati združiti s slovenskimi liberalci.
Do tega ni prišlo, ker slovenski liberalci niso bili pripravljeni opustiti svojih nacionalnih idej.
Narodna stranka je v tem obdobju napadala ustavoverne veleposestnike ter jih prikazovala
kot nemško stranko in prusofile, čeprav niso bili ne eno, ne drugo. Na drugi strani pa je Narodna
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stranka sama ob volitvah postavljala kandidate, ki niso govorili slovensko. Dalje je Narodna
stranka pričela negirati obstoj nemške manjšine na Kranjskem. Temu so oporekali ustavoverni
veleposestniki in tako dali Narodni stranki en argument več za svoje trditve.

9. V opoziciji do Winklerjevega režima (1880–1894)
Nemški liberalci so se na državni ravni vedno bolj zapletali v spor s cesarjem. Odprta
so bila številna vprašanja. Jedro spora je predstavljala zunanja politika. Nemški liberalci so
namreč bili mnenja, da ima parlament pravico do razprave.305 Leta 1878 so nato naredili usodno
napako, ko niso podprli okupacije Bosne in Hercegovine ter se tako zamerili cesarju. Nemški
liberalci so namreč bili prepričani, da brez njih ni bilo možno vladati. Grof Taaffe je s svojo
vladavino in oporo na »železni obroč«, ki so ga sestavljali katoliški konservativci, Poljaki, Čehi,
desno krilo liberalcev in fevdalci, dokazal nasprotno. Leta 1881 se je levica združila. Nastala je
t. i. bosanska levica (liberalci, ki so podprli okupacijo), Herbst in Nemški napredni klub so se
združili v Združeno levico. Skupaj z demokrati ter drugimi manjšimi skupinami so dosegli 160
glasov. Za večino so jih potrebovali 177! Večina v parlamentu je bila tako blizu, ... a vseeno
nedosegljiva.306
Liberalci so iskali rešitev za izhod iz krize. Ena izmed teh je bil vedno močnejši
antisemitizem v osemdesetih letih, ki nikakor ni dal želenega uspeha.307 Schönerer je oblikoval
Linški program, ki ni dosegel popularnosti niti v vrstah liberalcev. Program je bil zasnovan, da
bi Nemci ponovno dobili večino v parlamentu. Zahtevali so posebno ureditev za Galicijo, s
čimer so se hoteli znebiti Poljakov. Dalmacijo bi priključili Hrvaški oz. bolje rečeno Ogrski ter
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se tako znebili Hrvatov. Zavezništvo z Nemčijo bi se razširilo na carinsko unijo. Nemščina bi
se uzakonila kot uradni jezik. Avstro-Ogrska bi začela sistematično bližnjevzhodno politiko. Z
balkanskimi državicami bi se sklenila carinska unija. Ta program je bil utopija, ker bi naletel
na oster odpor pri agrarcih, ki so želeli ravno protekcijo pred konkurenco z Balkana.308 Povrhu
vsega se je carinska unija z Nemčijo nagibala v smeri velikonemškega programa. Temu so
povečini nasprotovali avstrijski Nemci in ostali nenemški narodi. Carinska unija z balkanskimi
državicami je bila še bolj komplicirana. Dejansko bi se s tem morale balkanske državice
popolnoma navezati na Avstro-Ogrsko in Avstro-Ogrska bi tako dobila prevlado nad
Balkanom. Temu bi nasprotovale že same balkanske države. Proti takim poskusom bi se uprle
tudi ostale velesile, še posebej Italija in Rusija, ki sta imeli gospodarske in ozemeljske interese.
Ne smemo pozabiti na Francijo, ki je imela finančne interese.
Na državni ravni, kot že rečeno, nemški liberalci niso podprli okupacije Bosne in
Hercegovine. Na Kranjskem pa je bilo stanje povsem drugačno. Marca 1878 je Laibacher
Tagblatt začel pisati o namenih Avstro-Ogrske vkorakati v Bosno ter jo okupirati. Časnik v tem
ni videl agresivnega dejanja, ampak varovanje lastnih strateških interesov. 309 Tudi eno leto
kasneje so Laibacher Tagblatt in ustavoverni veleposestniki bili mnenja, da bi bil »greh« ne
okupirati dežele.310
S prihodom grofa Taaffeja za državno krmilo je povezan tudi nastop Winklerja leta
1880.311 Taaffejeva vlada uradnikov ni več silila k glasovanju za ustavoverne veleposestnike.
Uradniki so posledično pričeli glasovati za slovensko Narodno stranko. Ustavoverni
veleposestniki so tako izgubili številne glasove in so bili potisnjeni v opozicijo.312 Krize niso
beležili samo ustavoverni veleposestniki na Kranjskem, zajela je celoten nemški liberalni tabor
v monarhiji.313
Taaffejeva vlada ustavovernim veleposestnikom že od samega začetka ni bila po godu,
ker se je vedno bolj odmikala od liberalnih načel ter se zatekala h koncesijam, ki naj bi vodile
v priznanje Kranjske za slovensko deželo. Poleg tega so jo obtoževali oviranja izhajanja

308

Lloyd P. Gartner, History of the Jews in modern times, Oxford university press 2001, strani niso označene;
Höbelt, Kornblume und Kaiseradler, 27 in 28; Michael Wladika, Hitlers Vätergeneration: Die Ursprunge des
Nationalsozialismus in der k.u.k. Monarchie, Böhlau, Wien 2005, 146–147; Oskar Krejči, Geopolitics of the
Central European Region: The View from Prague and Bratislava, SAS 2005, 132.
309
Der Einmarsch in Bosnien, Laibacher Tagblatt, 4. 3. 1878, 1.
310
Was nun?, Laibacher Tagblatt, 1. 2. 1879, 1 in 2.
311
Mesto je nastopil 5. maja 1880. Šušmelj, Andrej baron Winkler, 114.
312
Matić, Nemci v Ljubljani, 197; Globočnik, 12 jeznih mož, 52; Melik, Slovenci, 158 in 248; Granda, Mala
zgodovina Slovenije, 217; Mariano Rugale in Miha Preinfalk, Blagoslovljeni in prekleti, Po sledeh mlajših
plemiških rodbin na Slovenskem, II. del, založba Viharnik, Ljubljana 2012, 241; Šuklje Fran, Sodobniki, mali in
veliki, III. del, 164.
313
Vodopivec, Die sozialen und wirtschaftlichen Ansichten ..., 90.
76

nemških liberalnih časnikov ter izvajanja pritiska na nemška liberalna društve in
organizacije.314 Po mnenju Laibacher Wochenblatt je vlada namesto k cilju zbližanja različnih
klubov med seboj, ki si ga je sama na začetku zadala, vedno bolj delala na tem, da bi imela čim
lažjo vladavino. To se je po njihovem mnenju najbolje kazalo na primeru Kranjske z
Winklerjem na čelu.315
Winkler je bolj kot kateri koli deželni predsednik pred njim in po njem zaznamoval
deželo Kranjsko. Laibacher Wochenblatt je članek povzel po časniku Wiener Allg. Zeitung, a
avtor oz. dopisnik je bil iz Ljubljane. Članek dejansko odraža tudi stališče ustavovernih
veleposestnikov do Winklerja in vprašanja jezikov. Tako lahko v članku beremo, da je bil
Winkler zagret zagovornik slovenstva ter imel tesne stike s slovenskimi politiki. Še posebej z
Vošnjakom, zato je včasih Slovenski narod prej vedel za kakšen zakon, kot je bil uradno
razglašen. Winklerju so zamerili, da je sodeloval pri iztrebljanju domorodne nemščine in
nemškega elementa na Kranjskem. Ob tem še zapiše, da za slovenščino pred letom 1848 nihče
ni slišal, do leta 1865 pa je bila ljudem zelo malo znana. Slovenščino se označi za mešanico
med kranjskim in vendskim (windisch) jezikom, ki je bil dopolnjen s sposojenimi besedami iz
hrvaškega in drugih slovanskih jezikov. Cilj je bil Kranjsko tako iztrgati in priključiti
slovanstvu. Naštetih je bilo precej stvari, ki jih je Winkler delal v korist slovenstva. Predvsem
so mu zamerili zanemarjanje nemštva na Kranjskem. Slovenskemu taboru so očitali, da so se
želeli združiti z ostalimi južnoslovanskimi narodi monarhije ter peli na shodih ruske pesmi, s
čimer so izvajali državno izdajo.316 Potrebno je še dodati, da o Winklerju nikakor niso mogli
soditi pozitivno, saj so ga krivili za prenehanje izhajanja Laibacher Tagblatt ter s tem poskusa
uničenja ustavovernih veleposestnikov na Kranjskem!317
Posledično je Laibacher Wochenblatt ostro napadal Winklerja ter ga obtožil, recimo leta
1882, publiciranja napačnih informacij preko časnika Laibacher Zeitung. Voditelje
ustavovernih veleposestnikov se je namreč označilo kot kliko, ki je motila deželni mir.318
Šuklje ravno Winklerju upravičeno pripiše ogromne zasluge za slovenizacijo Kranjske
in odstranitev številnih nemških uradnikov oz. uradnikov, ki niso bili na politični liniji
slovenske Narodne stranke. Tako je Winkler iz Idrije odstranil rudarskega svetnika Onderka,
ker naj bi teroriziral Slovence. Nadalje je zamenjal deželnega šolskega nadzornika Zindlerja,
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za katerega je Šuklje menil, da je »jako sposoben šolnik, vendar odločno nemškega mišljenja
in dokaj energičen«. Zamenjal je tudi litijskega okrajnega glavarja Fränzla viteza Vestenecka,
v katerem je Šuklje videl nevarnega ustavovernega veleposestnika. Niso samo odstavljali ljudi
oz. jih premeščali, uporabljali so tudi metode nepriznanja. Takšen primer je bil predsednik
deželnega sodišča Gertscher. O njem je Šuklje zapisal: »... dober jurist, sila korekten uradnik,
toda obenem fanatičen nemškutar.« Namesto reda železne krone v slovo, je prejel le skromno
cesarsko priznanje.319 Tako so odstranjevali ljudi s položajev ne glede na sposobnost, ampak
zgolj na podlagi politične pripadnosti.
V osemdesetih letih je na slovenski strani postalo popularno geslo »Slovenijo
Slovencem«. Laibacher Wochenblatt je to označil kot »lov za fantomom« in propagandno frazo
slovenskih politikov. Časnik je bil mnenja, da je Kranjska pripadala Avstriji in ljudem, ki so se
zavzemali ter borili za domovino. Na koncu se je citiralo Valvasorja, ki je zapisal, da je deželo
skupaj držala deutsch-redliche Treue. Pri čemer ima pomen besede Redlichkeit pozitivne
lastnosti: lojalnost, pravičnost, pokončnost itn.320
Volilna agitacija se je leta 1880 začela izredno hitro. Ustavoverni veleposestniki so
malo spremenili svojo taktiko. Uravnavanje šolske obveznosti niso več želeli prepuščati
deželnim odborom. Zbali so se namreč za fond števila ur za nemški pouk. Slovenska večina bi
to lahko kaj hitro spremenila ali ukinila. Poudarjati so tudi začeli, da bi morali na oblast priti
sposobni politiki in ne ljudje po klubski pripadnosti, 321 s čimer so želeli pokazati na
nesposobnost slovenskih politikov oz. političnih kandidatov. Izid volitev je prinesel zmago
slovenskemu Narodnemu klubu v III. razredu in ustavovernim veleposestnikom v I. in II.
razredu.322
Leta 1881 se pojavi v Slovencu članek, ki je zagovarjal imenovanje deželnega glavarja
iz vrst veleposestva. Kot dobra kandidata, ki bi ju podprli staroslovenci, sta se omenjala
Savinschegg in še posebej grof Thurn.323 Laibacher Wochenblatt se ni mogel načuditi takšni
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nenadni spremembi politične smeri. Postavi razne teorije; da so staroslovenci prišli do
spoznanja, da je potrebna enakopravnost, da je v ospredju poskus cepitve ustavovernih
veleposestnikov. Časnik se je nato na dolgo in široko razpisal, da ustavoverni veleposestniki ne
bi nikdar in za nobeno ceno podprli hujskaške, gospodarsko in politično napačne politike
staroslovencev. Prav tako se za nobeno ceno ne bi prodala Savinschegg ali Thurn.324 V eni
izmed naslednjih številk je časnik poročal, da je bila prava namera zvabiti del članov
veleposestva med staroslovence ter klub premakniti na politično sredino.325
Odhodo grofa Thurna iz vrst ustavovernih veleposestnikov in prehod na slovensko stran
niso vsi pozdravili. Neue Freie Presse je označil Thurnovo osebno politiko obstanka na oblasti
z »Kork schwimmt!« (»Zamašek plava«) ali po slovensko »da obrača plašč po vetru«.326 Da je
prešel iz osebnih političnih in koristoljubnih razlogov, je sodil tudi Laibacher Wochenblatt.
Zmago slovenske strani na volitvah je Neue Freie Presse označil kot vrnitev v slabe razmere.327
Laibacher Zeitung se ni strinjal, da je šlo za osebno odločitev, ampak je označil Thurnovo
odločitev kot pregon. Laibacher Wochenblatt je komentiral, da je s tem uradni Laibacher
Zeitung postal varuh in zagovornik Thurna.328
Thurn po prestopu seveda ni imel več možnosti uspeha v veleposestniški kuriji. Iz tega
razloga je nato leta 1883 kandidiral v obrtno-trgovski zbornici in bil član slovenskega
Narodnega kluba.329
Laibacher Wochenblatt je leta 1881 zapisal, da se je slovenstvo vrtelo ves čas v krogu.
To je bilo potrebno pripisati egoizmu slovenskih politikov, ki jih označi tudi kot »literarno
kliko«. Slovenski politiki so po mnenju ustavovernega glasila le izkoriščali idejo slovenstva za
lastne egoistične cilje. V tem so si bili enaki staroslovenci in mladoslovenci.330 V tem kontekstu
je tudi razumljena ideja Zedinjene Slovenije kot sredstvo za ustvaritev novih, dobro plačanih
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služb.331 Laibacher Tagblatt je tako zapisal, da so slovenski politiki in voditelji vsi po vrsti
odlično obvladali nemški jezik. Znanje tega so odrekali slovenski mladini in ji tako načrtno
škodili. Če bi lahko, bi slovenski voditelji najraje potegnili okoli slovenskega ozemlja kitajski
zid, da bi lahko narod še naprej držali v nevednosti ter ga obvladovali.332
Laibacher Wochenblatt je posebej negativno sodil o Vošnjaku. Obtoževal ga je
hujskanja, vnašanja nemira in vmešavanja v koroške zadeve.333
Leta 1881 se je na ljubljanskih občinskih volitvah ponovil scenarij. Z razliko, da je bil
v I. razredu izvoljen le en kandidat ustavovernih veleposestnikov; drugi je izgubil za en glas.
Tudi v II. razredu je bilo tesno. Eden izmed kandidatov ustavovernih veleposestnikov je zmagal
z razliko le 5 glasov. Ustavoverni veleposestniki so izgubili volitve v obrtni in trgovski
zbornici.334 Na tem mestu se ravno čuti močan vpliv vlade na volitve. Nasprotje med Taaffejevo
vlado in ustavovernimi veleposestniki je bilo več kot očitno.
Medtem so se zgodili bistveni osebnostni premiki pri staroslovencih. Leta 1881 je umrl
Bleiweis. Praznino, ki je nastala, je bilo težko zapolniti. Vodilno mesto je prevzel Svetec in
kasneje kanonik Karel Klun.
Slovenska stran je poskušala vse, da bi dobila volitve. Leta 1882 so začeli z akcijo
rušenja volilne upravičenosti častnih meščanov Ljubljane, ki so volili v I. razredu. Drč je vložil
protest proti volilni pravici Kalteneggerja. Zarnik je predlagal prestavitev vseh častnih
meščanov iz I. v III. kurijo, kjer bi se njihovi glasovi »utopili« v množici in bi tako izgubili
pomen. Zarnikov predlog je podprl tudi Horak, češ da je takšen predlog že bil na mizi za časa
Coste. Schaffer je ostro nasprotoval. Bil je mnenja, da je bilo častno meščanstvo podeljeno
zaslužnim ljudem in se ne bi smelo izrabljati v klubske politične interese. K spoštovanju tega
je ukazal tudi slovenski strani. Suppan je opozoril poslance, da so častni meščani na volilnem
seznamu bili navedeni na vrhu. Deschmann je govoril o kršenju olike (uporabil je besedo
Anstand). Horaka je opozoril, da je predlog za časa Coste obsegal le častne meščane, ki jih je
vzdrževala občina. Predlog Zarnika je podprlo le pet svetnikov.335
Druga metoda, ki so jo izvajali s slovenske strani, je bila po poročanju Laibacher
Wochenblatt metoda pritiska. Pritiskali so na uradnike in jim grozili z javnim razkritjem, kako
je kdo volil. Posledično bi imel uradnik, ki je volil vladi neprijazen klub, težave v službi –
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premestitev, izpostavljenost in nezmožnost napredovanja. Pritiskali so tudi na trgovce ter
obrtnike. V paru sta v prodajalno stopila politična agigatorja ter začela prepričevati lastnika, da
mora voliti slovensko Narodno stranko. Kjer to ni zaleglo, so pričeli groziti z nacionalnim
gospodarskim bojkotom proti obrtniku.336 Volivcem, ki so volili ustavoverne veleposestnike,
so slovenski agigatorji odkrito grozili s kamenjanjem oken, v kolikor bi se volitev udeležili. Na
dan volitev so si slovenski agitatorji pribeležili vsakega volivca, za katerega so vedeli, da je bil
simpatizer ustavovernih veleposestnikov in grozili z objavo njihovih imen v časnikih. Na
slovenski strani so na dan volitev slovenski agigatorji hodili od hiše do hiše, od volivca do
volivca ter pozivali in zahtevali, da je šel volit. Organizirali so celo prevoz do volišč z vozovi.337
Slovenski narod je poročal, da so ustavoverni veleposestniki prinesli na stolu bolnega
volivca, ker ni bil več pri moči priti samostojno do volišča. Po mnenju časnika so volitve
potekale »prav dostojno, brez najmanjšega nereda, kar je tem večje pomembe, ker nij po vsej
Cizlajtaniji mesta, kjer bi bile mestne volitve tako vzorno organizovane«.338 V drugem članku
je časnik poročal, da bi Narodna stranka gotovo zmagala tudi v I. razredu, če bi prišli vsi volivci,
ki so jim obljubili glasove. Tako se »šel je jeden sprehajat ... na Vič, jeden bil je skrit v nekej
omari, za jedenga pa še danes ne vemo, kam se je bil potaknil«. S tem je časnik posredno priznal
pisanje Laibacher Wochenblatt, da so agigatorji Narodne stranke obiskali prav vsakega volivca
pred volitvami in jih hodili na dan volitev tudi iskat na dom. Slovenski narod je še povzel
govorice, da so ustavoverni veleposestniki podkupovali volivce in hkrati dodal, da zato niso
imeli dokazov.339
Ves trud in vladna podpora so na koncu obrodili sadove in leta 1882 je slovenska
Narodna stranka premagala ustavoverne veleposestnike na občinskih volitvah v Ljubljani.
Zmagala je v III. in II. razredu. V I. sta bila izvoljena Kušar in Moše. Od ustavovernih
veleposestnikov sta bila izvoljena le Luckmann in Suppan. Tako je šestnajst od tridesetih mest
imela v rokah slovenska stran.340 Nezanemarljiva je bila tudi vloga Gustafa grofa Chorinskega.
Ta je leto poprej nastopil kot kandidat ustavovernih veleposestnikov in bil izvoljen v mestni
svet. Tik pred volitvami je prekinil svoj mandat.341 To je seveda izkoristila propaganda Narodne
stranke v svojo korist.
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Volilna reforma na državni ravni leta 1882 je prinesla cenzus 5 fl. realnih davkov. S tem
se je volilna pravica razširila na nižje sloje, do katerih ni segel politični program nemških
liberalcev. Druga novost je bila, da se je veliko volilno okrožje Moravska razbilo na več enot.
Tako je bila izgubljena tudi zgornja zbornica za nemške liberalce. Chlumecky si je bil na
jasnem, da so bili ogroženi – še posebej je bil ogrožen položaj Nemcev v monarhiji. 342 Ta
volilna reforma ni bistveno vplivala na kranjske ustavoverne veleposestnike. Njihov program
ni segal do nižjih slojev. Povrhu vsega so v tem obdobju že bili premagani.
Leta 1885 je nemška levica razpadla in Heilsberg je skupaj s somišljeniki ustanovil
Nemški klub oz. nacionalne liberalce. V Nemški klub se je vključilo dve tretjini nemških
poslancev s Češke, skoraj vsi Štajerci, ustavoverni veleposestniki, liberalci Dunaja, Moravske,
Bukovine in Vzhodne Šlezije. Tako so že vnaprej bila odprta vrata notranjim sporom, saj so
češki poslanci bili unionisti, štajerski pa avtonomisti.343
Steinwender je bil eden izmed redkih nemških liberalnih politikov, ki je gledal na
celotno politiko povsem drugače kot njegovi kolegi. Dosledno je ločeval med nacionalnimi in
državnimi potrebami. Njegovi kolegi so namreč nacionalne potrebe enačili z državnimi. Bil je
mnenja, da se lahko cilji dosežejo tudi iz opozicije, kot so to dosegli mladočehi. Ni bil tako
antikatoliško konservativno usmerjen kot njegovi kolegi, ker je vedel, da je bila večina
podeželskega prebivalstva globoko verna.344 Tako je bil v političnem smislu daleč pred svojimi
kolegi in hkrati osamljen.
Drug politik, ki je zaslovel, je bil Schönerer, in sicer predvsem z antikorupcijskimi
govori, posebej pri projektih železnice in z antisemitskimi izjavami. Schönerer je bil voditelj
Nemškega nacionalnega gibanja Vsenemcev v Avstriji (Deutschnationale Bewegung der
Alldeutschen in Österreich). Bil je nasprotnik katoliške Cerkve in je prestopil v protestantsko
veroizpoved. Zavzemal se je za tesno navezo Avstro-Ogrske na Nemčijo. S svojim Linškim
programom je želel doseči, da bi Nemci v Avstriji ponovno dobili parlamentarno večino.345
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Steinweder se o vprašanju antisemitizma ni strinjal z večino v liberalnem taboru, saj je
bil za asimilacijo Judov. 346 Tudi ustavoverni veleposestniki na Kranjskem niso nastopali
antisemitsko.
Zapleti in razlike so bile tudi med klubi, na primer med Nemškim (Deutsche Club) in
Nemško-avstrijskim klubom (Deutsch-österreichischer Club). Oba sta bila nacionalno
liberalna, a se je med njima hitro zapletlo okoli vprašanja odnosa do Nemčije. Nemški klub je
v bistvo zagovarjal velikonemški program. Nemško-avstrijski klub jih je označeval za
»izdajalce«, »hohenzollerje« in »bismarkiste«. Oba kluba in različne nacionalne frakcije so
morale začeti sodelovati, ko se je začela razprava ok. jezikovnih odredb ministra Pražaka za
Češko. Te so začele korenito ogrožati status Nemcev v monarhiji.347
Leta 1882 je Pražak razglasil slovenščino za enakopravni jezik na graškem deželnem
višjem sodišču in sodiščih, ki so spadala pod njegovo pristojnost. Laibacher Wochenblatt je to
označil kot nagrado, da so slovenski poslanci glasovali za carinski dogovor. Izrazil je sicer
pomislek, ker slovenščina ni premogla ustrezne strokovne sodne terminologije. Časnik se je
bolj posvetil članku v Slovenskem narodu, ki je pozival ljudi k izključni uporabi slovenščine na
sodiščih in hkrati že vnaprej grozil vsem sodnim uradnikom s prijavami, v kolikor ne bi želeli
poslovati s strankami v slovenskem jeziku. Laibacher Wochenblatt se je tudi čudil podatku oz.
trditvi Slovenskega naroda, da so v slovenščini že bile ustrezne knjige s sodno terminologijo.348
Novembra leta 1882 so potekale še nadomestne državnozborske volitve. Na predlog
Suppana so se ustavoverni veleposestniki odločili zmago brez boja prepustiti Narodni stranki.
Suppan je bil mnenja, da udeležba ne bi imela vpliva na razporeditev moči v državnem zboru.
Liberalci s tem ne bi pridobili ali izgubili. Pred vrati je bila reforma in s tem razpust državnega
zbora. Posledično je bil mandat že vnaprej določen na dobo le nekaj mesecev. Suppan je ocenil,
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da bi ustavoverni veleposestniki z udeležbo na volitvah samo tratili svoje moči. Laschan je bil
sicer drugačnega mnenja, a je hkrati dodal, da bo spoštoval sklep večine. Schaffer je odobraval
Suppanove argumente in poudaril, da to ne pomeni, da so bili ustavoverni veleposestniki
pasivni. Hkrati je spomnil na pritisk vlade leta 1881 in bil mnenja, da bi se to ponovilo.
Volivcem bi bila s tem odvzeta svoboda voljenja. Schrey je prav tako podprl Suppanov
predlog.349 Matić je ocenil to potezo kot nemoč in resignacijo ustavovercev.350 Zagotovo lahko
tej tezi deloma pritrdimo, še posebej nemoči in zagotovo se ustavoverni veleposestniki ne bi
odločili za to potezo, če bi potekale normalne volitve. Opazujemo lahko, da je vladala med
ustavovernimi veleposestniki neenotnost.
Po izgubi večine v mestnem svetu je odstopil tudi župan Laschan. Nov župan je postal
Peter Grasselli in županoval med leti 1882–96. Na magistratu se je na predlog Zarnika kot
poslovni jezik vpeljala slovenščina: »Poleg varovanja popolne ravnopravnosti se principijelno
slovenski jezik kakor uradni jezik ljubljanskega magistrata proglasi. Zaradi izpeljave se nastavi
odsek 7 udov pod načelom gosp. župana.« Hribar je nato kot poročevalec poročal v imenu
odseka: »... z ozirom na to, da se je pri poslednjej ljudskej štetvi v Ljubljani naštelo 18845 osob,
ki se poslužujejo slovenskega in le 5658 tacih, ki se poslužujejo nemškiga občevalnega jezika,
smatra odsek dosedanje razmere, vsled katerih je bil nemški jezik izključljivo uradni jezik
ljublanskega magistrata in temu podrejenih mestnih uradov za nenaravne, neopravičene in
večino prebivalstva glavnega mesta ljubljanskega žaleče, ter da se temu nenaravnemu stanju v
okom pride, stavi naslednje predloge ...« Predlagal je, da postane slovenščina s 1. januarjem
1883 uradni jezik pri poslovanju s strankami ljubljanskega magistrata, uradov po pokrajinah,
kjer žive Slovenci ter po kraljevinah Hrvaški, Slavoniji in Dalmaciji. V kolikor je bila vloga
vložena v nemškem jeziku, se je reševala v nemškem jeziku. Vabila na seje mestnega sveta so
čez noč postala samo slovenska. Pospešeno se je začela uvajati slovenščina v šole in urade. Po
odloku pravosodnega ministra Pražaka so morala sodišča v slovenskemu delu dežel in v
pristojnosti višjega deželnega sodišča v Gradcu sprejemati vloge tudi v slovenskem jeziku.351
Tako je uspelo slovenski strani v obdobju treh let (1880–83) zavzeti Kranjsko, seveda s
pomočjo vlade, ter odstraniti s položajev vse nasprotnike.352 V časniku Slovenski narod je leta
1887 o tem obdobju pisal tudi Josip Vošnjak in odkrito potrdil sistematičen prevzem oblasti in
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odstranjevanje članov ustavovernih veleposestnikov z vplivnih mest na Kranjskem.353 V resnici
so se ustavoverni veleposestniki na Kranjskem znašli še v težjem položaju, kot je videti na prvi
pogled. Winkler je namreč uničil njihov časnik Laibacher Tagblatt. Sicer so z ustanovitvijo
Laibacher Wochenblatt hitro odreagirali, a je škoda bila kljub temu ogromna. Vsi politični klubi
so si prizadevali imeti dnevnik, ker je tako bilo možno v 19. stoletju izvajati na volivce
učinkovito in vsakodnevno propagando. Leta 1893 je ugasnil tudi Laibacher Wochenblatt. Sicer
je Winkler uspešno motil njihov časnik s cenzuro. V osemdesetih letih se je pričela tudi serija
smrti vidnih kranjskih ustavovernih veleposestnikov ali članov Ustavnega društva. Leta 1884
je umrl ustavovernim veleposestnikom naklonjeni škof Pogačar. Leta 1884 sta umrla Pirker354
in Stöckl. 355 Leta 1886 so umrli Hotschevar, 356 Wurzbach, 357 Seunig, 358 Dimitz 359 in
Kromer.360 Leta 1887 sta umrla Schiffer361 in Dreo.362 Leta 1892 še Müller363 in Kaltenegger.364
Ostali dolgoletni vidni člani ustavovernih veleposestnikov so postali stari in utrujeni. Leta 1889
jih je doletela največja izguba. Umrl je Deschmann. Njegova smrt je naredila v vrstah
ustavovernih veleposestnikov in Ustavnega društva izjemno praznino. Ob tako silovitih
izgubah, ne samo političnih, ampak tudi personalnih, so ustavoverni veleposestniki izgubili
voljo do političnega boja. Vedno bolj so postajali politično pasivni. Prav tako so postajali
pasivnejši in nekritični tudi članki v Laibacher Wochenblatt. Člani Ustavnega društva se niso
več sestajali po enkrat mesečno, ampak le še enkrat letno. 365 Vse je kazalo, da so bili
ustavoverni veleposestniki ne samo premagani, ampak da so se tudi predali oz. vdali v usodo.
Ustavoverni veleposestniki so leta 1883 pričeli s serijo bojkota ljubljanskih občinskih
volitev. Bojkotirali so tudi deželne volitve, z izjemo veleposestniške kurije. Bojkot so
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utemeljevali z nepoštenostjo volitev. Vladi so namreč očitali, da je vplivala na izid volitev ter
v uradnem glasilu Laibacher Zeitung napadala ustavoverne veleposestnike.366
Z bojkotom ljubljanskih občinskih volitev se pojavi povsem nepričakovan fenomen –
padanje volilne udeležbe. Med leti 1883 in 1886 je padla volilna udeležba v I. razredu z 148 na
64, II. razredu z 279 na 115 in v III. razredu s 147 na 68 oddanih glasov. Volilna udeležba se je
zmanjšala za ok. 60 %; volilo je le dobrih 20 % volilnih upravičencev. Leta 1888 se je že volilo
po reformiranem razširjenem volilnem imeniku, po katerem je Ljubljana imela 2378367 volilnih
upravičencev. Volilo jih je le 386, kar pomeni, da je bila volilna udeležba 16,2 %. Leta 1889 je
bila še bolj porazna. Od 2542 upravičencev jih je prišlo voliti 323, kar pomeni 12,7 %.368 Vzrok
slabe volilne udeležbe je bil večplasten. Narodni stranki ni bilo treba mobilizirati svojih
simpatizerjev, medtem ko so ustavoverni veleposestniki svojim volivcem svetovali neudeležbo.
Nevtralnih volivcev se ni mobiliziralo, nadzorovalo in priganjalo na volišča.
V deželnem zboru je leta 1883 prišlo do t. i. spravnega akta. Ta je seveda nastal pod
vplivom vlade. Laibacher Wochenblatt je pojasnil, da ni bil pristojen kos papirja, ampak da
štejejo dejanja. Ob tem je s »prstom« pokazal na Tavčarja in Hribarja, ki sta še naprej zastopala
svoja stališča in napadala Nemce. Tudi tabor v Mengšu je proslavljal kot običajno. Slovenski
časniki so prav tako nadaljevali z napadi na Nemce in celo okrepili napade na nemški
Schulverein. Časnik je zato spravni akt označil za spravno komedijo (Versöhnungskomödie).369
Laibacher Wochenblatt je leta 1883 poročal o »novi« sodni praksi na Kranjskem. Na
Dolenjskem se je pripetilo, da je sodnik zavrnil notarsko overjen dokument – prepis
nepremičnine – ker je bil dokument sestavljen v nemškem jeziku, stranki nista bili vešči
nemškega jezika, kar naj bi bilo razvidno iz dopisa. Laibacher Wochenblatt je to označil za
politično dejanje in spraševal, na kakšen način lahko sodnik odloča o znanju jezika stranke, da
je razveljavil s tem uradni notarsko overjen dokument. Časnik je dokazoval, kako daleč je že
segel nacionalni fanatizem, katerega cilj je bilo spodriniti in ukiniti nemški jezik.370
Leta 1887 je počilo na državni ravni v Nemškem klubu. Na eni strani so bili bolj socialno
in na drugi strani kapitalistično usmerjeni člani. Problem je bil tudi odnos do antisemitizma. Na
določene člane je upal Schönerer s svojo Zvezo nemških nacionalcev (Verband der
Deutschnationalen). Po sporu so v nemškem klubu ostali le še poslanci s Češke.371 Steinwender
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je medtem s somišljeniki izstopil iz nemškega kluba in ustanovil Nemško nacionalno združenje
(Deutschnationale Vereinigung).372
Schönerer oz. vitez Georg, kot so ga imenovali, je bil s svojo politiko v vzponu. Nato je
naredil usodno napako in sam sebe razorožil, ko je ob smrti cesarja Viljema I. vdrl v redakcijo
časnika Neue Wiener Tagblatt ter novinarje obtožil kovanja dobička na ta račun. Policija ga je
aretirala in obsodili so ga na izgubo plemiškega naziva ter na 4 mesece zapora. Schönerer je v
zaporu in izolaciji izgubil 12 kg, povezavo z realnim svetom ter se radikaliziral. Začel je
sovražiti državo, ki ga je zaprla.373 S tem nepatriotskim dejanjem in radikalizacijo je izgubil
tudi veliko privržencev.
1888 je bilo potrebno sprejeti nov naborniški zakon, ki je za 10 let naprej določil število
nabornikov. Zakon je potreboval absolutno večino v parlamentu in tudi širšo podporo v
opoziciji. Posebej na Češkem so se že dolgo različni politiki nemške narodnosti zavzemali za
enotnost liberalcev, saj je bila njihova neenotnost nenehno voda na mlin Čehom. Liberalci so
se združili v Vereinigte deutsche Linke (Združena nemška levica), ki je štela 112 poslancev.374
Opozoriti je potrebno, da združitev ni pomenila zlitja klubov, ampak sklenitev koalicije, ki ni
družila vseh liberalcev. Lueger se je v osemdesetih začel vedno bolj nagibati h katoliškim
konservativcem in bil je celo pripravljen na vrnitev Cerkve v šole ter tako šel svojo pot.375
Vsi poskusi nemške levice, da bi vzpostavila enotno strankarsko strukturo ter s tem neko
kontinuiteto v strankarskem smislu, so se končali klavrno. Glavna ovira je bila ravno
razdrobljenost na frakcije oz. klube. Edino Schönererju je uspelo z diktaturo uvesti enotnost.
Njegov centralni strankarski aparat je nato leta 1890 prepovedala država, a Karlu Hermannu
Wolfu je kasneje prav ta aparat uspelo ponovno oživiti. Tako je imel klub 20.000 članov.
Kandinati so bili še vedno odvisni od lokalnih odborov in klubskega glasila Ostdeutsche
Rundschau.376
Leta 1889 so mladočehi jasno zmagali na deželnih volitvah Češke. S tem so že nakazali
Avstriji notranjepolitično pot. Storili so še dvoje; ogrozili so železni obroč Taaffeja, ker so
porazili staročehe, nato pa so odložili oz. blokirali češko jezikovno vprašanje, ki bi dalo
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določene pravice Nemcem.377 S tem so še samo zaostrovali nacionalna trenja. Leta1891 so bile
parlamentarne volitve. Na Češkem so ponovno dominirali mladočehi. Združena nemška levica
je dobila v parlamentu 107, Steinwender 19 (Nemška nacionalna stranka – Deutsche
Nationalpartei) in Lueger 8 sedežev. Združena nemška levica je želela, da bi se Taaffe odrekel
Hohenwartovem klubu. S tem so računali, da bi sami postali osrednja nemška stranka. Taaffe
tega ni hotel in kupčija je padla v vodo.378
V Nemški nacionalni stranki so bili najbolj močni Štajerci, ki so bili avtonomisti. Na
Štajerskem so bili liberalci zelo močni, čeravno dežela sama ni imela velikih nacionalnih
problemov. Höbelt meni, da je treba moč liberalcev iskati v boju za avtonomijo proti centrali
na Dunaju.379
Leta 1889 so v ljubljanskem mestnem svetu sprožili razpravo o novem poimenovanju
ljubljanskih trgov in ulic. Cilj liberalnih slovenskih svetnikov je kajpak bila slovenizacija
uličnih napisov. Predlog ni naletel na širšo podporo in vse je ostalo po starem. Predlog so leta
1892 ponovno potegnili iz predala liberalci. Laibacher Wochenblatt jih je označil kot
»teroriste«. Za celotno dogajanje je časnik uporabil rek »difficile est satyram non scribere«
(Težko je ob tem ne pisati satire). Časnik je dejal, da slovenski politiki ne želijo upoštevati
historične pravice, tradicije, navad, prometnih interesov, nemške populacije itn. V interesu jim
je le dvoje: izbrisati sledi nemštva in narediti Ljubljano za prestolnico velikoslovenstva.
Laibacher Wochenblatt je seveda postavil vprašanje, kje je sedaj ostala enakopravnost in § 19,
na katerega so se tako radi sklicevali slovenski politiki, ter zakaj je bil zavrnjen predlog
dvojezičnih napisov. Zato je časnik tudi pritrdil tistim, ki so trdili, da je to maščevanje, ker se
slovenskim zahtevam ni ugodilo v sosednjih deželah.380
Naslednja zanimiva razprava se je razvila leta 1890 ob poročilu finančnega odseka o
deželnem proračunu za leto 1891. Ko je poročevalec predstavil številke in predloge, je bil prvi
govornik Hribar. Ta je najprej opozoril, da se ustava, kar zadeva narodnostne pravice, še vedno
ni v celoti izpolnjevala. Vlado je obtožil, da na uradniške položaje postavlja le tiste osebe, ki so
izhajale iz meščanskega stanu in so bile bolj vzgojene v nemškem kakor slovenskem duhu. Še
posebej je kritiziral Taaffejevo vlado. Okrajni glavarji so po njegovem bili večinoma aristokrati,
če to ne, pa Nemci in enako je veljalo za komisarje. Slovence med uradniki je označil za bele
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vrane. 381 Ob tem je opozoril Winklerja, da so v deželi Kranjski še vedno bili dopisi med
uradniki v nemškem jeziku. Vladno politiko je označil, da je imela germanizacijo za suprema
lex. Slovenci so bili po njegovem enakopravni Nemcem le pri plačevanju davkov. Kritiziral je,
da sta bili na poslopju finančne direkcije le tabli z nemškim napisom, medtem ko se za tablo s
slovenskim napisom ni našlo prostora. Nasprotno je pohvalil poslovanje pošte, ki je nastavljala
uradnike, ki so obvladovali oba deželna jezika in imeli dvojezične pečate. Našel je napako,
zmotil ga je nov začasni poštni komisar Cora, ki ni obvladal drugega jezika kot nemškega.
Hribar je to označil za »naravnost udarec s pestjo v obraz narodu slovenskemu« in kot dokaz,
da minister Bacquehem ni maral Slovencev. Napovedal je, da bo Cora posloval pristransko in
nameščal le »nemškutarje« in »Lahe«. Hkrati je vprašal, kakšne bodo posledice avstrijske
politike v primeru vojne z Italijo. Vlado je obtožil sodelovanja z vsakim narodom, ki ga je lahko
uporabila proti Slovanom.382 Winkler je prvi odgovarjal in najprej označil Hribarjev govor kot
dolg politični govor, ki v večini ni imel kaj skupnega s temo – sprejetje deželnega proračuna.
Skupnega tudi ni imel z deželo Kranjsko in zato se je posvetil le tistemu delu, ki je zadeval
deželo. Najprej je ponovno poudaril, da Hribar ni predložil konkretnih dokazov. Po njegovem
mnenju so se na Kranjskem sprejemali v službo vsi uradniki, ki so se prijavili, ker jih je tako
ali tako primanjkovalo, še posebej je primanjkovalo tistih, ki bi bili vešči obeh deželnih jezikov
in zato je Winkler zaključil, da če jih ni, jih tudi on ne more kje vzeti. Poudaril je, da so na
večino dopisov v slovenskem jeziku tudi odgovarjali v slovenskem jeziku. Priznal je, da se je
najpogosteje uradovalo znotraj uradov v nemškem jeziku. To je pripisal dvema razlogoma, saj
je bilo precej uradnikov, ki so se šolali izključno v nemškem jeziku; drugi razlog je bilo
pomanjkanje terminologije, kar je posledično povzročalo zmešnjavo, ker je vsak uradnik imel
svojo. Predlagal je sestavo slovenske pravne terminologije in šele nato postopno uvedbo ter
prosil Hribarja za potrpljenje. Omenil je tudi Hribarjevo opombo neimenovanega plemiča, ki
bi naj v Ljubljani imenoval Slovane »Sauvolk«. Winkler je poudaril, da so zadevo preiskovali,
a niso imeli dokazov. Zato so vse, ki bi o tej zadevi kaj vedeli, s pisnim ukazom prosili za
pomoč. Hribar je iz klopi ugovarjal, da so obstajale priče. Nato se je Winkler dotaknil tudi
programa Zedinjene Slovenije in javno povabil Hribarja k temeljitejši obrazložitvi oz.
temeljitejšim rešitvam posameznih problemov. Razmišljal je, kako doseči združitev in za to
dobiti podporo v drugih deželnih zborih, kako nato deliti deželne zaklade in kaj storiti z na novo
pridobljenimi narodnostnimi manjšinami.383
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7. oktobra 1892 se je zaključil Winklerjev dvanajstletni mandat in odšel je v pokoj.
Nasledil ga je Hein.384 Laibacher Wochenblatt je to obdobje označil za najbolj škodljivo dobo
za nemštvo in ustavoverne veleposestnike na Kranjskem: »To obdobje je doseglo svoj višek.
Kar je bilo možno narediti škode, se je naredilo. Več škode se Nemcem na Kranjskem in
liberalni stvari ne bi moglo narediti. Trčeni radikalni fanatiki so negativno razglasili za
pozitivno in povzdignili v vladajočo resnico.« Po mnenju časnika je Winkler izvedel v deželi
Kranjski popoln preobrat in vse škode, ki jo je napravil, tudi ne bo možno popraviti.385 V
obdobju, kjer je bilo polno nasprotij in političnih bojev na »nož«, seveda ne moremo pričakovati
objektivnih sodb.
Ulični napisi v Ljubljani so bili dober povod za medsebojno obtoževanje v slovenskih
vrstah. Katoliški Slovenec ni podprl samo slovenskih uličnih napisov v želji na pravičen
politični boj, kjer se je dogajala krivica Nemcem. Vsa stvar je imela še eno ozadje. Na katoliški
strani so razbrali nevarnost sodbe dunajskega upravnega sodišča, 29. 12. 1894, po kateri je
ustavno le priznano (ne pa zagotovljeno!) načelo enakopravnosti uličnih napisov. Tako je
Slovenec sprejel sklep, da bi s tem avtomatsko odločala večina nad manjšino. Za Slovence v
drugih deželah bi to pomenilo, da se odpovedujejo manjšinskim pravicam. Napadli so slovenski
liberalni tabor, da je v njihovih vrstah bilo precej članov in simpatizerjev, ki so imeli nad
svojimi prodajalnami izobešene le nemške table. Na koncu je časnik predlagal, da bi postavili
na prvo mesto slovensko in na drugo mesto nemško ulično ime.386
Mladoslovenci so odgovorili v časniku Slovenski narod. Katoliško narodno stranko so
obtožili želje po zavezništvu z Nemci. Ironično so zapisali: »Škoda, da Dragotin Deschmann
iz groba vstati ne more, da bi blagoslovil to poroko ...« V nadaljevanju so se zgražali in
Katoliško narodno stranko označili za »prikrite nemčurje«.387
Po tem polomu je Hribar poskusil še z eno prav bizarno akcijo. Če je že moral privoliti
v dvojezične napise, je v to privolil po svoje. Dal je narediti dvojezične table, pri čemer je bil
zgoraj slovenski in spodaj nemški napis, a ne v enaki velikosti. Hribar je namreč za podlago
razmerja vzel razmerje števila prebivalcev. Tako je dal narediti napisa v razmerju 6 : 1.
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Posledično je bil nemški napis berljiv le, če je bralec bral povsem blizu. Hribar se je moral
zagovarjati pri deželnem predsedniku Heinu, ki mu je očital norčevanje.388
Razprava se je nato nadaljevala leta 1895 v deželnem zboru. Prvi govornik je bil Hribar,
ki je »udaril« po slovenskih poslancih ter jim očital nebojevitost v primerjavi s prejšnim letom.
Pri tem je tudi konkretno izpostavil nekaj imen poslancev – Žitnika, Povšeja, Papeža, Detela in
Kluna. Še posebej ga je motilo, da so deželni poslanci zavrnili sklep mestnih ljubljanskih
poslancev, ki so v Ljubljani sklenili postaviti izključno slovenske napise. Hribar je to označil
kot »udarec v obraz« slovenskemu narodu. Pri tem je navedel primer, koliko so dosegli Madžari
kot lastni gospodarji. Nemce je označil za priseljen narod. Nemške škofe in plemiče je obtožil
ropanja slovenske zemlje in uničevanja slovenstva. Pri tem je citiral pesnika Simona Jenka:
»Kako rod za rodom gine;
to povest je domovine,
vsemu svetu nepoznane,
od nikogar spoštovane.«
Papežu in deželnemu glavarju Otonu Deteli je očital simpatiziranje z Nemci in da sta
pozabila, kako so Nemci ravnali s Slovenci. Nato se je spustil v razlog, zakaj se je zavrnilo
samo slovenske ulične table. Navedel je, da bi se sicer v Ljubljani tujci izgubili. Hribar je
nasprotno dokazoval, da je večina tujcev, ki so prihajali, bila Slovencev, nato Hrvati in Italijani,
Nemci so bili v manjšini. Navedel je še primer Zagreba, kjer so bile vse table v hrvaškem jeziku
in vprašal Papeža in Detelo, če sta že slišala, da bi se v Zagrebu izgubil kak Nemec in s tem
izzval v dvorani smeh. Argument, da je večina ulic imela prvotno nemška imena, je označil kot
napačen. Navedel je Ljubljansko ulico, in sicer Burgstallgasse, ki se je po njegovih besedah
prvotno imenovala Gradišče. Prepričan je bil, da je »novodobne nemškutarje« doletela pravična
kazen. Nekako je razumel, da se je v prejšnih časih veliko mladine potegnilo v nemške vode,
ker je tam vladalo blagostanje in navedel Schwegla. Obsodil je razcep slovenskih poslancev na
liberalce, ki so sedeli v centru, in Katoliško narodno stranko, ki so sedeli levo ter njihov
medsebojni boj. Spomnil je na skupni boj, da jih vežeta skupna kri in jezik. S spravnimi toni je
hitro končal in ponovno začel bruhati ogenj. Katoliško narodno stranko je obtožil pomanjkanja
samostojnosti in »internacionalizem pod plaščem kanonika Kluna«. Po njegovem mnenju bi
Klun moral prenehati poslušati škofova navodila in končati bratomorni boj. Sam je trdil, da
liberalci tega boja niso začeli. Kot primer ščuvanja ljudstva k bratomornemu boju je navedel
primer duhovnika na Notranjskem, ki je pri zadnjih volitvah vzkliknil v prižnici, »... da ima
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tisti, ki voli liberalca, večji greh, kakor tisti, ki se pregreši zoper šesto ali sedmo zapoved božjo.«
In sam še dodal: »Sedaj pa naj gospodom fanatikom novega šenklavžkega kurza le še pride na
um, da v jednako primero postavijo še peto zapoved božjo, pa nas bodo ljudje kar po cestah
pobijati smeli.« S tem je izzval veselost v svoji stranki oz. centru. Zameril jim je tudi to, da so
se postavili proti vsakomur, ki ni bil neposredno z njimi, po načelu, kdor ni z nami, je proti
nam. Težavo je spoznal, ko so napadali kar cele stanove. Pri tem je izpostavil kolektivne napade
na celoten notarski stan, ker je večina notarjev bila liberalno usmerjenih. Hribar je prepoznal
spodbujanje stanovskega nemira in pri tem pozabil, da so tudi sami to počeli, ko so spodbujali
boj proti plemičem. Zato je zaključil, da niso pridigali krščanskega nauka, ljubili svojega
bližnjega, kakor samega sebe, ampak: »Ljubi svojega bližnjiga, kjer le moreš, ugrizni ga.«
Zameril jim je tudi psovko, ki so jo uporabljali za liberalce – kapitalisti. Pri tem je izpostavil,
da so živeli kot demokratičen narod in videl le korist, če so imeli med seboj ljudi z veliko
kapitala. Seveda ni pozabil poudariti, da so si ves kapital pridobili s trudom in da tako veliko
denarja spet niso imeli. Pri tem je pokazal na Schwegla, ki je po njegovih podatkih imel več
kapitala, kot vsi deželni poslanci liberalnega tabora skupaj. Nazadnje jim je še zabrusil, zakaj
ni potem njihov član Povše, ki je bil eden izmed premožnejših članov Katoliške narodne stranke
in svoje imetje razdelil med uboge kmete. S tem je Hribar ponovno izzval veselost v centru.
Preroško jih je opozoril: »Neko svarilo pa naj mi bo dovoljeno izreči. Gospoda moja, tisti vrag,
katerega Vam tako lahkomišljeno slikajo na steno Vaši zapovedniki iz katoliškega tiskovnega
društva, utegne se končno res prikazati. Potem pa Vam ne bo zadostovala vsa blagoslovljena
voda, da ga odženete. Le pazite, ko kličete proti nam državni socijalizem na pomoč, da mesto
njega ne nastopi socijalni komunizem. Gorje Vam tedaj! Gorje, če bo ljudstvo začelo
spoznavati, kam se steka največ kapitala brez dela in truda. Zastonj bodete potem klicali na
pomoč, zastonj zastavljali svojo avtoriteto, katero sedaj na tako nespameten način
profanujete.« Čisto na koncu jih je še pozval k prenehanju sklepanja koalicij z narodnimi
sovražniki in obnovitev sloge med slovenskimi politiki. Če ne, bodo liberalci sami dosegli cilj:
»Slovenijo Slovencem!«389 Na ta govor, ki je bil zapisan na kar 7 straneh, se je morala odzvati
napadena stran. Govorniško mesto je prevzel Oton Detela, a govoril je kar s svojega sedeža.
Posvetil se je uličnim imenom v Ljubljani. Opozoril je, da so prvi zapis uličnih imen imeli iz
davčnega katastra leta 1604, ki pa so bila vsa zapisana v nemškem jeziku. Iz zgodovine
Ljubljane in Valvasorja so razbrali, da so obstajala tudi slovenska imena ulic. Pri tem niso mogli
doreči, katero ime je bilo prvo. Obstajale so tudi ulice, kjer imena niso bila prevedena v en ali
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drug jezik. Primeri: Pisana vrata – Karlstädter Thor; Križanski trg – Deutscher Platz; Reber –
Narrensteig itn. Dosledno je zagovarjal, da so bile dvojezične ulične table uvedene izključno iz
praktičnih razlogov za tujce, ki so prihajali v Ljubljano, da so se lahko orientirali in da takrat,
ko so to naredili, niso razmišljali v okvirih nekih nacionalnih problemov. Poudaril je, da samo
slovenski ulični napisi niso nikoli bili točka narodnega programa. Celo obtožil je Hribarja in
Tavčarja odpada od narodnega programa. Hribar mu je zabrusil: »Novodobna nemškutarija!«
Nato je vprašal, zakaj niso teh napisov odstranili že Bleiweis in ostali »pravi« narodni poslanci
prejšnih generacij, kot jih je označil Hribar, ki so tudi že imeli narodno večino v ljubljanskem
mestnem svetu. Po mnenju Detela zagotovo niso bili slepi, da ne bi videli nemških napisov in
izzval veselost na levi strani. Tavčar mu je zabrusil, da takrat še ni bilo upravnega sodišča, ki
bi to omogočalo. Detela mu je odgovoril, da je to bil brezpredmetni argument, ker upravno
sodišče ni zagotavljalo samo slovenskih napisov. Nato je vprašal Liberalni tabor, zakaj so šele
po 10-letih vložili zahtevo, če je bila tako koristna in potrebna. Hribar: »Vsaj se vsaka dobra
reč dolgo premišljuje.« Detela: »... potem ste Vi jako dolgo časa zanemarjali Vašo narodno
dolžnost.« Hribar: »Smo sprevideli, da je skrajni čas!« Detela ni popustil. Dejal je, da bi lahko
pustili še Katoliški narodni stranki čas, da bi morda prišla do tega spoznanja. Hribar: »Tirolska
starost!« S tem je namignil na katoliško Tirolsko, ki je bila trdnjava nemške krščanske stranke.
Detela je zameril Liberalnemu taboru, da so se sklicevali na staro generacijo slovenskih
politikov in tako sebe slikali v zavedni luči, čeprav še pred nekaj leti niti sami niso o tem
razmišljali. Njihov tabor pa slikali kot »z izdajico in krvniki slovenskega naroda«. Detela je bil
mnenja, da je liberalni tabor to le izkoristil v volilni namen: »Tako očitanje pa ne more se
smatrati kot resno. Porabili ste le ulične napise, da ste pričeli strastno agitacijo proti nam, češ,
sedaj je najboljša prilika, sedaj pa le po njih.« Tudi ni razumel, zakaj so napadali le njega in
Papeža, ki sta ravnala v skladu z odločitvijo celotne Katoliške narodne stranke. Zavrnil je
očitek, da so ravnali po navodilih škofa. Nato je poudaril, da se je vedno zavzemal za
enakopravnost: »... kajti v vprašanjih enakopravnosti moramo tako postopati, kakor zahtevamo,
da se drugodi nam nasproti postopa. Samo če se mi v tej kronovini ravnamo po članu 19.
državnoosnovnega zakona, smemo zahtevati, da se tudi zvršuje narodna enakopravnost v
drugih kronovinah nasproti slovenski narodnosti.« Ni odobraval teptanja pravic na Primorskem
ali zavrnitev slovenskih uličnih napisov v Celju. Trdil je, da če so resnično bili za
enakopravnost, to ni pomenilo, da so morali teptati pravice Nemcem. Opozoril je, da bi takšno
ravnanje samo še zaostrovalo zadeve in privedlo do dvojnih meril. O Hribarjevem
povzdigovanju Madžarske in njenem razcvetu je opozoril tudi na temno plat, kako so Madžari
teptali pravice vsem ostalim narodom. Hribarja je še poučil o definiciji internacionalca, in sicer
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je to bila oseba, ki ni imela pred seboj samo narodnost, ampak tudi napredek človeštva ter da
to ni bilo mogoče enačiti z »nemškutar«, čemur je Hribar ugovarjal. Zavrnil je tudi Hribarjevo
namigovanje na hlapčevstvo in dogovarjanje z deželnim predsednikom v zadevi uličnih
napisov.390 Naslednji govornik je bil deželni predsednik baron Hein. Ta je del svojega govora
povedal v slovenskem in drugi del v nemškem jeziku. Za pritožbe o uradovanju v nemškem
jeziku je le na kratko dejal: »... da njen notranji jezik je in bo še dolgo.« Zavrnil je trditev, da
so v uradih favorizirali plemstvo. Po njegovem prepričanju so bili pristojni le kvalifikacija,
sposobnost, delavnost in korektno ravnanje uradnika. O množenju okrajnih glavarstev ni vedel
nič. Opozoril je, da je očitno Hribar, ki je bil tako dosledno proti vladi, bil v zelo dobrem stiku
z njo, da je bil tako dobro poučen in je celo vedel za ta razlog. O željah slovenskih poslancev
je dejal, da se niso spreminjale iz dneva v dan, ampak celo iz ure v uro. Kot primer je navedel
Hribarja, ki je pred leti zahteval dvojezično tablo nad finančno direkcijo in tudi sicer dvojezične
table. To se je tudi uresničilo. Leta 1895 so dobili njegovo novo željo o isti zadevi. Navedel je
primer dvoličnosti Hribarja v primerjavi njegovih zahtev za Trst in Ljubljano ter navajanju
enakih argumentov, a njihovo argumentacijo v povsem različni luči. Na koncu je še skritiziral
Hribarjevo poveličevanje Madžarske. Opozoril je, da bi v takem primeru imela absolutno
vodilno vlogo nemščina in Nemci kot najštevilnejši narod Cislitvanije. Vse pritožbe slovenskih
poslancev bi bile povsem upravičene. 391 Naslednji govornik je bil član ustavovernih
veleposestnikov Schaffer. Začudil se je Hribarjevemu hvaljenju ureditve na Madžarskem.
Hribarjevo trditev, da se je čutil za slovenskega poslanca, je tudi tokrat napadel. Dejal je, da ga
je razumel, a bili so v kranjskem deželnem zboru poklicani od kranjskega ljudstva in dolžni se
ukvarjati z njihovimi problemi. Tako je zavrnil Hribarja. Glede ljubljanskih uličnih tabel je
dejal, da so obstajali še tudi drugi razlogi za ohranitev dvojezičnih tabel, in sicer za potrebe
vojske, uradnikov, trgovcev itn. Zanikal je Hribarjevo trditev, da je Ljubljana bila povsem
slovensko mesto. Navedel je, da so četrtino prebivalstva Ljubljane predstavljali Nemci, tretjina
prebivalstva je govorila aktivno nemško vsak dan in več kot polovica prebivalstva je razumela
nemško. Trgovanje je potekalo v nemškem jeziku, prav tako izobraževanje na višjih šolah.
Zavrnil je tudi trditev Hribarja, da je nesprejetje enojezičnih tabel v deželi naletelo na
neodobravanje. Po njegovem mnenju je ravno določitev ljubljanskega mestnega sveta padla na
neodobravanje in je bila rezultat ozkega kroga ljudi, ki so si dali duška v svojem
nacionalizmu.392 Za govorniški oder je ponovno stopil Hribar. Takoj je poudaril, da nihče od
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nasprotnikov ni ovrgel njegovih argumentov. Najprej je obtožil Schafferja, da je svoji stranki
pripisal zasluge za gospodarske projekte v zadnjih letih, česar Schaffer ni trdil! Nato ga je
obtožil, da je bil siva eminenca, ki je vlekla niti v »miniranju« sklepa ljubljanskega mestnega
odbora v zadevi uličnih napisov. Temu je Schaffer ugovarjal. Hribar je trdil nasprotno od njega,
da je le šestina ljubljanskega prebivalstva komunicirala v nemškem jeziku in da je še med temi
bilo veliko takih, ki sploh niso znali nemško, ker so pač premožni Nemci dali vpisati poleg sebe
še svoje hlapce in dekle. Temu je Schaffer ugovarjal. Trdil je, da bi bili z Nemci dobri sosedje,
če ne bi bilo med njimi nekaj hujskačev. Navedel je podatek, da je peticijo proti enojezičnim
tablam podpisalo le 12 Nemcev. Schaffer mu je dejal, da jih niso več vabili k podpisu. Hribar
je še trdil, da je zadnji ljubljanski nemški župan ob prevzemu mesta župana dejal: »... da bi bilo
treba vse Slovence postreljati s kanoni.« Kot vir pa se je skliceval na časopise. Schaffer mu
odvrne: »Sehr unbewiesen! [Povsem nedokazano!]« Hribar je trdil, da so dvojezične table bile
v sramoto, ker so slovenski napis postavili spodaj in ga tako postavili na nižjo mesto. Schaffer
nazaj: »Das ist untergeordnet! [To je podjarmljanje!]« Hribar: »Ako bi bili Vi, kar se je jedino
spodobilo, slovenskemu jeziku pridelili prvo mesto, potem bi nikdar nobenemu izmej nas ne bilo
prišlo na um, odpraviti dvojezične napise«. Schaffer: »Dagegen haben wir nichts! Also
umkehren! [Proti temu nimamo ničesar! Torej obratno!]« Hribar: »Kako se bodo pa napisi
potem brali, če bo pisava narobe?« In sprožil veselost v dvorani. Nato je trdil, da ni imel tako
malo somišljenikov. Schaffer pa, da tudi on želi referendum na to temo. Hribar je nato vprašal
Schafferja, zakaj je več ljubljanskih hišnih posestnikov, ki so najprej podpisali peticijo proti
enojezičnim tablam, nato svoj podpis preklicalo. Po Hribarjevemu mnenju jih je rešila edino
agitacija Katoliške narodne stranke. Nato se je posvetil govoru deželnega predsednika. Pri
poklicnem napredovanju uradnikov ga je zmotilo, da deželni predsednik ni omenil, da bi eden
izmed argumentov za izbiro kandidata moralo biti tudi znanje slovenskega jezika. Zavrnil je
trditev, da je imel tajne veze z vlado in dokazoval, da je vest o naraščanju glavarstev pridobil
iz časnikov. O njegovih zahtevah po dvojezičnih tablah v Trstu in enojezičnih v Ljubljani je
najprej označil primerjavo deželnega predsednika za nespretno. Potem je dejal, da je obstajala
razlika med uličnimi tablami in tablami uradov. Po njegovem so table na uradih po 19. členu
morale biti dvojezične. Očitno je Hribar bil vendarle mnenja, čeprav tega ni izrekel, da 19. člen
ni veljal za ulične table. Nato se je začel zgovarjati, da ga nemški napis ni motil, četudi je bil
na prvem mestu. Zahteval je najprej ureditev dvojezičnih tabel v Gorici, Trstu, Celju, Mariboru
itn. Šele nato bi tudi podprl dvojezične table v Ljubljani. Za Madžarsko je dejal, da je imel v
mislih le njeno napredovanje in ne ureditev ter: »Mi radi drugim delimo pravice, zahtevamo pa,
da to kar je drugim prav, tudi oni nam privoščijo.« Nato je še izrekel: »Častiti gospod deželni
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glavar je tukaj, govoreč o samoslovenskih napisih, rekel, da so bili dvojezični napisi točka
staroslovenskega programa ...«, kar on ni trdil! Nato je Hribar branil Bleiweisa in prejšnjo
generacijo poslancev, da so živeli v časih, ko bi morali najprej urediti druge, bolj pomembne
narodne stvari. Dejal je še, da je zanj bil vsak hlapec, ki ni prišel do spoznanja, da je prednost
pripadala Slovencem in ne tistim, ki so se kasneje priselili – Nemcem. Vprašal je, kako je
potekala trgovina v Trstu, kjer so bile izključno italijanske ulične table ali v Zagrebu, kjer so
bile hrvaške. Nato je ponovno trdil, da sta Katoliška narodna stranka in deželni predsednik
delala z roko v roki. Papež je protestiral in na koncu je Hribar prišel do spoznanja, da ni bil
Schaffer tisti, ki je vlekel niti od zadaj, ampak Papež. Na koncu je še dejal, da sta Papež in
Detela vodila praktično politiko kot Deschmann.393 Za kratek čas je besedo prevzel Apfaltern,
namestnik deželnega glavarja. Govornike je prosil, da so se posvetili temi razprave, ker so imeli
zadnjo sejo in jim je začelo zmanjkovati časa. V primeru neupoštevanja je zagrozil, da bo
dopustil z vsake strani le enega govorca.394 Nato je ponovno nadaljeval Hribar, ki se je zaradi
tega počutil prizadetega. Opozoril je, da so vasi na Kranjskem imele krajevne table samo v
slovenskem ali samo v nemškem jeziku. Tako je bilo do leta 1869, ko se je odločitev prepustila
političnim oblastem. Deželna vlada Kranjske je nato ukazala postaviti v deželi dvojezične
krajevne napise.395
Hribar je kasneje v svojih spominih branil svoje stališče, da so ga dvojezični napisi
motili. Razen tega so imela štajerska mesta samo nemške ulične table. Poleg deželnega odbora
je za glavne krivce za dolgoletni neuspeh samo slovenskih uličnih napisov označil še Tavčarja,
Papeža in Ivana Gogola.396
V času Hribarjevega županovanja so se pospešeno pričele nadomeščati tudi table družb,
trgovin in obrtnikov. Hribar je za slednje izvedel po tihem. Mestnemu komisarju Tomcu, ki je
bil pristojen za to področje, je naročil, da je smel izdajati dovoljenja le, če so table bile
dvojezične, slovenski napis na prvem mestu, da je bilo slovenskemu napisu odmerjen zadosten
prostor. Čez čas je Hribar popravil navodilo, table so bile le še slovenske. Hribar se je zavedal,
da so podjetniki, trgovci in obrtniki bili življenjsko odvisni od tabel ter da je vsak želel
administrativno pot premagati hitreje. Le malokdo se je upal upirati vedoč, saj bi imel probleme
z dovoljenji.397
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V obdobju Winklerja je prihajalo tudi do fizičnih obračunov. Julija leta 1880 se je
pripetil incident v Medvodah. Pevci ljubljanskega društva Laibacher Liedertafel so šli na slavje
v Medvode. Skupaj z domačini so se zabavali, dokler alkohol ni opravil svoje in situacija je
eskalirala. Zakaj je prišlo do eskalacije in točnega poteka ni mogoče rekonstruirati, saj nam
manjkajo objektvina poročila. Na voljo so nam tako le subjektivna časopisna poročila. Po
časniku Laibacher Tagblatt so bili pevci povsem nedolžni in celotna krivda je bila na strani
pijanih kmečkih mladeničev, ki so bili naščuvani od slovenskih politikov ter župnikov.
Alešovec, urednik časopisa Brencelj, bi naj nato razširil vest, da so pevci žalili rimokatoliško
vero kmetov, tako da je eden od njih igral na orglah, drugi so plesali na glasbo, kar je Laibacher
Tagblatt označil za laž.398 Časnik Slovenski narod je tudi takoj pričel komentirati dogodek in
valiti krivdo na pevce, čeprav je iz pisanja razvidno, da pevci sploh niso poznali vzroka.399 V
drugem članku so trdili, da so »nemškutarji« bili sami krivi za napad, ker so s svojim
delovanjem povzročali nenaklonjenost med prebivalstvom. Predlagali so, da naj bi vlada
prepovedala »nemškutarjem« izlete na slovensko podeželje.400 Decembra 1880 je Slovenski
narod poročal in se opiral na rezultate sodne preiskave, da je slovenski pastir premlatil šest
pevcev.401 Po poročanju Laibacher Wochenblatt je bil za krivega spoznan in obsojen na eno
leto strogega zapora osemnajstletni tovarniški delavec Anton Košenina. Po ugotovitvah sodišča
je poškodoval šest pevcev.402
Junija 1886 je ljubljansko nemško Telovadno društvo organiziralo odkritje spominske
plošče Antonu Auerspergu – Anastasiju Grünu, pesniku in politiku, na vogalu križevniške
cerkve, kjer je bil rojen.403 Anton Auersperg je bil član ustavovernih veleposestnikov. Bil je
Prešernov učenec ter je znal tudi slovensko. Prevedel je kranjske pesmi v nemški jezik in jih
predstavil širši nemški javnosti. Z določenimi zahtevki slovenskih politikov se ni strinjal in to
ga je pripeljalo v spor z njimi.404 Melik o njem zapiše, da se je »kot nemški pesnik« odločil za
»nemško pot«. To pa ga je pripeljalo v spor s slovenskimi politiki. Vseeno pa ima po mnenju
Melika »velike zasluge za slovensko kulturo«. Hkrati ga Melik prišteva med ljudi, ki so se čutili
zavezane tako slovenskemu kakor nemškemu kulturnemu svetu.405
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Še preden je prišlo do proslave, so ljubljanski župan Grasseli in svetniki Petričič,
Murnik, vitez pl. Bleiweis in Vošnjak podpisali peticijo, kjer so zahtevali odpoved proslave.
Pri tem so navajali, da je bila proslava provokativna ter ni bilo mogoče zagotoviti varnosti.
Peticijo so naslovili na deželno vlado. 406 Winkler je njihovo peticijo posredoval naprej na
ministrskega predsednika. Ta je Winklerju, županu in svetnikom odgovoril, da so bili sami
pristojni zagotoviti varnost ter označil peticijo za nespodobno.407
Slovenski gostje se slovesnosti niso udeležili. Večja množica je zborovanje motila z
žvižgi in kričanjem, tako da je bila potrebna policijska, žandarmarijska in vojaška zaščita.408
Zvečer je vzniknila tudi demonstracija.409
V naslednjih dneh so slovenski aktivisti pomazali spomenik s konjskimi iztrebki.410
O izgredih ob slavnosti so nato spregovorili tudi v deželnem zboru 30. decembra
1886.411 Baron Apfaltern je obsodil izgred določenih dijakov ob slavnostnem razkritju kipa
pesniku Anastasiusu Grünu in ob tem tudi izrazil nasprotovanje z razpletom sodbe. Slovenske
poslance je obsodil »gradnje kitajskega zidu« okoli Kranjske s ciljem izolacije ter obrambe
pred nemštvom ter: »Če se Vi nad tem veselite, potem naj bo tako. Pravi patriot se s tem ne bo
strinjal. Vaš jezik po mojem mnenju naj ne bo zapostavljen. Jaz Vam lahko zagotovim, da sem
sam proti temu in bi proti temu vložil pritožbo. A ne delati se norca iz nemštva, s tem le škodite
narodu.« Slovenskim poslancem je dejal, da bi si vzor lahko jemali po Poljakih v Galiciji, ki so
izrazili podporo učenju nemškega jezika. 412 Deželni predsednik Winkler je odgovarjal na
vprašanja. O proslavi v spomin na Anastasiusa Grüna je dejal, da ni opravičeval demonstracije,
a je bila po njegovih informacijah naravnana proti organizatorjem in ne proti pesniku. 413
Vošnjak je dejal, da je bil tisti dan na ulicah ter da ni bilo mogoče dokazati, da so bili vpleteni
dijaki. Demonstranti so le žvižgali in klicali »živijo« ter da je policija zgolj zaradi tega vsakega
aretirala. Poudaril je, da so organizatorji sami spodbudili celotno zadevo, ker je bil govornik
Auersperg. Slovenci ga niso marali, ker je bil proti njim. Poleg tega bi naj neimenovani nemški
časnik zapisal po izjavi Vošnjaka: »... da bode ta spomenik »ein Pfeiler der deutschen Brücke
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zur Adria«, takega stebra pa v Ljubljani ne bomo pustili zidati.«414 Deschmann je najprej
zanikal besede deželnega predsednika, da je mladina demonstrirala le proti organizatorjem
slavnosti v spomin pesniku Grünu. Deschmann je poudaril, da je pesnik Grün zbral kranjske
ljudske pesmi in jih predstavil širšemu svetu ter v večletnem prizadevanju dosegel znižanje
zemljiškega davka za deželo Kranjsko. Nato je neposredno napadel deželnega predsednika.
Vprašal ga je javno, kako si je drznil sedaj valiti krivdo za prekoračitev na organizatorje
proslave, ko pa je sam deželni predsednik sedel med občinstvom ter ploskal odlični prireditvi.
Deschmann je bil tudi prisoten in je sedel, da je lahko videl deželnega predsednika. Vprašal je
tudi, če so demonstrirali res le proti organizatorjem, zakaj so potem proti večeru poskušale
posamezne skupine kip demolirati. S tem je izzval veselost na levi.415 Zaradi očitkov, ki so leteli
na deželnega predsednika Winklerja, se je ta odzval. Ponovil je, da ni podpiral izgredov ob
demonstracijah in da njegov namen ni bil olepšavanje dogodkov. Hkrati je zatrdil, da po
njegovem prepričanju demonstracija ni bila naperjena proti pesniku, ampak proti
organizatorjem proslave in družbi na proslavi. Na proslavo so namreč prišli tudi gostje iz Celja
in Maribora. Winkler je razumel v demonstracijah le odgovor na izgrede, ki so jih doživeli
ljubljanski Sokoli, ko so se udeležili proslave v Celju. Po njegovem mnenju nemško Telovadno
društvo ni bilo poklicano organiziranja takšne proslave. Telovadna društva naj bi skrbela za
krepitev športa med ljudmi. Njihova naloga ni bila ubadanje s pesniki ali s postavljanjem
spomenikov. Hkrati je opozoril, da organizatorji niso prijavili proslave oblastem. V kolikor bi
jo, bi bili opozorjeni, da to ni v domeni z njihovim poslanstvom zapisanim v društvenem statutu.
Deželna oblast je nato postopek zaradi kršenja društvenega statuta, neprijave proslave itn.
ustavila, ker je bil namen proslave plemenite narave. Winkler ni videl razloga, zakaj se proslave
v čast plemenitemu človeku Kranjske ne bi udeležil. Pri čemer se je to vprašanje nanašalo na
Deschmannov govor. Winkler je poudaril, da bi se udeležil vsake proslave v čast katerega koli
pesnika Kranjske, naj bi bil Nemec ali Slovenec.416 K besedi se je javil tudi poslanec BleiweisTrsteniški. O proslavi je dejal, da se je agitacija začela že mesece prej in je bilo tako vse nared
za izbruh in izlitje čustev. Hkrati je opozoril na izgrede v Gradcu, kjer je nemška mladina skoraj
vsak semester pripravila kakšno akcijo, a vendar se to ni obešalo na veliki zvon.417 Poslanec
Kersnik je le pripomnil, da je bil slovenski narod, glede na svojo velikost naroda, v literaturi na
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drugem mestu v Evropi in je obžaloval, da se je proslava v čast pesnika tako grdo izrabila v
politične namene.418
Nacionalizem se ni čutil samo med Slovenci in Nemci. Slovenci so se pogosto sami med
seboj obnašali, kot da niso en narod. Zelo rado se je zlorabljalo deželno pripadnost. Kosar je to
v svoji knjižici zelo nazorno opisal: »Zmirom bolj pogosto namreč se zopet slišijo odurne
besede: Kranjec, Štajerc itn. Na Kranjskem pisano gledajo štajerske Slovence rekoč: kaj hočete
tu? Nazaj se spravite na Štajersko. Mi Štajerci pa zopet Kranjcem z enako petico plačujemo,
rekoč: tiho denite, vi niste naši; le nazaj unkraj Save!«419
Leta 1880 je tudi časnik Laibacher Wochenblatt podal zanimive teze o »nacionalnih«
Slovencih ter zakaj so bili takšni. Tako so prvo kategorijo sestavljali t. i. Ugajalci
(Gefälligkeitsslovenen). Ljudje, ki so se priključili slovenstvu, ker jim je ugajalo – modna muha.
Sem so prišteli tudi tiste nekdanje mlade Nemce, ki se jim ni dalo učiti in so takorekoč iskali
neko delo. Drugo kategorijo so tvorili t. i. Poslovneži. Ljudje, ki so zaradi poslovnokonkurenčnega interesa nasprotovali Nemcem. Sem so spadali tudi ljudje, ki so hoteli pridobiti
določene uradniške ali javne funkcije. Cilj Poslovnežev je bil pridobiti monopol in izriniti vse
tuje konkurente. Tretja kategorija so bili t. i. Uvoženci. Ljudje, ki so prišli od drugod in so v
zahvalo za »azil« postali najbolj zagrizeni zagovorniki slovenstva. Hkrati so ti ljudje tudi
hujskali proti Judom. Četrta skupina so bili Prasloveni, ki so za svoj »evangelij« razglasili
časnik Novice. Deželo Kranjsko se je poskušalo predstavljati kot Piemont v Italiji, ki bo
osvobodila vse Slovence živeče po sosednjih deželah. Hkrati se je poskušalo zbrisati vse
stoletne zgodovinske vezi z avstrijsko-nemškimi deželami ter vzpostaviti nove vezi s Črno
goro, Moskvo in slovanstvom.420 Ti ljudje niso bili označeni kot nasprotniki, ampak bolj kot
ljudje z napačnim političnim pogledom.
Časnik Laibacher Wochenblatt ni odobraval slovenske politike zbliževanja s Hrvati. Še
posebej jih je motilo zatrjevanje slovenske strani, da so bili bratje s Hrvati ter poskusov
prevzemanja hrvatizmov. Časnik je menil, da so si Slovenci bili kulturno in državno veliko
bližje z Nemci kot s Hrvati.421
Zanimiva je sodba o ustavovernih veleposestnikih na Kranjskem, ki jo je podal nemški
celjski časnik Deutsche Wacht. Ta je odkrito okrivil za nastale razmere na Kranjskem nemške
Kranjce same in njihov ustavoverno veleposestniški klub. Po mnenju časnika so ustavoverni
veleposestniki na Kranjskem zagovarjali nenacionalno stališče in se s tem zamerili nemškim
418
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levim klubom v ostalih deželah ter si prislužili posmeh političnih nasprotnikov. Namesto
pokončne nacionalne drže so zagovarjali lojalnost in nadnacionalnost. Naivno so tako upali na
pomoč in varstvo vlad. Namesto da bi se jasno postavili na nacionalno stališče ter se borili, so
se zatekli k vpitju, da so ubožci, ki se jih preganja. Težji, kot so bili udarci, bolj so vpili. Časnik
je to označil za strahopetnost. In kaj so s tem dosegli? Župan Ljubljane jim je rekel, da so
ustavoverni veleposestniki provokatorji, kar je časnik označil za absurdno in smešno. Časnik
za smešno označi tudi taktiko ustavovernih veleposestnikov, s katero so poskušali nasprotniku
dokazati, kako škodljivo bi bilo tu za Kranjsko uničenje nemštva. Ter pripomni: »Als ob die
Slovenen nicht eben absichtlich und systematisch darauf hin arbeiten, Laibach vollkommen zu
slovenisieren! [Kakor da Vi Slovenci ne delate namerno v tej smeri Ljubljano povsem
slovenizirati!]« Časnik tudi potrdi napačno taktiko ustavovernih veleposestnikov, da so bili v
opoziciji do Taaffeja in kljub temu poskušali ponovno pridobiti milost in pomoč vlade. Edino
rešitev vidi v dosledni nacionalni politiki. Po mnenju časnika je bila najprej potrebna menjava
v vodstvu kluba na Kranjskem. 422 Tako je časnik ustavovernim veleposestnikom očital
pomanjkanje nacionalnega čuta.
Leta 1893 je padla Taaffejeva vlada in nasledil ga je knez Alfred Windischgraetz.
Nemški liberalci so ponovno bili v poziciji. Deželni glavar Češke grof Thun je vladal s trdo
roko. Mladočeška zborovanja je razpuščal in sodni procesi zaradi izdaje so bili na dnevnem
redu. V resnici so bili mladočehi zmagovalci, ker so se s tem le krepili. Nemška združena levica,
ki je podpirala grofa Thuna, je zato izgubljala na podpori. V alpskih deželah je izgubljala
glasove Nemška združena levica, saj ni bila več tako odkrito protikatoliško konservativna.
Slednje ni mogla biti, ker bi se s tem oddaljila od vlade.423 Tako je Nemška združena levica v
svoji želji po vstopu v vlado škodovala sama sebi.
Ustavoverni veleposestniki na Kranjskem so podprli okupacijo Bosne in Hercegovine.
A ker so nemški liberalci na državni ravni okupacijo zarvnili, je na oblast prišel Taaffe, ki pa
ni več vladal s pomočjo nemških liberalcev. Vlada tako preko uradnikov ni več podpirala
ustavovernih veleposestnikov in le-ti so prešli v opozicijo. Upravičeno lahko zapišem, da so
ustavoverni veleposestniki na Kranjskem bili kolateralna žrtev politike nemških liberalcev na
državni ravni.
Na Kranjskem so ustavoverni veleposestniki politično gledano postali nepomemben
klub. Za neuspehe na volitvah so krivili vlado. Ker na volitvah niso bili uspešni, so jih pričeli
422
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bojkotirati ali pa niso več postavljali svojih kandidatov. Kandidirali so le še v prvem razredu.
Stari vidni člani so pričeli v osemdesetih letih umirati. Ustavoverni veleposestniki so zamudili
generacijsko zamenjavo in tako niso imeli ustreznih novih voditeljev. Hkrati so njihove vrste
pričeli zapuščati številni člani, ki iz pragmatičnih razlogov niso videli nobene koristi v članstvu.
Tako so v osemdesetih letih postali politično neaktivni. Do spremembe je prišlo šele z nastopom
Schwegla.
Pasivnost ustavovernih veleposestnikov pa je privedla do razhajanj znotraj Narodne
stranke. Slednje se je prvič izrazito pokazalo v kranjskem deželnem zboru pri vprašanju uličnih
tabel.
Obdobje Taaffejeve vlade večina slovenskih zgodovinarjev ocenjuje za Slovence zelo
pozitivno. Melik pa opozarja, da so rezultati bili na področju enakopravnosti jezika v šoli,
uradih in na sodiščih zelo klavrni. Tudi razvoj slovenskega gospodarstva je bil izredno slab.
Pozitivno rast je beležilo slovensko časopisje, večala se je ustvarjalnost v kulturi in znanosti,
prav tako pa je raslo tudi število slovenskih organizacij. Tako smo Slovenci po mnenju Melika
v devedesetih letih že bili: »…razvit narod z razplasteno družbo, z razvito kulturo, znanostjo in
umetnostjo, z najrazličnejšimi gospodarskimi, političnimi, kulturnimi društvi in organizacijami,
povsem izoblikovanim jezikom in strokovo terminologijo …«424
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10. Schweglova doba (1894–1908)
10.1 Schweglov politični profil
1894–1908 je vodstvo ustavovernih veleposestnikov na Kranjskem prevzel baron Josef
Schwegel.425 Ustavno društvo je preimenoval v Nemško društvo.426 Schwegel se je rodil na
Kranjskem kot sin slovenskih staršev. Po poklicu je bil izredno uspešen diplomat. Od 1859 do
1870 je kot konzul zastopal Avstro-Ogrsko v Aleksandriji, od 1870 do 1872 v Carigradu, 1873
je postal načelnik trgovinsko-političnega oddelka v zunanjem ministrstvu. Leta 1878 je
sodeloval na berlinskem kongresu ter kot najbližji zaupnik zunanjega ministra Andrássyja
vplival na odločitve na kongresu. Schwegel bi zagotovo zasedel še kakšno višje delovno mesto
v zunanjem ministrstvu, a je zaradi nesoglasij z Andrássyjevim naslednikom baronom
Haymerlejem izstopil iz diplomatske službe. Od julija 1879 do 1907 je bil Schwegel poslanec
v dunajskem državnem zboru. Po volilni reformi 1907 je postal član gosposke zbornice. Po
duhu je bil klasični liberalec. Zagovarjal je svobodno trgovino, industrializacijo, ekonomsko
ekspanzijo na tuje trge in skupaj s tem pomorsko politiko. Bil je pobudnik Trgovskega muzeja,
Eksportne akademije, Avstro-osmanske in Avstro-egiptovske banke.427
Joseph Schwegel je bil baron, diplomat, politik, deželni in državnozborski poslanec.
Rodil se je 29. februarja 1836 v Zgornjih Gorjah in umrl 16. septembra 1914 na Bledu. Bil je
sin kmeta.428
Schwegel je bil zaveden Slovenec, zvest dinastiji in avstrijski patriot. Ob vstopu v
politiko leta 1879 je želel kandidirati kot slovenski poslanec. Bleiweis ga je bil pripravljen
podpreti, a pogoj je bil Schweglov pristop k narodnemu programu. Tega Schwegel ni želel in
se je raje pridružil ustavovernim veleposestnikom. Posledično je postal za večino slovenskih
poslancev nasprotnik oz. kar »renegat« in »narodni izdajalec«.429
425

Ernst Rutkowski, Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie 1, Der
Verfassungstreue Grossgrundbesitz 1880–1899, Oldenbourg, München 1983, 24 (dalje Rutkowski, Briefe und
Dokumente …).
426
Prav tam, 361.
427
Schwegel, Na cesarjev ukaz, 109; Schwegel, Spomini in pisma, 17–27; Andrej Rahten, Josef Schwegel, Med
domom in svetom, Življenje in dela VIII., biografske in bibliografske študije 5, urednik Igor Grdina, Založba ZRC,
Ljubljana 2011, 237 (dalje Rahten, Josef Schwegel); Andrej Rahten, Od Habsburške monarhije do panevropske
unije, Razprave, predavanja in članki 2000–2009, zbirka Zbiralnik XIV., Inštitut za civilizacijo in kulturo,
Ljubljana 2009, 102 (dalje Rahten, Od Habsburške monarhije do panevropske unije).
428
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, SB NI Schwegel, 5 in 6; Rudolf Agstner, Schwegel Joseph,
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Bd. 12, Lfg. 55, Wien 2001, 37 in 38; Joseph Freiherr
Schwegel, Autobiographie, Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, SB NI Schwegel (strani niso oštevilčene), (dalje
Schwegel, Autobiographie); Josef Schwegel, Spomini in pisma = Erinnerungen und Briefe, Zbirka Studia
Diplomatica Slovenica – Personae, 01, ur. Franc Rozman, Ustanova Center za evropsko prihodnost, Mengeš 2007,
16 (dalje Schwegel, Spomini in pisma); Šuklje, Iz mojih spominov, 42; Die olympischen Spiele, Arhiv Republike
Slovenije, AS 1062, osebni fond Žvegelj Jožef.
429
Rahten, Od Habsburške monarhije do panevropske unije, 102 in 103.
103

Schwegel se je vedno zavedal, da je bil Slovenec in tega tudi nikoli ni tajil. Leta 1892
je na očitek Tavčarja javno odgovoril: »Ja, tudi jaz sem slovanski sin.« Schwegel ni podpiral
takratne slovenske politike približevanja s Slovani in naveze na Rusijo. Prihodnost je videl v
ohranjanju dobrega sodelovanja z nemško govorečimi Avstrijci. Nikakor Slovencem ni odrekal
narodnih pravic. Schwegel je bil kranjski deželni patriot, pripadnik nemškega kulturnega kroga
ter zvest habsburški dinastiji.430
Šuklje v svojih spominih celo opiše dogodek, ko je Schwegel vpričo njega fanatičnemu
nemškemu politiku dejal, da je bila slovenščina njegov materin jezik.431
Pozitivna mnenja ali celo pohvale o političnih nasprotnikih so bile zelo zelo redek pojav.
Taka je prišla s strani Šukljeta in bila javno izražena v deželnem zboru v okviru razprave. Šuklje
je pohvalil sodelovanje med slovensko in nemško stranjo na gospodarskem področju od leta
1883 dalje. Pri tem je navedel zmanjšanje zadolženosti Kranjske, zemljiško odvezo, deželno
naklado in dolenjsko železnico. Pri slednji je še posebej izpostavil Schweglove zasluge. Nato
je navedel še sodelovanje na drugih področjih, kot je bila vpeljava slovenskega učnega jezika
na višjih gimnazijah in podpora v višini 1000 gld. Družbi sv. Cirila in Metoda. S temi argumenti
je nastopil proti Hribarju in mu dokazoval, da so bile razmere na Kranjskem povsem drugačne.
Ob enem sta se strinjala, da je problematika na Štajerskem ali Češkem bila povsem drugačna
kot na Kranjskem. Zato je opozarjal, da se po njegovem ni smelo metati vseh Nemcev v isti koš
ter da je nemščina in nemški živelj bil tesno povezan z deželo Kranjsko. Zato je vprašal: »Čemu
toliko narodnega nasprotja in protivja, zakaj bi se ne skušalo prebivalstvo pomiriti na pošteni
podlagi, na podlagi tega, da na Kranjskem privoščimo nemškemu in slovenskemu življu to, kar
mu gre. Narodnostno uprašanje se ne bode rešilo in odločilo na Kranjskem, in čim bolje se
protivite pomirjenju, očitno rečem, tem bolj je to na kvar narodni vzgoji in narodnemu razvoju,
čim preje se doseže poravnava, tem bolje bo to za našo deželo. Za nas pa nastane, kakor hitro
se posreči, da se stalno spravite in poravnate obe stranki, dvojna korist.« Dvojna korist v
materialnem smislu – sodelovanje na gospodarskem področju in duhovna korist.432
Schwegel ni bil le v dobrih odnosih s Šukljetom, temveč tudi Hribarjem.433 Globlja
analiza njegovega značaja in osebnega prepričanja nam poda le eno možno oceno – poosebljal
je ideje ustavovernih veleposestnikov; bil je nadnacionalno orientiran, zagovornik močne
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Avstrije, zvest cesarju in patriot. Delati je želel v dobro skupnosti, dežele, občine ... Torej je
bila pot za sodelovanje klubov z ustavovernimi veleposestniki »tlakovana«.

10.2 Politično delovanje
Schwegel je leta 1890 v deželnem zboru v okviru razprave izrekel negativno sodbo o
slovenskih politikih. Poudaril je, da so slovenski poslanci pogosto postavljali zahteve, ne da bi
pred tem bili za to postavljeni temelji; navedel je probleme v šolstvu, nato še problem z
uradovanjem v slovenskem jeziku, čemur je Tavčar ugovarjal. Zato je Schwegel svetoval
slovenskim poslancem najprej temelji in potem načrtno širjenje med ljudstvom. Schwegel
nikakor ni odrekal pravic Slovencem: »Mi nismo proti temu, da se vse naredi za razvoj in
izobrazbo naroda na Kranjskem. Proti temu nikoli nismo nastopali.«434 Bil je preprosto mnenja,
da so slovenski poslanci pereča vprašanja le zlorabljali v politično-propagandne namene s
ciljem pridobiti čim več glasov volivcev, ne da bi pred tem opravili »domačo nalogo«. Nato je
slovensko stran odkrito vprašal, zakaj da rušijo mir v deželi: » Moji gospodje! Mi smo vrsto let
skupaj sodelovali. Veliko tem, ki so bile sporne, nismo načenjali. Zakaj ste Vi sedaj naenkrat
pričeli to sodelovanje motiti? Zakaj sedaj sklenjate sklepe, ki le provocirajo manjšino v tej
častiti hiši in deželi?«435 Tavčar je s klopi ukazal Schweglu, da dokaže primera provokacije in
ta mu je odvrnil črtanje 600 gld. za nemški pouk. Tavčar se je izgovarjal, da je tudi nemška
stran glasovala proti temu strošku. Schwegel mu je odvrnil, da so glasovali proti znesku, ker je
bil prenizek in ne za ukinitev. Nato je Schwegel še na dolgo in široko govoril o skupnih interesih
ter o skupnem sodelovanju v korist dežele. Zavrnil je program Zedinjene Slovenije kot utopičen.
Nato je ostro obsodil obtoževanje določenih avstrijskih narodov veleizdajstva. Schwegel je
dejal, da se je obtoževalo Nemce gravitacije v smeri Berlina, Italijane pa v smeri Rima in
Madžare veleizdajstva. Svetec je takoj vskočil z vprašanjem, kdo je kaj takega trdil. Schwegel
se ni pustil motiti in Svetcu tudi ni odgovoril. Vprašanje Svetca je bilo seveda golo
sprenevedanje. Na koncu je ukazal k miru, sožitju in strpnosti: »Jaz sem poskušal dokazati, da
so enostranska stališča v vprašanjih nacionalnosti v povezavi z državnostjo le škodljiva. Naj
počivajo topovi. Mi za ta vprašanja nismo pristojni in jih tudi ne moremo rešiti. Dajmo se
združiti in delati v dobrobit naroda in dežele. Za narod bo to najbolje in nam bo za to hvaležen,
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da smo ga obvarovali pred nemiri.« Pohvalo in odobravanje je Schwegel požel le s svoje desne
strani.436
Leta 1892 je bila 300-obletnica rojstva pedagoga Jana Amosa Komenskega in ta je v
deželnem zboru sprožila razpravo. Schwegel je poudaril, da je Komensky moral zapustiti
Avstrijo iz verskih razlogov, ker je pripadal sekti, ki je bila proti rimokatoliški Cerkvi. Po
njegovem je bilo slaviti takega moža enako, kot če bi slavili Primoža Trubarja. Ne bi se skladalo
z avstrijsko pripadnostjo rimokatolištvu. Poudaril je, da so drugje po Evropi Komenskega slavili
kot modreca. V Avstriji so ga želeli slaviti kot Slovana in to se mu je zdelo sporno, kot je sam
dejal: »Bil je Slovan. To še ni predpostavka, da se ne bi mogel rešiti enostranskosti ter preiti v
razsvetljenstvo. Ali mora vedno biti vse gledano iz šovinističnega zornega kota?« in izzval
nemir v sredini. Tavčar mu je zabrusil: »Excellenz sind auch ein Slave! [Vaša ekscelenca je
tudi Slovan!]« In Schwegel mu je odgovoril: »Ja, tudi jaz sem slovanski sin. Ampak nikoli nisem
razumel sovraštva, ki ga vi pridigate, in je le v škodo ter pogubo našega naroda. To je moje
popolno in resnično prepričanje!« Nato je Schwegel ponovno poudaril pomen znanja nemškega
jezika in potrebe po nemški šoli v Ljubljani, kar so slovenski poslanci nenehno spodbijali in
zanikali. Dejal je, da je Hribar ves čas zanikal obstoj nemške manjšine v Ljubljani in statistične
podatke. Še bolj absurdno se mu je zdelo zanikanje podatka o številu Nemcev v Cislitvaniji
brez dokazov. Žalostno je bilo, da je veliko ljudi prisluhnilo Hribarju in mu verjelo na besedo.
Hribarjevo trditev, da ni spodbujal k škodljivi jezikovni razpravi, je označil za poceni izgovor.
Schwegel je zatrdil, da so bili že pred davnimi časi dani vsi pogoji za ustanovitev nemške šole
v Ljubljani ter jih vprašal, kako se to sklada s politiko objektivnosti. Vprašal jih je, ali jih ni
pekla vest, ko so videli, da so vsi, ki so kaj dali nase in na svoje otroke, te pošiljali v šole v
druge dežele. Schwegel je priznal potrebo po popolnoma slovenski nižji in višji gimnaziji.
Pripravljen jo je podpreti šele, ko bi bili izdelani vsi učbeniki in programi v slovenskem jeziku.
Prevajanje učbenikov je bila še najmanjša težava. Bil je mnenja, da so bili napadi na ministra
za šolstvo nehvaležno dejanje, ker je v vsem ugodil Slovencem. Tavčar je terjal dokaze.
Schwegel je predstavil primer šole v Dragi, kjer so se pokazali statistični podatki slovenskih
poslancev za napačne. Schwegel ni imel namena na dolgo in široko govoriti in škoditi z
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izjavami. Želel si je spravo, čemur so takoj začeli ugovarjati na levi. Schwegel jim je odvrnil,
da so v svojem sovraštvu povsem slepi do tistih, ki so resnično želeli doseči spravo.437
Leta 1891 so liberalci ustanovili Slovensko društvo, ki pa se je po nekaj mesecih
preoblikovalo v Narodni klub. Leto kasneje je v Ljubljani potekal prvi slovenski katoliški shod,
ki je postavil temelje organizaciji katoliških narodnjakov. S tem je bila razcepitev na dva kluba
v slovenskem taboru dokončna. Laibacher Wochenblatt je opozoril, da Narodni klub ni pravi
liberalni klub, ampak klub »sovražnih« do Nemcev ter da se zaradi tega v deželi ne bo veliko
spremenilo.438
Razcepitev na slovenski strani je prinesla nepričakovano posledico. Razkol, ki je vladal,
je bil tako velik, da je to pričelo ovirati delo mestnega sveta in deželnega zbora ter odborov;
večine več ni bilo. V deželi so dokončno bili štirje klubi. Nihče ni imel samostojne zadostne
večine. Nenadni preobrat v deželnih razmerah je bil odličen povod za opuščanje ustavovernih
veleposestnikov.
Konec oktobra 1891 je nato preko časopisa sledil napad slovenskih liberalcev na
slovenske konservativne državnozborske poslance. Očitali so jim, da v razpravi o državnem
proračunu niso spregovorili o slovenskih težavah itn.439
Matić v razpravi za ljubljanske ulične napise predvideva, kako Katoliška narodna
stranka snubi ustavoverne veleposestnike.440
Povezovanje nekdanjih zagriženih sovražnikov seveda ne bi bilo mogoče brez
odločilnega ideološkega premika, da Nemci niso več sovražnik številka ena. Na strani
ustavovernih veleposestnikov so vedno poudarjali, da so klub vseh Kranjcev, tako nemških
kakor slovenskih. Kljub tradicionalnemu mišljenju, da so bili proti Slovencem, to ni bilo res.
Med njimi so bile tudi izjeme. Večina je odobravala nadnacionalno stališče. Bili so proti
Narodnemu klubu in slovenskim politikom, a ne iz nacionalnega razloga. Tako sklep, da se je
zgodil ideološki premik na strani ustavovernih veleposestnikov, ni povsem pravilen.
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Oba slovenska kluba sta vedno bolj začela spoznavati, da med seboj ne moreta
sodelovati. Šusteršič441 je izjavil, da ima raje Nemca kot liberalca. Tavčar pa, da gre raje s
Schweglom kot z Antonom Mahničem (1850–1920).442 Oba kluba sta spoznala, da bo potrebno
ubrati »novo pot«. Resnici na ljubo je bil na voljo le en kandidat – ustavoverni veleposestnik.
Kako so potekala pogajanja in pogovori, ne vemo, ker ni ohranjenih virov. Dejstvo je,
da so ustavoverni veleposestniki vodili razgovore z obema kluboma. Vse tri klube so ločile
velike ideološke razlike. Razpleta ni bilo mogoče vnaprej predvideti, sta pa oba slovenska kluba
budno spremljala korake konkurenta, kot bomo videli.
Katoliška narodna stranka je pod pokroviteljstvom škofa Missia ponujala ustavovernim
veleposestnikom izvolitev enega deželnega poslanca preko Ljubljane. S tem bi Narodno
napredni klub ne samo izgubil Ljubljano, ampak po vsej verjetnosti tudi deželni odbor.443
Zgovorno je tudi pismo Janka Kersnika, 30. decembra 1895, naslovljeno na Šukljeta.
Kersnik je poročal, kako je potekala otvoritvena seja v deželnem zboru. Med slovenskima
taboroma je prišlo do nesoglasja že ob delitvi sedežev: »Najprej bi se bili skoro stepli za sedeže.
Detela je hotel imeti svojih 15 pristašev pred seboj v središču in priklopiti jih tako prav ozko
Nemcem. Mi pa smo hoteli tudi zadnje, namreč bližino Nemcev.« Nato je prišlo do spora pri
volitvah v odseke. Liberalci so želeli imeti v upravnem odseku štiri zastopnike. Katoliško
narodna stranka jim je ponujala le tri, kakor tudi le tri v finančnem odseku. Obe strani sta
obtičali pri pogajanjih, ker nobena ni hotela popustiti. Liberalcem so na pomoč prišli
ustavoverni veleposestniki in tako prvič pokazali, kakšno vlogo bodo igrali v prihodnje.
Katoliška narodna stranka je nato takoj ponudila ustavovernim veleposestnikom načelništvo v
upravnem odseku in v zameno zahtevala Kluna na čelu finančnega odseka, v kar so ustavoverni
veleposestniki privolili. Kersnik je zato napovedal: »Iz vsega je razvidno, da bo vse zasedanje
le vodeno v obeh narodnih strankah za prijateljstvo Nemcev. In veruj mi na besedo, da sta
Hribar in Tavčar bolj željna te ljubezni, nego Putifarka – Jožefa. Sic transit – ne, ne, sic
tempora mutantur!« Hkrati izvemo, da je bil Kersnik določen, da vpelje pogajanja med
slovenskimi liberalci in ustavoverni veleposestniki.444
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Iz virov in dogajanja ni razvidno, da bi Katoliški narodni stranki uspelo skleniti pogodbo
z ustavovernimi veleposestniki. Šele Schwegel v svojih spominih to potrdi in nam hkrati zaupa,
da je tudi takoj propadla, saj se Katoliška narodna stranka ni držala dogovora.445 Torej v praksi
ni zaživela in posledično jo iz dogajanja ni mogoče razbrati.
Ali so liberalci vedeli za pogodbo med ustavovernimi veleposestniki in Katoliško
narodno stranko, ostaja odprto vprašanje. Dogajanje v deželnem zboru jim je dalo vedeti, da so
morali ukrepati in to hitro. 31. januarja 1896 je pogodba med Narodno napredno stranko in
ustavovernimi veleposestniki že obstajala. To se je pokazalo pri izvolitvi deželnega odbornika.
Namesto Papeža iz Katoliške narodne stranke je bil izvoljen Tavčar. Marca leta 1896 se je
dokončno izkristalizirala situacija in »karte« so se razkrile tudi širši javnosti. Ustavoverni
veleposestniki so ob pomoči liberalcev ter predvsem po zaslugi Tavčarja in Murnika v deželni
šolski odbor poslali člana ustavovernih veleposestnikov – Schafferja.446 V trebanjskem okraju
so liberalci v deželni zbor volili ustavovernega veleposestnika Berga. Simpatizerji ustavovernih
veleposestnikov so volili v Ljubljani Hribarja in Grasselija ter v Tržiču Murnika.447 S strani
Katoliške narodne stranke se je vsul plaz očitkov.448 Liberalci so razkrili načrt škofa Missie. S
tem so želeli pokazati, da nasprotna stran ni bila od njih nič boljša. Hkrati so z veliko mero
zadovoljstva izjavili: »In če drugo ne, že ta pobožno sleparski hrup, ki se sedaj čuje iz
Slovenčeve beznice, nam dokazuje, da gospodje kapelani čutijo vdarec, in da čutijo pred vsem,
da je igra končana – pa tako končana, da so jo oni izgubili!«449
Ob tem se poraja vprašanje, v kolikšni meri se je resnično zgodil ideološki premik med
liberalci. Ali se je res spremenilo njihovo stališče? Mislim, da ne. V resnici je to bil čisti
pragmatizem z željo po vladanju. Tega niti niso skrivali.450
V raznih spominih so slovenski politiki tistega časa poskušali, enako kot že v časnikih,
prevaliti krivdo za nastalo situacijo drug na drugega. Šuklje je recimo v svojih spominih orisal
deželnega predsednika Heina kot glavnega posrednika pri pogajanjih. Schwegel naj bi bil
domnevni oče sporazuma. Predložil je tudi osnutek pogodbe, ki naj bi jo sklenili liberalci in
ustavoverni veleposestniki. Ta naj bi obsegala pet točk:
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-

obe strani sta v enakem znesku jamčili subvencijo za slovensko in nemško gledališče –
v višini 6.000 gld. letno;

-

volitve v odbore so potekale po ključu števila poslancev, in sicer v razmerju Katoliško
narodna stranka 5, ustavoverni veleposestniki 4 in liberalci 3;

-

liberalci se strinjajo z ohranitvijo podpore 600 gld. za pouk nemškega jezika;

-

liberalci ne bodo postavljali predlogov v narodnem smislu, če bi jih postavila katoliška
stran, se z njimi ne bodo strinjali;

-

za člana deželnega odbora se bo iz vrst deželnih poslancev volil kandidat iz vrst
slovenskih liberalcev.451

Hribar je v svojih spominih ugotavljal, da so ustavoverni veleposestniki, kot jih je sam
označil »brezpomembna stranka«, postali »jeziček na tehtnici« pri glasovanjih. 452 Šuklje je
ravno Hribarju očital, da je kot vodja zapeljal Narodno napredno stranko v slepo ulico z navezo
na ustavoverne veleposestnike. Povrhu vsega je Hribar nato še trdil, da ni vedel ničesar. Kar so
postavili na laž.453
Dejstvo je, da so si slovenski politiki takrat odkrito želeli pakt z ustavovernimi
veleposestniki. Ne iz kakšnih ideoloških ali višjih razlogov, temveč izključno za osebno korist
– za obstanek na oblasti. Hoteli so si zagotoviti dovolj glasov v deželnem zboru, četudi s strani
tako opevanega dolgoletnega nacionalnega sovražnika št. 1 ter tako ostati na oblasti.
De facto so vse fraze slovenskih politikov, ki so letele na račun ustavovernih
veleposestnikov in nacionalnega boja, naenkrat postale »gola lupina brez vsebine«. Ironija je,
da so takšno sodelovanje ustavoverni veleposestniki predlagali in zagovarjali desetletja, a brez
uspeha. Na koncu je do tega privedel čisti pragmatizem slovenskih politikov.
Ta sprememba v slovenski politiki ni ostala neopazna. Leta 1897 je Ljubljano obiskal
ministrski predsednik grof Kazimir Badeni. Ob razpravi mestnega gospodarstva je Badeni
slovenske politike ogovoril tudi zaradi njihovega razkola: »Politike pa ne vodite prave. Ali ne
bi bilo pametneje, da doma in na Dunaju nastopate složno?« Karel Bleiweis se je poskušal
zgovoriti na nasprotno stran, a Badeni ni popustil in je svaril: »Naj si že bo kakor hoče: zdravo
to ni. Nam – razumite me dobro! – nam: »vladi« je to prav. Saj me razumete, kaj ne? za
slovensko stvar je pa slabo.«454 S tem je Badeni zadel v črno.
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Zveza med ustavovernimi veleposestniki in liberalci še zdaleč ni pomenila, da se je stanje
umirilo oz. da ni prihajalo v vsakdanjem življenju do sporov. Leta 1899 455 je nastal t. i.
vsenemški binkoštni program, ki je predstavljal protiutež češkim zahtevam. Ustavoverni
veleposestniki so se priključili temu programu in postavili tudi svoje minimalne zahteve za
Kranjsko. Zahtevali so dvojezičnost dežele, enakopravnost obeh jezikov, dvojezičnost v
občinah, kjer so prebivali Nemci, zagotovljeno nemško šolstvo za Nemce z nemškimi učitelji
ter

nadzorniki, ohranitev kočevskega jezikovnega

otoka

in

nadzor

nad porabo

davkoplačevalskega denarja (da se denar nemških davkoplačevalcev ne bi porabljal v slovenske
narodne namene).456 K temu programu moramo prišteti še konferenco vodstva ustavovernih
veleposestnikov, ki je potekala 16. 6. 1898 na Dunaju. Na njej je sodeloval tudi Schwegel in
obravnavali so tudi binkoštni program. Vodstvo ustavovernih veleposestnikov je sklenilo, da
se je Avstrija že dlje časa nahajala v politični in gospodarski krizi. Rešitev so videli le v okviru
ustave in so se izrekli za javno priznanje: »Mi priznavamo pravice in potrebe ostalih narodov
v Avstriji ter smo mnenja, da v današnjih časih, se ne sme nobenemu narodu onemogočati
njegov kulturni razvoj.« Hkrati so se izrekli za prekinitev obstrukcij in ponovno sodelovanje
Nemcev v parlamentu.457
Če pogledamo izven dežele Kranjske in širše, vidimo, da je bilo t. i. jezikovno vprašanje
pereče povsod, kjer je bilo prebivalstvo mešano. Niti ene dežele nimamo s homogenim
prebivalstvom.458 Posebej ostri boji so potekali na Češkem. Leta 1898 se je razvila razprava, v
katero je posegel tudi Schwegel in je govoril v imenu ustavovernih veleposestnikov na državni
ravni. Schwegel in ustavoverni veleposestniki so se tako zavzemali za reševanje t. i.
jezikovnega vprašanja na podlagi konsenza obeh prizadetih strani. Želeli niso samo rešitve na
Češkem, ampak po vsej državi. Verjeli so, da bi se z rešitvijo tega vprašanja nato lažje posvetili
vsem ostalim problemom, ki so pestili Avstrijo.459
Schwegel je konkretno odklanjal način, kako so reševali stvari na Češkem. Pri tem ni
govoril o nekem nacionalnem nasprotju do Čehov. V svojih pismih je odklanjal oktroirani način
reševanja stvari. Svaril je pred vrnitvijo v absolutizem. Hkrati pa je označil celotno politično
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situacijo kot močvirje. Ni pozabil tudi omeniti, da so volivci postajali politično vedno bolj
pasivni. Sam pa je ob tem ostajal optimist in bodril svoje ljudi k nasprotnemu – k političnem
aktivizmu.460
Liberalci so se odzvali. Hkrati so obtožili Thurna, da je priznaval program in bili za to
mnenja, da je bilo nujno potrebno storiti nekaj proti temu. Katoliško narodno stranko so obtožili
nedejavnosti oz. da napada pobudnika Hribarja.461
De facto je bilo sodelovanje med ustavovernimi veleposestniki in liberalci omejeno zgolj
na praktične potrebe v deželnem zboru. Zunaj deželnega zbora, in še posebej v časnikih, so se
liberalci ravnali predvsem po dveh načelih napadaj nasprotnika, kjer le moreš in prevali krivdo
za njegov uspeh na katoliški tabor. Katoliška narodna stranka je obtoževala liberalce
nenačelnosti in jim ob vsaki priložnosti oponašala zvezo z ustavovernimi veleposestniki.
Hkrati je Katoliška narodna stranka pričela enačiti Narodno napredno stranko z Judi ter
igrala na karto antisemitizma. Tako lahko beremo: »… da se naj prepove judovska kupčija z
žitom na borzi, ki kmete izsesava. Liberalci pa drže z judi proti kmetu.«462
Kako so ustavoverni veleposestniki gledali na obnašanje slovenskih liberalcev in njihovo
dvoličnost? Vsekakor so si predstavljali medsebojno sodelovanje povsem drugače. Posebej
moteči so bili napadi na Nemce, tudi fizični. Za njimi so pogosto stali člani in simpatizerji
liberalcev. Tako je kaj kmalu postalo jasno, da zveza ne bo dolgo trajala.
Že leta 1898 je del slovenskih liberalcev pod vodstvom Hribarja, Majarona in Lenarčiča
pričel pogajanja s Šusteršičem. Rezultat je bila marčevska sprava 1898. Sprava, ki je v resnici
nikoli ni bilo. Hribar odkrito priznava, da za to ni bilo prave volje na obeh straneh. Tavčar je še
naprej močno napadal nasprotni tabor. Šusteršič je v resnici vse skupaj le izkoristil za politično
komedijo. Z vsemi močmi je želel, da bi spodkopal Narodno napredno stranko.463
Šusteršičev načrt je bil zelo preprost in je predvidel odpiranja vprašanj na nacionalni bazi.
S tem je želel povzročiti spor med partnerjema. Slovenski liberalci s Tavčarjem niso bili naivni
in so spregledali taktiko. Edini slovenski liberalec, ki je bil v precepu, je bil Hribar, a je tudi on
na koncu trdno stal za paktom.464
Leta 1902 je Šusteršič pričel z novo taktiko. Zahteval je uvedbo splošne in enake volilne
pravice, ki bi prinesla veliko korist njegovi Katoliški narodni stranki. Tako slovenski liberalci,
kakor ustavoverni veleposestniki so bili proti tej zahtevi. Šusteršič z zahtevo ni uspel, saj v
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deželnem zboru ni imel večine in tega se je tudi zavedal. Zavrnitev predloga mu je služila kot
izgovor, da je pričel z glasno obstrukcijo – poslanci Katoliške narodne stranke so udarjali po
mizi, ploskali in igrali na glasbila. Delovanje deželnega zbora je bilo onemogočeno in deželni
predsednik Hein je za pomoč zaprosil vlado. Predsednik vlade Koerber je od ljubljanskega
nadškofa Jegliča zahteval, da pomiri poslance, a ti se niso pustili. Januarja 1903 je Koerber
preko Jegliča sporočil nov predlog – uvedbo četrte kurije z največ štirimi sedeži ali razpustitev
deželnega zbora. Katoliška narodna stranka je predlog sprejela z zahtevo po več sedežih v četrti
kuriji. Slovenski liberalci in ustavoverni veleposestniki so pričeli s taktiko zavlačevanja uvedbe
četrte kurije. Oktobra 1903 je nato prišlo še do besednega dvoboja med Šusteršičem in Heinom.
Šusteršič je ponovno pričel z obstrukcijo.465
Jeseni leta 1904 je Katoliški narodni stranki uspelo končno zadeti v črno in zamajati
sporazum med Narodno naprednim klubom in ustavovernimi veleposestniki. Krek je podal
predlog, ki je eksekutivi kranjskega parlamenta prepovedal sprejemanje samo nemških dopisov
deželne vlade. Še dodatno so ob razpravi izrazili obžalovanje, da je baron Hein nagovarjal
poslance le v nemškem jeziku. Narodno napredni klub se je znašel v neprijetnem položaju.
Morali so podpreti predlog Katoliške narodne stranke, sicer bi bili ožigosani za narodne
izdajalce. Na drugi strani so s tem prekršili politični sporazum z ustavovernimi veleposestniki.
Del poslancev Narodno naprednega kluba je podprl resolucijo. Ustavoverni veleposestniki so
to razumeli kot odstop od sporazuma.466
V posebej težkem položaju se je znašel Hribar, ki je po eni strani priznaval prav resolucije,
po drugi strani pa je opozarjal na kršitev sporazuma z ustavovernimi veleposestniki. Ob tem
moramo tudi upoštevati, da je bil Hribar, ob Tavčarju, eden izmed podpisnikov sporazuma z
ustavovernimi veleposestniki.467
Konec leta 1905 je Šusteršič v deželnem zboru zahteval splošno volilno pravico s ciljem
ukinitve kuralnega sistema ter po tej poti minimirati število poslancev ustavovernih
veleposestnikov. Liberalci so načelno podprli predlog in s tem prekršili pakt z ustavovernimi
veleposestniki. Kazali so naklonjenost za ponovno zvezo s katoliškim taborom oz. takrat že s
Slovensko ljudsko stranko. Ustavoverni veleposestniki so nasprotno bili proti. Barbo je
opozoril, da so s tem rušili obstoječi stanovski sistem. Hkrati bi se nacionalno-politični konflikti
še zaostrili, saj so nižji sloji bili zelo dovzetni za radikalne ideje.468
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»Račun« za nenačelnost in »sedenje med dvema stoloma« so liberalci dobili leta 1906. 2.
aprila 1906 je deželni predsednik Teodor Schwarz469 prebral vladno izjavo. Vlada je ponovno
zavrnila uvedbo splošne volilne pravice za dežele, ker je bilo delovanje deželnih zborov povsem
drugačno od državnega zbora. Vlada je spoznala, da deželni zbor Kranjske ne deluje. Zato je
predložila načrt, po katerem se je uvedla še splošna volilna kurija, iz katere se je volilo 10
poslancev in v njej so vsi uživali volilno pravico. Šusteršič je najprej izjavil, da je za splošno
razpravo. Schwegel je predlagal takojšnjo izročitev ustavnemu odseku in ustno poročilo na
naslednji seji. Liberalci so podprli Šusteršiča in pisno poročilo ustavnega odseka. Nato so
nenadoma v Slovenski ljudski stranki podprli predlog ustavovernih veleposestnikov in skupaj
z njimi preglasovali liberalce. 470 Problem te splošne kurije je bila njena razdelitev. Bila je
namreč razdeljena na deset okrajev. Vseh deset okrajev je bilo razdeljenih po geografskem
načelu in se ni oziralo na stanovsko načelo. V enem okraju so bile tako kmečke kakor mestne
občine; Ljubljana skupaj z Dobrunjem, Moste, Rudnik, Zgornja Šiška in Vič, ki so bile takrat
še vse popolnoma kmečke občine. Posledično je bilo v prav vsakem okraju več kmečkih
volivcev kakor meščanskih. V nasprotju s kurialnim sistemom je tu bil vsak glas enakovreden.
Ergo so prevladali kmečki volivci, ki so praviloma volili Slovensko ljudsko stranko, za to so
liberalci ocenjevali, da se jih je poskušalo dobesedno »ubiti«.471
V Narodno napredni stranki so morali spoznati, da so pri poskusu sedenja na dveh stolih
izgubili vse. Besni so se zatekli k obstrukciji, kakršne so bile značilne za državni zbor. 4. aprila
leta 1906, ko naj bi se pričela razprava v deželnem zboru, so liberalci poskušali preprečiti
začetek razprave tako, da so vložili petnajst nujnih predlogov. Detela, deželni glavar, je vztrajal,
da se predlog vlade lahko da v presojo brez sklepa ustavnega odseka ter da je imel prednost
pred nujnimi predlogi. Nato je predal besedo Arku – poročevalcu ustavnega odseka. V tistem
trenutku so liberalci potegnili na plano svoj rezervni načrt. Oboroženi z raznimi instrumenti so
zagnali hrup ter tako preprečevali razpravo. Tavčar je piskal na piščalko, Hribar je sukal ragljo,
Pirc je bil z renami, Ferjančič, Majaron in Božič so zvonili s kravjimi zvonovi itn. Z galerije so
letele razne žaljivke. Liberalci so vztrajali pri hrupu od dopoldneva do večera. Zvečer ob 20.
uri in 42 minut je deželni glavar razglasil konec seje. Časnik Slovenski narod je načrt Slovenske
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ljudske stranke označil kot lopovski. Časnik Slovenec se je v svojem članku že uvodoma
ponorčeval iz situacije.472
Ustavoverni veleposestniki o nekem paktu s Slovensko ljudsko stranko niso hoteli
vedeti in so razglasili, da so si pridržali politiko »prostih rok«. To so obrazložili z dejstvom, da
je tudi Slovenska ljudska stranka bila Nemcem nasprotna. Za slovenske liberalce so dejali, da
so le tisto »želi, kar so sejali«. Ustavoverni veleposestniki so morali v prihodnje ohranjati
zastopstvo v tedanjem obsegu.473
Tako je prišlo med ustavovernimi veleposestniki ponovno do spoznanja, da ni bilo
mogoče sodelovanje z nobenim od slovenskih klubov. Slovenskim liberalcem so zamerili
njihovo »izdajstvo« pakta ter jim škodljivo privoščili nesrečo. Hkrati so ustavoverni
veleposestniki ugotovili, da morajo sami braniti svoj položaj in se ne morejo več zanašati ali
upati na pomoč tretje strani. Tako se zgodi še en velik miselni premik pri ustavovernih
veleposestnikih. Ohranitev položaja je bil mogoč le preko veleposestniške kurije in s tem
kurialnega sistema. Druge poti ni bilo. Tako so ustavoverni veleposestniki na Kranjskem bili
prisiljeni zatajiti eno izmed glavnih liberalnih zahtev – splošno volilno pravico. Začeli so se
aktivno zavzemati za ohranitev kurialnega sistema.
Leta 1895 je bila zanimivejša razprava v deželnem zboru na temo jezika. Prvi govornik
je bil Hribar. Ta je poudaril, da so imeli izdatkov za 801.563 in prihodkov za 907.765 gld., s
presežkom 106.202 gld. Leta 1895 so uvedli nov davek – davek na pivo. Hkrati je to bilo zadnje
leto, ko je dobila dežela Kranjska od države zemljiško odškodnino v višini 127.227 gld., to je
prejemala sedem let. Hribar se je predvsem osredotočil na hvalo, kaj vse so storili v deželi v
zadnjih 6 letih. Še posebej je izpostavil gradnjo in dokončanje dolenjske železnice. Nato je še
omenil zgraditev bolnice za nalezljive bolezni, deželne bolnice, domobranske vojašnice474 in
gledališča. Potem je prešel na politiko. Že vnaprej je poudaril, da se čuti za slovenskega
poslanca, govoril je v imenu vseh Slovencev in ne samo kot kranjski poslanec. Govoril je v
imenu t. i. kranjskega naroda. Nedvomno je s tem že vnaprej želel zanikati stalne napade o
preseganju deželnih okvirjev ter poseganju v sfero drugih dežel. V štirih deželnih zborih ni bilo
slovenskih zastopnikov in krivdo za to je pripisal večini, ki ni hotela uslišati slovenskih zahtev.
Posledično so Slovenci po njegovem prenehali pošiljati svoje zastopnike. Napredek v
narodnostnem pomenu je videl le na Kranjskem. Pohvalil je vedno večjo prisotnost na sodiščih.
Še vedno je ostro kritiziral interno dopisovanje v nemščini v uradih. Prav tako je izrazil kritiko
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o prednosti napredovanja plemičev v uradih. Tu je bil glavni razlog, zakaj so se Slovenci
izogibali političnim službam. Posebej na udaru so bili deželni glavarji. Zanimivo je bilo, da je
Hribar izpostavil krivičen sistem napredovanja na družbeni status in ne delitev po nacionalnosti,
tako kot prejšnja leta. Indirektno je seveda veljala formula, ki je nato še dolgo bila stalno
prisotna v slovenskem zgodovinopisju; plemič = Nemec. Nato je kritiziral vlado, da še vedno
niso dobili lastne srednje šole. 475 Prvi se je odzval Detela kot zastopnik Ljudskega tabora.
Hribar je v svojem govoru napadel tudi njih. Poudaril je, da se je vedno zavzemal za
enakopravnost: »... kajti v vprašanjih enakopravnosti moramo tako postopati, kakor zahtevamo,
da se drugodi nam nasproti postopa. Samo če se mi v tej kronovini ravnamo po članu 19.
Državnoosnovnega zakona, smemo zahtevati, da se tudi zvršuje narodna enakopravnost v
drugih kronovinah nasproti slovenski narodnosti.« Ni odobraval teptanja pravic na Primorskem
ali zavrnitev slovenskih uličnih napisov v Celju. Trdil je, da če so resnično bili za
enakopravnost, to ni pomenilo, da so morali teptati pravice Nemcev. Opozoril je, da bi takšno
ravnanje samo še zaostrovalo zadeve in privedlo do dvojnih meril.476 Naslednji govornik je bil
deželni predsednik, baron Hein. Ta je del svojega govora predstavil v slovenskem in drugi del
v nemškem jeziku. Za pritožbe o uradovanju v nemškem jeziku je le na kratko dejal: »... da
njen notranji jezik je in bo še dolgo.« Zavrnil je trditev, da so v uradih favorizirali plemstvo. Po
njegovem prepričanju so bile pristojne le kvalifikacija, sposobnost, delovnost in korektno
ravnanje uradnika. O množenju okrajnih glavarstev ni vedel nič. Opozoril je, da je očitno
Hribar, ki je bil tako dosledno proti vladi, bil v zelo dobrem stiku z njo, saj je bil tako dobro
poučen in celo poznal razlog za to. O željah slovenskih poslancev je dejal, da se niso
spreminjale iz dneva v dan, ampak celo iz ure v uro. Kot primer navede Hribarja, ki je pred leti
zahteval dvojezično tablo nad finančno direkcijo in tudi sicer dvojezične table. To se je tudi
uresničilo. Leta 1895 je imel že novo željo o isti zadevi. Kasneje navede še primer dvoličnosti
Hribarja v primerjavi njegovih zahtev za Trst in Ljubljano ter navajanju enakih argumentov, a
njihovo argumentacijo v povsem različnih lučeh. Na koncu je še skritiziral njegovo
poveličevanje Madžarske. Opozoril je, da bi v takem primeru imeli absolutno vodilno vlogo
nemščina in Nemci kot najštevilnejši narod Cislitvanije. Vse pritožbe slovenskih poslancev bi
bile povsem upravičene.477
Naslednji govornik je bil Schaffer. Ta se je najprej posvetil deželnim financam. Strinjal
se je, da so v deželi na gospodarskem področju veliko storili in pri tem tudi izpostavil dolenjsko
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železnico. Predlagal je tudi konkretno rešitev velikih projektov. Predlog je bila določitev
pavšalnega zneska za posamezna dela. Tako bi recimo določili za ceste 100.000 gld. Potem bi
morala dežela v okviru tega zneska financirati projekte ter tako preprečiti prekomerno
zadolževanje.478 Za govorniški oder je ponovno stopil Hribar. Takoj je poudaril, da nihče od
nasprotnikov ni ovrgel njegovih argumentov. Obtožil je Schafferja, da je svoji stranki pripisal
zasluge za gospodarske projekte v zadnjih letih, česar Schaffer ni trdil!479 Šuklje se je posvetil
trošarini na pivo. Dokazoval je, da so z uvedbo te trošarine bili najbolj prizadeti kmetje. Deželni
užitninski urad je namreč predložil podatek, da se je letno na Kranjskem konzumiralo 100.000
hl piva, od tega 20.000 hl v Ljubljani. Posledično je, po mnenju Šukljeta, večino ostalega piva
konzumiral kmečki sloj.480
Hkrati je leta 1898 prišlo do incidentov med študenti na Dunaju in Gradcu. Nemški
študentje so grdo ravnali s slovenskimi. Nemški študentje so v Ljubljani osnovali počitniško
društvo Carniola. Imeli so svoje uniforme z značilnimi čepicami, na katerih je bil frankfurtski
trakec. To je bilo za slovenske narodnjake že višek in izzivanje. 14. februarja leta 1898 je prišlo
do pretepa med carniolci in slovenskimi fanti. Nacionalisti so zahtevali od carniolcev, da
snamejo frankfurtski trakec s čepic. Ti so še dodatno izzivali, da so hodili po štirje vštric in se
niso hoteli umikati mimoidočim ter so posedali s svojimi čepicami ob oknih Kazina. Celotno
situacijo je izkoristil Ivan Štefe, katoliški propagandist, novinar in tajnik krščanskosocialne
zveze. Ta je nekje izvedel, da naj bi carniolci dobili okrepitev kolegov z Dunaja in Gradca.
Informacijo je takoj objavil v Slovenskem listu ter organiziral protestni shod. 20. februarja leta
1898 so se trume protestnikov zbrale v Zvezdi. Protestnike je poskušal pomiriti tudi župan
Hribar, a zaman. Prav tako ni mogel prepričati carniolcev, da bi sneli čepice. Carniolci zbrani
v Kazinu so se namreč počutili varne za kordonom redarjev, ki so vsakega protestnika, ki je
vstopil, takoj vrgli ven. Protestniki so metali jajca in kamenje na stavbo. Na koncu so zapeli
pesmi Hej, Slovani in Naprej, zastava slave ter se odpravili pred mestno hišo, kjer so prav tako
zapeli obe pesmi. Šele po eni uri demonstracij, ob dvanajstih, je uspelo žandarjem obvladati
situacijo. Dva carniolca sta si upala zapustiti Kazino in sta bila opažena, skupina protestnikov
se je takoj pognala za njima. Eden se je zatekel k čevljarju Jožefu Zupanu v Hilšerjevi ulici,
drugi je pobegnil. Protestniki so pričeli oblegati hišo in vanjo metati snežne kepe. Kepa, v kateri
je bil tudi kamen, je zadela 82-letno Zupanovo taščo v usta. Carniolec je pobegnil skozi okno
ter se zatekel pod varstvo žandarja pred deželnim predsedstvom. Kaj hujšega se ni pripetilo.481
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Sodni proces se je pričel 13. maja 1898. Prvoobtoženi je bil Ivan Štefe. Ob njem je bilo
na zatožni klopi še sedemnajst ljudi. Najmlajši med njimi je imel štirinajst let. Obtožen je bil,
da je med protesti izmaknil klobuk, ki ga je izgubil bežeči Nemec. Branili so jih najuglednejši
slovenski juristi: Krisper, Tekavčič, Tavčar, Pirc, Šusteršič, Papež in notar Plantan. Obtoženi
so seveda zanikali vsako krivdo z zagovorom, da so bili v Zvezdi po naključju ali iz
radovednosti. Tisti, ki so bili v Kazinu, so hoteli le na pivo ali v restavracijo. Tisti, ki so se
upirali žandarjem, so bili pijani. Krivdo so valili na carniolce, ker so izzivali. Štefe je zanikal,
da je bil on organizator in vodja protesta, na katerem se je zbralo 5.000 demonstrantov. Štefe
in še eden sta dobila globo v višini 10 gld., 11 jih je bilo oproščenih. Ostali so dobili zaporne
kazni med 24 in 48 ur. Najtežja izrečena zaporna kazen je bila 6 tednov zapora.482
Vprašanja nacionalnega pomena nikakor niso hoteli razrešiti. Namesto razbremenitve
pritiska je prihajalo vse bolj do napetosti. Vsak poskus rešitve, v korist ene ali druge strani, je
nasprotna stran občutila kot grob napad na njene pozicije. Pod takimi pogoji so bili incidenti že
vnaprej sprogramirani.
24. maja 1902 je pred mestno hišo v Ljubljani potekala demonstracija v podporo
Hrvatom. Po demonstracijah je neki žandar poskušal demonstrantu odvzeti hrvaško zastavo, ki
jo je nosil. Množica se je postavila v bran in žandarja je doletelo nekaj krepkih udarcev. Zvečer
so se demonstranti ponovno zbrali, a tokrat na železniški postaji in se poslovili od
neimenovanega hrvaškega poslanca, ki je gostoval na demonstracijah. Nato so demonstranti
odkorakali pred Kazino, kjer se jih je zbralo kakšnih 600 do 800. Začeli so peti slovenske pesmi,
padlo je nekaj strelov v smeri Kazina in nato so ga začeli obmetavati z granitnimi kockami.
Kazino je utrpel škodo v višini 1.000 kron. Gostje so ostali nepoškodovani. Demonstranti so
nato korakali dalje po mestu in razbijali izložbe. Policija je bila prešibka, da bi lahko množico
zaustavila. Še tiste, ki jih je aretirala, je množica ponovno osvobodila. Mir sta vzpostavili šele
žandarmarija in vojska.483
13. in 14. junija 1902 je ljubljansko nemško Telovadno društvo praznovalo
štiridesetletnico. Praznovanje je bilo sestavljeno iz dveh delov. Prvi del se je odvijal 13. v
ljubljanskem gledališču, kjer so priredili slavnostno predstavo. Drugi del se je odvijal na vrtu
Kazina, in sicer 14. junija 1902 za zaprtimi vrati. Schwegel je poudaril, da se program ni veliko
razlikoval od vsakoletne proslave. Kljub temu se je na drugi strani vrta zbrala množica, ki je
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vsako pesem ali glasbo pospremila z žvižgi in kriki ter tako motila proslavo. Ukrenilo se ni nič.
Ob 12. uri je župan zaradi varnosti javnega reda in miru zahteval odstranitev zastav. In to se je
na veselje množice na cesti s pomočjo policije tudi zares izvedlo. Proti večeru so se
demonstranti ponovno zbrali in preplavili mestno središče. Ker policija in žandarmarija nista
zadostovali, so na pomoč poklicali še vojsko, ki je proti polnoči zadevo umirila. Policija je
aretirala več demonstrantov, ki so bili oboroženi s fračami. Schwegel je poudaril, da se večje
število ljubljanskih Nemcev zaradi demonstrantov ni moglo udeležiti slavnosti. Demonstranti
so jih tudi žalili, jim grozili in jih celo popljuvali. Škodo je utrpel tudi Kazino, in sicer zaradi
zavarovalnice, ki je zavarovalno premijo zvišala oz. celo želela prekiniti zavarovalno
pogodbo.484
Zato je Schwegel vladi postavil vprašanje, kako namerava varovati ljubljanske Nemce.
Zaključil je, da so bili odnosi med Slovenci in Nemci že tako napeti, da bo to kmalu imelo resne
posledice.485
21. februarja 1903 je prišlo do incidenta v Domžalah. Nemško pevsko društvo Andreas
Hofer, katerega člani so v bistvu bili priseljenci s Tirolske, je priredilo pustovanje v
Kauscheggovi gostilni. Pustovanja so se udeležili tudi nepovabljeni slovenski fantje, ki so
pričeli motiti dogodek. Postajali so vedno bolj glasni in predrzni. Trikrat so iskali pomoč pri
županu in ga prosili, naj pošlje žandarmarijo, a zgodilo se ni nič. Slovenski fantje so na koncu
izzvali pretep in končno posredovanje žandarmarije.486
O dveh demonstracijah lahko beremo tudi v parlamentarnih stenografskih zapisnikih.
Interpelacijo so vložili Schwegel, Derschatta, Marchet, Lueger in sodelavci. Podpisalo jo je 57
poslancev. 487 Nasprotno je deželni predsednik Hein videl jedro problema v netoleranci na
narodnostno mešanih območjih.488
Leta 1905 so bili žrtve ponovno domžalski Nemci. Pevsko društvo Andreasa Hoferja je
imelo društveno proslavo, tokrat v zasebni hiši in pripadajočem vrtu. Zbralo se je večje število
razgrajačev, večina iz Ljubljane in Kamnika. Pevske nastope so motili s tuljenjem, metali so
jajca in kamenje ter vdirali na vrt, da bi odstranili frankfurtske zastave. Ranjeni so bili trije
otroci. Kamenjanje je doletelo tudi vojaško kapelo. Žandarmarijska zaščita je bila šibka zaradi
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požara v Jaršah. Na koncu so žandarji goste pospremili do kolodvora, kjer so razgrajači
ponovno poskusili z napadom. Žandarji so morali odgovoriti z zastraševalnimi streli.489

10.3 Od celjskega vprašanja do Badenijevih jezikovnih naredb
Zahteve Slovencev na Koroškem in Štajerskem so trčile ob interese Nemcev. Ti so v teh
zahtevah videli prve korake k postopni slovenizaciji dežele, kakor se je zgodilo na Kranjskem.
Posledično niso hoteli popuščati. Posebej ostro se je začelo zapletati na Spodnjem Štajerskem
ob prelomu stoletja. Ponovno seveda govorimo o šolstvu in še posebej o ustanovitvi slovenske
paralelke na celjski gimnaziji. T. i. celjsko gimnazijsko vprašanje je v slovenskem
zgodovinopisju že dodobra raziskano. Malo znano je, da je povzročilo posledice tudi na
Kranjskem.
Težava Celja in nižje gimnazije je bila veliko širša, kot se jo včasih predstavlja. V
ospredju je bilo nadaljnje vprašanje jezikovne ureditve. Slovenci nikakor niso hoteli pristati na
svojo šolo izven mesta Celje. To je v nacionalnem smislu pomenilo, da bi prišli v Celje
slovenski učitelji. Temu bi nato logično sledili tudi slovenski uradniki itn. Gimnazija je črpala
finančna sredstva iz vira, ki ni mogel biti predmet parlamentarne razprave. S tem se gimnazija
po finančni plati ni mogla preprečiti.490 Poslanec iz Celja, Richard Foregger, je seveda ostro
nasprotoval. Kandidiral je kot član Nemškega nacionalnega združenja, vendar je bil hitro
samostojni poslanec. Hohenwartov klub je na drugi strani bil v koaliciji. Nemški nacionalliberalni klubi so ostro nasprotovali popuščanju temu vprašanju. Na drugi strani so ti klubi bili
v koaliciji. Nastala je eksplozivna mešanica, ki bi lahko razbila nemško levico. S tem bi sočasno
padla tudi večina koaliciji. Ko je postalo jasno, da so Slovenci zmagali, je 89 poslancev
Združene nemške levice izstopilo iz vlade. Koalicije je bilo konec.491 Slovencem je tako uspel
veliki met. Dobili so gimnazijo mesta Celje, del Spodnje Štajerske, razbili koalicijo in zamajali
Združeno nemško levico.
Ustavoverni veleposestniki na Kranjskem se v nobenem časniku ali razpravi niso
opredelili do t. i. celjskega gimnazijskega vprašanja.
Prav je, da si ogledamo še deželne zapisnike Štajerske. Leta 1895 je bil sklenjen
kompromis, s katerim so štajerski politični klubi privolili v ustanovitev slovenskih paralelk na
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Spodnjem Štajerskem. Nič ni bilo dorečeno. Vlada je v proračunu zagotovila denar za slovenske
paralelke na celjski nižji gimnaziji in posledično se je leta 1896 razpravljalo o ustanovitvi te ter
o spremembah na srednjih šolah na Spodnjem Štajerskem.492 Poročevalec deželnega šolskega
odbora Alexander Koller je v imenu odbora predlagal na vlado nasloviti pismo. V njem so
prosili, da se za vsako šolo vnajprej zaprosi za mnenje lokalnih odborov in se spremembe
izvedejo tako, da se ne moti deželnega miru ter hkrati ne omejuje pravic enega ali drugega
naroda ob upoštevanju § 19. Hkrati je bilo izraženo ogorčenje, da je vlada sprejela odločitev in
aktivirala nemško-slovensko celjsko nižjo gimnazijo, ne da bi počakala na sklep štajerskega
deželnega zbora. Čutili so se ignorirane s strani vlade ter menili, da jim je bila odločitev vsiljena.
Koller je še poudaril, da so nekateri štajerski državni poslanci glasovali ZA predlog in se tako
izneverili deželnemu zboru. 493 Besedo je nato dobil knez Alfred von Liechtenstein, član
konservativnega kluba in predstavnik okolice Feldbach. Najprej je opisal, kako so leta 1895 v
začetku februarja ali konec marca na konferenci, ki jo je organiziral knez Alfred Windischgrätz,
razpravljali o celjskem gimnazijskem vprašanju. Prisotni so bili številni člani vlade, med
drugim minister za uk vitez Stanislaw Madeyski, prelat Alois Karlon, grof Hohenwart, dvorni
svetnik Adolf Beer (kot predstavnik Združene levice) itn. Prisotni so bili tudi slovenski politiki.
Karlon se je posebej zavzemal za nemško-slovensko gimnazijo v Celju in kot so kasneje
spoznali, je iskal tudi širšo podporo. Na koncu je poskušal odločitev upravičiti s trditvijo, da je
bila nemško-slovenska celjska gimnazija ustanovljena na pritisk od zgoraj ter da pozicijski
poslanci niso imeli izbire pri glasovanju in se niso mogli ozirati na svojo lojalnost do štajerskega
deželnega zbora.494 Karlon je dejal, da ga je vodila ideja kompromisa. Kompromis, ki bi bil kot
balzam za nacionalne rane. Menil je, da v kolikor ne bi ustanovili gimnazije, bi na Spodnjem
Štajerskem posledično bili le nemiri. Trdil je, da so potrebovali intelektualce, ki so obvladovali
oba jezika, da so lahko delovali na narodnostno mešanem območju v korist obeh narodov. V
nasprotnem primeru bi vodilno vlogo dobili slovenski radikalci in Spodnja Štajerska bi bila za
Nemce izgubljena. Temu so glasno pritrdili tudi nekateri iz klopi. Nato je opisoval, kako
težavna so bila njegova pogajanja. Najprej je v svoj predlog prepričal konservativni klub, nato
slovenske politike in nato je sledilo pogajanje na konferenci, ki jo je omenil že Liechtenstein.
Toda vlada na konferenci ni hotela dati zagotovila za ustanovitev gimnazije. Tako ni preostalo
drugega, kot prekiniti status quo ante in v državnem zboru glasovati za predlog, čeprav se o tej
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zadevi še ni izrekel štajerski deželni zbor.495 Gustav Kokoschineg, nacionalec in predstavnik
mesta Ptuja, je pohvalil Liechtensteina, da se je vzdržal glasovanja v državnem zboru o celjski
gimnaziji. Kritiziral je ravnanje Karlona, da je glasoval ZA, čeprav še vedno ni o tem vprašanju
odločil štajerski deželni zbor. Strinjal se je, da je kompromis bil potreben. Hkrati je dejal, da bi
nacionalni mir nastopil šele takrat, ko bi nemška duhovščina in Nemci bili tako nacionalno
ozaveščeni kot Slovenci in slovenski duhovniki.496 Theodor Starkel, nacionalist in predstavnik
mesta Slovenj Gradec, je dejal, da so se počutili s tem aktom vlade izigrani. Seveda se je strinjal,
da je bilo potrebno spoštovati kompromis in obljube. Izrazil je prepričanje, da bi morali pred
ustanovitvijo slovensko-nemške gimnazije preveriti dejanske potrebe po taki ustanovi na
območju Celja in premisliti o načrtnosti take ustanove ravno v Celju. Bil je mnenja, da so
Slovenci iz nacionalno-političnih razlogov želeli gimnazijo imeti ravno v Celju ter da se s tem
ni prispevalo k nacionalnemu miru, ampak nasprotno, k nemiru. V korist njegove trditve je
kazalo tudi slovensko dosledno zavračanje vsake druge ponujene lokacije. Konservativcem je
zameril, da niso sodelovali z njim. Očital jim je celo nacionalno izdajstvo. 497 Naslednji
govornik je bil Karl grof Stürgkh, član Združene levice in predstavnik veleposestnikov. Zavrnil
je očitek, da so nemški nacionalisti pristopili h kompromisu s figo v žepu. Njihov cilj ni bil
nikoli razbiti koalicije in s tem razpustiti vlade, ker so vedno delovali v dobro države. To, da
niso podprli proračuna, v katerem so bila zagotovljena finančna sredstva za slovensko-nemško
gimnazijo, ni imelo nobenega vpliva na slednje, kajti proračun je imel zadostno podporo. Četudi
ne bi bil podprt, s tem ne bi dosegli nič. Po mnenju Stürgkha je bila ustanovitev slovenskonemške gimnazije zaključeno dejstvo in bi finančna sredstva za gimnazijo zagotovila prehodna
vlada. Očitke je Starkel označil za politično propagando. Konservativcem je priznal njihovo
nemoč v nasprotju večine v državnem zboru ter vladi. Očital jim je, da so podprli predlog,
namesto da bi se vzdržali ter poskušali skupaj z njimi iztržiti več za deželo. Kaj je imel v mislih,
ni izdal. Vladi je očital, da je izvedla ustanovitev slovensko-nemške gimnazije mimo
štajerskega deželnega zbora ter dežele. Menil je, da je to politična in ne strokovno odločitev.
Poleg tega je vlada vodila praktično politiko. Ustanovitev slovensko-nemške gimnazije je po
njegovem mnenju imela v ozadju kupovanje glasov v državnem zboru. Izrazil je upanje, da se
takšne politične zadeve ne bodo več ponovile in bil mnenja, da so bile škodljive.498 Starkel se
je nato takoj povabil k besedi in odgovarjal Stürgkhu. Zavrnil je očitek, da je izvajal politično
propagando. Po njegovem mnenju je Združena levica izdala kompromis in tako prelomila
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obljubo. Zavrnil je trditev, da ne bi bilo možno zavrniti proračuna. Po njegovem mnenju so tudi
mladočehi bili pripravljeni glasovati proti. Tako bi še vedno lahko predlagali osnutek proračuna
v tretjem branju. Ker Združena levica ni glasovala proti, je bil proračun sprejet. Iz klopi so prišli
klici, da to ne bi nič pomagalo. Starkel je bil drugačnega mnenja in spomnil, da bi v takem
primeru veljal proračun iz prejšnega leta, kjer ni bilo postavke za slovensko-nemško gimnazijo.
Posledično je vlada ne bi mogla ustanoviti. Posvaril je pred Združeno levico, ki sodeluje z
dunajskimi Judi: »… otresite se Judov, ki vam dihajo za ovratnik. Klici Oho! Oho! Živahnost.
Prosim Vas, temu se ni za smejati. Če berete dunajsko judovsko časopisje in njihovo povezanost
z Združeno levico, pridete do sklepa, da je to žalostna resničnost, ki se ji ne velja smejati.«
Konservativcem je svetoval, naj bolj pazijo na pravičnost do lastnega naroda kot na pravičnost
do drugih narodov. Na koncu je dejal, da bi se morali poslanci bolj zavedati svojih dolžnosti do
narodnosti ter se v tem duhu tudi poenotiti.499
Za govorniški pult je nato prišel Gundaker grof Wurmbrand, predstavnik
veleposestnikov in član Združene levice. Zavrnil je očitek nacionalistov oz. Starklja, da v
Združeni levici niso bili nacionalno ozaveščeni. Nato je izrazil svoj dvom, da bi Združena levica
še lahko predlagala proračun v tretjem branju. Pa tudi, če bi proračun padel, to še vedno ne bi
zagotovilo preprečitve ustanovitve celjske gimnazije. Združena levica bi si s tem le dala
»avtogol«, ker ne bi bila več v tej vladi, niti v prihodnjih. Posledično bi ponovno izgubili
vsakršen vpliv na dogajanje v državi. Nemškim nacionalistom je očital, da so vedno bili v
opozociji, vedno vse napadali, prevzeli niso nobene odgovornosti ter da so zganjali populizem.
V nemško enotnost ni verjel, ni verjel, da bi jo bilo mogoče doseči. To so dosegli le Poljaki. Pri
tem je pokazal na primer Nemčije. Nato je še dejal, da so na takšen način, ko so drug drugemu
očitali pomanjkanje nacionalne zavednosti, med seboj le poglabljali razlike. Da bi lahko utrdili
nemštvo v Avstriji, bi se morali vsi nemški Avstrijci združiti. Nacionalistom je očital, da so z
iznajdbo sovražnika – Juda – med avstrijske Nemce samo vnašali razdor. Zato je izrazil zahtevo
poslancem, naj delujejo v skupno dobro in ne iščejo razlik med seboj.500
Franz vitez Schreiner, predsednik deželnega odbora, je bil naslednji, ki je izrazil svoje
mnenje. Obžaloval je neenotnost med avstrijskimi Nemci. Po njegovem mnenju je bil
kompromis, ki so ga skušali doseči štajerski poslanci, korak v pravo smer. Že proti koncu

499

»... schütteln Sie sich vor allem den Juden, der Ihnen am Nacken sitzt, vom Halse (Rufe: Oho! Oho! Heiterkeit)
– ich bitte, darüber gibt es nichts zu lachen; wenn Sie nur die Wiener Judenpresse betrachten und deren
Verbindung mit der Vereinigten Linken, so ist das leider ein sehr trauriger Ernst und keine Sache, die zum Lachen
ist.«
Prav tam, 453 in 454.
500
Prav tam, 454 in 457.
123

pogajanj se je pokazalo, da bo propadel zaradi že znane neenotnosti. Po njegovem mnenju
konservativci nikoli niso verjeli v uspeh kompromisa. Nadaljni problem je bil deželni zbor, ki
je kompromis, namesto da bi ga sprejel, preložil na »pleča« deželnega odbora, ki se je nato v
pogajanjih moral dogovoriti z vlado. Dogovor, ki je bil dosežen, je bil predstavljen deželnemu
zboru. Ta je sprejel resolucijo, da so v tej zadevi morali najprej pridobiti mnenje didaktičnih in
pedagoških strokovnjakov. S tem so se poslanci izneverili kompromisu. Vlada tudi ni mogla
narediti koraka nazaj.501
Do besede je ponovno prišel poslanec Kokoschineg in takoj izrazil svoje nezaupanje do
konservativnega kluba v državnem zboru. Predlagal je, da bi vsi poslanci izrekli svojo
nezaupanje do konservativnega kluba. Podprl je predlog, da bi se morali nemški poslanci
poenotiti. Sledilo je vprašanje, na kakšni osnovi naj bi se to zgodilo. Združena levica bi vzela
za osnovo svobodo in liberalizem, nacionalisti nacionalnost. Slednje je Kokoschineg razumel
za edino pravo in možno podlago. 502 Sledil mu je poslanec Franz Hagenhofer, predstavnik
podeželskega okrožja Hartberg in konservativec. Dejal je, da je bil cilj kompromisa vlado
prepričati, da posluša predloge štajerskega šolskega odbora in jih upošteva. Konservativci niso
glasovali ZA nemško-slovensko nižjo celjsko gimnazijo, ampak ZA nemško-slovensko nižjo
gimnazijo na Spodnjem Štajerskem. Tako je celotno krivdo prevalil na vlado. Hkrati je poslance
opomnil: »Kar ne želiš, da se tebi stori, to ne delaj drugemu.« Slednja poved je bila namenjena
nacionalcem, ki so po njegovem mnenju s svojo politiko podjarmljanja drugih narodov še
najbolj škodili nemškemu narodu.503 K besedi se je oglasil tudi Marquis Bacquehem, cesarjev
namestnik (Statthalter). Ta je bolj hvalil nekdanjo vlado, kot pa se spustil v polemiko. Edina
trditev, ki se je dotaknila problema, je bila težnja vlade k rešitvi.504 Karl Morre, predstavnik
podeželskega okrožja Lipnica in član konservativcev, je kritiziral nacionaliste. O Slovencih je
nasprotno govoril le dobro in poudaril sodelovanje med Nemci in Slovenci na gospodarskem
področju.505 Še enkrat se je nato oglasil Starkel in se branil pred Morrovo izjavo ter dodal, da
nacionalisti ter liberalci med seboj niso sklenili nikakršnega dogovora.506 Žal na razpravi niso
bili prisotni slovenski predstavniki, da bi slišali tudi njihovo mnenje. Razprava se je vrtela o
tem, kako se je izvedla ustanovitev slovensko-nemške nižje gimnazije. Nacionalisti so edini bili
proti slovensko-nemški nižji gimnaziji v Celju. Bili so pripravljeni privoliti v nemško501

Prav tam, 457 in 458.
Prav tam, 458.
503
»Was Du nicht willst, das Dir geschehe, das tue auch einem andern nicht.«
Prav tam, 458 in 459.
504
Prav tam, 459 in 460.
505
Prav tam, 461.
506
Prav tam, 461 in 462.
502

124

slovensko gimnazijo drugje na Spodnjem Štajerskem. Konservativci, nasprotno, so popolnoma
zagovarjali celjsko gimnazijo.
Po celjskem gimnazijskem vprašanju je prehodni ministrski predsednik ironično postal
protestant Kielmansegg. Vendar ga je že 30. septembra 1895 nasledil Badeni. Ta je v koalicijo
potegnil mladočehe. Ukinil je izredno stanje na Češkem in dal Čehom nove jezikovne
koncesije. S tem so Nemci na Češkem prišli izpod dežja pod kap. 507 Slovenci so dobili v
parlamentu 24 poslanskih sedežev, kar je pomenilo 4,65 % in je ustrezalo številu
prebivalstva.508
Ustavoverni veleposestniki na Kranjskem niso pozdravili Badenija in njegovega
jezikovnega odloka. Schwegel je zahteval vrnitev na točko pred jezikovnimi odloki ter
spoštovanje § 19. Rutkowski je mnenja, da so podobni elaborati obstajali tudi za ostale dežele
in
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vseh
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veleposestnikov.509
Določeni klubi in člani z levice so še naprej iskali stik z vlado. To je bilo za določene
člane nedopustno. Iz Združene levice je tako leta 1896 nastala Nemška napredna stranka
(Deutsche Fortschrittspartei). Ustanovila se je 29. junija leta 1896 v praškem kazinu. Vodstvo
je prevzel odbor, ki je štel deset članov. Le dva sta bila tudi parlamentarna poslanca in nihče ni
bil v vrhu Združene nemške levice! Njihov program je bil identičen programu nemških
nacionalcev, le antisemitizma ni vseboval. Člani, ki so sedeli v parlamentu, so ostali v Združeni
levici,510 a razpoke ni bilo možno zakriti.
Leta 1896 se je tudi Nemška nacionalna stranka odločila za reorganizacijo.
Preimenovala se je v Nemško ljudsko stranko (Deutsche Volkspartei). V vodstvu so bili
Steinwender, Bareuther, Derschatta in Beurle. Klub je stal na precej nevtralni presoji do
Badenija in njegove vlade.511 Združena levica oz. kar je še od nje ostalo – v bistvo le stari
liberalci – so imeli podporo še med Nemci na Moravskem, v Šleziji in Bukovini.512
Parlamentarne volitve leta 1897 so pokazale, kaj je ostalo od Združene levice. Če je še
leta 1896 imela čez sto sedežev, ji je po volitvah ostala le še četrtina. Nemška napredna stranka
je dobila 27, ustavoverni veleposestniki 29 (osnovali samostojen klub), stari liberalci malo čez
20 sedežev, ostalo je bilo izgubljeno! Okoli tričetrt sedežev je prevzela Nemška ljudska stranka
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in tako osvojila do leta 1898 42 sedežev (s prestopi). Tako je omenjena stranka postala
najmočnejša nemška stranka, ne samo leva.513 K njenem uspehu je prispevala tudi neenotnost
nemške desnice. Krščanski socialci so pridobili 28 (prej 10), Katoliška ljudska stranka 32,
Konservativni veleposestniki so imeli celo dva kluba in skupaj 25 sedežev.514
Čeprav so si Nemška napredna stranka, Nemška ljudska stranka in stari liberalci bili
med seboj konkurenti, niso povsem pretrgali vezi. Ponekod so člani enostavno prehajali iz
enega kluba v drugega, četudi niso v celoti podpirali klubskega programa. Posebej zanimivo je
bilo tako sodelovanje med klubi na Tirolskem, kjer nihče ni bil posebej močan. Leta 1895 sta v
Innsbrucku imeli na isti dan in v isti stavbi Sivega medveda klubsko zborovanje Nemška ljudska
stranka in Nemška napredna stranka. Razlika je bila le, da so eni imeli zborovanje v velikem,
drugi pa v malem salonu. Iz vrst Nemške napredne stranke je izšel predlog o sodelovanju ter
preseganju medsebojnih razlik. Tako je čez eno leto prišlo do kompromisa. Eno izmed
pomembnejših razlik je tvorilo judovsko vprašanje. Nacionalni liberalci so se omejili na
preganjanje pri Judih le na tisto, kar je bilo moteče tudi za krščanstvo. Na ta način so bile razlike
odpravljene. S tem so bila odprta vrata za sodelovanje. Seveda so še naprej obstajala tudi sporna
vprašanja. Tako je tirolske nacionalne liberalce motilo, da so njihovi kolegi iz Spodnje Avstrije
sodelovali z Luegerjem.515 Močno se je čutilo, da so na lokalni ravni lahko vladale drugačne
razmere. S tem so bila drugačna stališča in tudi povezave med samimi klubi.
Leto 1897 je za avstrijski parlament oz. parlamentarizem prineslo še eno prelomnico.
Od tega leta naprej in vse do leta 1914 so parlament zaznamovale obstrukcije in razna glasbila.
Parlamentarne »razprave« so se tako izvajale z nekonvencionalnimi sredstvi.516 Opozicija se je
branila pred vladno večino tako, da je bojkotirala ali motila razprave. Posledično vlada ni mogla
dobiti soglasja parlamenta.
Medtem je Badeni nadaljeval s svojo politiko. Leta 1897 je bil pripravljen dati Češki
dvojezične uradnike. Po tej naredbi bi vsi uradniki na Češkem morali znati tako nemško kakor
češko. Nemci so bili pripravljeni na tak kompromis le v krajih, ki so dejansko bili poseljeni tudi
s Čehi. Mladočehi so to velikodušno darilo seveda sprejeli in stopili v koalicijo. Badeni je
računal, da nemška levica tako ali tako ne bo imela izbire. Nemška levica je na drugi strani
dobro vedela, da bi vstop v koalicijo pomenil njihovo politično smrt. Badeni ni mogel oblikovati
večine in je odstopil, a cesar mu je ponovno podelil mandat. Badenijevo ponovno snubljenje na
levici ni imelo uspeha. Medtem se je desnica parlamenta združila (Poljaki, Čehi, južni Slovani,
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Romuni, nemški katoliški konservativci, fevdalci in 6 veleposestnikov) in dosegla večino.
Badeni je še naprej poskušal dobiti na svojo stran nemško levo stranko, ker je s tem upal sam
sebi ustvariti širšo podporo ter pridobiti več političnega manevrskega prostora.517
Ko so Badenijeve jezikovne naredbe za Češko in Moravsko postale širše poznane, so
med opozicijo (v mislih imam nemško levico) povzročile pravi val ogorčenja. Nemška levica
je, vedoč, da gre v opozicijo, zahtevala, da se to reši z zakonom in ne z naredbo. Badeni ni
popustil in opozicija je pričela s tehnično obstrukcijo oz. z oviranjem delovanja parlamenta.
Pred pričetkom seje je lahko 20 poslancev vložilo nujen predlog za razpravo, 50 poslancev pa
vlogo za glasovanje. Tako se seja po dnevnem redu ni pričela, preden ni bil rešen nujen predlog
ali glasovanje. S takim načinom dela so onemogočili dnevni red in delovanje parlamenta.518
Steinwender je s svojo Nemško ljudsko stranko še poskušal krmariti med krščanskimi socialci
in Nemško napredno stranko. Pri tem je celo podprl nekatere vladne predloge. Toda že kmalu
je to politiko moral opustiti, saj so njegovi volivci to ostro obsodili in zahtevali pokončno držo
ter skupni nastop z Nemško napredno stranko proti Badeniju.519
Največjo politično korist so Badenijeve naredbe prinesle schönererijancem.520 Vlada je
še bolj zaostrila levico, ko je na Češkem prepovedala vsa nemška politična zborovanja na
prostem.521 Konec novembra so boji v parlamentu postali že tako hudi, da se je uvedlo lex
falkenhayn ter tako omogočilo policiji vstop vanjo. Schönererijanci so bili med prvimi, ki so
jih odvedli iz parlamenta. Tehnično obstrukcijo in glasbila so zamenjali pretepi, metanje tintnic,
celo noži so se iskrili ... Vso to dogajanje ni pustilo na cesti mirnih množic. Demonstracije,
katerih gonilna sila so bili študentje in delavci, so se vile po mestih Cislitvanije. Demonstranti
so praviloma ob tem uničevali imovino. Še posebej so bile tarče uredništva nasprotnih političnih
časnikov. V Gradcu je prišlo tudi do prelivanja krvi, ko je garnizija Bošnjakov na ukaz streljala
na demonstrante.522 Takšno stanje ni moglo trajati dolgo in Badeni je še leta 1897 padel. Sledilo
je obdobje vladanja s pomočjo izrednega stanja. Parlament ni bil več »potreben«, saj je vlada
vladala preko naredb. S tem je nemška levica izgubila orožje in ostala ujetnik svojih zahtev.523
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Decembra leta 1897 se je levica nemških strank skupaj s krščanskimi socialci združila
v t. i. Gemeinbürgschaft. Vse odločitve so sprejemali skupaj na t. i. predsedniški konferenci,
kjer so sodelovali pomembnejši organi strank.524 V klubskem smislu je to bil za tisti čas velik
korak.
Badeniju je sledil Gautsch. Njegova naloga je bila sanirati situacijo in pripraviti vse
potrebno za nemoteno nadaljevanje dela parlamenta. Na Češkem so se nadaljevali nacionalni
boji in tako dajali nove in nove povode, da vladi nikakor ni uspelo pomiriti nemške levice.525
Na državni ravni so se leta 1897 znašli v krizi tudi ustavoverni veleposestniki. Leva
stran kluba pod Tirolci in Štajerci je še simpatizirala in bila pripravljena sodelovati z vlado.
Desna stran se je naslonila na Gemeinbürgerschaft. Na desni strani sta bila tudi Stürgkh in
Grabmayr. Vodja kluba baron Ludwigstorff je zato odstopil. Nasledil ga je nam dobro poznani
baron Schwegel.526
Da političnega smodnika ni bilo dovolj, je leta 1898 ponovno bila na vrsti nova
Izravnalna pogodba (Ausgleich) med Cislitvanijo in Translitvanijo. Ogrska magnatska zbornica
je ob tem pokazala svojo enotnost, medtem ko je bil parlament Cislitvanije razklan. Tako je
ministrski predsednik Cislitvanije Thun dosegel izredno slab rezultat na pogajanjih. Nemška
levica se je zavedala, da te pogodbe niso podpirale vse vladne stranke. Nezadovoljni so bili
Čehi in kmetje, ki so pripadali krščanski stranki. Na nemški levici je medtem prišlo do spora
okoli taktike nasproti vladi. »Radikalna struja« (schönererijanci) je vztrajala na obstrukciji.
»Rušitelji koalicije«, recimo Steinwender in Hochenburger, so bili za povezovanje s poslanci,
ki bi glasovali, kljub drugačni politični pripadnosti, proti vladi. Spor se je še razplamtel, ko je
prišlo do »izdaje« v lastnih vrstah. Ustavoverni veleposestniki in Združenje nemških
svobodnjakov (Freie deutsche Vereinigung) so glasovali ZA Izravnalno pogodbo.527
Upravičeno lahko rečemo, da je bila nemška levica ponovno razdeljena na številne
frakcije oz. klube. Ves napredek, ki so ga dosegli z Gemeinbürgschaft, je odpihnilo eno
parlamentarno glasovanje. Po padcu Thuna je sledilo obdobje negotovosti in »brezvladja«.
Najbolj so pri tem bili na izgubi schönererijanci, ki niso imeli proti komu nastopati. 528 Pri
obstrukcijah so se izmenjavali Nemci in Čehi.529 Razlika je bila le v tem, da je nemška levica
vedno bolj vztrajala na svojih nacionalnih zahtevah in jih vpletala v prav vsako stvar, medtem
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ko so mladočehi bili takoj pripravljeni podpreti tudi predloge, ki so sekundarno koristili
češkemu narodu.530 Mladočehi so bili sposobni gledati širše. Nemška levica se je vkopala na
svojih zahtevah in se ni želela niti za milimeter premakniti.
Ministrskemu predsedniku Koerberju je prvemu uspelo premakniti zadeve. Klube je
pritegnil s številnimi gospodarskimi projekti, z železnico in regulacijami rek. Leta 1902 se je
ponovno začela obstrukcija, ki ni imela želenega učinka. Nemška levica je morala podpreti
velike gradbene projekte že zaradi volivcev.531
Koerber je sredi leta 1900 razpustil parlament in razpisal nove volitve. Cislitvanija je
imela večinski sistem. To je pomenilo, da je kandidat, ki je zmagal v določenem okraju, pobral
vse glasove tistega okraja, četudi je zmagal le za nekaj glasov. Podobno imajo danes ZDA ob
predsedniških volitvah. Tako so na Češkem slavili schönererijanci. Schönererijanci so tako
skupno zrasli z 8 na 22 poslancev. Svoje glasove so v glavnem dobili na račun socialnih
demokratov. Nemška ljudska stranka je skočila z 41 na 48 sedežev, Nemška napredna stranka
je padla s 36 na 32 sedežev. Poudariti je potrebno, da so del izgubljenih poslancev nato
nadomestili s člani iz trgovske zbornice, ki je imela zagotovljeno določeno število sedežev v
parlamentu.532
Koerber je pomiril mladočehe, saj jim je saniral finance Prage in dal graditi lokalno
železniško progo Skuc–Kuttenberg, ki je peljala skozi volilno okrožje mladočeha Pacaka.
Nemško ljudsko stranko je pridobil z železniško progo čez Ture in Karavanke. Temu so nato
sledili napadi schönererijancev, da sta ob tem z zemljišči dobro zaslužila Sylvester in
Steinwender.533
Razvoj Nemške ljudske stranke je medtem šel v smer sredine in stran od radikalcev.
Derschatta, ki je leta 1904 vodil klub, se je zavzel za vlado Stürgkha in njene težave z Ogrsko.
To je bilo nekaj povsem novega. V samem klubu so se takoj pojavile kritike in Derschatta je
odstopil. Ironično, že takoj zatem ga je štajerski odbor pod vodstvom Walza, ki je bil upokojeni
konjeniški oficir in radikalec, poklical k vrnitvi. Derschatta se je vrnil kot zmagovalec in leta
1906 postal celo minister. Njegov naslednik je postal ravno von Chiari.534
Brez konfliktov tudi med schönererijanci ni šlo. Leta 1901 je Wolf »zakuhal« privatno
afero. Imel je intimno razmerje s hčerko svojega strankarskega kolega Tschana, ki pa je bila že
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poročena. Prišlo je do dvoboja, nakar je Wolf odložil svoj parlamentarni mandat. Vendar je
Wolf brez težav mandat že novembra ponovno osvojil. Schönerer je zadevo izkoristil in do
konca zaostril konflikt s svojim rivalom Wolfom. Najprej je bil v manjšini Wolf, med drugimi
je bil na njegovi strani tudi Tschan, medtem ko je bil njegov svak na strani Schönererja!
Konflikt ni bil le na relaciji Schönerer–Wolf, ampak tudi v sami stranki. Schönerer je namreč
ves čas zagovarjal velikonemški program. Program, ki so ga odklanjali celo nemški vodilni
politiki po Bismarcku, in je bil v nasprotju s patriotizmom. Tako ni čudno, da se z njim niso vsi
strinjali. Druga zadeva je bil Schönererjev zagrižen antikatoliški konservatizem pod frazo
»vstran od Rima« in je že mejil na ateizem. Omenil sem že, da je bila Avstrija rimokatoliška in
tako je razumljivo, da ta zahteva ni naletela povsod na odobravanje. Ravno leta 1901 so znotraj
stranke sklenili kompromis, da je bil program »vstran od Rima« le politična zadeva in ne verska.
Naslednja zadeva je bilo Schönererjevo nestrinjanje z delitvijo Češke v jezikovnem smislu na
dva dela. Nemci na Češkem so to zahtevali, ker so se hoteli s tem zavarovati pred češkim
prodorom. Wolfov klub je nato zapustil stranko in se pridružil Nemški napredni stranki.535
Leta 1903 se je ponovno odprlo vprašanje univerz. V parlamentu se je začela češka
obstrukcija, v deželnem zboru Češke je ironično potekala nemška. To je ponovno združilo
nemško levico v novo politično tvorbo imenovano Enotne nemške stranke (Ralliierte deutsche
Parteien). Ta združeni klub je imel 14-članski odbor (Gemeinbürgschaft je imel 12) in 4-članski
ožji odbor, ki je dejansko predstavljal vodstvo. V njem so sedeli Baernreither, 536 Gross,
Derschatta in Lueger. Združenje je bilo odprto tako na desno za katoliško ljudsko stranko, kakor
na levo za wolfiste. Leta 1904 je nato Pacher v odboru predstavljal wolfiste.537 Vendar je ta
združitev bila izključno iz nuje ter koalicijska. Problematična ni bila le Češka. Odprlo se je
vprašanje italijanske pravne fakultete v Innsbrucku. Italijanski poslanci so bili hkrati v vladni
koaliciji. Koerber ni mogel storiti ničesar drugega, kot se še bolj nasloniti na desno stran
parlamenta – na slovanske poslance. Tako so Čehi dobili šoli v Těšínu in Opavi, kar za Čehe ni
bilo dovolj. Posledično je jeseni 1904 nato Koerber tudi padel. Uspelo mu je sanirati škodo
Badenija.538
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Leta 1904 je padel Koerber v Cislitvaniji in skoraj hkrati István Tisza leta 1905 v
Translitvaniji. Tisza je vodil ogrske liberalce, klub je dobesedno podedoval po očetu. Klub, ki
je bil na oblasti skoraj tri desetletja, je zagovarjal cilje iz leta 1867. Na volitvah na Ogrskem je
zmagala Stranka neodvisnosti, vodil jo je Neffen Kossuth. Naslednik Koerberja v Cislitvaniji
je bil Gautsch.539
Za ohranjanje Avstro-Ogrske so bili predvsem industrialci s Češke, ki so na Ogrskem
imeli svoj trg. Ostali nemški nacionalisti so povsem odkrito govorili o delitvi ali personalni
uniji. Auersperg je leta 1905 celo dejal, da kmetovalci podpirajo takojšno delitev, ker bi se s
tem pokazala nemška moč in ogrska nemoč.540
Leta 1905 sta Kossuth in Appony ponujala širok trgovski sporazum Derschattu, kot
vodji najmočnejšega nemškega kluba, in to za hrbtom krone. Ob tem je Baernreither izjavil:
»Imajo nas za tako nore, da mislijo, da bi v kaj takega privolili. To samo kaže na to, kako slabo
mnenje imajo o nas na Ogrskem.« 541 Bili so še vedno zagriženi patrioti! Poleg tega so se
zavedali, da bi korist od tega imeli le Madžari. Največjo škodo bi utrpela nemška levica.
Na Kranjskem je Schweglu s spretno politiko uspelo zagotoviti ustavovernemu klubu
izredno politično težo. Po nazorski plati se je povezal z Narodno napredno stranko. Le-ta se je
v želji po vladanju odrekla odpiranju nacionalnih vprašanj ali podpori predlogov, ki bi škodili
nemški manjšini. Schweglu je tako uspelo to, kar so že njegovi predhodniki poskušali zaman,
in sicer sodelovanje s slovenskimi liberalci.
Pakt med ustavovernimi veleposestniki in Narodno napredno stranko je zdržal vse do
leta 1904, ko je Narodna napredna stranka zaradi volivcev morala podpreti Krekov predlog, po
katerem se ni več sprejemalo dopisov vlade v nemškem jeziku. S tem je Narodna napredna
stranka kršila pakt in ustavoverni veleposestniki so le-tega prekinili. Hkrati je Schwegel
ugotovil, da ni mogoče odkrito sodelovati z nobenim slovenskim klubom ter zatorej tudi ni želel
skleniti pakta s Slovensko ljudsko stranko, čeprav bi le-ta bil mogoč. Ustavoverni
veleposestniki so si pridržali »proste roke« ter so glasovali po potrebi. Hkrati so iz praktičnih
razlogov pričeli podpirati ohranitev dotedanjega volilnega sistema ter niso podprli zahtev po
splošni in enaki volilni pravici. Navkljub spretni politiki Schwegel ni mogel zaustaviti vedno
bolj naraščajočega vpliva Slovenske ljudske stranke.
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Gledano širše lahko opazujemo vedno večjo radikalizacijo. Prihajalo je do uličnih
pretepov in demonstracij. Ustavoverni veleposestniki so le-te vedno obsojali ter zagovarjali mir
v deželi.

11. Pod absolutno oblastjo SLS (1908–1914)
Državni zbor Cislitvanije ni nikoli zares funkcioniral, kot so si ga zamislili ob
ustanovitvi. Krivdo za to velja pripisati mišljenju, da je državni zbor bil kraj, kjer je bilo možno
iztržiti, bodisi s kompromisi ali z izsiljevanjem, tako osebne kakor nacionalne ugodnosti. Da je
to bil kraj, kjer bi se naj kovala državna politika ne glede na nacionalne ali deželne ozire, se je
pozabilo. Zaradi tega so se že zelo zgodaj začele pojavljati razne rešitve iz slepe ulice. Vrhunci
so se dosegali ob obstrukcijah in razpustitvah parlamenta. Vrhunec je bila Badenijeva doba s
tehničnimi obstrukcijami.542
Poleg sprememb v miselnosti so tudi parlamentarne krize prispevale k temu, da se je
cesar Franc Jožef I. zavzel za splošno volilno pravico, do katere so nemške nacionalne stranke
zavzele negativno stališče. V njej so videle nov neraziskan teren, ki bi lahko bil voda na mlin
socialnim demokratom.543 Socialni demokrati so bili naslonjeni na spodnje socialne razrede, na
delavce. Do njih program nacionalne nemške levice ni segel.
Posebej boleča je bila splošna volilna pravica za klub, ki je bil prorežimski –
ustavoverne veleposestnike.544 Bili so izključno odvisni od kurialnega sistema, zato so seveda
ostro nasprotovali splošni volilni reformi. Schwegel je ocenil, da je bila izvedena prezgodaj in
bi lahko imela za posledico še ostrejša nacionalna trenja.545
Gautsch je bil kot premier prvi na potezi. Svoj kabinet je zastavil na novo. Tako so tudi
pri Nemški ljudski stranki (Chiari, Derschatta in Prade) začeli resno razmišljati o vstopu v
koalicijo. Nemška napredna stranka (Gross in Pergelt) se na drugi strani s tako politiko ni
strinjala. Posebej jih je motilo, da bi slovanski narodi tako dobili večino v parlamentu. Na svojo
stran so poskušali dobiti Poljake, ki niso kazali navdušenja ne za Nemško napredno stranko ne
nad Gautschom. Gautsch je leta 1906 padel in nasledil ga je Beck. Beck se je pri splošni volilni
542

Martin Kirsch, Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1999, 62.
Schwegel, Autobiographie; Schwegel, Spomini in pisma, 95; Höbelt, Kornblume und Kaiseradler, 248–250.
544
Höbelt, Kornblume und Kaiseradler, 252.
545
Schwegel, Autobiographie; Schwegel, Spomini in pisma, 94 in 95.
543

132

reformi naslonil na oblikovanje okrožij. To je bila taktična poteza. Vsi poslanci so bili ranljivi,
a hkrati pripravljeni na kompromis. Čehi so sicer protestirali, ker so bili Nemci še vedno
pretirano zastopani, vendar so morali popustiti. Nemška ljudska stranka je stopila v koalicijo.546
Kljub pritisku od zgoraj po splošni volilni pravici se večina poslancev ustavovernega
veleposestva ni želela ukloniti želji cesarja. Tudi predsednik stranke – Auersperg – ne. Ironično,
da je nato ravno Auersperg dobil leta 1907 mandat preko kočevskega okraja.547 Le kako bi
lahko ustavoverni veleposestniki podprli splošno volilno pravico vedoč, da to pomeni samomor
v političnem smislu. Cesar je od njih zahteval ravno to. Celotno situacijo lahko v prenesenem
pomenu primerjamo s fevdalno Japonsko, ko je japonski cesar izročil samuraju548 harakiri549
nož ter mu namenil milostno častno smrt. Ustavoverni veleposestniki so bili v precepu. Če
podprejo splošno volilno pravico, so politično mrtvi, če je ne, nasprotujejo volji cesarja. Večina
veleposestnikov je imela funkcije in nazive, ki so jih dobili po milostni volji cesarja. Na mizi
je bilo veliko več, kakor zgolj poslanska mesta.
Glasovanja so bila vedno nepredvidljiv posel. Nikoli se ni povsem vedelo, kakšni so bili
interesi posameznih klubov, kaj šele posameznih poslancev. Včasih je bilo skrivnega barantanja
več kot na tržnici. Ob glasovanjih so se nato lahko kaj hitro zgodila presenečenja. Nagrade so
prišle v mesecih po glasovanju. Seveda je to vedno bilo odvisno, če je bil predlog izglasovan
in da ni medtem vlada padla.
Usodni dan, 2. december 1906,550 se je bližal in ustavoverni veleposestniki so bili trdno
odločeni, da se bodo v skladu s svojim stanom raje borili kot klonili. »Das Schwert ist gezogen,«
bi dejali v takratnem času. Toda klub je bil majhen, štel je le približno 30 poslancev. Naj se je
še tako hrabro boril in bil trden, je na koncu odločala večina. Prišel je trenutek glasovanja. Klub
ni sprejel harakiri noža cesarja in je glasoval proti splošni volilni pravici. Izid glasovanja je že
kmalu bil znan ... Klub je bil preglasovan.551 Njihova usoda je bila zapečatena. Schwegel je
dejal, da so odšli častno.552
Volitve leta 1907 so pomenile poraz za nemško levico. Pred volitvami so imeli skupno
137 poslancev oz. 32 %, po volitvah so imeli le še 84 oz. 16 %. Njihova moč je padla, ker se je
medtem parlament zaradi splošne volilne pravice razširil s 425 na 516 sedežev. Najmočnejša
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nemška stranka je postala Christlichsozialen (Nemška krščansko socialna) s 96 poslanci. Pred
tem so se združili s Katholisch-Konservativen (Nemško katoliško konservativno stranko).
Socialni demokrati so sledili s 87 poslanci, od tega so jih 50 dobili v nemških okrožjih. S tem
se je upravičil strah pred socialnimi demokrati. 30 mest, ki so jih pred tem imeli ustavoverni
veleposestniki, je bilo izgubljenih kot so se pred tem nekateri upravičeno bali. Nemška ljudska
stranka in Nemška napredna stranka sta izgubili približno polovico mest! Kmetovalci in wolfisti
sta bila edina kluba, ki sta beležila zmago. Slednji na račun schönererijancev.553
Nemška napredna stranka je že leta 1901 bila v precej kritični situaciji. Leta 1907 je
izgubila mandate, ki jih je pred tem dobivala iz trgovske kamre. Njeno težišče se je premaknilo
v Brno, čez Beilitz v Moravsko. Še bolj kritično je bilo za Nemško ljudsko stranko. Leta 1901
je dobila 50 poslancev, od tega le 3 na račun trgovske zbornice. Leta 1907 je dobila le še 30
poslancev in še od teh je 10 močno težilo h kmetovalcem! Njeno težišče se je premaknilo v
Sudete. Obdržala je le svoje pozicije na Češkem, Moravskem in v Šleziji.554
Z volilno reformo je močno narasel vpliv Češke, kjer se je izvolilo kar 55 od 516
mandatov! Radikalci in kmetovalci so ravno tukaj bili zelo močni. Nemška levica, posebej
nemški radikalci, so s taktičnimi dogovori, običajno z Nemškimi krščanskimi socialci, dosegali
dobre rezultate.555
Z volilno reformo so bili iz volilnega sistema dokončno odstranjeni ostanki fevdalnih
elementov. Največ so izgubili veleposestniki. Za nov mandat so se morali potegovati kot vsak
drugi in pri tem prepričati širši krog volivcev. Da je to bilo možno, je dokazal Auersperg.
Volilna reforma je zgrešila svoj drugi cilj. Ni prinesla razbremenitve napetih političnih in
nacionalnih odnosov.556
Usoda nekdanjih članov Kluba ustavovernih veleposestnikov vseeno ni bila tako črna.
Niso povsem izginili s političnega parketa. Schwegel, Baernreither, grof Stürgkh in Grabmayr
so bili od cesarja »pomiloščeni« in so dobili doživljenjski mandat v gosposki zbornici. Baron
Ludwigstooff je postal dedni član gosposke zbornice. Auersperg je, kot že rečeno, bil ponovno
izvoljen v parlament.557
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Ob porazu se je ponovno pojavila ideja po Nemški nacionalni stranki. Radikalci so takoj
pristali, a so hoteli obdržati svojo samostojnost. Ponovno se je pojavilo tudi vprašanje
antisemitizma. Nemška napredna stranka je imela namreč v svoji vrstah tudi Jude. Na koncu se
je tudi Nemška napredna stranka odločila obdržati svojo samostojnost. Tako se je oblikoval le
devetglavi vrhovni skupni odbor. Medtem se je izvršila fuzija Nemške ljudske stranke in
Kmetovalcev v Nemško nacionalno zvezo (Deutschnationalen Verband). Predsednik je postal
Chiari, podpredsedniki pa Steinwender, Peschka in Sylvester. Neki katoliški časnik je ob tem
povsem pravilno komentiral, da je fuzija bila nujna, sicer Nemška ljudska stranka ne bi
preživela. Hkrati se je Zveza močno nagnila na desno proti Nemški krčansko socialni stranki,
kar je ustrezalo vladi. Vodstvo Nemške ljudske stranke si je tako ponovno zagotovilo volilno
bazo. To je prišlo še bolj do izraza, ko sta leta 1908 umrla pomembna člana kmetovalcev –
Peschka in Kaiser. Steinwender se je po letih izolacije ponovno vrnil v vodstvo nemških
nacionalcev. To mu je še posebeje ustrezalo, ker se je Zveza pomaknila proti sredini, kar se je
ujemalo z njegovo presojo. Problema v tej Zvezi sta bila dva. Vodstvo je večinoma izviralo iz
alpskih dežel, baza pa nasprotno iz Češke in Moravske. Vodstvo ni razumelo gospodarskih
interesov baze. Tako so bili že na začetku dani pogoji za razkol znotraj Zveze.558
Beck, ministrski predsednik, se je naslonil na krščanske socialce in kmetovalce iz Češke.
Naskrivaj je dovolil, da so uradniki na Češkem poslovali v jeziku, v katerem so želeli. Tako so
češki uradniki poslovali v češčini, nemški še naprej v nemščini. Höbelt lepo zapiše, kjer ni
tožnika, tam tudi ni sodnika. Tako Nemcem kakor Čehom je situacija ustrezala in hkrati ni bilo
več aktualno vprašanje jezikovnih odredb. S tem je dejansko bila Češka razdeljena glede na
uporabo jezika v javni upravi na nemški in češki del!559
Beck ni dolgo ostal na položaju. Številni so ocenili, da je dosegel slab rezultat pri
pogajanjih z Ogrsko. Nato so se ponovno zaostrile razmere v češkem deželnem zboru. Nemci
so ponovno začeli z obstrukcijo. Vlada je poskušala pomiriti Nemce, a je zato razdražila Čehe.
Češki ministri so iz nje odstopili. Sledili so ekscesi proti nemški manjšini v Pragi in Ljubljani.560
Becka je nasledil baron Bienerth, ki je bil notranji minister v Beckovi vladi. Bienerth je izhajal
iz vrst krščanskih socialcev. Češki Nemci niso več hoteli stopiti v koalicijo brez garancij zaradi
ekscesov. S tem so dejansko izrazili svoj dvom v celotni sistem in državo. Sicer je Schreiner
prejel ministrski položaj (nekdanji član ustavovernih veleposestnikov in član Nemške napredne
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stranke), a to je treba razumeti kot individualno dejanje, ki v parlamentarni zgodovini
Cislitvanije ni bil osamljen primer.561
Na Češkem nič novega, bi lahko takrat rekli. Nemška napredna stranka (Pergelt in
Bachmann), fevdalci in mladočehi (Kramar in Herold) so se še naprej oklepali svojih pozicij in
niso hoteli nič slišati o kakem sporazumu. 562 Se pa je leta 1909 spremenil odnos nemških
nacionalcev do vlade. Spoznali so, da lahko več dosežejo s sodelovanjem in da so bili
»poklicani varovati državo«. Seveda so še vedno letele kritike na delo vlade. Odločujoča je bila
le podpora v parlamentu in nič druga. Vlada je lahko živela s kritikami, brez podpore v
parlamentu pa ne!563
Z volilno reformo na Kranjskem leta 1908 je Šusteršiču uspel velik met. Slovenska
ljudska stranka je dobila v deželi Kranjski absolutno večino.564
Po volilni reformi so probleme imeli tudi ustavoverni veleposestniki. Osip v njihovih
vrstah se je nadaljeval.565 Večina ljudi je bila pač pragmatikov. Svoje so opravili tudi namerno
povzročene nevšečnosti in napadi.
Leta 1909 je deželni poslanec Janko Vilfan napadel deželno vodstvo. Dejal je, da je
celotno vodstvo bilo v rokah tirolskega 566 Nemca (barona Schwarza), tirolskega Laha
(personalni referent svetnik Avian) in brezbarvnega/brezkrvnega Moravana (finančni ravnatelj
Kliment). Po njegovem mnenju bi moralo število uradnikov v deželi biti razdeljeno po
nacionalnem ključu. Torej bi po njegovem mnenju smelo biti med uradništvom na Kranjskem
le 4 % Nemcev. Zato je označil njihov delež za previsok – 33 % v finančni upravi, 12 % na
davčni upravi itn. Razmere naj bi se še poslabšale po prihodu Klimenta in: »Od tedaj se
Slovenec uradnik sploh ne sme v javnosti več čutiti Slovenca, sicer ga čaka premeščanje ali še
kaj hujšega.« Aviana je obtožil uvajanja neupravičenih disciplinskih postopkov proti
uradnikom na Kranjskem in premeščanja slovenskih uradnikov na deželo, nemških pa v
Ljubljano. Kočevske davčne uradnike je obtožil, da se niso hoteli naučiti slovenskega jezika.
Nemške uradnike je obtožil vohunjenja za Aviana. Kritiziral je tudi delež Nemcev na sodišču
– čez 20 %. Kot največje zlo je omenil graški slovenski senat, ki je: »... zvišalo 14-letnemu
dečku že tako visoko kazen 14 dni, ki je zakrivil le to, da je na vojaško konjiško patruljo vrgel
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majhen kamenček.« Vilfanu se je tako zdela sodba krivična in obmetavanje vojske z »majhnimi
kamenčki« povsem legitimno. Za graški slovenski senat je dejal, da v njem niso sedeli Slovenci,
ampak le Nemci, ki so znali le malo slovensko. Po njegovem mnenju so bili med Slovenci zelo
kvalificirani pravniki, ki niso napredovali na visoka mesta zgolj zaradi svoje nacionalne
pripadnosti. Zato je zahteval slovensko nadsodišče s slovenskimi sodniki ali pa razdelitev
graškega sodišča na slovenski in nemški del.567 Ferdinand Eger je na očitke o priviligiranem
statusu Nemcev do Slovencev odgovarjal z nasprotnim primerom. Najprej je poudaril, da je bila
praksa, da so sodne dopise sestavljali v jeziku stranke in da dolga leta ni bilo nobenih pritožb.
Nato so začeli od leta 1906 pošiljati dopise v slovenščini tudi nemško govorečim strankam.
Eger je o teh zadevah obvestil Gregorja Einspielerja, člana deželnega sodnega sveta. Leta 1907
je Eger sam dobil dopis v slovenščini, čeprav je vložil tožbo v nemškem jeziku in se pritožil.
Leta 1908 je nato Einspieler izdal dve okrožnici, ki sta bili naklonjeni slovenskim strankam.
Tavčar: »To je bilo čisto prav!« Eger je pozval Tavčarja k spoštovanju reda. Nadaljeval je, da
se niso pritožili, ampak so na najvišji organ podali ugovor, ker so bili mnenja, da član deželnega
sodišča ni imel pravice izdajati okrožnic, ki so se nanašale na jezikovno področje. V kolikor bi
bili v zmoti, so bili pripravljeni to tudi javno objaviti. Hkrati je dejal, da je v takem primeru tudi
nemškim članom deželnega sodišča pripadala enaka pravica. Triller: »Na Koroškem!« in Pegan:
»Vsaj nimate nobene narodne škode od tega!« Eger je izrazil zahtevo, naj se ne sprenevedajo
in obračajo besed. Ministrstvo za pravosodje je dalo prav nemškim poslancem, da je Einspieler
prekoračil svoja pooblastila in preklicalo njegovi okrožnici. Jarc: »Kapitulirali so!« Eger je
nadaljeval, da je nato namesto Einspielerja prišel Andolšek in s tem se ni nič spremenilo v
narodnem oziru. Triller mu je na to odgovoril: »Ampak Einspieler je po Vaši krivdi
degradiran!« Eger je to ignoriral in se posvetil trditvi slovenskih poslancev o prevladi nemških
sodnikov oz. o t. i. invaziji nemških sodnikov. Še preden je lahko nadaljeval, mu je Pegan
zaklical: »Civilni senat je vendar ves nemški!« Eger je odvrnil, da so imeli slovenski poslanci
lahko le eno osebo v mislih – Boscheka – ter opozoril, da so se slovenski poslanci pritoževali
čez sodnike, ki so svojo dolžnost opravljali že leta in leta. Ponovno se je oglasil Pegan: »Vsaj
ni res!« Eger ga je zavrnil, da je poizvedel in da je Boschek po kvalifikaciji bil daleč pred
ostalimi kandidati za deželni sodni svet in odgovor je dobil od Jarca: »Je čisto vseeno, ampak
ne za Ljubljano!« Eger je izrazil zahtevo, da slovenski poslanci najprej preverijo sodnike ter
dejal, da je deset kranjskih sodnikov nemške narodnosti, ki so govorili odlično slovensko,
delovali so na Spodnjem Štajerskem in Koroškem. Zato je predlagal, da bi teh deset pritegnili
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nazaj na Kranjsko in bi bil problem rešen. Tako se ne bi s tem spremenilo posestno stanje oz.
kot je on to imenoval »Besitzstand« na Kranjskem v korist slovenske ali nemške strani. Iz centra
so se oglasili poslanci Narodno napredne stranke z vprašanjem: »Koliko je kranjskih Slovencev
na Štajerskem?« in Eger jim je odvrnil: »Das sind lauter Krainer. [To so sami Kranjci.]«568
Orožen ni kritiziral samo sistema, ampak tudi deželnega predsednika. V uvodu je govoril o
zgodovini slovenskega naroda, ki se je le enkrat uprl »nemškim graščakom« in nato prešel na
temo. Orožen je izpeljal sklep: »To je v resnici pravi sistem protekcije in korupcije. Če to ni
korupcija, potem ne vem več, kaj je sploh korupcija!«569 Baron Schwarz se je branil očitkov.
Zavrnil je očitek, da je koncipienta oz. asistente izbiral na podlagi narodnosti. Pri tem se je
skliceval na državni zakon št. 142, po katerem so bile vse javne službe vsem državljanom enako
dostopne. Tavčar: »Če slovenski ne zna, ne more biti sposoben za Kranjsko!« Ob konkretnem
neutemeljenem primeru je dejal, da so bili polni in je zato kandidata takoj o tem obvestil, da ni
čakal. Turk mu je zabrusil, da je že prej vse službe podelil Nemcem. Zato je Schwarz konkretno
podal število sprejetih koncipientov v službo pod njegovim vodstvom. Tako je sprejel osem
Slovencev, devet Nemcev in dva Čeha. Orožen se je takoj oglasil, da torej več Nemcev, kakor
Slovencev in Schwarz mu je odvrnil, da so jemali po vrsti, kakor se je kdo oglasil, dokler niso
zapolnili vseh mest. Schwarz ni popustil in je dejal, da je bilo leta 1899 v upravi 9 Slovencev,
leta 1909 že 26. Tudi na ta podatek je repliciral Triller, da to ni bila zasluga Schwarza. Schwarz
je označil trditev, da je poročal, da so imeli že preveč Slovencev v upravi, kot izmišljeno.
Slovenski poslanci so navedli primer deželnovladnega svetnika Laschana, ki je pred svojo slugo
raztrgal sodni dopis, ki je bil napisan v slovenščini. Ker je raztrgal slovenski dopis in naj bi pri
tem izrazil še nekaj neumestnih besed, so terjali njegov umik s funkcije. Schwarz je bil tudi o
tej zadevi obveščen. Ni odobraval, kar je storil Laschan. Hkrati je opozoril, da sta Laschan in
njegov sluga bila Nemca, ki sta na sodišču vedno govorila nemško in vlagala sodne dokumente
v nemškem jeziku. Laschan je v smislu jezikovne uredbe moral dobivati vse dokumente v
nemškem jeziku. To so na sodišču večkrat kršili in tako mu je prekipelo in je dopis raztrgal.
Kasneje se je pokesal in opravičil, tako sodišču, ki je tudi sprejelo njegovo obrazložitev, kakor
Schwarzu. Tavčar, ki je bil najbolj glasen, Vilfan, Turk in Triller se niso zadovoljili s tako
obrazložitvijo. Tudi jih niso pomirile besede Schwarza, da Laschan ni niti besedice rekel čez
slovenščino ali Slovence, ampak je bil besen na postopanje sodišča. Zato so še naprej glasno
zahtevali njegov odstop zaradi žaljenja slovenskega naroda in slovenščine. Schwarz je na koncu
dejal, da je Laschan bil odličen uradnik, ki je naredil napako in se zanjo takoj pokesal ter zato
568
569

Prav tam, 198 in 199.
Prav tam, 199–207.
138

ni videl razloga za nadaljnjo postopanje. Tavčar je vprašal, kaj pa kaznovanje in Turk je takoj
pripomnil: »Pohvalil ga je; mu je rekel, da mu bo križec preskrbel!« in izzval smeh.570 Šusteršič
je poslance najprej spomnil, da je vsega zla bil kriv deželni predsednik Hein, da so ostanki
njegovega sistema še vedno obstajali. Obsodil je primerjavo Schwarza z volkom, ki je pil kri –
želel je slišati resno kritiko. Celo mu je priznal, da je za ljudstvo v uradništvu marsikaj
opravil.571
Šusteršiču ni bila dovolj le prevlada v deželnem zboru. Želel je zlomiti slovensko
Narodno napredno stranko tudi v Ljubljani. Za dosego tega cilja je potreboval nov statut za
Ljubljano, s katerim je preuredil volilne razrede. Nov statut je bil izglasovan v deželnem zboru
ter je stopil v veljavo 17. oktobra 1910. Melik je v svoji študiji, ki jo povzemam, natančno
razdelal celoten volilni sistem. V prvi volilni razred so vključili 40 % volilnih upravičencev, ki
so plačevali najvišje davke. Niso upoštevali osebne dohodnine. V drugi razred so vključili
preostalih 60 % volilnih upravičencev. Morali so že dve leti prebivati v občini in plačevati nad
30 kron osebne dohodnine. V drugi razred so spadali tudi t. i. osebno kvalificirani. V tretjem
razredu so ostali tisti, ki so plačevali manj kot 30 kron davka in prebivali v občini že vsaj tri
leta. V tretjem razredu so volili tudi tisti, ki so imeli volilno pravico v I. ali II. razredu. Ženske
volilne upravičenke so lahko osebno volile in so bile vključene v skupino t. i. osebno
kvalificiranih, v katero so vključili tudi učiteljice. Sistem absolutne večine so zamenjali s
proporcionalnim sistemom. Uvedli so volilno dolžnost. Število občinskih svetnikov so s 30
zvišali na 45. Ukinili so vsakoletne nadomestne volitve ter uvedli splošne, ki bi se izvajale
vsake tri leta. Po novem sistemu so se izvedle le ene – leta 1911. Volitve načrtovane za leto
1914 so bile že leta 1913 preložene na leto 1915. Takrat je vojna onemogočila izvedbo.572
Leta 1911 so se ustavoverni veleposestniki vrnili nazaj v ljubljanski občinski svet.
Hkrati je vodstvo ustavovernih veleposestnikov prevzel Edwin Ambrositsch. Njihov vpliv je
bil silno majhen.573 Na volitvah so dobili v prvem razredu 22 %, drugem 15 % in tretjem 9 %
glasov.574 Narodno napredna stranka je dobila 43 %, Slovenska ljudska stranka 33 %, največ
med davkoplačevalci z nizkim dohodkom 37 % in med ženskami 48 %. Socialni demokrati so
dobili 11 %, med neobdavčenimi 21 % in med ženskami 9 %.575
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Leta 1908 je prišlo na slovenskem narodnem ozemlju do največje eskalacije med
nemško in slovensko govorečim prebivalstvom. 18.–21. oktobra 1908 so v Ljubljani potekale
demonstracije proti razmeram na Spodnjem Štajerskem. Slovenski poslanci in časniki so se
sklicevali, da so jim povod dali ptujski Nemci, ki so 13. septembra 1908 napadli občni zbor
Družbe sv. Cirila in Metoda na Ptuju. Občni zbor so pripravili ravno na Ptuju, da bi pokazali,
da je Ptuj slovensko mesto in ob tem naleteli na hud odpor ptujskih Nemcev, ki so na pomoč
poklicali sonarodnjake iz Celja, Maribora in Gradca. 576 Demonstracije so se začele že 18.
septembra 1908. Za varnost v Ljubljani je bil odgovoren ljubljanski župan Hribar, ki pa je
ocenil, da bo za varnost lahko poskrbel z mestno policijo – ok. 40 mož. To je bilo premalo in
naredili so napako. Hribar je sicer kasneje priznal, da je bil preko Trillerja obveščen, da »bo
malo zaropotalo«. Pripravljali so maščevanje v obliki napadov na Nemce. Demonstranti so brez
težav razbijali in lomili nemške trgovine in poslovalnice. Zato je Hribar 19. septembra zaprosil
za vojaško asistenco. Tako se je demonstracije poskušalo zadušiti z vojsko. Vsaj takrat je
postalo jasno, da se je prekoračilo meje. Demonstracije niso ponehale in so se nadaljevale tudi
20. septembra. Razjarjena množica in nabite puške, kot nam kaže zgodovina, niso obetale nič
dobrega. 20. je prišlo do incidenta in vojska je streljala v množico. Dva demonstranta sta bila
ubita in sedem ranjenih. Stanje se tudi 21. ni pomirilo. Še vedno so po Ljubljani krožile skupine
slovenskih demonstrantov in na silo odstranjevale nemške napise.577 Slovenske liberalce in še
posebej Hribarja je zelo motilo, da jim ni uspelo odstraniti nemških uličnih napisov v Ljubljani
po legalni poti. Prizadeti so bili tudi trgovci in obrtniki, ki so imeli svoje napise v nemškem
jeziku.578 Hribar sam je, kot župan, policiji ukazal »naj zabranjuje vsako silo« proti takšnemu
početju. Tudi osebno je imel priložnost opazovati eno takšnih snetij na Dvorskem trgu. Kljub
temu, da ga je solastnik prodajalne klical na pomoč, se je Hribar odpeljal dalje z vozom, ne da
bi se zaustavil ter v svoje opravičilo zapisal, da ni razumel, kaj mu je klical mahajoči
solastnik.579
O teh dogodkih so v deželnem zboru spregovorili šele po treh mesecih. Prvi je v tragično
temo dregnil Tavčar. Skritiziral je vse po vrsti. Kritiziral je ravnanje štajerskih Nemcev na
Spodnjem Štajerskem, ki so blokirali razvoj slovenskega šolstva in demonstrirali proti
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Slovencem. Napadel je vladarja, ker je negativno ocenil le ravnanje Slovencev v Ljubljani, ne
pa tudi Nemcev na Štajerskem. Kritiziral je postopanje vojaških oblasti, ki so streljale v
neoboroženo množico. Kritiziral je »degenerirane nemške generale«, kot jih je označil, in jim
pripisal krivdo za vso zlo. Ravnanje poročnika Mayerja in njegovega 27. pešpolka je primerjal
s turškimi četami. Nato je Tavčar še govoril o dogodku, ko je poročnik Mayer pred vsemi strgal
uraden poziv, a hkrati pripomnil, da ni zagotovil za resničnost zgodbe. Tavčar je dejal, da to ni
imelo nobene veze z vojaštvom in herojstvom. Vojaštvo je nato naredilo vse, da ni prišlo do
pravične preiskave. 580 Vilfan je bil drugi govornik in se je takoj posvetil »vročemu kostanju«.
Takoj je napadel deželnega predsednika barona Schwarza in ga obtožil, da je v kabinetni pisarni
cesarja izrekel sledeče mnenje: »... da je treba Slovence zatirati, da jih je treba tiščati k tlom,
da se jim ne sme ugoditi v nobenih kulturnih in narodnih zahtevah, da ne postanejo nevarni,
kakor Čehi.« Po teh načelih naj bi vlada tudi postopala. To je bila zelo huda in odkrita obtožba.
Zato je zahteval slovenske uradnike, jugoslovanskega ministra in Slovenca za deželnega
predsednika. Šele nato bi po njegovem mnenju germanizacija bila ustavljena.581 Turk se je
najprej lotil temeljitega opisa dogodkov v Ljubljani. Kot napačno je označil ravnanje Schwarza,
ki je brez vednosti ljubljanskega župana Hribarja, ki je hkrati bil šef mestne policije, poklical
orožništvo proti demonstrantom. Žandarmariji je tudi zameril aretacijo Pegana, katerega so
»vlekli k sodniji kakor razbojnika in seveda, da bi bil bolj osramoten, po kolikor mogoče dolgi
poti«. Po njegovem mnenju je prišlo do incidenta zgolj zaradi neznanja slovenskega jezika med
oficirji. Zato je tudi obsodil nameščanje žandarjev iz drugih dežel v Ljubljani. Pegan je ob tem
pripomnil, da so ti ob odhodu domov izzivali slovensko ljudstvo. Škandalozno je bilo, da ga je
na dan otvoritve zasedanja deželnega zbora Schwarz dal zastražiti s 150 žandarji. Nato je citiral
zakon, po katerem je smel deželni predsednik vpoklicati žandarmarijo in vojsko le ob velikih
nevarnostih in te po njegovem mnenju ni bilo 18., 19. in 20. septembra 1908 ter tudi ne ob
otvoritvi zasedanj deželnega zbora. Zaključil je z besedami, ki so bile namenjene Schwarzu:
»... kakor da naj tak nezmožen in nam Slovencem sovražen deželni predsednik pobere svoja šila
in kopita in se preseli tje v krtovo deželo, kamor že davno spada.« Ter požel z galerije in od
slovenskih poslancev odobravanje.582 Eger je najprej opozoril, da se nemiri v Ljubljani niso
začeli 20., kot se je prikazovalo, ampak že 18. Pegan je najprej pripomnil neumestno, da še
sreča, da Eger ni predsednik dežele in nato, da so se nemiri že prej začeli na Ptuju. Eger je
nadaljeval s svojo mislijo. Poudaril je, da so slovenski poslanci ves čas trdili, da so nemiri v
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Ljubljani bili posledica protestov na Spodnjem Štajerskem, posebej na Ptuju. Niti enkrat niso
podali kakšnega drugega razloga. Torej so bili nemiri v Ljubljani v resnici le maščevanje za
proteste in »... dass wir in Laibach selbst keine Veranlassung zu den Exzessen gegeben haben«.
Turk je iz klopi zaklical: »Vi bi bili kmalu »ohcet« imeli!« Eger je opozoril, da so poraženci
take politike vedno bile manjšine – na Štajerskem in Koroškem Slovenci ter na Kranjskem
Nemci. Hkrati je glasno vprašal, ali je takšna pot bila pravilna. Tokrat se ni oglasil nihče od
slovenskih poslancev. Nadaljeval je, da so slovenski poslanci izrekli številne pritožbe oblasti,
ki bi morala poskrbeti za red in mir ter spomnil, da bi Nemci morali biti tisti prvi s pritožbami.
Slovenski poslanci so bili tisti, ki so bili najbolj glasni in organizirali so bojkotno gibanje proti
nemškim izdelkom. Turk je vzkliknil: »Kranjska hranilnica.« Eger jih je opomnil, da je sam
predsednik vlade baron Bienerth konec leta 1908 dejal, da ne bo dopuščal poleg nacionalnih
zaostrovanj še gospodarskega. Triller mu je odvrnil: »Pravico naj nam da, pa bo vse dobro!«
Eger je izrazil upanje na vladne protibojkotne ukrepe. Le-ti so v prvi vrsti bili namenjeni
češkemu prostoru. Eger je dalje ostro obsodil takšen boj ter bil mnenja, da je bilo potrebno pri
vsakem boju poznati meje. Obsodil je tudi namerno napačno poročanje slovenskega časopisa s
ciljem vplivati in usmerjati bojkot. Seveda so se s slovenske strani usuli nanj, da je za to
odgovorna Kranjska hranilnica in naj si ogleda časnik Deutsche Wacht. Eger se je na koncu
zaustavil še pri trditvi Pegana, ki jo je izrekel na prejšni seji, da so na Kranjskem živeli le
Slovenci in Kočevarji, da Nemcev tu ni bilo. Spomnil jih je, da so Kočevarji bili Nemci in da
so Nemci živeli tudi drugje na Kranjskem. Že stoletja so bivali na Kranjskem, pognali globoke
korenine, pošteno služili kruh in bili zvesti domovini ter deželi. Zato je obsodil odrekanje
domovinske pravice in prejel klice s slovenske strani, da tega niso počeli. Nato je spomnil na
svoj govor, ki ga je imel ob dnevu Kluba ustavovernih veleposestnikov in za katerega je nato
Tavčar trdil, da je v njem dejal, da je Kranjska nemška dežela. Spomnil je, da je dejal, da je
Kranjska bila nemška dežela. Oražen je dodal: »Pa radi bi ga še imeli!« Trdil je, da bi morali
skupaj varovati pravice, ki so jih kot Nemci še imeli v deželi. Triller ga je popravljal o pravicah:
»Krivice!« in Oražen, da imajo tako ali tako preveč pravic.583
Seja se je nato prekinila in nadaljevala popoldne. Poslanec Oražen je bil prvi govornik.
Najprej je slikal slabo stanje na Kranjskem, tako v narodno političnem, kakor gospodarskem
oziru. Pri tem je močno pretiraval: »... ljudstvo je izžeto in izstradano ter se mora trumoma
izseljevati iz svoje domovine v tujino, da si ohrani vsaj svoje nago življenje.« Nakar mu je Pegan
zaklical: »E! Ni tako hudo, gospod doktor!« Medtem ko so mu v Narodno napredni stranki
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pritrjevali. Dalje je izrazil prepričanje v skupen nastop vseh slovenskih poslancev, v blaginjo
slovenskega naroda ne glede na politično pripadnost. Bil je mnenja, da če je šlo dobro meščanu,
je šlo dobro tudi kmetu in obratno ter požel odobravanje z obeh strani. Opozoril je na
ponemčevanje v uradih, šolah, javnih ustanovah in na kulturnih področjih. Priznal je, da so si
tudi Nemci želeli miru v deželi, a opozoril, da je ta »nemški« mir izgledal tako, da so bili Nemci
gospodarji in Slovenci hlapci ter požel klice: »Tako je!« Nato je konkretno prešel v napad.584
Na koncu je še kritiziral deželnega predsednika Schwarza. Opisal je, kako je Schwarz vedno
pil le mleko in pripomnil, da je po nemirih »pil kri in solze slovenskega naroda«.585 Po govoru
se je oglasil deželni glavar in napovedal izbris Tavčarjevih besed (»... da bo neobhodna
posledica septembrskih dogodkov, da bosta odslej nemška in slovenska narodnost ločeni in da
bosta med njimi ležala tista mrliča. Obžalovanja vredno je to in jaz se bojim, da bosta ta mrliča
tudi ležala med nami in med našo dinastijo.«) iz zapisnika, ker so bile v protislovju z mišljenjem
celotnega slovenskega naroda. V Narodno napredni stranki so temu ugovarjali in Triller je
zaklical: »Resnica je pa vendar hčerka Božja!«586 Nato je za govorniški pult prišel deželni
predsednik baron Schwarz. Poudaril je, da so orožništvo imeli v pripravljenosti, ker se je pred
in med demonstracijami pridobivalo somišljenike; s čimer se Triller ni strinjal in je glasno trdil,
da se je kvečjemu mirilo. Schwarz je nato opisal potek demonstracij. Poudaril je, da so mestni
stražarji zatajili. Hribar in Lauter, mestni policijski svetnik, so bili mnenja, da bodo mestni
stražarji kos situaciji. Po zborovanju je večje število demonstrantov v večih oddelkih preprosto
odkorakalo skozi kordon mestnih stražarjev in tako prišlo pred Kazino. Policijski kancelist
Fink, ki je opazoval celotno dogajanje, je o tem nemudoma obvestil Lauterja, ki je še vedno bil
mnenja, da bo kos situaciji. Fink se je nato obrnil na Schwarza, ki je takoj aktiviral žandarmarijo
in vojaštvo. Bilo je prepozno in demonstranti so opravili svoje vandalsko delo. Schwarz je
ugotavljal, da je celotna akcija bila že vnaprej pripravljena in organizirana. Demonstranti so
namreč napadli več stavb hkrati na različnih lokacijah po Ljubljani, temu so ugovarjali v sredini
dvorane. Ker so za drug dan bile napovedane tudi demonstracije, je Schwarz dal povelje za
varovanje stavb, ki so bile prizadete in odredil patrulje. S tem se je strinjal tudi Hribar. V
nelagoden položaj je potisnil slovenske poslance, ki o tem očitno niso nič vedeli. Nato je
Schwarz opisal še situacijo dan po tragičnem dogodku. Po mestu so še vedno hodile množice
demonstrantov in od trgovcev ter obrtnikov z grožnjami zahtevale odstranitev nemških tabel in
napisov. V kolikor so se upirali, so demonstranti sami s silo odstranili table in napise. Ob tem
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je Pegan glasno izrazil svoje mnenje: »To ni taka nesreča!« Schwarz je pričel kritizirati mestno
policijo, da v teh primerih ni ukrepala. Prav tako mestna policija ni ukrepala proti razdeljevanju
letakov s hujskaško vsebino, ki so se delili po mestu kljub prepovedi. Poudaril je tudi, da je del
časnikov še naprej hujskal prebivalstvo proti Nemcem. Izrazil je obžalovanje, da se je krivdo
poskusilo naprtiti vojski in žandarmariji. Njegov govor so ves čas motili slovenski poslanci.
Kasneje sta ga celo prekinila poslanec Mandelj, ki je klical: »Zadoščenje dajte za prelito kri,«
in poslanec Triller: »Kadar bo to, bodo vsi vojaki na zatožni klopi sedeli!« Vmes je posegel
deželni glavar in zahteval mir v dvorani. Schwarz je lahko nadaljeval. Orisal je postopek ob
predaji oblasti vojaškemu poveljniku v primeru izrednega stanja. Kakor hitro je poveljnik
prevzel poveljstvo, mu je bila prepuščena odločitev, kako bo izvedel ukaz po zagotavljanju
miru. Schwarz je še dejal: »Vsi ti napadi proti državnim oblastem napravijo sicer vtis, da se z
njimi poskusi odtegniti pozornost od pravih krivcev.«587 Šusteršič je začel z dolgim uvodom,
katerega bistvo sta bila odkritost in objektivna presoja. Najprej je obsodil vmešavanje krone in
dinastije v te zadeve, ker ni imela s tem nič opraviti. Ni se strinjal, kako je zadevo opravičeval
Schwarz in obsojal je ravnanje vojske, ki je po njegovem mnenju: »... streljali tako, kakor lovec
strelja na divjačino.« Nato je potegnil na dlan spis iz vojnega odseka delegacij, se skliceval
nanj in prebral besedilo. Tako je Šusteršič trdil, da je vojska streljala na bežečo množico ter da
je šlo za umor. Zato je ostro obsodil ravnanje vojske in kasneje vojaških oblasti. Zahteval je
strožje preiskave, pri katerih bi morali sodelovati civilisti in omejitev uporabe orožja. Za vzoren
primer je navedel praško vojaštvo in nemire v Pragi, kjer so izgredi trajali več tednov in ni
prišlo do streljanja. Postavil je tudi vprašanje, zakaj je bil v incident vpleten ravno poveljnik
Mayer z oddelkom belgijskega regimenta, medtem ko se kaj takega ni zgodilo pri oddelkih 17.
pešpolka in deželne brambe, ki so bili nastanjeni v Ljubljani, s čimer je hotel poudariti, da so
streljanje zakrivile »tuje« enote. Demonstracij ni odobraval, ker so bile neproduktivne. Strinjal
se je s Tavčarjem, da so bile izraz obupa. Nato je citiral besede Hribarja, ki je tudi obžaloval
demonstracije, ker so bili prizadeti ljudje, ki s ptujskimi dogodki niso imeli nič opraviti. Nato
je še dejal: »Ako se bomo mi, ki smo narod enega milijona, v svojem boju zoper toliko močnejši
narod, ki šteje 60 milijonov, zanašali na svojo fizično moč, potem je naravno, da bomo vedno
tepeni ... Ali, gospoda moja, ako imajo Nemci na Ptuju svoj mob, ali zaradi tega naša narodna
čast zahteva, da moramo tudi mi imeti svoj mob? Nikdar ne! Ako imajo Nemci svoj mob, naj ga
imajo; to ponižuje nemški narod in ako smatramo nemški narod za svojega sovražnika, potem
mu moramo mob tudi privoščiti,« in požel je živahno odobravanje slovenskih poslancev. Ni se
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strinjal s krivdo celotnega slovenskega naroda za izgrede, ampak jih je pripisal tistim, ki so se
udeležili protestov. Nato je še primerjal ptujske in ljubljanske izgrede. Šusteršič je obsodil
izkrivljeno poročanje nemških časopisov o dogodkih v Ljubljani. Trdil je celo, da je 19.
septembra leta 1908 videl po Ljubljani sprehajati se znane Nemce in demonstrantje se jih niso
dotaknili. Povsem drugače je bilo po njegovem mnenju na Ptuju, kjer so tepli Slovence. Želel
je slišati Egerjevo opravičilo za ptujske dogodke. Nato je izrekel tudi pohvalne besede
Schwarza. Šusteršič je bil mnenja, da sta za izgrede bila kriva tako Schwarz kakor Hribar, čemur
so v Narodno napredni stranki oporekali. Na koncu je izrazil zadovoljstvo, da je bila nemška
moč omejena in izrazil upanje o ustanovitvi jugoslovanske države pod habsburškim žezlom.588
S tem ni imel v mislih samostojne države, temveč državno enoto v smislu trializma. Baron
Schwegel je najprej opozoril, da protestov sam ni doživel, ampak jih je lahko presojal le iz izjav
drugih. Bil je mnenja, da se kaj slabšega ne bi moglo zgoditi, zato je obsojal izgrede. Pegan ga
je vprašal, če je enako veljalo za Ptuj in Maribor. Schwegel mu je odgovoril pritrdilno. Obsodil
je tudi gospodarski bojkot proti Nemcem in ga označil za največjo zmoto. Spomnil je na čase,
ko se je sodelovalo na gospodarskem področju ne glede na narodnost. Razvil je tezo, po kateri
je Kranjska bila naravno zaledje Trsta, kjer se je lahko razvijala industrija s pomočjo naravnih
danosti, domačega delavnega ljudstva in mednarodnega kapitala. Temu je glasno pritrdil tudi
Pegan. Opozoril je, da je to bilo možno doseči le s sodelovanjem in ne z izolacijo. Na koncu je
predlagal sodelovanje slovenske in nemške strani za mir v deželi.589 Poročevalec Krek je imel
drugačno mnenje kot Schwegel. Krek je ves čas govoril o konkurenčnem boju med narodoma
in takšno je tudi bilo mnenje večine slovenskih poslancev. Glede demonstracij je imel »dvojno«
mnenje. Neposredno jih ni zagovarjal in odobraval na splošno, a je vseeno bil mnenja, da so
bile včasih potrebne. Hkrati je zagovarjal stališče, da tisti, ki je obsojal ene demonstracije, bi
moral obsojati tudi ostale. Nato se je ponovno vrnil h germanizaciji. Njegov primer je bila
osebna izkušnja iz časa, ko je kot katehet obiskoval nemško šolo v Ljubljani. Pri tem je navedel,
da so znali nemško le štirje od 54 učencev. Vsi ostali so bili otroci slovenskih staršev, ki so bili
zaposleni pri Nemcih in so jih ti silili k temu, da so svoje otroke vpisali v nemško šolo. Zato je
zaključil s silnim govorom proti germanizaciji in zahteval uničenje tistih, ki so jo zagovarjali.590
Demonstracije, ki so se izvajale med 18. in 21. septembrom 1908, so tudi slovenski
poslanci različno ocenjevali. Liberalci so poskušali kriti Hribarja in povod naprtiti štajerskim
Nemcem, krivdo pa deželnemu predsedniku Schwarzu in vojski. Na povsem enak način se je
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nato Hribar zagovarjal tudi v svojih spominih. Ko se je oglasil Schwarz in dokazal, da je Hribar
dan pred tragičnim incidentom sam zaprosil za vojaško asistenco, so se oglasili tudi konkretno
iz Ljudske stranke. Ljudska stranka se ni strinjala s takim načinom boja, ker so bili mnenja, da
je to bilo neproduktivno. Zahtevali so tudi, da je del krivde in odgovornosti prevzel Hribar.
Liberalci so deželnega predsednika slikali kot zver, v Ljudski stranki so ga celo zagovarjali.
Ustavoverni veleposestniki demonstracij seveda niso odobravali. Schwegel na splošno ni
odobraval demonstracij, tudi tistih na Štajerskem ne, ki so bile proti Slovencem. Ali lahko
njegovo mnenje razširimo na celoten kranjski Klub ustavovernih veleposestnikov? Po mojem
prepričanju je odgovor pritrdilen. Nihče iz Kluba ustavovernih veleposestnikov mu namreč ni
ugovarjal ali izrazil nasprotnega stališča. Schwegel se je tudi skliceval na sodelovanje in sožitje
med narodoma. Podobno stališče je bilo že večkrat slišati iz vrst ustavovernih veleposestnikov,
a so ga slovenski poslanci nenehno zavračali.
Dogodki na Ptuju so povzročili še večjo mobilizacijo na obeh straneh. Celoten
september je prihajalo do nemirov in ekscesov, v katerih je poškodovano imetje in ljudje. V
Mariboru so bili prav tako v premoči Nemci, ki so se zbrali 19. septembra 1908. Po časopisnih
ocenah se je pred gostilno Altdeutsche Winstube zbralo med 200 in 300 protestnikov. Ob
prepevanju Wacht am Rhein so krenili proti Narodnemu domu in razbili pritlična okna. Lotili
so se tudi škofijske stavbe. Napad na tiskarno sv. Cirila na Koroški cesti jim je preprečila mestna
policija.591
Slovenci so poskušali že 20. septembra 1908 vrniti udarec v Celju. Demonstracije pod
geslom »Maščevanje za Ptuj« so mestne oblasti prepovedale. Slovenci so lahko protest izvedli
le v prostorih Narodnega doma. Protidemonstracije so organizirali celjski Nemci. Vodil jih je
Otto Ambrositsch, urednik Deutsche Wacht. Kljub temu je prišlo do ekscesov in red je moral
napraviti 87. pešpolk. Nemcem je uspelo polomiti šipe vidnim celjskim Slovencem. Le okna
Zvezne tiskarne jim ni uspelo, ker so jih zavarovali s t. i. vetrnicami.592
Tudi na Ptuju se zadeve nikakor niso pomirile. Za 27. september 1908 je župan Ornig
napovedal prihod nad 6000 Haložanov, ki naj bi vrnili udarec. Iz tega nato ni bilo nič.593 Hribar
je v svojih spominih povedal, da naj bi pred tem župan celo sodeloval na nemški strani in pri
napadu na Slovence.594
V Celovcu je prišlo do demonstracij 27. septembra 1908. Dodatno sta jih podpihovala
časnika Freie Stimmen in Kärntner Tagblatt. Ker je v preteklosti vedno bila na udaru hiša
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Družbe sv. Mohorja, se je družba za zaščito obrnila na deželno vlado. Ta je posest prevzela v
zaščito, kakor tudi hišo odvetnika in politika Janka Brejca. Za varovanje je poskrbela policija
in stotnija lovcev. V pripravljenosti je bil še 17. pešpolk. Policiji in lovcem je uspelo
demonstrante pravi čas razgnati in aretirati najbolj razgrete, tako ni prišlo do večjih
incidentov.595
Slovenci so nato 11. oktobra 1908 poskusili proteste organizirati še v Brežicah ter
raztresli 30.000 letakov z zahtevo k udeležbi. Vlada je takrat že odločno nastopila in poslala v
Brežice dva eskadrona dragoncev iz Slovenske Bistrice, dve stotniji iz Gradca in deset
orožnikov. Hkrati je dala zapleniti vse letake. Ker je shod potekal mirno, vojska ni
posredovala.596
Do protestov proti ljubljanskim izgredom je prišlo celo na Dunaju v 21. okrožju in v
Innsbrucku. Deželni zbor Salzburga je protestiral proti sramotitvi Ljubljane.597
Boj na slovenski strani so poskušali tudi bolj ali manj odkrito/prikrito širiti na
gospodarsko področje. Tako je Triller leta 1908 ob septembrskih dogodkih to povezal z
razgretim ozračjem in na zborovanju v Mestnem domu nagovarjal množico z besedami:
»Slovenci, pomislite, kaj se dogaja z vašimi slovenskim denarjem. Mi Slovenci sami smo temu
krivi! Kdo vzdržuje Kranjsko hranilnico? Mi sami. Kdo podpira naše nemške trgovce? Mi sami,
v prvi vrsti naše dame! Odkriti moramo to rakrano na našem telesu! Pri nas se kritizira vse,
kar je našega, pri tujcu pa je vse dobro! Pozivlja na gospodarski boj, da bodo ponižni postali
naši nemčurji. Ne pravim vam, bojkotirajte jih, ker tega ne smem reči, ali rečem vam, ne
podpirajte jih! Posnemajmo Čehe, ki so na gospodarskem polju že ubili svojega nasprotnika.
Posnemajmo jih, potem bodo tudi na cesarskem Dunaju spoznali, da bo Avstrija slovanska, ali
pa je ne bo!«598
Ljubljano so slovenski poslanci imeli za slovensko glavno mesto. Na drugi strani so
ustavoverni veleposestniki vedno poudarjali, da je Ljubljana bila tudi nemško mesto. Vsekakor
je Ljubljana predstavljala posebno poglavje v nacionalnem boju. Deloma moramo to pripisati
dejstvu, da je bila glavno mesto Kranjske, hkrati pa ne smemo spregledati, da je bila nacionalno
najbolj mešano kranjsko mesto, kjer je živela številčna nemška skupnost.
Kasino – nemška kavarna, ki je bila na Kongresnem trgu, je veljala za center nemštva.
Narodna kavarna na Dvornem trgu pa za zbirališče Slovencev.599
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Volilni sistem na občinski ravni se je malce razlikoval od tistega na deželni ravni.
Namesto kurij so bili t. i. razredi. Ljubljana je imela tri razrede in iz vsakega se je volilo deset
svetnikov, skupno trideset. Vsako leto so bile nadomestne volitve za tretjino svetnikov. 600
Volilo se je po Hagenbach-Bischoffovem sistemu. Ta je določal, da se je v vsakem razredu
število veljavnih glasovnic delilo s 16. Dobljeno številko se je zaokrožilo. Število glasovnic, ki
jih je prejel posamezni klub, se je nato delilo s to številko in na podlagi tega se je izračunalo
število pridobljenih mest v občinskem svetu. Melik podaja formulo:
Št. veljavnih glasovnic/16 = A
Št. dobljenih glasovnic/A = št. občinskih mest
Na ta način se je razdelilo le 14 od 30 mandatov. Klub, ki je zmagal v razredu, je prejel še
dodatni dve mesti. Tako se je razdelilo še 6 mandatov. Najmočnejši klub je prejel še tri
mandate.601
V Ljubljani se je večina prebivalstva sporazumevala v slovenskem jeziku. Nemški jezik
je še leta 1880 uporabljala skoraj četrtina oz. točneje 23 % Ljubljančanov. Ta delež je do leta
1910 padel na 14 %. Napačno je misliti, da so Slovenci pričeli uporabljati slovenščino za
sporazumevanje ali da so se Nemci pričeli odseljevati. Število meščanov, ki so uporabljali
nemščino, se je celo povečal iz 5658 leta 1880, na 5950 leta 1910. Pravi razlog za spremembo
je bil v priseljavanju slovensko govorečega prebivalstva v Ljubljano. Tako se je v enakem
obdobju delež slovensko govorečega prebivalstva skoraj podvojil iz 18.845 na 33.846. 602
Vrhovec tako trdi, da skoraj ni bilo v Ljubljani družine starejše tri generacije.603
Decembra leta 1908, po padcu Becka, so se povezali Nemška napredna stranka,
radikalci in nemški nacionalci v Nacionalno zvezo nemških svobodnih poslancev. Vsaka od
skupin je hkrati ostala samostojna. Leta 1910 sta se Nemška napredna stranka in Nemški
nacionalci tudi zlili. Imeli so petglavi vrhovni odbor: Chiari, Sylvester, Damm, Gross in Wolf.
Šteli so 77 poslancev.604
Leta 1911 je ponovno prišlo do volitev. Pri tem je nemška levica doživela svojo vrnitev
na 32 %! Za takšen rezultat je bil najprej odgovoren Chiari, ki mu je uspelo prepričati
antikatoliške konservativne kolege v alpskih deželah, da so prenehali s sodelovanjem s social
demokrati in pristali na sodelovanje s krščanskimi socialci. Edina izjema sta bili Koroška in
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Spodnja Avstrija, kjer je bilo še naprej sodelovanje med »črnimi« in »rdečimi«.605 Zanimiv je
postal tudi Dunaj, ker je med tem časom umrl Lueger, ki je imel na Dunaju nenehno svojo
trdnjavo. Med leti 1897–1910 je Lueger bil dunajski župan.606
Leta 1911 je nemška levica osvojila skupno 111 poslanskih mest. Od tega se jih je 100
pridružilo Nacionalni zvezi nemških svobodnih poslancev. Te volitve so imele tudi slabo stran.
S smrtjo Luegerja se je že začel razpad t. i. »belih« krščanskih socialcev, ki so bili prokatoliški
in hkrati nacionalci. Na volitvah je nato ta struja doživela svoj poraz. Njihove mandate je
prevzela Nacionalna zveza. Krščanski socialci so se seveda počutili oškodovane, ker to ni bil
cilj, ki so si ga zadali pred volitvami. Cilj je bila oslabitev socialnih demokratov. Hkrati je v
parlament prišla nova generacija (mladih) politikov, ki je nato v medvojnem obdobju odigrala
še pomembnejšo vlogo. To so bili politiki, ki so bili rojeni v sedemdesetih letih in jih je
zaznamoval kulturni boj Badenija.607
Nacionalna zveza nemških svobodnih poslancev je ponovno bil le klub. Tretjina
poslancev te zveze je hkrati sedela tudi v klubu Kmetovalcev in so si pridržali pravico
drugačnega glasovanja v gospodarskih zadevah. V zvezi so bili še samostojni radikalci s 24
poslanci in Nemška delavska partija s 3 poslanci. Povsem drugače je bilo z Nemško ljudsko
stranko, Nemško napredno stranko, Nacionalci alpskih dežel (Alpenländische Nationale) in
Nemškimi liberalci Sudetov (Sudetendeutsche Liberale). Ti so se zlili v zvezi. Chiari se je
umaknil, kar je napovedal že pred volitvami. Zvezo je vodil sedemglavi vrhovni odbor: Damm,
Steinwender (kot Kmetovalca), Wolf (radikalci), Knirsch (Nemška delavska partija), Waber
(sprva kot svobodnjak za dunajsko strujo, a je kmalu presedlal med radikalce), Dobernig (s
Koroške) in Elder Statesman (Nacionalci alpskih dežel). Predsednik je postal Gustav Gross,
tudi predsednik Nemške napredne stranke Moravske in predsednik Nemškega šolskega društva,
ki je bil zelo naklonjen idejam radikalcev in kmetovalcev.608
Delovanje Nacionalne zveze je Höbelt opisal sledeče: »Der stimmte für/Der andere
wider/Das war der Nationalverband/Stimmt an das Lied der Lieder!« (Ta glasuje ZA, drugi
PROTI, to je bila Nacionalna zveza in pesem vseh pesmi.)609 Če bi rekli, da je to bila posebnost
Nacionalne zveze, bi se motili! Kvečjemu lahko rečemo nič novega v parlamentu Cislitvanije!
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Klubi/frakcije/stranke, kakor jih kdor želi imenovati, ki so nastali pred splošno moško
volilno reformo, so začeli razpadati. To nikakor ni bila posebnost nemške levice ali nemških
strank. Med nemškimi krščanskimi socialci so izbruhnili notranji boji. Zmagovalci tega
notranjega boja, po pregovoru, kjer se prepirata dva ..., so bili kmetovalci, ki so pobrali iz tega
največ volilnih glasov. »Beli« krščanski socialci so se zato vedno bolj začeli nagibati k
Nacionalni zvezi. »Mala internacionala« socialnih demokratov je razpadla, nemški in češki
člani te stranke so se razšli. Tudi Slovanska unija, nekdaj sestavljena iz Čehov (vodil Kramar)
in južno Slovanov (vodil Šusteršič), ni več zaživela. Še več, razpad je šel še dlje. Unija, ki so
jo sestavljali Čehi, je razpadla na mladočehe in radikale, radikali nato dalje na nacional socialce
in državnopravce. Nič drugače ni bilo med južno Slovani, ki so razpadli na liberalce in krščance.
Poljaki so se razdelili na deželne upravitelje (Bobrzinski in Bilinski) in na vzhodnogalicijsko
Frondo, ki so jo vodili »Velepoljaki« oz. Nacional demokrati.610
Bienerth (in nato leta 1911 tudi Stürgkh) se je naslonil na Nacionalno zvezo, nemške krščanske
socialce, italijanski in poljski klub ter si ustvaril stabilno večino. Čehi in južno Slovani so prešli
v opozicijo.611 Še več, vladi je leta 1912 uspelo izglasovati v parlamentu absolutno večino,
čeprav je ta bila na trhlih nogah, in naborno reformo, ki je prinesla povečanje vojaških
kontigentov, ko se je služenje vojaškega roka podaljšalo na dve leti. Proti so bili social
demokrati, schönererijanci in nekatere druge manjše poslanske skupine. Razloge za visoko
podporo je treba iskati predvsem tudi v zunanjepolitičnih dogodkih, kot sta tripolitanska vojna,
krepitev nezaupanja do Rusije in napetosti na Balkanu.612
Leta 1912 so v Nacionalni zvezi nastala trenja. Različnost interesov, še bolj pa želje
nekaterih politikov prodreti v ospredje, je povzročilo napetosti. Pet poslancev (trije Tirolci:
Erler, Kofler in Kraft ter Waber in Schürff) je ustanovilo novo zvezo Jungdeutsche Vereinigung
(mladonemško združenje). Ime ni bilo kopirano od mladočehov, ampak od mladoliberalcev v
Nemčiji. Vsi štirje poslanci, razen Erlerja, so bili leta 1911 prvič izvoljeni v parlament. Bili so
antisemiti, antikatoliškokonservativni in proti trializmu. Počasi so pridobili k sebi tudi Helda
(Gradc), Beyera (Linz), Richterja (Krems), Erba, Einspinnerja ... 613 Leta 1914 so k
mladonemcem pristopili še Marckhl 614 (Celje), Dobernig, Dinghofer (župan Linza) in von
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Hueber (predsednik svobodnjakov Salzburga). Mladonemci so se nato marca 1914
preimenovali v Deutschvölkische Vereinigung (Združenje nemškega ljudstva).615 Hkrati se je
razširil vrhovni odbor na devet članov: Erler (Nemška ljudska stranka), Pacher in Wolf
(radikalci), Damm, Steinwender in Waldner (kmetovalci), Urban in Gross (Nemška napredna
stranka iz Sudetov), Stölzel (alpske dežele). Alpske dežele so imele tako 4 predstavnike, a sta
bila Steinwender in Stölzl izolirana. Glavno besedo je imel Gross.616
Nemško napredno stranko je na Češkem od leta 1911 vodil Adolf Bachmann.617
Po uvedbi splošne in enake volilne pravice, ki so ji ustavoverni veleposestniki
nasprotovali, so le-ti kot klub izginili iz parlamenta. Politično kariero so nadaljevali le
posamezni člani kluba.
Na deželni ravni je dve leti kasneje sledil še en udarec z uvedbo pete kurije. Le-ta je bila
osnovana tako, da so imeli kmečki volivci večino ter je posledično v njej zmagovala Slovenska
ljudska stranka. Iz tega razloga se je vpliv ustavovernih veleposestnikov v deželnem zboru še
dodatno zmanjšal ter niso več igrali nobene vidne vloge.
Na lokalni oziroma občinski ravni so se ustavoverni veleposestniki pojavljali le še v
Ljubljani. V svojih vrstah so beležili upadanje članstva. Ljudje so bili pragmatični in jim je
izrekanje za kranjske Nemce prinašalo le škodo, zato so zapuščali njihove vrste. Druga težava
je bilo priseljevanje slovensko govorečih volivcev v Ljubljano, s čimer se je dvignil delež leteh.
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12. Žumberk in Marijin Dol
V drugi polovici 19. stoletja je postalo aktualno vprašanje Žumberka in Marijinega
Dola. To sta pokrajini v izmeri ok. 237 km2 z malo manj kot 12.000 prebivalci.618 Nedvomno
je prav, da osvežimo zgodovinski spomin preden nadaljujemo. V času turških vpadov so
Habsburžani organizirali poseben obrambni pas imenovan Vojna krajina. V Vojno krajino so
bile vključene utrdbe in gradovi, katerih cilj je bil zaustavitev turških vpadov. Utrdbe in gradove
so lastniki povečini prostovoljno izročili vladarju v obrambne namene. Posebnost je bila ta, da
Vojna krajina ni bila v upravnem smislu podrejena banu, ampak je imela svojega vojaškega
poveljnika, ki je bil podrejen vladarju. Tako se je ozemlje Vojne krajine izločilo iz posameznih
dežel in osnovala se je posebna vojaška dežela. Večina utrdb in gradov je bila na ozemlju
Hrvaške in Slavonije. S počasnim napredovanjem Habsburžanov in umikom Turkov so se v
Vojno krajino vključevale na novo osvojene utrdbe in gradovi. Glavni denarni sponzorji Vojne
krajine so bili Štajerska, Kranjska in Koroška. Prispevali so tudi precej vojaštva, še posebej
poveljniškega kadra. Kranjska je, kot edina avstrijska dežela, prispevala v obrambne namene
del svoje dežele; to sta bila Žumberk in Marijin Dol. Oboje je bilo pogojeno s strateško vojaško
lego. Z zlomom turške vojaške prevlade in ozemeljskim umikom nazaj v smeri Bosporja je
Vojaška krajina izgubila na pomenu. Zato so jo leta 1881 tudi ukinili. S tem se je odprlo
vprašanje, kam vključiti posamezne dele Vojne krajine. Veljalo naj bi namreč historično
pravo.619
V deželnem zboru Kranjske je 19. oktobra 1869 kot prvi načel to vprašanje Josef
Savinschegg, član ustavovernih veleposestnikov. Kolege je opozoril, da Žumberk in Marijin
Dol nista bila tako revna, kot se je rado slikalo. Prebivalstvo je bilo tesno povezano s Kranjsko.
Savinschegg se je pri tem skliceval tudi na željo prebivalstva, ki je to izrazilo s peticijo.620
Leta 1871 je prišlo do razprave v gosposki zbornici na Dunaju. Fran Miklošič je nastopil
proti priključitvi Kranjski. Trdil je, da sta to bili revni pokrajini, ki bi bili le strošek za Kranjsko.
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Izrazil je dvom v peticijo in trdil, da živi v obeh pokrajinah le »srbsko pleme«. Proti sta nastopila
člana ustavovernega veleposestva Thaddäus Peithner pl. Lichtenfels in Alfred pl. Arneth.621
Na slovenski strani so se odzvali mladoslovenci, ki so podprli Miklošiča. V hrvaškem
narodnjaškem časopisu Branik je bila objavljena peticija oz. protest Žumberčanov proti
priključitvi Kranjski. Časnik je nato redno agitiral proti priključitvi obeh pokrajin Kranjski.
Miroval tudi ni Savinschegg, ki je na Dunaju predlagal še eno peticijo.622
21. oktobra 1881 je o tej temi razpravljal deželni zbor Kranjske. Prvi govornik je bil
poročevalec Savinschegg. Že v uvodu je poudaril, da se je mnenje o vprašanju Žumberka med
večino (nemško stranjo) in manjšino (slovensko stranjo) razlikovalo. Večina je zato predlagala
resolucijo, katere glavne dele bom povzel: »… dežela Kranjska z zadovoljstvom sprejema sklep
kraljevega madžarskega ministrstva, ki na podlagi vladnega predloga, memoranduma, listin in
dokazov ter kraljeve madžarske vladne note sklenjen 4. julija 1881 Z. 2265, načelno priznava
kranjske zahteve po priključitvi okraja Žumberka in občine Marijin Dol h Kranjski. Deželni
zbor [op. a. Kranjski] pa ne more priznati in privoliti v predlog kraljeve madžarske vlade, ki je
bil stavljen v omenjeni noti, da naj teritorij Žumberka in Marijinega Dola iz oportunističnih in
administrativnih razlogov ostane v dosedanji sestavi Hrvaške. Tukaj velja omeniti, da je
Kranjska že dosedaj bila silovito teritorialno oškodovana, kot primer velja omeniti Reko z
okolico. Dalje se opozarja na zakon z dne 8. junija 1871, ki je bil sprejet na podlagi dogovora
z Madžarsko, da deli Vojne krajine preidejo iz vojaške v civilno upravo. Pri tem so bile Kranjska
in Notranje avstrijske dežele oškodovane za njihove investicije, ki so jih vršile v Vojno krajino
in obrambo. Dalje velja omeniti, da je to območje za zaokrožitev meje Kranjske oz. te državne
polovice proti Ogrski oz. Hrvaški neprecenljive vrednosti. Dalje tvori potek Kolpe in uskoško
hribovje skupaj s pobočji Žumberka naravno trdnjavo [op. a. oz. mejo Kranjske]. Dalje velja
omeniti, da so prometne povezave enklave Marijin Dol in okrožja Žumberk s Kranjsko zelo
dobre ter prometne. Dalje je posest omenjenih teritorijev za Kranjsko zelo pomemben, s čimer
je ustvarjena homogenost v korist interesov obojih [op. a. lastnikov] ter predstavlja osnovo za
popolno vključitev omenjenih teritorijev k Kranjski. Dalje je potrebno omeniti, da se s tem
izognemo številnim administrativnim neprijetnostimi, ki bi jih sicer imelo okrajno glavarstvo
Črnomelj ter sodni okraj Metlika. Zatorej je v interesu dežele in države, da se sklicujoč na
državni zakon z dne 8. junij 1871, R. G. Bl. 49, ki potrjuje Kranjske pravice do Marijinega Dola
ter Žumberka, vztraja na pripadnosti omenjenih dveh teritorijev k Kranjski.« 623 Predlog
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»... die Ansprüche des Landes Krain auf das besagte Gebiet bei dem königlich ungarischen Ministeriums auf
Grund der in dem der Regierungsvorlage beigeschlossenen Memoriale enthaltenen Urkunden und Belege zur
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ustavovernih veleposestnikov je bil, da se Marijin Dol vključi v okraj Črnomlja, medtem ko bi
Žumberk postal samostojen okraj.624 Naslednji je imel besedo poročevalec manjšine Navratil.
Ta se je osredotočil na tri točke predloga: »1.) Izreka kranjski deželni zbor svojo pripravnost,
da v vsem obsegu nekdanje pripadnosti žumberskega okraja h kranskej deželi ne ostaje pri
svojih, po državnem zakonu dne, 8. junija 1871, drž. z. št. 49, priznanih pravicah; ... 3.) o
regulaciji meje med kranjsko deželo in med žumberskim okrajem in o reinkorporaciji v kranjsko
deželo onih delov žumberskega okraja, kateri bodo po prihodnjem ogledu spoznani, da so
potrebni v regulacijo ali arondiranje kranjske dežele.« Druga točka je govorila le o tem, da so
prepuščali vladi vodenje nadaljnih postopkov in pogajanj z Ogrsko. 625 Nato se je odprla
razprava in prvi govorec je bil poročevalec manjšine. Ta je v predlogu ustavovernih
veleposestnikov našel zapis, da so si želeli kompromisno rešitev in na podlagi tega spodbijal
trdnost stališč in argumentov, ki so jih našteli. Nato se je izrekel proti vključitvi Žumberka h
Kranjski: »Predlog večine pravi, da je združenje v interesu tamošnjih prebivalcev in v interesu
kranjske dežele. Ako si ta okraj anektiramo, ne vem, gospoda, ali je to v interesu Žumberčanov.
Zakaj, če človek pomisli, da je tamošnje ljudstvo zgolj hrvatsko, ki nikdar ni imelo nobene
spojitve s kranjsko deželo, razun tega, kolikor je prihajalo v metliški okraj, ki ima svojo
samostojno občinsko upravo v hrvaškem jeziku, ki ima svoje narodne hrvaške šole – kolikor jih
je – ki ima domač jezik pri sodniji in ravno tako pri politični oblasti, ki ima svojo vero, in sicer
Anerkennung gebracht, sowie die von der königlich ungarischen Regierung in ihrer Note vom 4. Juli 1881 Z. 2265,
abgegebene Erklärung, dass sie die erhobenen Ansprüche Krains auf die Zugehörigkeit des Districts Sichelburg
und der Gemeinde Marienthal in Principe anerkenne, zur befriedigenden Kenntnis; dagegen ist der Landtag nicht
in der Lage, dem von der königlich-ungarischen Regierung in ihrer besagten Note gestellten Ansuchen, dass das
Sichelburg-Marienthaler Territorium aus Opportunutäts- und administrativen Rücksichten in seinem bisherigen
Verbande mit Kroatien belassen werde, zuzustimmen. In Erwägung, dass das Land Krain im Verlaufe der Zeiten
ohne Zustimmung seiner Landesvertretung in seinem ehemaligen territorialen Umfange mannigfache
Einschränkungen erfahren musste, weshalb nur auf die Lostrennung des Fiumer Territoriums von Krain
hingewiesen wird; in Erwägung, dass bei dem mit dem Gesetze vom 8. Juni 1871 zustande gekommenen
Uebereinkommen mit Ungarn infolge des Ueberganges eines Theiles der Militärgrenze aus der Militär- in die
Civilverwaltung von der Entschädigung Krains und der innerösterreichischen Länder bezüglich der von ihnen
gemachten Investierungen in den zu den einstiegen Meergrenzen gehörigen Festungen der spätern
Militärgrenzdistricte ganz abgesehen wurde; in Erwägung, dass für die territoriale Abgrenzung Krains,
beziehungsweise dieser Reichshälfte gegen Ungarn, beziehungsweise Kroatien, zum Theile der Lauf des
Kulpaflüsses, und weiterhin das natürliche Bollwerk, das Uskokengebirge mitsammt den Abhängern des
Sichelburger Territoriums, von unbestrittener Bedeutung sind; in weiterer Erwägung, dass die
Verkehrsbeziehungen der Enclave Marienthal und des Sichelburger Districtes zu Krain sehr lebhafte sind und der
Grundbesitz der genannten Territorialen auf krainischem Gebiete ein bedeutender ist, womit die homogenität der
beiderseitigen Interessen constatirt und eine sichere Grundlage für die völlige Einbeziehung der genannten
Districte nach Krain geboten ist; in schliesslicher Erwägung, dass für die geregelte Administration des
Gebietsumfanges der k.k. Bezirkshauptmannschaft Tschernembl sowohl beim Bestande der Marienthaler Enclave
als der mannigfach ausbuchtenden Grenze längs des Möttlinger Gerichtsbezirkes vielseitige Schwierigkeiten und
Unzukömmlichkeiten sich ergeben – findet der Landtag im Landes- als auch im Reichsinteresse – bei den durch
das Reichsgesetze vom 8. Juni 1871, R. G. Bl. 49 anerkannten Ansprüchen Krains auf den Sichelburger District
und die Gemeinde Marienthal im vollen Umfange der einstigen Zugehörigkeit derselben zu Krain zu verharren.«
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unitarsko; ljudstvo, katerega župniki ne spadajo pod našo biskupijo, ker imajo svojega biskupa
na Hrvatskem, – ne vem, da bi bilo v interesu takega ljudstva, zapustiti naenkrat svoje stare
navade, stare šege, do katerih posebno Slovani veliko drže; zapustiti svoje zadruge, v katerih
se čutijo srečne, in da bi želeli priti v druge odnošaje in v tako stanje, za katero ne vedo, kako
da bi bilo. Jaz bi samo rekel, da ne vem, ali bi to v interesu tega ljudstva bilo, katero, kolikor
ga jaz poznam, nima simpatij do nas. Naj navedem le en slučaj v žumberskem okraju. Nek
gospod je prišel v okraj Dragoševce, kjer je bil semenj, je potegnil papir iz žepa in ljudi
povpraševal, katere občine bi bile pri volji, da bi se spojile z metliškim okrajem. Ko je to
vprašanje stavil, bilo je več ljudstva okoli, ki so rekli: Udri ga, to je špijon! In tisti gospod bi
bil morda smrt storil, ako bi ga ne bili prijatelji branili. Iz tega se ne vidi, da bi ljudstvo posebno
želelo, združiti se z nami. Ne vem pa tudi, če je v našem interesu, pridobiti take kraje, ki so
povsem pasivni. Dokazano je to od ogerskega ministerstva, in jaz tudi rad verjamem. Vseh
prebivalcev je do 11,000 duš, vsega davka pa samo 6274 gld. 92 kr. Ako odbijemo cesarske
šume, ki nesejo 834 gld. 7 kr., in še občinske šume, ki nesejo 265 gld. 33 kr., skupaj torej 1099
gld. 40 kr., ostane še 5000 gld. davka, toliko kolikor plača en veliki posestnik sam. Iz tega se
lahko vidi, da ta kraj ni tak, da bi si ga dežela mogla želeti. Ako hočemo podpirati ljudi, delajmo
rajši šole doma ... Zarad tega je manjina te misli, da bi bilo najbolje, da se odstopi žumberski
okraj, s katerim bi imela naša dežela sitnosti, da se pa s tem zna kaj dobiti, morebiti dolenska
železnica. Gospod vitez Gutmannsthal je povdarjal, koliko mora dežela storiti, da se enkrat
dokoplje do te železnice. Znam, da se bo tej železnici najbolj upiralo ogersko ministerstvo, ker
Madžari hočejo ves promet via Pest imeti, in mislim, da ne pridemo do te železnice, ker gospod
Luckmann je že rekel, da so Madžari vsegamogočni. Vprašam toraj: kaj je več vredno, dolenska
železnica ali žumberski okraj? – Mislim, da prednost damo železnici. Če se ne približamo
Ogerski vladi, delalo se bo z nami, kar se je s Hrvati glede Reke, ki so leto za letom dokazovali,
da je Reka hrvaška, ali vse zastonj. Zraven tega pa bi pridobili ljudstvo, ki bi vedno sililo k
Hrvatom nazaj, in bolje je, da se odločimo za železnico. Priporočam toraj predloge manjine.
(Dobro! na levi – Bravo! links.)«626 Svetec je nastopil takoj za njim in najprej obtožil večinski
predlog nejasnosti glede zahtev. Nato je tudi podprl manjšinski predlog: »... Če se namreč v
resnici vprašamo, ali hočemo celi Žumberk, mislim, da bomo najberš, če odkritosrčno
odgovorimo, rekli, da ne. Zakaj Žumberčani so čisti Hrvatje, so druzega narečja kakor
Slovenci, torej se lahko zanesemo, da, ako jih vprašamo, bodo rekli, mi ostanemo pri Hrvatih.
Vrh tega, gospoda moja, si jih ne moremo želeti tudi iz tega vzroka, ker ne verjamem, da bi jih
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mogli zadovoliti. Koliko težavo imamo, zadovoliti slovensko ljudstvo, in kako hočemo Hrvate
zadovoliti! Pomislimo, da se je nedavno v Metliki zgodilo, da je sodnik slovenski stranki rekel,
tukaj je deželni jezik nemški. Če Hrvati kaj tacega slišijo, kaj si bodo mislili, in gotovo ne bodo
želeli na našo stran ... Kar moremo želeti, je to, da se popravijo meje, da se dežela arondira.
To pa imamo pravico zahtevati, kajti zemlja je bila nekdaj kranjska, in opravičeno je, če se
zahteva nazaj nekoliko kosov, kar jih je potreba, da se meje popravijo. In če ogersko
ministerstvo naredi koncesijo, da dovoli železnico, smo dosegli, kar je največ mogoče. Nekteri
so mislili, le zahtevajmo, mi moramo več zahtevati, da se nam nekaj da. Ali to ni vedno na
pravem kraji; kdor veliko zahteva, včasih nič ne dobi, in ta nevarnost je tukaj. Če zahtevamo
reinkorporacijo celega Žumberka, ogerska vlada ima v rokah, da se opre na Hrvate, ter ti
spodbude Žumberčanov nasprotovanje, in prepričan sem, da bo vlada rekla meni ni mogoče.
Gospoda moja! Namesto, da bi dobili to, kar je mogoče za okroženje mej in železnico, ne
dobimo nič. Iz teh ozirov podpiram predlog manjine.«627 Za njim je nastopil Zarnik: »... Dalje
je rečeno v poročilo, da je ta kraj strategično jako važen, da je »Bollwerk« proti HrvaškoOgerski. – Kakor jaz mislim o odnošajih naše monarhije, ne vidim take potrebe, ker mi in naši
potomci s Hrvati in Ogri ne bomo imeli vojske in mislim, da se leto 1848. Na Ogerskem ne bo
več ponavljalo, da bi branikov potrebovali proti Turku, pa še menj, ker Bosna je avstrijska in,
ako Bog da, ne bo nikdar več turška. Ta opazka v poročilo je toraj le pleonazem ... Mi hočemo
samo reguliranje mej, in to je pametno, ker dandanes ne velja več historično pravo. Ko bi v
Žumberku bil samo gozd in nekoliko ovac, potem bi bilo to opravičeno, ali ljudje niso blago in
imajo pravico, izreči se, kam hočejo pripadati. En slučaj je bil, ko se ljudstvo ni vprašalo in ki
vtegne še neprilike delati, ko so namreč Nemci vzeli Francozom to in to. Meni je znano mnenje
ljudstva v Žumberku in Marijinem Dolu. Drži se za čisto hrvaško in ne mrzi nič bolj, kakor da
bi še kedaj Kranjskej pripadalo. Uzrok je ta, ker mrzi nemško upravo, tam pa je od
razvojničenja Krajine vsa uprava hrvaška, celo v internem uradovanji. Jaz bi vprašal gospoda
poročevalca, ali se bo zanje pridržal hrvaški jezik kot uradni jezik, ali pa bodo
»germaniziranju« izročeni, kakor smo mi, in se jim bodo godile ravno tiste krivice kakor nam?
Gospod poročevalec o tem ni nič omenil, ker ljudstvo mu ni nič. Nazadnje pa velja načelo:
»beati possidentes«, ker Hrvati jih imajo že 200 let. Mi pa želimo, da Žumberčani zvedo, da jim
ne želimo osode, da bi bili vrženi v žrelo germanizmu, mi jim privošimo slovanski zrak, ki ga
vživajo, in moram reči, da je prebivalstvo kranjske dežele zadovoljno, da tam ostanejo.« Tudi
on je podpiral idejo dolenjske železnice.628 Šele četrti govorec je prišel iz vrst ustavovernih
627
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veleposestnikov. Luckmann je dejal, da so se slovenski poslanci v zameno za dolenjsko
železnico bili pripravljeni odreči Žumberku in Marijinem Dolu. Luckmann temu ni nasprotoval.
Sporno je bilo, da so se slovenski poslanci bili pripravljeni brez pogajanj že vnaprej odreči
obema pokrajinama. Na koncu je še poudaril, da tega predela ni dobro poznal. Dobro mu je bil
poznan regiment Sluiner, katerega naborniki so prihajali tudi iz teh dveh območij. Naborniki so
znali zelo dobro nemško in tudi do ukinitve Vojne krajine so v teh dveh predelih poznali le
nemško govorečo upravo. Zaključil je z besedami: »... po mojem mnenju se prebivalcem teh
dveh mejnih pokrajin ni treba bati germanizacije. Kako se na meji germanizira ste Vi na
Kranjskem hvala bogu, ali naj raje rečem na žalost ja sami videli,«629 in požel klice (»Sehr
gut!«) z desne. 630 Nasledil ga je Deschmann in takoj poudaril, da je bil cilj predloga
ustavovernih veleposestnikov zanikati ali zmanjšati pomen ogrskih argumentov ter zahtevkov
po teh dveh območjih. Zanikal je argumente slovenske strani, da je poudaril, da so na kranjskem
plačevali polovico manjši zemljiški davek kot na Hrvaškem, zaradi česar bi se razbremenilo
prebivalstvo. Poudaril je, da so prebivalci teh dveh območjih ob vsakokratnem trgovanju na
Kranjskem prišli v stik s kranjsko upravo in jim zatorej ni bila tako tuja, kot so trdili na slovenski
strani. Vse korespondenčne dopise iz Žumberka so dobivali v nemščini, kar je po njegovem
kazalo, da niso imeli takega paničnega strahu pred nemščino. Poudaril je bogatost tamkajšnih
gozdov in tudi, da bi to za Kranjsko bila odlična pridobitev še posebej za okraj Metlika, ki je
trpel pomanjkanje lesa in pašnih površin. Slovenski predlog je obtožil čiste simpatizacije z
ogrskimi argumenti. Vprašal jih je, kako lahko zagovarjajo priključitev Marijinega Dola h
Kranjski, ko vendar tam živijo pravoslavci – Srbi, ki so povsem drugačni od Kranjcev, medtem
ko naj bi Žumberk, kjer so prebivalci bili veliko bolj podobni Kranjcem, predstavljal tako veliko
kulturno, jezikovno in narodnostno oviro ter tako poudaril nesmiselnost argumentov slovenske
strani. Poudaril je tudi, da je bilo treba iti preko Marijinega Dola do kranjskega kraja Žuniče.
Za slovenske poslance je dejal: »Manjšina je v zadevi Marijin Dol žrtvovala svoje nacionalne
simpatije za Hrvaško.«631 Prav tako se mu je zdel smešen argument slovenske strani, da bi se
zaradi pripojitve Žumberka povečalo tveganje goveje kuge za Kranjsko. Opozoril je poslance
in še posebej slovensko stran, da Žumberk ni predstavljal predmeta večje vrednosti, še posebej
železnici. Želel je poudariti, da Ogrska ne bi priznala Žumberka kot kompenzacijski objekt v
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»... und nach meiner Ansicht werden die dortigen Einwohner keine besondere Angst vor der Germanisierung
haben; wie in der Grenze germanisiert wurde, das haben sie in Krain, Gott sei Dank, oder ich möchte lieber sagen,
»leider« nicht zu befürchten.«
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Stenografski zapisnik XII. seje DZK, 21. 10. 1881, 235.
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»Es haben daher die Vertreter des Minoritätsvotums bezüglich Marienthals ihre nationalen Sympathien für
Kroatien geopfert ...«
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pogajanjih za dolenjsko železnico. Trditve slovenske strani, da ne smejo vsega zahtevati, da
vsaj nekaj dobijo, je krasno ovrgel s primerjavo, da so do tedaj vedno trdili slovenski poslanci:
»Zahtevajmo veliko več, da vsaj nekaj dobimo.« To je bilo še posebej vidno pri notranjedeželnih
zahtevah, kot sta bila uprava in šolstvo. Nato je tudi konkretno vprašal: »Če nam je dana
možnost uveljaviti stare kranjske pravice, potem ne vidim razloga, zakaj bi se morali zadovoljiti
le z majhnim koščkom. Kot sem že povedal, bi v tem primeru naši deželi pripadel le pašnik.«632
Deschmann je poudaril, da slovenski poslanci niso poznali meja, ko se je govorilo o združitvi
vseh Slovencev v eno administrativno enoto in vprašal, zakaj potem velja pri Žumberku
drugačen kriterij. Takrat mu je že Zarnik zaklical iz klopi: »Tam so Hrvatje, tukaj pa Slovenci.«
Deschmann ni popustil in poudaril, da so tudi Belokranjce prištevali k Hrvatom ter se pri tem
skliceval na brošuro, katere avtor je bil Hrvat Lopašič, s čimer se Zarnik ni strinjal. Deschmann
se je tudi malce vrnil nazaj: »Že leta 1863 so se vršila pogajanja med Kranjsko in Žumberkom.
Pri tem se je izkazalo, da so Hrvatje v teku desetletij samovoljno spremenili potek meje na škodo
Kranjske. Pri tem je velik del gozda gospostva Ruperčvrh in Mehovo prešel v hrvaške roke.
Takrat [op. a. leta 1863] se je sklenilo, da se bo potek meje določil kasneje in sedaj je napočil
ta trenutek. Dajmo vzeti obraten primer. Kranjska bi posedovala nekdanji Hrvaški teritorij in
bi ga zahtevala nazaj. Si predstavljate s kakšno energijo bi se borili, da ga dobe nazaj. (Dobro!
na desni). Že sedaj pišejo različni hrvaški časopisi, da je kranjska kolpska dolina hrvaški
teritorij in da je potrebno Metliko, Črnomelj in Kostanjevico priključiti k Hrvaški. Jaz Vas
vprašam, na podlagi katerih pravic se postavljajo takšne zahteve? Na podlagi listine iz 13.
stoletja, ki izkazuje, da je ta teritorij cerkveno upravno bil voden od zagrebškega škofa. Hkrati
pa ne upoštevajo, da obstajajo še starejše listine [op.a. ki dokazujejo nasprotno]. Zares je to
značilno za to državno polovico, da se z izredno energijo in vztrajnostjo borijo za pravice, ki
temeljijo na pretenzijah s slabo zgodovinsko osnovo.« 633 Deschmann je povedal še eno
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»Wenn uns nun Gelegenheit geboten ist, uralte Ansprüche und Rechte des Landes Krain auf das einstige
krainische Territorium Sichelburgs zur Geltung zu bringen, so sehe ich nicht ein, warum wir uns auf eine magere
Abgrenzung beschränken sollen, wodurch, wie ich bemerkt habe, unserem Lande höchsten ein Hutweideterrain
zufallen würde.«
633
»Bereits im Jahre 1863 wurden im hohen Landtage Verhandlungen über die Feststellung der Grenze zwischen
Krain und Sichelburg, gepflogen und da stellte es sich heraus, dass die Kroaten die Grenze im Verlaufe der
Jahrzehnte zu Ungunsten Krains verrückt hatten und dass ein bedeutender Waldbesitz der Herrschaften
Ruprechtshof633 und Maichau633 auf diese Art in kroatischen Besitz gekommen war. Damals wurde die Regelung
der Grenze vom Landtage einem späteren, jezt eingetretenen Zeitpunkte vorbehalten. Nehmen Sie den Fall an,
dass die Kroaten ähnliche Rechtsansprüche auf einen Theil Krains hätten, wie es jene sind, die das Land Krain
auf Sichelburg besizt, mit welcher Energie würden sie dieselben vertheidigen. (Dobro! na desni – Bravo! rechts.)
Sie können schon jezt in den kroatischen Blättern lesen, und verschiedene Stimmen werden von dort laut, dass die
krainische Kulpa-Niederung kroatisches Territorium sei, dass die Gebiete von Möttling, Tschernembl und
Landstrass633 zu Kroatien incorporiert werden müssen. Und auf Grund welcher alten Rechte, welcher Anspruche
wird diese Incorporirung verlangt? – Deshalb, weil Urkunden aus dem 13. Jahrhundert existieren, wornach das
Agramer Bisthum damals die geistliche Jurisdiction in diesen krainischen Landestheilen ausübte, es wird jedoch
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zgodbico, ki se tudi meni osebno zdi skrajno poučna, preberimo si jo skupaj z razlago: »[Na
koncu mi dovolite, da Vam povem zgodbo, ki tipično opisuje Kranjce in Hrvate ter nekako stoji
v odnosu do naše situacije. Na Dolenjskem je prisotna zgodba, ki pravi, da je v starih časih
izbruhnil mejni spor med Žumberčani oz. Uskoki in Kranjci. Dogovorili so se, da se bo meja
določila s pomočjo dveh krepkih mladeničev. Oba bi naj startala zgodaj zjutraj čez Gorjance
in kjer se bosta srečala tam bo meja. Uskoški momak [op. a. deček] je startal ob prvem sončnem
žarku. Hitel je že po uskoškem pobočju navzdol. Medtem je kranjski dečko zelo udobno startal
šele, ko je sonce bilo nad hribi. Ko se je vzpenjal na Gorjance, je videl uskoškega momaka,
kako že teče po hribu navzdol. Srečala sta se na sredini hribovja na pašniku imenovanem Krvavi
kamen v bližini današnjih ruševin cerkve sv. Nikolaja in tam so se nato sešle tudi starešine. V
opomin na to, da tam poteka meja med Kranjsko in Hrvaško, so oba tekmovalca po barbarski
navadi živa pokopala in se zatorej imenuje mesto Krvavi kamen. Zgodba je zagotovo poučna
tudi za nas danes. Ko sem prebral predlog [op. a. slovenske] manjšine, sem se spomnil na
kranjskega tekmovalca. Tekmovalca ni gnalo častihlepje in ljubezen do domovine, temveč se je
udobno odpravil na pot ter si pri tem mislil: naj hrvaški momak pride tako daleč, kolikor ga
pač nesejo noge. Ta zgodba zagotovi nosi v sebi opozorilo tudi za nas. Mislite, da je kranjskemu
patriotu vseeno, kje bo potekala prihodnja meja. Ali bo potekala po grebenu Gorjancev ali pa
bo segala preko ter bo tako kranjski priključila pomembne gozdove in pašnike. Ali pa
nadaljujemo po predlogu manjšine in bo na koncu meja med Hrvaško in Kranjsko potekala pri
Beisbergu in po krški dolini ter bo tako na koncu Krka mejna reka med Hrvaško in Kranjsko?

nicht darauf Rücksicht genommen, dass es noch ältere Urkunden gibt ... Es ist wirklich bezeichnend für die
Intentionen der Staatsmänner und überhaupt des ganzen nationalen Geistes jener Reichshälfte, mit welcher
Energie und Zähigkeit man daselbst historisch nur schwach begründete Prätensionen zu verfechten weiss.«
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(Pohvala na desni).«634635 Detela je bil naslednji govornik in je bil mnenja, da je bil Žumberk
strateškega pomena za Kranjsko. Ni videl ovire, da ga odstopijo Ogrski ali Hrvaški, ker so vsi
imeli istega vladarja. Celo je bil mnenja, da so s takim argumentom ustavoverni veleposestniki
žalili Ogrsko in Hrvaško kot potencialnega sovražnika. Na koncu je še dejal, da Ogri tako ali
tako vse dosežejo in se s tem že vnaprej vdal.636 Kaltenegger je bil mnenja, da se morajo ne
glede na okoliščine boriti za dobro kranjske dežele in pravica je bila na strani dežele Kranjske.
Z nekimi poskusi razglašanja pripravljenosti po odstopu te pravice v zameno za nekaj drugega
so po njegovem mnenju na slovenski strani, namesto krepili, položaj slabili.637 Zarnik je najprej
odgovoril Luckmannu o slujinskem regimentu, da so morali graničarji in vojaki govoriti vojaški
jezik, ki je bila nemščina. Izven službovanja so vsi govorili hrvaško ter proti tej »sužnosti« ves
čas protestirali. Nato se je posvetil Deschmannu in njegovim izjavam. Zarnik je etnografsko
znanje priznaval le Miklošiču. Dejal je, da je že Miklošič dokazal, da Slovenci živijo vse do
Zagreba. Vendar so zagrebški, varaždinski in križevski Slovenci nacionalno postali Hrvatje.
Zarnik je med prave Slovence štel tudi t. i. Belokranjce. Žumberčane in Marijindolce je štel za
Srbe. S tem se je postavil proti predlogu ustavovernih veleposestnikov in proti celovitosti
Kranjske. Hkrati je dejal, da bi podprl predlog, po katerem bi se vse Slovence vključilo pod
hrvaško upravo ter jih tako zaščitilo pred germanizacijo. K Deschmannovi pravljici je namignil,
634

»Zum Schlusse meiner Ausführungen erlaube ich mir auf eine höchst charakteristische krainische und
kroatische Sage hinzuweisen, welche mit dem Gegenstande der Frage in einem gewissen Zusammenhange steht.
Im tiefen Unterkrain erzählt man, dass im grauen Alterthum ein Grenzstreit zwischen Sichelburg und Krain
stattfand, der zwischen den Uskoken und den Krainern ausgetragen werden sollte. Man einigte sich dahin, dass
die Feststellung der Grenze durch den Wettlauf zweier kräftigen Jungen, eines Uskoken und eines Krainers,
geschehen soll. Diese beiden sollten, jeder von seinem Wohnorte aus, in aller Frühe aufbrechen und den Weg über
den Gorjanzberg einschlagen, und an dem Punkte, wo sie sich begegnen, soll die künftige Grenze zwischen Krain
und Sichelburg sein. Der uskokische Momak, der für den Wettlauf ausersehen war, brach beim ersten
Morgengrauen auf; er eilte bereits über den Kamm des Uskokengebirges abwärts, während der Krainer es sich
ganz bequem machte und erst den Weg antrat, als die Sonne bereits über die Berge hervorlugte, und während
dieser auf den Gorjanzberg hinaufkeuchte, sah er den uskokischen Momak schon bergab rennen. Es war in der
Mitte des Gebirges, in der Nähe der jetzigen Ruine der Kirche des heiligen Nikolaus, auf einer Bergwiese, zum
»blutigen Stein – krvavi kamen« genannt, wo die beiden Wettläufer zusammentrafen, dort fanden sich auch die
Aeltesten des Volkes beider Grenzgebiete ein. An jener Stelle wurden beide Wettläufer zum ewigen Angedenken,
dass dort die künftige Grenze zwischen Krain und Kroatien sei, nach der barbarischen Sitte jener Zeit lebendig
begraben, daher noch heute diese Stelle zum »blutigen Steine« heisst. Diese Sage ist gewiss bedeutungsvoll auch
für unsere Zeit, und als ich den Minoritätsantrag las, erinnerte ich mich an den krainischen Wettläufer, welcher,
nicht von dem Ehrgeiz beseelt, für sein Vaterland möglichst viel Terrain zu gewinnen, sich ganz gemächlich auf
den Weg machte und sich dabei gedacht haben mochte, möge indes der kroatische Momak so weit kommen, als
ihn seine Füsse tragen. Diese Volkssage hat gewiss etwas Warnendes für uns. Glauben Sie, dass es einem
krainischen Patrioten gleichgiltig sein kann, wo die künftige Grenze des Landes Krain sei, ob sie am Kamme des
Gorjanzgebirges verläuft, ob sie jenseits des Gorjanzgebirges hinübergreift und die bedeutenden Forste und
Bergwiesen als krainisches Territorium umschliesst, oder ob wir schliesslich, wenn wir in der Weise fortfahren,
wie es im Minoritätsvotum angedeutet ist, nicht etwa dahin gelangen könnten, dass die kroatisch-krainische
Grenze am Beisberge und im Gurkthale verlauft, so dass schliesslich der Gurkfluss die Grenze zwischen Krain
und Kroatien bilden soll? (Pohvala na desni – Beifall rechts.)«
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Prav tam.
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da je od znotraj votla, okoli je nič ni. Deschmanna je vprašal, zakaj hvali deželo Kranjsko,
medtem ko je leta 1869 v Celju svaril, naj si nikar ne želijo združitve s Kranjsko, ker je revna
in ljudje nosijo strgane hlače. Na koncu je še dejal, da želijo Žumberčane obvarovati pred
germanizmom, da se jim ne bi zgodilo isto kot Korošcem.638 Zarnik je zgrešil bistvo okoli
Lopašiča. Deschmann ga ni navedel kot avtoriteto, temveč kot primer, kaj se je pisalo in mislilo
na Hrvaškem. Deschmann je takoj po koncu govora Zarnika prosil za dejanski popravek in
zavrnil vsebino govora v Celju, kot jo je navedel Zarnik za izmišljenega. 639 Svetec je, kot
naslednji govornik, napadel predlog večine. Pri tem so ga posebej zmotile besede: »… izreči
naklonjenost po rešitvi, ki teritorialno vprašanje rešilo v zadovoljstvo obeh državnih polovic.«
Svetec je poudarjal, da so takšne besede bile v nasprotju s stališči ustavovernih veleposestnikov.
Na koncu je Luckmannu očital še pomanjkanje znanja v gramatiki.640 Te povedi so bile iztrgane
iz konteksta in so v nemških uradnih spisih pogosto uporabljali olepševalne besede, kjer so
namigovali k pripravljenosti po pogajanjih. Čeprav je Svetec poskušal s tem spodbijati predlog
večine, kot predlog z dvema obrazoma in zmanjšati njegovo patriotičnost, mu to vendarle ni
uspelo. Detela je ponovno zahteval črtanje argumenta o strateški pomembnosti Žumberka za
Kranjsko v predlogu večine, ker je s tem bil deželni zbor ob ugled.641 Navratil je zavrnil besede
Luckmanna, da sta si bila predloga blizu. Po njegovem je predlog manjšine bil jasno postavljen
z navedbami pogojev. Obratno je po njegovem bilo s predlogom večine. Dejal je, da ni težava
dobiti 400 Srbov z Marijinim Dolom, težje je bilo po njegovem z 11.000 Hrvati iz Žumberka.
Na koncu je še dejal, da so Madžari bili zato tako proti, ker so poznali notranjepolitične prepire.
Namigoval je, da je prepire netila stranka, ki za to sploh ni imela pravice.642 S tem je posredno
namigoval na ustavoverne veleposestnike. Savinschegg je imel kot poročevalec večine besedo
zadnji. Najprej je poudaril, da je bilo zgodovinsko pravo povsem na strani Kranjske in to je
morala priznati tudi Ogrska. Ko je pred leti načel to temo s svojim predlogom, so ga vsi podprli
v deželnem zboru in enako ga je podprlo prebivalstvo Žumberka in Marijinega Dola. Vendar
so se zadeve spremenile, kar je še posebej veljalo za politiko. Tako so se začele izvajati agitacije
in oba predela so preplavili letaki, ki so bili nastrojeni proti priključitvi h Kranjski. Nato je
podal konkretno razlago za slovenski predlog, ki je bil ustvarjen na politično situacijo ter želel
pomiriti Hrvate. Hrvaški mediji so pograbili vprašanje Žumberka in poročali o izpadih v
638
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»... die Geneigtheit zu einer beide Reichshälften nach Thunlichkeit befriedigenden Austragung der TerritorialAngelegenheit auszusprechen.«
Prav tam, 239 in 240.
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kranjskem deželnem zboru. Pri tem se je skliceval na ustrezen članek v časopisu Pozor, čemur
je pritrdil poslanec Navratil. Prebral je tudi prve odstavke predloga manjšine, kjer je bilo jasno
zapisano, da oba predela spadata pod Kranjsko in ju brez odškodnine ni bilo mogoče odtujiti
ter vprašal, ali niso te prve besede bile v nasprotju s preostalim predlogom manjšine. Nato se je
osredotočil na verske razlike ter poudaril, da je vladal popoln mir med pravoslavci in
rimokatoliki. Celo pravoslavci so hodili v rimokatoliške cerkve, čemur je moral pritrditi tudi
Navratil. Administrativnih ovir za prebivalstvo ni videl, ker je to bilo prej pod administracijo
Vojne krajine in ta je imela avstrijsko oz. nemško administracijo. Nato je dejal, da so se imeli
Hrvati iz Vojne krajine za nekaj več in bolj izobražene proti njihovim rojakom iz banovske
Hrvaške. Zarnik mu je zaklical, da to ni bilo res. Navratil pa nasprotno, da je to nekdaj veljalo,
s čimer je v resnici zanikal Zarnika. Navratil je nadaljeval s trditvijo, da so pod Vojno krajino
imeli boljše zakone in ureditev kot pod Ogrsko ali Hrvaško in ponovno se je oglasil Zarnik, da
tega več ni ter si prislužil opozorilo glavarja po spoštovanju govornika. Tudi Savinschegg je
poudaril pomen tamkajšnih gozdov za obmejno prebivalstvo Kranjske. V nadaljevanju je
opozoril, da si je Detela napačno razlagal besedo strateški pomen ter si prislužil ponovno
vmešanje Zarnika: »Ein Bollwerk gegen Kroatien [Trdnjava proti Hrvaški].« Verjel je v to, da
je bila slovenščina dovolj močna slovenizirati ta predel in opozoril, da Hrvatje tega ne bodo
dopustili. Na koncu je izrazil zahtevo poslancem k neopredelitvi na Slovence ali Nemce, ampak
za Kranjce in k integriteti Kranjske ter: »Obžalujem, da je leva stran te častite hiše ponovno
sprovocirala debato, ki ne spada k temi. Gre za vprašanje integritete Kranjske. Kot kranjski
poslanec imam toliko simpatij za Kranjsko, da ne zastopam hrvaških stališč. Dobro na
desni643.«644 Zarnik je še pred glasovanjem predlagal javno glasovanje in se izrazil: »... da bodo
Hrvatje vedeli, kateri smo zanje.« In požel ironično dobre klice z desne. Detela je še zadnjič
poskusil s svojim predlogom po izpustitvi besednih zvez strateškega pomena, kar je deželni
glavar zavrnil. Najprej se je glasovalo o predlogu manjšine. Glasovalo je 29 poslancev, 18645
jih je bilo PROTI in 11646 ZA. S tem je padel predlog manjšine in na specialno razpravo se je
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»Ich bedaure, dass gerade von jener (leve – linken) Seite des hohen Hauses wieder eine Debatte provociert
worden ist, die factisch nicht zur Sache gehört. Es handelt sich um die Integrität des Landes Krain, und als
krainischer Abgeordneter habe ich jedenfalls so viel Sympathie für das Land, um nicht den kroatischen Standpunkt
zu vertreten. (Dobro! na desni – Bravo! rechts).«
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Proti so glasovali: baron Apfaltern, grof Blagay, Deschmann, dr. Deu, Dreo, vitez Gariboldi, vitez dr.
Gutmannsthal, Hotschewar, vitez dr. Kaltenegger, Kecel, Laschan, Ledenig, Luckmann, vitez dr. Savinschegg, dr.
Schaffer, dr. Schrey, baron Taufferer in vitez dr. Vesteneck.
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ZA so glasovali: Detela, Grasselli, Kobler, Lavrenčič, Navratil, Pakiž, dr. Poklukar, Potočnik, Robič, Svetec in
dr. Zarnik. Sedem poslancev je bilo odsotnih ali na dopustu: vitez dr. Bleiweis, Dollhoff, Klun, Pfeifer, knezoškof
dr. Pogačar, Savnik in dr. Vošnjak.
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uvrstil le predlog večine.647 Deschmann je nato povzel predlog Navratila in prebral predlog
zahvale cesarju, da je ta dal možnost Kranjski uveljaviti svoje teritorialne pravice. Poklukar je
le opozoril, da je bil predlog Navratila v slovenskem jeziku. Bolj oster je bil Zarnik: »Jaz
konštatiram, da je tu meritoričen razloček. Predlog gospoda Deschmanna stoji na ožjem
stališču Kranjstva in se zahvaljuje samo zarad tega, ker nam je bila priložnost dana, ta okraj
reinkorpororirati, med tem, ko mi stojimo na obče avstrijskem stališču, ker je za vso Avstrijo
važno, da se Granica razvije. Predlog Navratilov je toraj avstrijski (klici na desni: Hrvaški! –
Rufe rechts: Kroatisch!), vaš pa ozko kranjski ali pa kočevski. (Veselost na levi – Heiterkeit
links.)« Izglasovan je bil Navratilov predlog.648
Ustavoverni veleposestniki so bili tako edini, ki so se v razpravi potegovali z vsemi
močmi, da bi se obe pokrajini vrnilo h Kranjski.
Na Hrvaški strani seveda niso mirovali. Hrvaški časniki so podpirali priključitev k
Hrvaški. V ta namen je bila leta 1881 sestavljena še ena peticija. Tudi ustavoverni
veleposestniki so leta 1882 sestavili še eno peticijo. Slednjo so mladoslovenci označili kot
neverodostojno ter podpisnike označili za špekulante. Sledilo je še več peticij z obeh strani. Na
državni ravni se je oblikovala komisija, ki bi naj s pogajanji rešila to vprašanje. Na avstrijski
strani je sedel med drugimi tudi Savinschegg. Na Ogrski strani je bil najbolj goreč Hrvat Nikola
Badovinac, ki je celo razvil svojo zgodovinsko resnico o obeh pokrajinah, ki je bila povsem
neresnična ter postala uradna doktrina ogrske komisije!649
Po razpravi leta 1881 sta bila Žumberk in Marijin Dol še enkrat tema deželnega zbora leta
1896. Razprava se je razvila na pobudo carinske pogodbe z Ogrsko. Prvi in edini je imel besedo
Klun. Ta je najprej dokazoval, da je Kranjska imela pravico do Žumberka in Marijinega Dola
na osnovi zgodovinskega prava. To je dokazoval z različnimi dokumenti – leta 1285 sta Nikolaj
in Gerlah Sichelberger prisegla vdanost in priznavanje oblasti koroškemu vojvodu Mainhardu,
kot vladarju dežele Kranjske. Konec 15. stoletja so gospodje žumberški izumrli in gospoščina
je prešla na deželnega vladarja Kranjske, ki jo je dajal v zakup. Püchler je nato, kot zakupnik,
ustregel cesarju Ferdinandu in dal tudi v Žumberk in Marijin Dol leta 1532 in 1533 naseliti del
Uskokov za potrebe obrambe. Uskoki so do leta 1555 bili oproščeni davkov, nato pa so
plačevali po 1 gld. dajatev od peči vicedomu v Ljubljani. Kranjski deželni stanovi so do leta
1690 vladarju tudi predlagali poveljnika oz. kapitana za Uskoke. Prvi je bil ravno Püchler.
Hrvatje so prvič zahtevali pravico do imenovanja kapitana leta 1550 na podlagi skupnega
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poveljstva. Leta 1714 je bil žumberški grad ob potresu huje poškodovan. Dodatno škodo je
povzročil še požar, ki je izbruhnil. Stroške popravila je nosil kranjski vicedom. V začetku 18.
stoletja, ko je bila nevarnost Turkov mimo, je Notranjeavstrijska dvorna komora zahtevala od
Vojnega sveta ponovno vključitev Žumberka in Marijinega Dola v Kranjsko. Vojni svet je to,
po besedah Kluna, ignoriral. Še en dokaz je bilo plačevanje računov. Leta 1779 se je tako
pojavilo vprašanje, kdo bo plačal tri vojaška lenstva v žumberškem okraju. Ogrska, pod katero
je spadala Hrvaška, tega ni želela plačati, ker je bil Žumberk Karlovškemu generalatu le začasno
dodeljen in je od začetka spadal k deželi Kranjski. Leta 1790 se je pričel prepir glede meje med
Slunskim polkom in rupreško graščino. V ta prepir so se leta 1793 vključili tudi kranjski deželni
stanovi in ljubljanski gubernij z odlokom leta 1801, da je bil celoten žumberški okraj del dežele
Kranjske. Klun je tudi sicer ugotavljal, da so se konec 18. stoletja pričeli spori okoli meja;
Ogrska proti Moravski, Galiciji, Štajerski in Kranjski. Te spore sta začasno prekinila francoska
revolucija in Napoleonove vojne. Spor ali vprašanja meja so se ponovno odprla po teh vojnah.
Ogrska je od Vojnega sveta zahtevala odgovor, kako so pojasnjevali Žumberk in Marijin Dol.
Vojni svet je priznal, da je v vojaškem primeru vodil Žumberk in Marijin Dol, a je oboje spadalo
in bilo del Kranjske. Zato je Ogrska leta 1839 to tudi priznala kot kranjsko ozemlje. Že leta
1846 je ponovno zahtevala zase oba dela in celo Metliko. Del dokumentacije se je nato leta
1848 izgubil. Tako se je celotna razprava ponovno začela leta 1858. Ministrstvo je ukazalo
deželni vladi Kranjski pripraviti vso dokumentacijo in raziskati mejne vasi. Poročevalec
Suppan je nato leta 1863 v deželnem zboru predlagal: »... držati se tiste meje med deželo
Kranjsko in vojaško granico, katero so Kranjski pooblaščenci že prej zahtevali ...« V poročilu
je zapisal tudi: »... da čast vsakatere dežele tirja, varovati deželne meje in odbijati neopravičeno
vtikanje sosedov.« Po njegovem mnenju so to bile zlate besede. Toda vlada se je odločila
drugače in leta 1865 prisodila ozemlje Hrvaški v primeru razpusta Vojne krajine. Do razpusta
nato pride 19. avgusta 1869. Dva meseca pozneje je poslanec vitez Savinschegg vložil predlog
v deželni zbor, da Kranjska zahteva teritorialne pravice. Deželni zbor njegovega predloga ni
rešil, ampak ga je vladi le sporočil skupaj s prošnjo. Avstrijska in Ogrska vlada vprašanja nista
rešili, ostalo je pri status quo. Leta 1881 je vprašanje postalo ponovno aktualno, saj se je
razpustila tudi vojaška meja. Avstrijska vlada je Ogrski izročila spomenico, kjer je dokazovala,
da sta Žumberk in Marijin Dol vedno spadala h Kranjski. Ogrska je sicer načelno priznala prav
Kranjski. Podpirala je, da se ni smelo ozirati samo na pravna dejstva, ampak tudi na to, kar je
bilo prav in primerno. Nizala je sledeče argumente:
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1. Oba kraja sta bila že več stoletij ločena od matične dežele in se je zato prebivalstvo
stopilo in čutilo eno z graničarji.650
2. S Kranjsko niso imele nobene ali slabe cestnoprometne povezave, ker je bila pokrajina
odprta čez Jasko proti Zagrebu.
3. Prebivalstvo je bilo združeno s hrvaškimi občinami in bi težko razumelo avstrijsko
upravo.
4. Pri prebivalstvu je veljala družinska skupnost, česar na Kranjskem niso poznali.
5. Prebivalstvo je imelo hrvaške šole in duhovnike. Rimokatoliki so imeli škofa v Zagrebu
in pravoslavci v Križevcu.
Ogrska je še dodatno prepričevala z argumentom, da se je iz obeh krajev pridobilo tako
malo davka, da je deficit vsako leto znašal 3.600 gld. Zamolčala je, da je bilo tam 6.600 oralov
gozdov, iz katerih je Ogrska prodajala les,651 čeprav lastništvo še ni bilo rešeno in je tako iz njih
z lahkoto pokrila deficit. Kranjska vlada je ugovarjala ogrskim argumentom. Klun je moral
priznati, da je slovenska stran pri tem naredila napako in je v resnici le manjšina, ki je bila
nemška in odkrito zahtevala oba kraja za Kranjsko. Slovenska stran je namreč oba kraja želela
žrtvovati za dolenjsko železnico. Še več, Klun je celo priznal, da so povsem napačno ocenili
položaj, mišljenje in cilje Madžarov! V resnici je bilo Madžarom v velikem interesu železniška
povezava Ljubljana-Karlovac-Bosna ali Dalmacija-Solun. Ter: »Z ozirom na vse to je torej
prav, da leta 1881 niso obveljali predlogi narodne manjšine deželnega zbora kranjskega.« In
se tako posipal s pepelom.
Mejno vprašanje se s tem ni rešilo. Avstrijska in Ogrska vlada sta ga ob vsakih pogajanjih
na novo potegnili na plan in na koncu pustili nerešenega. Ogrska je nato še zaostrila svoje
stališče. Začela je Kranjski odrekati pravico do Žumberka in Marijinega Dola. Da besedi
Sichelburg in Sichelberg nista pomenili isto, da je Sichelburg pomenilo vas na Hrvaškem brez
lastne gospoščine, Sichelberg pa Žumberk. S tem so poskušali minirati kranjske listine, da je
Kranjska v resnici posedovala le vas in ne gospoščine. Madžari so trditi, da je Kranjska že
zdavnaj dobila ozemlje, na katerem so prebivali t. i. kranjski Uskoki. Klun je oba argumenta
zavrnil. Glede vasi Sichelburg je dejal, da jo naj potem Madžari pokažejo, saj je v resnici ni
bilo in ni obstajala. V resnici je bilo to imenovanje celotnega okraja po cerkvi Sichelburg oz.
Žumberk in ne vasi. Glede drugega argumenta, da je Kranjska že dobila svoje, je dejal, da
morajo Madžari povedati, kaj je dobila Kranjska in kdaj, ker on o tem namreč ni vedel nič. Klun
je tako opozoril, da so si Madžari že enkrat prisvojili kranjsko zemljo, da jim ni mar za
650
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prebivalstvo, ampak zgolj za njihove lastne interese in dobiček. Hkrati je opozoril, da bi
prebivalstvo prišlo iz dežja pod kap ter bi se jim godile iste krivice kot vsem nemadžarskim
narodom. Nasprotno bi v primeru priključitve h Kranjski lahko uživali enake pravice in
ugodnosti kot Kočevarji. V kolikor bi Madžari tako želeli oba kraja, je predlagal primerno
odškodnino. Ob tem je dejal, da je dežela Kranjska od 16. stoletja do 1613 za obrambo pred
Turki namenila skupno 10 milijonov gld. Seveda je k temu bilo potrebno prišteti še vsa ostala
leta. Klun se je bil pripravljen proti odškodnini odreči Žumberku, Marijinemu Dolu pa ne:
»Marindolski svet pa se mora na vsak način združiti z deželo Kranjsko, da Kolpa postane zopet
prava meja med deželo Kranjsko in Hrvatsko in da našim ljudem, ki prehajajo iz Adlešič v
Preloko ali narobe, ne bo treba hoditi čez mažarsko zemljo.« Klun je požel dolg aplavz in
čestitke. Njegov predlog je bil sprejet.652
8. februarja 1896 se je o tej zadevi nadaljevala razprava. Prvi govornik je bil poročevalec
vitez Langer, poročevalec upravnega odbora. Poudaril je, da mu je bilo v čast zagovarjati
predlog Kluna, Povšeta in tovarišev. Najprej je orisal zgodovino nastanka Vojne krajine.
Zagovarjal je trditev, da sta bila Žumberk in Marijin Dol v bistvu kranjska Vojna krajina. Nato
je na plano potegnil tudi eno ljudsko pripovedko z Gorjancev. Ob naselitvi Uskokov so
tamkajšnje kmete preselili v predel Gorjancev. Ob tej preselitvi se je ločil zaročen mlad par.
Mladenka je odšla z družino v Gorjance, njen zaročenec je ostal v Žumberku. Mladenka ga je
zvesto čakala, da bo prišel ponjo. Ko je uvidela, da ne pride in ne pride, je molila k Mariji in jo
prosila, naj jo spremeni v skalo, dokler ne pride ponjo ter jo odpelje nazaj v Žumberk. Marija
ji je željo izpolnila in od takrat dalje mladenka v obliki skale čaka na svojega zaročenca in
vrnitev. Tavčar je k temu pripomnil: »Das ist natürlich historisch! [To je seveda zgodovinska
resnica!]« Langer je brez komentarja nadaljeval svoj govor. Z reformo 1746, s katero so celotno
Vojno krajino administrativno združili in razdelili na generalate, so po njegovem mnenju
povzročili vir zla ter zmotno prepričanje na Ogrskem in Hrvaškem, da je s tem prenehala
pravica Kranjske nad obema področjema. Leta 1869 je nato padla odločitev o ukinitvi Vojne
krajine; ta se je razdelila med dežele oz. kot je dejal, med province. Hkrati se je odprlo vprašanje
nošenja stroškov v prihodnosti. Avstrija in Ogrska sta se o tem sporazumeli, a Žumberk in
Marijin Dol sta bila iz tega izvzeta. To je še uzakonil avstrijski zakon iz leta 1871 in Ogrski z
enakim besedilom iz leta 1872. Ponovil je že znana dejstva, kako je Ogrska najprej priznala
Kranjski pravico do obeh okrajev in nato temu ugovarjala. Langer je zanikal ogrski argument
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kot brezsmiseln, da sta oba okraja geografsko težila k Hrvaški. Za prometne povezave je dejal,
da je Marijin Dol bil povsem odrezan od Hrvaške, saj na tem delu takrat Kolpa ni bila prehodna
oz. ni bilo mostu. Žumberk je bil s Hrvaško povezan z dvema cestama, s Kranjsko s sedmimi.
Enako je zanikal, da se je prebivalstvo obeh okrajev čutilo veliko bolj povezano s Hrvaško kot
s Kranjsko. Kot neutemeljen je označil tudi argument, da bi versko prepričanje bila ovira za
vključitev v Kranjsko. V obeh okrajih je skupaj prebivalo 7.000 pravoslavcev in 4.000
rimokatolikov. Ti so med seboj prebivali v sožitju in najboljši dokaz za to je bil kraj Sofiče,
kjer sta stali rimokatoliška in pravoslavna cerkev ena poleg druge. Obe cerkvi je upravljal en
župnik, ki je enkrat v eni, drugič v drugi opravljal svoje dolžnosti. Schwegel je ob takšnem
nizanju argumentov vzkliknil: »Sehr gut! [Zelo dobro!]« Langer je sicer priznal, da sta v
cerkvenem oziru oba okraja spadala pod nadškofijo Zagreb. Vprašal je, od kdaj je to bilo
sprejemljivo za določanje deželnih ali državnih meja. Navedel je škofijo Bratislavo, ki je segala
v Spodnjo Avstrijo. Še boljši primer je našel v Šleziji in vprašal, ali bi zaradi tega morali Šlezijo
prepustiti Prusiji, ker je nemška škofija segala čez mejo. Samo prebivalstvo je bilo po njegovem
mnenju veliko bolj navezano na Metliko kot na Zagreb. Zato je Langer iz vsega naštetega
zaključil, da so ogrski argumenti veliko bolj veljali v korist Kranjske. Temu je glasno pritrdil
tudi Schwegel. Langer še ni končal. Dejal je, da je Ogrska že priznala pravico Kranjski do obeh
okrajev. Z drugim odlokom, s katerim je izražala pomisleke, je te izrazila na podlagi
prebivalstva. Tudi vprašanje tam ležečih 6.600 oralov gozdov so rešili v korist Kranjske. Langer
je nato dejal, da sta oba okraja bila zagotovo Kranjska, kar je bilo utemeljeno na zgodovinski
pravici in z ogrskim priznanjem. Zato je povabil k soglasnemu branjenju te pravice Kranjske, s
čimer je požel živahno odobravanje. Nato je še predlagal besedilu note. Tako je Langer končal
svoj govor.653 Za njim je za govorniški pult stopil Tavčar. Ta je načel ravnanja in postopanja
posameznih strank leta 1881 do tega vprašanja. Za ustavoverne veleposestnike je dejal, da so
dosledno ves čas zahtevali priključitev obeh okrajev h Kranjski. In to po njegovem prepričanju
zgolj iz enega razloga – pohlepa po tamkajšnjih gozdovih. Pri tem je citiral govor, takrat že
pokojnega, poslanca Deschmanna. Poudariti moram, da je bil govor strgan iz konteksta. Večina
oz. večina slovenskih poslancev je že takrat podpirala podoben predlog, kot je bil podan leta
1896. Narodna stranka je pod vodstvom Navratila zahtevala le Marijin Dol, medtem ko so
Žumberk bili pripravljeni prepustiti Hrvaški in zahtevali le regulacijo meje. Ta predlog so
podpirali vsi poslanci Narodne stranke, tudi Detela, Murnik in Klun. Tavčar je sicer poudaril,
da so podpirali predlog, a je vseeno izrazil pomislek: »Glasovali bomo zanjo pa z nekakim
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pridržkom, z nekako reservatio mentalis, in to iz neslednjih razlogov. Meni se vidi samo po sebi
umevno, da se mora Žumberško vprašanje presoditi objektivno, mirno in hladnokrvno, in da se
za to vprašanje ne gre boriti s kakimi pravljicami, kakor je se storil gospod poročevalec, pa
tudi ne s trditvijo, kakor da bi bilo Bog ve kake koristi za deželo Kranjsko, ako se jej priklopi
Žumberški okraj! Vsa stvar se mora hladnokrvno v presojo vzeti!« Tavčar in liberalni tabor so
sicer podprli resolucijo, a se z njo niso poenotili in so še vedno bili pripravljeni prepustiti
Žumberk Hrvaški.654 Kalan je v svojem govoru najprej poudaril, da so Hrvatje v svojih časnikih
nizali cel kup člankov, s katerimi so prepričevali hrvaško javnost v svoj prav. Poudaril je, da
predlog ni bil uperjen proti Hrvatom, ampak proti Madžarom. Hkrati je še poudaril svojo
prijateljstvo do Hrvatov.655 Schweiger je bil naslednji govornik. Prihajal je iz Radovice, ki jo je
Žumberk obdajal s treh strani. Kot sosed Žumberčanov je zelo dobro poznal tamkajšne razmere.
Tavčarju je najprej dejal, da se mu ni treba bati, da bi Žumberčani prišli prosit za vodnjake in
vodovode, ker so imeli sami preveč vode. Tudi je zavrnil bojazen Tavčarja o veri. Ta mu je
skočil v besedo: »Bojim se! Kaj pa je to slabega?« Schweiger je nadaljeval, da bi s priključitvijo
Marijinega Dola tako ali tako dobili pravoslavce in ne z Žumberkom. Torej je bil ta Tavčarjev
argument odveč. Poudaril je, da so živeli v sožitju in da so si duhovniki med seboj pomagali v
primeru odsotnosti. Poudaril je, da so bili pri njem Žumberčani in ga prosili za priključitev h
Kranjski. Kalan je vzkliknil: »Čujte, čujte gospod dr. Tavčar!« Zato je bil mnenja, da bi se ob
plebiscitu 99 Žumberčanov izreklo za Kranjsko. Murnik: »Mislijo, da je tukaj več podpor, kakor
na Hrvatskem!« Tavčar: »Ne vem – hrvatski listi drugače pišejo!« Schweiger: »Pišejo iz
svojega stališča, pišejo in govore tako posebno tisti, ki bi tudi radi imeli, da bi mi, ki smo onkraj
Gorjancev, bili Hrvati, ker nas Belokranjce tako zovejo planinske Hrvate.«656 Besedo je nato
ponovno imel Langer. Ta je ugotovil, da je bil med poslanci odkriti nasprotnik resolucije in to
je bil Tavčar. Poudaril je, da ustavoverni veleposestniki v zadevi Žumberka in Marijinega Dola
nikoli niso spremenili svojega stališča, čemur je s klopi pritrdil tudi Tavčar. Izrazil je veselje,
da oba slovenska kluba nista več vztrajala na resoluciji, ki je bila v prid Hrvaški kot leta 1881.
Od Tavčarja je zahteval, naj svojo trditev, da so tudi Hrvatje imeli zgodovinsko pravico do obeh
pokrajin, podkrepi z dokazi. Vprašal je, kje je bila meja med deželno in državno lastnino in pri
tem ciljal na Tavčarjev argument, da bi gozdovi postali državni. Sam tukaj ni videl meje. Še
več, dejal je: »Kar koristi državi, koristi tudi deželi. Če nam uspe z našimi deželnozborskimi
sklepi državi do državnih gozdov v Žumberku, smo na to lahko ponosni in delamo v korist
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države ter dežele. Živahno odobravanje.« 657 Langer je tudi trdil, da bi prebivalstvo obeh
pokrajin pod Kranjsko plačevalo manj davkov kot pod Hrvaško, čemur so ugovarjali
mladoslovenci. Zahteval je izračun; njegov je kazal, da bi plačevali pod Kranjsko ok. 16.000,
pod Hrvaško pa 20.000 gld. Langer je tudi ugovarjal, da je bilo prebivalstvo pasivno ali celo
naklonjeno Hrvaški. Pri tem je spomnil, da je že leta 1869 odšla delegacija iz obeh pokrajin k
hrvaškemu banu in pri njem protestirala proti priključitvi obeh pokrajin k Hrvaški. Tavčar je k
temu vzkliknil: »Kakšni stari korporali!« Langer je tudi opozoril, da ni bilo nobenega
zagotovila, da bi obe pokrajini v primeru prepustitve bili priključeni Hrvaški. Pogajanja so
namreč potekala z Ogrsko in bi v takem primeru pripadali obe pokrajini k Ogrski in ne k
Hrvaški. Ogrska bi se potem lahko sklicevala, da obe pokrajini nikoli nista bili Hrvaški. Langer
je predvidel dva možna scenarija. Po prvem bi Ogrska obe pokrajini obdržala pod svojo krono,
po drugem bi obe pokrajini ponudila Hrvaški v zamenjavo za drugi pokrajini; še najbolj verjetno
v zameno za širitev svoje »Reške pokrajine«. Pudaril je še, da so bili v dobrem odnosu tako z
Ogrsko kakor s Hrvaško, a so bili kljub prijateljstvu dolžni braniti svoje meje, kot so to počeli
naši predniki. Resolucija je nato tudi bila soglasno sprejeta.658
Schwegel je poskusil z resolucijo še enkrat januarja 1909. Deželnemu zboru je predlagal
resolucijo, s katero se je zahtevalo integriteto države in dežel ter vrnitev Žumberka in
Marijinega Dola nazaj h Kranjski,659 a resolucija je ostala nekomentirana. Slovenski poslanci
je niso bili pripravljeni podpreti, saj je zanje bilo predvsem moteča »integriteta dežel«. To bi
namreč pomenilo, da ne bi mogli izvesti programa Zedinjene Slovenije in trializma.
Status obeh pokrajin se ni rešil vse do razpada monarhije.660
Vprašanje Žumberka in Marijinega Dola je potrebno opredeliti tudi kot notranjepolitično
vprašanje dežele Kranjske. Posledično je vprašanje bilo specifične narave in ga ne moremo
enačiti z vprašanjem odnosa do sosednjih dežel.
Prvič so debato načeli leta 1869. Takrat in pozneje so se za Žumberk in Marijin Dol zavzeli
le ustavoverni veleposestniki. Slovenski poslanci se vse do leta 1896 niso zavzeli za obe
pokrajini. Ravno nasprotno: argumente so nizali celo v korist Hrvaške; pri tem pa so bili
določeni argumenti celo brez osnove ali pa so temeljili na lastnem neznanju. Tako so slovenski
poslanci trdili, da sta obe pokrajini bili revni, čeprav to ni držalo, saj sta imeli veliko gozdov.
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Drug argument je bil, da so tam tedaj živeli le Hrvatje, čeprav so hkrati priznali, da je že
Miklošič dokazal, da so tamkajšnji ljudje govorili slovensko narečje. Šele leta 1896 je prvič na
slovenski strani (Klun) v imenu Katoliške narodne stranke zahteval priključitev h Kranjski. Tej
zahtevi pa je ostro nasprotoval Tavčar.

13. Odnos do sosednjih dežel
Pod pojmom sosednje dežele obravnavam vse dežele Cislitvanije, ki so mejile na
Kranjsko ter tako bile njene sosede. Hkrati so to dežele, kjer so prebivali tudi Slovenci.
Posledično so se te dežele pojavljale tudi v razpravah.

13.1 Štajerska
Ob Štajerski večina pomisli na današnji slovenski del Štajerske ter pozabi, da je
Štajerska do leta 1918 obsegala zemljo od Save do Aniže. Na Štajerskem je nemščina nesporno
prevladovala in večinsko prebivalstvo je govorilo nemško.
Leta 1880 je 63 % prebivalstva spodnještajerskih mest in trgov, vključenih v mestno
kurijo, navedlo nemščino kot občevalni jezik. Narodna stranka je sicer poskušala biti aktivna,
a ni nastopala v vseh mestih in trgih. Najboljši rezultat na deželnozborskih volitvah je dosegla
leta 1884, ko je 19 % mestnih volilnih upravičencev glasovalo zanjo. Na državnozborskih leta
1891 s 24 %.661
Menimo, da je bila Štajerska veliko bolj liberalna kot Kranjska. Nenazadnje so se
mladoslovenci razvili ravno na Štajerskem. Ustavoverni veleposestniki in liberalni klubi so
imeli stalno večino v 15 mestih in trgih.662 Z uvedbo zakona o osnovnem šolstvu je slovenščina
postala uradni učni jezik tudi v nekaterih štajerskih občinah.663
Costa je leta 1869 napadel v deželnem zboru predgovornika Kalteneggerja, ki je omenil
§ 19. Po njegovem so se lahko začeli ustavoverni veleposestniki sklicevati na ta člen šele, ko bi
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bile enake pravice podeljene Slovencem na Štajerskem. 664 Kromer mu je odvrnil, da jih
Štajerska ali Koroška naj ne skrbita.665
Leta 1870 so v Mariboru odprli Srednjo sadjarsko in vinarsko šolo. Laibacher Tagblatt
je pozdravil to novo strokovno poklicno šolo, čeprav je bila odprta na Štajerskem. Med
pozitivnimi stvarmi je poudaril, da se je šola nahajala v središču dežele na meji obeh narodov
in da so učitelji govorili oba deželna jezika. Časnik je tako posebej poudaril in pozdravil, da so
učitelji bili vešči obeh deželnih jezikov. Časnik je v prispevku objavil tudi prepis govora, ki ga
je ob slavnosti imel minister za kmetijstvo Chlumetzky. Govornik je poudaril, da sta oba naroda
stoletja živela v miru in sožitju. Nacionalizem je označil za bolezen »našega časa«. Slovence je
označil za bratsko pleme. Poudaril je, da je želel enakomeren razvoj obeh narodov in to je bilo
mogoče le preko materialnega blagostanja. Za slednje je ravno skrbela ta šola in posledično je
šolo označil za apostola sprave in pionirja miru: »Vzpodbujala bo materialne interese,
izobrazbo in oliko, tudi slovanskega bratskega plemena [op. a. naroda]. Tako bo ustanova
apostel sprave in pionir miru.«666
Po uvedbi slovenščine, kot enakopravnega jezika na sodišču, leta 1882 so s Štajerske
začele »deževati« peticije.667 Razširila se je namreč vest, da so bili v pripravi zakoni oz. uredbe,
s katerimi bi v srednjih šolah uvedli slovenski jezik. Podpisniki so nasprotovali tej nameri in
izrazili bojazen, da bi se jih tako »odrezalo« od nemške Avstrije.668 Laibacher Wochenblatt je
sicer o teh peticijah poročal, a se do njih ni opredelil.
Deželni zapisniki štajerskega deželnega zbora so povsem drugačni od kranjskega. V
štajerskem deželnem zboru so imeli Nemci večino. Štajerski deželni zbor je deloval proti
kranjskemu kot uigrana igra. Predlogi so bili relativno hitro potrjeni, zavrnjeni ali poslani v
presojo v za to pristojni deželni odbor. Dolgih političnih razprav je bilo zelo malo.
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13.2 Koroška
Slovenski zgodovinarji razmere na Koroškem ocenjujejo kot najtežje za Slovence, ki so
povečini bili katoliško konservativni. Na nemški strani so bili močni nacionalni liberalci.
Napadali so Slovence ne le po nacionalni plati, ampak tudi po politični. Na Koroškem je prišlo
do posebnega fenomena: Slovenci so bili »prijazni Nemcem« ter so pragmatično sprejemali
nemščino in nemško kulturo kot nekaj naprednejšega. Povrhu vsega so ti Slovenci sprejemali
slovenski knjižni jezik kot kranjski oz. tuji jezik. Slovenski duhovščini in politikom ni uspelo
tem ljudem pravilno prikazati pomena slovenskega knjižnega jezika in ideje slovenstva, čeprav
so prve slovenske osnovne šole nastale že za časa Marije Terezije. Nemški nacionalni liberalci
so pograbili priložnost ter izkoristili zmedo. »Vindišarje« so prikazovali kot Neslovence, ki
govore »vindišarsko« narečje. Ustvarili so tretjo skupnost v deželi, ne da bi ji priznavali status
naroda. Hkrati so s tem »Vindišarje« odtrgali od Slovencev in razbili naraščajočo slovensko
idejo, ko so ponujali ljudem, ki niso govorili nemško, tretjo opcijo – vindišarstvo. Vindišarje
so vabili med svoje vrste ter jih uspešno asimilirali oz. ponemčili.669
Costa je leta 1869 napadel v kranjskem deželnem zboru predgovornika Kalteneggerja,
ki je omenil § 19. Po njegovem bi se lahko začeli ustavoverni veleposestniki sklicevati na ta
člen šele, ko bi bile enake pravice podeljene Slovencem na Koroškem.670 Kromer mu je glede
Koroške odvrnil: »… tukaj moram ugovarjati, da nas naj ne skrbi Štajerska ali Koroška.
Tamkajšno prebivalstvo in deželno zastopstvo bo branilo svoje interese samo. Tako kot mi
tukaj.«671
Leta 1881 je potekala razprava v kranjskem deželnem zboru o poziciji 500 gld. za
poučevanje neobveznega nemškega pouka. Slovenski poslanci so temu predlogu ostro
nasprotovali in ga poskušali izbrisati iz proračuna. Pri tem je Zarnik uporabil kot argument
trditev, da slovenščina na Koroškem ni uživala takšnih pravic in ugodnosti kot nemščina na
Kranjskem. Po njegovem mnenju slovenščine na Koroškem niso odobravali.672 Deschmann mu
je nato odgovoril že znano stališče ustavovernih veleposestnikov, da je to zadeva dežele, ki ni
imela nobene veze s Kranjsko.673
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Vošnjak je skupaj s somišljeniki leta 1882 v državnem zboru vložil interpelacijo, v kateri
so izrazili zahtevo po slovenskih ljudskih šolah v okrožju Celovca (Bezirkshauptmannschaft).
Proti temu so na Koroškem seveda protestirali in obtožili Vošnjaka »kaljenja deželnega miru«.
Laibacher Tagblatt je obsodil vmešavanje Vošnjaka v koroške zadeve. Časnik je dvomil, da je
Vošnjak poznal razmere na Koroškem in ga obtožil »izvažanja« nemira. Časnik je bil mnenja,
da na Koroškem »še pred kratkim« ni obstajalo slovensko vprašanje. »Koroški Vendi«
(kärntnerische Wende) so živeli v sožitju s Slovenci in Nemci ter se sporazumevali raje v
nemškem jeziku kot v tujem slovenskem, ki so ga vsiljevali slovenski kaplani. Časnik je bil
mnenja, da bi si Kranjska lahko v marsičem vzela Koroško za vzor. Župani in občine so se
trudili za dobro prebivalstva ne glede na nacionalnost ter niso tratili energije o vprašanju, v
katerem jeziku se naj uraduje. Na Koroškem tudi ni bilo »hujskaških časnikov«, kjer bi lahko
nesrečni študentje izražali svoje frustracije. Namesto čitalnic, kjer so pridigali in »hujskali«
kaplani, so imeli dobro založene knjižnice. Koroška je tudi bila obvarovana pred panslavizmom
in uvoženih srbohrvaških idealov.674
Leta 1890 je potekala razprava ob poročilu finančnega odseka o proračunu deželnega
zaklada za leto 1891. Govornik Hribar je najprej primerjal ravnanje s koroškimi Slovenci z
ravnanjem s parijami v Indiji. Koroško deželo je označil za Zabierowski vilajet675. Ob tem je
še posebej poudaril napad in »nepatriotično« dejanje, ki je nastalo ob praznovanju cesarjevega
godu, ko so Nemci napadli slavnost Slovencev v Pliberku z gasilnimi brizgalnicami. Stanje v
ljudskih šolah na Koroškem je orisal z nastanitvijo učiteljev, ki niso znali slovensko in so
otroke, ki so govorili slovensko postavljali pred tablo in zasmehovali ter na koncu pošiljali v
zadnjo klop. Dejal je, da le vojakov še niso pošiljali nad Slovence na Koroškem. Vlado je
obtožil sodelovanja z vsakim narodom, ki ga je lahko uporabila proti Slovanom. Nato je
napovedal prihodnost: »Gospoda moja! To nam daje mnogo misliti. Obupati bi morali nad
Avstrijo, če bi ne vedeli, da je Bog ni vstvaril za razpad, in da zato more slepota, v kateri tavajo
sedaj njeni državniki, trajati le še nekaj časa.«676 Winkler je prvi odgovarjal in najprej označil
govor Hribarja kot dolgi politični govor, ki v večini ni imel kaj skupnega s temo – sprejetjem
deželnega proračuna. Deželi Kranjski se je posvetil le v tistem delu, ki je zadeval deželo.677
Šuklje je bil mnenja, da je bila Avstrija močna le, če so držali vsi avstrijski narodi skupaj in
tako zanikal Hribarjevo mnenje, da bi zgolj Slovani lahko ubranili državo. Bil je in se boril
674

Kärnten und die slovenischen Volksbeglücker, Laibacher Wochenblatt, 4. 2. 1882, 1 in 2; Die Versöhnungsära
in Krain, Laibacher Wochenblatt, 25. 2. 1882, 1 in 2.
675
Franz Freiherr von Schmidt-Zabierow je bil deželni glavar Koroške.
676
Stenografski zapisnik XIII. seje DZK, 24. 11. 1890, 317–323.
677
Prav tam, 323–325.
173

proti vsem krivicam, a se je spotaknil ob Hribarjevo trditev, da je vlada zasledovala politiko
germanizacije. Hribar mu je ugovarjal. Strinjal se je z njim o razmerah na Koroškem. 678
Schaffer je najprej opozoril, da ne smejo preveč razmetavati z denarjem in misliti, da bo
finančno stanje ostalo takšno. Po njegovem mnenju za določanje uporabe jezika ne bi smelo
biti pristojno ljudsko štetje na nacionalni osnovi, ampak bi se moralo upoštevati tudi državne
in kulturne interese. Govor Hribarja je označil za nepotreben in izventematski: »... zum Fenster
hinaus gesprochene Rede«. Tavčar je ironično odgovoril: »Schadet ja nichts!« Trdil je, da je
Hribar v svojem govoru zbral kopico časopisnih člankov, uličnih čvek in gostilniških zgodbic
ter sprožil smeh na levi strani. Tudi ni želel komentirati razmer v drugih deželah, ker je to
presegalo deželne meje, pristojnosti deželnega zbora in povrhu vsega se osebe niso mogle
braniti. Očitke o germanizaciji je zavrnil in zatrdil, da je imela slovenska stran le en argument
– poklicni jezik uradnikov je bila nemščina. Po njegovem, ker so se tako posli hitreje in lažje
odvijali. Hribar ga je zato vprašal, kaj pa uradovanje s slovenskimi strankami? In Schaffer mu
je odgovoril, da ni poznal postopka, a je bil prepričan, da se je na zahtevke v slovenskem jeziku
odgovarjalo v slovenščini. Tej trditvi sta Tavčar in Hribar nasprotovala. Schwegel je kritiziral
napade na Koroško in tamkajšnje stanje, saj ni bilo nobenega predstavnika Koroške, ki bi lahko
branil deželo Koroško pred očitki. Nato je dejal, da so po njegovih informacijah v koroškem
deželnem zboru prav tako vodili razpravo o stanju in da sta dva slovenska predstavnika zavrnila
trditve kranjskih poslancev slovenske narodnosti o slabih razmerah na Koroškem. Tavčar je ob
tem vzkliknil: »Dr. Abuja, ich danke!« Schwegel je le pripomnil, da osebno ni poznal nobenega
in zato ni mogel soditi. Ščitil je koroškega deželnega glavarja s trditvijo, da so mu v vseh
koroških občinah bili hvaležni za dobro uradovanje. Hribar je odgovoril na očitek Schwegla,
da je napadal deželo Koroško in koroškega deželnega glavarja, saj je vedel, da se niso mogli
braniti. Odgovarjal je, da je enako ravnal tudi Schwegel, ko je napadel ob neki razpravi
sekundarije ljubljanske bolnišnice.679 Schwegel seveda ni mogel več govoriti kot govornik in
je zato zaprosil za dejanski popravek ter tako prišel do besede. Takoj je podal obrazložitev za
ljubljansko bolnišnico. Razprava se je odvijala v deželnem finančnem odboru, ki jo je sprožil
ravno Hribar s pritožbo sekundarijev, da jih kirurg ni silil k operacijam. Schwegel je le opozoril
Hribarja na obrazložitev drugega poslanca, da je kirurgu primanjkovalo ustreznega osebja za
izvedbe operacij in da ni šlo za noben napad, kot ga je želel prikazati Hribar. Celo je povabil
vse odbornike deželnega finančnega odbora kot priče.680 Zadnjo besedo je imel poročevalec
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Klun. O razmerah na Koroškem je dejal, da so o tem razpravljali vsako leto v državnem zboru
in da so koroški Slovenci vsako leto pošiljali peticije na to temo. Strinjal se je s spravo na
Kranjskem, a hkrati krivdo zvalil na nemško stran. Kot primer je navedel Schafferjevo držo s
svojimi zahtevami in nepopuščanjem. Tudi je zavrnil trditev, da so poskušali s programom
Zedinjene Slovenije trgati in kosati avstrijske dežele. Trdil je, da je to bila le administrativna
združitev v smislu enega okrajnega sodišča in v soglasju z vlado. Obtožil je poskusa kosanja in
trganja nasprotno stran, ko so želeli uvesti uradni nemški jezik po vsej Avstriji in v ta namen
izločiti Galicijo in Dalmacijo.681
Tavčar je slabe razmere na Koroškem orisal v deželnem zboru še enkrat leta 1890, in
sicer kot »barbarsko divjanje« nad Slovenci. Zato je predlagal za ministra za uk nagrobni napis:
»... dilexit iniquitatem, odit justitiam, propterea fuit minister in Austria.«682 In požel veselo
odobravanje z leve strani.683 Nasprotno mu je Schaffer o Koroški in zunanji politiki le na kratko
dejal, da to ni bila stvar deželne zbornice. Koroškim Slovencem ni šlo tako slabo, kot je to
orisoval Tavčar.684
Leta 1903 je koroški deželni zbor sprejel resolucijo, ki jo je vložil Max vitez Burger s
somišljeniki, s katero so izrazili ogorčenje nad poskusi »slovenizacije« sodišč. Vlado so
zaprosili za pomoč. Hkrati so še izrazili, da je bila ureditev popolnoma skladna z zakonom o
enakopravnosti ter prilagojena dejanskim praktičnim potrebam prebivalstva. 685 Ustavoverni
veleposestniki na Kranjskem resolucije niso komentirali.
Koroški deželni zbor je deloval podobno kot štajerski deželni zbor. Dolgih nacionalno
obarvanih polemik ni bilo. Tudi tukaj lahko to v prvi vrsti pripišemo dejstvu, da so bili deželni
poslanci skoraj izključno Nemci.
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13.3 Primorska
Pod pojmom Primorska bom obravnaval Trst z okolico, Goriško in Istro. Na
Primorskem so se čutili Slovenci pod pritiskom Italijanov in obratno.
Na Goriškem so Slovenci sestavljali dve tretjini prebivalstva. Kljub temu so bili v
deželnem zboru zastopani v manjšini. Tudi Italijani niso imeli trdne večine in so tako bili
prisiljeni v sodelovanje. Slovenščina je bila v deželnem zboru enakopravna italijanščini.
Slovenci so razvili relativno močne organizacije in časnike. Slednje predvsem pripisujemo
slovenskim politikom, ki so delovali na Goriškem; Josip Tonkli,686 Dragotin Treo687 itn.688
Na Tržaškem je bil položaj precej drugačen. Okolica Trsta je bila v rokah Slovencev, ki
pa so bili povečini dejavni v agrarnem sektorju. Trst je bil kozmopolitansko mesto. Poleg
Italijanov je v mestu živelo precej Nemcev in Judov. Slovensko politično gibanje so vodili
predvsem slovenski meščani, ki so bili liberalno usmerjeni. Leta 1874 so ustanovili društvo
Edinost, ki je kasneje preraslo v politično društvo celotne Primorske. Leta 1876 so pričeli
izdajati tudi časnik Edinost.689
V Istri je bil odpor Italijanov najhujši. Deželni zbor so trdno držali v svojih rokah in
ostro nastopali proti Slovencem in Hrvatom. Deželo so obravnavali kot italijansko pokrajino.
Posledično je bilo povsem naravno, da so se Slovenci in Hrvati povezali v skupen odpor.690
Z zakonom o osnovnih šolah iz leta 1869 sta dobili tržaška okolica in slovenski del
Goriške osnovne šole z uradnim slovenskim učnim jezikom. A ne Trst in Gorica. Italijanska
večina v istrskem deželnem zboru je uspešno zavirala ustanavljanje slovenskih osnovnih šol.691
Costa je leta 1869 napadel v deželnem zboru predgovornika Kalteneggerja, ki je omenil
§ 19. Po njegovem so se lahko začeli ustavoverni veleposestniki sklicevati na ta člen šele, ko bi
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bile enake pravice podeljene Slovencem v Trstu, Gorici in Istri, kjer so bili zapisniki zgolj
italijanski.692 Kromer je kratko in jedrnato odgovoril, da to ni kranjska zadeva.693
Časnik Laibacher Tagblatt, ki je tudi opazoval razvoj razmer v Istri, Trstu in Gorici je
krivdo za zaostrovanje nacionalnih trenj med Italijani in Slovenci pripisal slednjim ter
njihovemu agresivnemu nastopanju. Iz tega razloga so Italijani leta 1871 objavili program v
časniku Cittadino, po katerem so se zavzeli za združitev vseh treh pokrajin v eno. Slovenci so
seveda temu nasprotovali in pri tem nizali argumente proti, da Italijani niso živeli kompaktno
na celem območju, da niso bili v večini itn. Laibacher Tagblatt je z veseljem povzel slovenske
argumente in jih projeciral na Štajersko ter Koroško.694
V goriškem deželnem zboru je leta 1880 poslanec Tonkli predlagal uvedbo treh
paralelnih srednjih šol za Slovence, Nemce in Italijane. Laibacher Wochenblatt je sicer podpiral
takšen sistem, a je potrojevati srednje šole za tako majhno grofijo označil za absurdno.695
Narodna napredna stranka na Goriškem se je prav tako zavzela za program Zedinjene
Slovenije in za združitev s Hrvaško. Zahtevali so svobodno šolstvo, bili proti zlorabi vere v
politične namene ter se zavzemali za splošno in enako volilno pravico.696
Ustavoverni veleposestniki se praviloma niso ukvarjali s sosednjimi deželami. Bili so
preprosto mnenja, da so bili izvoljeni, da se ukvarjajo z zadevami dežele. Iz tega razloga se niso
želeli ukvarjati z problemi sosednjih dežel. Tudi v časniku Laibacher Tagblatt zasledimo zelo
malo člankov. Izjema je članek o odprtju Srednje sadjarske in vinarske šole v Mariboru, ki jo
časnik pozdravi kot vzgleden primer šole, kjer so učitelji govorili tako nemško kakor slovensko.
Po nastopu Winklerja so ustavoverni veleposestniki prešli v opozicijo. Zaradi
spremenjenih okoliščin na Kranjskem so pričeli obtoževati slovenske politike rušenja deželnega
miru tudi v drugih deželah, recimo primer zahteve Vošnjaka na Koroškem. A hkrati so podprli
zahtevo Tonklija po uvedbi treh paralelnih šol na Goriškem. Pomisleke so imeli le zaradi
stroškov.
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14. Gledališče
Gledališče v Ljubljani je veljajo za najprestižnejšo kulturno ustanovo. Bilo je kulturni
obraz in odraz nekega naroda. V dobi t. i. kulturnega boja se je vsak narod po svoje trudil
dokazati svojo civiliziranost in na nek način intelektualno prevlado tudi skozi kulturo.
Posledično so bile kulturne ustanove in mednje štejemo tudi gledališče, vitalnega pomena za
narod.
Gledališča so svoja finančna sredstva črpala iz številnih virov. Zelo pomemben finančni
delež so pridobili iz deželnih in mestnih finančnih fondov.
Laibacher Tagblatt je izredno kritiziral stališče, ki ga je v šestdesetih letih do gledališča
zavzemal Bleiweis s svojimi somišljeniki. Leta 1863 je Bleiweis predlagal, da bi gledališče
izločili iz seznama deželnih institucij. Leta 1865 so nato slovenski poslanci spremenili svoje
poglede in zahtevali, da je gledališče omogočilo izvedbo vsaj ene slovenske predstave enkrat
tedensko, kar so tudi dobili. Zataknilo se je pri slovenskih gledaliških delih in slovenskih
igralcih. Laibacher Tagblatt je ob tem pripomnil, da so Bleiweisu in njegovim somišljenikom
privoščili uspeh, a v tistem trenutku je slabo kazalo tudi z gledalci.697
Na slovenski strani so leta 1866 v podporo slovenske gledališke dejavnosti ustanovili
Dramatično društvo.698
Na XVIII. seji leta 1868 se je prvič odprlo to sporno vprašanje – gledališče. Prvi
govornik, Toman, se je javno zavzel za slovensko gledališče.699 Odgovarjal mu je Kromer, da
to v praksi ni bilo izvedljivo, ker gledališče ni imelo dovolj slovenskih sodelavcev ter se
spraševal, ali naj zaradi tega preneha delovati tudi nemško gledališče. V zraku je namreč viselo
nasprotovanje financiranja gledališča s strani dežele, s strani slovenskih poslancev. Hkrati je
poudarjal koristnost gledališča za učenje nemščine in omike. S temi besedami je že razburil
zbor. V nadaljevanju je podal še argument, da so donatorji donirali denar za nemško gledališče,
a ne za slovensko. V takem primeru bi se lahko donatorji tudi umaknili.700 Umik bi za gledališče
imel resne finančne posledice. Za govorniški oder je takoj skočil razburjeni Bleiweis. Kromerja
je označil za germanizatorja in mu očital odrekanje gledališča Slovencem z argumentom, da ni
dovolj slovenskih sodelavcev. Že v naslednjem hipu je Bleiweis moral priznati, da resnično ni
bilo dovolj slovenskih sodelavcev. Nadalje je tudi potrdil trditev Kromerja, da slovensko
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podeželsko prebivalstvo ni obiskovalo gledališča. Zato je predlagal izločitev gledališča iz
pristojnosti dežele in vključitev v pristojnost mesta, kot so to storili v Celovcu.701 Še ostreje je
za njim nastopil Toman z besedami: »Kromer trdi, da je omika le nemška zadeva.« S čimer je
želel reči, da je Kromer trdil, da ostali narodi niso bili sposobni omike. Vendar tega Kromer ni
trdil in to tudi ni bil njegov namen. Nato je posegel še globlje, da so v nemško gledališče hodili
samo povzdignjenci.702 V mislih je seveda imel nemškutarje in hkrati podtikal, da tudi Nemci
niso hodili v nemško gledališče. Sledila je obramba Kromerja, ki je potrdil svojo podporo
slovenskemu gledališču, a ponovno poudaril primanjkljaj slovenskih gledaliških sodelavcev.
Nadalje je odgovoril Bleiweisovi trditvi, da so slovenske predstave bile bolje obiskane.
Slovenske predstave so bile 2–3-krat letno in takrat so prišli »vsi« Slovenci. Finančno gledano,
je zatrdil Kromer, je gledališče našlo za slovenske predstave le toliko donatorjev, da se je lahko
predstave izvajalo 1-krat mesečno. S tem je opomnil slovenske poslance na premajhno
zavedanje in pripravljenost doniranja za kulturne projekte in programe. Slovenske obtožbe je
na koncu označil kot politične fraze.703 K besedi se je javil še Svetec: »Kromer trdi, da hočemo
spodriniti nemščino iz gledališča.« Toda tega Kromer ni niti z eno besedo trdil. Tudi Svetec je
moral priznati, kakor je že pred njim trdil Kromer, da ni bilo dovolj slovenskih gledaliških
sodelavcev in zato je bilo potrebno bolj podpirati slovensko kakor nemško gledališče. Na koncu
se je zavzel še za enakopravnost.
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Kot lahko vidimo, so argumenti ustavovernih

veleposestnikov bazirali na realnih problemih, kar so morali priznavati tudi slovenski poslanci.
V oči zbode, da so slovenski poslanci kar dvakrat pripisali Kromerju besede, ki jih ni izrekel.
X. seja leta 1878 je bila ponovno zanimiva. Ljubljansko Dramatično društvo je zaprosilo
za subvencijo iz gledališkega sklada in posledično se je razvila razprava o gledališču. Vošnjak
je nastopil kot prvi govorec. Najprej je obtožil Deschmanna ponarejanja dokumentov.
Deschmann je namreč bil poročevalec finančnega odseka in je po Vošnjakovem prepričanju
slovenskemu gledališču odvzel 3.458 gld. Ob tem se je še ponorčeval iz njega: »Takega
financijeja bi želel našim bratom Ogrom in gotovo bi jim popravil deficit tako.« Deschmanna
je tudi obtožil germanizacije gledališča in ga spraševal, kje je pisalo, da se ni smelo nameniti
niti krajcarja za slovensko gledališče. Ostro je napadel nemško večino in s tem njihovo
vsiljevanje, kot je dejal. Prepričan je bil, da je Deschmann kar precej stvari spremenil v korist
nemštva. Njegov namig je bil zavrnitev predloga Deschmanna in sprejetje predloga deželnega
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odbora ter podpora ljubljanskemu dramatičnemu društvu v višini 2.400 gld. 705 Schrey se je
odzval na Vošnjakove obtožbe. Razložil mu je posamezne pogodbe in uredbe ter na nek način
dejal, da so pred tem denar delili precej po svoje. Skliceval se je na donatorje, preko katerih je
bilo gledališče vezano in ti so želeli nemške gledališke predstave. Strinjal se je z Vošnjakom,
da je gledališče v preteklosti priredilo francosko in italijansko govoreče predstave, a ga
opozoril, da niso bile sofinancirane. Zavrnil je trditve, da se ga je želelo pokopati. Opozoril je
na njegovo skromno dejavnost. V celem poletju in septembru niso priredili niti ene slovenske
predstave. Neresnična je bila tudi trditev, da niso namenili niti krajcarja za slovensko gledališče.
Namenili so mu 1.000 gld., kar je sicer bilo precej manj, kot so zahtevali. Zahtevali so namreč
2.400 gld. Po njegovem so denar pravično razdelili.706 Potočnik je na kratko odgovoril, da
predstave bodo in da so že vnaprej vedeli, da jim ne bo odobren tako visok znesek.707 K besedi
se je ponovno oglasil Vošnjak in niti z besedo ni oporekal Schreyu. Zahteval je, da se enak
znesek kot nemškemu gledališču, nameni tudi slovenskemu, kot je to bilo na Češkem.708 Ker
se nihče ni prijavil k besedi, jo je dobil poročevalec Deschmann. Zavrnil je Vošnjakove očitke,
da je bil sovražno nastrojen do slovenskega gledališča. Ponovno je opozoril, da so imeli do
donatorjev določene obveznosti: »V tem oziru ima gledališki fond določene obveznosti, ki jih
mora izpolnjevati. Skrbeti mora za stavbo in predstave. Seveda ne le za nemške predstave
temveč tudi italijanske in mogoče bo Dramatično društvo sposobno na račun [op. a.
gledališkega fonda] organizirati tudi slovenske predstave. Iz tega razloga sem iz poročila
namerno izpustil poudarek, da je vsota 1200 fl. namenjena le nemškim predstavam. Dejal sem:
»Omenjeni znesek je namenjen gledališkemu fondu.« To je bil tudi namen predloga, ki je bil
podan finančnemu odboru. Nisem simpatizer nemškega gledališča. Gledališče stoji v Ljubljani
in vsako sezono se morajo podeliti finančna sredstva. Seveda pod vodstvom direktorja, ki
izpolnjuje vse zahteve. Ni bil moj namen postavljati ovire slovenskemu gledališču. Nasprotno,
celo podpiram jih. Na ta način se zvišuje izobrazba naroda.« Deschmann se tako niti z besedico
ni opredelil proti slovenskemu gledališču, temveč ravno nasprotno. Opozoril je na slabo
delovanje ljubljanskega Dramatičnega društva na področju gledališča in zato tudi upravičeval
argument o neupravičenosti tako visokega podpornega zneska.709 Vošnjakov predlog je padel
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in nadaljevalo se je s specialno razpravo. Govornik Zarnik je izrazil veselje nad tem, da je
poročevalec Deschmann namenil 1.000 gld. ljubljanskemu Dramatičnemu društvu. Omenil je,
da je od začetka bil Deschmann proti kakršni podpori temu društvu v gledališkem odboru.
Priznal je: »... ker moram reči, akoravno društvo ni imelo vspeha glede dramatike, glede
izvirnih proizvodov, imelo je vendar vspeh, in to pripoznajo vsi, da je lepo delovalo na
izobraženje in oglajenje slovenščine v Ljubljani. Ljudje sedaj mnogo lepše govore, kakor pa so
poprej tolkli kranjsko »špraho«.« Zarnik je tako priznal slabo delovanje društva na področju
gledališča. Dejal je tudi, da je društvo z odtegnjenimi 1.400 gld. še slabše delovalo. Sicer so
gledališča z obiskom imela povsod težave. Gradec je imel težave z vzdrževanjem dveh
gledališč. Celovec je moral leta 1877 celo zapreti in razpustiti Stettin. Razlag je prosil, da so se
ljubljanskemu Dramatičnemu društvu enkrat mesečno namenili dnevi igranja v gledališču ob
nedeljah ali praznikah, ker več niso potrebovali in predlog je bil sprejet.710 Deschmann je k
temu pristavil, da bi v poštev prišle tudi sobote ali dnevi sejmov.711
Gledališče se je ponovno omenilo šele leta 1895 v okviru finančne razprave. Žitnik je
najprej poudaril, da se je izven teme oglasil le, kadar je bil napaden. Tudi tokrat je šlo za enak
primer. Napadli so ga namreč iz liberalnega tabora na različne načine, ker ga je točno zanimalo,
zakaj so umestili še dodatnih neodobrenih 33.687 gld. za stavbo gledališča. Dodatno ga je
motilo dejstvo, da so leta 1888 odobrili za gradnjo nove gledališke stavbe 190.000 gld. Končni
strošek je znašal 299.767 gld. in 22 1/3 kr. K temu so morali prišteti še globo v višini 10.800
gld., tako da je bil končni znesek 310.000 gld. Poudaril je, da do tedaj še ni dobil odgovora. Še
enkrat je zatrdil, da je podpiral tako slovenske kakor nemške predstave. Zato je tudi podpiral
podporo za gledališke predstave v višini 10.000 gld. Hkrati je zabrusil liberalnemu taboru, naj
ločijo pri napadu nanj previsoke stroške gradnje od podpore predstavam.712 Schaffer je opozoril
Žitnika, da ni mogel narediti natančnega izračuna gledališča kot je to želel, ker se je deželni
zbor odločil izdelavo te študije zahtevati drugič.713
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Debate, ki so zadevale gledališče, je v prvi vrsti zaznamovalo vprašanje, koliko predstav
se je vršilo v katerem jeziku. Nekateri slovenski poslanci so celo zahtevali enako število
predstav v slovenskem in nemškem jeziku. Ustavoverni veleposestniki se niti enkrat niso
opredelili proti slovenskim gledališkim predstavam. Svoje slovenske kolege so le opozarjali na
dejanske probleme. Ni bilo dovolj slovenskih igralcev in slovenske gledališke predstave so bile
slabo obiskovane.

15. Šolstvo
Šolstvo so krojili trije veliki problemi. Prvi je bil učni jezik, ki je bil pomemben iz več
vidikov. Prvi vidik je bilo priznanje in status nekega jezika. Jezik, ki se ga ni poučevalo, je imel
status narečja. Drugi vidik je bil prehod otrok iz maternega jezika na drug (tuji) učni jezik. Imeli
so težave pri sledenju in razumevanju snovi. Tretji vidik je bil razvoj jezika. Jezik, ki se ni
poučeval, se je težje razvijal. Četrti vidik, da jezik, ki ni bil priznan, ni imel toliko privržencev
oz. ga je doletela enaka usoda kot narečja – vedno več govorcev ga je opuščalo. To je bilo še
posebej nevarno, ker ga je opuščal po večini intelektualni sloj, ki bi ravno moral skrbeti za
njegov razvoj.
Drugi problem ni bil nacionalen, ampak ideološki, in sicer vpliv Cerkve na šolstvo. Po
boju proti jezuitom in negativno izkušnjo z njihovim vplivom, so postali liberalci izredno
previdni in sovražni do Cerkve. Problem je bil delno povezan tudi s kulturno-nacionalnim
bojem. Slovenska duhovščina je v 19. stoletju namreč dolgo časa tvorila »glavo« slovenstva.
Bili so t. i. večinski intelektualni sloj.
Tretji problem je t. i. patriotični ali patriotski. Ena izmed glavnih nalog šolstva je bila
in je v veliki večini držav še danes – učencem privzgojiti domoljubje. Pogosto to poteka preko
jezika in zgodovine. Habsburška monarhija je v tem pogledu imela problem, saj so v njej živeli
narodi, ki so govorili različne jezike ter niso imeli skupne zgodovine. Govora je seveda o t. i.
antični mitologiji. Tako so Nemci gradili svojo zgodovino na Germanih, slovanski narodi na
Slovanih, Madžari na nomadskih Madžarih itn.714 Ta raznolikost je v sebi skrivala gradivo za
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napetosti. Ni toliko povezovala med seboj habsburške narode, temveč jih je veliko bolj delila.
Posledično so kot povezovalni element učili pripadnost do dežele, monarhije in cesarja. Cesar
Franc Jožef I. je tako postal »oče« narodov. Ta sistem je dobro uspeval do njegove smrti.715
Še en problem je obstajal le na slovenski strani in se je imenoval pomanjkanje učnega
gradiva v slovenskem jeziku. Pesnik Anastasius Grün naj bi slovenskim poslancem v razpravi
nekoč dejal, da je mogoče odnesti celotno slovensko literaturo pod eno roko.716
Uvod v šolstvu je naredil Laibacher Tagblatt. Ta je v članku leta 1868 podrobno razložil
zakonski osnutek o enakopravnosti slovenščine v šolah in uradih. Pri tem v članku niti enkrat
ni bilo izraženo nasprotovanje. Še več, v članku se zagovarja uvedbo slovenščine in s tem
enakopravnost. V Laibacher Tagblatt so tako bili povsem prepričani v iskrenost in poštenost
projekta. Verjeli so, da bo možno sožitje obeh jezikov.717 V naslednjem članku lahko preberemo
že začudenje Laibacher Tagblatt nad tem, da se je s slovenske strani dosledno zahtevalo, da se
prične s poučevanjem nemščine kolikor mogoče pozno. Laibacher Tagblatt je pri tem opozarjal
na škodljivost takega šolskega načrta, ker je to pomenilo padec znanja nemščine med učenci.
Laibacher Tagblatt je tudi motilo, da s slovenske strani niso predložili niti enega dokaza v
pozitivnost tega načrta, le prazne politične floskule. Citirali so tudi iz Bleiweisovega šolskega
načrta, kjer je bilo zapisano, da niti 10 % prebivalstva ni potrebovalo nemščine v vsakdanjem
življenju ter da so vsi argumenti o potrebnem znanju nemščine bazirali na izkušnjah, ko je
slovenščina bila nepriznan jezik. Iz vseh naštetih dejstev se je nato sklepalo, da je bil cilj
Bleiweisa in njegovih pristašev nemščino povsem izriniti ter da naslednje generacije ne bi znale
niti besedice nemško. 718 Zato je Laibacher Tagblatt ob vprašanju poučevalnega jezika na
srednjih šolah zavrnil Bleiweisov načrt, ki je predvideval, da bi se polovica predmetov
poučevala v slovenščini in polovica v nemščini. Veliko bolj so se nagibali k uvedbi slovenskih
in nemških paralelk.719
Leta 1869 sprejet osnovnošolski zakon je odvzel nadzor nad šolo duhovščini in podredil
nadzor deželnim šolskim svetom. Uvedla se je obvezna osemletna šolska obveznost in
moderniziran pouk. Slovenščina je postala uradni učni jezik na Kranjskem, slovenskem delu
Goriške, tržaški okolici in v nekaterih občinah na Štajerskem. Ni bila uradni učni jezik v Gorici
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in Trstu. Počasi je raslo število slovenskih šol tudi v Istri, kjer je italijanska večina v deželnem
zboru ostro nasprotovala slovenščini. Enake razmere so vladale tudi na Koroškem.720
Na seji leta 1868 se je Deschmann najprej na dolgo in široko razgovoril o šolstvu. Kot
liberalec je bil proti duhovščini v šoli. Duhovščino je obtožil, da je delala za slovenstvo in
vprašal naravnost, če je delala tudi za avstrijstvo.721 S tem je namigoval na veleizdajstvo. V
bran je stopil Svetec. Deschmannu je odgovoril, da z ničemer niso množili duhovnike v šolah,
sledili so le uredbi vlade. Poudaril je, da duhovniki niso nikoli zaustavljali šolstva, ampak sta
to počeli vlada in birokracija. Po mnenju Svetca je Deschmann bil za to mnenja, da je šolstvo
nazadovalo, ker se otroci niso naučili dovolj nemškega jezika. Svetec je menil, da so šole dobro
vzgajale Avstrijce. Nato je prešel v napad na ustavoverne veleposestnike – tisti, ki so hoteli
ponemčevanje, niso delali za Avstrijo, ampak za severnega soseda. Na koncu je obtožil še
Laibacher Tagblatt hujskanja med Nemci in Slovenci.722 Tako je Svetec na koncu ubil dve
muhi na en mah. Obtožil ustavoverne veleposestnike veleizdaje in netenja nemira. Deschmann
je povsem na kratko pozval, da Laibacher Tagblatt ni hujskal.723 Nato se je razprava vrtela
okoli duhovščine in njenih zaslug. Pri tem so ustavoverni veleposestniki ostali na svojem
negativnem stališču proti duhovščini. Slovenski poslanci so jo branili.
Na XX. seji se je v deželnem zboru nadaljevala razprava med ustavovernimi
veleposestniki in slovenskimi poslanci o šolstvu. Kromer je zagovarjal trditev, da se je vsem
bolje godilo, ko še ni bilo nacionalnih razprtij in so kranjski dijaki hodili svoje znanje napajat
v druge avstrijske dežele. Proti njegovim trditvam se je uprl Svetec, da je bil mir lažen, ker so
bili Slovenci politično mrtvi. Svetec je trdil, da niso bili proti poštenim in pravičnim Nemcem.
Bili so proti renegatom in Nemcem, ki so zatirali Slovence. Prav gotovo je ta očitek letel tudi
na Deschmanna. Oporekal je, da so dijaki znali več, ko so hodili izključno v nemške šole.
Trditve Kromerja je ovrgel: »Gospod Kromer je rekel, da ta princip, da je učni jezik najbolji
materinski jezik, ni rezničen, zakaj če bi ta princip resničen bil, potlej bi morali Eskimos,
Botitüdi in Indijanci v severni Ameriki naj imenitnejši ljudje biti. Jaz bi na to odgovoril: Ko bi
ta princip ne bil resničen, bi morali Nemci in drugi pravi bedaki biti, ki se ravno v svojem
materinskem jeziku podučujejo in imajo povsod materinski jezik za učni jezik. (Smeh v
dvorani.)« Svetec je predlagal, naj Nemci ustanovijo svoje privatne šole ali pošljejo svoje
otroke na šolanje drugam, če se ne strinjajo s poučevanjem v slovenskem jeziku na Kranjskem.
720

Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države, 88; Ciperle Jože in Vovko Andrej, Šolstvo na
Slovenskem skozi stoletja, Slovenski šolski muzej, Ljubljana 1987, 61; Melik, Slovenci, 388.
721
Stenografski zapisnik XIX. seje DZK, 18. 9. 1868, 438–441.
722
Prav tam, 441–443.
723
Prav tam, 443.
184

Vse peticije Pro in Contra poučevanju v slovenskem jeziku je zavrnil kot manipulativno
sredstvo. Po mnenju Svetca »kranjski« narod ne bi volil slovenskih poslancev, če bi bil proti
poučevanju v maternem jeziku. Nasprotnikom je svetoval tudi o ekonomski prihodnosti. Po
njegovem je bila slovenščina kot slovanski jezik potrebna, saj so se odpirali slovanski trgi na
Balkanu in v Rusiji z železniškimi povezavami. Zavrnil je očitke o usmerjenosti k Rusiji,
zavračal je veleizdajo. Ob silovitem govoru so ustavoverni veleposestniki zahtevali zaključek
razprave. Svetec se ni dal kar tako in je nadaljeval z vnovičnim napadom na ustavoverne
veleposestnike. Očital jim je načrtno kršenje ustave – § 19 724 –, ki je dajala pravico vsem
narodom do izobraževanja v lastnem jeziku: »Sploh, gospoda moja, ne morem drugače, kakor
da se čudim ravnanju konstitucijonalnega društva in tistim, kteri ga držijo. Oni pravijo, da so
konstitucijonalno društvo, in tukaj se vidi, da so se v tej reči postavili naravnost proti ustavi,
proti konstituciji. K temu je pritegnil tudi Bleiweis: »Kdor je ravnokar slišal šolski postavi
nasprotne in včasi prav strupene besede, misliti si mora, da ne živimo v ustavni Avstriji, zakaj
ravno tisti možje, ki se v enomer imenujejo `verfassungstreu` ravno ti možje enoglasno zapirajo
vrata norodni ravnopravnosti v naših šolah.«725 Razprava je ostala do konca burna in čustvena.
Ustavoverni veleposestniki so zagovarjali, da bi za otroke bilo dobro, da bi se čimprej naučili
nemško. Temu so nasprotovali slovenski poslanci z dejstvi, da so se otroci največ naučili, če so
se izobraževali v maternem jeziku itn.
Junija 1869 je Laibacher Tagblatt na osnovi dogodkov, ki so se zvrstili in bili vsi
naperjeni proti Nemcem, zapisal: »Ni namen klerikalcev dvig slovenskega jezika in literature,
temveč popolna odstranitev nemškega elementa.« Nato je še objavil prevedeno vsebino brošure
»Kaj zahteva slovenski jezik« s komentarjem. Laibacher Tagblatt je opozarjal, da so govorniki
ob taborih in v takšnih brošurah načrtno hujskali slovenski narod proti Nemcem. Laibacher
Tagblatt je izrazil začudenje, da se je slovenska stran začela radikalizirati in to ravno v času, ko
so se začeli liberalni procesi v javni upravi ter šolstvu.726
Tavčar se je na XI. seji leta 1869 skliceval za šolstvo, kjer bi sodelovala tudi Cerkev. Po
njegovem mnenju se je delala napaka, ko se je vzgajalo neverne ljudi.727 Pritegnil mu je tudi
Toman ter še dodal, da je po njegovem vlada presegla svoje pristojnosti z vmešavanjem v
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»Jeder Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache; die
Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichen Leben wird vom Staate
anerkannt.«
Stenografski zapisnik VIII. seje DZK, 1. 10. 1869, 52.
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Stenografski zapisnik XX. seje DZK, 1. 10. 1868, 476–492.
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»Nicht die Hebung der slovenischen Sprache und Literatur ist die Tendenz der Klerikalen, sondern die völlige
Beseitigung des deutschen Elementes ...«
Wie das slovenische Volk belehrt wird, Laibacher Tagblatt, 19. 6. 1869, 1 in 2.
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Stenografski zapisnik XI. seje DZK, 8. 10. 1869, 91–93.
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deželno šolsko nadzorništvo. Po njegovem sta namreč 11. in 13. § ustave dajala pravico nad
šolskim nadzorništvom le deželi. Vlada se je ravno preko šolskega nadzorništva želela dokopati
do nadzora nad šolami.728 Do besede je prišel tudi Kromer in najprej komentiral Tavčarjev
govor. Ob tem je dejal, da je Tavčar trdil, da bodo otroci zmedeni in ne bodo vedeli h komu
spadajo in katero vodstvo naj upoštevajo. Pri tem je imel v mislih, da bi lahko prišlo do različnih
interpretacij s strani duhovnika na eni strani in učitelja na drugi strani. Ker Tavčar tega ni izrekel
v taki obliki, mu je zaklical iz klopi: »Narobe!« Kritiziral je ravnanje podeželskega
prebivalstva, ki se je v veliki meri samo odločalo, koliko in kako dolgo so šolali otroke. V večini
primerov je imelo delo na kmetiji prednost pred šolo in otroci tu niso napredovali: »Zatorej je
čas dozorel, da starši svojim otrokom omogočijo boljšo izobrazbo, kot je to bilo do sedaj.« V
nadaljevanju je dejal, da zakon daje Cerkvi, kar ji gre. Naloga verskih učiteljev je, da stopajo v
korak s šolstvom. »Želim si zakone, ki naše otroke razsvetlijo in jim dajo zdravo izobrazbo ter
hkrati iztrebijo praznoverje. Dobro!« Na koncu je še opozoril, da je naloga šole bila izobraziti
ljudi in iz njih narediti dobre državljane, ki so hkrati lahko tudi zelo verni.729 Sledil je kratek
govor Svetca, ki je najprej dokazoval, da je siljenje otrok obiskovati šolo neliberalno. Branil in
upravičeval je upor duhovščine z argumentom, da je le nasprotovala vsiljeni ustavi –
oktroirani.730 Na podlagi tega je za Svetca bil upor duhovščine povsem legitimen in upravičen
ter ga je podpiral. K besedi se je prijavil tudi Deschmann in jo tudi dobil. Najprej se je začudil,
da so (slovenski) konservativci naenkrat tako začeli braniti svobodo in s tem posledično delno
tudi liberalizem. Pritrdil je, da je Kromer napačno interpretiral Tavčarja. Po njegovem je
duhovščino najbolj bolelo, da so v šolah izgubljali vpliv.731 V protinapad je ponovno prešel
Svetec in prebral 4. § ustave: »Vsaki Cerkvi ali verski skupnosti je dovoljeno, da z lastnimi
sredstvi ustanavlja in vzdržuje lastne šole. Le-te pa so podrejene šolskim zakonom. Pravice in
priznanje javne šole lahko pridobijo le, če izpolnjujejo vse zakonske zahteve.«732 A Svetec je
ob tem pozabljal, da je ta člen zakona govoril o zasebnih šolah, ki so lahko bile ustanovljene s
strani verskih organizacij. Razprava se je vrtela okoli javnih šol. Tavčarja je podprl tudi Costa
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Prav tam, 93 in 94.
»Es ist daher an der Zeit, dass die Eltern verhalten werden, ihren Kindern eine bessere Erziehung zu geben,
als es bisher geschah.
Ich wünsche Gesetze, welche unsere Kinder immer mehr wecken, welche eine wirklich gesunde Erziehung zur
vollen Geltung bringen, welche jedoch auch den Aberglauben so viel als möglich ausrotten. (Bravo! – dobro!)«
Prav tam, 94 in 95.
730
Prav tam, 95.
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Prav tam, 95 in 96.
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»Es steht jeder Kirche oder Religionsgesellschaft frei, aus ihren Mitteln Schulen für den Unterricht der Jugend
von bestimmten Glaubensbekenntnissen zu errichten und zu erhalten. Dieselben sind jedoch den Gesetzen für das
Unterichtswesen unterworfen und können die Zuerkennung der Rechte einer öffentlichen Lehranstalt nur dann in
Anspruch nehmen, wenn allen gesetzlichen Bedingungen für die Erwerbung dieser Rechte entsprochen wird.«
Prav tam, 96.
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in ob tem opozoril, da je bilo že vse sklenjeno in da so lahko izrazili le svoje nestrinjanje s tako
ureditvijo, kar so tudi bili dolžni. Poslance je opomnil, da so bila stališča obeh strani tako
različna že v osnovi, da jih tudi enotedensko pregovarjanje ne bi zbližalo. Glavna razlika je bila,
da so konservativci vedeli, da znanje izvira iz vere. Liberalci so ločevali med znanjem in vero
ter ju med seboj niso povezovali oz. prepletali.733 Kaltenegger je bil prvi, ki je opozoril, da je
ustava ločila šole na laične javne in verske zasebne.734 Tako je pograbil argument, ki mu ga je
ponudil Svetec s citiranjem ustave. Toman je tako kot ostali slovenski poslanci zagovarjal vero
in duhovščino. Pri tem je poudaril, da je bila duhovščina najbolj zaslužna za izobraževanje
podeželskega prebivalstva.735 Nato je razprava prešla na vprašanje, ali je lahko kaplan oz. vikar
nadomeščal duhovnika v šolskem svetu.
Okoli šolstva se je razprava razvila ponovno na XVIII. seji istega leta. Prvi govornik je
bil deželni predsednik Conrad pl. Eybesfeld. Obrazložil je, da je vlada vztrajala na § 19, ki je
vsaki nacionalnosti omogočal izobraževanje v lastnem jeziku. Vlada ni podpirala nenadne
spremembe nemških srednjih šol v slovenske, kar bi škodilo pedagoškemu procesu, je pa
nameravala ustanavljati nove slovenske srednje šole, kakor hitro bi bili na voljo tudi slovenski
učitelji.736 K besedi se je priglasil Deschmann in izpostavil primer Idrije, ki je hotela imeti tudi
nemško šolo. Ob tem je Deschmann ostro napadel slovensko stran: »Dr. Zarniku je najbolj všeč
kar je pred kratkim izrekel. V vprašanju jezika se mora nekaj zgoditi. Uradovati se mora v
slovenskem jeziku in gimnazije morajo biti povsem slovenske. Kaj pomeni izraz enakopravnost
za Vas. Občinam niti ne dovolite, da bi lahko samostojno ustanovile nemške šole. Jaz lahko
glasujem le ZA jezikovni zakon, ki bi se glasil: Na Kranjskem se sme ustanavljati šole s
slovenskim in nemškim poučevalnim jezikom. Vsak Kranjec ima pravico obiskovati eno ali
drugo šolo. Pika. Veselost, dobro!«737 Deschmann je izpostavil, da Slovenci niso zagovarjali
enakopravnosti, ampak slovenizacijo dežele in posledično uničenje nemškega elementa v
deželi. Svetec se je najprej obregnil ob besede deželnega predsednika in dokazoval, da je imela
dežela pravico odločati o tem, kateri jezik se je v šolah poučeval. Problem je bil, kdo lahko

733

Prav tam.
Prav tam, 96 in 97.
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Prav tam, 97.
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Stenografski zapisnik XVIII. seje DZK, 21. 10. 1869, 214 in 215.
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»Dr. Zarnik, welche er vor kurzem ausgesprochen hat, am besten gefällt. Es muss etwas in der Sprachenfrage
geschehen, es muss slovenisch amtirt, es müssen die Gymnasien vollständig slovenisirt werden. Was soll das Wort
»Gleichberechtigung« in Ihrem Munden bedeuten, wenn Sie nicht einmal den Gemeinden das Recht gewahrt
wissen wollen, für sich allenfalls auch deutsche Schulen zu gründen. Ich könnte nur für ein Sprachengesetz
stimmen, welches also lauten müsste: »In Krain können Volksschulen mit deutscher und mit slovenischer
Unterrichtssprache gegründet werden. Jeder Krainer ist zu dem Besuche der einen oder der anderen Schule
berechtigt.« Punctum. (Heiterkeit, bravo! – Veselost, dobro!)«
Prav tam, 215 in 216.
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odloča o jeziku v šolah. Pri zasebnih šolah je to bilo jasno. Pri javnih je nastal problem. Slovenci
so hoteli izključno slovenske šole na Kranjskem, z izjemo Kočevja, tu so kršili ustavo, ki je
vsakemu narodu v posamezni deželi priznavala šolanje v lastnem jeziku. Deschmannu je
odgovoril z razlago, kaj je javna in kaj zasebna šola.738 Deschmann ni popustil. Vprašal je, če
skupnosti, ki so ustanovile javno šolo, nimajo pravice nad izbiro učnega jezika in je ta pravica
pridržana deželi, kako potem lahko zagotovijo nekršenje § 19.739 Kromer je šel še dlje: »On
(Svetec) je povsem spregledal, da ta paragraf (19.) govori o enakopravnosti. Ne govori o
dolžnostih, prisilah ali obveznem jeziku, ki bi ga lahko zapovedal kakšen narod nad drugim.«
Tudi Kromer je vprašal, na kakšen način upravičujejo nekršenje § 19 z uvedbo izključno
slovenskih šol na Kranjskem.740 Ponovno je bil na vrsti slovenski poslanec in to je bil Zarnik.
Najprej se je zahvalil Svetcu za odlično obrazložitev zakonov. Nato se je obregnil ob § 19, da
je imel ta člen zakona čudno zgodovino vpeljave, da je bil vpeljan le zato, da se Nemcem na
Češkem ne bi bilo potrebno učiti češkega jezika. Nato je dejal, da je hotela vlada s tem členom
zakona Slovencem vzeti, kar jim je dala in da je pravi cilj vlade bila germanizacija. Ob tem je
tako razvnel slovenske poslance in poslušalce, da jih je moral predsednik pomiriti z zvoncem.
V nadaljevanju je obrazložil, da vlada hoče preko občinskih svetov doseči, da bi se ti izrekali
za poučevanje v nemškem jeziku in tako širili germanizacijo. S tem je ponovno razvnel
dvorano. Zarnik še ni končal in na vrsti je bil govor deželnega predsednika. Zarnik mu je
podtikal trditev, da je bila slovenščina neprimerna za srednje šole in da enako menijo ministri
na Dunaju, ki tako: »... možje, ki sodijo o slovenskem jeziku kakor slepec o barvah.« S čimer je
ponovno razvnel dvorano ter povzročil smeh. Deželni glavar je tako moral že tretjič uporabiti
zvonec. Deschmannu je očital, da želi na Kranjskem izključno nemške šole. Zaradi tega je
Deschmann tudi protestiral. Opozoril je in to še posebej svoje slovenske kolege, da je bilo
nevarno vse staviti na prevlado v deželno šolsko nadzorstvo. Če bi nemška stranka slučajno
dobila večino, bi dobila nadzor nad deželnim šolskim nadzorstvom. S tem bi bila odprta vrata
germanizaciji. Dvorana je že postala tako hrupna od govora, da je tokrat posegel vmes deželni
glavar Karl pl. Wurzbach-Tannenberg in opozoril poslušalce na galeriji ter se ob tem nerodno
izrazil: »... ich verderbe nicht gerne einen Spass, aber wenn er zu ...[... nerad prekinem Vašo
veselost, ampak če …]« Že v naslednjem hipu je bil prekinjen s strani Zarnika, ki je opozoril
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Prav tam, 216 in 217.
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»Mir scheint jedoch, er (Svetec) habe dabei ganz übersehen dass dieser Paragraph (19.) nur von der
Gleichberechtigung, nicht aber von einer Verpflichtung oder Vergewaltigung und nicht von einer Zwangssprache
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Prav tam, 218.
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deželnega glavarja, da nihče ni v deželnem zboru za zabavo in ga prosil, naj prekliče svoje
besede. Tudi Toman se je oglasil z očitkom, kaj pomeni ta beseda. Deželni glavar se je začel
opravičevati, da je bil narobe razumljen. Zarnik je še naprej vztrajal na opravičilu. Deželni
glavar je podal obrazložitev, da je s tem hotel zaščititi govornika, Zarnika pred hrupom in
motnjami z galerije. Zarnik ni več zahteval opravičila in je nadaljeval z napadom na
Deschmanna in ga še enkrat obtožil germanizacije preko javnih šol. Deschmann se je odzval z
glasnim protestiranjem zoper njegove trditve.741 Ustava je bila na strani Nemcev, a slovenski
poslanci so se požvižgali na § 19. Ponovno je bilo na dnevnem redu podtikanje besed.
Leta 1870 so slovenski poslanci dosegli, kar so želeli. Preko deželnega šolskega odbora
so ukazali vsem mestnim ljudskim šolam izvajati šolski pouk v slovenščini. Pouk v nemščini je
bil postavljen na nižje, na sekundarno mesto in okrnjen. Določili so, da so šolarji morali najprej
obvladati slovenski jezik in šele nato se jim je lahko dodelilo učenje nemškega jezika. Izjemo
sta predstavljala Kočevje in Bela Peč. Kaltenegger je zato v imenu ljubljanskega mestnega sveta
vložil pritožbo proti tej uredbi. Ob tem so se Nemci sklicevali na 6. § šolske ustave, ki je pravico
o odločanju učnega jezika v šolah dodelil tistemu, ki je šolo vzdrževal. Deželni šolski odbor, ki
je bil takrat v rokah Slovencev, se je skliceval na 51. §, na zadnjo alinejo šolsko učne uredbe,
ki jo je izdalo Ministrstvo za uk in bogočastje leta 1870 in je določalo, da je deželni šolski odbor
imel pravico določati učni načrt ter izvedbo na dvojezičnih šolah. Ustavoverni veleposestniki
so bili prepričani, da bi moral deželni šolski odbor upoštevati mnenje vzdrževalcev šol in
odločati na podlagi njihovega poročila. Za Laibacher Tagblatt je bilo očitno, da je bil cilj iz šol
vreči nemški pouk. V prvem razredu tako pouk sploh ne bi potekal v nemškem jeziku. V višjih
razredih bi ga omejili na največ 4 ure tedensko. Šole in občine, ki ne bi sledile temu priporočilu,
bi bile »nemškutarske«. Laibacher Tagblatt je ob tem še poudaril, da so v Ljubljani, kljub
visokim stroškom, uvedli precej slovenskih paralelk in tako želeli rešiti problem. Na koncu je
časnik še izrekel ogorčenje nad vlado, ki je dopuščala takšne uredbe, ki so bile v nasprotju s §
19.742 Časnik je navajal popolnoma enake argumente kot člani ustavovernih veleposestnikov v
deželnem zboru. Tako so zagovarjali pouk v nemščini, ker je bila tako mladini prihodnost širše
odprta, lažje so nadaljevali šolanje, ker ni bilo dovolj učbenikov in knjig v slovenščini itn. Tako
kot poslanci tudi časnik ni niti z eno besedo nasprotoval pouku v slovenščini. Seveda so
nasprotovali predvideni ukinitvi oz. okrnitvi pouka v nemškem jeziku. To ne pomeni, da so
želeli ustavoverni veleposestniki iti v nasprotno skrajnost – imeti pouk izključno v nemščini.743
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Prav tam, 217 in 218.
Ein Ukas des Landesschulrathes für Krain, Laibacher Tagblatt, 7. 1. 1871, 1 in 2; Kolmer, Parlament und
Verfassung in Österreich, 183.
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Naslednja razprava, ki je bila zanimiva, je bila šele leta 1872. Prvi govornik je bil
Tavčar, ki je govoril o kršenju pravic kristjanom, ker so lahko svoje otroke vpisali le v laične
šole, ker drugih še ni bilo.744 Deschmann se je začudil, da je »župnik«745 Tavčar ponovno odprl
to razpravo, ker so se s tako ureditvijo strinjali tudi duhovniki v šolskih odborih. O Tavčarjevem
poudarjanju, da je tako šola prisilna zadeva, je odgovarjal, da mora šola izpolniti nalogo –
vzgojiti izobražene državljane.746 Razprava je nato prešla na posamezne člene zakona nove
šolske deželne ustave. Na vrsti je bil § 17, ki je govoril, da bi morali otroci obiskovati šolo od
6. do 12. leta starosti.747 Costa je najprej opozoril na različnost razmer v deželi. Generalna
vpeljava obiskovanja šol od 6. do 14. leta starosti se mu ni zdela smiselna in bi za seboj
potegnila tudi velike stroške. Predlagal je, da bi na podeželju veljalo obiskovanje šole od 6. do
12. leta starosti. V mestih in trgih, ki so imeli tri ali večrazredne šole, pa do 14. leta starosti.
Zaradi okrajnih razmer bi dal okrajnim šolskim odborom možnost določitve začetka
obiskovanja šole šele z dopolnjenim 7. ali 8. letom starosti. 748 Razlag se je strinjal s
predgovornikom, da so v deželi bile precejšne razlike, a je opozoril, da so ljudje potrebovali
čim več šolanja. Predlog Coste je po njegovem bil korak nazaj. Argumente, da so starši doma
potrebovali otroke za delo, je zavrnil: »... da otroci pri takih majhnih opravilih niso potrebni
od zore do mraka in če so neke urice navadno le štiri vsaki dan v šoli, in če med poldnevom
tam ostanejo, še ostane zjutraj in zvečer dosti časa za taka opravila, ter pričakovati smemo, da
bodo pametni starši korist svojih otrok nekoliko v ozir vzeli ter priznali potrebo odgoje in
poduka svojih otrok, pričakovati je, da bodo živino manj ljubili, kakor lastne otroke (pohvala –
Beifall).« Njegov predlog je bil ravno nasproten Costi. Predlagal je, da bi otroci morali po
dokončani ljudski šoli obiskovati nadaljevalno šolo ob nedeljah in praznikih do dopolnjenega
15. leta starosti. Menil je tudi, da so potrebovali vsi stanovi šolo, tudi kmečki. Po njegovem bi
podeželje potrebovalo veliko bolj šolo kot mesta in trgi, ker so razmere na podeželju, kar zadeva
šolstvo, bile veliko slabše.749 Naslednji govornik je bil baron Apfaltern. Najprej je opozoril, da
je le manjšina šolskih odborov podpirala predlog obveznega šolanja do dopolnjenega 14. leta
starosti. Bilo je precej učencev, ki po končani ljudski šoli vseeno niso znali prav računati in
pisati, zato je menil, da bi bilo nujno zboljšanje šolskega sistema. Podpiral in zagovarjal je
predlog šolanja do 14. leta starosti. Skupaj z Razlagom je menil, da otroci pri dopolnjenem 12.
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letu starosti še niso bili sposobni za delo in jim je le-to prej škodilo kot koristilo. Trdil je, da bi
sprejetje obiskovanja šole do 12. leta bilo slabše, kot če bi sprejeli, da je lahko šola prazna in
požel pohvalo med poslanci. Predlagal je, da bi lahko otroci, ki niso kazali talenta ali zaradi
družinskih razmer, zapustijo šolo tudi pri 12. letu starosti, a to bi moral odobriti okrožni šolski
odbor. Na okrožni šolski odbor namreč starši in lokalna skupnost ne bi mogli pritiskati, kot so
to lahko počeli na učitelja ali na lokalni šolski odbor. Govor je prešel v čustveni nagovor: »Moji
gospodje! Dežela Kranjska ni bogata z rudami. V primerjavi z drugimi deželami monarhije je
revna. Slednje dokazuje tudi davčna regulacija, ki je v teku in ne prinaša za prebivalce nič kaj
dobrega. Kljub vsemu moji gospodje! Skriva dežela Kranjska v sebi zaklad, ki je neprecenljive
vrednosti. Moji gospodje! Skriva narod številnih talentov in sposobnosti, ki je izredno delaven
in vztrajen. Moji gospodje dajte temu narodu izobrazbo, ki mu je potrebna za praktično življenje
ter komunikacijo s sosedi in Kranjecu ne bo treba več zavidati sosedom. Postavite temelje z
izobrazbo preko uspešne ljudske šole. Pri tem se ne ozirajte na malenkosti, ki bi Vas omejevale
v Vaši odločitvi. Moji gospodje zagotavljam Vam, četudi morda tega ne boste dočakali, da Vam
bodo zanamci nadvse hvaležni in bodo ta zakon jemali kot standard.« Opozoril je tudi, da
odločitve obiskovanja otrok šole, ne bi smeli prepuščati očetom, ker je marsikateri oče gledal
zelo kratkoročno, ker so menili, da otrok ni potreboval šolanja. Enako kot Razlag je tudi on
menil, da je podeželje veliko bolj potrebovalo dobro šolstvo kot mesto. Podeželski otroci so
namreč pogosto zaradi domačih opravil izostajali od pouka.750 K besedi se je ponovno javil
Tavčar, ki se je počutil poklicanega, da je svoja stališča še enkrat obrazložil. Strinjal se je, da
je potrebovalo podeželje več šolstva kot mesto. Vendar je bilo šolanje težje na podeželju zaradi
materialnega stanja. Kmetje so se upirali predolgemu šolanju. Otroci so zelo hitro pozabljali
naučeno snov, ker je nikjer niso mogli uporabljati, če izvzamemo računanje. Zato ni videl
uspeha v ureditvi, ki bi uzakonila šolanje do 14. leta starosti, kaj šele dlje.751 Deschmann je
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zagovarjal, da bi morali ravno kraji, kjer so imeli otroci podpovprečno znanje, imeti daljše
šolstvo. Podpiral je ustanavljanje »tovarniških šol«. Ni se strinjal s predlogom Coste. Opozoril
je na problem meščanskih šol, ki so bile osemletne, ker bi jim tako zmanjkalo učencev v zadnjih
dveh letnikih. Predlog Razlaga ni podpiral, ker je podvojil šole in v zakonu ni imel osnove.752
Tudi Bleiweis se je prijavil k razpravi, čeprav ni imel namena, kot je sam zatrdil. Razlagovega
predloga o nadaljevalnih šolah ni podpiral in je opozoril, da jih je država ukinila. Zavzel se je
za hitro vpeljavo obrtne in kmetijske šole. Podprl je predlog Tavčarja in ga razlagal v smislu
nadaljnjega izobraževanja, da bi otroci tako čimprej zaključili obvezno šolo.753 K razpravi se je
oglasil tudi Kromer z zagovarjanjem predloga boljšega in daljšega šolanja. Tavčarjev predlog
je zavrnil kot korak nazaj: »… po tem bi nas moralo skrbeti, da bodo naši otroci še naprej živeli
v prvotnem stanju.«754 Zadnjo besedo je imel poročevalec v tej zadevi in to je bil Svetec.
Poudaril je, da so imeli vsi poslanci, ne glede na različnost mnenj, pred očmi korist šolstva za
narod. Nato je poskrbel za presenečenje ter podprl predlog manjšine. Svetec je tako podprl
ustavoverne veleposestnike in v nadaljevanju tudi nanizal argumente proti predlogu večine.755
Leta 1880 so slovenski poslanci poskusili z resolucijo v državnem zboru, s katero so
zahtevali na srednjih šolah pouk v slovenskem jeziku. Najbolj so resoluciji nasprotovali
štajerski nemški poslanci, ker bi bila prizadeta tudi štajerska mesta.756 Tudi v tem primeru se je
pojavilo v javnosti podporno pismo krajanov. Tokrat je prišlo pismo iz Radelj ob Dravi. Pismo
so podpisali okrajni odborniki in 42 posestnikov, ki so se opredelili za Slovence. Podprli niso
slovenske resolucije, ampak so se postavili proti njej. Podpisniki so zagovarjali tezo, da je
znanje nemščine omogočalo dosego višjih funkcij, predvsem v upravi. Čeprav so se nastavljali
v upravi tako nemški kakor slovenski uradniki, je kljub temu bilo znanje nemščine koristno in
je omogočalo boljšo prihodnost. Napadli so slovenske poslance in jim odrekli status
reprezentantov slovenskega naroda. Po njihovem mnenju niso služili slovenskemu narodu, ki
takih zahtev ni zahteval, ampak so služili duhovščini.757
VII. seja 1881. leta je bila v znamenju proračuna za šolstvo. Poročevalec je bil Schrey
in sprejetje je potekalo gladko, dokler niso prišli do točke II. pozicije 5., kjer se je namenjalo
500 gld. za neobvezni nemški pouk na več razrednih šolah. K besedi se je takoj priglasil
Vošnjak ter nasprotoval predlogu. Opozoril je, da se je nemški jezik kot obvezni vpeljal na
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nekatere dvo- in trirazredne šole ter se spraševal, kako se je to skladalo s § 19. Bil je mnenja,
da bi moral vsak posameznik sam nositi strošek učenja nemščine. 758 Odgovoril mu je kar
deželni predsednik Winkler o uvedbi nemščine v določene šole. Winkler je omenil, da je § 19
imel več alinej in III. je bila: »V deželah, v katerih prebiva več narodov, naj bodo javne šole
tako urejene, da je omogočeno vsakemu narodu izobrazba v njegovem lastnem jeziku.« V
nadaljevanju je Winkler dejal, da niso uvajali nemščine kot obveznega predmeta. Učenje
nemškega jezika bi izvajali le, če bi bilo dovolj kandidatov in še tedaj ne bi bil pouk obvezen
za vse učence. 759 Naslednji govorec je bil Svetec in tudi on je nasprotoval predlogu. Bil je
mnenja, da bi se moralo v ljudski šoli učiti le materni jezik. Bil je proti poučevanju tujih jezikov
v ljudski šoli. Učenje nemščine v ljudski šoli je označil za »prazno delo« in »izgubljeni čas«.
Svetec je sam priznal, da si je ljudstvo želelo učenja nemščine. Razloge za to je našel v potrebi
znanja nemščine na srednjih šolah, saj so uradni dopisi prihajali v nemškem jeziku. V kolikor
bi se to spremenilo, je bil Svetec mnenja, bi tudi presahnila želja po nemščini, ki je bila ljudem
v škodo. Tudi on se je začel sklicevati na 6. § šolske zakonodaje ter opozoril, da se je šolski
svet Litije izrekel proti vpeljavi nemščine. Iz klopi je zaklical Vošnjak: »Cirkniški tudi!« Svetec
je izrekel še bojazen, da bi se našli učitelji, ki bi zgolj zaradi dodatnega denarja začeli vabiti
učence k učenju nemščine in pri tem zanemarjali ostale predmete.760 Naslednji govornik je bil
Schrey. Opozoril je, da sta njegova predgovornika slikala položaj zelo dramatično in govorila
o germanizaciji šolstva na Kranjskem, kar sploh ni držalo. Od stotih ljudskih šol bi večina ostala
od tega sklepa nedotaknjenih. Le v manjšinah šol bi se uvedlo nekaj ur nemščine na teden.
Neresnična je bila tudi trditev, da je to prisila. Slovenske poslance je opozoril, da so s svojo
politiko kranjski mladini zapirali vrata na srednje šole in univerze.761 Odzval se je Zarnik in že
v prvi minuti svojega govora razburil celotno dvorano, tako da je moral zapeti zvonec. Deželni
odbor in deželni šolski svet je označil za »kazinogfretbrüderverein«. Ustavoverni
veleposestniki so zahtevali spoštovanje deželnozborskega reda in glavar je k temi povabil tudi
Zarnika. Ta se je skliceval na svobodo besede in obtožil ustavoverne veleposestnike: »Vi ste pa
v večini, odvisite pa le od Taffejeve milosti.« In si s tem ponovno zaslužil ugovarjanje s strani
ustavovernih veleposestnikov. Obtožil je ustavoverne veleposestnike poskusa germanizacije, a
v istem hipu priznal, da jim z majhno vsotico 500 gld. ne bi uspelo. Njegova načela so bila
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»caveant consules«762 in »principiis obsta!«.763 Nedolžnost predloga je spodbijal z razmerami
na Štajerskem in Koroškem. Po njegovem prepričanju se je na Štajerskem potisnilo slovenščino
na stranski tir, na Koroškem pa popolnoma neodobravalo. Bil je prepričan, da je to bil le prvi
korak ustavovernih veleposestnikov k popolni germanizaciji. Zavrnil je tudi obtožbo o
zapiranju vrat na nemške univerze. Bil je prepričan je, da se je vsak študent bil zmožen naučiti
nemščine med študijskim bivanjem na Dunaju. Deželnemu predsedniku je izrazil zahtevo k
vetu na predlog varovanja ustave in § 19.764 Apfaltern je najprej izrazil svoje razočaranje nad
tonom in načinom govora Zarnika ter dejal, da je takšen način bil primeren za gostilniške
pogovore. Izrazil je protest in zahteval glavarjevo spoštovanje deželnega reda.765 Deschmann
je vprašal Vošnjaka, zakaj je podpiral 150 gld. za nemški pouk na sadno-vinogradniški šoli
Slap, a bil po drugi strani izrazito proti 500 gld. ter se vprašal, ali ni na nek način tudi Vošnjak
po tej definiciji postal germanizator. Poudaril je, da so si tudi zavedni Slovenci želeli, da so se
njihovi otroci naučili nemško. S tem je izzval klice s slovenske strani, da to ni bilo res. Glavar
je moral prositi za mir. Deschmann je nadaljeval in obtožil slovensko stran, da je najprej v
časnikih publicirala neresnične zgodbe in nato te laži še ponavljala v deželnem zboru. S tem je
tako razburil slovenske poslance, da mu je Vošnjak odgovoril, da je to delal Laibacher
Wochenblatt. Oglasil se je tudi Zarnik. Ker je imel besedo Deschmann in ne kdo drug, se je z
zvoncem vmešal glavar. Deschmann je zahteval predsednikovo ignoriranje takih lažnih novic
v časnikih. Svetca je obtožil zanikanja nemškega elementa na Kranjskem, ko je vedno govoril
o nemščini kot tujem jeziku. Po Deschmannovem mnenju takšen način ne bi nikoli privedel do
sprave in k priznanju tako nemščine kakor slovenščine kot dveh enakovrednih jezikov na
Kranjskem. Svetca je opomnil, da so se starejše generacije naučile nemščine ravno v osnovnih
šolah in je tako negiral njegovo trditev, da niso znale nemško. Za Koroško je omenil že znano
stališče ustavovernih veleposestnikov, da je to zadeva določene dežele, ki ni imela nobene veze
s Kranjsko.766 Zarnik je po zaključku Deschmannovega govora želel kar izsiliti besedo, a je bil
zavrnjen, ker je besedo najprej dobil Luckmann, ki se je že prej najavil. Luckmann je dejal:
»Čudi me, da se jezikovno vprašanje vsako leto ponavlja v tej častiti hiši ter nas odvrača od
gospodarskih vprašanj. Odkrito moram reči, da tega ne razumem. Ne čutim ne sovraštva ne
ljubezni do nobenega jezika. Toliko bolj me čudi, kako lahko izobražen človek sovraži ali ljubi
sredstvo za sporazumevanje in to je jezik, le sporazumevalno sredstvo … Vprašal bi rad, zakaj
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gospodje s te (leve) strani čutijo tako izrazit odpor oz. ihto proti nemščini. Gospod dr. Zarnik
je pred kratkim prebral prispeli apel hrvaške deželne vlade v originalu ter tako dokazal, da je
vešč tudi hrvaškega jezika, kar je zagotovo zelo … (dr. Zarnik: pohvalno – veselost na levi)
pohvalno. Torej zakaj takšno sovraštvo do nemščine? Razloge najdem le v politiki. To je, kar
nas loči in se zatorej nikoli ne bomo mogli poenotiti (dr. Zarnik: resnica!). Razlike se bodo
kazale v vsaki sesiji. Mi smo centralisti, ki pripadamo državi in ta država naj ima jezik, ki naj
bo čimbolj razumljiv prebivalcem. Mi vidimo naš interes v tem, da prebivalci znajo jezik, ki se
govore na dvoru in v vojski že od kar obstaja Avstrija (Oho! na levi). Mi zagovarjamo tudi zato
nemški jezik, ker smo mnenja, da je edini, ki omogoča izobrazbo, na žalost. Zaenkrat je takšna
situacija, da komaj obstajajo slovenske knjige, ki bi omogočile izobrazbo v lastnem jeziku. Če
delujete v interesu naroda, zakaj ste potem proti? Jaz sem prišel do sklepa, da ste proti šoli in
nemškemu jeziku, ker ne želite narodu omogočiti izobrazbe. Iz jezikovnega vprašanja ste
naredili temnico, v katero ne želite, da posije luč. Kakor hitro bi enkrat noter posijala svetloba,
se bojite, da je ne bi mogli več ohraniti. (Dobro! na desni, oho klici in ugovori na levi,
predsednik pozvnoni)«. 767 Besede Luckmanna sem izpisal, razen začetka v celoti, ker bi
krajšanje povzročilo napačno interpretacijo – trganje iz konteksta. Pravilno je ugotovil, da so
bili slovenski poslanci proti kompromisu, čemur je pritrdil še Zarnik. Nekateri slovenski
poslanci so se navduševali za druge slovanske jezike in jih veselo uporabljali. Zarnik je
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Prav tam, 100 in 101.
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ponovno želel skočiti za govorniški pult, a še ni bil na vrsti. Naslednji govornik je bil Pakiž,
poslanec kočevskega okraja. Najprej je izrazil prepričanje, da so bili učitelji pripravljeni
brezplačno, v svojem prostem času, poučevati nemščino. Menil je, da bi bila bolj koristna
vpeljava učenja slovenščine v Kočevju zaradi trgovine s Slovenci.768 Vošnjak je nato prevzel
besedo in seveda odgovarjal na očitek, ki mu ga je namenil Deschmann o slapški šoli. Svojo
podporo je opravičeval, da je tak predlog že dobil v roke in je pomenilo poučevanje le dveh ur
nemščine tedensko. Celotno krivdo je zvalil na svojega predhodnika, na Kalteneggerja. Hkrati
je poudaril, da je bilo 150 gld. namenjenih za pouk nemščine, petja in kmetijstva. Deschmanna
je obtožil poskusov izbrisa slovenskega naroda. 769 Končno je do besede prišel tudi Zarnik.
Deschmanna je opomnil na leto 1879, ko je označil slovenske časopise z besedo »žlindra«.
Protestiral je Deschmann. Glavar je opozoril oba in njun dialog prekinil. Zarnik je poudaril, da
slovenski časniki niso producirali »žlindre« in prejel z desne klice »Nein! Nein!«. Po tem
motenju je Zarnik zagrozil z odhodom, če jih ne mislijo poslušati. Deschmann je ponovno
izrazil protest. Z leve so zaklicali glavarju: »Ali ima besedo?« Glavar je nasprotno opozoril
Zarnika in mu svetoval, naj provociranja osredotoči na razpravo. Z »žlindro« je označil
delovanje Deschmanna po njegovi izvolitvi na Dunaj. Na koncu je še slikal slabe razmere v
šolstvu. 770 Na Deschmannov očitek o tujem jeziku je odgovoril tudi Svetec. Zanikal je
nemščino kot tuj jezik v takšnem smislu, kot ga je razumel Deschmann in priznal nemščino kot
deželni jezik, a le Kočevarjem. Luckmannu je odgovoril, da niso bili sovražni do nemščine.
Celo nasprotno, podpirali so nemščino v srednjih šolah, a so bili proti vsiljevanju nemščine tam,
kjer ni bila potrebna.771 Ponovno je do besede prišel Deschmann. Odgovoril je le Vošnjaku
zaradi slapške šole. Deschmann je poudaril, da ustavoverni veleposestniki niso imeli ničesar z
Vošnjakovim in Grassellijevim predlogom, ki sta ga podala ob podpori direktorja šole
Dolenca.772 Takoj po zaključku Deschmanna se je oglasil Vošnjak in zagrozil z dokumenti ter
poudaril, da mu vpeljava nemščine nikoli ni prišla na misel. 773 Zadnjo besedo je imel
poročevalec Schrey. Ta je pravilno ugotovil, da so veliko večje vsote bile brez problemov
sprejete in se niso razvijale tako močne razprave kot okoli teh 500 gld. Izrazil je obžalovanje,
da nemščina ni bila enakovredna slovenščini in so se morali za teh 500 gld. tako boriti. Nato je
še citiral 7. § deželne šolske postave, ki je bila sprejeta leta 1870 in je določala nemščino kot
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obvezni predmet le na štirirazrednicah, kjer so pripravljali učence na srednjo šolo; medtem ko
se je nemščina na dvo- in trirazrednicah poučevala neobvezno na željo staršev. Vsoto 500 gld.
so namenili ravno slednjim. Namenil je kritiko Svetcu in njegovi označitvi nemščine kot tuji
jezik. Strinjal se je z Luckmannom, da se je nemščino preganjalo s sovraštvom in to odkrito.
Pakižu je odgovoril, da bi ravno on moral vedeti, da se je poučevalo slovenščino v mestu
Kočevju v vseh razredih šole. Slovenske poslance je obtožil, da jim ni bil interes dvig šolstva,
»… temveč vodeni od nacionalnih stališč, ki jih kot marioneto uporabljajo gospodje, ki se želijo
vsiliti naši vladi, kot tajni sveti. (Živahni dobroklici na desni.)«. Odgovoril je še Zarniku glede
Taaffeja: »Če gospod dr. Zarnik misli, da živi večina od milosti ministra Taaffeja, potem moram
odgovoriti. Ne od milosti ministra Taaffeja temveč morda od zadrege živimo. Od zadrege, v
kateri se Taaffe nahaja, da bi vam zaupal deželni zbor. Taaffe se boji vas spustiti na oblast, ker
vi ne delate v dobrobit naroda, temveč v strankarske in lastno korist. Medtem ko se je naša
stranka izkazala za stranko varčevanja in objektivnosti.« To je bila že obtožba, ki je merila na
zlorabljanje in okoriščanje! Z večino v deželnem zboru so seveda odobrili 500 gld. 774 V
nadaljevanju se je razprava razvila okoli višine plač duhovnikom. Ustavoverni veleposestniki
so namreč plače nekaterim znižali.775
Tudi časniki so se razpisali o poučevanju nemščine v šolah. Laibacher Tagblatt je
seveda branil pozicijo ustavovernih veleposestnikov. Slovenski časniki so začeli pisati o
germanizaciji in objavljali pisma bralcev z vseh koncev dežele, kjer so ti nasprotovali
poučevanju nemščine. Laibacher Tagblatt je pisma označil za zrežirana in obtožil slovenske
časnike manipulacije in denuncijanstva. Pri tem je časnik izpostavil pismo bralca iz Postojne,
ki ga je objavil Slovenski narod. Laibacher Tagblatt je kot popolno neumnost označil trditev,
da so smeli otroci govoriti v šoli le še nemško. Avtorja in Slovenski narod je obtožil načrtnega
širjenja laži. Laibacher Tagblatt je na koncu še zapisal, da so vsi slovenski politiki in voditelji
odlično obvladovali nemški jezik. Znanje tega so odrekali slovenski mladini in ji tako načrtno
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»... sondern vom nationalen Standpunkte dasselbe leiten, welche eine Marionette jener Herren sein soll, die
sich als wirkliche geheime Räthe unserer Regierung aufdrängen. (Živahni dobroklici na desni – Lebhbste
Bravorufe rechts.)«
Wenn Herr Dr. Zarnik glaubt, dass diese Majorität von der Gnade des Ministers Taaffe lebt, so muss ich ihm
antworten: nicht von der Gnade Ministers Taaffe, sondern von seiner Verlegenheit vielleicht leben wir, von der
Verlegenheit des Taaffe, in der er sich befindet, Ihren Händen den Landtag anzuvertrauen. Minister Taaffe fürchtet
wohl, Sie ans Ruder gelangen zu lassen, die Sie nicht von dem Standpunkte der Wohlfahrt des Volkes, sondern von
Parteileidenschaft und Eigennutz sich leiten lassen, während unsere Partei sich als die Partei der Sparsamkeit
und der Objektivität bewährt hat.«
Prav tam, 103 in 104.
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Prav tam, 104–108.
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škodili. Če bi lahko, bi slovenski voditelji najraje potegnili kitajski zid okoli slovenskega
ozemlja, da bi lahko narod še naprej držali v nevednosti ter ga obvladovali.776
Po tistem, ko je bila slovenščina leta 1882 enakopravno priznana na sodišču, so se
slovenski poslanci intenzivno lotili vprašanja šolstva. Svoje zahteve so sprožili v državnem
šolskem odboru preko češkega poslanca profesorja Jana Kvičala. Zahtevali so slovensko in
nemško gimnazijo v Ljubljani in popolno slovenizacijo kranjske in novomeške gimnazije ter
srednjih šol na Kranjskem. Laibacher Wochenblatt je podprl le uvedbo dveh gimnazij v
Ljubljani. Ostale zahteve pa označil kot drag eksperiment. Za zrežirane je označil tudi peticije
slovenskih občin v podporo tega predloga. Kvičala je izrazil obžalovanje, da v srednjih šolah
niso uporabljali slovenskega učbenika za geografijo in biologijo. Laibacher Wochenblatt je
razlog našel v učbeniku za geografijo, ki v učnem smislu ni bil primeren za šolo in je bil petkrat
dražji od nemškega učbenika. Učbeniki za ostale predmete naj bi bili po izjavi Kvičala že v
izdelavi. Laibacher Wochenblatt je k temu pripomnil, da so vsi slovenski učbeniki izhajali
izključno z denarno pomočjo državne avstrijske šolske uprave. Tudi Kvičala je moral priznati,
da ni bilo interesa za založništvo. Vprašanju znanja nemškega jezika v takšnem šolskem sistemu
so predlagatelji predvideli uvedbo predmeta nemški jezik, kar je Laibacher Wochenblatt
označil za popolnoma nezadostno.777
Septembra 1882 se je nato ponovno razvila večja razprava v deželnem zboru o temi
šolstva. Poročevalec finančnega odseka Schrey je najprej predstavil poročilo. Predlagal je 17
% priklado na vse neposredne davke (hišnorazredni, hišne najemnine, pridobnine in
dohodkarine).778 Prvi govornik na razpravi je bil Klun in je opozoril, da so stroški za šolstvo v
petih letih, od 1878, odkar so ustavoverni veleposestniki imeli večino, narasli s 180.000 gld. na
206.875 gld. Dejal je: »Ljudstvo bode pač imelo lepe šole, pa poleg njih raztrgane bajte, v
katerih bo glada in siromaštva konec jemalo!« Kritiziral je tudi, da so določene izdatke prenesli
iz normalno šolskega v deželni zaklad ter tako prikrili 8.000 gld. potrebnih izdatkov. Nato je
priznal, da je to bilo skladno z dejansko klasifikacijo. Dalje je kritiziral povišanje predvidenih
postavk dohodkov iz zapuščin ter zmanjšanje odhodkov iz naslova elementarnih nesreč. Kritiko
je tudi namenil zmanjšanju izdatkov na tistih šolah, kjer so poučevali duhovniki. Skritiziral je
razmetavanje denarja, ko so v Novem mestu in Kamniku ustanovili šoli s pravimi učitelji ter
tako dvignili stroške z 238 gld. na okoli 2000 gld. Nato se je še obregnil ob ukinitev
industrijalnega ženskega pouka v ročnih delih v Kranju in Novem mestu ter predlagal, da
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hribovskih otrok raje ne bi silili s poukom ročnih del, kar bi bil bolj koristen prihranek.
Predlagal je ukinitev 500 gld. za nemški pouk ter s tem prihranek. Povsem na koncu je obtožil
ustavoverne veleposestnike, da peljejo šolstvo v finančni zlom, saj je vsa odgovornost na njih
samih, ker imajo večino in so lahko izglasovali, kar so hoteli.779 Schaffer je odgovarjal prvi.
Ustanavljanje novih šol je pripisal zakonsko določenim predpisom in je zato bil mnenja, da
krivdo nista mogla nositi odsek ali deželni zbor Kranjske. Prenos določenih izdatkov iz
normalno-šolskega proračuna na deželni zaklad je bil po njegovem v skladu z dejansko
ugotovljenim klasificiranjem izdatkov ter ni bil izveden zaradi lepotnih popravkov. Dvig
predvidenih dohodkov iz zapuščin je opravičeval, saj so vedeli že vnaprej, da so se leta 1883
izvedle določene zapuščine večjega pomena in je posledično dežela iz tega naslova dobila več
denarja. O šoli v Kamniku je le dejal, da so se že v preteklosti odločili narediti konec stanju, ki
ni bilo po črki zakona. Ukinitev 500 gld. za nemški pouk je zavrnil z besedami Kluna, ko je v
svojem govoru na začetku dejal, da pri malenkostih se pač ne da prihraniti in požel klice:
»Bravo!« z desne. 780 Tudi Schrey je odgovarjal na očitke. Zavrnil je krivdo za naraščanje
stroškov ter poudaril, da so vedno imeli pred očmi varčevanje. O šolah pa: »Če predgovornik
določene stranke obtožuje, da preveč radodarno delimo denar za šolske namene, potem
spregleda, da ta denar ne dobi naša stranka, temveč dobi denar slovensko šolstvo. (Oho! na
levi. Dobro! na desni). Vse šole v deželi so ja slovenske. Torej imaste največjo korist od teh
sredstev vi gospodje.« Klunovo bojazen o lepih šolah in raztrganih hišah je zavrnil, ker je
šolstvo in šolanje prinašalo razvoj ter blagostanje. Povrhu vsega so otroci ravno v šolah prejeli
tudi verski pouk. Po njegovem mnenju je zahvala za razvoj šolstva bila namenjena tudi
Schulvereinu, ki je s svojo dejavnostjo veliko prispeval k napredku. Seveda ni potrebno posebej
poudarjati, da je prejel ugovore z leve strani. Zavrnil je tudi trditev, da so ukinili industrijskoobrtni pouk v Kranju in Novem mestu. V resnici so pouk tega predmeta prenesli na učitelje v
tamkajšni šoli in tako prihranili. Za šolo v Kamniku je ponovil že znana dejstva in poudaril, da
takrat Klun ni nasprotoval ali videl težav. Izdatek 500 gld. za nemški pouk je videl kot potreben,
ker je prebivalstvo potrebovalo znanje nemščine bolj kot kadar koli prej. S tem je požel
odobravanje desnice in neodobravanje levice.781 Nato so prešli na specialno razpravo. Prvi se
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je k besedi oglasil Svetec in postavil vprašanje poročevalcu Schreyu ter hkrati poudaril, da je
bil načelnik Schulvereina za »Ortsgruppe« Ljubljana. Nakar mu je Schrey zaklical iz klopi:
»Napačni paragraf ste prebrali.« Svetec se je izgovoril, da je vseeno, saj je vendarle član te
organizacije. Začel se je sklicevati na 19. § ustave ter obtožil »nemško gospodo« kršenja.782
Schrey je še enkrat zavrnil trditev Svetca, da je bil načelnik Schulvereina za okraj Ljubljana ter
poudaril neprimernost mešanja takih tem v specialno razpravo,783 ki se je nato vrtela okoli šole
v Maverlenu. Tako se je pritisk stopnjeval (poglavje Maverlen). Gariboldi je slovensko stran
obtožil sistematične slovenizacije vsega, kar je dišalo po nemškem. Na prigovarjanje je posegel
tudi po primeru. Navedel je primer kraja Bela Peč, ki je bil po njegovem popolnoma nemški,
čemur so takoj ugovarjali s slovenske strani. Tja je bil nastavljen mlad župnik, ki je za silo znal
nemško. Nekega dne je začel pridigati v slovenskem jeziku z izgovorom, da se je nekaj
domačinov poročilo s Slovenkami in te niso razumele pridige v nemškem jeziku. Prav tako je
začel izvajati verouk v slovenščini. Vprašal je levo stran, kaj bi rekli, če bi v povsem slovenski
kraj nastavili nemškega duhovnika. Nato je odkrito napadel slovensko stran: »… in svojevrstna
interpretacija te strani zadnjih let s poudarkom po narodni in nacionalni spravi. Ravno
nasprotno. Iztrebitvi vseh Nemcev v deželi so se zapisali.« Še preden so lahko začeli s
protinapadom s slovenske strani je vmes posegel deželni glavar. Vse poslance je opozoril, da
je bila razprava namenjena deželnemu šolskemu fondu in ne Schulvereinu.784 Klun je najprej
postavil vprašanje, ali je za stavbo za šolo v Grčaricah (Masern) Schulverein že dal zagotovilo
občini o predaji stavbe. Klun je sicer govoril v imenu večine, a kot lahko razberemo od prejšnih
govornikov, se s tem niso strinjali vsi slovenski poslanci! Zavrnil je predgovornikovo trditev,
da je bil kraj Bela Peč nemški kraj, sklicujoč se na zadnje ljudsko štetje. Zavrnil je trditev o
nestrpnosti, da so v določenih mešanih župnijah župniki pridigali v obeh jezikih. Nato je prebral
poročilo Schulvereina: »Organizacija našega društva v obliki hčerinskih društev ni bila
ustrezna. Posledično so naši pristaši v tujini, v Nemčiji, iz zveze izstopili. Kot je znano, so
osnovali svoja samostojna društva s sorodnimi programi v našo korist. Ob ustanovitvi krovne
organizacije Schulvereina v Berlinu je bila izražena želja po širitvi in delovanju društva na
dežele madžarske krone …«785. Na podlagi tega poročila je Klun zaključil: »Jaz mislim, da nam
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Prav tam, 81.
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»... und die in ganz eigenthümlicher Interpretation des in den letzten Jahren von hoher Seite so sehr betonten
Bestrebens nach Völker- und Nationalitäten-Versöhnung im Gegentheile die Ausrotung aller Deutschen im Lande
auf ihre Fahne geschrieben hat! (Laute Bravorufe rechts – Glasni klici na desni: Dobro! – Velik nemir na levi –
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Prav tam, 83–85.
785
»Die Organisation unseres Vereines durch Zweigvereine, welche wir unsern Mitgliedern im Auslande nicht
bieten konnten, hatte zur Folge, dass die im ersten Jahre unserem Vereine beigetretenen Mitglieder im deutschen
783

200

to dovelj jasno dokazuje, da je to društvo v zvezi z Berlinskim društvom in da ono v njegovem
smislu, v njegovem duhu in z njegovim sporazumkom dela. Le to bi se drznil prašati tukaj, ako
bi kako slovensko društvo ali slovansko sploh imelo zvezo s kakim enakim društvom v Rusiji,
Srbiji i.t.d., kak strašanski ropot bi nastal med vami, gospoda! Kako bi vi vse žile napeli in kako
bi vi po vaših časopisih tacemu društvu veleizdajstvo očitali ter bi na vsak način gledali, da se
tako društvo kakor hitro je mogoče zatare.« Treba je reči, da je Klunov prevod nemškega
poročila napačno ali površno preveden. Dvomim, da so tako slabo znali nemško. Želeli so
namerno izkrivljanje v propagandne namene. Iz poročila lahko razberemo, da so k Schulvereinu
pristopili tudi ljudje iz Nemčije, ki so najprej ustanovili podružnico in se nato ločili ter
ustanovili svojo organizacijo. Na koncu je Klun še obtožil Schulverein kraje, da v kolikor ne bi
bila ustanovljena šola v Mavrlenu, bi donacijo Stampfla »vtaknili v svoj žep«. 786 Schrey je
Klunu odgovoril, da deželni šolski odbor ni imel stikov s Schulvereinum, a so želeli, da bi stavba
bila last šolske skupnosti.787 Hotschevar je še enkrat poudaril znana dejstva. Poudaril je, da je
lokalna skupnost izrazila željo po nemški šoli, da se je tamkajšnje prebivalstvo vedno štelo za
nemško. V kolikor bi se nacionalna struktura spremenila, bi šola morala to upoštevati ter s tem
tudi zakonske predpise. Poudaril je, da je bila šola predvidena že v petdesetih letih, a do tega ni
prišlo. Šele Schulverein in žrtvovanje določenih posameznikov je šolo omogočilo.788 Do besede
je želel priti Svetec in pri tem ga je podprl tudi Zarnik. Besedo je dobil tudi Robič, ker se je že
prej javil. Robič je dodal, da sta bila kraja Bela Peč in Koprivnik (Nesselthal)789 nemška, ostali
kraji okoli pa slovenski.790 Vošnjak je vprašal, kako je prišo do prošnje po nemški šoli ter še,
zakaj niso enako postopali v primeru cerkniške šole, kjer so želeli zgolj slovensko šolo. Nato je
opozoril, da so za 40 nemških otrok ustanovili nemško šolo, a vzdrževati jo je morala dežela.
Po njegovem mnenju bi takšen način privedel, da bi dežela imela 200 do 300 šol več, kar bi
bilo prehudo finančno breme. Zavrnil je trditev Gariboldija, da je bil Schulverein defenzivne
narave. 791 K besedi se je oglasil tudi deželni predsednik Winkler, ki se je čutil posredno
napadenega ter poudaril, da je branil le vlado in ne deželni šolskega sveta. Čutil se je dolžnega
razložiti sklepe deželnega šolskega sveta in Vošnjaku ter drugim svetoval, da so še vedno imeli

Reiche aus dieser Verbindung schieden und wie bekannt, selbstständige Vereine mit verwandter Tendenz zu
unseren Bestrebungen bildeten. Bei der Gründung des unter diese Kategorie gehörigen allgemeinen deutschen
Schulvereines in Berlin war auch der Wunsch massgebend, die Thätigkeit auf die Länder der ungarischen Krone
auszudehnen ...«
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možnost pritožbe na višji ravni.792 Svetec je prav tako spraševal, če je Schulverein izročil stavbo
ali ne. Pri tem je preslišal že odgovor Schreya. Trdil je, da je Schulverein pogojeval izročitev
stavbe z izključno nemškim poukom na šoli ter s tem kršenjem § 19. Navedel je primer z Nižje
Avstrije in Češke. V Nižji Avstriji so želeli Čehi na lastne stroške postaviti češko šolo, a so bili
zavrnjeni od takratnega ministra za šolstvo

Weitloffa. Kasneje je ravno Weitloff, kot

predsednik Schulvereina, gradil nemške šole na Češkem. Zaključil je z ugotovitvijo, da je cilj
Schulvereina bila germanizacija. 793 Naslednji govorec je bil ponovno Deschmann. Nizal je
precej argumentov in primerov, ki niso bili nobena novost. Še najbolj je razburil slovenske
poslance s trditvijo, da je precej premožnejših ali/in razgledanih slovenskih staršev svoje otroke
pošiljalo na šolanje na Koroško ali Štajersko, da so se naučili nemščine, ki so jo nujno
potrebovali za študij. Navedel je tudi razliko pri plačah kurirjev, ki so zaslužili največ 4 gld.
mesečno, če so govorili le slovensko. V kolikor so govorili še nemško pa 6 gld., kar je v enem
letu zneslo 24 gld. S tem je argumentiral škodo, ki so jo povzročali prebivalstvu, ko so mu
onemogočali učenja nemščine. Slovensko stran je vprašal po njihovih merilih. Če je bila
vložena slovenska peticija, je bilo vse v redu, če je bila nemška, so jo takoj označili za zrežirano.
Slovenske poslance je tudi obtožil netenja nemirov po deželi s pomočjo agentov in časnikov.
Obtožil jih je tudi zahtev k nestrpnosti in fizičnih napadov, kot lahko preberemo: »Gospodje
interpelanti sicer izražajo skrb, da bi lahko kakšen razjarjen kmečki fant s palico udaril agenta
Schulvereina in že vnaprej poudarjate svojo nedolžnost v takšnem primeru. A jaz k temu
dodajam, da so krivi le tisti, ki takšna hujskaška sporočila (Dobro! na desni), kot je tole
interpelantov, med prebivalci razširjajo.« Niti ni pozabil omeniti očitane »korupcije«, ki jo je
izvajal Schulverein med učitelji, ki so učili nemško. Ob tem je Zarnik iz klopi zaklical:
»Judeževi groši!« Deschmann je očitek zavrnil: »Ali ne vedo gospodje interpelanti, da na
Kranjskem obstaja fond škofijskega duhovnika, ki nagrajuje učitelje, ki so posebno zavzeti za
slovenščino?« Tako je Schulverein, po mnenju Deschmanna, le ustvaril enakost oz. ravnovesje.
Tega si v resnici sploh ni izmislil Schulverein, ampak je bil to le njihov odgovor na nagrajevanje
s slovenske strani ter: »… vaša stranka je v časopisih uprizorila pravi napad proti tistim
učiteljem, ki mladino poučujejo tudi nemško. Razglašeni so bili za izdajalce, nemškutarje in
prusijane. Sestavljen je bil cel seznam s primeri ciljev zastraševanja učiteljev. A so bila vsa
imena napačna. (Klici na levi: Pa jih dobro poznamo!)« Zaključil je, da je Schulverein deloval
po vzgledu Cerkve, zbiral je donacije in gradil ali obnavljal šole v revnih predelih dežele. Tako
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se je posmehnil slovenski strani.794 Še preden je besedo dobil Navratil, je Zarnik zaklical: »Nič
Vam ne verujemo, vsaj Vas dobro poznamo.« Klun je še pred glasovanjem predlagal ločeno
glasovanje za šole Ovčjak, Grčarice in Mavrlen, kar je bilo sprejeto. Na koncu je vseeno
glasovanje potekalo v prid ustavovernih veleposestnikov.795 Vendar razprava okoli šolstva še
ni bila zaključena. Na dnevnem redu je bilo še glasovanje o raznih dodatkih za učitelje in šolske
funkcionarje ter pomoči šolam. Vse je bilo sprejeto brez razprave, razen, ironično, pri
najmanjšem znesku 500 gld. se je zataknilo, kar je bilo namenjeno za neobvezni nemški pouk.
Prvi za govorniškim odrom je bil Svetec. Najprej je kritiziral, zakaj niso takšen znesek namenili
tudi duhovnikom, ki so poučevali. Nato je konkretno prešel na temo. 690 otrok se je prijavilo k
neobvezni nemščini, a Svetec je spraševal, koliko otrok je tudi uspešno napredovalo. Nato je iz
svojega litijskega kraja navedel primer uvedbe pouka ter pri tem obtožil šolskega nadzornika
Pirkerja propagiranja nemškega pouka. Zaključil je, da so otroci pozimi še obiskovali pouk, a
poleti so začeli izostajati. S tem je argumentiral nepotrebnost nemškega pouka. Svetec se je tudi
spotaknil ob razširitev terminologije na: »Za večjo storilnost kot posledico poučevanja
neobveznega nemškega jezika na večrazrednicah kakor za posebne dosežke.« V tej definiciji je
videl nevarnost, da bi učitelji zanemarjali svoje dolžnosti in se veliko bolj posvečali nemškemu
pouku. Po mnenju Svetca je bilo škoda trošiti denarja za nemški pouk. Nato je navedel primer
šolarja, ki je obiskoval štirirazrednico in opravil večino predmetov z zelo dobro. Pri vpisu v
gimnazijo je padel na sprejemnem izpitu iz slovenščine. Svetec je spraševal, kako je to bilo
možno pri otroku slovenskih staršev. Slovenščino se je poučevalo le 2 uri na teden, nemščino
pa 6 ur. Trditvi Deschmanna, da so kurirji dobili 2 gld. več, če so znali nemško, se je posmehnil,
ker je nemščina 2 gld. več vredna od slovenščine. Nadaljeval je s trditvijo, da naročniki
zagotovo niso želeli, da se delovna sila draži in jim torej ni bilo v interesu, da bi delovna sila
oz. v tem primeru kurirji, znali nemško. Svetec je zatrdil: »Moja gospoda! jaz mislim, da se ne
smemo potegovati le za posle, dobro je tudi, da tukaj na gospodarje ozir vzamemo; gospodarji
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»Zwar geht die Herren Interpellanten eine gewisse Besorgniss an, dass vielleicht ein aufgehetzter
Bauernbursche sich an einem Agenten des deutschen Schulvereines mit dem Knüttel vergreifen könnte, Sie
waschen sich schon im Voraus die Hände in Unschuld über einen solchen Vorgang. Allein ich bemerke, dass nur
diejenigen die Schuldtragenden wären, welche solche Brandbriefe (Bravo! rechts – Dobro! na desni), wie es die
Interpellation ist, unter die Bevölkerung schleuderten.
Wissen denn die Herren Interpellanten nicht, dass in Krain die Stiftung eines slovenischen Weltpriesters besteht
für speziele Honorirungen solcher Lehrer, die sich das Slovenische besonders angelegen sein lassen?
... Ihre Partei einen förmlichen Sturm in der Presse gegen jene Lehrer aufgeboten hätte, die die Jugend auch
deutsch unterrichten, wenn sie dieselben nicht als Vaterlandsverräther, als Nemškutarji und Prusijani in Acht und
Bann erklärt hätte, ja eine ganze Proscriptionsliste der mit »Ehrengaben« betheilten Lehrer wurde in den
Zeitungen zum abschreckenden Beispiele gebracht, es waren jedoch alle Namen falsch. (Klici na levi: Pa jih dobro
poznamo! – Rufe links: Wir kennen sie gut!)«
Prav tam, 89–91.
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Prav tam, 92 in 93.
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bodo pa gotovo želeli, da posli nemško ne znajo, ker jih dobe potem za 4 gld. na mesec namesto
po 6 gld. Vidite toraj, gospoda, da bi za naše gospodarje bilo koristnejše, ko bi posli nemškega
jezika ne znali.«796 Svetec je trdil, da je bila večina šol kmečkih in še ni slišal, da bi kateri kmet
več pridelal, ker je znal nemško.Trdil je, da so kmetje, ki so znali nemško, bili slabši gospodarji,
ker so se šli gospode in so po gostilnah čepeli. Svetec je zaključil, da se ne strinja z vsoto 500
gld., ker se mu ne zdi prav, da mečejo denar vstran.797 Deschmann se je najprej spotaknil ob
Svetčevo trditev, da so Kočevarji povzročali deželi velike stroške, ko so potovali okoli in se
zdravili v tujih bolnišnicah. Deschmann je opomnil Svetca, da je gotovo bilo več Slovencev na
tujem, ki so prav tako povzročali na tak način deželi škodo. Okoli kurirjev pa je le dejal, da je
mogoče to veljalo na podeželju, v mestu prav gotovo ne.798 Svetec je nato vrnil Deschmannu z
opazko, da se je tudi vsak deželni predsednik moral naučiti slovensko. 799 Zarnik je, kot
naslednji govorec, opozoril, da je veliko več ljudi odšlo v Trst ali na jug. Iz tega je sklepal, da
bi morali tudi dajati podporo učenju italijanščine in južnoslovanskih jezikov. Za tiste, ki so odšli
v tujino, še omogočiti učenje angleškega jezika. Dejal je, da bi zagotovo odpustili iz službe
tistega učitelja, ki bi poučeval otroke v srbskem jeziku in cirilici. To zagotovo ni bilo všeč
desnici za napredek ljudi in njihovega delo. Zaključil je, da jim ni bilo v interesu vzgajati hlapce
za tuje dežele, kdor si je želel na tuje, se je pač moral sam naučiti jezika.800 Vošnjak je nato
navedel podatke iz letnega poročila kranjskega deželnega odbora o tujih bolnišnicah, o
zdravljenih in oskrbovanih osebah iz Kranjske. Iz poročila je bilo razvidno, da se je 645 oseb
iz Kranjske zdravilo v Trstu, 627 v Zagrebu, v Osijeku 169, v Pulju 79, v Sisku 60, v Gorici 48,
v Karlovcu 48 itn. Na podlagi tega je Vošnjak sklepal, da se je Deschmann motil in da ni bilo
največ ljudi s Kranjske na Nemškem, ampak v Trstu in južnoslovanskih deželah.801 Sklepno
besedo je ponovno imel poročevalec Schrey. Ta je izrazil obžalovanje, da je Schulverein tako
pozno začel delovati in ni mogel Svetcu ponuditi učenja nemščine, sicer bi Svetec sodil drugače
in ne na podlagi izkušenj drugih. Primer Litije, ki ga je navajal Svetec, je označil za odraz tega,
kako so uresničevali sklepe dežele na lokalni ravni ter se javno zahvalil šolskemu inšpektorju
Pirkerju, da je posredoval in uredil stanje. Obsodil je ravnanje učitelja in zagovarjanje
njegovega načina dela s strani levice ter bil mnenja, da bi ga morali sankcionirati. Dejal je tudi,
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Posli so bili mišljeni kurirji, gospodarji pa naročniki.
»Für Mehrleistungen in Folge des unobligaten deutschen Sprachunterrichtes an mehrclassigen Schulen, sowie
für besonders erfolgreiche Ertheilung desselben.«
Stenografski zapisnik VII. seje DZK, 26. 9. 1882, 93–95.
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Prav tam, 95.
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Prav tam.
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Prav tam, 95 in 96.
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Prav tam, 96.
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da bi vsak razgledan človek moral znati nemško ter požel »Oho« klice z levice, saj je po
njegovem bila nemščina državni in vojaški jezik. Primerjavo z italijanščino je zavrnil, ker ta
jezik po njegovem ni bil niti malo tako pomemben kot nemščina. Zato je zaključil: »Kar se tiče
Kranjcev, je zanje nemški jezik prav tako pomemben kot slovenski jezik.« Glede Svetčevega
vprašanja o preoblikovanju oz. preimenovanju tega sklada, je dejal, da so s tem lahko
nagrajevali učitelje, ki so bili uspešni pri izvajanju nemškega pouka in tiste učitelje, ki so skupaj
z nemščino presegli 30 učnih ur tedensko. Bojazen Svetca, da bi zaradi tega učitelji zanemarjali
ostale predmete, je zavrnil sklicujoč se na 51. § šolskega zakona, ki je natančno definiral način
nagrajevanja. Sledilo je glasovanje in predlog ustavovernih veleposestnikov je bil sprejet.802
O slavnih 500 gld. za neobvezni nemški pouk je v svojih spominih spregovoril tudi
Šuklje. V tem znesku ni videl neke ogroženosti za narodno stvar. Posledično se je nanj vsul
plaz očitkov z radikalne smeri.803
Leta 1883 so Slovenci in Nemci v Ljubljani dosegli dogovor. Nemci so s šolskim letom
1883/84 privolili v slovenizacijo vseh ljubljanskih ljudskih šol in v zameno dobili obljubljeno
lastno nemško ljudsko šolo na stroške občine Ljubljana. Laibacher Wochenblatt je ob tem
izrazil upanje, da se bodo slovenski poslanci tudi držali dogovora, kajti v javnosti so govorili le
o »lastni zmagi«, nič o pogoju. Časnik je tudi bil mnenja, da bi se moralo ob vpisu v šolo
vprašati starše, v katero šolo oz. h kateremu pouku želijo otroke vpisati, kot je to bilo na
gimnaziji. Po mnenju časnika so slovenski poslanci kategorično zavračali nemške zahteve, ko
so imeli oblast in tako kršili enakopavnost: »Zdajšnji oblastniki ne želijo nemške šole. Odkar
so dosegli hegemonijo nad Nemci, vsakršno enakopravnost, ki jim ni po volji, negirajo.« Časnik
celo govori o slovenski hegemoniji. Trdil je, da so morali Nemci prav tako plačevati za šolstvo,
a v zameno niso dobili ničesar. Svoje otroke so tako lahko poslali le v privatne šole, če so želeli,
da se dobro naučijo nemško. Časnik na koncu ponovno izrazi mnenje, da so slovenski politiki
namerno želeli držati narod v nevednosti, s tem ko so mu odrekali učenje nemškega jezika.
Primer je bil Mosche, ki je svoje sinove vpisal v nemško paralelko ljubljanske gimnazije. Tudi
Šuklje naj bi svoje otroke vpisal v šolo, ki je skrbela za učenje nemščine. Nič kaj drugače naj
ne bi ravnali tudi drugi slovenski politiki.804
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»Und was die Krainer anbelangt, so ist für sie die deutsche Sprache ebenso nothwendig, wie die slovenische.«
Prav tam.
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Šuklje, Sodobniki, 168.
804
»Die jetzigen Machthaber wollen die deutsche Schule nicht, weil sie, seitdem sie die Hegemonie über die
Deutschen ausüben, jede Gleichberechtigung, die nicht nach ihrem Sinn ist, einfach negiren.«
Gleichberechtigung oder slovensiche Hegemonie?, Laibacher Wochenblatt, 22. 9. 1883, 1 in 2.
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Leta 1884 so v Ljubljani ustanovili mestno nemško deško šolo in leta 1885 še mestno
nemško dekliško šolo. Slovenski politiki so nemščino v veliki meri izrinili iz šol. Paralelk
navadno ni bilo. Zahteve Nemcev po lastnih šolah so bile vedno večje.805
Šolski proračun za leto 1887 se je sprejemal leta 1886 in to pet minut pred dvanajsto.
Seja je namreč potekala 30. decembra. Poročevalec Šuklje je predstavil predlog večine.
Potrebovali so 244.177 gld. in kriti so želeli znesek s pobiranjem 10 % naklade na vse
neposredne davke. Kljub temu jim je zmanjkalo 103.600 gld. in zato je bil predlog kritje iz
deželnega zaklada.806 Baron Apfaltern je, kot prvi govornik, najprej opozoril, da morajo k temu
znesku prišteti še 11.000 gld. za učiteljske pokojnine in 6.100 gld. za gradnje šol. Tako je bil
končni znesek 261.100 gld. Skrbelo ga je hitro naraščanje stroškov za šolstvo. Hkrati ni želel
omejiti možnosti šolanja. Opozoril je kolege, da je ljudska šola sorazmerno malo znanja dala
učencem v povračilo na velikanske stroške; s tem se niso strinjali na levi strani. Apfaltern kot
razlog navaja, da se ni poučevalo nemščine. Kot podporo je navedel poročilo deželnega
šolskega odseka 23.5.1886 št. 954 glede neobveznega nemškega pouka: »… posebne uspehe ni
mogoče pričakovati zaradi kratkotrajnosti pouka in pomanjkanja praktičnih vaj izven šole.
Uspeh je na splošno zelo skromen in dosega le branje, pisanje in prevajanje preprostejših
stavkov.« Kot je razbral, so učenci imeli iz nemščine premalo prakse. Obsodil je tudi ekscese
določenih dijakov ob slavnostnem razkritju kipa pesniku Anastasiusu Grünu in tudi ob tem se
na levi strani niso strinjali z obsodbo. Slovenske poslance je obsodil »gradnje kitajskega zidu«
okoli Kranjske s ciljem izolacije ter obrambe pred nemštvom ter: »Če se Vi nad tem veselite,
potem naj bo tako. Pravi patriot se s tem ne bo strinjal. Vaš jezik po mojem mnenju naj ne bo
zapostavljen. Jaz Vam lahko zagotovim, da sem sam proti temu in bi proti temu vložil pritožbo.
A ne delati se norca iz nemštva, s tem le škodite narodu.« Slovenskim poslancem je dejal, da bi
si za vzor lahko vzeli Poljake v Galiciji, ki so izrazili podporo učenju nemškega jezika. Nato je
še obsodil poskus slovenizacije krške šole. Ustanovitelj je namreč ob ustanovitvi šole zahteval,
da je bila šola nemška. Kakor hitro je umrl, so začele prihajati peticije z zahtevo po preureditvi
v slovensko šolo. Še preden je lahko baron Apfaltern nadaljeval, je z leve strani dobil klice v
nemščini o krški nemški šoli: »Abschaffen! [Odpraviti!]« Vrnil se je še enkrat k neobveznemu
nemškemu pouku, a tokrat k finančnemu delu. Dejal je: »… predlog šolskega sveta v zadevi
mizernih 600 fl. za neobvezni pouk drugega deželnega jezika tako staviti, da se najprej
slovenizira kočevske šole (veselost na levi) in slovenski mladini onemogočiti učenja nemščine
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Andrej Vovko, Oris ljubljanskega šolstva od 1848 do 1945, Zgodovina Ljubljane, Kronika, Ljubljana 1984,
274 (dalje Vovko, Oris ljubljanskega šolstva od 1848 do 1945).
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(živa veselost na levi).« Nato se je dotaknil še slovenskega društva za šolo, kateremu so
namenili 100 gld. ter se vprašal, kakšno ogorčenje bi nastalo, če bi enako vsoto zahtevali za
Schulverein.807 Deželni predsednik Winkler je prvi odgovarjal na določena vprašanja. Opozoril
je, da je bilo po zakonu določeno, da se v kraju, ki je v petih letih imel 80 šolarjev, mora zgraditi
dvorazrednica, za kraj s 160 šolarji pa trorazrednica. Če je bilo manj kot 80 otrok, so zgradili
enorazrednico. Glede proslave v spomin Anastasiusa Grüna je dejal, da ni opravičeval
demonstracije, a je bila po njegovih informacijah naravnana proti organizatorjem in ne proti
pesniku. Strinjal se je s predgovornikom, da bi morali v šolah, kjer so živeli Nemci, poučevati
tudi nemščino, ter nato prebral uredbo ministra za šolstvo z leta 1870, kjer je bilo zapisano: »V
primeru, da se na šoli poleg deželnega jezika uči še nemški jezik, se slednji sme organizirati
šele, ko se šolarji naučijo brati in pisati v materinem jeziku.« Tako je bilo določeno, da so začeli
v tretjem razredu poučevati nemščino. Winkler je poudaril, da so na vsaki šoli poučevali
nemščino, kjer se je vsaj 10 učencev prijavilo k pouku nemščine ter da so bila poročila o
napredovanju učencev ugodna. Poudaril je, da se učenci niso popolno naučili nemščine, ampak
so pridobili osnovo. Winkler osebno ni videl nevarnosti za nemščino. O šoli v Krškem je dejal,
da je bila naloga deželnega šolskega sveta varovati željo ustanovitelja šole ter njemu ni bilo
znano, da bi se poskušalo šolo slovenizirati.808 Vošnjak je najprej poudaril, da je takoj vedel,
kam je meril Apfaltern in da je vse to že slišal. Strinjal se je z njim, da so naraščali stroški za
šolstvo, a to ni bila njihova krivda, temveč krivda šolskega zakona iz leta 1869. Ta je namreč
določal, da so morali v vsakem okrožju ene ure, ki je imelo vsaj 40 šolskih otrok, ustanoviti
enorazrednico. Vošnjak je trdil, da kmetom pri delu na polju ni bilo potrebno znanje nemščine.
Nato se je dotaknil demonstracij ter dejal, da je bil tisti dan na ulicah ter da ni bilo mogoče
dokazati, da so bili vpleteni dijaki. Sicer so demonstranti le žvižgali in klicali »živijo« ter da je
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»… dass besondere Erfolge wegen der kurzen Unterichtzeit und wegen Abganges fast jeder praktischen Übung
ausser der Schule wohl nicht zu erzielen sind. Die Unterrichtserfolge sind fast übrall sehr bescheiden und
beschränken sich höchstens auf das Lesen, Schreiben und Übersetzen von leichten Sätzen.
Wenn Sie sich darüber freuen, so möge es so sein, der wahre Patriot wird darüber nur trauern. Ihrer nationalen
Sprache soll nicht nahegetreten werden, von mir aus gewiss nicht. Im gegentheile, ich kann Sie versichern, dass
in manchen Fällen, wenn die Berücksichtigung derselben mangelhaft ist, ich selbst darüber Klage führe, aber
verschmähen Sie das Deutsche nicht! Sie thun damit wirklich dem Volke arges Wehe an. (Veselost na levi –
Heiterkeit links.)
... den Antrag des Landesausschusses in Betreff der miserablen 600 fl., welche dem nichtobligaten Unterricht in
der zweiten Landessprache votirt werden, so zu stellen, dass der Betrag zunächst dazu dienen soll, um die
Gottscheer Schulen zu slovenisiren (Veselost na levi – Heiterkeit links), und die Schuljugend an slovenischen
Schulen gar nicht deutsch lernen zu lassen. (Živa veselost na levi – Lebhafte Heiterkeit links.)«
Prav tam, 103–105.
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»Soll an einer Schule neben dieser Sprache auch die deutsche als zweite Landessprache gelehrt werden, so ist
als Grundsatz festzuhalten, dass der Unterricht in der letzteren erst dann zu beginnen hat, wenn die Schüler im
Lesen und Schreiben der Muttersprache einen sicheren Grund gelegt haben.«
Prav tam, 105 in 106.
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policija zgolj zaradi tega vsakega aretirala. Poudaril je, da so organizatorji sami spodbudili
celotno zadevo, ker je bil govornik Auersperg. Slovenci ga niso marali, ker je bil proti njim.
Poleg tega bi naj neimenovani nemški časnik po izjavi Vošnjaka zapisal: »... da bode ta
spomenik »ein Pfeiler der deutschen Brücke zur Adria«, takega stebra pa v Ljubljani ne bomo
pustili zidati.« Dotaknil se je krške šole. Poudaril je, da so od vseh okoliških občin
(Kostanjevice, Sv. Križa pri Kostanjevici, Škocijana, Šentjerneja, Velike Doline, Radeč, Sv.
Križa pri Šentjerneju, Dvora, Boštanja, Tržiša, Mokronoga, Šentruperta, Trebnja, Šmarjete,
Rake, Studeneca in Cerkelj) v letu 1885 prišle prošnje na deželni odbor po odpravi šole ali pa
naj bi šola spadala pod deželo. Vsi našteti kraji so morali plačevati od 3 do 4 % dodatek za šolo.
Šolo je obiskovalo približno 40 otrok. Približno polovica s Štajerske in druga polovica s
Kranjske. Strošek na učenca je znašal okoli 100 gld. Tako je zagovarjal predlog, da bi za ta
denar lahko pošiljali nemške otroke v Celje. Hkrati se je naslonil na poročilo okrajnega šolskega
nadzornika, ki rezultatov šole ni ravno hvalil ter bil mnenja, da bi dosegali višje rezultate, če bi
bil na šoli slovenski pouk. Zaključil je, da je krška šola bila le breme in ni prinašala nobene
koristi. 809 Deschmann je najprej zanikal besede deželnega predsednika, da je mladina
demonstrirala le proti organizatorjem slavnosti v spomin pesniku Grünu. Deschmann je
poudaril, da je pesnik Grün zbral kranjske ljudske pesmi in jih predstavil širšemu svetu ter v
večletnem prizadevanju dosegel znižanje zemljiškega davka za deželo Kranjsko. Nato je
neposredno napadel deželnega predsednika. Vprašal ga je javno, kako si je drznil sedaj valiti
krivdo za izgrede na organizatorje proslave, ko pa je sam deželni predsednik sedel med
občinstvom ter ploskal odlični prireditvi. Deschmann je namreč bil tudi prisoten in je sedel
tako, da je videl deželnega predsednika. Vprašal je tudi, če so res demonstrirali le proti
organizatorjem in zakaj so potem proti večeru poskušale posamezne skupine kip demolirati. S
tem je izzval veselost na levi. Nato se je ponovno posvetil šolstvu. Učitelji neimenovane srednje
šole so mu namreč zatrdili, da je znanje nemščine med učenci iz leta v leto upadalo ter so morali
vse več časa namenjati učenju osnovnih nemških besed in slovnice. Deschmann je ponovno
sklenil: »To se ne bi zgodilo, če bi se upoštevalo želje prebivalstva po učenju nemškega jezika.
Ne govorim tukaj o enorazrednih ljudskih šolah na podeželju, temveč o ljudskih šolah v
prestolnici in večrazrednicah v mestih. Poučevanje nemškega jezika poteka le navidezno. To je
splošna kritika. To je tudi razlog za izgubo časa in potrebne dodatne učne pomoči kasneje v
srednji šoli.« Začudilo ga je tudi postopanje deželne oblasti v primeru krške šole ter prošnje o
ukinitvi nemškega pouka na tej šoli. Deželni odbor se je namreč z zadevo obrnil na deželno
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upravo. To je bilo po njegovem že sumljivo, saj so imeli v rokah daritveno pismo ustanovitelja
šole. Dežela je morala spoštovati in varovati željo darovalca brez ovinkarjenja. O trajanju
postopkov in številki prošnje je Deschmann sklepal, da je bila prošnja oz. vprašanje postavljeno
že v začetku leta. Hkrati je vprašal, zakaj je postopek tako dolgo tekel in še vedno niso dobili
uradnega odgovora s strani dežele, ko pa je vse bilo črno na belem. Iz tega je sklepal, da so
poskušali zaobiti željo darovalca in izriniti nemščino s krške šole. Nato se je posvetil še
ljubljanski nemški osnovni šoli, s katero se je želel pohvaliti tudi deželni predsednik kot njegov
velik osebni dosežek. Vprašal se je, kako podobo je ta šola kazala. Odgovor je dobil z leve
strani v obliki klicev: »... lauter slovenische Kinder! [... sami slovenski otroci!]« Poudaril je,
da bi šola morala biti že zdavnaj preoblikovana iz enorazrednice v dvorazrednico. Namesto tega
je bila enorazrednica z dvema oddelkoma, kar je bil po mnenju Deschmanna v Avstriji unikum.
Vošnjak je to zanikal s šolo St. Peter. Deschmann se ni dal in dodal je, da je imel v mislih
namesto Avstrije deželno mesto v Avstriji. Opozoril je, da šola ni bila priljubljena med
prebivalstvom, ker je bila ustanovljena zaradi političnih potreb. Za primerjavo je vzel šolo, ki
jo je ustanovil nemški Schulverein in je imela takšen naval, da so morali zavrniti šolarje
nenemških staršev. Deschmann je ponovil, da je bilo na trgu dela ogromno konkurence ter da
si na Kranjskem niso mogli privoščiti neznanja enega od svetovnih jezikov – nemščine. Nato
je navedel letno poročilo koroškega deželnega šolskega odbora, ki je v poročilu zapisal, da so
zabeležili povečan vpis otrok v tiste šole, ki so ležale ob meji z deželo Kranjsko. Deschmann
je pri tem ponovno opozoril, da so številni Kranjci raje vpisovali svoje otroke v koroške in
štajerske šole – predvsem v Celje. Na Gorenjskem so nekateri kmetje za svoje otroke plačevali
po 2 gld. mesečno za dodaten pouk v nemškem jeziku. Opozoril je poslance deželnega zbora,
da je že pred enim letom poslanec z desne strani deželnega zbora opozarjal na določene pisce
in medije, ki so v deželi le netili nacionalne nemire. Z leve je dobil klice »Wochenblatt«.
Nadaljnji govor Deschmanna je bil večkrat prekinjen z enakimi klici z leve, a niti enkrat se ni
vmešal deželni predsednik, da bi pomiril dvorano. Deschmann je omenil tudi čistko v šolskih
knjižnicah. Trdil je namreč, da so izločili vso gradivo, ki je gojilo simpatije do nemščine. Z leve
je dobil klice: »Ni res!« Deschmann je opozoril, da si ni želel konsifikacije slovenskih knjig,
želel si je le enakosti, s čimer bi: »Potem bo najdena rešitev, ki bo prinesla spravo, ki so jo vsi
tako želimo.« Govor je zaključil z latinskimi besedami oz. citatoma: »Sine ira et studio, dixi et
salvavi animam meam. [Brez jeze in nepristransko govori, s tem boš imel mirno vest.]810 Zaradi
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»Das wäre nicht der Fall, wenn, ich sage nicht in den einclassigen Volksschulen am Lande, sondern in den
Volksschulen der Landeshauptstadt und an den mehrclassigen Volksschulen der Landstädte, dem Wunsche der
Bevölkerung gemäss, dem deutschen Unterrichte Rechnung getragen werden würde. Allein man übt den Unterricht
in der deutschen Sprache nur als einen Scheinunterricht. Das ist die allgemeine Klage, welche geführt wird, und
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očitkov, ki so leteli na deželnega predsednika Winklerja, se je ta prvi odzval. Ponovil je, da ni
podpiral izgredov ob demonstracijah in da njegov namen ni bil olepševanje dogodkov. Hkrati
je zatrdil, da po njegovem prepričanju demonstracija ni bila naperjena proti pesniku, ampak
proti organizatorjem proslave in družbi na proslavi. Na proslavo so prišli tudi gostje iz Celja in
Maribora. Winkler je v demonstracijah videl odgovor na izgrede, ki so jih bili deležni
ljubljanski Sokoli, ko so se udeležili proslave v Celju. Po mnenju Winklerja nemško Telovadno
društvo ni bilo poklicano organizirati takšne proslave. Telovadna društva naj bi skrbelo krepitev
športa med ljudmi. Njihova naloga ni bila ubadanje s pesniki ali postavljanje spomenikov.
Hkrati je opozoril, da proslave organizatorji niso prijavili oblastem. V kolikor bi jo, bi bili
opozorjeni na to, da se to ni skladalo z njihovim poslanstvom zapisanim v društvenem statutu.
Deželna oblast je nato postopek zaradi kršenja društvenega statuta, neprijave proslave itn.
ustavila, ker je bil namen proslave plemenite narave. Winkler ni videl razloga, zakaj se proslave
v čast plemenitemu človeku Kranjske ne bi udeležil. To vprašanje se je nanašalo na
Deschmannov govor. Winkler je poudaril, da bi se udeležil vsake proslave v čast katerega koli
pesnika Kranjske, naj bi bil Nemec ali Slovenec. Branil je tudi deželne organe proti obtožbi
Deschmanna, da je dopuščala nestrpnost v slovenskih medijih. Menil je, da so deželni organi
vedno in primerno reagirali. Hkrati je izrekel obžalovanje, da je Deschmann videl nestrpnost le
v slovenskih časnikih in ne tudi v nemških. Po mnenju Winklerja bi se morali tudi nemški
časniki veliko bolj zadrževati in so prav tako nosili velik del krivde za takšno pisanje slovenskih
časnikov, ki so se tako v bistvu le branili. Winkler je priznal, da so bili slovenski časniki zelo
hujskaški, a to je bilo po njegovem že pred leti. Tako je ocenil, da so slovenski časniki v
osemdesetih letih 19. stoletja postali veliko zmernejši in so poročali z neko mero strpnosti. Tudi
nemškim časnikom je svetoval enak način poročanja. Winkler je bil mnenja, da med slovenskim
in nemškim narodom ni obstajal nikakršen antigonizem in da se je ves spor ustvarjal umetno
ter se preko medijev vnašal med ljudi. Za šolo v Krškem je vprašal, kaj se je že spremenilo, da
je Deschmanna tako vznemirilo. Počasno mletje mlinov deželne uprave je upravičil s tem, da
so temeljito preučevali zadevo in zahtevo okoliških vaških skupnosti. Zagotovil je, da se
spoštovanje donatorjeve želje razume kot samoumevno. Dotaknil se je še ljubljanske nemške
šole ter zagotovil svojo simpatijo do nje. Namenil je kritiko šoli nemškega Schulvereina, ki je
bila ustanovljena paralelno in je tako predstavljala konkurenco deželni nemški šoli. Winkler je
podvomil, da so na šoli nemškega Schulvereina bolje poučevali. Kritiziral je odnos Nemcev do
daher der grosse Zeitverlust und die grosse Nachhilfe, welche diese Schüler in den späteren Classen an
Mittelschulen bedürfen.
Dann ist der modus vivendi gefunden, dann wird die Versöhnung eintreten, welche wir alle so lebhaft wünschen.«
Prav tam, 107–110.
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deželne nemške šole, ker so izrazili večjo simpatijo do nemške šole nemškega Schulvereina.
Posledično deželna nemška šola ni imela dovolj otrok za razširitev. Razlog je bil v
nenaklonjenosti, saj so šolo podredili deželnemu šolskemu svetu in ne ljubljanskemu mestnemu
svetu, s čimer so ljubljanskim Nemcem onemogočili nadzor nad njo. Nadzor bi lahko pridobili
šele s pridobljeno večino v deželnem zboru. Winkler se ni bil pripravljen s tem preveč ubadati,
kot je dejal: »… če imajo Nemci več simpatij za šolo Schulvereina kot za mestno šolo, potem je
to njihova stvar. Šolski urad je opravil svojo dolžnost.«811 K besedi se je javil tudi poslanec
Bleiweis-Trsteniški. Za nemščino ni videl nobene nevarnosti v deželi Kranjski. Poudaril je, da
so v ljudskih večrazrednih šolah že od 3. ali 4. razreda naprej poučevali nemščino. Na gimnaziji
je bila nemščina obvezna že od 1. letnika in nekatere predmete so tudi poučevali v nemškem
jeziku. Nasprotno od Deschmanna je Bleiweis-Trsteniški trdil, da se je znanje nemščine med
slovensko mladino celo izboljšalo. Večji uspeh nemške šole nemškega Schulvereina pri
nabiranju učencev v nasprotju z deželno nemško šolo je pripisal dejstvu, da otrokom ni bilo
potrebno plačevati šolnine in so dobivali tudi vse šolske potrebščine zastonj. Deschmanna je
obtožil le skrbi za nemške šole in opozoril, da ni tožil nad razširitvijo šentpetrske šole, čeprav
je imela vpisanih že blizu 200 otrok, a je še vedno bila enorazrednica. Bil je mnenja, da je
ljudem bilo veliko bolj potrebno znanje italijanščine in hrvaščine kot nemščine. O proslavi je
dejal, da se je pridobivanje somišljenikov začelo že mesece prej in je bilo tako vse nared za
izbruh in izlitje čustev. Opozoril je na izgrede v Gradcu, kjer je mladina skoraj vsak semester
pripravila kakšno akcijo, a vendar se to ni obešalo na veliki zvon. Na koncu je še pojasnil
zahtevo Apfalterna po uvedbi nemščine v enorazrednice. Pri tem moram poudariti, da je
Apfaltern to zahteval le tam, kjer so bili nemški učenci ali pa so starši izrazili takšno željo.
Bleiweis-Trsteniški je zahtevo Apfalterna zavrnil s trditvijo, da je bil cilj enorazrednic otroke
naučiti maternega jezika, osnove pisanja, branja in računanja. Hkrati je vprašal, zakaj Nemci
niso enako zahtevali na Češkem in videl razlog v tem, da bi se morali učiti češkega jezika.812
Stegnar je bil naslednji govornik in tudi on je zavračal trditve Apfalterna. Celo je poudaril, da
se je na večrazrednicah pouk v nemškem jeziku začel že v 1. razredu! Trdil je nasprotno od
nemških poslancev, da so šolski nadzorniki in učitelji še preveč pozornosti namenjali nemščini.
Za šolo v Krškem je priznal, da so preučevali preureditev šolskega pouka! Problem je namreč
bil, saj so učenci iz okoliških ljudskih šol očitno prihajali z nezadostnim znanjem nemščine v
krško meščansko šolo in posledično niso razumeli učiteljev. Stegnar je izrazil obžalovanje, da
811

»... wenn die Deutschen der Schule des deutschen Schulvereines mehr Sympathie entgegenbringen, als der
städtischen deutschen Schule, so ist das ihre Sache, die Landesschulbehörde hat ihre Pflicht erfüllt.«
Prav tam, 110 in 111.
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Prav tam, 111 in 112.
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so na tak način bila predavanja učiteljev v prazno. Zato je bil mnenja, da bi morali na krški
meščanski šoli odmeriti več prostora slovenščini ter bil mnenja, da s tem zagotovo ne bi kršili
želje donatorja. V nadaljevanju je branil slovensko društvo Narodna šola, ki je obstajalo od leta
1868 in je imelo namen podpirati šolstvo. V nemški različici tega društva (Schulpfennigverein),
ki je bil po njegovem mnenju kasneje ustanovljen, je videl le hujskaško društvo s prikritimi
nameni.813 Poslanec Kersnik je le pripomnil, da je po velikosti naroda bil slovenski v literaturi
na drugem mestu v Evropi in je obžaloval, da se je proslava v čast pesnika izrabila v politične
namene.

814

K besedi se je ponovno prijavil Deschmann ter zanikal, da je bil

Schulpfenningverein ustanovljen kasneje kot Narodna šola. Stegnar mu je iz klopi zaklical: »Ni
res!« Prav tako je zavrnil očitke, da je bilo to hujskaško društvo in je nasprotno trdil, da je
društvo del sredstev namenilo tudi za slovenske šole. V podporo svoji trditvi hujskanja
določenih slovenskih časnikov se je skliceval tudi na govor Schwegla, ki ga je imel pred leti v
deželnem zboru. 815 Zadnjo besedo je imel poročevalec Šuklje. Ta je najprej kritiziral
politizacijo vprašanj okoli šolstva in bil mnenja, da so se po nepotrebnem vrteli okoli teh
vprašanj že več kot 3 ure. Strinjal se je z Apfalternom, da so stroški za šolstvo strmo naraščali.
Razlog je bil v državni šolski zakonodaji in predpisih. Podprl je predlog Apfalterna o večji
praktičnosti/načrtnosti pouka na ljudskih šolah. Hkrati se je začudil, da je njegova stranka
podala določene predloge, ki po njegovem mnenju ne bi pripomogli k praktičnosti pouka. Ni
videl nevarnosti za nastanek t. i. inteligentnega proletariata – družbenega sloja, ki bi izhajal iz
kmečko-delavskega razreda, bil naštudiran, a brez ustrezne zaposlitve po končanem študiju in
bi predstavljal tako inteligenco socialističnih strank. Po njegovem mnenju za to ni pretila
nevarnost, ker je na Kranjskem primanjkovalo študiranih ljudi in je tako vsak dobil delo, ki je
končal študij. To je bilo prvič v deželnem zboru, da so se dotaknili vprašanja naraščajočega
vpliva socialistov. Kritiziral je odnos desne strani do vprašanja jezikov v šoli. Očital jim je, da
so na vse pretege želeli čim večjo vpeljavo nemščine v ljudske šole, a hkrati na vse pretege
zavirali vsakršno širitev slovenskega pouka na srednjih šolah. Ponovil je glavni argument
slovenske strani, da je bil cilj ljudske šole otroke izuriti v pisanju, branju in štetju v maternem
jeziku. Nato je zanikal argumente o pomembnosti nemškega jezika, ko je navedel primer z
njegove rodne vasi, ki je ležala v Beli krajini. Iz njegove vasi je namreč 47 vaščanov odšlo in
delalo v ZDA in kot je poudaril, nihče ob svojem odhodu ni znal nemško ali angleško. Poudaril
je, da si sam ni želel izrinjanja nemščine iz šol. Želel je le, da na prvem mestu stoji materni
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jezik in šele nato tuji jezik. Za Deschmanna je dejal, da je vsako leto prišel z novim poklicem
v deželni zbor, za katerega je dokazoval, kako nujen je bil uspeh v navezavi z nemškim jezikom.
Tako je najprej to dokazoval s služinčadjo, kurirji, krošnjarji in leta 1886 z napredovanjem po
vojaški hiearhiji – Deschmann je vzel primer komandirja desetine. Šuklje je svetoval ogled
vojaško statističnega letnega poročila, ki je po njegovi izjavi postreglo s podatkom, da se je
med vsemi avstrijskimi deželami ravno na Kranjskem pomnožilo število rekrutov z znanjem
nemščine v pisanju in branju. Tako je sklepal o dobrem šolstvu na Kranjskem. Kritiziral je tudi
jezikovni prepir in razdvojenost na Kranjskem ter bil mnenja, da bi lahko reševali važnejše
stvari. Ni zanikal in ni branil hujskanje slovenskega časopisja, a je opozoril, da je tudi nemško
časopisje hujskalo in pri tem izpostavil Wochenblatt. 816 Nato so šele prišli na specialno
razpravo. Prvi je bil Deschmann, ki je predlagal dejanski popravek v besedilu ter postavil nekaj
vprašanj poročevalcu. Med drugim je dejal, da si učitelji niso upali zaprositi za denarno
subvencijo za neobvezen nemški pouk.817 Šuklje se z dejanskim popravkom besedila ni strinjal,
ker je bil mnenja, da bi se s tem lahko razumelo, da je bil drugi deželni jezik nemščina in
avtomatsko obvezen jezik v šolah. To po njegovem mnenju ni bil cilj. Zavrnil je podtikanje, da
so želeli posloveniti Kočevje. Dejal je, da so slovenski jezik za to postavili na prvo mesto, ker
je bil jezik večine na Kranjskem. Zavrnil je trditev Deschmanna, da si učitelji niso upali
zaprositi za subvencijo. Opozoril je, da je bilo leta 1886 na Kranjskem 19 trirazrednih in 69
dvorazrednih šol, skupno 88. Od tega so morali odšteti šolo pri Stari Cerkvi na Kočevskem, ker
je bila nemška. Tako je ostalo 87 slovenskih šol, od katerih je 34 zaprosilo in dobivalo
subvencijo za izvajanje neobveznega pouka nemščine. Deschmannov predlog ni bil sprejet.
Izdatki za šolski fond so narasli na 244.200 gld.818
Leta 1890 je bil Tavčar prvi govornik, ki se je posvetil šolstvu. Najprej je pohvalil svoje
vrste, da jim je končno uspelo iz proračuna črtati 600 gld., ki so bili namenjeni za poučevanje
nemščine v osnovnih šolah ter označil ta prispevek za »tribut«.819 Nato je obširno obrazložil,
da ni imel ničesar proti »pravim«820 Nemcem v deželi in da jih bodo on in njegova stranka
vedno spoštovali in celo varovali njihove pravice ter da so bili Nemci prav tako zaslužni za
slavo kranjske dežele. Hkrati je že v naslednjem odstavku pripomnil, da so Nemci še vedno bili
v boljšem položaju na Kranjskem, kakor Slovenci in požel posmeh z desne strani. Nato je
816

Prav tam, 113–115.
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Tribut je bil znesek oz. dajatev, ki so jo morali plačevati v starem in srednjem veku podrejeni vladarji ali
skupnosti. Formalno gledano so ostali tako samostojni proti plačilu. Tako so recimo vlaški knezi plačevali tribut
Turkom.
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»Tu govorimo pa le o pravih Nemcih, ki so od nekdaj bili nemškega pokolenja.«
817
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nadaljeval s kritiko na račun deželnega predsednika Winklerja in predsednika vlade Taaffeja.
Sicer je kasneje malce popravil mnenje o Winklerju in ga celo poskušal razumeti. Kritiko je
namenil tudi »nepravim« Nemcem in jih obtožil, da so najbolj glasno vpili o krivicah do
Nemcev.821 Proti njegovemu govoru se je odzval Schwegel. Kritiziral je ukinitev 600 gld. za
nemški pouk in način, kako je to izvedla slovenska stran. 822 Tekom razvoja razprave se je
oglasil tudi Klun. Zatrdil je, da je vedno zagovarjal ohranitev 600 gld. za nemški pouk ter požel
nasprotovanje z desne strani. Kersnik je celo zaklical: »Pa kako?!« V svojo obrambo je nato
navedel, da če jih ne bi predlagal kot poročevalec, bi ga klicali s finančnega odseka na razgovor.
Ob tej trditvi se je ponovno oglasil Kersnik: »Saj so Vas!« Klun je po tem klicu v svoj bran
zatrdil, da so le želeli od njega vedeti, ali je predlagal 600 gld. in nič drugega.823
Leta 1892 se je ponovno odprla zanimivejša razprava. Hribar je bil prvi govornik. Začel
je s 300-obletnico rojstva pedagoga Jana Amosa Komenskega. Obletnico so slavili po vsej
Evropi. Le v Avstriji, kjer se je tudi rodil, so prepovedali proslave, enako je bilo na Češkem,
Moravskem in Šleziji. Prepoved je izdal minister za uk in njega je nato tudi kritiziral. Hribar je
spomnil, da je to bil isti minister, ki je ukinil kranjsko gimnazijo in prepovedal izobešanje slik
sv. Cirila in sv. Metoda po šolskih sobah. Hribar sklepa, da je bil minister za uk sovražen do
Slovanov. To je še dodatno podkrepil s trditvama, da so se Slovenci na Koroškem morali težko
boriti za materni jezik v ljudskih šolah. V Trstu in Gorici so učitelji zastonj čakali na svoje
otroke. Tavčar je pritegnil z vzklikom, da je to bilo res, medtem ko je Šuklje vzkliknil, da to ni
bilo res. Nato je ponovno govoril o starem slovenskem sovražniku – germanizaciji. Pri tem je
navedel primer poskusa vpeljevanja nemščine na Primorskem preko deželnega šolskega sveta
Gorice, nato še fabrikacijo nemških otrok v Dragi in Trati s strani okrajnega kočevskega
glavarja. Za protipravno je označil tudi ukaz deželnega šolskega sveta s 24. decembra 1887, s
katerim so uvedli obvezni pouk nemščine na vseh tri- in štirirazrednicah. Še bolj je zameril, da
se kljub protestom ni nič spremenilo. Na plano je potegnil pismo učitelja, katerega imena ni
hotel izdati. V pismu je učitelj trdil, da je bilo poučevanje nemščine neuspešno, tratenje časa in
da so na koncu otroci tako ali tako vse pozabili; za verouk je tako zmanjkalo ur. Nato je še
povzel statistiko srednjih šol. Po statistiki je prišla ena srednja šola na 77.908 Nemcev, 96.450
Italijanov, 128.954 Hrvatov, 138.000 Poljakov in na 3.101.487 Rusov. Slovenci po statistiki
niso imeli nobene srednje šole. Takšno pristranskost je pripisal vladi Taaffeja in njegovemu
ministru za uk Gautschu. Nemški Schulverein je obtožil netenja nacionalnih nemirov in »lova«

821

Stenografski zapisnik VII. seje DZK, 4. 11. 1890, 126–130.
Prav tam, 138–140.
823
Prav tam, 141–144.
822

214

na slovenske ter češke otroke s ciljem germanizacije. Čehi so v obrambo ustanovili Ustredni
matici škoslkou in Slovenci Društvo sv. Cirila in Metoda. Avstrijsko vlado je obtožil podpiranja
nemškega Schulvereina in s tem germanizacije. Kot primer je navedel udeležbo na shodu
društva s strani cesarjevega kraljevega namestnika v Salzburgu in udeležbo zastopnika
deželnega predsednika grofa Goëssa v Celovcu. Tavčar se je skozi celoten govor oglašal in ob
teh besedah je celo začel vzklikati »škandal«.824 Prvi se je oglasil deželni glavar in označil
govor za neutemeljen glede na šolske razmere v deželi. Tavčar seveda ni vzdržal: »Zakaj, če je
pa res!« Protestiral je tudi Hribar, da deželni glavar ni imel pravice kritizirati govorov. Ta mu
je odgovoril, da je imel to pravico v primeru, če je govorec govoril, kar ni bilo umestno. Hkrati
je opozoril galerijo na vzdrževanje reda.825 Takoj zatem je za govorniški oder prišel deželni
predsednik baron Winkler. Poudaril je, da so takšen govor že slišali ob drugih priložnostih.
Branil je Gautscha in označil obtožbe o njegovi pristranskosti ter sovražnosti do Slovencev za
neutemeljene, saj se je tudi minister za uk moral ozirati na zakone. Hribar je ob tem vzkliknil:
»Samo ne drži se jih!« Winkler je zahteval od Hribarja in kritikov, da predlože dokaze. Nato
jim je še dal lekcijo v avstrijskem upravno-sodnem sistemu. Tako jim je dejal, da se naj z dokazi
obrnejo najprej na prvo stopnjo: okrajni šolski svet, nato deželni šolski svet, nato na ministra
za uk. V kolikor bi bili še vedno prepričani v svoj prav, naj se obrnejo še na upravno sodišče in
nazadnje na državno sodišče. Slednji sta bili nad ministri. Nato je spomnil na obtožbe v zadevi
ob obletnici proslave Komenskega. Winkler je spomnil, da se je ob tem trdilo, da je minister
kršil zakone. Hribar je vzkliknil, da tega ni trdil; neposredno res ne, posredno pa ja. Winkler je
ob tem spomnil na trditev, da je minister za uk prepovedal proslavljanje obletnice. Resnično je
prepovedal proslave v šolah, ne pa na splošno in proslave so se tudi odvijale. Tavčar je
pripomnil, da je to bila napaka. Hribar je vprašal, kako je bilo v Nemčiji. Winkler se ni oziral
in dejal, da je šola imela drugačen namen in cilj ter označil ravnanje ministra za pravilno.
Winkler je še omenil afero s Spinčičem, ki je bil poslanec deželnega zbora Istre in državnega
zbora, profesor ter šolski nadzornik. Spinčič se je namreč udeležil shoda v Zagrebu in na njem
imel govor. Ker je to storil v drugi deželi, je bil razrešen kot profesor in šolski nadzornik.
Slovenski poslanci so zato krivili ministra za uk. Winkler je bil nasprotno mnenja, da minister
s to zadevo ni imel ničesar. Spinčiča je namreč razrešil tržaški šolski svet in ker se je ta pritožil,
je zadevo presojala disciplinska komisija ministrstva za uk. Komisija je potrdila sodbo
tržaškega šolskega sveta. Winkler je ob tem opozoril, da sta v sestavi komisije bila vedno tudi
dva svetnika najvišjega sodišča. Tavčar je dodal: »Oba Nemca!« Winkler je bil prepričan v
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objektivnost sodbe in tudi, da je imel Spinčič še vedno odprto pot pritožbe na najvišje državno
sodišče. Winkler je še dejal, da bi se Spinčič po njegovem moral ozirati na poklicno funkcijo in
dolžnosti, ki so iz tega naslova izhajale. Hribarju je dejal, da ni bil pristojen kot branitelj
Spinčiča. Zaradi razmer v šolstvu na Koroškem in Goriškem je dejal, da je za ti dve deželi
veljala prav tako avstrijska zakonodaja in člen 19. Tavčar: »Tisti se lepo spolnuje!«. Svetoval
jim je pravno pot. Nato je dejal, da je ravno Hribar bil vedno tisti, ki je ljudsko šolo odrekal
ljubljanskim Nemcem, katerih število je znašalo 6.000 ter s tem naredil več škode slovenstvu
kot koristi. Tavčar je ob omembi števila Nemcev pripomnil: »Pa kakšnih!« Winkler je
nadaljeval. Namesto ustanovitve šole se je mestni šolski svet raje upiral ukazu ministra za uk.
Nemci niso odnehali in so si sami pomagali s pomočjo nemškega Schulvereina. Tavčar ni mogel
biti tiho in je pripomnil, da bi nemški Schulverein poklicali v vsakem primeru. Winkler je
zaključil, da je nemška ljudska šola v Ljubljani bila potrebna in da jo je obiskovalo 400 nemških
otrok, Tavčar pa je ponovno dodal: »Slovenskih otrok«. Glede obveznega nemškega pouka je
zavrnil očitke, da se s tem niso ukvarjali v deželnem šolskem svetu in kot dokaz postregel z
zapisnikom iz leta 1889. Iz njega je bilo razvidno, da so prejeli le dve pritožbi. Obema so
ustregli in odpravili obvezni nemški pouk v Šmartnem, litijskem uradu in v neimenovani občini
iz Logaškega okraja. O pismu neimenovanega učitelja je temu svetoval bolj vestno
izpolnjevanje svojih dolžnosti in požel odobravanje Schwegla. Nato je še Winkler pristavil, da
bi takšnega učitelja morali zaradi takega pisarjenja priporočiti disciplinski preiskavi. Tavčar:
»Obesili bi ga, ko bi zanj vedli!« Winkler je vztrajal, da ni bilo bistveno mišljenje enega učitelja,
ampak ljudstva. Ljudstvo si je želelo takšne šole in zato tudi pošiljalo svoje otroke vanje.
Hribar: »Vsaj jih morajo, ker so vse jednake!« Schwegel: »Bravo, bravo!« Prav tako ni razumel,
kako je lahko Hribar izpeljal sklep, da je vlada prevzela pod svoje zavetništvo nemško društvo
zgolj zaradi tega, ker sta se dva uradnika udeležila shoda tega društva. V tem ni videl
prekrška.826 Naslednji govornik je bil Luckmann in najprej je izrazil obžalovanje, da je Hribar
ponovno sprožil jezikovno vprašanje ter da se je spet ponavljalo to, kar se je že tolikokrat
slišalo. Po njegovem mnenju je bilo neučinkovito razpravljati o pomembnosti nemščine tako za
šolarje, ki so se hoteli dalje izobraževati, kakor za splošno korist. Nemški Schulverein po
njegovem mnenju ni nikoli deloval ofenzivno, ampak zgolj defenzivno. Zahteval je, naj si le
ogledajo zgodovino dežele zadnjih 20 let in nikjer ni bilo sledu germanizacije, lahko bi se
govorilo o slavizaciji, kot je dejal, a bolj pravilno bi bilo slovenizaciji. Prav tako ni razumel,
zakaj so slovenski poslanci napadali vlado, ki jim je zagotovila večino v deželnem zboru in
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ostalih deželnih institucijah ter jim celo pomagala pri slavizaciji. Tavčar je pripomnil: »Gebürt
uns ja! [Saj nam pripada!]« Potem je dejal Luckmann, da si je ogledal napredek slavizacije in
vedno hujše napade na vlado ter prišel do zaključka, da je bila: »... dass Undank der Welt Lohn
ist, [... nehvaležnost je zahvala,]« in s tem izzval veselost v dvorani. Prišel je do sklepa, da so
slovenski poslanci bili vedno nezadovoljni in vedno strmeli po več ter se vprašal, kako bi
zgledala dežela, če bi jo slovenski poslanci sami imeli v vladanju. Tavčar mu je kar odgovoril
s klopi, da boljše, kot je bilo sedaj.827 Za govorniški pult je ponovno prišel Hribar in najprej
dejal, da ni sprožil jezikovne razprave, ampak le opozoril na napake. Za večino v deželnem
zboru se niso imeli zahvaliti vladi, ampak zavednemu slovenskemu narodu. Nato je vprašal,
kako si je Luckmann predstavljal slovenizacijo popolnoma slovenskih dežel in ta mu je zaklical,
da je zgodovina govorila drugače. Hribar se je nato raje posvetil Winklerju. Njegov način
zagovarjanja ministra za uk je označil za nespretnega. Bil je mnenja, da je minister tisti, ki bi
moral bedeti nad tem, da bi se spoštovali zakoni. Pravno pot, ki pa jo je predlagal Winkler, je
označil za predrago in predolgotrajno. Priznal je, da minister za uk ni prestopil nobenega
zakona, ko je prepovedal proslave s ciljem preprečitve politične agitacije v šolah. Hkrati ni
videl smisla in se je izgovarjal na Nemčijo, ki je proslavo po šolah celo naročila. Glede Spinčiča
je priznal, da ni imel od njega pooblastila, a si je štel za dolžnost, da ga brani. O obveznem
nemškem pouku je dejal, da so pričakovali od šolskega sveta, da bi moral to naročiti vsem
kranjskim šolam in ne samo dvema. Da vlada ni prevzela zaščitništva nad nemškim
Schulvereinom, bi morala dokazati s kakšnim uradnikom udeleženim na češki ali slovenski
proslavi.828 Schwegel je označil govor Winklerja za objektiven in skladen z dejstvi. Izrekel je
vso spoštovanje Komenskemu kot pedagogu. Ukaz ministra za uk je sprejel kot razumljiv. Nato
je Schwegel ponovno poudaril pomen znanja nemškega jezika in potrebe po nemški šoli v
Ljubljani, kar so slovenski poslanci nenehno spodbijali in zanikali. Dejal je, da je Hribar ves
čas zanikal obstoj nemške manjšine v Ljubljani in zanikal statistične podatke. Še bolj absurdno
se mu je zdelo zanikanje podatka o številu Nemcev v Cislitvaniji, in to brez dokazov. Žalostno
je bilo, da je veliko ljudi prisluhnilo Hribarju in mu verjelo na besedo. Hribarjevo trditev, da ni
spodbudil jezikovne razprave, je označil za poceni izgovor. Schwegel je zatrdil, da so bili dani
vsi pogoji za ustanovitev nemške šole v Ljubljani že pred davnimi časi ter jih vprašal, kako se
to sklada s politiko objektivnosti. Dalje je vprašal, ali jih ni pekla vest, ko so videli, da so vsi,
ki so kaj dali nase in na svoje otroke, le-te pošiljali v šole v druge dežele. Schwegel je priznal
potrebo po popolnoma slovenski nižji in višji gimnaziji, a jo je bil pripravljen podpreti šele, ko
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bi bili izdelani vsi učbeniki in programi v slovenskem jeziku. Bil je mnenja, da je bilo prevajanje
učbenikov še najmanjši problem. Menil je, da so bili napadi na ministra za uk nehvaležno
dejanje, ker je v vsem ugodil Slovencem. Tavčar je terjal dokaze. Schwegel je pokazal na primer
šole v Dragi, kjer so dokazali, da so statistični podatki slovenskih poslancev napačni. Schwegel
ni imel namena na dolgo in na široko govoriti in izzivati. Želel si je sprave, čemur so takoj
začeli ugovarjati na levi. Schwegel jim je odvrnil, da so v svojem sovraštvu bili povsem slepi
do tistih, ki so resnično želeli doseči spravo. Nato se je še posvetil pismu učitelja in ga označil
za tipičen primer, ko so se učitelji izkoriščali v politične namene in zanemarjali svoje poklicne
obveznosti. Posledično so se nižali rezultati učencev. Seveda je požel ugovarjanje Svetca in
Hribarja. Schwegel je želel zaključiti take prakse. Po njegovem prepričanju se je moral vsak
uradnik, zdravnik ali učitelj najprej posvečati svojemu poklicu in se ne ukvarjati s politiko, kar
recimo Spinčič ni storil. Še posebej je obsojal politično pridobivanje uradnikov in Tavčar je ob
tem zaklical: »Nemškutarji!« Po Schweglovem kak uradnik šele takrat služi ljudem, ko dela,
kot mu veleva dolžnost.829 Za njim je stopil na govorniški oder Svetec. Schwegla je napadel, da
se nikoli ni tako potegoval za slovenščino kakor za nemščino in: »Naj vendar ne pozabi, da je
slovenščina njegov materni jezik; v slovenskem jeziku ga je vzgojila mati, v slovenskem jeziku
so ga razveseljevali njegovi mladostni tovariši – naj tega ne pozabi in naj pokaže, da mu bije v
prsih tudi za slovenščino toplo srce.« Hribar je dodal, preden je nadaljeval Svetec: »Tega pa ne
bode!« Svetec je protestiral ob trditvi Schwegla, da so slovenski poslanci gojili sovraštvo do
Nemcev, jih izzivali, jih žalili, jim delali krivico in napadali. Nasprotno! Nemci so njim delali
krivico. V dokaz svoji trditvi je navedel dolgoletni boj za pravice, ki so jim bile zagotovljene
po ustavi, razmere na Koroškem, Štajerskem in Češkem ter dogodke v Celju ob ustanovitvi
društva Sokol. Svoj govor je zaključil z naslednjimi besedami: »... ako bi Nemci bili taki proti
nam, kakor smo mi nasproti njim, potem bi bil v Avstriji najlepši mir, potem bi vladala najlepša
sprava med narodi.« Schwegel je dodal: »Dann hätten sie sich schon längst alle erschlagen!
[Potem bi se že zdavnaj med seboj pobili!]«830 Poročevalec Žitnik je imel zadnji besedo. Ni se
spustil v razpravo, ker je ura bila že pozna, ampak je prešel na dejansko zastavljeno temo.
Sprejeli so resolucijo št. 1, po kateri so z obžalovanjem sprejeli zaprtje Kranjske gimnazije in
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ponovno zaprosili za njeno reaktivacijo ter razširitev na višjo gimnazijo. Z resolucijo št. 2 so
zahtevali ljudsko šolo izključno v maternem jeziku in preureditev ljubljanskega učiteljišča –
tudi v smeri slovenizacije. Pod točko 6 so sklenili ustanovitev delovnih mest na šolah za verske
učitelje. Nagrado oz. plačo so določili na 80 gld. letno na ljudskih šolah. V kolikor so bili več
kot štirje razredi ali so bili še vzporedni oddelki, še za vsak oddelek po 10 gld. letno. Na
meščanski šoli v Krškem so določili plačo 200 gld. letno. Določili so še kilometrino, in sicer na
9 kr./km, v kolikor so bili oddaljeni več kot 1,5 km od šole. Kilometrino so izračunali nato
pavšalno po formuli: število km x 42 tednov x a.831 Ker so imeli verske učitelje že določene, je
bil že tudi določen končni strošek. Tako so za plače potrebovali 2720 gld. in za kilometrino
1782 gld. in 25 kr. Številki nista bili končni, ker so morali še prišteti dva verska učitelja za
Ljubljano. Žitnik je še opozoril, da nekateri verski učitelji še niso prejeli svojih plač za dodatno
opravljene ure na drugih šolah in za to predlagal resolucijo v tej smeri. Učitelji osnovnih šol so
za primerjavo v sedemdesetih letih 19. stoletja vsi dobivali enako plačo. Gibala se je med 400
in 600 gld. Razlike so nastajale predvsem med malimi kraji in mesti, kar je bilo pogojeno s
številom učencev.832 K besedi se je oglasil Winkler, saj mu niso bili znani primeri neizplačila
plač verskim učiteljem in seveda terjal ureditev tega od deželnega šolskega odbora.833 S tem se
je razprava končala.
Januarja 1909 se je razprava ponovno odprla zaradi šolstva oz. vpliva na deželni šolski
odsek. Predlog ustavovernih veleposestnikov je bil, da bi imela dežela pet predstavnikov v
deželnem šolskem odseku. Štirje bi se volili po kurijah in eden iz učiteljskega zbora. Tako bi
dobili liberalci dva, ljudska stranka dva in ustavoverni veleposestniki enega odbornika. Ljudska
stranka je menila, naj bodo štirje zastopniki in imenoval bi jih deželni odbor. S tem bi klub, ki
bi imel večino, pridobil. Triller je, kot zastopnik Ljubljane, predlagal, da bi Ljubljana dobila
dva.834 Prvi govornik Gangl, ki je zagovarjal ta predlog, je trdil, da bi moralo imeti ljudstvo
večji vpliv na šolstvo. Izpostavil je predvsem potrebo po prilagoditvi posameznih šol oz.
njihovih učnih programov krajevnim razmeram – kmečki ali delavski stan. Po tem kratkem
uvodu je Gangl prešel konkretno na pravo temo, prava razloga in namen. Predvsem jih je motila
pozicija tretjega deželnega šolskega nadzornika. Ta je bil odgovoren za t. i. nemški del pouka
in je bil po njihovem mnenju le »nemškutar«, ki je zatajil svoj materni jezik. Predlog je bil
naravnan proti temu. Njihov cilj je bil pridobitev vpliva nad imenovanjem deželnih šolskih
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nadzornikov. Ker je vlada imenovala tretjega nadzornika – Hubada, je označil mnenje vlade
kot »škodljivo za (slovensko) ljudstvo«. Kot primer je navedel dokaz sovražnosti vlade do
slovenskega učiteljstva. To je bil primer Bizilove, učiteljske vdove z 8 otroki. Čeprav je
preteklo že več mesecev od moževe smrti, še ni dobila po njem pokojnine in se je morala obrniti
na ljubljanski magistrat za pomoč. Iz sredine deželnega zbora so prišli klici: »Škandal!« Zato
so predlagali, da bi učiteljstvo volilo samo svoje zastopnike; učitelji ljudskih šol posebej in
učitelji srednjih šol posebej. Poleg tega so odmerili ljudskim učiteljem dve mesti in
srednješolskim učiteljem le eno mesto. Predlog je nato tudi bil podprt.835 Tako je na koncu
povsem izginil iz predloga opevani vpliv ljudstva na šolstvo in prilagoditev šolstva kmečkemu
in delavskemu stanu. Odzval se je deželni predsednik baron Schwarz. Ni se strinjal s tem, da bi
imela deželni zbor in s tem aktualna politika vpliv na delovanje uradnikov. Deželni zbor je
lahko izrekal predlog, ta predlog poslancev je šel v smeri zahtevanja.836 Naslednji govornik je
bil Eger in ta je konkretno obrazložil, kje je bil problem in zakaj so se zganili slovenski poslanci.
V šolskem deželnem odseku je sedelo namreč 10 nadzornikov. Polovico teh oz. 5 je predlagala
vlada. Ker je v šolski odsek prišel tudi nemški deželni šolski nadzornik, je za slovenske
poslance pomenil napad na njihovo pozicijo v odseku. Eger je označil predlog naravnan
izključno proti nemškemu deželnemu šolskemu nadzorniku. Nikakor ni videl napada vlade ali
Nemcev na šolsko nadzorništvo. Poudaril je, da ni bil namen ustavovernih veleposestnikov ali
vlade spreminjati razmere v deželi. V korist temu je navedel, da so tako sedeli leta 1909 trije
deželni šolski nadzorniki v šolskem odboru, a so imeli po statutu le 2 glasova in ne tri. Meni,
da s tem vlada ni pridobila na vplivu. Zavrnil je tudi trditev, da je vlada s tem pretentala deželni
zbor. Jarc se s tem ni strinjal. Eger ni videl razloga, zakaj bi morala vlada spraševati deželni
zbor po mnenju. Saj tudi pri imenovanju drugih šolskih nadzornikov ni spraševala deželnega
zbora in se nihče ni pritoževal. Tavčar mu je zaklical, da je to bila napaka in naj vlada na
Štajerskem imenuje slovenske šolske nadzornike. Lampe ga je dopolnil: »In na Koroškem!«
Deželni glavar je moral z zvoncem pomiriti slovenske liberalce. Eger je nadaljeval, da sta bila
zakon in takšna ureditev tako dolgo dobra, dokler je to njim koristilo. Ko je prišlo do primera,
kot sedaj, ko njim ni ustrezalo, so takoj skočili in želeli spremembo. Dejal je, da ni videl prava,
ki bi se za vsako stvar spreminjalo, ker trenutno ni bilo po godu drugi politični strani. Zajc mu
je skočil v besedo: »Saj, če kaj pametnega naredi, nimamo nič proti temu, če pa neumnosti
uganja, smo pa lahko hudi!« Zajc in Jarc sta tudi v nadaljevanju skakala govorniku v besedo z
raznimi komentarji. Ker so slovenski poslanci ves čas ponavljali besedo renegat, se je je
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dotaknil tudi Eger. Po njegovi definiciji je bil renegat oseba, ki je bila najprej del enega naroda
ali kluba in potem prešla v vrste drugega naroda ali kluba. Eger te besede ni jemal tako žaljivo
kot slovenski poslanci, ki so jo uporabljali izključno kot nadomestek za besedo »nemškutar«.
Takoj so se oglasili klici s slovenske strani: »Aha! Sam svojo kožo brani!« Tavčar je še dodal:
»Mati še nemšk ni znala!« Eger je odgovarjal: »Tega torej ne bomo raziskali. Nekaj pa je
zagotovo. V obeh taborih, pri nemškem in slovenskem, so možje, ki niso pripadniki slovenskega
ali nemškega naroda, pa kljub temu uživajo visok ugled.«837 Nato je še dejal, da je Kranjska
imela 9 srednjih šol, Koroška le tri in vprašal, kako lahko trdijo, da se vlada mačehovsko obnaša
do Kranjske. Takoj je dobil odgovor. Pegan je menil, da naj zagovor prepusti vladi. Triller je
dejal, da se naj pogleda, koliko je Slovencev in nato sodi ali so potrebne ali ne. Iz dvorane se je
zaslišalo vprašanje, koliko je slovenskih srednjih šol na Koroškem in Štajerskem. Eger je lahko
le na kratko odgovoril, da je Štajerska veliko srednjih šol sama vzdrževala, ko ga je že Triller
prekinil, da nobena ni slovenska. S centra še klici: »Nobene slovenske srednje šole ni na
Štajerskem! To je sramota! Škandal!« Ponovno se je moral vmešati z zvoncem deželni glavar.
Eger je nadaljeval, da se je v letih 1901–1908 odprlo na Kranjskem 46 novih ljudskih šol s
skupno 66 novimi razredi. Od tega le ena nemška šola z enim razredom. Ponovno so se oglasili
slovenski poslanci in prekinili njegov govor. Turk: »Ker vas nič ni! Še tista je bila nepotrebna,
ker vas je še za eno premalo!« S središča: »Koliko pa še hočete?« Lampe: »Vsaj sami glasujemo
za šole, če so potrebne!« Eger je jekleno nadaljeval svoj govor in se ni pustil izzivati. Dejal je,
da je bilo na 100 šolah aktiviranih 143 razredov in 25 šol s 40 razredi je dobilo dovoljenje za
dejavnost. K temu je še prištel 17 šol s 17 razredi, ki so prav tako dobile dovoljenje, a iz lokalnih
razlogov ni prišlo do izvedbe. Iz vsega tega je zaključil, da je bilo govorjenje slovenskih
poslancev o mačehovskem odnosu ministrstva za šolstvo in s tem države do slovenskega oz.
kranjskega šolstva brez upoštevanja dejstev. Še več, pogosto se je ustanovilo po nepotrebnem
šolo ali razred na pritisk deželnega šolskega odseka samo za to, da se je zadovoljevalo zahteve
slovenskih poslancev. Pod težo teh argumentov so slovenski poslanci obrnili ploščo in se spet
vmešali v govor Egerja. Lampe: »Če so nepotrebne in le v breme ljudstva ...« In Triller: »Ker
moramo mi vse plačevati!« Temu je tudi Eger pritrdil, a opozoril, da morajo krivdo iskati tudi
kje drugje, ne samo pri drugih. Triller mu je odgovoril: »V nemškem »Volksratu«!« Eger
nadaljuje, da tako kot je primanjkovalo dobrih šol, je primanjkovalo tudi dobrih učiteljev in te
lahko dobijo le z dobrim plačilom. In zgodilo se je celo, da je Tavčar temu glasno pritrdil.
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»Wir wollen das also nicht untersuchen, allein das eine ist sicher, dass in beiden Lagern, bei den Slovenen und
Deutschen, Männer vorhanden sind, deren Eltern nicht slowenisch oder deutscher Nationalität waren, und doch
erfreun sich diese Männer des höchsten Ansehens.«
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Opozoril je, da so učitelji, slovenski ali nemški, raje bežali tja, kjer so dobili boljšo plačo. Zajec:
»Vlada naj raje regulira učiteljske plače, pa naj ne nastavlja nepotrebnih nemških
nadzornikov!« Spet je zvonilo. Eger se je nato posvetil državnim subvencijam za srednje šole.
Povsem mirno je samo našteval. Slovenski poslanci so mu skakali v besedo s komentarji. Ko je
omenil srednjo trgovsko šolo, je poudaril, da je bila še neaktivirana. Lampe je zaklical: »Saj je
že čas, da nam nekaj dajo!« Turk: »2700 kronic.« Triller: »Drugim narodom je (vlada) že
tisočkrat več dala!« In Pegan: »Na Kranjskem država samo za to nič ne da, ker je ena druga
trgovska šola vir dohodkov za enega Nemca!«. Eger mu je le odgovoril, da je bila nemška
trgovska šola privatna. Iz središča pa: »Seveda je privatna pa zaradi nje pa javna tako malo
dobi!« Spet se je oglasil zvonec. Eger je omeni licej in da je zanj vlada namenila visoko
subvencijo, ki jo je ta že tudi prejel. Triller: »Kar izsilimo!« In iz središča se je oglasilo
vprašanje: »Kaj vas pa to peče?« Nato je Eger še dejal, da je bilo znano, da so učitelji dobivali
zelo veliko dopusta, da so lahko bolj aktivno pomagali pri slovenizaciji srednješolstva. To je
ostalo brez pojasnila. Dotaknil se je tudi očitka, da so na nemški gimnaziji v Ljubljani že imeli
električno razsvetljavo in položen parket. Eger je opomnil, da so imeli v Ljubljani dve slovenski
šoli, ki nista zaostajali. Vse nemške šole niso bile tako lepo opremljene. Jarc mu je zaklical:
»Kaj pa Novo mesto!« In Triller: »To je vseeno, oficirski otroci so!« Eger je zaključil, da če si
ogleda vse te podatke, ne more biti govora o tem, da je bilo ljudsko ali srednješolstvo na
Kranjskem s strani vlade dano na stranski tir. Tavčar je na to odgovoril: »Saj nas je pol milijona,
vas pa dvajset tisoč!« Eger ni popuščal in je prešel v napad. Slovenski poslanci so trdili, da so
bili slovenski deželni šolski nadzorniki preveč obremenjeni. Zato jim je predlagal, naj zahtevajo
njeno množitev od vlade. Tavčar: »No dobro! Pa bomo!«, Pegan: »Pa bodo precej Nemci
notri!« in Zajc: »Potem jih mora biti sto!« Eger jim je odgovoril, da vlada ne bo skrbela za
noben klub. Vsak klub je moral s svojimi zahtevami priti do vlade. Da, to je bilo slovenskim
poslancem dobro poznano in s tem izzval veselost na desni. Nadaljuje, da še ni slišal za primer,
ko bi tako zahtevo postavil slovenski deželni šolski nadzornik v deželnem šolskem odseku.
Turk se je branil, češ da si nihče ne upa. Eger je ignoriral to opazko in dejal, da glede na to, da
so slovenski poslanci imeli večino v deželnem zboru, bodo z lahkoto spravili skozi ta predlog
in se potem lahko takoj odpravili na delo ter odstranili vse te napake. Celo je napovedal, da bo
tudi sam glasoval za omenjeni predlog. S slovenske strani je dobil klice: »Še to bi se manjkalo!«
in Zajec: »To samo pravite, ravnali boste pa nasprotno!« Eger ni popustil in je obtožil
slovenska kluba, da sta se vedno dogovarjala z vlado za glasove in tako ju neposredno obtožil
korupcije. Triller: »To je tista avstrijska nemoralnost vlade!« in Krek: »Nas nikoli!« Eger je
odgovoril, da edino Poljaki niso na tak način dosegali ciljev, vsi ostali narodi, tudi nemški so z
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vlado s svojimi glasovi veselo trgovali. Tudi Kreka je že srečal v vladnih prostorih in ga
spomnil, da sta se lepo pozdravila. Namesto tega je predlagal soglasje in bil prepričan, da bi
dosegli enako ali veliko več, a imeli manj poti. Triller mu je zaklical, da naj bo to tudi na
Koroškem in Štajerskem. Eger mu je odgovarjal, da on ne more zastopati Koroške ali Štajerske.
Triller je zagovarjal, da je samo en nemški narod. Eger je zavrnil podporo resoluciji, po kateri
so slovenski poslanci zahtevali, da mora mesto referenta za administracijo pri deželni vladi
pripadati Slovencu, ker to ni spadalo pod pristojnost deželnega zbora, ampak vlade. S tem je
dal tako zaželeni povod slovenski strani. Dobil je klice s klopi: »Oho!« Jarc: »Kakor hočete!«
Pegan: »Kaj boste Vi deželnega glavarja učili! Poglejte v druge kronovine!« Iz središča se je
slišalo: »To bi bilo lepo, če bi deželni zbor v takih stvareh ne smel obravnavati!« Triller je
komentiral: »Dosti žalostno, da vlada sama ne uvideva potrebe slovenskega uradnika!« In Turk
je dodal: »Mi pa prej ne bomo miru dali, dokler šolskega referata ne dobi Slovenec«.838 Pegan
je bil naslednji govornik in takoj je zavrnil predlog ustavovernih veleposestnikov. Ta predlog
je predvideval, da bi se v deželni šolski odsek izvolilo enega odbornika iz veleposestniške
kurije, enega iz kurije mest in trgov, enega bi volili učitelji neposredno, enega iz kmečke kurije
in enega iz splošne kurije. Tako bi ustavoverni veleposestniki dobili enega odbornika, Narodno
napredna stranka dva in Ljudska stranka dva. Grofa Barbo, ki je bil snovalec predloga, je
označil za največjega diplomata in dodal: »Timeo Danaos et dona ferentes. [Bojim se Danajcev,
tudi če prinašajo darila.]« Dejal je, da je bil predlog na prvi pogled krasen. Med slovenskima
kluboma se je zanetiti spor, saj je vzel enega odbornika ljudski stranki in dal liberalcem. Predlog
je grof Barbo že predstavil tudi v šolskem odseku in se takrat skliceval na ljudsko stranko. Pri
tem je poudaril pravičnost predloga, ki ga je podal. Pegan je zato pograbil pojem pravičnost in
prišel do filozofskega zaključka, da absolutne pravičnosti ni bilo možno doseči. To je tudi bil
razlog, zakaj ni mogel podpreti predloga oz. kot je sam dejal: »... vsi slovenski zastopniki bi ga
pozdravili, kot jako dober predlog, ampak samo pod pogojem, da bi gospod grof Barbo pustil
stališče absolutne pravičnosti veljati tudi nam nasproti, kadar se gre za zastopstvo
veleposestnikov v tej visoki zbornici.« Torej bi ga bil pripravljen podpreti, če bi ustavoverni
veleposestniki privolili v nižanje poslanskih mest, ki so se volila preko veleposestniške kurije.
Nasprotno od ustavovernih veleposestnikov je bil prepričan, da bi vlada morala sprejeti njihov
predlog, če bi ga vsi v deželni zbornici podprli. K temu je iz klopi glasno pritrdil tudi Šusteršič.
Od ustavovernih veleposestnikov (oz. kot jih je on imenoval »manjšina«) je celo zahteval, da
se podredijo večini ter označil matematiko Egerja za napačno. Tudi ni verjel, da je Barbo imel
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Prav tam, 132–136.
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interes za veleposestvo, ampak ga je obtožil za nemštvo. Bil je mnenja, da so bili že preveč
zastopani v deželnem šolskem odseku kot nemška manjšina. Pri tem je naštel Kalteneggerja in
tri vladne zastopnike. Za Egerja je dejal, da je dosegel vse, kar so si zaželeli Nemci, če so to
potrebovali ali ne. Njegove klice h konsenzu je označil za manipulativne. Pegan je pri tem
navedel svojo formulo: »Mislim, če imamo en teritorij in Kranjska dežela je samo en teritorij,
se mora tisto, kar se da Nemcem, nekje vzeti in kje naj se vzame to? Vzame se nam. To je tako
preprosta geometrija, da jo lahko razume tudi gospod dr. Eger. Vsaka koncesija, ki se da
Nemcem, se jim da na naš račun.« Po tej formuli seveda konsenz ni bil mogoč. Še več! Za
Pegana je bil nevaren že vsak nemški sluga oz. vsaka stvar ali dejstvo, ki bi lahko premaknilo
razmerje moči v korist Nemcem. O učiteljskih plačah je dejal le, da se bo s tem moralo ukvarjati
finančno ministrstvo. 839 Lampe je bil naslednji govornik in tudi on je napadel predlog
ustavovernih veleposestnikov. Po njegovem mnenju je voljenje po kurijah bilo nesprejemljivo,
ker ni kazalo prave slike in volje volivcev. Enako je veljalo za volitve v deželni zbor. O
učiteljskih plačah ni hotel razpravljati, ker tema ni bila na dnevnem redu. Besede Egerja je
označil za manipulativne in najbolj »nedolžnega« v prenesenem pomenu. Trdil je, da je vlada
vedno, kadar je dala kakšno koncesijo Slovencem, pred tem vprašala Nemce. V obratnem
primeru ne in to je označil za krivično. Podatek, da so Slovenci dobili 40 ljudskih šol in Nemci
eno, je uporabil za dokazovanje, kako dobro je šlo Nemcem in kako slabo Slovencem. O
referatu za šolske zadeve pri deželni vladi je delno pritrdil, da je ta zahteva presegala pristojnosti
deželnega zbora. Bil je mnenja, da morajo te zahteve na poseben način izraziti, če hočejo pri
vladi kaj doseči. Zanikal je trditev Egerja, da je deželni šolski odsek bil naklonjen slovenskemu
šolstvu, kar Eger ni izjavil. Dejal je še, da je bil proti pritiskanju na starše s kaznimi, če ne bi
pošiljali svojih otrok v šolo.840 Grof Barbo se je osredotočil na svoj predlog in hkrati kritiziral
slovenski predlog. Slovenska stran je trdila, da iz tehničnih in administrativnih razlogov ni bil
izvedljiv in pri tem ni navedla razlogov zanj. Nadaljuje, da voljenje po kurijah ni bilo nič novega
in bi se tako še najbolj neposredno volilo zastopnike. Posvetil se je osebno komentarju Pegana.
Že se je vmešal Pegan iz klopi in mu zabrusil, naj le, saj tako ali tako ne bo prepričal nikogar
in tako že vnaprej zavrnil govor, še preden ga je slišal. Grof Barbo se je najprej zahvalil za
opazko, da je bil dober diplomat. Nato se je posvetil kritiki in pri tem dejal, da ni bil »pretkan
in prefrigan«. Uporabil je kar slovenski besedi in Turk mu je takoj zaklical: »No vidite, saj
znate dobro slovenski.« In dobil je tudi odgovor grofa Barba: »O ja, če bomo enkrat skupaj
prišli, se bomo že pomenili. Der Herr Abgeordnet Turk hat sich gefreut, dass ich so viel
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Slowenisch kann, dass ich diese Worte ganz genau zu verstehen weiss.« Ni videl razloga za
izrečeno nezaupanje do njegovega predloga, ker sta lahko imeli obe strani koristi. Tavčar je
pripomnil, da je največ prinašal ustavovernim veleposestnikom. Grof Barbo se ni pustil motiti
slovenskim poslancev in je nadaljeval s kritiko na njihov račun. Dejal je, da na slovenski strani
nasprotujejo predlogu zgolj zaradi tega, ker mislijo, da zagotovo sledi kakšna ukana in Tavčar
mu je v nemškem jeziku pritrdil. Grof Barbo je zato opozoril, da je vsak predlog objektivno
ocenjeval, medtem ko so na slovenski strani bili proti samo za to, ker je pač to bil predlog
ustavovernih veleposestnikov. Pegan se s tem ni strinjal. Grof Barbo je nadaljeval, da ni nikoli
nameraval ščuvati slovenska kluba drugega proti drugemu, tudi če bi imel možnost. Sicer sta
oba slovenska kluba tako ali tako sama drug drugemu povzročala dovolj težav. Kakor hitro je
en klub bil mnenja, da bi drugi lahko dobil točke pri volivcih, so takoj začeli z obtožbo, da
sklepajo z Nemci. Drugi strani nato ne preostane nič drugega, kot napasti ustavoverne
veleposestnike »... indem sie auf die verfluchten Deutschen lossgeht. Dann lizitieren sie sich
gegenseitig in der Lossschlagerei auf die Deutschen hinauf. Also ich Bitte Sie, meine Herren,
streiten Sie sich ja nicht darüber, dass eine Partei mit uns verbündet ist. (Heiterkeit) Das
grösste Unglück, dass uns treffen kann, ist, mit einer Ihrer Parteien verbündet zu sein.« Zavrnil
je tudi trditev, da je bila njegova želja spraviti še enega Nemca v deželni šolski odbor. Sicer je
Pegan dejal, da ni imel nič proti, če bi prišel slovenski veleposestnik, a je spomnil, da je to bilo
le njegovo mnenje. Medtem ko je njegov klubski kolega Šusteršič proti temu izrazil
nestrinjanje, iz česar je grof Barbo sklepal, da je bilo mnenje liberalcev naravnano proti
veleposestnikom. Nato je opomnil, da je bilo govora o absolutni pravičnosti ter spomnil, da so
to na slovenski strani neprenehoma kršili, ko so bili vedno proti manjšini; v mislih je imel
nemško manjšino. Niso ji bili pripravljeni odstopiti zastopstva, ki bi ji pripadalo na podlagi
volilnih rezultatov. Pegan mu je ugovarjal, da na Kranjskem že in spomnil na razmere na
Češkem. Grof Barbo mu je odgovoril: »Hören Sie von den Tschechen auf, was geht mich denn
jetzt Böhmen an? [Nehajte s Čehi, kaj me briga Češka?]« in Lampe: »Aha, Vam ne diši!« Grof
Barbo jih je namesto tega spomnil na Ljubljano. Pegan se je branil, da so imeli v občinah t. i.
interesno zastopstvo. Turk: »Aha, v občinski svet bi tudi še radi prišli!« Grof Barbo je
nadaljeval, da pri predlogu ni bila v ospredju matematika, kdo ima večino in kdo manjšino,
ampak za to, kdo je imel boljši predlog na podlagi argumentov in bil je prepričan, da je bil ta
predlog boljši, ker je upošteval interese vseh strani. Pegan mu je zaklical, da to ni bilo res in da
ni ustrezal njihovemu klubu. Grof Barbo se ni strinjal s trditvijo, da so bili uradniki zastopniki
kakšnega naroda, ampak le vlade. Pegan se je takoj spet vmešal: »Pa so! Ne bi smeli, pa so!«
in še Triller: »Grüss mich nicht unter den Linden! [Ne pozdravljaj me pod lipami!]« Grof Barbo
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je spomnil, da niso nikoli očitali slovenskim uradnikom, da so bili zastopniki slovenstva. Pegan:
»Saj jim ne morete, saj si še slovenski govoriti ne upajo!« Grof Barbo je nato v imenu
ustavovernih veleposestnikov odkrito odrekel podporo predlogu večine, ker niso bili
pripravljeni podpreti predloga po vseh teh napadih. Turk jih je takoj obtožil, da so igrali dvojno
igro.841 Šusteršič predloga ustavovernih veleposestnikov ni sprejel kot pretkan ali prefinjen in
je v tem pogledu dal prav grofu Barbu. Predlog večine je po njegovem mnenje imel cilj utrditev
deželne avtonomije. Predlog ustavovernih veleposestnikov je imel cilj le vriniti enega
predstavnika veleposestva v deželni šolski odsek in požel z leve klice: »Tako je!« S tem je
potrdil to, kar je že trdil grof Barbo. Hkrati je dejal, da njegov klub – Slovenska ljudska stranka
– ne bi podprl predloga ustavovernih veleposestnikov, četudi bi v njem sedeli sami Slovenci,
ker predlog ni bil demokratičen. Nato je odkrito dejal, da so imeli večino in preko te večine
zagotovljena štiri mesta v odboru. Takšen način se mu je zdel demokratičen in ga je zagovarjal,
čeprav se je zavedal, da slovenska ljudska stranka ne bo imela nenehne večine in takšne podpore
med volivci. Ni podpiral predloga liberalcev po povečanju zastopnikov ljubljanskega mesta v
deželnem šolskem odboru. Dejal je, da je bila Ljubljana tako ali tako že priviligirana kot
avtonomna občina v primerjavi z drugimi občinami na Kranjskem. Sicer ji je priznaval posebni
status kot središčnemu mestu dežele in kulturnemu središču slovenstva. Kljub temu je branil
ostale, posebej kmečke občine. Nepravično in zgrešeno je videl sklicevanje zastopnika
Ljubljane, da je imela Ljubljana večjo davčno moč in posledično večje pravice. Po njegovem
mnenju je ta večja davčna moč izhajala iz okoliškega podeželja – kmetov, ki so svoj dohodek
nosili v mesto. K podatku Trillerja, da je Ljubljana prispevala 40 % k bremenom za deželni
šolski proračun, je dodal, da je po drugi strani črpala 700.000 od 1 milijona kron iz sredstev, ki
jih je država namenila deželnemu šolstvu. Triller je ob tem vzkliknil, da zato, ker je vse
skoncentrirano v Ljubljani. Šusteršič je opomnil, da je najprej od tega imela spet korist
Ljubljana, saj so šolarji prinašali v mesto tudi denar. Izrazil je tudi dvom, da bi vlada potrdila
predlog Gangla. Svojo kritiko je namenil tudi deželnemu predsedniku, ker je svetoval
odklonitev predloga o imenovanju Slovenca na mesto referata za deželne šolske zadeve. Pri
tem se je skliceval, da so to pravico imeli po § 19 deželnega reda, odst. 1., lit. a in b, ki je pravil,
da je deželni zbor imel pravico izstaviti predloge glede ureditev, ki so vplivale v dobro dežele.
Nato je kritiko namenil še Egerju in njegovemu zagovarjanju vlade v zadevi imenovanja Belerja
za deželnega šolskega nadzornika. Celotno zadevo je označil za dvomljivo, saj bi Eger moral
najprej braniti avtonomijo dežele in ne vlado.842 Nato je besedo dobil poročevalec Jarc. Za
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Egerja je dejal, da mu je bil edini cilj: »... vzdrževanja nemškega posestnega stanja na
Kranjskem.« Jarc je želel, da to pade, ker je to načelo nastalo v času, ko so Nemci kršili narodne
pravice Slovencem. Želel je novo ureditev narodnih pravic, tudi na Koroškem, Štajerskem in
Primorskem. Hkrati je poudaril, da to ni bilo mogoče in za primer navedel Axmannov predlog
v nižjeavstrijskem deželnem zboru, ki je kršil pravice Čehov v Nižji Avstriji.843 Na podlagi
razprave lahko sklepamo, da so slovenski poslanci najbolj motili Egerjev govor. Motili so tudi
govor grofa Barba, poslanci ustavovernih veleposestnikov niso motili govorov slovenskih
poslancev.
V okviru razprave o preureditvi sistema imenovanja deželnih šolskih nadzornikov leta
1909 se je razpravljalo tudi o ljubljanski realki. Eger jo je prvi omenil v okviru svojega govora
in še preden je lahko nadaljeval, ga je prekinil Triller z vprašanjem: »Ali je to nemška posest,
ali ne! Zato se gre!« Eger je nadaljeval in dokazoval, da so podatki, ki jih je predložil Jarc, bili
drugačni od tistih, ki jih je dobil s strani realke. Leta 1900 se je na realko vpisalo 44 nemških
in 73 slovenskih dijakov. Maturo je nato delalo 6 (13,6 %) nemških in 13 (17,8 %) slovenskih
dijakov.844 Turk je klical: »Kam ste pa druge djali!« Tavčar: »To je dokaz, da Slovenci bolje
študirajo!« Eger je zahteval odkritost in podal predlog ustavovernih veleposestnikov, po
katerem bi odkrito pomagali Slovencem pri ustanovitvi slovenske realke. Slovenska kluba bi
morala obljubiti, da bosta pustila nemško realko v Ljubljani, na kateri je bilo 200 dijakov, pri
miru in je ne rušila. Dokler ne bi dobili Slovenci svoje realke, je ponudil, da bi na nemški realki
ustanovili paralelni razredi, ker je to bila le delitev prostorov. Zavrnil je Trillerjevo zahtevo po
utrakvistični ureditvi. Eger je z argumenti nizal svoje mnenje, a so njegov govor ves čas motili
slovenski poslanci, tako da je večkrat zvonil deželni glavar.845 Lampe se je v svojem govoru
realke le bežno dotaknil in v njem zanikal Trillerjeve trditve, da bi bila realka nemška posest.846
V okviru razprave je nanesla beseda tudi na Kočevarje. Ob tem je Pegan izrazil mnenje,
da na Kranjskem ni bilo pravih Nemcev. Po njegovem sta na Kranjskem res obstajala dva
naroda in to sta bila slovenski in kočevarski. Toliko bolj je nato bila zanimiva njegova razlaga,
zakaj so se borili proti Kočevarjem. Zanikanje nemštva na Kranjskem seveda ni moglo pasti na
plodna tla.847 Eger mu je odgovoril naslednji dan. Spomnil jih je, da so Kočevarji bili Nemci in
da so Nemci živeli tudi drugje na Kranjskem. Dejal je, da so na Kranjskem bivali že stoletja,
pognali globoke korenine, pošteno služili kruh in bili zvesti domovini ter deželi. Zato je obsodil
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odrekanje domovinske pravice in prejel klice s slovenske strani, da tega niso počeli. Nato je
spomnil na svoj govor, ki ga je imel ob dnevu Kluba ustavovernih veleposestnikov in za
katerega je nato Tavčar trdil, da je v njem dejal, da je Kranjska nemška dežela. Spomnil je, da
je trdil, da je Kranjska bila nemška dežela. Oražen: »Pa radi bi ga še imeli!« Navajal je, da bi
morali skupaj varovati pravice, ki so jih še imeli v deželi kot Nemci. Triller ga je popravil o
pravicah: »Krivice!« in Oražen, da imajo tako ali tako preveč pravic.848
Leta 1909 so bili slovenski poslanci še vedno v šoku zaradi ljubljanskih nemirov. Vilfan
je zahteval odhod Kalteneggerja iz šolskega odseka. Obtožil ga je, da je vsakomur zameril, če
je govoril slovensko. Nato je navedel primer savske šole Schulvereina. Zanjo so vložili zahtevo
po dodelitvi statusa javne šole. Zahteva je romala na okrajni šolski svet v Radovljico, ta je ni
potrdil. Okrajni šolski nadzornik Belar je kljub temu bil mnenja, da je šola izpolnjevala vse
pogoje in zadevo predal na višji nivo v presojo na deželni šolski svet. Ob podrobnem pogledu
spoznamo, da je Vilfan najprej dejal, da po zavrnitvi dodelitve statusa javne šole okrajni šolski
svet Radovljice nato nikoli več ni videl te zadeve na mizi: »Od tod pa ni nikdar več prišel na
okrajni šolski svet v Radovljico ...« A se je nato sam zapletel: »... preko okrajnega šolskega
sveta v Radovljici podelilo ... šoli pravico javnosti.« Prav tako Vilfan ni znal navesti, kdo točno
je ugodil zahtevi šole. Nadaljeval je z ljubljanskim učiteljiščem, kjer se je poučevalo
najpogosteje v nemščini in izdajalo spričevala le v nemščini. Še slabše naj bi bilo pri tečaju za
učitelja meščanske šole, kjer naj bi se predavalo izključno v nemškem jeziku in tako zaključil:
»Najbrž zato, da se bo enkrat, ko se bodo zares začele ustanavljati meščanske šole, lahko reklo,
da nimamo za slovenske šole sposobnih učiteljev.« Na ljudski šoli v Tržiču ga je motil pričetek
poučevanja nemščine že v drugem razredu ter dodal: »Sicer je pa uspeh tega pouka itak
malenkosten.« Nato je še skritiziral, da je bilo ravnateljsko mesto v Bohinjski Beli nezasedeno
in učiteljsko mesto na Breznici prav tako, kljub razpisu. Na obrtni šoli ga je motila
korespondenca v nemščini med vladnimi referenti in vodstvom. Motilo ga je: »... da dve tretjini
teh obrtnih šol nadzoruje človek, ki je znan slovenski renegat in zagrizen kazinot.« Naslednja
zadeva je bilo prirejanje tečajev za učitelje obrtnih šol, ki so potekali v nemščini in izdajanje
spričeval v nemščini.849Krivdo za vse »nepravilnosti« je pripisal Kalteneggerju.850 Tema je bila
specifična in ostala nekomentirana.
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Kako je slovenska stran dojemala problematiko šolstva, najbolj zgovorno dokazuje
članek v časniku Slovenski narod. Iz članka je razvidno, da so videli v Nemcih največjo oviro
za razvoj slovenskega šolstva.851
Vovko ugotavlja, da je bila ena izmed bistvenih značilnosti ljubljanskega šolstva do leta
1918 veliko število zasebnih šol, ki so bile skoraj povsem nemške. Med njimi so bile: uršulinska
dekliška osnovna in meščanska šola, evangeličanska deška in dekliška šola, deške šole Marije
Zollmann pl. Zollerndorf, Leopoldine Petritsch, Julije Orel-Moos, Alojzija Waldherra, Irme
Huth, baronice Lichtenthurn, Marijanišče, Schulvereinovi šoli v poslopju realke in Spodnje
Šiške, salezijanska šola na Rakovniku in dekliška šola društva Mladika.852
Prepričanje, da so bili ustavoverni veleposestniki proti Cerkvi zgolj iz nacionalnih
razlogov, je po mojem spoznanju napačno. Že res, da je slovenska duhovščina predstavljala
inteligenco slovenstva, a ta argument stoji na trhlih tleh. Kranjski ustavoverni veleposestniki so
namreč sledili politiki ustavovernih veleposestnikov in nemških liberalcev na državni ravni. Ne
eni ne drugi niso podprli Cerkve, četudi je šlo za izključno nemške dežele ali nemške
duhovnike. Tudi mladoslovenci niso podpirali Cerkve! Zato sem prepričan, da so ustavoverni
veleposestniki bili proti Cerkvi iz ideološkega prepričanja in ne nacionalnega.

15.1 Ljubljanska realka
Na seji o šolstvu 1875 je Bleiweis podal predlog deželnega zakona o nauku slovenskega
jezika na realki v Ljubljani. Vladni svetovalec Hozhevar se je že na začetku razprave umaknil,
ker ni imel uradnega stališča vlade. Tako je prvi govornik bil Deschmann. Opozoril je, da je
bilo leta 1874 vpisanih 309 dijakov, od tega 145 slovenske nacionalnosti. Slovenski pouk jih je
obiskovalo 149. S tem je spodbijal potrebo takšnega zakona. Bleiweisu je očital številne
poskuse slovenizacije, ki očitno še vedno niso dale zadovoljivega rezultata zanj. Slovenskim
poslancem je svetoval, da jim ni bilo potrebno vsako malenkost spolitizirati in iz nje delati
slona. Opozoril je, da je vlada že od leta 1868 naprej vlagala razne zakonske predloge po
spremembah. Te spremembe je moral pretresti tudi deželni odbor za šolstvo, ki mu je načeloval
ravno Bleiweis. Šolski odbor ni zaznal nobenih nepravilnosti. Naenkrat ni bila v redu ureditev,
ki je v § 10 določala, da se je vsak učenec moral učiti obvezne predmete in dodatno še jezik, ki
so ga izbrali starši oz. skrbniki. Najprej jim je očital strinjanje in nato spodkopavanje ureditve,
ko so že bile sprejete. Na koncu je javnost sodila takšno početje in s tem razvnel deželni zbor.
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Njegovega napada na Bleiweisa še ni bilo konec. Opozarjal je, da je po predlogu slovenske
strani bila kot učni jezik sprejeta slovenščina. S tem se je zanikal obstoj Nemcev na Kranjskem
in kršitev 19. § ustave. Zmagoslavno je dejal, da so še pred leti slovenski poslanci vriskali od
veselja, ko je bil sprejet § 19, a sedaj ga sami poskušajo kršiti, kjer se le da. Očital jim je tudi
izsiljevanje, ker so Breiweisov predlog spravili skozi šolski odbor z izsiljeno večino, ki so jo
posedovali v šolskem odboru. Na koncu je še dejal, da zapravljajo čas s takimi predlogi, ki jih
vlada tako ali tako ne bi potrdila, ker kršijo ustavo.853 Gariboldi se je strinjal s predgovornikom
in opozoril, da je pritrdil obvezni uporabi slovenščine v osnovnih šolah in deloma v srednjih.
Nesmiselno se mu je zdelo dijake siliti v učenje slovenščine, razen če to sami želijo.
Nasprotoval je takšnemu vsiljevanju.854 Zarnik je bil prvi, ki se je odzval na Deschmannov
govor s slovenske strani. Najprej mu je predlagal, da naj ustavoverni veleposestniki predlagajo
svoj predlog. V naslednjem hipu pa dejal, da tako ali tako ne bodo našli skupnega jezika:
»Novega o tej zadevi ni mogoče nič povedati. Mi stojimo na slovanskem, vaša stranka pa na
nemškem stališču. Tu ni nobenega pogajanja, tu je vse govorjenje zastonj, prepričali se ne bomo
nikdar drug druzega.« Nato je nizal primerjavo z Madžari in njihovo ureditvijo, ki je po
njegovem mnenju bila še veliko bolj vsiljevalna. Potarnal je tudi nad tem, kako Slovencem ne
dopuste, da bi na svoji zemlji vpeljali slovenski jezik. Nadaljeval je z razlago, kako koristno bi
bilo, če bi dijaki znali vsaj en slovanski jezik ter bi si nato lahko po celem slovanskem svetu
iskali službe. Glede § 19 je podal gledanje slovenskih poslancev: »Nesrečni član 19, kakor ga
je g. dr. Bleiweis imenoval, imenujem ga tudi jaz tako, zavoljo tega, ker je samo na papirju. Ali,
gospoda moja, član 19 je temeljni zakon (Grundgesetz) in k vsakemu takemu je treba izpeljavnih
zakonov in naredeb (Durchführungsgestze und Verordnungen).« Tako je priznal to, kar je že
dejal Deschmann, da je slovenskim poslancem § 19 predstavljal oviro pri njihovih političnih
načrtih. Hkrati je podal politično manipulativno stališče, da § 19 ni bil točno definiran, čeprav
pravno to ni bilo res. O realki je dejal: »Tam so velika mesta za stekli razpostavljena, vidijo se
razni predmeti in so brez razločka vsakemu obiskovalcu pristopni. Imajo pa še kak ekstrakabinet, v katerega sme le taisti vstopiti, kdor zato posebej plača. Taka je s slovenščino na
realki. Posebej morajo stariši moljakati, da učenci smejo tje v ta ekstra-kabinet hoditi in
nekoliko ugrizniti v ta prepovedani sad.« 855 Zadnjemu je pritrdil Horak s sklicevanjem na
pogovore, ki jih je imel z dijaki obrtne šole.856 Zaradi številnih napadov na vlado s strani obeh
poslancev se je k besedi priglasil Hozhevar. Zavrnil je trditev Zarnika, da § 19 ni bil točno
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definiran.857 Tudi Schrey je opozoril na neustavnost Bleiweisovega predloga: »Le starši lahko
odločajo o svojih otrocih in narodni pripadnosti. Živimo v državi, v kateri živijo različni narodi
in selitev je naravna pravica. S tem zakonskim predlogom se poskuša v deželno zakonodajo
vtihotapiti narodnost zapovedano s strani dežele. Za Kranjsko bi naj veljala slovenska
narodnost in posledično slovenski pouk. To pa je pogosto v nasprotju z narodno pripadnostjo
staršev. Ta zapoved bi bila v nasprotju z dosedanjo prakso, ki je veljala na realkah. Do sedaj
so starši odločali, ali naj njihovi otroci obiskujejo slovenski pouk. Ta svobodna odločitev je
ustreznejša naravni pravici vsakega posameznika, kot zakonski predlog, ki nalaga prisilo.«
Trditve Horaka o ravnanju učitelja do določenega dijaka je zavrnil kot neresnične. Bil je
mnenja, da je zagotovo učitelj bil strog do dijaka, ker se je nedostojno vedel in ne zaradi
govorjenja slovenščine. Bil je prvi, ki je opozoril še na eno zahtevo Bleiweisa. Zahtevalo se je
tudi uvedbo poučevanja ilirskega jezika, hrvaško-srbskega, kar je zavrnil kot popolnoma
nepotrebno. 858 Zadnji je imel besedo poročevalec Bleiweis. Ponovno je poudaril, da so
zahtevali le »majhno« stvar in da se kaj takega ne dogaja niti na Turškem. S slednjo primerjavo
je prebudil celotno dvorano tako na levi kakor desni. Za pomiritev je moral zvoniti zvonec.
Deschmannu je zabrusil, da je predlog podprla večina v šolskem odseku in da boljšega predloga
niso imeli na mizi. Tudi on se je dotaknil 19. § in obtožil ustavoverne veleposestnike in vlado
uporabo tega člena, le kot orožje proti Slovencem. Dejal je, da je bil edini svetli trenutek za
Slovence, ko je vlado vodil Hohenwart, sicer so bile vse vlade sovražne do Slovencev. Nato je
povlekel primerjavo z Bukovino, ki je bila malo večja od Kranjske in je dobila univerzo ter
denar za zemljiško odvezo. Po mnenju Bleiweisa se je tako pospeševala germanizacija. Nato je
ponovno prešel na realko: »Da pridem zopet na našo realko, je stvar osnovana tako-le:
nemščina velja za materni jezik, slovenščina in italijanščina pa kot tuja jezika. Zapomnite si pa,
gospoda, še ta »nonsens«, da je italijanščina veliko na boljem, kajti ona je obligatna,
slovenščina pa ne! Tako smo tujci na lastni zemlji! (Dobro! na levi – Bravo! links)« Glede
narodnosti: »G. dr. Schrey je starišem prisojeval pravico, odločiti narodnost. Morebiti, da
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nekateri starši še sami ne vedo, kakošne narodnosti da so. Nemškutar gotovo tega noče vedeti,
al tudi marsikateri drugi ljudje, ki niso nemškutarji, tega ne vedo.« Tako je Bleiweis spodbijal
narodnost po principu, da jo določijo starši. Ni pa navedel novega načina, kako bi določal
narodnost. Navedel je še primer, ko je bil oče Hrvat, mati Ljubljančanka, sin pa se je opredelil
za Nemca. Oprl se je še na statistične podatke realke ter vprašal, od kod se je vzelo toliko
nemških učencev (1874 – 142, 1873 – 179 in 1872 – 138, vpisovala je nekaj čez 300 dijakov).
S tem je hotel povedati, da številka ni bila realna, ampak se je z njo manipuliralo. Dejal je: »...
jaz glavo stavim, da je najmanj tretjina tako fabricirana.«859 Pogovor se je zaključil in odprla
se je specialna razprava. Prvi govornik je bil Razlag, ki je sicer podprl predlog, da bi se vsi
slovenski dijaki realke morali učiti slovensko, a je opozoril, da je predlog Bleiweisa vendarle
bil v nasprotju z 19. § ustave. Drug nesmisel je bil, da je bila po predlogu Bleiweisa slovenščina
za vse dijake Kranjske, ne glede na narodnost, obvezna. Izjemo so predstavljali ljubljanski
dijaki – zanje slovenščina ni bila obvezna. Iz teh razlogov ni podpiral predloga. Njegov predlog
je bil še zmeraj enak kot ga je že predlagal v šolskem odboru, da bi bila slovenščina za vse
slovenske dijake obvezna. V primeru spornosti določitve nacionalnosti, bi o tem odločal šolski
svet. Ker se je zavedal, da njegov predlog ni užival podpore, ga ni predlagal. Dal ga je na
razpolago, v kolikor bi se kdo drug zanj ogrel. 860 Slovenska stran je v celoti podpirala
Bleiweisa. Ponujal ga je ustavovernim veleposestnikom. Ponovno se je priglasil za govorniški
pult Bleiweis. Podprl je predlog Horaka, da se je k realki pripisalo še obrtno šolo. Predlog
določanja narodnosti Razlaga je zavrnil v bojazni, da bi šolski svet nato lahko po svoji mili volji
določal narodnost.861

15.2 Obrtna šola
Razprava o obrtni šoli se je razvila okoli ljubljanske realke leta 1875. Horak je s
sklicevanjem na pogovore, ki jih je imel z dijaki obrtne šole, poskusil podpreti slovenski jezik:
»Včasih vprašam obiskovalce obrtne šole, kaj se učijo in kaj se jim predava. Tako sem na
primer enkrat dobil odgovor Taucherglocke. Na moje vprašanje, ali se jim je tudi razložil
pomen, sem prejel odgovor: Ne, bog ne daj, ne smemo niti ene besedice v slovenskem jeziku
izgovoriti. Če nas profesor pokliče in se javimo s tukaj, je profesor tako razjarjen, da nam takoj
pokaže vrata.« Prepričan je bil, da bi Kranjska veliko bolje gospodarsko napredovala, če bi
učenci in dijaki obvladovali tudi slovanski jezik. Na koncu je obtožil Nemce nasilne
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germanizacije na Moravskem.862 Hozhevar je bil naslednji poslanec, ki je posegel v razpravo.
V Ljubljani sta namreč obstajali dve obrtni šoli, in sicer Pripravljalna šola na obrtno šolo in
Obrtna šola. Pripravljalna šola je v glavnem izvajala pouk v slovenskem jeziku, nemščina je
bila zastopana le toliko, kolikor je bilo nujno potrebno. Obrtna šola je izvajala, ravno nasprotno,
pouk po večini v nemškem jeziku, in sicer iz praktičnih razlogov. Večina učbenikov je bila v
nemškem jeziku in obrtniki so morali znati nemški jezik, če so hoteli delovati znotraj države.
Zavrnil je slovenske poslance, da je to načrtna germanizacija.863 Schrey je menil, da obrtna
šola ni sodila v razpravo deželnega zbora, ker je dežela ni vzdrževala, temveč sta jo država in
mesto Ljubljana. Poleg tega je mesto Ljubljana financiralo še poseben tečaj nemščine, da je
učencem, ki je niso bili dovolj vešči, omogočila lažji vstop v obrtno šolo.864 Tako se je končala
splošna razprava in odprla se je specialna. V ospredju je bil § 1 in Horakov predlog po vključitvi
obrtne šole. Tako bi sklepi za realko veljali tudi za obrtno šolo. Prvi govornik je bil Razlag, ki
je sicer podprl predlog, da bi se vsi slovenski dijaki morali učiti slovensko, a je opozoril, da je
predlog Bleiweisa vendarle bil v nasprotju z 19. § ustave. Drug nesmisel je bil, da je bila po
predlogu Bleiweisa slovenščina za vse dijake Kranjske, ne glede na narodnost, obvezna. Izjemo
so predstavljali ljubljanski dijaki, kajti zanje ni bila obvezna. Iz teh razlogov ni podpiral
predloga. Razlagov predlog je bil enak tistemu, ki ga je predlagal v šolskem odboru, to je, da
bi bi bila slovenščina za vse slovenske dijake obvezna. V primeru spornosti določitve
nacionalnosti bi o tem odločal šolski svet. Razlag se je zavedal, da njegov predlog ni užival
podpore, za to ga ni predlagal. Dal ga je na razpolago, v kolikor bi se kdo drug zanj ogrel.865
Slovenska stran je podpirala Bleiweisa. Torej ga je ponujal ustavovernim veleposestnikom.
Ponovno se je priglasil za govorniški pult Bleiweis. Podprl je predlog Horaka, da se je k realki
dodalo še obrtno šolo. Predlog določanja narodnosti s strani Razlaga je zavrnil v bojazni, da bi
šolski svet nato lahko določal narodnost po svoji milji volji.866 Medtem je nek poslušalec z
galerije zaklical poslancem, da na obrtni šoli sploh ni bilo jezikovnega predmeta! Poklukar je,
kot prvi, informacijo povzel in predlagal umik Horakovega predloga iz besedila, kar se je tudi
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sprejelo. 867 K besedi se je takoj prijavil tudi Deschmann in ponovno opozoril, da so zrinili
predlog skozi šolski odbor zgolj zaradi posedovane večine (štirje glasovi so bili namreč proti).
Nato je tudi povzel informacijo z galerije in opozoril, da so slovenski poslanci predlagali in
umikali svoje predloge kar povprek, ne da bi sploh poznali dejansko stanje in dokaz je bila
ravno obrtna šola. 868 K besedi se je še enkrat priglasil Razlag. Očitno se je čutil dolžnega
obrazložiti, da je še vedno bil na slovenski strani. Na dolgo in široko je razlagal o bogatosti in
koristi slovenščine tudi med rokodelci. Trdil je, so govorili slovenščino celo do Osjeka in z
majhnim izpopolnjevanjem je bilo možno razumeti tudi narečja na Hrvaškem, Dalmaciji in
Slavoniji. Ker so se Hrvati večinoma ukvarjali s poljedelstvom, bi jim slovenski rokodelci
koristili. 869 Tako se je nato tudi zaključila specialna razprava in resolucija je bila sprejeta.
Razgalilo se je poslansko slabo poznavanje šolskih predmetov. Še posebej velja to za slovenske
poslance, ki so zadevo sprožili.

15.3 Kamniška šola
Kamniško šolo obravnavam v svojem poglavju, ker je razprava bila zelo zanimiva in po
svoje tudi specifična.
Razvila se je leta 1881, ko so na oblasti v deželi bili ustavoverni veleposestniki.
Kamniško šolo so vodili frančiškani, ustavoverni veleposestniki so jim želeli šolo odvzeti in
namestiti državne učitelje. Govoril je Winkler, predsednik dežele, in poudaril, da šolski
inšpektor sicer ni hvalil kamniške šole, a je tudi grajal ni. Šolarji, ki so iz te šole potem
nadaljevali v srednji šoli, so imeli dobre ali zelo dobre ocene. Zato je po njegovem bilo
nesmiselno nastavljati nepreverjene 870 učitelje, ki bi jih morali premestiti iz drugih šol. V
Kamniku je delovalo 5 frančiškanov kot učiteljev in ti so deželo stali skupno 250 gld. Predlog
ustavovernih veleposestnikov je predvideval namestitev štirih učiteljev, ki bi deželo stali 2.050
gld. Po petih letih je učiteljem pripadal še dodatek, nato pokojnina ter njihovim vdovam
preživnina. Končni znesek je bil še višji. Nekaj podobnega je bilo v Novem mestu, kjer bi se
stroški za šolstvo prav tako povečali za desetkrat. Njegov govor je požel odobravanje na
levici.871 Prvi govornik iz vrst poslancev je bil Svetec, ki je tudi obiskoval kamniško šolo in se
je najprej zahvalil predsedniku za dobro pojasnilo. Izrazil je začudenje nad trditvijo v poročilu,
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Prav tam.
Prav tam.
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Prav tam, 211.
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To so bili učitelji, ki še niso opravili učiteljskega izpita. Zaradi pomanjkanja učiteljev so se morali zateči k
nastavljanju učiteljev, ki še niso opravili izpita in nastavljanju duhovnikov ali drugih izobražencev kot pomožne
učitelje.
871
Stenografski zapisnik VII. seje DZK, 18. 10. 1881, 108 in 109.
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ki so ga predložili ustavoverni veleposestniki, da se pouk na kamniški šoli pod frančiškani ni
obnesel. Izrazito je hvalil frančiškane v primerjavi s šolanimi učitelji. Nato je Svetec prešel v
napad in obtožil ustavoverne veleposestnike razsipništva.872 Schrey se je moral kot poročevalec
odzvati. Opravičeval je ukrep, da je zadnje poročilo šolskega inšpektorja dalo slabo oceno ter
da je še slabše bila ocenjena le tamkajšna dekliška šola.873 Kaltenegger je opozoril Svetca, da
varčnost ni bilo edino merilo v deželnem zboru in šolstvu. Hkrati je spomnil deželni zbor, da je
zakon predpisoval namestitev na šole le učiteljem z vsemi dokončanimi obveznostmi.874 Svetec
je takoj zanikal slednje z branjem 70. § državne šolske postave, ki je v izjemnih primerih
dovoljevala (z dovoljenjem ministra za bogočastje in uk) tudi namestitev oseb z učiteljskimi
zmožnostmi. Na koncu je še dejal: »Če bi bili frančiškani – ne zamerite tega izraza –
nemškutarji, nobeden bi ust ne odprl zoper nje. (Veselost in dobro – klici na levi – Heiterkeit
und Bravorufe links.)«875 Deschmann je na to odgovoril, da bi morali tudi frančiškani biti dolžni
položiti učiteljski izpit. Pri tem je navedel primer dekliške šole za sirote, ki je bila privatna šola
pod skrbjo duhovnega reda in so redovnice imele opravljen učiteljski izpit ter dobre učne
uspehe. Vprašal jih je, zakaj bi naj bili pri tem frančiškani izjema. Glede višine zneska je dejal,
da je bil predviden že prejšne leto in takrat se ni nihče od njih oglasil in bil proti.876 Schrey je
kot poročevalec poudaril, da ni bil predlog naperjen proti frančiškanom, ampak so sledili
zakonodaji. Ustavoverni veleposestniki niso imeli ničesar proti, da frančiškani ne bi smeli
poučevati, želeli so le, da opravijo zakonsko določeni učiteljski izpit, kar so frančiškani zavrnili.
Frančiškanski duhovniki so se pogosto menjavali in bi se posledično lahko nameščali v
Kamniku le redovniki z opravljenim učiteljskim izpitom, kar ni ustrezalo vodstvu frančiškanov.
Šola s takim statusom je posledično: »... šola, kot je ta v Kamniku, je privatna šola. Se oproščam
gospodu poslancu Svetcu. Toda spričevala te privatne šole nimajo nobene veljave. Učenci iz
privatne šole, ki ni priznana javna šola, ne morejo nadaljevati šolanja. Poslanec Svetec: Hvala
lepa!« Zavrnil je trditev, da je bilo pomanjkanje učiteljev. Po njegovem so zasilne šole
obstajale, ker si vaške skupnosti niso mogle privoščiti pravih šol. 16 % stroškov je namreč
morala donirati vaška skupnost. Kandidate za učitelje in učiteljice so sprejemali vsako drugo
leto. Odgovoril je Svetcu na njegov očitek o nemškutarjih: »Točna je predpostavka, da če bi
frančiškani bili »nemškutarji«, da bi bili potrjeni s strani finančnega odbora, ker bi v tem
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primeru zagotovo naredili izpit. (Živahni dobroklici na desni.)«.877 K besedi se je še enkrat
oglasil Winkler, ki je ponovil, da je obstajalo pomanjkanje učiteljev in bi torej bili na slabšem
ali na istem, kot je bilo pod frančiškani.878 Razprava se je nato zaključila.
Kamniška šola je bila nato ponovno omenjena leta 1882. Klun je namreč v okviru
naraščajočih stroškov za šolstvo omenil to šolo. Skritiziral je po njegovem mnenju
razmetavanje denarja, ko so v Novem mestu in Kamniku ustanovili šoli s pravimi učitelji ter
tako dvignili stroške iz 238 gld. na okoli 2.000 gld. letno. 879 Schaffer je odgovarjal, da je
ustanavljanje novih šol bilo zakonsko določeno s predpisom in je zato bil mnenja, da krivdo ni
mogel nositi odsek ali deželni zbor Kranjske. Za šolo v Kamniku je še konkretno dejal, da so
se že v preteklosti odločili narediti konec stanju, ki ni bilo po črki zakona.880 Schrey je nato
ponovil že znana dejstva in poudaril, da Klun ni nasprotoval ali videl problema, ko so preuredili
šolo.881
Ta razprava je zelo pomembna za to raziskavo. Imamo šolo, ki so jo morali v skladu z
zakonom urediti. Že res, da je šolski zakon predvidel in dovoljeval izjemo, a le v izjemnih
primerih. Mogoče je res, da bi s preureditvijo šole lahko počakali, prej ali slej bi vendarle do
tega prišlo! Celotno zadevo so sprožili ustavoverni veleposestniki. Slovenski poslanci tega
seveda ne bi sprožili, razen v primeru, da bi imeli nacionalno-jezikovni interes. Takoj vidimo,
kako je razprava preskočila na ideološko raven; za tem pa še na nacionalno. Hkrati je to tipičen
primer razvoja konfrontacij v 19. stoletju
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»... und eine Schule, wie jene in Stein, ist eine Privatschule, deren Zeugnisse, ich bitte den Herrn Abgeordneten
Svetec um Entschuldigung, gar keine Giltigkeit haben, indem Zöglinge aus einer Schule, welche nicht das
Oeffentlichkeitsrecht besitzt, zur Auffsteigung in die Mittelschulen nicht berechtiget sind. (Poslanec Svetec: Hvala
lepa!).
Die Annahme, dass wenn die Franziskaner »nemškutarji« wären, sich der Befürwortung des Finanzausschusses
erfreuen würden, ist eine ganz richtige, denn wenn sie »nemškutarji« wären, hätten sie gewiss die Prüfung
gemacht. (Živahni dobroklici na desni – Lebhafte Bravorufe rechts.)«
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15.4 Maverlen
V osemdesetih letih 19. stoletja se je odprlo še eno bojišče. To je bila majhna šola
Maverlen blizu Črnomlja. Šola, ki je imela le 40 otrok, je poskrbela za burne razprave.
Že leta 1881 jo je prvi omenil Pakiž, poslanec kočevskega okraja. Kritiziral je
ustanovitev šole v Maverlenu s pomočjo Schulvereina in poudarjal, da so na slovesnosti
nazdravljali proti pouku v slovenščini. 882 Na njegovo izjavo se niso odzvali na strani
ustavovernih veleposestnikov niti je niso nadaljevali na slovenski strani. Zato je njegova izjava
ostala osamljena in razprava se tega leta te šole ni več dotaknila.
Leta 1882 je ta šola poskrbela za veliko razpravo. Omenil jo je Klun. Obtožil je
ustavoverne veleposestnike dajanja več denarja in plače za tiste šole, ki so »dišale po nemško«
in kot primer navedel šolo v Mavrlenu, ki je dobila 450 gld., in šolo na Poljanah, ki je dobila
400 gld.883 S tem še ni sprožil razprave. Šola se je spet omenila v specialni razpravi. Ta čast je
pripadla Svetcu. Vprašal je, zakaj je bila postavka 450 gld. za šolo v Mavrlenu, ker šola še ni
delovala in ali bo na njej slovenščina za vse učence obvezna.884 Schrey je vneseno postavko za
šolo v Mavrlenu branil, saj je bila predvidena aktivacija šole 18. julija 1883. Svetoval mu je,
naj se z vprašnjem o slovenskem jeziku obrne na deželnega predsednika.885 Svetec se je zato
obrnil nanj z istim vprašanjem. 886 Deželni predsednik Winkler je poudaril, da so sprva
predvideli rešitev, da bi dopoldne potekal pouk za eno nacionalnost in popoldne za drugo.
Vendar sta taki rešitvi nasprotovala tako deželni šolski odsek, kakor okrajni šolski odsek
Črnomelj. Zaradi razmer so sklenili, da je moral pouk potekati v nemščini in hkrati v slovenščini
kot obvezni predmet za tam živečo skupnost Slovencev. Zgodilo se je, da je ravno iz te
slovenske skupnosti prišla jasna želja, da naj bo pouk v nemščini. Iz tega razloga in s
sklicevanjem na § 6 so nato sprejeli sklep o le nemškem pouku na tej šoli. V zaključku je
poudaril, da je deloval v interesu prebivalstva in v skladu z zakoni. 887 Svetec je še naprej
zahteval odgovor na vprašanje, ali je Schulverein bil pripravljen dopustiti tudi slovenščino kot
obvezni predmet.888 Zarnik je na kratko predlagal, da bi vsako šolo, ki jo je zidal ali podpiral
Schulverein, morali odpraviti.889 Schrey je Svetcu predlagal, da se naj z vprašanjem obrne na
Weitloffa na Dunaju ter mu še ponudil priporočilo s svoje strani. Požel je veselje na desni,
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nemir na levi in Zarnik je iz klopi zaklical: »To vi dobro veste!« Schrey je še poudaril, da je pri
ustanavljanju šole sodeloval tudi kranjski patriot Stampfl z 2.500 gld. ter prošnjo, naj šola
ostane nemška v skladu z željami prebivalstva.890 Navratil je bil naslednji govornik. Poudaril
je, da je okrajni šolski nadzornik iz Črnomlja šel na teren ter osebno govoril z vsakim
šoloobveznim otrokom. Od 45 jih je bilo 11, ki so govorili samo nemško, 4 so govorili nemško
in razumeli slovensko, 14 samo slovensko ter 16 slovensko in razumeli nemško. Iz tega razloga
in zaradi bližine Kočevja je svetoval dopoldanski in popoldanski pouk za vsako nacionalnost
posebej. To nikakor ni bilo v interesu Schulvereina, tako se je začelo zbirati podpise ter iskati
izhode. V šolo je privolil deželni šolski svet ter tako ugodil Schulvereinu. Tako se je po
njegovem mnenju bilo 34 šolarjev prisiljenih prilagoditi 11 nemškim šolarjem ter sprejeti pouk
v tujem jeziku. Delo Schulvereina je opisal s sledečimi besedami: »Nemški »Schulverein«, tisti
verein, čegar agenti divjajo kakor besni s svojim kužnim ponemčevalnim misijonom po
slavjanskih deželah avstrijskih, kakor tudi že po Ogerskem, kjer se jim pa neusmiljeno slabo
godi, kajti samo tamošnji Nemci jih od sebe pode, tisti verein, ki brezobzirno pa nekaznjen
prestopa svoja pravila, tisti verein, kteri sam očitno javlja, da z izvenmejnimi denarji dela pri
nas nemško propagando, tisti verein, ki s tacimi denarji in z drugimi obljubami zapeljuje naše
ljudstvo in naše učitelje, da mu postanejo voljno, podlo in slepo orodje, tisti verein, ki v naši
deželi ruši mir in dela čedalje večo razkačenost in razdraženost, ta zloglasni verein daje tedaj
smoter deželnemu šolskemu svetu …« Iz tega razloga je zahteval, da se sklep o ustanovitvi
nemške šole prekliče. 891 V razpravo je posegel tudi Gariboldi: »… interpelacija na deželni
prezidij proti nesramnim obtožbam na račun nemškega Schulvereina, ki se ga obtožuje celo
veleizdajstva. Oho! Na levi. Klici na levi: Resnica! Velik nemir. Klici na desni: Nesramno. Dr.
Vošnjak kliče: Kdo je rekel: »Nesramno?« Dr. Schaffer: »Jaz!« Poudaril je, da je bil cilj
Schulvereina le ohranjanje nemštva na mešanih področjih ali nemških otokih in torej defenzivne
narave. Temu so se smejali na levi strani. Dalje: »Društvo je bilo ustanovljeno za obrambo.
Obrambo, ki je bila Nemcem s politiko in jezikovnimi boji vsiljena. Akt samopomoči v danih
okoliščinah.« Z desne je požel bravo klice in z leve ponovno posmeh. Slovensko stran je obtožil
sistematične slovenizacije vsega, kar je dišalo po nemškem. Razpravo je nato poskusil umiriti
deželni glavar, da ta ni bila namenjena Schulvereinu.892 To ni zaleglo in že naslednji govornik
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Klun se je vrnil na temo. Klun je obtožil Schulverein kraje – v kolikor ne bi bila ustanovljena
šola v Mavrlenu, bi donacijo Stampfla »vtaknili v svoj žep«.893 Razprava se je nato vrtela okoli
Schulvereina in šole v Grčaricah. Šele Deschmann se je ponovno vrnil k šoli. Opozoril je, da
so sklenili že pred tem ustanoviti v Dobliču slovensko šolo, ker je bil kraj slovenski. Posledično
bi morali krajani Mavrlena, kot njim najbližjo, v to šolo pošiljati svoje otroke. Zato so naslovili
prošnjo po ustanovitvi nemške šole in šele takrat je priskočil na pomoč Schulverein. Nizal je
precej argumentov in primerov, ki niso bili nobena novost. Nato se je posvetil interpelaciji, kjer
je bil omenjen tudi kočevski šolski inšpektor. Ta je šel po njegovem mnenju posebej v nos
slovenskim poslancem, ker je njegova ugotovitev odstopala od črnomeljskega šolskega
inšpektorja. Črnomeljski je izprašal otroke, kateri jezik so govorili in katerega tudi razumeli.
Kočevarski je uporabil za takrat običajno metodo – izprašal je starše otrok. Deschmann je branil
kočevskega šolskega inšpektorja z argumentom, da je bil najet s strani Schulvereina v času
dopusta in je tako opravil honorarno delo izven delovnega časa. Slovensko stran je vprašal po
njihovih merilih. Če je bila vložena slovenska peticija, je bilo vse v redu, če je bila nemška, so
jo takoj označili za zrežirano. Slovenske poslance je tudi obtožil netenja nemirov po deželi s
pomočjo agentov in časnikov.894 Navratil je obtožil Deschmanna, da ni dobro slišal. Trdil je, da
je v Mavrlenu bilo 11 nemških in 34 slovenskih otrok in kot dokaz bral pasus iz naredbe
deželnega šolskega sveta 5. maja 1882, št. 550: »Od 45 učencev zasilne šole … v Maverlenu.
Govori in piše slovensko 14, 9 slovensko in nekaj malega nemško, 7 oba jezika tekoče in 11 le
nemško.« Ta pasus je nastal na podlagi poročila črnomeljskega šolskega inšpektorja, ki je tudi
predlagal ločen dopoldanski in popoldanski pouk za obe nacionalnosti. Šolski inšpektor je bil
mnenja, da bi: »S tem bi se v zakonskih okvirjih izpolnila želja nemškega Schulvereina po
ustanovitvi šole v Maverlenu.« Ošvrknil je tudi učitelja šole v Mavrlenu, da je sprejemal
podkupnino Schulvereina ter se na koncu zapil in bil razrešen. S tem se je postavil nasproti
Deschmannu, ki ga je hvalil. 895 Zadnjo besedo je imel Schrey in ta je opozoril, da so
nacionalnost določali izključno na podlagi opredelitve staršev in ne osnovnošolskih otrok. Oprl

Es ist ein Verein geschaffen zu gemeinsamer Abwehr, einer Abwehr, die den Deutschen durch die sattsam
bekannten politischen Vorgänge und sprachlichen Kämpfe in der jetzigen Aera aufgedrungen wurde – ein Act
nothwendiger Selbsthilfe, welche die Entstehung eines solchen Vereines zur Bedingung machte.«
Prav tam, 83–85.
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Prav tam, 89–91.
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»Von den 45 Schulkindern der Nothschule ... Maierle sprechen und verstehen 14 nur slovenisch, weitere 9
sprechen slovenisch und verstehen etwas wenig deutsch, slovenisch und deutsch sprechen 7, deutsch sprechen und
verstehen 11.
Hiedurch wird zugleich den Intentionen des deutschen Schulvereines wegen Begründung einer Schule in Maierle
innerhalb der gesetzlichen Grenzen möglichst Rechnung getragen.«
Prav tam, 91 in 92.
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se je na poročila iz prejšnih let, ki so govorila, da je bilo 7 slovenskih in 21 nemških otrok ter
17 takih, ki so govorili oba jezika. Schrey je na podlagi tega zaključil, da bi morali za 7
slovenskih otrok narediti še slovensko šolo ter opozoril, koliko bi po takšnem kriteriju morali
po deželi narediti še nemških šol.896 Klun je še pred glasovanjem predlagal ločeno glasovanje
za šole Ovčjak, Grčarice in Mavrlen, ki je bil sprejet. Na koncu je vseeno potekalo glasovanje
v korist ustavovernim veleposestnikom.897
Navidez nepomembna šola, ki je ležala »Bogu za hrbtom«, je kljub temu poskrbela v
deželnem zboru za silno razburjenje. Šola je ležala blizu Črnomlja na poti proti Kočevju.
Povsem blizu v Dobliču je že bila šola, ki je bila slovenska. S tem je bilo nemškim otrokom
onemogočeno šolanje v njihovem jeziku ter kršen § 19. Schulverein je priskočil na pomoč
krajanom in s tem prekrižal načrte slovenski strani, da bi vsi otroci morali hoditi v slovensko
šolo. Posledično se je s slovenske strani usul plaz očitkov na Schulverein. Šolo se je poskušalo
preprečiti pod pretvezo, da se je s tem povzročalo dodatne stroške deželi. To se ni dalo preprečiti
ne po finančni ne po pravni plati. Zato so ves svoj bes usmerili na sam Schulverein.

15.5 Strokovna šola za šivanje čipk in umetno vezanje
Leta 1888 so obravnavali poročilo finančnega odseka o ustanovitvi strokovne šole za
šivanje čipk in umetno vezenje v Ljubljani. Prvi govornik je bil poročevalec Murnik in
predlagal pohvale donatorjem.898 Deschmann, ki se je javil prvi, je najprej izrekel pomisleke,
kot vedno, o poučevanju v deželnem jeziku. Njegov pomislek je bil, da je to bila slovenska šola,
kjer se je želelo izriniti nemški jezik. Pri tem je navedel primer gozdarsko-industrijske šole v
Ljubljani, kjer so v soglasju z ministrom za šolstvo izdelali statut, po katerem se je po potrebi
dovoljeval pouk v nemščini. Pri šoli za šivanje čipk in umetno vezenje so po njegovem mnenju
šli še dalje in povsem izključili nemščino. Deschmann je podvomil, da je to odobrila tudi
državna strokovna centralna komisija za poklicne šole. Za to idejo je obtožil ljubljanski mestni
svet. Hkrati je ljubljanski mestni svet obtožil tudi prevzema nadzora nad vsemi ljudskimi šolami
v Ljubljani in slovenizacijo le-teh. Posledično je minister za šolstvo ukazal ustanovitev nemške
ljudske šole v Ljubljani. S tem in takimi dejanji je po njegovem mnenju ljubljanski mestni svet
bil kriv za višanje stroškov za šolstvo ter delitev otrok na nacionalno pripadnost že od malih
nog, s čimer se je le še povečevalo napetost v deželi. Deschmann je bil mnenja, da šola za
šivanje čipk in umetno vezenje ni bila ustanovljena zaradi dejanskih potreb, ampak je bila le
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nagrada za podporo slovenskih poslancev vladi v državnem zboru pri glasovanju o davku na
žganje, kjer si je vlada obetala nove prihodke za nakup orožja. Deschmann ni toliko nasprotoval
pouku v slovenskem jeziku, veliko bolj je nasprotoval temu, da poučevanje ni potekalo tudi v
nemškem jeziku. Že vnaprej je začel zanikati argument slovenske strani o maternem jeziku, ko
je dejal, da je bilo dejstvo, da je bila nemščina pogovorni/poslovni jezik obrtnikov. Opozoril je
tudi na pomanjkanje učnih pripomočkov v slovenskem jeziku ter slovenske terminologije.
Deschmann je zaključil, da bi hkrati s tem bilo treba investirati še velike vsote v prevajanje
strokovne literature. Deschmann je tudi opozoril na dejstvo, da je večina strank, ki je kupovala
čipke, bilo nemško govorečih ter da bi deklice kljub kvalitetnemu delu imele nato težave pri
prodaji. Tako je bilo po njegovem samoumevno, da se bodo morale deklice začeti učiti nemško.
Ponovno je opozoril na napade slovenskih časnikov na vse tiste, ki so poskušali učiti ali pa so
se zavzemali za učenje nemščine. Pri tem je še omenil dogodek ob cesarjevi proslavi, ko je član
deželne zbornice na neki nemški šoli na šolarje naslovil par besed v nemškem jeziku in nato bil
v slovenskih časnikih označen za izdajalca naroda. Opozoril je, da ni bil nasprotnik poučevanja
v slovenskem jeziku. Opozarjal je na formulacijo, ki so jo vpeljali, da se je nemški jezik oz. v
nemškem jeziku poučevalo »po potrebi«. Nadaljeval je svojo kritiko na primeru zaposlovanja
učiteljev risanja. Po njegovem so delali napako, ko so učitelje pridobivali tako, ko so pošiljali
učitelje drugih predmetov na hitre tečaje v risanju. Njegov predlog je bil javna objava prostega
delovnega mesta učitelja za risanje in hkrati omilitev zahteve po znanju slovenskega jezika in
poučevanja v njem. Izrazil se je: »… tukaj ne gre za jezik. S tem se poskuša s strokovnimi šolami
za risanje spodbujati umetnost.« Nato je Deschmann celo odkrito podvomil v uspeh takšne šole.
Dejal je, da je podpiral eksperiment slovenske strani in napovedal ob uspehu šole njegovo polno
priznanje. Omenil je tudi, kako so kranjsko hranilnico ob prošnji za donacijo za štipendije
zavedli, saj so zamolčali, da je izključno slovenska šola. Njegov predlog je bil dodaten člen, s
katerim bi omogočili obisk šole tudi nemškim deklicam. Ta predlog je nato tudi bil podprt.899
Po končanem govoru je prvi spregovoril deželni predsednik Winkler, ki je branil odločitev
ministra za uk in bogoslužje, da sta se ustanovili gozdarska in čipkarska šola. V gozdarski šoli
je upravičil pouk v slovenščini z argumentom, da so imeli Nemci svojo nemško gozdarsko šolo
v Kočevju, ki jo je pomagal vzdrževati Schulverein. Poudaril je, da sta obe šoli bili v prvi vrsti
namenjeni potrebam slovenskega kranjskega prebivalstva in prebivalstvu sosednjih dežel.900
Takoj zatem je za govorniški oder stopil Šuklje in ostro napadel Deschmannov govor. Svetoval
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mu je, naj si vzame »mali Hanak«901 ter si ogleda statistiko za Kranjsko. Ta je na Kranjskem
naštela 447.310 Slovencev in 29.392 Nemcev. Te številke je še razčlenil. Dejal je, da je bilo
kočevskih Nemcev 20.000. Ostalih 9.000 je bilo raztresenih po deželi. Še v to številko je
podvomil, ker je nekatere označil za psevdo Nemce. Opozoril je, da so slovenske srednje šole
ustanavljali za celoten slovenski narod in ne le za kranjski. Bojazen Deschmanna, da je to
trgovanje s parlamentarnimi glasovi, je zavrnil. Nasprotni strani je očital zastopanje interesnih
le nekaj rodbin in gradov, medtem ko je za svojo stran velikodušno dejal, da so zastopali vse
kmečke in mestne občine. Nato je prešel na definicijo »thunlichste Berücksichtigung«, ki jo je
Deschmann tako rad vedno znova omenjal. Dejal je, da so slovenske obrtne šole uredili s
slovenskim učnim jezikom. Nemščino so poučevali kot učni predmet in na ta način učencem in
učenkam zagotovili poznavanje nemške terminologije. Nato je še pobijal argumente
Deschmanna, ko je dokazoval, da je Deschmann večkrat prešel sam sebi v navzkriž, saj je enkrat
zagovarjal pouk v nemškem jeziku in drugič strokovnost pred jezikom. Argument o
pomanjkanju terminologije in učbenikov je ovrgel na primeru gimnazij, kjer so se pojavljali
enaki argumenti in kljub temu so dobro uspevale in poučevale v slovenskem jeziku. Dejal je:
»Terminologija raste s faktično potrebo, šola jo ustvarja, in zarad tega je tudi ta argument
njegov jalov.«902 Naslednji govornik je bil Schwegel, ki je podprl ministra za uk in bogoslužje,
da je dovolil ustanovitev šiviljske šole. Ob tem je Schwegel izrazil prepričanje, da je ministra
vodila le praktična potreba dežele. Poučevanju v slovenskem jeziku ni nasprotoval. Izrazil je
prepričanje, da deželni zbor ne bi smel postavljati ovir v izobraževanju in trgovanju. S teh dveh
izhodišč je nato kritiziral poučevanje izključno v slovenskem jeziku. Prvi cilj srednjih obrtnih
šol je bil krepitev ekonomske moči kranjskega prebivalstva, kar je šlo z roko v roki z znanjem
jezikov sosednjih dežel. Zato je konkretno izrazil mnenje, da naj imajo slovenski dijaki pouk v
slovenščini in nemški dijaki v nemščini. Z leve strani so mu pritrdilno klicali, da tudi tako bo.
Zaradi teh klicev je Schwegel ugotovil, da ni bilo razloga za nasprotovanje predlogu
Deschmanna, ki je predlagal tudi poučevanje v nemškem jeziku in vpis v statut šole. S tem bi
namreč po njegovem tudi nemški gojenci uživali dobro izobrazbo. Po teh besedah je ponovno
prejel klice z leve, da tudi bo tako. Zato je Schwegel ugotovil, da ni več ovir za Deschmannov
predlog in ga toplo priporočil. Kritizaral je točko, kjer je bila predvidena potreba po učitelju za
podajanje splošne izobrazbe. Schwegel je bil mnenja, da je splošno izobrazbo dala osnovna
šola. Srednje obrtne šole so morale podajati strokovno znanje za panoge. Kritiziral je tudi
predlog, da je bilo risanje le izbirni predmet in ne obvezni. Bil je mnenja, da so ta predmet
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šivilje še kako potrebovale za svoj razvoj. Kritiziral je tudi učni načrt, ki je bil po njegovem
tako slabo dodelan, da iz njega ni bilo razvidno število zaposlenih učiteljev. Kritiziral je še
stališče, da so ustanavljali šolo tudi za dijake sosednjih dežel. Menil je, da so delali šolo za
kranjske dijake. S tem ni bil odklonilno nastrojen proti dijakom drugih dežel.903 Besedo je
prevzel Pfeifer. Govoril je o govoru v nemškem jeziku na cesarjevi proslavi. Dejal je, da je bil
njegov govor v slovenskem jeziku. Nemške stavke je vključil zaradi oficirjev in gostov, ki
slovenskega jezika niso razumeli. Kandidat za župana obeh strani in iz želje po spravi, ki je
vladala med občani obeh narodnosti, si je želel še naprej miroljubno sožitje.904
K besedi se je ponovno oglasil Deschmann ter ugotovil, da je bil učni program šole slabo
pripravljen in potreben temeljite prevetritve. Hkrati se je tudi strinjal s Schweglom, da so kot
poslanci deželnega zbora Kranjske bili dolžni zastopati interese Kranjcev in ne sosednjih dežel
na nacionalno pripadnost. K temu je pripomnil, da so se poslanci kranjskega deželnega zbora
pogosto označevali za predstavnike celotnega slovenskega naroda.905 Šuklje je najprej označil
Deschmannovo zahtevo po nemški šoli, Schweglu je pripisal podcenjevanje učenja v
slovenskem jeziku in mu odgovoril, da zato niso podpirali Deschmannovega predlog, ker je
njegov imel motivacijo uvesti izključno nemško šolo. 906 Tako je jasno dal vedeti, da bi
nasprotovali Deschmannovemu predlogu ne glede na to, če je bil dober ali ne. Murnik je
poslance opozoril, da se pred enim letom ni nihče oglasil ali imel pripombe za lesne obrtne šole.
Deschmanna je obtožil poskusa zapiranja vrat slovenskemu jeziku na strokovnih šolah, čeprav
je hkrati pripomnil, da se je Deschmann zavzemal za slovenski narod. Poudaril je, da če bi se
pojavila potreba po nemški šoli, bo to tudi podprl. O terminologiji na šiviljski šoli je bil
prepričan, da se bo z lahkoto ustvarila in s tem tudi spisala učbenike. Priznal je, da se je na
Kranjskem prodalo le malo dragih stvari. Veliko bolj zanimivo tržišče so bila avstrijska velika
mesta, zagotovo Dunaj. Zato je tudi podpiral predlog po morebitnem poučevanju nemščine, to
je tudi predlagal minister za uk in bogoslužje. Hkrati je poudaril, da se je večina stvari prodala
preko trgovcev. Podpiral je predlog po učnem predmetu zgodovina umetnosti oz. risanja ter
poudaril, da so na to tudi mislili. Imeli so namen nastaviti dva učitelja/-ici in v kolikor ta dva
ne bi zmogla poučevati risanja, bi nastavili še tretjega. Zavrnil je Deschmannovo trditev, da so
Kranjski hranilnici zatajili določene podatke. Trdil je, so vedno odkrito vse javili, kar je bilo
razvidno tudi iz dopisov. Nepravilnost, ki jo je omenjal Deschmann, je pripisal napaki ob
občnem zboru hranilnice. Na koncu je še branil ministra za uk z dokazi, da se je razprava na
903

Prav tam, 58–60.
Prav tam, 60 in 61.
905
Prav tam, 61.
906
Prav tam.
904

243

ministrstvu vrtela le okoli ustanovitve šole in ne okoli učnega jezika. 907 Nato so prešli na
glasovanje. Predlog Deschmanna, da se nemškim učenkam z ustrezno organizacijo šiviljske
šole omogoči obiskovanje nemškega pouka, je bil odklonjen.908

15.6 Kranjska gimnazija
Kranjska gimnazija je bila naslednje bojišče, kjer so se iskrila mnenja. Vlada je namreč
želela zapreti gimnazijo in gimnazijce preusmeriti na ljubljansko gimnazijo. Slovenski poslanci
so videli napad na slovenstvo.
Že leta 1879 je Laibacher Tagblatt označil delovanje kranjske gimnazije z besedo
»Scheinexistenz«. Gimnazija, čeprav je bila slovenska, ni dosegala želenega vpisa. Tudi številni
članki po slovenskih časnikih, kjer so vabili k vpisu v slovensko kranjsko in ne v nemško
ljubljansko gimnazijo, niso pomagali.909
Leta 1882 so slovenski poslanci preko šolskega odbora v državnem svetu zahtevali
popolno slovenizacijo srednjih šol na Kranjskem – tudi kranjske gimnazije.910
Oktobra 1889 je bila na dnevnem redu ukinitev nižje gimnazije v Kranju. Gimnazija se
je ukinjala oz. opuščala postopoma že od leta 1887 naprej, ko se je ukinil prvi letnik. Poslanec,
ki je stopil v »ofenzivo«, je bil Tavčar. Pozval je k ohranitvi gimnazije v Kranju, saj je to bila
edina gimnazija na Gorenjskem. Videl je večjo korist v ohranitvi gimnazije kot v ustanavljanju
srednje meščanske šole. Gimnazija je namreč dijakom ponujala nadaljevanje šolanja na vse
smeri. Meščanska šola je pri tem bila že bolj omejena. Mesto Kranj, ki je že do tedaj nosilo
velik del bremena vzdrževanja gimnazije, je bilo pripravljeno to nositi tudi v prihodnje in celo
prosilo za razširitev gimnazije v višjo gimnazijo. Menil je, da je to bila edina pot za
razbremenitev prenatrpane ljubljanske gimnazije, na katero se je letno vpisovalo od 800 do 900
dijakov. Nato je vzel v roke Jahrbuch des höheren Unterichtswesens in Österreich ter navedel
podatke, da so v Avstriji obstajale gimnazije, ki so imele veliko manj vpisanih dijakov kot
kranjska, a jim ni grozilo zaprtje. Med drugimi je omenil tudi gimnazijo v Kočevju, s čimer ni
dosegel drugega, kot odprl vrata za ponovni politični spopad. Šel je še dlje. Napadel je obe
nemški gimnaziji na Kranjskem, in sicer kočevsko ter ljubljansko. Po njegovem je bilo krivično,
da so imeli Nemci dve gimnaziji in pri tem v deželi tvorili le manjšino. Iz tega je sklepal, da je
bil cilj vlade povsem jasen. Po njegovem so želeli doseči, da bi se moral del dijakov vpisati na
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nemško gimnazijo v Ljubljani, kjer bi jih nato ponemčili. Nato je spretno orisal grozečo
nevarnost, ki je pretila slovenstvu s strani germanizacije. Na
koncu je zato predlagal ohranitev gimnazije in njeno razširitev.911 V bran mu je stopil
Svetec. Primerjal je kranjsko in kočevsko gimnazijo in pri tem ugotavljal, da bi po vseh
kriterijih morali prej ukiniti kočevsko gimnazijo. Tudi finančno, saj kočevska občina ni
sofinancirala gimnazije, kakor je to delala kranjska. Dejal je, da so bili razlogi politični, saj je
bila kranjska gimnazija slovenska. Vprašal je, zakaj ima vlada dvojna merila in zakaj ravna v
primeru Čehov povsem obratno. Takrat je zaklical poslanec Pfeifer iz klopi: »Prepohlevni
smo!« Svetec je nato orisal, kakšne so bile razmere v sosednjih deželah. Pri tem je ugotovil, da
je obstajala paralelka le v Mariboru, kjer se ni poučevalo izključno slovensko. V drugih
sosednjih deželah – Koroški, Goriški, Trstu in Istri – ni bilo slovenskih srednjih šol. Nasprotno
so imeli Nemci na Kranjskem dve višji gimnaziji, dve nižji in realko. Krivdo za takšne razmere
je pripisal Taaffeju in njegovi vladi ter njegovi politiki pridobivanja Nemcev na svojo stran. S
tem je Taaffe dosegel le, da so Nemci bili še pohlepnejši in »gradili most do Adrije«. Po
njegovem je rešitev nacionalnih nasprotij bila mogoča le po načelu enakopravnosti. Pri tem je
nizal primerjavo med graščaki in kmeti ter zemljiško odvezo. Nadalje se je lotil ovreči trditev,
da je držala državo skupaj nemška vez. Po njegovem je ta trditev že padla pod vladavino Bacha.
Nato je vprašal, zakaj isto načelo ne izpolnjujejo na Češkem, Galiciji in Ogrskem, če je tako.
Tam so namreč imeli šole in institucije v svojem jeziku. Nato je začel svariti pred dvema
političnima strujama, ki sta bili v vzponu zaradi takšne politike vlade – radikalci in pesimisti.
Prvi so zaostrovali nacionalni boj, drugi so se opirali na trditev, da se države, ki te zatira in ne
mara, ne splača braniti. Pri tem je tudi navedel parole: »Vi Slovenci, kaj imate vi od Avstrije;
zastonj ste vi zvesti in lojalni, Avstrija vas ne mara. Le poglejte okoli sebe, drugi narodi
avstrijski, kaj so vse počenjali, puntali so se, revolucije delali proti državi, vi ste državo vedno
branili, svojo kri zanjo prelivali in glejte, kaj je nasledek? Oni vas imajo dandanašnji v oblasti
in vas zatirajo.« Svetec ni verjel, da bi bilo mogoče omajati zvestobo Slovencev do Avstrije, a
kljub temu ni zanemarjal nevarnosti, ki je pretila s te strani.912 Baron Schwegel se je nato najprej
vprašal, h kateremu taboru bi bilo potrebno prišteti Svetca – radikalnemu ali pesimističnemu.
Sam je bil mnenja, da je na takratni seji iz ust Svetca govoril radikalec. Hkrati je dal vedeti, da
ga sicer tudi šteje k pesimistom. Schwegel je zavrnil govor Svetca in ga opozoril, da se je preveč
posvečal drugi stvari in ne sami temi – kranjski gimnaziji. Najprej je kritiziral slovensko stran,
da se ni že prej zavzela za razširitev kranjske nižje v višjo gimnazijo in da so čakali tako dolgo,
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dokler ni bilo že prepozno. Strinjal se je s poročevalcem, da je zaradi ukinitve grozila Kranju
gospodarska škoda, ne pa celi Gorenjski. Kranjsko gimnazijo so obiskovali le tisti dijaki, ki
niso uspeli priti na ljubljansko. Menil je, da je ljubljanska gimnazija nudila boljši pouk z več
predmeti kot kranjska ter tako bila pedagoško gledano na veliko višjem nivoju. V stroških
preskrbe dijakov je videl razliko le v ceni železniške vozovnice, ki je bila minimalna. Cena
stanovanj oz. domov je bila enaka. Poleg tega je ljubljanska občina nudila sofinanciranje ter
ponujala dijakom knjižnice, muzeje in druge izobraževalne institucije, česar Kranj ni mogel.
Zato je Schwegel bil prepričan, da bi Kranj prejel odškodnino. Popolnoma je nasprotoval na
takšnih temeljih izgrajevati nižjo v višjo gimnazijo. Poslance je zato povabil k objektivni presoji
brez predsodkov. Po njegovem mnenju je bilo lažje, bolj umestno in bolj potrebno reformirati
ljubljansko gimnazijo. Ljubljanska gimnazija je imela namreč slovensko in nemško paralelko.
Zato je Schwegel zagovarjal graditev druge ljubljanske gimnazije, s čimer bi hkrati rešili
problem paralelk in razbremenili gimnazijo po številu vpisanih dijakov. O trditvah, da so to
načrtna politična dejanja vlade, Schwegel ni želel soditi. Tudi ni želel soditi o tem, ali je
slovenskim državnozborskim poslancem spodletelo v državnem zboru o kranjski gimnaziji.
Ostal je neomajen, da kranjska gimnazija strokovno-pedagoško ni izpolnjevala svojega cilja.
Omenil je še primerjavo s Čehi, ki so jo podali slovenski poslanci in pri tem opozoril, da so
imeli v mislih gimnazijo v Pilsnu. Slovenske poslance je opozoril, naj si vzamejo statistične
podatke o številu prebivalcev in nato obe pokrajini primerjajo ter bodo našli odgovor. Posvetil
se je vprašanju »odškodnine«. Strinjal se je s slovenskimi poslanci, da meščanska šola ni bila
potrebna. Veliko bolj se je nagibal k zahtevi po poklicni oz. obrtniški šoli, a je hkrati opozoril,
da potem tudi Kranj ne bi bil idealna lokacija. V vsakem primeru bi morali vztrajati po
ustanovitvi obrtne šole, ker je to bilo v interesu Gorenjske, četudi bi gimnazija obstala.
Slovenskim poslancem je očital, da so preveč zanemarjali gospodarske interese dežele. Ni se
strinjal, da je bila Gorenjska obrtno na tleh. Bil je celo mnenja, da bi s tako šolo lahko dvignili
hišno obrtništvo in industrijo ter doprinesli k blagostanju tega dela dežele. Zato je povabil k
pritisku na vlado nekako z besedami, da če lahko tako velikodušno vlagajo v Bosno in
Hercegovino, bodo lahko še v Kranjsko. Predlagal je tudi graditev Inštituta za gluhoneme, in
sicer namesto v Ljubljani v Kranju. Po njegovem je bilo vseeno, ali je inštitut v Ljubljani ali
Kranju. Kranj bi s tem pridobil 150 gluhonemih učencev ter na ta način »odškodnino« za
gimnazijo. Schwegel je bil mnenja, da so slovenski poslanci delovali preveč centralistično in
postavljali Ljubljano v ospredje. Zato je bil njegov predlog decentralizacija. Tako je še dodatno
predlagal decentralizacijo določenih delov bolnišnice. Uporabili bi lahko kar zapuščene
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vojašnice v Novem mestu, Postojni in Kranju.913 Schwegel je tako očital slovenskim poslancem
točno to, kar je velikokrat pred njim storil že Deschmann, in sicer politizacijo ter centralizacijo.
Hkrati s tem pa zanemarjanja pomembnih gospodarskih tem in enakomeren ter enakopraven
razvoj celotne dežele. Hribar je najprej pohvalil po njegovem mnenju odličen govor Svetca,
medtem ko je govor Schwegla na kratko odklonil z besedami in ignoriranjem, da se z njim ne
bo spuščal v razpravo! Poudaril je nenaklonjenost ministra za uk Gautscha do slovenskih
izobraževalnih zavodov. Pri tem je spomnil na besede, ki jih je minister izrekel spomladi leta
1889, da so imeli namen zapreti kranjsko in zgraditi še eno ljubljansko gimnazijo. Izrazil je
pomislek do obljub z Dunaja, ker se v tej zadevi še nič ni premaknilo. Ponovno je poudaril, da
za to ne, ker bi morala biti gimnazija slovenska. Nato je povzel podatke iz iste knjige kot Tavčar
o številu vpisanih dijakov na ljubljansko gimnazijo leta 1888, in sicer 902 dijaka. Poudaril je,
da sta v Avstriji bili le dve gimnaziji, ki sta imeli čez 800 dijakov,914 tri čez 700, ena čez 600,
osemnajst čez 500 in kar 95 gimnazij do 500 dijakov. Dokazoval je, da bi skupaj s kranjskimi
dijaki bila potrebna še ena gimnazija, sicer bi bili ljubljanski gimnaziji ponovno prenatrpani.
Državni gimnazijski organizacijski statut iz leta 1849 tudi ni dopuščal širitev gimnazij s
profesorji in s tem njihovo razbremenitev.915 Sicer je nato ministrski odlok iz leta 1855 ukazal
nastanitev dodatnih profesorjev za primere izpada ali povečanega obsega dela. To je tudi
izkoristila ljubljanska gimnazija in imela tako leta 1889 po besedah Hribarja kar 21 rednih
profesorjev; skoraj enkrat toliko kot normalno. Za primerjavo je navedel število profesorjev na
drugih gimnazijah. Pri tem je še posebej izpostavil gimnazijo v Tridentu, ki je bila zelo podobna
ljubljanski. Imela je namreč nemško in italijansko paralelko, 309 dijakov in celo 22 rednih
profesorjev, ker gimnazije niso upoštevali kot eno, ampak kot dve samostojni gimnaziji.
Pomanjkanje so nato še dodatno začeli reševati s suplenti oz. nerednimi profesorji, ki so čez čas
pridobili mesto rednega profesorja. Tudi ljubljanska gimnazija se je okoristila te rešitve. Hribar
je ta način rešitve označil za izkoriščanje, in sicer s sledečimi besedami: »Pač žalostno za
človeka, ki se mora za poklic svoj s strogimi študijami pripravljati celo vrsto let, da mora, ko
nastopi svojo službo, delati namesto stalno nameščenega profesorja z malo plačo po 5–7 in
včasih še več let.« Na Štajerskem je prišel en suplent na 198, Koroškem na 152 in Tirolskem
na 150 dijakov. V Ljubljani je en suplent prišel že na 70 dijakov. Prenatrpanost se je kazala
posledično tudi v učilnicah, kjer je bilo tudi po 60 dijakov naenkrat. Z vsemi temi argumenti je
Hribar dokazoval potrebo po ustanovitvi druge gimnazije v Ljubljani in ohranitvi kranjske. Na
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koncu je še opozoril na nevarnost graditve nemškega mostu do Jadrana. Vladi je tako svetoval,
kakor desni strani, namesto nemškega mostu graditev mostu enakopravnosti med narodi. Le
tako bi po njegovem uspelo dvoru zadržati zadovoljstvo in lojalnost svojih narodov. In še en
citat: »Avstrije ne bode srečno storil ne nemški jezik in ne madjarski šovinizem, ampak
zadovoljni narodi. Ti pa mogo biti zadovoljni šele, kadar bodo uživali popolno ravnopravnost.«
Hribar je še ugotavljal, da so le zahtevali, kar jim je po ustavi pripadalo in da zaradi tega niso
bili izdajalci, kot so jim očitali na desni strani ali z njegovimi biblijskimi besedami: »Mi stojimo
na stališči, da zahtevamo pravice, ki nam grejo, pa hočemo tudi dati državi, kar njej gre. On
naj spolnuje svoje dolžnosti nasproti narodom in lahko se bodemo sporazumeli, država in
zastopniki naroda.«916 Schaffer je podprl Schwegla. Tudi on je zastopal mnenje, da je pouk na
kranjski gimnaziji bil preveč nezadosten in da je bila potrebna ustanovitev druge gimnazije v
Ljubljani. Takrat mu je v besedo skočil Tavčar z vprašanjem, ali bi pouk potekal v nemškem
jeziku. Schaffer je nato opozoril, da so na levi strani ponovno začeli s politizacijo vprašanja.
Dejal je, da so na slovenski strani takoj začeli vsemu nasprotovati, kakor hitro se je pojavil sum
in duh po nemškem. Po njegovem so se bili na levi strani pripravljeni odreči vsemu in iti v še
tako visoko škodo dežele ter prebivalstva, če so s tem le lahko preprečili korak nemštvu.
Opozoril je, da so šele bili pri zahtevi po ustanovitvi druge gimnazije in obrtne šole, pa so že z
leve strani sprožili prepir. Niti z eno besedo se še niso začeli pogovarjati o prihodnji jezikovni
ureditvi. S tem je označil slovenske poslance za največje zaviralce ustanavljanja novih srednjih
šol na Kranjskem. Argument o številu Nemcev in Slovencev v deželi je zavrnil s trditvijo, da
se srednje šole niso ustanavljale na podlagi ljudskega štetja, ampak na podlagi višjih potreb.
Tavčarja je obtožil izkoriščanja vprašanja za svojo volilno agitacijo v Kranju. Germanizacijo je
označil za prazno politično frazo. K temu je dodal, da se ni germaniziralo niti v letih 1860 in
1870 ter kot primer navedel kolege z leve strani, ki so obiskovali šolo ravno v času, ko se je po
njihovih besedah izvajala najhujša germanizacija. Schaffer je seveda zagovarjal ustanovitev
nemške gimnazije, a z nobeno besedo ni bil proti, da prva gimnazija ostane povsem slovenska.
Nemško gimnazijo je utemeljil na praktičnih razlogih kasnejšega študija in iskanja služb v
nemškem prostoru. Škodo bi po njegovem utrpelo le mesto Kranj in ne celotna Gorenjska. To
škodo bi lahko kompenzirali z rešitvami, ki jih je že navedel Schwegel. Omenil je še, da so
slovenski poslanci pogosto primerjali in hvalili ureditev v Galiciji, ki je bila v korist Poljakov
do Nemcem, a je opozoril slovenske poslance, da so pozabljali, kakšna krivica se je godila
Rusinom.917 Pojav pesimizma med kranjskim prebivalstvom je zavrnil in poudaril lojalnost do
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cesarja. Pritrdil je Hribarjevemu opisu razmer na ljubljanski gimnaziji in poslance opozoril na
koncu še, da ne morejo računati na ustanovitev dveh gimnazij v kratkem času.918 K besedi se je
ponovno zglasil Svetec in opozoril Schafferja, da ga je napačno razumel v primerjavi z Galicijo
in da ni imel v mislih, da je na Ogrskem in v Galiciji vladala enakopravnost. Prav tako ni trdil,
da je bila dežela radikalna in pesimistična, ampak da je vlada delala v tej smeri s svojimi ukrepi
oz. neukrepanjem.919 Naslednji govornik je bil deželni šolski inšpektor Smolej, ki je tudi branil
stališče vlade. Poudaril je, da ukinitev kranjske gimnazije ni bila v nobeni povezavi z jezikom
poučevanja ali odklonilnim stališčem do slovenstva. Na kratko je orisal zgodovino gimnazije,
ki je bila zaradi razbremenitve ljubljanske gimnazije ustanovljena leta 1861. Do razbremenitve
ni prišlo, saj je število dijakov ostalo omejeno na okoli 100. Medtem se je vpis na ljubljansko
gimnazijo iz leta v leto večal. Najprej so ustanovili paralelke in nato začeli zaposlovati dodatne
profesorje. Od leta 1878 je število dijakov padlo na 78 in to je bilo absolutno premalo za vlado.
Zato so že leta 1881 sklenili zapreti kranjsko gimnazijo, a so slovenski poslanci dosegli
nadaljnji obstoj. Število dijakov je še naprej padalo in se ustavilo pri 50. Smolej je, kot nekdanji
ravnatelj ljubljanske gimnazije, poslancem obrazložil, da so celo sklenili, da so morali gorenjski
dijaki obiskovati kranjsko gimnazijo, a tudi to ni zaleglo, saj so si številni izprosili dovoljenje
na podlagi poznanstev ali preko samostanov. Zavrnil je bojazen slovenskih poslancev, da bi
bila druga gimnazija nemška. Kot dokaz temu, da se ni germaniziralo, so bile po njegovem
številne slovenske paralelke. Hkrati je poudaril, da nikoli niso silili kakšnega slovenskega
dijaka k obiskovanju nemške paralelke, četudi so slovenske bile prepolne. Trditve slovenskih
poslancev, da se je germaniziralo, je označil za smešne in da so bile izrečene od osebe, ki ni
poznala razmer v šolstvu. Znanje nemščine ni videl kot slabost, ampak le prednost. Dejal je, da
so številni slovenski dijaki občasno obiskovali nemške paralelke iz praktičnih razlogov. Obstoj
kočevske gimnazije so narekovale praktične potrebe in slabe komunikacijske poti. Na vprašanje
z levice (Kaj pa Novo mesto?) je pohvalno odgovoril z naraščanjem števila dijakov s 129 na
217.920 Klun se je skliceval na izjavo dvornega svetnika Beera, da ni možno kar tako odpravljati
že ustanovljene šole. Nadalje je še podal napoved, da naj bi že kmalu začeli ustanavljati šole
izključno v malih krajih, ker so velika mesta kvarno vplivala na mladino. V nasprotju z desno
stranjo je trdil, da so Gorenjci raje imeli kranjsko kot ljubljansko gimnazijo in kot argument
navedel 37 peticij. Trdil je tudi, da je vzdrževanje dijaka v Kranju cenejše kot v Ljubljani in se
pri tem skliceval na izjave nekaterih staršev. Schwegla je edino podprl v zahtevi po obrtni šoli
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in lociranju te zunaj Kranja. Neuspeh kranjske gimnazije je pripisal dejstvu, da so delali že od
ustanovitve proti gimnaziji in jo poskušali uničiti. Strah pred nemško gimnazijo je zavrnil z
argumentom, da so tako ali tako bile slabo obiskane že paralelke. O germanizaciji je dejal, da
se ni več izvajala, ker je bila neuspešna, a če bi mogli, bi jo zagotovo ponovno. Priznal je tudi,
da se srednje šole res niso ustanavljale na osnovi ljudskega štetja, a se po njegovem spet niso
smele delati v škodo slovenskega naroda ter zahteval, da se ustanovi na enako število nemških
tudi enako število slovenskih srednjih šol.921 Proti koncu je prišel še enkrat za govorniški pult
tudi Tavčar. Dejal je, da je kranjska gimnazija zadevala le Slovence in da se nemška stranka
sploh ne bi smela vmešavati. Nato je še poudaril, da so pred časom podprli obstoj kranjske
gimnazije. Sicer Tavčar ni izrecno poudaril, kdaj je to bilo, a iz govora se da sklepati, da je to
moralo biti ob prvem sklepu vlade, da zapre gimnazijo, torej okoli leta 1880 oz. 8 let pred tem.
Nato je napadel Schwegla in ker ni našel kaj drugega, je napadel njegovo poudarjanje osebne
objektivnosti. Tavčar je pri tem trdil, da Schwegel ni bil objektiven in se je vedno postavljal na
nemško stran. Schweglu je očital nepoznavanje Gorenjske in razmer na Gorenjskem. Da so
Gorenjci podpirali obstoj kranjske gimnazije, je argumentiral s peticijo, ki jo je podpisalo 35
občin. Napadel je tudi argument nemške strani, da Kranj ni nudil ustreznih pogojev za
gimnazijo kar zadeva institucije ter vprašal, kakšne pogoje je potem takem nudilo Kočevje.
Schwegla je obtožil, da je pozival vlado k »pokončanju« radikalcev in pri tem imel v mislih
svoje krilo Narodne stranke. Dejal je celo, da je Schwegel v okviru decentralizacije predlagal
selitev ljubljanske vojašnice! Schafferja je obtožil, da je dejal: »... da naj vlada pokonča ta
zarod na Slovenskem.« Svetčevo opozarjanje na pesimizem je označil za največjo »laž in
bedarijo«. Nato je poudaril zvestobo do Avstrije in povezal obstoj slovenstva z obstojem
Avstrije.922 Vsekakor je treba reči, da je Tavčar precej stvari dodal in pripisal nemški stranki.
Sledilo je glasovanje, kjer je slovenska stran z večino izglasovala izrek za obstoj, reaktivacijo
in razširitev kranjske gimnazije.923
Novembra 1890 je bilo dokončno jasno, da se je ukinila kranjska gimnazija. Poročevalec
Klein je zato predlagal resolucijo, s katero je deželni zbor Kranjske to novico sprejel z
obžalovanjem.924 Tavčar je dejanje vlade označil za sovražno do slovenskega naroda. Predlagal
je ponovno vložitev prošnje po reaktivaciji gimnazije ter bil mnenja, da bi morali tako dolgo
trkati, dokler ne bi bili uslišani. Po pristopu k prošnji je povabil tudi nemško stran.925 Winkler
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je Tavčarjeve očitke zavrnil kot neresnične in neobjektivne.926 Namestnik deželnega glavarja
Apfaltern je težil h glasovanju o Tavčarjevem predlogu in ta je tudi dobil podporo.927 Schwegel
je nato opozoril, da bi si desna stran želela, da bi tudi slovenska stran kdaj njim prišla nasproti.
O sami gimnaziji ni želel razpravljati, ker so po njegovem o tej temi govorili že prevečkrat.
Poudaril je, da so popolnoma podpirali gospodarski razvoj Kranja. Kritiziral je vnos resolucije
v razpravo s strani poročevalca. Poročevalec je namreč bil o vnosu resolucije že prej seznanjen
in bi jo lahko v tiskani obliki že prej vnesel pod predloge. 928 Schwegel tako ni kritiziral
resolucije, le način. Hribarja je motilo, da je bila zaprta kranjska gimnazija, medtem ko je
kočevska še naprej delovala nemoteno in to kljub slabšemu obisku. Število dijakov je v letih
1883–1887 namreč nihalo med 80 in 85. Zmotil ga je tudi učni uspeh na kočevski gimnaziji, ki
je bil slab. Iz tega razloga je nato bilo le malo dijakov tudi uspešnih na višji gimnaziji v Ljubljani
ali Novem mestu. Po besedah Hribarja je bilo okoli 20 dijakov na kočevski gimnaziji slovenske
narodnosti in njim naj bi se še posebej slabo godilo. Na kočevsko gimnazijo so bili vpisani zato,
ker so bili njihovi starši prerevni, da bi si lahko privoščili poslati svoje otroke v Ljubljano ali
Novo mesto. Kritiziral je tudi način rekrutacije dijakov za kočevsko gimnazijo, ki bi naj pri tem
uporabljala vseh mogoče metode. Tako je omenjal reklame po časopisih, štipendije, brezplačne
obleke in šolske potrebščine itn. Schulverein je obtožil podpiranja dijakov, ki si tega sploh niso
zaslužili. Ob tem je navedel primer dijaka, ki je kljub dvojki dobival podporo. Tako je po
besedah Hribarja 80 kočevskih dijakov dobivalo letno podporo v višini od 800 do 1.000 gld.
Medtem je 900 ljubljanskih dijakov prejemalo le od 400 do 500 gld. Nato je svojo kritiko
namenil še knezu Auerspergu, ki je pred leti podaril kočevski gimnaziji 300 gld., in sicer s
pogojem, da se je podprlo le nemške dijake. Leta 1883 se je nato ravnatelj kočevske gimnazije
knezu tudi zahvalil za podporo. Odstavek, ki ga je prebral iz pisma, je vseboval formulacijo
»Bewohner des Landes Gottschee«. Hribar je to razumel za razglasitev Kočevja za svojo deželo
in kneza za njenega vladarja. Tako je to formulacijo ostro napadel in primerjal z izdajstvom
cesarju. Nato je še kritiziral delo bivšega deželnega šolskega nadzornika Smoleja, da je na
kočevski gimnaziji preveč popuščal pri vzpostavitvi učnega reda in uspeha. 929 Winkler je
ponovno odgovarjal kot prvi. Obstoj kočevske gimnazije je narekovala oddaljenost od
Ljubljane in slabe cestne povezave. Očitke o slabem pouku na kočevski gimnaziji je zavrnil z
obrazložitvijo, da so se morali vsi učenci podrediti enakim vpisnim testom. Prav tako je zavrnil
slabše poučevanje. O slovenskih dijakih na kočevski gimnaziji je bil mnenja, da so morali
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dovolj dobro obvladati nemški jezik, da so lahko sledili pouku. O tem, katero gimnazijo so
obiskovali učenci, je bila odločitev, ki so jo sprejemali starši. Pošiljanje okrožnic naokoli s
strani ravnatelja kočevske gimnazije mu ni bilo znano, prav tako ne kakšno drugo siljenje v tej
smeri. Temu je ugovarjal Hribar, a je Winkler izrazil zahtevo, naj predloži dokaze. V zaščito je
vzel tudi Smoleja, ki je medtem že bil v pokoju. Hribar mu je seveda ugovarjal.930 Schaffer je
najprej opozoril, da so se pogosto ukvarjali z zadevami, ki sploh niso sodile v pristojnost
deželnega zbora. Pri tem je citiral komentar Schwegla o razpravah, ki ga je le-ta dal ob neki
priložnosti: »Nedokazane trditve, skupaj nabrane govorice ipd. brez predložitve dokazov. Od
poslanca se pričakuje, da ne sprejme vse kot dokazano, kar se mu na mizo predloži.« Schaffer
je obžaloval takšen način in napadanje funkcionarjev brez dokazov. Po njegovem mnenju so
napadali kočevsko gimnazijo zgolj iz razloga, ker je bila to edina povsem nemška srednja šola
v deželi. Vpis slovenskih dijakov na kočevsko gimnazijo je obrazložil z željo po znanju
nemščine. Prav tako ni videl nič spornega v t. i. okrožnicah, ki naj bi jih pošiljal okoli ravnatelj
in njihov obstoj ni bil dokazan, saj v nobenem primeru ne bi vsebovale kaj nezakonitega.931
Stegnar se je vrnil k razpravi in odgovarjal Schweglu, da je napačno razlagal celotno zadevo.
Schwegel je nato takoj citiral dokument in tako zanikal trditev Stegnarja.932 Nato so prešli do
resolucije št. 2, § 8, o kateri je že pred tem govoril Schwegel, da je bila vrinjena. Resolucija, ki
so jo vnesli slovenski poslanci, je vabila deželni šolski svet k ureditvi ljudskih šol izključno na
podlagi verske izpovedi in maternega jezika ter da pridobi ustrezno učno osebje. Poročevalec
Klein poročila ni bral v celoti, le resolucijo, ker so imeli poslanci poročilo in resolucijo že
predloženo.933 Na to je opozarjal Schwegel, da ju dejansko niso dobili. Schaffer je opozoril na
enak problem. Poleg tega so imeli pred seboj štiri verzije poročila in mu ni bilo jasno, katero je
imel poročevalec v mislih. Kritiziral je tudi slab prevod, kar je povzročalo velike razlike med
nemškimi in slovenskimi dokumenti. Kljub temu se je posvetil vsakemu posebej in jih razdelil
na štiri dele. Prvi del je govoril na splošno o šolstvu in orisoval slabe razmere. Pri tem je
Schaffer postavil vprašanje, ali so imeli v mislih slovenski ali nemški del šolstva. Prav tako se
ni strinjal s trditvijo, da se je učence vzgajalo v tujem duhu. V eni verziji so se tudi postavili v
bran Komljanca in kritizirali določene nemške uradnike. Tako so šolske nadzornike nemške
nacionalnosti obtožili strankarske subjektivnosti. Schaffer je ob tem opozoril, da so to verzijo
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uničili, a na srečo je on še dobil dva izvoda. Drugi del po njegovem mnenju sploh ni spadal v
pristojnost deželnega zbora. Ta se je namreč ubadal s pozitivnostjo prisotnosti verskega pouka
v šoli. S tem je tudi končal.934 Tudi Winkler je kritiziral poročilo. Slovenska stran je namreč
zapisala, da se vprašanje jezikovne uredbe na učiteljišču ni premaknilo niti za las. Winkler je
ovrgel to trditev, saj se je že meseca junija tako deželni šolski svet, kakor učiteljski zbor
učiteljišča izrekel za dvojezično ureditev ter da so čakali na odgovor ministrstva za uk. Kritiziral
je še slovenske poslance, da so mu podtikali neresnične trditve, da so nemški šolski nadzorniki
delovali pristransko. Winkler je zato prebral prepis stenografskega zapisnika, iz katerega je bilo
razvidno, da je kritiziral delo nemških in slovenskih šolskih nadzornikov.935 Stegnar je bil prvi
govorec s slovenske strani. Obtožil je Schafferja, da je prišel neupravičeno do dveh verzij
poročil. V nadaljevanju je že zanikal svojo prejšnjo trditev, ko je obrazložil, da se je prva verzija
po pomoti razposlala po zbornici! Označil jo je kot neprečiščeno verzijo: »Ko se je pa poročilo
redigovalo in se je izpustilo, kar ni bilo umestno in je moralo po odnošajih in razmerah biti
drugače ...« Schafferja je nato obtožil izkoriščanja prve verzije poročila v zlobne namene.
Winklerju je odgovarjal, da odsek ni bil obveščen o tem, kako daleč se je premaknilo o
vprašanju učiteljišča.936 Winkler ni popuščal in je opozoril, da je že 11. oktobra poslal dopis ter
da je od tega preteklo že pet tednov.937 Schwegel je najprej dejal, da je očitno odsek za letno
poročilo prevzel vlogo lansiranja bombastičnih vprašanj. V tem primeru je govoril o verskem
pouku v šoli. Ob tem je celotno poročilo nekako označil za pridigo, ki je svarila pred grehom –
opuščanje verouka. Vprašal je poslance, če so bili pripravljeni podpisati izjavo, da otroci niso
dobili prave vzgoje v šoli, ker so namreč to zapisali v poročilu. Nenavadna se mu je zdela tudi
razdelitev učencev na versko izpoved in se vprašal, če je v deželi Kranjski to sploh bilo
potrebno. Sporna se mu je zdela tudi zahteva po maternem jeziku, ker je namreč dvojezična
ureditev že obstajala. Razen če so želeli, kot je ugibal Schwegel, ustanoviti dva vzporedna
šolska sistema ali pa izključiti nemščino iz šolstva.938 Klein se je na koncu začudil hudi razpravi
o vzgoji mladine v katoliškem duhu in ostal trdno prepričan o potrebi takšne vzgoje.939 Na
koncu so vse predloge tudi sprejeli, ker je imela slovenska stran večino.940
Poročevalec Žitnik je leta 1892, kot poročevalec za šolstvo, predlagal sprejetje
resolucije št. 1, kjer so z obžalovanjem v državnem zboru sprejeli zaprtje kranjske gimnazije in
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ponovno zaprosili za njeno reaktivacijo ter razširitev na višjo gimnazijo. To je bilo tudi
sprejeto.941 Ni pa se ob tem razvila razprava, ker je bil predlog podan povsem na koncu s ciljem
njene preprečitve. Enako so hoteli narediti še z eno resolucijo, kjer so želeli poizvedeti o številu
vpisanih kočevskih otrok na kočevske šole.

15.7 Kočevski okraj
Kočevje je bilo najbolj specifičen del Kranjske. Večinsko prebivalstvo so namreč
predstavljali kočevski Nemci942 in to je bilo dejstvo, ki ga niso mogli spodbijati na slovenski
strani. Kljub temu se je nacionalni boj dotaknil tudi tega področja!
VII. seja leta 1881 je bila v znamenju proračuna za šolstvo. Celotna seja je potekala
mirno, dokler niso prišli do točke, kjer se je namenjalo 500 gld. za neobvezni pouk nemščine v
šolah. V okviru razprave, ki je že zdavnaj presegla meje teme, se je omenil tudi kočevski okraj.
Vošnjak je bil prvi, ki ga je omenil, in sicer v navezi s šolskim inšpektorjem Pirkerjem. Obtožil
ga je ponemčevanja: »... vedel se je ves čas svojega službovanja proti učiteljem, kakor paša in
še dandanes mu ni druzega mar, kakor Slovence ponemčiti in tiste učitelje, ki se ne dado
podkupiti po judeževih krajcarjih šulvereina, strahovati in materijalno škodovati.« O njem je
znal povedati še več. Tako je omenil nedostojno vedenje do Kočevarjev in učiteljev, ki so si
bili dobri z duhovniki.943 Winkler je bil prvi, ki mu je odgovarjal. Obtožbe, ki jih je izrekel
Vošnjak, na račun šolskega inšpektorja, mu niso bile znane (tudi o germanizaciji). Zato ga je
povabil k predložitvi dokazov, da bi lahko ukrepali. Članke v časnikih o incidentu v Kočevju
je tudi sam zasledil in se obrnil na okrožnega glavarja v Kočevju. Ta mu je pisno potrdil, da je
šolski inšpektor izrekel besede: »Solche tölpelhafte Gesichter habe ich nirgends gesehen.
[Takšnih bedakov še nikjer nisem videl.]« A te niso letele na učence in niso bile izrečene v
njihovi prisotnosti, kot so trdili časniki, ampak so letele na posamezne učitelje. Druga izjava
šolskega inšpektorja: »Kočevska mladina je videti malo zanikarna zaradi velikih naporov
njihovih očetov pri krošnjarjenju,« je bila izrečena vpričo treh uradnikov v neki šali. Časniki
so potem še pripisali besede, da bi morali zato poslati nekaj vojakov, da bi se izboljšalo rasno
stanje. Kot je zaključil Winkler, je vse to bilo prenapihnjeno in zmanipulirano. Nihče se
dejansko ni pritožil in zato tudi Winkler ni videl razloga za intervencijo.944 Schrey je bil prvi
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govornik s strani ustavovernih veleposestnikov, ki je ugovarjal slovenski strani. Zdelo se mu je
nepravično, da so sprožili takšno vprašanje v odsotnosti obtoženega, ker se mu je tako
onemogočilo branjenje. Sramotno se mu je zdelo, da so to sprožili na podlagi časopisnih
člankov, brez kakršnih koli dokazov. Zaključil je, da so slovenski poslanci poskušali s tem
izvajati pritisk na uradnika in požel odobravanje na desni.945 Zarnik mu je nato ugovarjal in se
obregnil ob deželnega inšpektorja ter podprl Vošnjaka in hkrati popolnoma obrnil besede
deželnega predsednika: »Gospod Schaffer je rekel, da to, kar je gospod dr. Vošnjak povedal o
gospodu deželnemu inšpektorju, ni utemeljeno. Mi smo slišali gospoda deželnega predsednika,
ki je vse to potrdil! (Ugovori na desni, klici na levi: da! da! klici na desni: ne! ne! – Widerspruch
rechts; Rufe links: ja! ja! Rufe rechts: nein! nein!)« Na koncu je o inšpektorju dejal, da je v
preteklosti bil iskren Slovenec in član čitalnice. »Svoj plašč kar mahom zasuknil,« ko je videl,
da se s slovenščino in slovenstvom ne bo povzpel. Tako je prikrito namignil, da je postal
nemškutar. Na koncu je še malce razširil: »To je gotovo da, kakor odpadniki sploh najhuje
sovražijo to, kar so poprej ljubili, tako so tudi naši odpadniki najhujši sovražniki slovenščine.
Taka je tudi pri tem gospodu inšpektorju!«946 Apfaltern je najprej izrazil svoje razočaranje nad
tonom in načinom govora Zarnika ter dejal, da je takšen način bil primeren za gostilniške
pogovore. Izrazil je protest in ukazal glavarju k spoštovanju deželnega reda.947 Deschmann je
v svojem govoru obtožil slovensko stran, da je najprej v časnikih publicirala neresnične zgodbe
in nato te laži še ponavljala v deželnem zboru. Tako je razburil slovenske poslance, da mu je
Vošnjak odgovoril, da je to delal Laibacher Wochenblatt. Oglasil se je tudi Zarnik. Ker je imel
besedo Deschmann in ne kdo drug, se je glavar vmešal z zvoncem. Deschmann je predsedniku
izrazil željo k ignoriranju takih lažnih novic v časnikih. Svetca je obtožil zanikanja nemškega
elementa na Kranjskem, s tem ko je vedno govoril o nemščini kot o tujem jeziku. Po mnenju
Deschmanna takšen način ne bi nikoli privedel do sprave in k priznanju tako nemščine, kakor
slovenščine kot dveh enakovrednih jezikov na Kranjskem.948 Naslednji govornik je bil Pakiž,
poslanec kočevskega okraja. Menil je, da bi bila zaradi trgovine s Slovenci v Kočevju bolj
koristna vpeljava učenja slovenščine kot kaj drugega.949 Vošnjak se je branil v zadevi šolskega
inšpektorja z izgovorom, da je to potrdil tudi deželni predsednik. Deschmanna je obtožil
poskusov izbrisa slovenskega naroda. 950 Tudi Svetec je odgovarjal Deschmannu. Zanikal je
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nemščino kot tuj jezik v takšnem smislu, kot ga je razumel Deschmann in priznal nemščino za
deželni jezik, a le Kočevarjem. Luckmannu je odgovoril, da niso bili sovražni do nemščine.
Celo nasprotno, podpirali so nemščino v srednjih šolah, a so bili proti vsiljevanju nemščine tam,
kjer ni bila potrebna. 951 Schrey je, kot poročevalec, imel zadnji besedo. Namenil je kritiko
Svetcu in njegovi označitvi nemščine za tuji jezik. Strinjal se je z Luckmannom, da se je
nemščino preganjalo s sovraštvom in to odkrito. Pakižu je odgovoril, da bi ravno on moral
vedeti, da se je poučevalo slovenščino v mestu Kočevje v vseh razredih šole. Pohvalil je
delovanje šolskega inšpektorja Pirkerja ter ponovil neutemeljenost očitkov proti njemu.
Slovenske poslance je obtožil, da jim ni bil v interesu dvig šolstva, ampak za »… sondern vom
nationalen Standpunkte dasselbe leiten, welche eine Marionette jener Herren sein soll, die sich
als wirkliche geheime Räthe unserer Regierung aufdrängen. (Živahni dobroklici na desni –
Lebhbste Bravorufe rechts)« S tem se je tudi zaključila razprava in prešli so na druge teme, kjer
se Kočevja ni več omenjalo.952
Ukinitev gimnazije v Kranju je izzvala, da so nekateri zahtevali tudi ukinitev gimnazije
v Kočevju. Tako so se želeli maščevati. Časnik Slovenski narod je tako leta 1890 objavil zelo
»grob« članek, kjer je napadel kočevsko gimnazijo. V njem so zapisali kar nekaj neresnic in
Laibacher Wochenblatt se ji je postavil v bran. Slovenski narod je tako trdil, da so na kočevski
gimnaziji vzeli vsakega učenca in jo je tudi lahko vsakdo končal brez učenja itn. Laibacher
Wochenblatt je to označil ne samo za laž, ampak tudi za žalitev. Na kočevski gimnaziji so se
prav tako morali ukloniti državnemu nadzoru.953
Hribar je leta 1892 v okviru razprave o šolstvu izkoristil priložnost in obsodil okrajnega
kočevskega glavarja fabrikacije nemških otrok v Dragi in Trati.954 Ta njegov napad je ostal
osamljen. Nasprotno je na koncu razprave predlagal poročevalec Žitnik resolucijo, s katero so
želeli poizvedeti, koliko slovenskih otrok je obiskovalo kočevske nemške šole in kako je bil
zanje urejen pouk v maternem jeziku.955 Ta predlog je bil spretno in načrtno zastavljen povsem
na koncu, s ciljem preprečiti razpravo in ugovarjanje s strani ustavovernih veleposestnikov.
Enako so namreč storili z resolucijo, kjer so obžalovali zaprtje Kranjske gimnazije; kar jim je
prekrižal Winkler. Prebral je namreč podatke o številu vpisanih otrok v kočevske šole (glej
tabelo spodaj). V Dragi in Nemški Loki so bili učenci razdeljeni v dva razreda po maternem
jeziku. V Logu jih je od 21 slovenskih otrok le 10 obiskovalo šolo, ker so ostali bili preveč
951

Prav tam, 102.
Prav tam, 103 in 104.
953
Das deutsche Gymnasium in Gottschee, Laibacher Wochenblatt, 5. 4. 1890, 1 in 2.
954
Stenografski zapisnik XIII. seje DZK, 8. 4. 1892, 331–333.
955
Prav tam, 339–341.
952

256

oddaljeni. Winkler je poudaril, da so že iskali ustrezne rešitve za tiste šole, ki so imele premalo
slovenskih otrok, da bi lahko ustanovili slovenski razred.956 Tako je po podatkih iz spodnje
tabele razvidno, da je le 5,32 % otrok v kočevskem okrožju bilo slovenske narodnosti.
kraj

nem. ime kraja

Stari Log

Altlag

223

0

Polom

Ebenthal

100

4

Črni potok

Schwarzenbach

458

11

Gotnica

Göttenitz

65

0

Gorenja vas

Obrern

56

0

Svetli potok

Lichtenbach

42

0

Gorčarica

Masern

68

0

Srednja vas

Mitterdorf

284

6

Borovci

Morobitz

82

8

Mozel

Mözel

135

0

Koprivnik in Rajhenav

Nesselthal mit Reichenau

215

0

Kočevska Reka

Rieg

149

0

Ovčjak

Schäflein

23

0

Stalce/Štala

Staldorf

109

4

Draga

Suchen

120

26

Nemška Loka

Unterdeutschau

66

49

Log

Neulag

78

21

Zdihovo

Oberskrill

56

2

2329

131

skupaj

956
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15.8 Afera Komljanec
Novembra 1890 leta je bila zanimiva seja, ki so jo sprožili slovenski poslanci in se je
ukvarjala z odstavitvijo okrajnega šolskega nadzornika Ivana Komljanca v Kočevju po nalogu
ministra za uk. Razlog odstavitve naj bi bilo tlačenje Kočevarjev s strani šolskega nadzornika.
Prvi govornik je bil Tavčar. Ta je najprej pohvalil svoje vrste, da jim je končno uspelo iz
proračuna črtati 600 gld., ki so bili namenjeni za poučevanje nemščine v osnovnih šolah ter
označil ta prispevek za »tribut«. Nato je obširno obrazložil, da ni imel ničesar proti »pravim«957
Nemcem v deželi in da jih bosta on in njegova stranka vedno spoštovala in celo varovala njihove
pravice ter da so bili Nemci prav tako zaslužni za slavo kranjske dežele. Hkrati je že v
naslednjem odstavku pripomnil, da so Nemci še vedno bili v boljšem položaju na Kranjskem,
kakor Slovenci in požel posmeh z desne strani. Nato je nadaljeval s kritiko na račun deželnega
predsednika Winklerja in predsednika vlade Taaffeja. Sicer se je kasneje malce popravil do
Winklerja in ga celo poskušal razumeti. Kritiko je namenil tudi »nepravim« Nemcem in jih
obtožil, da so najbolj glasno vpili o krivicah do Nemcev. Nato se je posvetil temi –
odstavljenemu šolskemu nadzorniku. Njegovo odstavitev je označil za krivično. V naslednjem
hipu je že preskočil na drugo temo. Na prejšnji seji so namreč predlagali preiskavo na temo,
koliko slovenskih otrok v kočevskem okraju je »moralo« obiskovati nemško šolo. Ustavoverni
veleposestniki so to zahtevo o preiskavi zavrnili, zaradi česar jih je Tavčar obtožil podpore
germanizacije. Nato se je Tavčar ponovno vrnil na temo. Nezadovoljen je bil z odgovori, ki jih
je dal Winkler. Ta se je namreč izgovoril, da o tem ni bil seznanjen s strani ministra za uk. To
je Tavčarja izredno motilo. Nadalje je obtožil Schwegla, da je že 14 dni pred odstavitvijo
okrajnega šolskega nadzornika pisal v Kočevje in jih miril z besedami, da je že bil sprožen
proces odstavitve. Tako mu je pripisal celotno zaroto. To je bilo preveč za Schwegla in je skočil
Tavčarju v besedo in označil njegovo trditev za popolno laž. Tavčar se je začel braniti, da se je
tako govorilo na ulici. Schwegel je še enkrat glasno zatrdil, da je to bila laž. Tavčar je nato
zatrdil, da je Taaffe sklepal koalicijo z ustavovernimi veleposestniki za Winklerjevim hrbtom
in v njegovo škodo. Po Tavčarjevih informacijah je pritožba šolskemu nadzorniku prišla iz
Drage. Minister za uk je nato brez preiskave takoj odstavil šolskega nadzornika. Tavčar je
takšno postopanje označil za neustavno in nekorektno. Vse skupaj je primerjal z ureditvijo v
Turčiji, ki je takrat veljala na Slovenskem za »barbarsko«, zaostalo in neurejeno državo, čeprav
je to bilo daleč od resnice. Tavčar je nato obtožil Kočevarje poskusa germanizacije vasi Drage.
Kot primer je navedel pretep na vasi, ki se je zgodil ob podpisovanju peticije za uvedbo pridig
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v nemškem jeziku. Eden od vaščanov je nasprotoval in bil pretepen od »pijanih« Kočevarjev.
Pretepeni vaščan in njegova žena sta nato iskala pravico na okrajnem sodišču v Kočevju in sta
menda bila nagnana s sodišča. Iz tega je Tavčar sklepal o pristranskosti sodišča in državnih
uradov. Hkrati je že vnaprej dejal, da so vsi uradni dokumenti o zadevi za njega konstrukt in
nimajo nobene veljave. Schaffer mu je na to le pripomnil: »Sehr bequem.« Nato je obtožil
nemški Schulverein šušmarjenja in germanizacije na Kranjskem. Opozoril je, da je v vasi Draga
prebivalo 1.240 958 Slovencev in le 200 Nemcev, a so kljub temu imeli Nemci svojo šolo.
Poslance je vprašal, kje na Kranjskem najdejo obraten primer. Navedel je primer Zdihovo na
Kočevskem, kjer je tretjina prebivalstva bila Slovencev in kljub temu niso uživali pouka v
slovenskem jeziku. Seveda se je vprašal, zakaj so tu veljala drugačna pravila. Nadaljeval je z
orisom slabih razmer na Koroškem ter »barbarskim divjanjem« nad Slovenci. Zato je predlagal
za ministra za uk nagrobni napis: »Dilexit iniquitatem, odit justitiam, propterea fuit minister in
Austria«959 in požel veselo odobravanje z leve strani. Dejal je še, da je vlada Taaffeja želela, da
bi se znebila Slovencev iz države kot »balast z ladje«. Poudaril je življenjsko povezanost
slovenskega naroda z Avstrijo in dal črno napoved: »Trojna alijanca je sicer sedaj v modi, ali
lahko se že dandanes prorokuje, da bodo napočili kdaj časi, ko bode latinski element kakor
povodenj obkrožil južno Avstrijo, in ko se bosta morali dinastija in država v teh pokrajinah z
napetimi vsemi močmi boriti za svoj obstanek. Moja želja je, da bi o isti dobi zjedinjeni Slovenci,
kakor zid stali ob laški meji, in da bi se takrat ne pokazalo, kaki grobokopi za Avstrijo so bili ti
nemški ministri ...«960 Govornik Jože Braun, zastopnik mesta Kočevja, je nasprotno od Tavčarja
bil zagovornik odstavitve šolskega nadzornika in menil, da se je to zgodilo celo prepozno.
Očitke je strnil na kratko in jedrnato brez komentarjev v 10 točk. Očital mu je nesmiseln in
škodljiv prenos okrožne učiteljske knjižnice iz Kočevja v Ribnico. Premestitev rednih
konferenc rednega okrožnega učiteljskega odbora na skrajni konec kočevskega okrožja v
Velike Lašče. Organiziranje izrednih konferenc okrožnega učiteljskega odbora izključno v
slovenskih krajih. Namerno škodovanje kočevske osnovne šole, ko ni zagotovil zadostnega
števila učiteljev. Namerno škodovanje kočevske osnovne šole z namestitvijo učitelja Schilza,
ki je le za silo znal nemško, bil alkoholičar in na koncu kazensko premeščen drugam. Varovanje
učitelja Tomšiča, ki je v Starem Logu pozimi učenca kazensko zaprl v neogrevano mrzlo sobo
in nato nanj pozabil. Protizakonito vpeljavo slovenščine v donatorski šoli Štalcer in varovanje
učitelja te šole, ki je prav tako grobo zanemarjal svoje učiteljske dolžnosti. Razglasitev
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kranjskega orla za pruskega ob deželni proslavi, kar je kasneje bilo ovadeno s strani okrožnih
oblasti. Neukrepanje proti učiteljema Čopu in Berbiču, ki sta svojim učencem prepovedala
medsebojno komunikacijo v maternem jeziku. Namerno zanemarjanje slovenskega jezika na
kočevski gimnaziji, saj so kandidati s te gimnazije padali pri izpitu iz slovenščine na
ljubljanskem učiteljišču. Ob tej obtožbi je Hribar v nemščini vzkliknil: »Daran ist der
Komljanec schuld! [To je krivda Komljanca!]« In požel smeh z leve strani. Protizakonito
spraševanje šolskega nadzornika 6 do 7 let starih otrok ob odsotnosti otrokovih staršev in ob
prisotnosti članov vaške skupnosti Draga, aprila 1889, o želji po pouku v slovenskem jeziku. V
Dragi naj bi mu še posebej pomagala župan Turk in župnik Kadunz. Turk naj bi bil večkrat
kaznovan in z njim je celo pošta prekinila pogodbo. Kadunzu je očital, da ni želel otrokom dati
spovedi, če so govorili v nemškem jeziku. In še dve izjavi: »Ta prokleti Kočevski narod moremo
zatreti,« in označitev Kočevarjev, da so bili uporniki. Končal je z nasvetom levi strani, da če bi
se pozanimali pri slovenskih učiteljih na Kočevskem, bi ugotovili, da so tudi ti bili nezadovoljni
s šolskim nadzornikom. 961 K besedi se je javil Svetec in zavrnil očitke proti šolskemu
nadzorniku s kratko razlago, da šolski nadzornik ni imel vpliva na te nepravilnosti. Na kratko
se je posvetil tudi Turku in Kaduncu. Najprej je dejal, da to ni bilo predmet razprave, a je kljub
temu oba branil. Turka, da je bil dolgoletni župan, torej ni mogel biti slab človek. Očitke do
Kadunca je označil za izmišljotine. Še obširneje se je posvetil Dragi in šoli, ki je bila
ustanovljena leta 1856. Dejal je, da so prebivalci Drage govorili na splošno slovensko in
Kočevarji so se razgubili. Ob tem je vskočil Schaffer z besedami, da je to narobe. Leta 1866
se je vpeljal utrakvističen pouk, ki ga je leta 1879 ukinil šolski nadzornik Linhardt in vpeljal le
nemškega. Sledila je pritožba občine in leta 1883 je deželni šolski svet ukazal ponovno vpeljavo
dvojezičnega poučevanja. S to razliko, da so morali vpeljati slovensko in nemško paralelko in
ne tako, kot je bilo pred letom 1879, ko so nekaj predmetov poučevali v nemškem in nekaj v
slovenskem jeziku. Zgodilo se je, da je nemška paralelka, po besedah govornika, ostala prazna.
Zato so pouk ponovno preoblikovali, da se je v nižjih razredah učilo slovensko in v višjih
nemško. To je potrdil s pisnim poročilom o stanju šole v Dragi, ki ga je napisal šolski nadzornik
Ivan Komljanec leta 1886. Iz poročila je razvidno, da so na nižji stopnji poučevali v slovenskem
jeziku, na višji deloma v nemškem jeziku. Je pa Komljanec zapisal, da je nemški Schulverein
poskušal šolo germanizirati in v ta namen učitelje obdaroval oz. podkupoval. Komljanec je tudi
zapisal, da so otroci zelo slabo znali brati in računati. Posledično je ukazal učitelju, da sme
poučevati v skladu z uredbo deželnega šolskega sveta iz leta 1883 s ciljem, da doseže boljše
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učne uspehe. Tako je učitelj vpeljal tudi na drugi stopnji le slovenski jezik in nemščino kot
obvezni predmet. Naslednje leto je šolski nadzornik ponovno obiskal šolo in tudi to poročilo je
Svetec prebral. Bral je o boljšem učnem uspehu, da je bilo očitno, da so vsi otroci govorili
materni jezik, slovensko. Takšna ureditev ni bila v skladu z odredbo deželnega šolskega sveta
in šolskemu nadzorniku je bilo ukazano vzpostaviti stanje v skladu z uredbo. To je tudi storil
in odšel v Drago preverit učence skupaj s tamkajšnim učiteljem Čopom. Otroke je preverjal z
istimi vprašanji v slovenskem in nato v nemškem jeziku. Od 65 otrok je le 5 znalo odgovoriti v
nemškem jeziku in še to v narečju, kar je šolski nadzornik označil za nekočevskega. Pri tem je
navedel primer besede pero – nem. Feder. Otroci niso odgovorili po kočevsko »Weder«, ampak
»Schwader«. Šolski nadzornik je naslednji dan otroke testiral skupaj s predstavniki občine. Pri
tem je ugotovil, da so otroci napredovali v branju, pisanju, računanju in v nemškem jeziku.
Tako je sklepal, da so vsi otroci v Dragi bili Slovenci. Svetec je peticijo proti šolskemu
nadzorniku pripisal Burgerju, okrožnemu vodji nemškega Schulvereina. O izpraševanju otrok
po maternem jeziku se je Svetec skliceval na 2. točko deželne šolske odredbe iz leta 1883 o
Dragi, ki je določala: »… h kateri jezikovni skupini spada učenec, se mora učitelj prepričati ob
vstopu le-tega v šolo.« Svetec je sklepal, da se je ta ukaz nanašal na izpraševanje učencev in ne
staršev ter tako branil šolskega nadzornika. Svetec je nato še enkrat napadel peticijo in
podpisnikom pripisal nevednost vsebine peticije in podkupljivost. Nato je še napadel zahtevo
in sklicevanje v peticiji, da so starši smeli o jeziku odločati v šoli. Svetec je zato citiral § 6.
Državne postave o ljudskem šolstvu, ki je to pravico dajal le deželnemu šolskemu svetu, ki se
je lahko posvetoval in informiral pri starših in deželnemu odboru. 962 V razpravo se je nato
vmešal še Winkler. Najprej je odgovoril Tavčarju in zavrnil očitke vladi. Za Zdihovo je
opozoril, da so se pritožili sosednji nemški kraji, ki so v svoji pritožbi tudi omenili šolskega
nadzornika kot »deutsch unfreundlich« in zahtevali nemški jezik. In minister za uk jim je nato
tudi ugodil. V razsodbi pri ministru je še bila prošnja šole v Travi, kjer so tudi prosili za
izključno nemško šolo. Odstavitev šolskega nadzornika je izključna pravica cesarske vlade, ki
se o tem ni bila zavezana posvetovati ali navajati razlogov. Dejal je, da mu je bilo neprijetno se
s tem ukvarjati, ker je osebna stvar, s katero ni imel ničesar. Nato je zbrane opozoril, da je
poslanec Svetec določene stvari iz poročila šolskega nadzornika tudi zamolčal ter da je šolski
nadzornik v svojih poročilih tudi sam s seboj prihajal v nasprotja. Tako je prebral iz poročila
šolskega nadzornika: »Istina je, da so vsi šolski otroci brez izjeme že od doma popolnoma vešči
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slovenščine, a njih precejšni del zajedno tolče neko čudno kočevsko narečje.« Opozoril je
poslance, da so tudi slovenski otroci govorili narečno in da je iz poročila razvidno, da je
vendarle precejšni del otrok govorilo nemško narečje. Nato je prebral drugo poročilo šolskega
nadzornika, dne 6. julija 1886: »Po natančnem izpraševanji in opazovanji se je prepričal, da je
sleherni otrok že od doma popolnem zmožen slovenščine, zajedno pa med seboj govore neko
sodrgo kočevskega narečja. Nemški ne razumejo mali otroci. Naravno je torej, da je učni jezik
na tej šoli slovenski.« Ker je Winkler prebral slovenski del poročila, je obrazložil še besedo
sodrgo – Mischmasch. Zato je Winkler ponovno sklepal, da otroci vendarle niso med seboj
govorili. Nato je prebral še poročilo okrajnega šolskega nadzornika Valentina Ambruša iz leta
1885, kjer je prav tako ugotavljal, da je polovica otrok doma govorila slovensko in druga
polovica kočevsko narečje. Šolski nadzornik Komljanec je nato bil večkrat zahtevan k ureditvi
šole v skladu z uredbo iz leta 1883. Celo sam je v poročilu priznal, da šole v Dragi nikoli niso
poskušali urediti v skladu z uredbo. Na koncu so se pritožili še vaščani in sodba ministra je bila
sama po sebi umevna. 963 Schaffer je bil naslednji govornik in najprej je opozoril, da je
Tavčarjeva ljubezen do Nemcev zelo omejena, kar se je že takoj potrdilo iz njegovega govora.
Opozoril je, da bi preiskavo, koliko slovenskih otrok je bilo vpisanih v nemške šole na
Kočevskem, podprli, če bi se razširila, koliko nemških otrok je moralo hoditi v slovenske šole.
Slovenska stran je to odločno zavrnila in zanje je bila takšna enostranska preiskava brez
pomena. Za zunanjo politiko in Koroško je le na kratko dejal, da to ni bila domena te zbornice.
Koroškim Slovencem ni šlo tako slabo, kot je to orisoval Tavčar. Za kočevske Nemce je dejal,
so postali trn v peti, in sicer odkar so se začeli zavedati svoje identite. Tavčarjeve trditve o
nevednosti Winklerja o zadevi šolskega nadzornika so se potrdile za neresnične. Slovensko
stran je opozoril, da je ureditev šole v Dragi, kot jo je izvedel leta 1886 šolski nadzornik, bila
protipravna in kršitev ukaza iz leta 1883. Tako je izvedel slovenizacijo šole. Pri izpraševanju
otrok starih 6 ali 7 let so navzoči starši, ki jih tudi zastopajo in vprašati bi moral njih. Opozoril
je, da pri tem ravnanju Komljanec ni bil sam, temveč je imel še pomočnika – župana in župnika.
Tudi okrajni šolski svet se ni zganil. Zato je celotno stanje označil kot anarhijo. Čudil se je, da
so slovenski poslanci podpirali tako protipravno stanje in ga poskušali celo prikazati kot
zakonitega in povsem korektnega. Omenil je še nemški Schulverein, ki je motil slovenske
poslance z nasprotovanji. Poleg tega nikoli ni prestopil političnega praga in je vedno deloval v
skladu z zakonom ter tako onemogočil napade ali prepovedi. Posmehnil se je slovenskemu
svetniku za Kranj okolico, ki ga je vabil nemški Schulverein in je na to odgovoril, da je potrebno
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denar vzeti in oditi svojo pot. Schaffer je zato porogljivo izpeljal definicijo: »Zaveden Slovenec
ne mara nemškega Schulvereina, a njegove daritve rade volje sprejme.« Nato je opozoril, da je
v Avstriji obstajalo dovolj šolskih nadzornikov, ki so bili nepolitični in objektivni, da bi se jih
lahko nastavilo v zadovoljstvo obeh skupnosti. Nato je priznal, da si je slovenska stran na
Kranjskem lahko čestitala za tako velikanski uspeh, ki ga je dosegla. Ostajali so vedno bolj
predrzni in požrešni ter so se precenjevali. Vsega namreč niso dosegli sami. Veliko jim je
pomagala tudi vlada.964 Do besede je nato prišel tudi Schwegel in najprej je zavrnil neokusne
očitke na njegov račun. Tudi on je kritiziral ukinitev 600 gld. za nemški pouk in način, kako je
to izvedla slovenska stran. Schwegel se je nato posvetil šolskemu nadzorniku, a ni želel soditi
o njem, dokler ni videl uradnih dokumentov. Še posebej tistih, ki jih je imela v rokah vlada.
Dejal je le, da vlada ni kar tako odstavljala uradnikov. Slovensko stran je opozoril, da so se v
nacionalni strukturi prebivalcev Drage sklicevali le na statistične podatke. Očitno je bilo in to
je bilo razvidno tudi iz dokumentov, da zadeva na terenu ni bila takšna. Zato je bil mnenja, da
bi se morali takšni primeri raziskati in ugotoviti dejansko stanje. Schwegel je nato na plano
potegnil statistiko, ki je kazala, da je v spornih krajih bilo le 23 % Slovencev in 77 % Nemcev.
Ob tem je poudaril, da se je tem podatkom tudi sam začudil, kot se je ob omembi v deželnem
zboru temu čudil Svetec. Schwegel je nato obrazložil, da je poizvedoval, zakaj takšne razlike.
Odgovor se je skrival v popisovalcu, ki je leta 1880 izvajal popis za statistični urad. Ta je
namreč imel povsem svoj sistem popisovanja. V kolikor je dobil odgovor, da je nekdo govoril
kočevsko, je preprosto vprašal, ali razume tudi slovensko ali kranjsko. Ob pritrdilnem odgovoru
je enostavno osebo prištel k Slovencem. Svetec je ob tem začudeno vprašal, ali je to tudi bilo
res. Schwegel mu je odgovoril, da je takšen rezultat prejel in da tudi on ni nezmotljiv ter
zahteval nestrankarsko študijo. Potem se je še enkrat vrnil na okrožnega nadzornika in ponovil
že znano, da minister ni imel druge izbire. Slovensko stran je še opozoril, da lahko ima
politizacija te teme pri volivcih tudi zanje negativne posledice.965 Naslednji govornik je bil
Pakiž in je takoj zanikal trditev Brauna, ki je sploh ni izrekel, da je bil učitelj Šilc nastavljen s
strani Komljanca ter obrazložil, da je bil Šilc edini kandidat, ki je v roku vložil prošnjo za
zasedbo mesta. V bran učitelju je še navedel, da so se pričeli Kočevarji pritoževati šele po 6
mesecih njegovega službovanja. Je pa navedel še dogodek, ki je bremenil Šilca in to je bil pretep
z drugim učiteljem Šešarkom, ki ga je pričel Šilc. Kraj učiteljske konference je bil izbran na
konferenci v Sodražici z glasovanjem zbranih delegatov in na to Komljanec ni imel vpliva.
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Enako se je zgodilo pri preselitvi učiteljske knjižnice v Ribnico, kar se je prav tako zgodilo z
zglasovanjem, ker so v Kočevju bili »nedostatki«. 966 Klun je nato v svojem govoru zavrnil
očitke, da je bil pobudnik interpelacij, kot je to menda trdil Schwegel. Ob tem moram ponovno
opozoriti, da kaj takšnega Schwegel v svojem govoru ni trdil! Spodbijal je tudi statistične
podatke Schwegla in dejal: »Ne vem, kako je on te številke našel.« Schwegel je natančno
obrazložil od kod mu podatki, saj so to prebrali. Klun je določene nemške priimke štel za
slovenske in tako na podlagi priimkov dokazoval, da je živelo v Dragi, Travi, Srednji vasi in
Lazcu več Slovencev kot Nemcev: »... ali imel sem priliko, popolnoma natanko zvedeti za
družine, ki žive tam in katerih imena: Knavs, Vesel, Kordiž, Cimprič, Ješelnik itn. pričajo, da
so slovenske krvi.« Nato je še navedel primer pogovora iz narečja. Na vprašanje, kaj je kmet
počel, se je odgovor glasil: »Ich hon heute krompirn gewuset,« oz. da je vozil krompir. Na ta
način se je ponorčeval iz tamkajšne nemščine. Nato je še zatrdil, da je vedno zagovarjal
ohranitev 600 gld. za nemški pouk ter požel nasprotovanje z desne strani. Kersnik je celo
zaklical: »Pa kako?!« V svojo obrambo je nato navedel, da če jih ne bi predlagal kot
poročevalec, bi ga klicali na razgovor s finančnega odseka. Ob tej trditvi se je ponovno oglasil
Kersnik: »Saj so Vas!« Klun je po tem klicu v svoj bran zatrdil, da so le želeli vedeti, ali je
predlagal 600 gld. in nič drugega. Govor Brauna je označil za čudnega. Preselitev učiteljske
knjižnice je branil z dejstvom, da je Ribnica ležala bolj v središču kakor Kočevje. Komljanca
in njegovo ravnanje je v vseh pogledih branil objektivno. Prepoved govoriti otrokom v svojem
narečju je podprl in se pri tem skliceval na šolski zakon, da so morali otroci v šoli govoriti
knjižni jezik. Obtožbe župniku Kaduncu je označil za neresnične. Desno stran je obtožil
mešetarjenja in nemški Schulverein odgovornosti za nastanek peticije proti Komljancu. Kluna
je zmotilo tudi dejstvo, da je bil prvi šolski nadzornik Komljanec odstavljen zaradi šole v Dragi,
čeprav so od leta 1883 dalje tu službovali že trije šolski nadzorniki in prav tako bili soodgovorni.
Podprl je govor Svetca in dejal, da je že ta dokazal nedolžnost Komljanca. Nato je še zavrnil
trditev, ki jo je menda izrekel Schaffer, da so želeli posloveniti Kočevje in ob tem navedel, da
je v 14. stoletju prišlo v Kočevje 200 nemških družin, ki so v 19. stoletju narasle na 14.674 oseb
ter ob tem pripomnil: »... in Vi hočete trditi, da slovensko prebivalstvo zoblje Kočevarje, ko se
vendar množe kakor zajčki?« S to izjavo je izzval na levi strani veselost in na desni proteste.
Priznal je, da je nemški Schulverein deloval v skladu z zakoni in tako po njegovem znal spretno
prikrivati svoje namene. Javno ga je obtožil vnašanja prepira med prebivalstvo in kot primer
navedel Drago. Zavrnil je trditev Schafferja, da so prejeli že preveč koncesij države in mu
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odgovoril, da so prejeli še premalo tega, kar jim je pripadalo.967 Schaffer je Kluna opozoril na
njegovo trditev, ki mu jo je pripisal o poslovenjenju Kočevja in zavrnil, da je to lahko kadar
koli izrekel. Pri koncesijah je dejal, da so bile mišljene s področja šolstva in da so o njih govorili
tudi na slovenski strani.968 Svetec je napadel Winklerja in trdil, da je izpeljal napačen sklep o
krivdi Komljanca. Svetec je trdno zagovarjal nedolžnost Komljanca, da ta ni mogel uresničiti
sklepa deželnega šolskega odbora, ker ni bilo v Dragi nemških otrok.969

15.9 Sirotišnica
Sirotišnica, ki se je nahajala na Poljanski cesti, je bila odprta predčasno, in sicer zaradi
nuje. Odrtje se je zgodilo leta 1880, čeprav takrat še ni bila dokončana. Uradno jo je blagoslovil
škof Krizostom Pogačar leta 1882.970
Leta 1884 se je razprava vrtela okoli deške sirotišnice Collegium Marianum
Vincencijevega društva v Ljubljani. Poročevalec Poklukar je predlagal določene spremembe v
pravilniku zavoda. Tako je bila pomembna sprememba 2. b §, ki se je glasila »kakor tudi
prisvojitev obeh deželnih jezikov v govoru in pisavi« v »zlasti v maternem in tudi, kolikor
mogoče, v drugem deželnem jeziku«. Predlagane so bile še druge spremembe, ki so bile le
slovnični ali definicijski popravki ter niso spreminjale bistveno pomena členov. 971 To
predlagano spremembo je skritiziral Deschmann in izrazil bojazen, da se je s tem želelo izriniti
nemščino iz sirotišnice. Po njegovih informacijah si je tudi vodstvo sirotišnice prizadevalo
učenje obeh deželnih jezikov. Po njegovem so ob oblikovanju statuta pred leti sledili statutu
sirotišnice Lichtenthurn. Posledično so tako privolili v finančno donacijo 400 gld. letno.
Deschmann je bil prepričan, da so s takim predlogom najbolj škodili sirotam, ki so se pogosto
učile obrti in se jim je tako omejevalo poslovne ali zaposlitvene možnosti. Da so otroci govorili
oba deželna jezika, je bil navdušen tudi cesar, ki je obiskal obe sirotišnici leta 1883 ter izrazil
prepričanje, da sta oba jezika pomembna za mladino, čemur je bil priča tudi deželni predsednik.
Prav tako je izrazil dvom, da bi vlada ali pa donatorji podprla tak statut. Predlagal je, da bi se
izbrisalo »nach Thunlichkeit« in vneslo »es hat zu geschehen« ter se tako zagotovilo poučevanje
nemščine.972 Ker je Deschmann omenil vlado, se mu je deželni predsednik Winkler čutil dolžan
odgovoriti. Ta ni videl ovir za poučevanje obeh jezikov v sirotišnici po predlaganem statutu in
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mu ni nasprotoval. Bil je mnenja, da je 8 šolskih let bilo premalo za učenje jezika ob drugih
obveznostih. Bistvenega pomena je, da so se otroci najprej učili maternega jezika in šele nato
drugega. Možnosti za učenje drugega deželnega jezika so imeli dovolj. Ti otroci so morali
obiskovati ljudsko šolo in poučevanje nato v sirotišnici ni imelo tako izrazitega vpliva. 973
Svetec je Deschmannu na kratko odgovoril, da je bila njegova skrb odveč. Sirotišnica je morala
spoštovati zakonodajo in poučevati otroke v skladu z njo. Nad poučevanjem v sirotišnici sta
bdela deželna vlada in deželni odbor.974 Deschmann nikakor ni bil zadovoljen in je dejal: »…
ne sme se zaupati lepo zvenečim besedam, ki se jih dobi od govorcev v tej hiši.« Nato še:
»Vedno, kadar so sirote Deške ali Dekliške sirotišnice imele slavje, na katerem so pokazali, da
so vešči obeh jezikov ter bili zato srčno pohvaljeni od publike, je slovansko časopisje zagnalo
vik in krik.« Deschmann nikakor ni verjel v obljube in je ostal mnenja, da so s tem dejansko
samo želeli iz sirotišnice izriniti nemščino. Zavrnil je tudi argument Winklerja, da se otroci v
8-letih niso bili sposobni naučiti obeh jezikov. Deželnega predsednika je vprašal, če je to bila
enakopravnost, da so se otroci v prvi dveh razredih učili le v slovenskem jeziku ter sklepal, da
je bila enakopravnost na Kranjskem le na papirju. 975 Luckmann je najprej izrazil svoje
razočaranje, da so se ponovno vrteli okoli jezikovnega vprašanja. Nato je ostro napadel
slovenske poslance, da so prebivalstvu odrekali nemščino, sami pa so svoje otroke v njej urili.
Prepričan je bil, da sta kranjska zgodovina in kultura izvirali iz nemščine. Slovensko stran je
obtožil, da je njihov celotni program slonel le na boju proti nemščini, sicer bi že razpadli.
Deželnega predsednika je opozoril, da je problem bil širši in da je nemščina bila edini skupni
jezik, ki je omogočal vsem avstrijskim narodom medsebojno sporazumevanje oz. »... die den
Kitt gebildet hat, um dieses grosse Reich zusammenzuhalten«. Motilo ga je tudi, da je vlada
dopuščala take programe in cilje, kot jih je zagovarjala slovenska stran. Ob tem je omenil tudi
problem hranilnice, čeprav to ni bila tema razprave. Slovenska stran je onemogočila razpravo
o tej temi, ko je bila na dnevnem redu in jo je ob prvi priložnosti omenil. Na koncu je še podprl
Deschmannov predlog.976 Bleiweis je nasprotoval Deschmannu in Luckmannu. Deschmanna je
obtožil, da mu ni bilo mar za nič v sirotišnici, ampak mu je bilo mar zgolj za eno stvar –
ponemčevanje otrok in da bi v ta namen Deschmann rade volje predlagal sledeči paragraf: »V
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Marianum se sprejmo dečki v ta namen, da se ondod izrejajo za Nemce.« Nemško stran je
obtožil, da so imeli tudi oni zgolj en program: ponemčiti Kranjsko. Potrdil je Luckmannovo
obtožbo, da so vadili svoje otroke v nemščini in hkrati to opravičeval s ciljem kasnejšega šolanja
na univerzah. Je pa zato nemško stran obtožil: »... sramotno je pa od vas, da imate toliko
mrzenja do slovenskega jezika, da celo vašim otrokom zabranite si privaditi slovenščine,
čeravno bodo živeli in morali občevati se Slovenci.« Nato je opozoril, da so v sirotišnico
prihajali tudi otroci iz Notranjske ter bil mnenja, da bi zanje bilo veliko bolj koristno učenje
italijanščine ter vprašal nemško stran, zakaj se tudi za ta jezik niso zavzemali, če so res imeli
pred očmi le korist otrok. Cilj sirotišnice je bil otroke izuriti v obrtnike z znanjem slovenščine
in »mogoče, nekoliko nemški«. 977 Papež tudi ni videl nobene ovire v obstoječi formulaciji
paragrafa ter v besedi »thunlich«. Zagovarjal je, da je takšna formulacija omogočala pravičnost
ter »... kako pa gosp. Deschmann te besede »wenn thunlich« tolmači, bi se ti otroci gotovo nič
slovenskega ne učili.« Ustavoverne veleposestnike in Schulverein je obtožil politizacije
jezikovnega vprašanja ob vsaki priložnosti.978 Svetec je nato odgovoril še Luckmannu o nemški
kulturi. Poudaril je, da so imeli do leta 1848 večino knjig v latinščini. Na Ogrskem je do leta
1848 bil uradni jezik latinščina. Tako sklepa, da sta latinščina in latinska kultura (z ostalimi
dejavniki) držali skupaj cesarstvo in ne nemščina.979 Ponovno se je k besedi oglasil Deschmann
ter poudaril, da je bil le en nemški deček v sirotišnici, in sicer iz Kočevja. Hkrati je poudaril, da
so se tudi na Kočevskem učili slovenščine in da niso bili tako sovražno nastrojeni proti
nemščini, kakor v nekaterih slovenskih šolah.980 Papež se je takoj ponovno javil k besedi in se
zahvalil Deschmannu za posredovani podatek. Trdi, da Nemci niso tako revni in nesrečni, ali
pa jih ni toliko, kot je trdil Luckmann, 60.000, morda le kakih 5.000.981 Na ta način je želel
podvomiti v uradno statistiko. Luckmann se je zmotil, ko je govoril o številu 60.000 Nemcev.
Še isti hip se je namreč v svojem govoru popravil na 6.000 za Ljubljano.982 Nato je razprava
presegala tudi svetovalcu vlade Hozhevarju. Poslance je opozoril, da je sirotišnica bila privatna
vzgojno-izobraževalna ustanova, ki je bila zgolj pod nadzorstvom dežele. Torej za sirotišnico
niso veljali jezikovni predpisi in se je lahko vodstvo sirotišnice oz. lastnik sam odločal, v
katerem jeziku oz. katerih jezikih se bodo vzgajali in izobraževali otroci ter v kolikšni meri.
Skrbniki otrok so lahko odločali, ali bodo pod danimi pogoji prepuščali svoje varovance
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ustanovi, edini so lahko postavljali vprašanja jezika. Na ramenih vodstva ustanove je tako bilo,
ali so oz. v kolikšni meri so spoštovali oz. ustregli željam skrbnikov. Deželna vlada in deželni
šolski odsek se v to vprašanje nista mogla oz. smela nikakor vmešavati. Naloga deželne vlade
in deželnega šolskega odseka je zgolj bila nadzorstvo nad šolskim načrtom in njenim
izvajanjem. Torej, ali so se poučevali vsi predmeti v zadostnem obsegu, kot je to bilo v učnem
načrtu.983 S tem je hkrati pokazal, kako so si določeni poslanci napačno razlagali pristojnosti in
predpise. Faber je bil naslednji govornik in novinec v deželnem zboru, kar je tudi sam poudaril.
Iz celotne razprave je povzel prepričanje, da je bil cilj slovenskih poslancev izriniti nemščino
na rob. Nato je še poudaril, da je bil tudi sam član Schulvereina. Poudaril je revnost zemlje na
Kočevskem ter da Kočevarji sami ne bi bili zmožni zgraditi toliko šol v tako kratkem času brez
pomoči Schulvereina. Tudi slovenski strani je predlagal ustanovitev enake organizacije. Nato
je poudaril, da je večina Kočevarjev znala vsaj še en tuj jezik, saj so ga nujno potrebovali kot
krošnjarji, da s tem nikoli niso imeli težav ali prepovedi učenja drugega jezika. Poudaril je, da
ko so bili otroci stari 6 do 7 let, so jih izmenjali za določen čas z Žužemberčani ali drugimi
slovenskimi okraji. Tako so se nemški otroci naučili slovenščine in slovenski nemščine. Menil
je, bi se morala oba jezika poučevati na Kranjskem, a kot je poudaril, je bila razprava
nepotrebna, saj je bila ustanova privatna.984 Poklukar je bil mnenja, da so mojstri raje vzeli
vajenca, ki je imel dobro rokodelsko znanje, kot tistega, ki je znal nemško, a je bil slab v
rokodelstvu ter tako zavračal Deschmannov argument. Motilo ga je, da že v odboru niso bili
izraženi določeni pomisleki. Čeprav je v istem hipu poudaril, da je Faber namesto »thunlich«
zahteval besedo »auch« in tako želel doseči pravičnost. Zavrnil je tudi sojenje po priimkih, s
čimer je želel ovreči trditev, da je večina donatorjev za sirotišnico bilo Nemcev, kar je poudaril:
»Ako bi mi ljudi po imenih sodili, tedaj bi ranjki Bleiweis nikdar ne bil slovenski narodnjak, pa
tudi Deschmann ne to, kar je. (Smeh na levi – Gelächter links.)« Nato se je lotil definicije tuj
jezik. Deschmann je namreč protestiral, ko je deželni predsednik dejal, da je bila nemščina tuji
jezik. Poklukar je trdil, da je vsakomur, ki ni obvladal nekega jezika, ta bil tuj ter zmagoslavno
vprašal: »Ali se ne pravi to loviti besede?« Deschmannovo vpletanje časopisnih člankov je
označil za brezpredmetno, ker je to bilo po njegovem mnenju le mnenje časopisov in ne naroda.
Luckmannove argumente je na kratko odpravil, da mu je preprosto odrekel strokovnost.985
Naslednji govornik je bil Schwegel in ta je takoj ovrgel trditev Poklukarja, da je bil predlog v
odboru brez pomislekov sprejet, saj je poudaril, da je bil član odbora tudi on, sicer odsoten, a
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je preko drugega člana izrazil nestrinjanje. Schwegel je bil za zamenjavo besed »in Wort und
Schrift« in namesto tega predlagal »in beiden Landessprachen«. Tako je bil mnenja, da je bilo
za otroke veliko večjega pomena, da so obvladali oba jezika, vsaj pogovorno kot pisno, ker se
je zavedal, da je drugi cilj bil le težko dosegljiv. Zavedal se je, da je bil cilj ustanove najprej
izobraziti otroke v rokodelskih spretnostih in šele nato v jezikovnih.986 Poklukar je še enkrat
poudaril, da so v odboru vsi poslanci podprli predlog in s tem poskušali zanikati Schwegla.
Nato se je takoj oglasil baron Taufferer in postavil na laž Poklukarja, ko mu je odgovoril, da
je tudi on sedel v odboru ter ga ni podprl. Poklukar mu je odvrnil: »Besede nisem čul.« Razpravo
je končal deželni glavar in dal oba predloga na glasovanje. Slovenska stran je imela večino in
izid je bil že vnaprej znan.987

15.10 Schulverein
Po ustavi so imeli vsi narodi pravico do svojih šol. Zakon o šolstvu je določal, da so
vzdrževalci šole določali njeno jezikovno ureditev; vzdrževalec je torej določal jezik, v katerem
je pouk potekal. Rešitev se je pokazala kot dvorezen meč. Večino šol so namreč vzdrževale
lokalne skupnosti. Narod, ki je imel večino, je določil pouk le v enem jeziku. V času nacionalnih
bojev so zato šole postale pereče teme. Tudi na Kranjskem, kjer so bili Nemci v manjšini, je
bilo tako. Nič kaj bolje ni bilo v drugih deželah. Kjer pa se je le poučevalo v dveh jezikih, so
ponovno deževale pritožbe, »joki in stoki«. Enim je bilo preveč poučevanja v drugem jeziku,
drugim premalo poučevanja v lastnem jeziku.
Da bi Nemci lahko ubranili svoje položaje in manjšine, so ustanovili nemški Schulverein
oz. Nemško šolsko društvo/zvezo. Enake organizacije pred tem srečamo že pri drugih narodih
monarhije.988 Tudi Slovenci so imeli svoj Schulverein – Narodno šolo in ta je celo dobivala
deželno podporo.989 Cilj organizacije je bil omogočiti sonarodnjakom šolanje v lastnem jeziku.
Organizacija je premogla denarna sredstva, s katerimi je na dvojezičnih območjih gradila
nemške šole. Seveda so moral biti izpolnjen predpogoj, to je, da je bilo nato zadostno število
učencev.990
V deželnozborskih razpravah se nemški Schulverein prvič omeni leta 1881. Pakiž,
poslanec kočevskega okraja, je kritiziral ustanovitev šole v Maverlenu s pomočjo Schulvereina
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in poudarjal, da so na slovesnosti nazdravljali proti pouku v slovenščini.991 Na njegovo izjavo
se niso odzvali ne na strani ustavovernih veleposestnikov niti je niso nadaljevali na slovenski
strani. Zato je njegova izjava ostala osamljena in razprava se tega leta te šole in nemškega
Schulvereina ni več dotaknila.
Razprava se je razvila okoli te šole šele naslednje leto. Svetec je najprej zahteval
odgovor na vprašanje, ali je Schulverein bil pripravljen dopustiti tudi slovenščino kot obvezni
predmet v šoli.992 Zarnik je na kratko predlagal, da bi vsako šolo, ki jo je zidal ali podpiral
Schulverein, morali odpraviti.993 Schrey je Svetcu predlagal, da naj se z vprašanjem obrne na
Weitloffa na Dunaju ter mu še ponudil priporočilo s svoje strani. S tem je požel veselje na desni,
nemir na levi in Zarnik je iz klopi zaklical: »To vi dobro veste!« Schrey je poudaril, da je pri
ustanavljanju šole sodeloval tudi kranjski patriot Stampfl z 2.500 gld. ter s prošnjo, naj šola
ostane nemška v skladu z željami prebivalstva.994 Navratil je bil naslednji govornik. Poudaril
je, da je okrajni šolski nadzornik iz Črnomlja na terenu osebno govoril z vsakim šoloobveznim
otrokom. Od 45 jih je 11 govorilo samo nemško, 4 so govorili nemško in razumeli slovensko,
14 jih je govorilo samo slovensko ter 16 se jih je sporazumevalo v slovenščini, razumeli pa so
nemško. Iz te potrditve in zaradi bližine Kočevja je svetoval dopoldanski in popoldanski pouk
za vsako nacionalnost posebej. To nikakor ni bilo v interesu Schulvereina, začelo se je zbiranje
podpisov ter iskanje izhodov: » – in visoki c. kr. deželni šolski svet, pozabivši popolnoma na
obstoječe postave in razmere (Oho! rechts – Oho! na desni), ktere so mu še malo poprej, namreč
še 5. maja t. l., bile merodajne in svete, pozabivši na visoko svoje dostojanstvo kot najvišja
šolska oblast, premesil je čez mesec dni svoj prvi sklep in je spekel nemškemu »Schulvereinu«
pogačo po nemškem okusu, pogačo z napisom: dovoljuje se nemška šola itn. (Pohvala na levi
– Breifall links.) Kdo je tedaj povzročil ta nenaravni in nezaslišani pogoj, da bi se zaradi 11
nemških otrok moralo učiti 34 druzih v tujem jeziku? Povzročil ga je nemški »Schulverein«. In
kdo je bil pripravljen vdati se volji »Schulvereina«? Visoki c. kr. deželni šolski svet kranjski.
(Pohvala na levi – Beifall links.) Nemški »Schulverein«, tisti verein, čegar agenti divjajo, kakor
besni s svojim kužnim ponemčevalnim misijonom po slavjanskih deželah avstrijskih, kakor tudi
že po Ogerskem, kjer se jim pa neusmiljeno slabo godi, kajti samo tamošnji Nemci jih od sebe
pode, tisti verein, ki brezobzirno pa nekaznjen prestopa svoja pravila, tisti verein, kteri sam
očitno javlja, da z izvenmejnimi denarji dela pri nas nemško propagando, tisti verein, ki s tacimi
denarji in z drugimi obljubami zapeljuje naše ljudstvo in naše učitelje, da mu postanejo voljno,
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podlo in slepo orodje, tisti verein, ki v naši deželi ruši mir in dela čedalje večo razkačenost in
razdraženost, ta zloglasni verein daje tedaj smoter deželnemu šolskemu svetu, kakor je
dokazano v navedenem slučaji, kteri ostane žalostnega spomina ovekovečen v aktih naših
kranjskih deželnih šolskih oblastij ... pričakujmo, kakor tudi smemo na temelji resnice in
pravice pričakovati, da se nam vstreže in da se drugi nepostavni sklep deželnega šolskega sveta
o šoli v Maverlu vniči. Zato protestiramo svečano proti omenjenemu pogoju, da se v našo deželo
vpeljuje nemška šola ter svečano izrekamo, da mi tega protipostavnega pogoja ne bomo nikdar
vzeli na znanje. (Burni živijo – in dobroklici na levi – Lebhafte Živijo- und Bravorufe links.)«995
V razpravo je posegel tudi Gariboldi: »… interpelacija na deželni prezidij proti nesramnim
obtožbam na račun nemškega Schulvereina, ki se ga obtožuje celo veleizdajstva. Oho! na levi.
Klici na levi: Resnica! Velik nemir. Klici na desni: Nesramno. Dr. Vošnjak kliče: Kdo je rekel
Nesramno? Dr. Schaffer: Jaz!« Poudaril je, da je bil cilj Schulvereina le ohranjanje nemštva na
mešanih področjih ali nemških otokih in torej defenzivne narave. Čemur so se smejali na levi
strani. Dalje: »Društvo je bilo ustanovljeno za obrambo. Obrambo, ki je bila Nemcem s politiko
in jezikovnimi boji vsiljena. Akt samopomoči v danih okoliščinah.« Z desne je požel bravo klice
in z leve ponovno posmeh. Slovensko stran je obtožil sistematične slovenizacije vsega, kar je
dišalo po nemškem. Polemiko je nato poskusil umiriti deželni glavar, da razprava ni bila
namenjena Schulvereinu.996 To ni zaleglo in že naslednji govornik Klun se je vrnil na temo,
Schulverein je obtožil kraje – v kolikor ne bi bila ustanovljena šola v Mavrlenu bi donacijo
Stampfla »vtaknili v svoj žep«. 997 Razprava se je nato vrtela okoli Schulvereina in šole v
Grčaricah. Šele Deschmann se je ponovno vrnil k šoli. Opozoril je, da so sklenili že pred tem
ustanoviti v Dobliču slovensko šolo, ker je bil kraj slovenski. Posledično bi morali krajani
Mavrlena v to šolo pošiljati svoje otroke kot njim najbližjo. Zato so naslovili prošnjo po
ustanovitvi nemške šole in šele takrat je priskočil na pomoč Schulverein. Nato je nizal precej
argumentov in primerov, ki niso bili nobena novost. Posvetil se je interpelaciji, kjer je bil
omenjen tudi kočevski šolski inšpektor. Ta je šel, po njegovem mnenju, posebej v nos
slovenskim poslancem, ker je njegova ugotovitev odstopala od črnomeljskega šolskega
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inšpektorja. Črnomeljski je izprašal otroke, kateri jezik so govorili in katerega tudi razumeli.
Kočevarski je uporabil za takrat običajno metodo – izprašal je starše otrok. Deschmann je branil
kočevskega šolskega inšpektorja z argumentom, da je bil najet s strani Schulvereina v času
dopusta in je opravil raziskavo kot honorarno delo izven delovnega časa. Slovensko stran je
vprašal po njihovih merilih. Če je bila vložena slovenska peticija, je bilo vse v redu, če je bila
nemška, so jo takoj označili za zrežirano. Slovenske poslance je tudi obtožil netenja nemirov
po deželi s pomočjo agentov in časnikov.998 Navratil je obtožil Deschmanna, da ni dobro slišal.
Trdil je, da je v Mavrlenu bilo 11 nemških in 34 slovenskih otrok in kot dokaz bral del iz
naredbe deželnega šolskega sveta 5. maja 1882, št. 550: »Od 45 učencev zasilne šole … v
Maverlenu. Govori in piše slovensko 14, 9 slovensko in nekaj malega nemško, 7 oba jezika
tekoče in 11 le nemško.« Ta del je nastal na podlagi poročila črnomeljskega šolskega
inšpektorja, ki je tudi predlagal ločen dopoldanski in popoldanski pouk za obe nacionalnosti.
Šolski inšpektor je bil mnenja, da: »S tem bi se v zakonskih okvirjih izpolnila želja nemškega
Schulvereina po ustanovitvi šole v Maverlenu.« Ošvrknil je tudi učitelja šole v Mavrlenu, da je
sprejemal podkupnino Schulvereina ter se na koncu zapil in bil razrešen. S čimer se je postavil
nasproti Deschmannu, ki ga je hvalil.999 Zadnjo besedo je imel Schrey in ta je opozoril, da so
nacionalnost določali izključno na podlagi opredelitve staršev in ne osnovnošolskih otrok. Oprl
se je na poročila iz prejšnih let, ki so govorila, da je bilo 7 slovenskih in 21 nemških otrok ter
17 takih, ki so govorili oba jezika. Schrey je na podlagi tega zaključil, da bi morali za 7
slovenskih otrok narediti še slovensko šolo ter opozoril, koliko bi po takšnem kriteriju morali
po deželi narediti še nemških šol.1000 Klun je še pred glasovanjem predlagal ločeno glasovanje
za šole Ovčjak, Grčarice in Mavrlen, ki je bil sprejet. Na koncu je vseeno glasovanje potekalo
v prid ustavovernih veleposestnikov.1001
Navidez nepomembna šola, ki je ležala »bogu za hrbtom«, je v deželnem zboru kljub
temu poskrbela za silno razburjenje. Šola je ležala blizu Črnomlja na poti proti Kočevju.
Povsem blizu, v Dobliču, je že bila šola, ki je bila slovenska. S tem je bilo nemškim otrokom
onemogočeno šolanje v njihovem jeziku ter s tem kršen § 19. Schulverein je priskočil na pomoč
krajanom in s tem prekrižal načrte slovenski strani o pouku samo slovenskem jeziku. Posledično
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sprechen slovenisch und verstehen etwas wenig deutsch, slovenisch und deutsch sprechen 7, deutsch sprechen und
verstehen 11.
Hiedurch wird zugleich den Intentionen des deutschen Schulvereines wegen Begründung einer Schule in Maierle
innerhalb der gesetzlichen Grenzen möglichst Rechnung getragen.«
Prav tam, 91 in 92.
1000
Prav tam, 92.
1001
Prav tam, 92 in 93.
999
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se je usul plaz očitkov na Schulverein s slovenske strani in to šolo se je poskušalo preprečiti
pod pretvezo, da se je s tem povzročalo dodatne stroške deželi. Žal se ni dalo preprečiti ne po
finančni ne po pravni plati. Zato so ves svoj bes usmerili na sam Schulverein.
Nemški Schulverein je še naprej ostal vroča tema v deželnem zboru in o njem so tisti
dan še večkrat razpravljali. Schrey je sprožil razpravo, ko je odgovarjal na očitke slovenskih
poslancev. Zavrnil je krivdo za naraščanje stroškov ter poudaril, da so vedno pred očmi imeli
varčevanje. Glede šol pa: »Če predgovornik določene stranke obtožuje, da preveč radodarno
delimo denar za šolske namene, potem spregleda, da ta denar ne dobi naša stranka, temveč
dobi denar slovensko šolstvo. (Oho! na levi. Dobro! na desni). Vse šole v deželi so ja slovenske.
Torej imaste največjo korist od teh sredstev vi, gospodje.« Klunovo bojazen o lepih šolah in
raztrganih hišah je zavrnil ter poudaril, da je šolstvo in šolanje prinašalo razvoj ter blagostanje.
Povrhu vsega so otroci ravno v šolah prejeli tudi verski pouk. Po njegovem mnenju je zahvala
za razvoj šolstva šla tudi Schulvereinu, ki je s svojo dejavnostjo veliko prispeval k napredku.
Seveda ni potrebno posebej poudarjati, da je prejel ugovore z leve strani.1002 Prvi se je k besedi
oglasil Svetec in postavil vprašanje poročevalcu Schreyu ter hkrati poudaril, da je bil načelnik
Schulvereina za »Ortsgruppe« Ljubljana. Nakar mu je Schrey zaklical iz klopi: »Napačni
paragraf ste prebrali.« Svetec se je reševal, da je vseeno in da je vendarle član omenjene
organizacije. Začel se je sklicevati na 19. § ustave ter obtožil »nemško gospodo«, da to radi
kršijo.1003 Schrey je še enkrat zavrnil trditev Svetca, da je bil načelnik Schulvereina za okraj
Ljubljana ter poudaril neprimernost mešanja takih tem v specialno razpravo.1004 Gariboldi je
slovensko stran obtožil sistematične slovenizacije vsega, kar je dišalo po nemškem. Na
prigovarjanje je posegel tudi po primeru. Tako je navedel primer kraja Bela Peč, ki je bil po
njegovem popolnoma nemški, čemur so takoj ugovarjali s slovenske strani. Tja je bil nastavljen
mlad župnik, ki je za silo znal nemško. Nekega dne je začel pridigati v slovenskem jeziku z
izgovorom, da se je nekaj domačinov poročilo s Slovenkami in te niso razumele pridige v
nemškem jeziku. Prav tako je začel izvajati verouk v slovenščini. Vprašal je levo stran, kaj bi
oni rekli, če bi v povsem slovenski kraj nastavili nemškega duhovnika. Nato je odkrito napadel
slovensko stran: »… in svojevrstna interpretacija te strani zadnjih let s poudarkom po narodni

1002

»Wenn der Herr Vorredner einer Partei dieses Hauses gewissermassen den Vorwurf darüber macht, dass sie
so leicht für Schulzwecke Geld votirt, übersieht er ganz, dass alle oder die meisten von diesen Ausgaben nicht
dieser Partei, sondern der slovenischen zugute kommt, denn was votirt wird, wird den slovenischen Schulen votirt.
(Oho! na levi – Oho! links. Dobro! na desni – Bravo! rechts.) Alle Schulen im Lande sind ja slovenisch, also den
Hauptvortheil von den zu Schulzwecken votirten Ausgaben haben Sie, meine Herren!«
Prav tam, 79–81.
1003
Prav tam, 81.
1004
Prav tam.
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in nacionalni spravi. Ravno nasprotno. Iztrebitvi vseh Nemcev v deželi so še zapisali.« Še
preden so lahko začeli s protinapadom s slovenske strani, je vmes posegel deželni glavar. Vse
poslance je opozoril, da je bila razprava namenjena deželnemu šolskemu fondu in ne
Schulvereinu. 1005 Klun je najprej postavil vprašanje, ali je za stavbo za šolo v Grčaricah
Schulverein že dal zagotovilo občini o njeni predaji. Nato: »Tudi v Gerčaricah živi nekoliko
Slovencev – posameznih ljudi – pa vendar nobenemu od nas ni v glavo padlo, da bi zavoljo teh
nekoliko Slovencev tam naredili slovensko šolo. Oni, to je, Slovenci so se tam naselili in se kot
taki morajo podati tisti osodi, v ktero so prišli; oni morajo s časom potegniti z večino, kakor
postavim Kočevar, če pride v čisto slovensko vas.« Zavrnil je predgovornikovo trditev, da je bil
kraj Bela Peč nemški, naslonjaje se na zadnje ljudsko štetje. Zavrnil je trditev o nestrpnosti, da
so v določenih mešanih župnijah župniki pridigali v obeh jezikih. Nato je prebral poročilo
Schulvereina: »Organizacija našega društva v obliki hčerinskih društev ni bila ustrezna.
Posledično so naši pristaši v tujini, v Nemčiji, iz zveze izstopili. Kot je znano, so osnovali svoja
samostojna društva s sorodnimi programi v našo korist. Ob ustanovitvi krovne organizacije
Schulvereina v Berlinu je bila izražena želja po širitvi in delovanju društva na dežele madžarske
krone …« Na podlagi tega poročila je Klun zaključil: »Jaz mislim, da nam to dovelj jasno
dokazuje, da je to društvo v zvezi z Berlinskim društvom in da ono v njegovem smislu, v
njegovem duhu in z njegovim sporazumkom dela. Le to bi se drznil prašati tukaj, ako bi kako
slovensko društvo ali slovansko sploh imelo zvezo s kakim enakim društvom v Rusiji, Srbiji itn.,
kak strašanski ropot bi nastal med vami, gospoda! Kako bi vi vse žile napeli in kako bi vi po
vaših časopisih tacemu društvu veleizdajstvo očitali ter bi na vsak način gledali, da se tako
društvo kakor hitro je mogoče zatare.« Potrebno je dodati, da je Klunovo nemško poročilo
napačno ali površno prevedeno. Dvomim, da so tako slabo znali nemško, verjetno so namerno
izkrivljali v propagandne namene. Iz poročila lahko razberemo, da so k Schulvereinu pristopili
tudi ljudje iz Nemčije, ki so najprej ustanovili podružnico, se nato ločili ter ustanovili svojo
organizacijo. Na koncu je Klun obtožil še Schulverein kraje, da bi donacijo Stampfla, v kolikor
ne bi bila ustanovljena šola v Mavrlenu, »vtaknili v svoj žep«.1006 Schrey je Klunu odgovoril,
1005

»... und die in ganz eigenthümlicher Interpretation des in den letzten Jahren von hoher Seite so sehr betonten
Bestrebens nach Völker- und Nationalitäten-Versöhnung im Gegentheile die Ausrotung aller Deutschen im Lande
auf ihre Fahne geschrieben hat! (Laute Bravorufe rechts – Glasni klici na desni: Dobro! – Velik nemir na levi –
Grosser Lärm links.)«
Prav tam, 83–85.
1006
»Die Organisation unseres Vereines durch Zweigvereine, welche wir unsern Mitgliedern im Auslande nicht
bieten konnten, hatte zur Folge, dass die im ersten Jahre unserem Vereine beigetretenen Mitglieder im deutschen
Reiche aus dieser Verbindung schieden und wie bekannt, selbstständige Vereine mit verwandter Tendenz zu
unseren Bestrebungen bildeten. Bei der Gründung des unter diese Kategorie gehörigen allgemeinen deutschen
Schulvereines in Berlin war auch der Wunsch massgebend, die Thätigkeit auf die Länder der ungarischen Krone
auszudehnen ...«
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da deželni šolski odbor ni imel stikov s Schulvereinom, a da so težili k temu, da bi stavba bila
last šolske skupnosti. 1007 Hotschevar je še enkrat poudaril znana dejstva. Navedel je, da je
lokalna skupnost izrazila željo po nemški šoli in da se je tamkajšnje prebivalstvo vedno štelo
za nemško. V kolikor bi se nacionalna struktura spremenila, bi šola morala to upoštevati ter s
tem tudi zakonske predpise. Poudaril je, da je bila šola predvidena že v petdesetih letih, a do
tega ni prišlo. Šele Schulverein in žrtvovanje določenih posameznikov je omogočilo šolo.1008
Do besede je želel Svetec in pri tem ga je podprl tudi Zarnik. V razpravo se je vključil Robič,
ker se je javil že prej. Pristavil je, da sta bila kraja Bela Peč in Koprivnik (Nesselthal)1009
nemška, ostali kraji okoli pa slovenski.1010 Vošnjak je vprašal, kako je prišlo do prošnje po
nemški šoli in zakaj niso enako postopali v primeru cerkniške šole, kjer so želeli zgolj slovensko
šolo. Nato je opozoril, da so za 40 nemških otrok ustanovili nemško šolo, a vzdrževati jo je
morala dežela. Po njegovem mnenju bi takšen način zgodaj privedel do situacije, da bi dežela
imela 200 do 300 šol več, kar bi bilo prehudo finančno breme. Zavrnil je trditev Gariboldija, da
je bil Schulverein defenzivne narave s sledečim primerom: »Blizu Ruš na spodnjem Štajerskem,
kjer so delavci v steklarnicah Nemci, so prosili, da bi jim nemški »Schulverein« ustanovil šolo,
pa ni dal ničesar, a za Pekrsko pri Mariboru, kjer so skoraj sami Slovenci in le neznatno število
Nemcev, tam je imel »Schulverein« koj denarja za vstanovitev šole ... Najhujše je pa to, da
nemški »Schulverein« z nekoliko goldinarji, katere obljubuje učiteljem, širi demoralizacijo med
učiteljstvom, da jim daje tajne podpore in nagrade za širjenje nemščine med Slovenci, kar
noben pošten rodoljub ne bi smel trpeti, in to korupcijo gleda mirno naš deželni šolski svet!«
Na koncu se je obregnil še ob samega Gariboldija: »... ki je leta 1866. kot iskren Slovenec bil
voljen na podlagi slovenskega programa za poslanca v deželni zbor kranjski; tisti gosp.
Gariboldi, ki je kot župan občine Gorenje Šišenske na binkoštno nedeljo l. 1867. populdne ob
5. uri pozdravil v Ljubljano došle slovanske brate Hrvate po staroslovanski šegi se soljo in
kruhom (Burna pohvala na levi in na galeriji – Lebhafter Beifall links und auf der Gallerie.) In
ta gospod, ki se je nekdaj tako navdušenega za Slovence pokazoval, brani zdaj nemškutarijo!
To je smešno in sramotno!«1011 K besedi se je oglasil tudi deželni predsednik Winkler, ki se je
čutil posredno napadenega ter poudaril, da je branil le vlado in ne deželnega šolskega sveta.
Sklepe deželnega šolskega sveta se je čutil dolžnega obrazložiti in Vošnjaku ter drugim

Prav tam, 85 in 86.
1007
Prav tam, 86.
1008
Prav tam.
1009
Mišljen je kraj na Gorenjskem in ne na Kočevskem.
1010
Stenografski zapisnik VII. seje DZK, 26. 9. 1882, 87.
1011
Prav tam, 87 in 88.
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svetoval, da so še vedno imeli možnost do pritožbe na višjo raven. 1012 Svetec je prav tako
spraševal, če je Schulverein izročil stavbo ali ne. Pri tem je preslišal odgovor, ki ga je že dal
Schrey. Trdil je, da je Schulverein pogojeval izročitev stavbe z izključno nemškim poukom na
šoli ter s tem kršenjem § 19. Navedel je primer iz Spodnje Avstrije in Češke. V Spodnji Avstriji
so želeli Čehi na lastne stroške postaviti češko šolo, a so bili zavrnjeni od takratnega ministra
za šolstvo Weitloffa. Kasneje je ravno Weitloff, kot predsednik Schulvereina, na Češkem gradil
nemške šole. Zaključil je z ugotovitvijo, da je cilj Schulvereina bila germanizacija. 1013
Naslednji govorec je bil ponovno Deschmann. Nizal je precej trditev in primerov, ki niso bili
nobena novost. Še najbolj je razburil slovenske poslance s trditvijo, da je precej premožnejših
ali/in razgledanih slovenskih staršev svoje otroke pošiljalo na šolanje na Koroško ali Štajersko,
da so se naučili nemščine, ki so jo nujno potrebovali za študij. Ni pozabil omeniti na opozorjeno
»korupcijo«, ki jo je izvajal Schulverein med učitelji, ki so učili nemško. Ob tem je Zarnik iz
klopi zaklical: »Judeževi groši!« Deschmann je očitek zavrnil: »Ali ne vedo gospodje
interpelanti, da na Kranjskem obstaja fond škofijskega duhovnika, ki nagrajuje učitelje, ki so
posebno zavzeti za slovenščino?« Tako je Schulverein, po mnenju Deschmanna, le ustvaril
enakost oz. ravnovesje. Tega si ni izmislil Schulverein, ampak je bil to le njihov odgovor na
nagrajevanje s slovenske strani ter: »… vaša stranka je v časopisih uprizorila pravi napad proti
tistim učiteljem, ki mladino poučujejo tudi nemško. Razglašeni so bili za izdajalce, nemškutarje
in prusijane. Sestavljen je bil cel seznam s primeri, s ciljem zastraševanja učiteljev. Imena
sobila vsa napačna. (Klici na levi: Pa jih dobro poznamo!)« Zaključil je, da je Schulverein
deloval po vzgledu Cerkve, torej zbiral donacije in gradil ali obnavljal šole v revnih predelih
dežele. S tem se je posmehnil slovenski strani.1014 Še preden je besedo dobil Navratil, je Zarnik
zaklical: »Nič Vam ne verujemo, vsaj Vas dobro poznamo.« 1015 Sklepno besedo je imel
poročevalec Schrey. Ta je izrazil obžalovanje, da je Schulverein tako pozno začel delovati in ni
mogel Svetcu ponuditi učenja nemščine, sicer bi Svetec sodil drugače in ne na podlagi izkušenj
drugih. Dejal je tudi, da bi vsak razgledan človek moral znati nemško ter požel »Oho« klice z
levice, saj je po njegovem bila nemščina državni in jezik vojske. Zaključil je: »Kar se tiče
1012

Prav tam, 88.
Prav tam, 88 in 89.
1014
»Wissen denn die Herren Interpellanten nicht, dass in Krain die Stiftung eines slovenischen Weltpriesters
besteht für speziele Honorirungen solcher Lehrer, die sich das Slovenische besonders angelegen sein lassen?
... Ihre Partei einen förmlichen Sturm in der Presse gegen jene Lehrer aufgeboten hätte, die die Jugend auch
deutsch unterrichten, wenn sie dieselben nicht als Vaterlandsverräther, als Nemškutarji und Prusijani in Acht und
Bann erklärt hätte, ja eine ganze Proscriptionsliste der mit »Ehrengaben« betheilten Lehrer wurde in den
Zeitungen zum abschreckenden Beispiele gebracht, es waren jedoch alle Namen falsch. (Klici na levi: Pa jih dobro
poznamo! – Rufe links: Wir kennen sie gut!)«
Prav tam, 89–91.
1015
Prav tam, 92 in 93.
1013
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Kranjcev, je zanje nemški jezik prav tako pomemben kot slovenski.« Sledilo je glasovanje in
predlog ustavovernih veleposestnikov je bil sprejet.1016
Čez dve leti – leta 1884 – je bil nemški Schulverein ponovno v zobeh deželnega zbora.
Winkler, deželni predsednik, se je najprej dotaknil ljubljanske nemške šole ter zagotovil svojo
simpatijo do nje. Namenil je kritiko šoli nemškega Schulvereina, ki je bila ustanovljena
vzporedno in je tako predstavljala konkurenco deželni nemški šoli. Winkler je podvomil, da so
na šoli nemškega Schulvereina bolje poučevali. Kritiziral je odnos Nemcev do deželne nemške
šole, ker so izrazili večjo simpatijo do nemške, nemškega Schulvereina. Posledično deželna
nemška šola ni imela dovolj otrok za svojo razširitev. Šolo so podredili deželnemu šolskemu in
ne ljubljanskemu mestnemu svetu, v čemer je videl razlog nenaklonjenosti. Ljubljanskim
Nemcem so tako onemogočili nadzor nad šolo. Nadzor bi lahko pridobili šele s pridobljeno
večino v deželnem zboru. Winkler se s tem ni bil pripravljen ukvarjati, dejal je: »… če imajo
Nemci več simpatij za šolo Schulvereina kot za mestno šolo, potem je to njihova stvar. Šolski
urad je opravil svojo dolžnost.«1017 Bleiweis-Trsteniški je večji uspeh nemške šole nemškega
Schulvereina pri nabiranju učencev v primerjavi z deželno nemško šolo pripisal razlogu, da za
otroke ni bilo potrebno plačevati šolnine, zastonj pa so dobivali tudi vse šolske potrebščine. Bil
je mnenja, da so ljudje veliko bolj potrebovali znanje italijanščine in hrvaščine kot nemščine.1018
Stegnar je bil naslednji govornik. Branil je slovensko društvo Narodna šola, ki je obstajalo od
leta 1868 in je imelo namen podpirati slovensko šolstvo. V nemški različici tega društva –
Schulpfennigverein – je videl le hujskaško društvo s prikritimi nameni. 1019 K besedi se je
priglasil Deschmann ter zanikal, da je bil Schulpfenningverein ustanovljen kasneje kot Narodna
šola. Stegnar mu je iz klopi zaklical: »Ni res!« Prav tako je zavrnil očitke, da je to bilo hujskaško
društvo in je nasprotno trdil, da je društvo del sredstev namenilo tudi za slovenske šole. V
podporo svoji trditvi o hujskanju določenih slovenskih časnikov se je skliceval tudi na govor
Schwegla, ki ga je imel pred leti v deželnem zboru.1020 Zadnjo besedo je imel poročevalec
Šuklje. Kritiziral je odnos desne strani do vprašanja jezikov v šoli. Očital jim je, da so na vse
pretege želeli večjo vpeljavo nemščine v ljudske šole, a hkrati močno zavirali vsakršno širitev
slovenskega pouka na srednjih šolah. Ponovil je glavni argument slovenske strani, da je bil cilj

1016

»Und was die Krainer anbelangt, so ist für sie die deutsche Sprache ebenso nothwendig, wie die slovenische.«
Prav tam, 96.
1017
»... wenn die Deutschen der Schule des deutschen Schulvereines mehr Sympathie entgegenbringen, als der
städtischen deutschen Schule, so ist das ihre Sache, die Landesschulbehörde hat ihre Pflicht erfüllt.«
Stenografski zapisnik VI. seje DZK, 1. 10. 1884, 110 in 111.
1018
Prav tam, 111 in 112.
1019
Prav tam, 112 in 113.
1020
Prav tam, 113.
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ljudske šole otroke izuriti v pisanju, branju in štetju v maternem jeziku. Nato je zanikal trditve
o pomembnosti nemškega jezika, ko je navedel primer z njegove rodne vasi, ki je ležala v Beli
krajini. Iz njegove vasi je namreč 47 vaščanov odšlo in delalo v ZDA in kot je poudaril, nihče
ob svojem odhodu ni znal nemško ali angleško. Vendar je nato takoj poudaril, da si sam ni želel
izrinjanja nemščine iz šol ter: »Sicer pa pravim sam, da popolnem uvažujem važnost nemškega
jezika. Nikoli se ni pri nas, na naši strani sovraštvo gojilo proti nemškemu jeziku in mi ne
potrebujemo tega, da bi se nam kot vzgled postavljali Poljaki in Čehi v tem oziru. Tudi jaz sem
tega mnenja, da bi bilo prav odločno na kvar učečej se mladini na srednjih šolah in onej, ki
misli kviško se pospeti na neko višjo socijalno kategorijo, ako bi jej odvzeli ali krčili znanje
nemškega jezika. Tega nikoli nobeden izmed nas ni terjal, ampak mi smo bili le za to, da bi se
nemški jezik ne gojil v škodo splošnemu izobraženju in maternem jeziku – temveč, da se
nemščina goji na naravni podlagi maternega jezika.« Kritiziral je tudi jezikovni prepir in
razdvojenost na Kranjskem ter bil mnenja, da bi lahko razpravljali o pomembnejših stvareh. Ni
zanikal in ni branil hujskanja slovenskega časopisja, a je opozoril, da je tudi nemško časopisje
hujskalo in pri tem izpostavil Wochenblatt.1021
Na dnevnem redu je bila tudi razprava o deški sirotišnici Collegium Marianum
Vincencijevega društva v Ljubljani. Tudi tukaj je bila tema jezikovna ureditev. Papež je
ustavoverne veleposestnike in Schulverein ob vsaki priložnosti obtožil politizacije jezikovnega
vprašanja. 1022 Faber je bil novinec v deželnem zboru, kar je tudi sam poudaril. Iz celotne
razprave je povzel prepričanje, da je bil cilj slovenskih poslancev izriniti nemščino na
Kranjskem. Nato je še poudaril, da je bil tudi sam član Schulvereina. Poudaril je revnost zemlje
na Kočevskem ter da Kočevarji brez pomoči Schulvereina sami ne bi bili zmožni zgraditi toliko
šol v tako kratkem času. Tudi slovenski strani je predlagal ustanovitev enake organizacije. Bil
je prepričan, da bi se morala na Kranjskem poučevati oba deželna jezika.1023
Nemški Schulverein je slovenskim poslancem postajal vedno večji trn v peti. Leta 1890
ga je v deželnem zboru napadel Tavčar. Nemški Schulverein je obtožil šušmarjenja in
germanizacije na Kranjskem. Primer je našel v vasi Draga, kjer je prebivalo 1.2401024 Slovencev
in le 200 Nemcev, a so Nemci kljub temu imeli svojo šolo.1025 Hkrati je to bil uvod v afero
Komljanec – poglavje Afera Komljanec. K besedi se je javil Svetec in se obširneje posvetil
Dragi in šoli. Nato je potegnil na plano poročilo o stanju šole v Dragi, ki ga je napisal Komljanec
1021

Prav tam, 113–115.
Prav tam, 99.
1023
Prav tam, 101.
1024
Dr. Tavčar je napačno dejal 1.100 in ga je nato takoj popravil Hribar.
1025
Stenografski zapisnik VII. seje DZK, 4. 11. 1890, 126–130.
1022
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leta 1886. Iz poročila je razvidno, da so na nižji stopnji poučevali v slovenskem jeziku, na višji
deloma v nemškem jeziku. Komljanec je zapisal, da je nemški Schulverein poskušal šolo
germanizirati in v ta namen učitelje obdaroval oz. podkupoval.1026 V razpravo se je nato vmešal
še Winkler. Zbrane je opozoril, da je poslanec Svetec določene stvari iz poročila šolskega
nadzornika tudi zamolčal ter da je šolski nadzornik v svojih poročilih tudi sam s seboj prihajal
v nasprotja.1027 Schaffer je slovensko stran opozoril, da je ureditev šole v Dragi, kot jo je leta
1886 izvedel šolski nadzornik, bila protipravna in kršitev ukaza iz leta 1883. S tem je hkrati
bila izvedena slovenizacija šole. Celotno stanje je označil kot anarhijo. Čudil se je, da so
slovenski poslanci podpirali tako protipravno stanje in ga poskušali celo prikazati zakonitega
in povsem korektnega. Nato je še omenil nemški Schulverein, ki je motil slovenske poslance,
saj se jim je postavil po robu. Poleg tega nikoli ni prestopil političnega praga in je vedno deloval
v skladu z zakonom ter tako onemogočil napade ali prepovedi. Nato se je še posmehnil
slovenskemu svetniku za Kranj z okolico, ki ga je vabil k sebi nemški Schulverein in je na to
odgovoril, da je potrebno denar vzeti, potem pa iti svojo pot. Schaffer je zato porogljivo izpeljal
definicijo: »Zaveden Slovenec ne mara nemškega Schulvereina, a njegove daritve rade volje
sprejme.«1028 Tudi Klun je obtožil desno stran mešetarjenja in nemški Schulverein odgovornosti
za nastanek peticije proti Komljancu. Priznal je, da je nemški Schulverein deloval v skladu z
zakoni in tako po njegovem spretno znal prikrivati svoje namene. Javno ga je obtožil vnašanja
prepira med prebivalstvom in navedel primer Drage.1029
Leta 1892 je Hribar v deželnem zboru napadel nemški Schulverein in ga obtožil netenja
nacionalnih nemirov in »lova« na slovenske ter češke otroke s ciljem germanizacije. Čehi so v
obrambo ustanovili Ustredni matici škoslkou in Slovenci Društvo sv. Cirila in Metoda.
Avstrijsko vlado je obtožil podpiranja nemškega Schulvereina in s tem germanizacije. Navedel
je primer udeležbe društva cesarjevega kraljevega namestnika v Salzburgu na shodu in udeležbo
zastopnika deželnega predsednika grofa Goëssa v Celovcu. Tavčar se je ves čas govora oglašal
in je ob teh besedah celo začel vzklikati: »Škandal!«1030 Oglasil se je deželni glavar in označil
govor za neutemeljen za šolske razmere v deželi. Tavčar seveda ni vzdržal: »Zakaj, če je pa
res!« Protestiral je tudi Hribar, da deželni glavar ni imel pravice kritizirati govorov. Ta mu je
odgovoril, da je imel to pravico v primeru, če je govorec govoril, kar ni bilo umestno. Hkrati je
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opozoril galerijo, naj vzdržuje red. 1031 Takoj zatem je za govorniški oder prišel deželni
predsednik baron Winkler. Poudaril je, da so takšen govor že slišali ob drugih priložnostih.
Najprej je slovenskim liberalcem dal lekcijo v avstrijskem upravno-sodnem sistemu. Nadaljeval
je, da je ravno Hribar bil vedno tisti, ki je ljudsko šolo odrekal ljubljanskim Nemcem, katerih
število je znašalo 6.000 ter s tem naredil več škode slovenstvu kot koristi. Tavčar je ob omembi
števila Nemcev pripomnil: »Pa kakšnih!« Winkler je nadaljeval. Namesto ustanovitve šole se
je mestni šolski svet raje upiral ukazu ministra za uk. Nemci niso odnehali in si sami pomagali
s pomočjo nemškega Schulvereina. Tavčar ni mogel biti tiho in je moral pripomniti, da bi
nemški Schulverein poklicali v vsakem primeru. Winkler je zaključil, da je nemška ljudska šola
v Ljubljani bila potrebna in da jo je obiskovalo 400, Tavčar ponovno: »Slovenskih otrok,«,
nemških otrok. Winkler tudi ni razumel, kako je lahko Hribar izpeljal sklep, da je vlada prevzela
pod svoje patronstvo nemško društvo zgolj zaradi tega, ker sta se dva uradnika udeležila shoda
tega društva. V tem ni videl nič spornega.1032 Naslednji govornik je bil Luckmann in izrazil je
obžalovanje, da je Hribar ponovno sprožil jezikovno vprašanje, saj se je spet ponavljalo to, kar
se je že tolikokrat slišalo. Po njegovem mnenju je bilo v prazno razpravljati o pomembnosti
nemščine tako za šolarje, ki so se hoteli dalje izobraževati, kakor za splošno korist. Nemški
Schulverein po njegovem mnenju ni nikoli deloval ofenzivno, ampak zgolj defenzivno. Povabil
jih je, naj si le ogledajo zgodovino dežele zadnjih 20 let in nikjer ni bilo sledu germanizacije,
lahko pa bi govorili o slavizaciji, kot je dejal, a bolj pravilno bi bilo slovenizaciji. 1033 Za
govorniški pult je ponovno prišel Hribar in najprej dejal, da ni sprožil jezikovne polemike,
ampak je le opozoril na napake. Nato je vprašal, kako si je Luckmann predstavljal slovenizacijo
popolnoma slovenskih dežel in ta mu je zaklical, da je zgodovina govorila drugače. Hribar se
je nato raje posvetil Winklerju in vladi. Za slednjo je dejal, da bi morala dokazati, da ni prevzela
zaščitništva nad nemškim Schulvereinom, tako da bi se kakšen uradnik udeležil češke ali
slovenske proslave. 1034 Razprava se je nato nadaljevala in se ni več dotaknila nemškega
Schulvereina.
Nemci in ustavoverni veleposestniki so nemški Schulverein sprejemali kot dobrodelno
ali obrambno organizacijo – »Kein Verein, dessen Ziel darauf hinausläuft, die nationale
Selbstüberhebung zu züchten oder einzelnen Agitatoren zur Befriedigung ihrer ehrgeizigen
Absichten zu verhelfen, ist der »deutsche Schulverein« nur ein Mittel der Notwehr ...«1035
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Slovenskim politikom so zamerili, da so poskušali Nemce in nemštvo na Kranjskem uničiti. To
so poskušali doseči v dveh korakih. Najprej ukinitev poučevanja v nemškem jeziku in s tem
»spodrezati korenine« Nemcem. Naslednji korak je bilo uradovanje le v slovenskem jeziku in
s tem upravljanje z deželo oz. oblast nad njo. Zato so tudi odkrito govorili o slovenizaciji ali
slavizaciji dežele. Odkrito so priznali, da so ta proces podcenjevali. Šele z izgubo politične moči
so spoznali svojo ranljivost. Nemci so tako spoznali, da bi uspeh slavizacije imel za posledico
premikanje narodnostnih meja v njihovo škodo.1036
Dokler Nemci niso imeli nemškega Schulvereina, so se slovenski poslanci norčevali iz
Nemcev in jim govorili, naj ustanovijo svoje privatne šole ali pošljejo svoje otroke v druge
dežele! 1037 Nato so se Nemci organizirali, ustanovili Schulverein in preko njega začeli
financirati ter ustanavljati svoje šole. Ta projekt so slovenski poslanci sprva le opazovali in bili
celo mnenja, da bo pozitivno vplival na delitev šol – po sistemu, kjer Nemci ustanovijo svojo
privatno šolo, bodo Slovenci lahko državno šolo razglasili za svojo slovensko ter tako
brezplačno prišli do povsem svoje. Ta nemški projekt je začel dobivati velike razsežnosti in je
ušel izpod nadzora dežele in s tem izpod nadzora slovenskih poslancev. Takrat je nastal na
slovenski strani vik in krik proti nemškemu Schulvereinu. Pri tem moram nujno omeniti, da so
tudi slovenski poslanci, vključno z nemškimi, s svojo politiko bili sokrivi delitve po
nacionalnem ključu, da je nemški Schulverein beležil takšen razcvet.
Tako je nemški Schulverein po poročanju Laibacher Wochenblatt zbral v dvanajstih
letih delovanja tri milijone gld. Samostojno je vzdrževal ali pomagal vzdrževati ok. 180 šol in
tako omogočil preko 10.000 otrokom šolanje v nemškem jeziku.1038

15.11 Univerza
Leta 1848 so bila odobrena nekatera predavanja za prvi letnik pravnega študija v
Ljubljani. Že naslednje leto so jih prestavili na graško univerzo in 1854 zaradi pomanjkanja
študentov opustili.1039
Leta 1869 je Svetec v okviru šolske razprave v državnem zboru zahteval od ministra za
šolstvo ustanovitev pravne fakultete v Ljubljani. S tem bi po njegovem mnenju tudi v praksi
realizirali § 19. Svetec je nato citiral neimenovani časnik, v katerem naj bi minister o tej zadevi
dejal, da morajo Slovenci, če želijo fakulteto, to sami ustanoviti in jo vzdrževati v okviru dežele.
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Te izjave je minister Giskra takoj označil za neresnične. K temu je Laibacher Tagblatt še
pripomnil, da bi bilo takšno stališče ministra nedopustno, ker bi bilo v nasprotju s temeljnimi
državnimi zakoni, po katerih je bila naloga države vsakomur omogočiti izobrazbo v lastnem
jeziku. Minister Hafner je o tem Svetcu tudi odgovoril. Najprej je opozoril, da je Svetec govoril
v tonu, kot da vlada daje prednost enemu narodu, kar po njegovem mnenju ni bilo res. V kolikor
bi državni zbor odobril finančna sredstva za ustanovitev pravne fakultete, vlada ne bi imela nič
proti. Opozarjal je, da je ustanovitev visokošolskega zavoda zahtevala predpogoje. Pred
ustanovitvijo pravne fakultete je bilo potrebno ustanoviti filozofsko. Za ustanovitev filozofske
fakultete je bila potrebna ustrezna literatura in primerno število ustreznih visokošolskih
učiteljev. V nasprotnem primeru pravna fakulteta ne bi imela ustreznega števila študentov. To
je primerjal z gradnjo hiše, kateri se je najprej zgradila streha. Po njegovem mnenju so se
slovenski poslanci lotili zadeve na napačnem koncu. Vprašanje visokošolskih zavodov je bilo
po vsej državi kritično. Ob tem so povsod bile enake težave – nezadostna finančna sredstva,
pomanjkanje visokošolskih učiteljev in ustrezne literature. Laibacher Tagblatt je citiral časnik
Neue Freie Presse, ki je o tej zadevi tudi pisal. Po mnenju Neue Freie Presse bi Slovenci bili
upravičeni do pravne fakultete, a le v primeru, ko bi izpolnili vse predpogoje. Lahko zahtevajo
od države, da ustanovi fakulteto, ne morejo pa zahtevati, da država ustvari predpogoje. Te
morajo slovenski politiki sami izpolniti, kar jim je tudi omogočeno znotraj deželne avtonomije.
Pri tem jih nihče ni oviral. Problem, ki so ga imeli slovenski narodnjaki, je bil v razumevanju
delovanja sistema in v lastni nesposobnosti. Krivdo za slednje so poskušali prevaliti na
državo.1040
Drug članek je bil namenjen zahtevi Hrvatov po univerzi v Zagrebu in prav je, da si ga
ogledamo, ker se posredno nanaša tudi na slovenske zahteve. Laibacher Tagblatt je bil mnenja,
da so južni Slovani bili sposobni razviti kulturo primerljivo z nemško. Pri čemer bi jim slednja
lahko bila za vzor. Časnik je poudaril, da so Hrvati končno dobili tudi učbenike za gimnazijo v
lastnem jeziku. Manjkalo je literature za univerzo, kar ni bilo mogoče ustvariti čez noč.
Posledično so bili mnenja, da bi zagrebška univerza dosegala le povprečne rezultate in bi bila
vir za nacionalistično agitacijo. Tukaj so uporabili enake pomisleke kot pri slovenskih
visokošolskih zavodih. Bili so pomisleki, za katere so verjeli, da jih je bilo možno sčasoma
odpraviti in nato ne bi bilo ovir.1041
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Leta 1898 so ustavoverni veleposestniki v kranjskem deželnem zboru glasovali ZA
večjezično univerzo v Ljubljani. Potrdili so, da niso bili proti slovenskemu šolstvu. 1042
Schwegel je v govoru dejal, da bi univerza v enem hipu povzdignila Ljubljano na višjo
izobraževalno raven.1043
Ustavoverni veleposestniki niso bili proti slovenskim šolam ali poučevanju v
slovenskem jeziku. Spočetka so se celo zavzeli za slovensko šolstvo. A so kaj kmalu spoznali,
da slovenski poslanci zahtevajo le slovensko šolstvo in poučevanje v slovenskem jeziku.
Nemški jezik pa bi po njihovem mnenju moral iz šole izginiti. Ustavoverni veleposestniki so
temu nasprotovali ter se zavzemali za pouk v obeh jezikih. Ne iz nacionalnih, temveč iz
praktičnih razlogov. Ocenjevali so, da bi neznanje nemškega jezika prineslo veliko škodo.
Nemščina je takrat bil jezik, ki je ljudem bil potreben. Študij je potekal v nemškem jeziku,
poslovanje sodišč je potekalo v nemškem jeziku, skoraj celotna trgovina je potekala v nemškem
jeziku itn. Slovenski poslanci so tem argumentom nasprotovali in to svoje stališče dokazovali
na primeru slovenskega kmeta, ki na polju ni potreboval nemškega jezika.
Boj za šolo stopi v novo fazo leta 1870, ko ljudske šole postanejo slovenske. Bilo je
predvidenih 500 gld. za poučevanje nemškega jezika, v kolikor se je zglasilo dovolj otrok.
Slovenski poslanci so vedno znova kritizirali ta znesek kot previsok. Argumentirali so tudi, da
se otroci niso dovolj naučili ipd. Ustavoverni veleposestniki so branili ta znesek in diametralno
nasprotno dokazovali, da je bil prenizek. Hkrati so obtoževali slovensko stran, da je izvajala
pritisk na učitelje, ki so poučevali nemščino.
Ker je večina šol na Kranjskem omogočala le pouk v slovenskem jeziku, so Nemci
pričeli ustanavljati lastne zasebne šole. Izredno vlogo je tukaj odigral Schulverein. Slovenski
poslanci spočetka temu niso nasprotovali in so celo videli v tem prednost ter prepuščanje
državnih šol. Sčasoma se je izkazalo, da je bil Schulverein izredno uspešen in slovenski poslanci
so omenjeno organizacijo pričeli napadati in obtoževati germanizacije dežele. Ustavoverni
veleposestniki so nasprotno branili Schulverein kot nujno potrebno organizacijo.
Slovenski poslanci in ustavoverni veleposestniki so se razhajali tudi v vprašanju
laičnega šolstva. Narodna stranka ni videla težave, če so šolo vodili duhovniki. Ustavoverni
veleposestniki so nasprotno vztrajali na laičnih šolah.
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Večina slovenskih poslancev (Costa, Tavčar, Bleiweis) se je zavzemala tudi za obvezno
šolanje le do 12. leta starosti. Melik ugotavlja, da so slovenski poslanci imeli »… posebno
miselnost … miselnost, ki zlasti rada varčuje pri šolstvu in kulturi.«1044 Slovenski poslanci so
nastopali proti dvigu standardov v šolstvu. Ustavoverni veleposestniki so se nasprotno
zavzemali za dvig šolske izobrazbe in obvezno šolanje do 14. leta starosti. Podprla sta jih tudi
Razlag in Svetec.
Ustavoverni veleposestniki niso nasprotovali slovenski univerzi. Opozarjali pa so na
realni problem pomanjkanja slovenske literature. V nasprotju s slovenskimi kolegi so se zavzeli
za večjezično univerzo. Benedetičova ugotavlja, da noben narod v monarhiji o vprašanju
univerze ni bil na slabšem kot ravno slovenski narod. Hkrati je bil slovenski narod navkljub
silovitemu boju za ustanovitev slovenske univerze povsem neuspešen.1045
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16. Odnos do Cerkve
Melik ugotavlja, da so duhovniki bili zelo dolgo časa nosilci slovenske narodnostne
ideje. Poleg tega so ustvarjali disciplino, preprečili cepitev glasov med lokalne kandidate in
dajali omahljivcem novo samozavest. V kmečki kuriji so bili duhovniki »glavni steber
slovenske stranke«.1046
Večina razprav o duhovščini se je tesno prepletala s šolstvom in vplivom Cerkve nanj.
Šlo je za ideološki spopad in vpliv med liberalci in katoliškimi klubi. Leta 1875 se je odprla
razprava, ki jo moram podati v lastnem poglavju.
XIII. seja, ki je bila leta 1875, je bila v znamenju duhovščine. Razlag je prebral poročilo
odseka za šolstvo o predlogu zakona o odvezi dobrin, ki so ležale na zemljiščih Cerkve,
duhovščine in samostanov. Odprlo se je vprašanje, kako plačevati duhovnike. Za njim je takoj
za govorniškim pultom nastopil Kramarič. Najprej je baronu Apfalternu zabrusil, da so bili
graščaki v času fevdalizma še slabši od duhovščine. Deschmannu pa, da ga naj ne bi brigalo,
kje in kdaj so duhovniki dali izdelati nove zvonove. Vlado je obtožil poskusa pridobitve
duhovnikov pod svoj nadzor. 1047 Američani bi temu rekli first strike. Schaffer je podpiral
predlog, ki ga je odseku podal baron Apfaltern in se govora Kramariča sploh ni dotaknil.1048
Zarnik je tudi podprl predlog Apfalterna, kjer bi duhovniki prejemali dajatev v gotovini in ne v
naturalijah, a opozoril, da so kmetje v hribih in oddaljenih krajih (v primerjavi s kmeti v okolici
Ljubljane) težje plačevali v gotovini, ker je niso mogli kje dobiti. Opozoril je tudi na prehitre
in premočne spremembe: »... ker naš kmet, kakor kmet na celem svetu, je trmoglav
konservativec. Ž njim se mora polagoma postopati, ko je eno breme odvezano, potem še le pride
drugo na vrsto.« Zato je predlagal odložitev tega vprašanja. 1049 Langer je podprl predlog
Apfalterna in se izrekel proti preložitvi. Opozoril je na prevare, ki so se dogajale, in na
neupravičena višanja dajatev. Ni nasprotoval, če so nekateri kmetje želeli še naprej plačevati
dajatve, a te naj bi bile na prostovoljni osnovi.1050 Horak se je izrekel za Kramariča, ker je bil
prepričanja, da so kmetje raje plačevali v naturalijah. Kmetje po njegovem mnenju niso imeli
veliko gotovine in še to so potrebovali za davke in šolstvo. Prepričan je bil, da so bili duhovniki
pripravljeni počakati na dajatev v naturalijah. Pri plačevanju z gotovino se je plačilo zahtevalo
dosledno. Ni razumel, zakaj so želeli spreminjati nekaj, kar je ustrezalo tako kmetom kakor
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duhovnikom. Opozoril je tudi, da leta 1848 niso popolnoma ukinili fevdalizma. Zaradi tega je
dobil klice z desne (»Oho«). To svojo trditev je obrazložil, da so v določenih predelih dežele še
vedno obstajale dajatve za uporabo gozda. Desni strani zbora je zato predlagal: »Če je
gospodom poslancem na (desni) strani resnično tako mar za kmete, bi jim priporočil
ustanavljanje kmečkih kreditnih zavodov v mestih in trgih. Tako bo kmet v primeru nesreče
dobil kredit po ugodnih pogojih. Dobro! na levi.«1051 Lavrenčič je bil naslednji, ki je podprl
Kramaričev predlog. Pripomnil je, da v krajih, kjer ni bilo duhovnika, zaradi pomanjkanja
kmetom ni bilo treba dajati dajatev ter da se je pobiralo dajatve za 10-letno obdobje ne glede
na ceno naturalij.1052 Schrey je najprej izrekel svoje razočaranje nad Zarnikom, ker je podpisal
predlog, a ga v deželnem zboru ni podprl. Opozoril je, da se s tem predlogom želi le
nespremenljivo določiti plačevanje duhovnikov in ne več prepuščati variacijam. Argumentom,
da kmetje niso mogli svojih pridelkov prodati, ni verjel. Vprašal je, zakaj kmet ni mogel prodati
pridelka, ki je sicer bil mišljen kot dajatev, ostale pridelke pa je lahko. Dajatve duhovščini je
označil za primitivnost in ohranitev stanja na tem področju, kakršno je bilo v fevdalizmu.1053
Do besede je prišel tudi Deschmann. Kramaričeve besede in besednjak je označil za tipično
klerikalni, saj je govoril po navodilih, ki so prišla iz vrst duhovščine. Zavrnil je trditev Horaka,
da so bili kmetje zadovoljni s tako ureditvijo, saj so peticije bile vročene dunajskemu
parlamentu ter so prišle iz Kranjske. Tudi Zarnik je bil poučen o teh peticijah. Slovenske
poslance je obtožil, da sploh nimajo stika s prebivalstvom: »Zares je čudno. Gospodje na oni
strani tej strani (desni) te hiše vedno znova očitajo, da nima nobenega kontakta s prebivalstvom,
je proti njemu in se sploh ne briga za njegove potrebe. A ko gre za praktične predloge, ravno
ta stran nima rešitev in se vedno izgovarja, da se mora najprej posvetovati.« Predajo tega
vprašanja posvetovalni komisiji je zavrnil, ker bi v to komisijo lahko imenovali tudi prizadeto
stran – duhovnike. Rezultat bi bil že vnaprej določen. Posojevalnice je označil za dvorezen meč,
ki bi kmete kar hitro lahko spravil v zadolženost in odvisnost.1054 Zarnik se je moral odzvati na
vse te očitke. Trdil je, da bi kmetje najraje podprli predlog, kjer ne bi nič plačevali. Schreya je
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zavrnil s trditvijo, da so že bili časi, ko kmet ni mogel ničesar pretopiti v gotovino, s čimer si je
zaslužil klice z desne, da to »ni res! – es ist nicht wahr!«. Svojo »izdajo« peticije je obrazložil
z glasovanjem po svoji vesti in prepričanju. Prepričan je bil, da so bili duhovniki uradniki
naroda in so morali biti plačani. Kmetje so lažje plačevali v naturalijah, kakor v gotovini.
Variacije pri dajatvah je opravičeval s priljubljenostjo duhovnika. Tako po njegovem mnenju
ni bilo manipuliranja za višino dajatev, ampak so višje dajatve bazirale na zadovoljstvu kmetov
z delom posameznega duhovnika. Liberalni tabor je opozoril, da ni bilo realnih izračunov, kaj
bi to prineslo v finančnem smislu. Prepričan je bil, da bi jim zelo škodilo, če bi zaradi tega bil
kmet bolj obremenjen. Na takšen način bi namreč konservativni tabor dobil v roko politično
orožje proti liberalnemu. Deschmannove argumente in peticije je zavrnil kot šibke, ker so lahko
bazirali na manipulacijah. V mislih je predvsem imel peticije in posvetovanja s posameznimi
kmeti. Zato je bil njegov predlog natančen finančni izračun in raziskava med kmeti, ali so
podpirali ali zavračali predlog. 1055 Langer se je na izjave odzval že bolj ostro. Na predlog
Horaka po ustanavljanju kreditnih podpiralnih ustanov je odgovoril, da bi te lahko ustanovila
tudi duhovščina. Besede Zarnika, da kmetje ne bi radi plačevali nič, je obrnil, da je v tem ravno
zrno resnice, da želijo kmetje dokončne dajatve in si s tem zaslužil klice z levice: » ... ni res! –
es ist nicht wahr!«1056 K besedi se je prijavil tudi Apfaltern in opozoril, da je bilo ustanavljanje
nekih komisij zelo priljubljeno, ko je bilo treba nekaj navidezno rešiti. Zanimalo ga je, zakaj so
potem sedeli in bili šele poklicani, da kot predstavniki Kranjske rešujejo takšne probleme. V
kolikor nimajo znanja, naj se ne pustijo voliti v deželni zbor ter naredijo prostor tistim, ki ga
imajo. To so bile težke besede. Poslance je opozoril, da je predlog odbor že temeljito pretresel.
Izjavi, da bi lahko z zakonom počakali tudi eno leto, je pritrdil in hkrati opozoril, da so v
preteklosti bili podobni primeri, a se nato leta in leta niso rešili.1057 Naslednji govornik je bil
Razlag in ob tem namenil nekaterim slovenskim poslancem obremenjejuče besede: »Kar to
zadeva, moram povedati, da sem v šolskem odseku zagovarjal fakultativno rešitev. Ko so me
skušali podučiti in moje razloge ovreči, se od začetka nisem mogel prepričati, dokler nisem
videl, da sem sam ostal in tudi g. dr. Bleiweis je proti meni glasoval. Pred vsem se mi skoro
smešno zdi, kako so nekateri gospodje poslanci tukaj to postavo spodbijali in podkopovali,
kakor da ne bi pravice imeli, iz svoje lastne iniciatiative predlogov v zbornico prinesti.« Pritrdil
in opozoril je, da so bile razmere o možnosti prodaje pridelka v deželi različne. Opozoril je tudi
na smešnost tega argumenta, ker bi kmet namesto enkratne naturalne dajatve v 10-letih nato
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moral plačati denarno dajatev v 20-delih. Bil je prepričan, da bi takšen majhen znesek lahko
poravnal vsak kmet. Staroslovence je opozoril, da tudi vsi duhovniki niso bili za dajatve v
naturalijah. Nekateri duhovniki so se namreč pritoževali, da so jim kmetje dajali slabši pridelek
ali pa manipulirali – k vinu vlivali vodo. Ostajal je na predlogu fakultativne rešitve.1058 Bil je
zadnji govornik.
Ustavoverni veleposestniki so bili liberalci in kot taki so svoje mnenje do duhovnikov
najlepše opisali v Laibacher Tagblatt. Po njihovem mnenju se duhovnik ni smel ukvarjati s
politiko. Duhovnik je moral voditi svoje varovance skozi razodetje Božje besede in ne
zlorabljati svojega položaja za hujskanje varovancev proti političnim nasprotnikom. S politično
aktivacijo so duhovniki od vere odvračali svoje varovance, ki niso hodili v cerkev, da bi
poslušali politične manifeste, ampak Božjo besedo.1059
Ta razprava je za večino bila izredno nezanimiva, saj se v njej ni obravnavalo vprašanja,
ki bi bilo vitalnega pomena za narod; a kaže na ideološki boj, ki je divjal.
Poleg ideološkega boja lahko opazimo, da so ustavoverni veleposestniki zagovarjali nov
pristop pri plačevanju dajatev, in sicer v gotovini. Povrhu vsega so imeli drugačen pogled na
gospodarstvo.
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Prav tam, 194 in 195.
Der Klerus und die Politik, Laibacher Tagblatt, 24. 10. 1868, 1 in 2.
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17. Gospodarstvo
17.1 Kranjsko gospodarstvo
Kranjska je v gospodarskem smislu vedno nekoliko zaostajala za gospodarsko bolj in
hitreje razvitimi deželami Avstrije. O vprašanju gospodarskega razvoja in izgleda Kranjske so
nastale prav tako razlike. Kranjska kmetijsko-gospodarska družba in Bleiweisov krog so menili,
da Kranjska še ni bila pripravljena za industrializacijo ter da se mora bolj posvečati razvoju
kmetijstva. Zagovarjali so protekcionistično gospodarsko politiko. Obrtno-trgovska zbornica,
ki jo je v letih 1866–1874 vodil ljubljanski trgovec Supan, je videla Kranjsko kot naravno
zaledje Trsta. Posledično je ta krog zagovarjal pospeševanje neagrarnih sektorjev s poudarkom
na železarski industriji. Njihov načrt je bil izvoz industrijskih izdelkov preko Trsta v Bosno in
Turčijo. Ta načrt je še podkrepila gradnja Sueškega prekopa v obdobju 1868–1871. Zagovarjali
so liberalno prosto gospodarsko-trgovsko politiko. V skladu z liberalnimi načeli so ustavoverni
veleposestniki podpirali ideje do proste gospodarsko-trgovske politike.1060
Idejo liberalnega prostega gospodarstva je omajala gospodarska kriza leta 1873. 1061
Posledice so se čutile vse tja do leta 1896.1062 Obrtniki, trgovci in industrija so morali spoznati,
da avstrijsko gospodarstvo le ni bilo tako močno. Posledično so postali previdnejši pri zahtevah
po liberalnem gospodarstvu in trgovini. Avstro-Ogrska je pričela s t. i. tarifami ščititi svoje
gospodarstvo.1063
Med gospodarsko najpomembnejše teme 19. stoletja moramo zagotovo šteti železnico.
Potek trase je odločal o gospodarskem napredku ali zaostanku. Laibacher Zeitung se je v zelo
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dolgem članku leta 1873 razpisal o tej temi in o odnosu do nje. V ospredju je bila dolenjska
železnica, torej odsek železnice, kjer se je bilo potrebno boriti v državnem zboru in pri vladi.
Časnik je razumel to temo kot superiorno za gospodarstvo dežele. Tako ni pokazal razumevanja
za slovenske poslance, ki se niso pojavili na razpravi v državnem zboru in so seje skupaj s Čehi
in fevdalci raje zavračali.1064
Leta 1874 se je Laibacher Tagblatt razpisal o razpustitvi kranjske trgovsko-obrtne
zbornice s strani vlade. Po zakonu se je namreč vsake tri leta morala zamenjati polovica
delegatov. Kar nekaj delegatov je med tem časom umrlo ali svoj mandat odložilo. Nadomestnih
članov niso izvolili. Tako je leta 1872 ostalo le še osem delegatov, ki so legalno posedovali svoj
mandat. Del krivde za takšno stanje so nosili staroslovenci s svojimi delegati. Poleg tega je bil
časnik mnenja, da konservativni tabor ni mogel zastopati modernih gospodarskih interesov
dežele.1065
Ustavoverni veleposestniki in Laibacher Tagblatt niso samo kritizirali. Decembra 1874
so se v državnem zboru konkretno zavzeli za državno pomoč Dolenjski, ki so jo prizadele
naravne ujme leta 1873 in 1874. Glavna govornika sta bila Pfeifer in vitez Langer. Leta 1873
je toča povzročila za preko 1.700.000 gld. škode. Država je nato med prizadete družine razdelila
30.000 gld. pomoči. Črnomelj in Bela krajina sta trpela zaradi goveje kuge, ki je pustošila na
Hrvaškem. Veterinarski ukrepi so onemogočili, da tudi ti kmetje niso mogli prodati svoje živine
ali uvažati poceni krme s Hrvaške. Prizadeti so bili tudi kraji ob Savi in Krki. Obe reki sta
namreč prestopali bregove in uničevali okolico.1066
Sedemdeseta leta so bila politično gledano slaba za našo stran. Slovenski strani ni
nikakor uspelo doseči uspeha na volitvah. Slovenski politiki so se zatekli k škodovanju. Leta
1875 so s slovenske strani sprožili gospodarski bojkot proti nemškim ali pronemškim
podjetjam.1067 Slogan je bil »Svoji k svojim!«.1068 Po mnenju Matića je bil glavna tarča zvonar
Samass, ki naj bi se s svojim delom v komisiji za volitve v trgovsko in obrtno zbornico zameril
slovenskim poslancem.1069 Slovenska stran proti nemškim trgovinam in obrtnikom ni izvajala
odkritega, ampak prikrit bojkot. Slogan »Svoji k svojim!« je zasledoval ravno ta cilj. Nedvomno
so se slovenski politiki zgledovali po Čehih, a odkritega napada v tej obliki si niso upali.1070
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Šuklje je leta 1890 dejal, da je zanj bil proračun 1891 zgodovinski, ker je prvič bila
prekoračena vsota enega milijona guldnov. Primerjal je proračun med letom 1883, ko je imela
večino nemška stran, in letom 1891 ter ugotavljal, da so deželni dodatek znižali z 49 na 28 %.
Pohvalil je priliv, ki so ga dosegli z uvedbo davka na žgane pijače in je znašal 170.000 gld.
letno. Ni zagovarjal ustanovitve hipotekarne banke za Kranjsko zaradi nizkih hipotek in se pri
tem skliceval na podatke iz statistične knjige za Avstrijo za leto 1889. Pohvalil je sodelovanje
med slovensko in nemško stranjo na gospodarskem področju od leta 1883 dalje. Pri tem je
navedel zmanjšanje zadolženosti Kranjske, zemljiško odvezo, deželno naklado in dolenjsko
železnico. Pri slednji je še posebej izpostavil zasluge Schwegla. Nato je navedel sodelovanje
na drugih področjih, kot je bila vpeljava slovenskega učnega jezika na višjih gimnazijah in
podpora v višini 1.000 gld. Družbi sv. Cirila in Metoda. S temi argumenti je nastopil proti
Hribarju in mu dokazoval, da so bile razmere na Kranjskem precej drugačne. Strinjal se je s
Hribarjem, da je problematika na Štajerskem ali Češkem bila povsem drugačna kot na
Kranjskem. Zato je opozarjal, da se po njegovem ni smelo metati vse Nemce v isti koš ter da
sta bila nemščina in nemški živelj tesno povezana z deželo Kranjsko. Zato je vprašal: »Čemu
toliko narodnega nasprotja in protivja, zakaj bi se ne skušalo prebivalstvo pomiriti na pošteni
podlagi, na podlagi tega, da na Kranjskem privoščimo nemškemu in slovenskemu življu to, kar
mu gre. Narodnostno uprašanje se ne bode rešilo in odločilo na Kranjskem, in čim bolje se
protivite pomirjenju, očitno rečem, tem bolj je to na kvar narodni vzgoji in narodnemu razvoju,
čim preje se doseže poravnava, tem bolje bo to za našo deželo. Za nas pa nastane, kakor hitro
se posreči, da se stalno spravite in poravnate obe stranki, dvojna korist.« Dvojna korist v
materialnem smislu – sodelovanje na gospodarskem področju in duhovna korist – lažje
reševanje narodnostnega vprašanja, tudi v drugih deželah.1071
Ustavoverni veleposestniki so kot zgled na gospodarskem področju vedno imenovali
Veliko Britanijo. Ta je z razvojem in protekcionizmom – visokimi carinami – zaščitila svoje
gospodarstvo in izdelke. Dokler ti niso postali enako oz. celo boljši od konkurence. Hkrati je
izvajala liberalno gospodarsko in trgovsko politiko.1072
Do sedemdesetih let so ustavoverni veleposestniki zagovarjali liberalno gospodarstvo
in razvoj trgovine. Narodna stranka pa je zagovarjala protekcionizem in razvoj agrarnega
sektorja.
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Načeloma so na področju gospodarstva, v kolikor se s tem ni nedvoumno posegalo na
nacionalna vprašanja, poslanci vzorno sodelovali ne glede na politična nasprotja. Enako
ugotavlja tudi Vodopivec.1073

17.2 Kranjska hranilnica
Kranjska hranilnica je bila ustanovljena leta 1820. Ustanovitelji so bili skupina
ljubljanskih trgovcev z ljubljanskim županom Janezom Nepomukom Hradeckim. Kranjska
hranilnica je bila za dunajsko hranilnico drugoustanovljena hranilnica v državi in se je zato
nekaj časa imenovala Druga avstrijska hranilnica v Ljubljani, a se je kmalu preimenovala v
Ljubljansko hranilnico. Med leti 1829–45 se je imenovala Ilirska hranilnica in nato od leta 1845
dalje Kranjska hranilnica. Leta 1821 je imela 304 vloge, 1850 skoraj 6.000 in 1896, ko doseže
svoj vrhunec, 54.564 vlog.1074
Hranilnica je bila organizirana kot društvo. V vodstvu so običajno bili najuglednejši
ljubljanski trgovci. Poslovna strategija je dajala prednost varnosti pred tveganjem. Vsa posojila
so bila dobro zavarovana s hipotekami. Leta 1835 se je ustanovila zastavljalnica, leta 1874
Kreditno društvo, ki je bilo pri vlaganjih nekoliko bolj drzno.1075
Hranilnica si je hitro pridobila ugled in zaupanje. Del dobička so delili tudi v
humanitarne in kulturne namene. Denar je privabil slovenske politike, ki so ji začeli dvoriti, a
brez uspeha. Začeli so se napadi na hranilnico, da je bila nemška, čeprav to ni bilo res. Leta
1889 je zato Ivan Hribar, kot protiutež, ustanovil »slovensko« Mestno hranilnico.1076
Bilance Kranjske hranilnice kažejo zgodovinarjem predvsem dvoje. Kranjsko
prebivalstvo ni bilo tako revno, kot se je rado politično slikalo in ni strmelo po poslovnih
priložnostih, ampak je raje imelo denar, sicer manj donosno, a varno naložen.1077
Tudi Laibacher Wochenblatt je komentiral napade na Kranjsko hranilnico. Tako je
časnik leta 1892 zapisal, da se je ponovno pričela daritvena akcija hranilnice in kot vsako leto
so se pričeli s slovenske strani nanjo napadi. Časnik je dejal, da je to bil vsakoletni pojav. Očitki
so bili vedno enaki. Slovenska društva in organizacije niso dobila niti centa ali le drobtinice.
Nemška društva in organizacije pa prava bogastva. Laibacher Wochenblatt je ob tem opozoril
na zavestno napačno poročanje o hranilnici v slovenskih časnikih. Tako je pokazal na časnik
Rodoljub. Ta je namreč poročal, da je Kranjska hranilnica vsako leto bogato obdarila
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ljubljansko nemško društvo Kazino, ki je povrhu vsega bil še dolžan Kranjski hranilnici 50.000
gld. Hkrati je Rodoljub zapisal, da za slovensko gledališče ni bilo denarja. Laibacher
Wochenblatt je k temu pripomnil, da omenjeno društvo nikoli ni zaprosilo ali dobilo donacije
Kranjske hranilnice, a je imelo pri hranilnici hipotekarno posojilo v omenjeni višini. Laibacher
Wochenblatt zato uporabi za slovenske časnike rek »calumniare audacter aliquid semper
haeret« (Le pogumno blati, nekaj se bo že prijelo!). Nato zavrne takšen način poročanja in
izkrivljanja resnice oz. produciranje laži zaradi potrebe v političnem boju.1078
Orožen se je leta 1909 deželnemu zboru obregnil nad Kranjsko hranilnico oz. kot jo je
on imenoval z ljudskim izrazom Kranjsko »šparkaso«. Kranjska hranilnica je imela leta 1908
65 lastnikov in upravljala z 51 milijoni kron. Orožen je trdil, da je pet šestin varčevalcev bilo
Slovencev in torej slovenskega kapitala. Ostala, ena šestina, se je razdelila med nemške in
italijanske varčevalce. Z denarjem niso upravljali Slovenci, ampak teh 65 lastnikov, ki so bili
Nemci ali renegati ter zagrizeni nasprotniki slovenstva. Po njegovem mnenju so kršili status
Kranjske hranilnice in delz dobička niso namenjali v dobrodelne in splošne koristne namene za
Ljubljano ali Kranjsko. Očital jim je, da so s svojim nevestnim ravnanjem ogrozili denar
vlagataljev, zaradi česar je morala dežela najeti za Kranjsko hranilnico 10 milijonov kron
posojila in ga nameniti kot reševalno finančno injekcijo. Motilo ga je, da upravljalci niso
zagotavljali varnosti osebnim premoženjem. Prav tako je bilo ime Kranjska hranilnica
zavajujoče, ker dežela s hranilnico ni imela ničesar in tudi ni bila zagotovilo za vloge.
Varčevalci so bili zavarovani s t. i. rezervnim fondom, ki je znašal leta 1907 preko 8 milijonov
kron, kar je Orožen ocenil kot premalo. Prav tako je rezervni fond ocenil tudi kot rizičen.
Zmanjševal se je vsako leto, država bi ga v primeru izgube vojne preprosto zaplenila in denar
ni bil varno naložen. Za slednje je krivdo pripisal deželni vladi, ki se po njegovem mnenju ni
spoznala na bančno poslovanje. Navedel je, kako je bil naložen rezervni sklad. Po uredbi ne bi
smel biti naložen hipotekarno, ampak v mobilne vrednote, ki jih je bilo možno prodati. Polovica
rezervnega fonda oz. tri milijone kron je bilo protipravno naloženih v hipotekah. Nato je
postregel s podatki o poslopjih, ki so bili v lasti fonda in dokazoval, da je bil dobiček od teh
nižji od 4 % (kot bi moral biti). Kritiziral je tudi delo deželnega komisarja Gozanija, ki je opravil
revizijo poslovanja hranilnice in pri tem ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Gozani je opravil
revizijo v enem dnevu, kar je bilo po njegovem mnenju možno le, ker jo je opravil nestrokovno
in površno. Kot neetično je označil tudi honorar v višini 600 kron, ki ga je Gozani dobil od
hranilnice. Kritiziral je, kako so delili denar v dobrodelne namene. Tako je nemško
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Filharmonično društvo dobivalo letno 3.500 kron, Glasbena matica le 400 kron. Filharmonično
društvo je od hranilnice ob jubileju dobilo 50.000 kron, njen upokojenski fond prav tako 50.000
kron, za društveno zgradbo 155.000 kron in pokrivala je komorni primanjkljaj v višini 1.000
kron letno. Tako je Glasbena matica v desetih letih prejela od hranilnice 4.000 kron,
Filharmonično društvo pa 300.000 kron. Podporno društvo nemških visokošolcev iz Kranjske
je leta 1907 dobilo od hranilnice 2.000 kron, slovensko nič. Krajevni ženski Schulverein 500
kron božičnice, ženska podružnica sv. Cirila in Metoda nič. Nemško Telovadno društvo 1.000
kron, Sokol nič. Nemško gledališče 3.000 kron, Dramatično društvo nič. Nemško pevsko
društvo Vorwärts 450 kron, slovenska pevska društva nič. Nemško planinsko društvo 2.000
kron, plus izredne podpore v višini 1.400 kron, slovensko Planinsko društvo nič. Ljubljanskim
revežem so namenjali letno 6.000 kron. Nato so odtrgali 700 kron in jih namenili nemški
protestantski šoli. Nato so odtrgali še 300 kron in jih dodali k direktorski plači. Kritiziral je
uslužbence hranilnice, saj so dobivali »mastne plače«, v zameno pa so slovenski narod blatili
po časopisih. Ob potresu v Ljubljani je hranilnica namenila 7.590 kron za »... nekoliko
brezplačnih kosil: mrzle juhe in starega kruha ...«, kar je bilo po mnenju Orožna še kako
premalo. Leta 1907 je hranilnica dala 967.000 kron hipotekarnih kreditov, od tega Slovencem
167.000 kron. V enakem letu 676.000 kron kreditov na menice, od tega Slovencem 176.000
kron. Ljudem, ki so dvignili denar iz hranilnice, so dali tudi odpoved kredita. Odpoved so
opravili sodno in pri tem so nastali stroški v višini 50–100 kron. Ta strošek je po njegovem
mnenju bil nepotreben in korist je imel edino le odvetnik hranilnice Eger1079. Iz vsega naštetega
je zaključil: »Gospodje pri Kranjski hranilnici se malo brigajo za pravila, ampak glavna skrb
jim je, da podpirajo protislovenski sistem v naši deželi.«1080 Baron Schwarz je o hranilnici dejal,
da sta poslovanje pregledala dva komisarja – dvorni svetnik Gozani in deželno vladni svetnik
Kremenšek. Na podlagi njunih poročil so ocenili, da so bile vloge varčevalcev varne, saj so
varčevalcem sproti izplačevali vloge, tudi take nad 1.000 kron, kjer bi se moral varčevalec po
pravilih najaviti 6 mesecev prej. Opozoril je, da so hranilnico blatili že štiri mesece, ne da bi
predložili konkretne dokaze in »Naskok na Kranjsko hranilnico izvira iz narodnega
nasprotstva. Vsled tega nasprotstva uprizoril se je bojkot tej hranilnici, dela se na to, da bi se
ta zavod uničil.« Bojkot je označil kot protizakonit ter pred takimi dejanji napovedal deželno
intervencijo v obrambo posameznikov ali podjetij ne glede na narodnost. Kot laž je označil tudi
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trditev, da je Gozani prejel podkupnino ali honorar hranilnice.1081 Baron Schwegel je obsojal
vsakršno obliko bojkota, ker je bil mnenja, da je to le škodovalo kranjskemu gospodarstvu.
Obsodil je tudi bojkot Kranjske hranilnice. Dejal je, da ker je niso mogli nasprotniki zlomiti, so
jo začeli blatiti in trositi laži med narodom. Zaupal je hranilnici, ker je obstajala že desetletja in
je imela številne vloge, iz katerih je črpala obresti. O nepremičninah, ki so bile v lasti hranilnice,
ni mogel govoriti, razen za eno na Dunaju; zanjo je dejal, da je bila v odličnem stanju in
prinašala hranilnici lep dobiček. Ni se strinjal, da so hipoteke rizične, vsaj tako ne, kot so trdili
slovenski poslanci. Za vrednostne papirje je dejal, da je njihova vrednost bila odvisna od tečaja.
Priznal je, da so tečaji zadnje tedne padali, a hkrati opozoril, da so se začeli že obračati.
Hranilnica je imela v rezervi denar za pokrivanje takih izgub. Nato je navedel trdnost dunajske
in praške hranilnice in trdnost teh bank tudi dokazoval. Izrazil je tudi začudenje, kako so lahko
slovenski poslanci: »… da se znašajo nad lastno kožo tako silovito. Lastno institucijo lastne
dežele tako črnijo brez vsakršnih argumentov. Morda iz ciljev, ki se jih tukaj ne želi priznati.«
Dobil je tudi odgovor iz klopi – Zajec: »To ja ni naša last!« Jarc: »Dajte nam slovenski odbor!«
Nato Triller: »Ima nacijonalen karakter!« in kasneje klici z leve: »Polovico Slovencev vzemite
v upravni svet!« Predvsem je treba upoštevati odgovor Jarca in levice. Iskali so svoje lastne
osebne interese. Želeli so prevzeti Kranjsko hranilnico. Schwegel je spomnil, da je Kranjska
hranilnica, ko se je gradila dolenjska železnica, v roku petih mesecev dala na voljo finančna
sredstva. Na tak način se je preprečilo tujemu konkurenčnemu kapitalu vstopiti v projekt. Triller
je zaklical, da je dala slovenski denar. Schwegel je opozoril, da takrat ni nihče spraševal ali je
hranilnica bila slovenska ali nemška. Bila je kranjska in to je bila tudi leta 1909. Schwegel je
menil, da je v gospodarskem smislu bilo potrebno služiti deželi in pri tem preseči nacionalna
nasprotja.1082
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18. Odnos ustavovernih veleposestnikov do drugih narodov
18.1 Avstrijski Italijani
Zaradi italijanskega iredentizma so vladali napeti odnosi tudi med slovenskim in
italijanskim prebivalstvom na Primorskem, Istri in Goriškem. V časniku Kmetijske in
rokodelske novice so se leta 1889 zelo razburili nad tržaškimi Italijani in jim očitali
nepatriotstvo, pri tem pa so povzeli govor goriškega poslanca Tonklija.1083
Tudi Hribar je kritiziral italijansko prebivalstvo. Svojo kritiko je izrazil leta 1890 ob
poročilu finančnega odseka o proračunu deželnega zaklada za leto 1891. Hribarja je zmotil novi
začasni poštni komisar Cora, ki ni obvladal drugega jezika kot nemškega. Hribar je to označil
za »naravnost udarec s pestjo v obraz narodu slovenskemu« in kot dokaz, da minister
Bacquehem ni maral Slovencev. Napovedal je, da bo Cora posloval pristransko in nameščal le
»nemškutarje« in »Lahe«. Hkrati pa je vprašal, kakšne bodo posledice take avstrijske politike
v primeru vojne z Italijo. Posvetil se je tudi razmeram na Primorskem, kjer je po njegovem
državna uprava storila že toliko napak, da je bilo v nebo vpijoče in se je poskušalo z vsemi
silami doseči čim večje število Italijanov, medtem ko se je »prave« avstrijske patriote zatiralo.
Ko je govoril o »pravih« avstrijskih patriotih je seveda imel v mislih Slovence, ki pa so bili
brezpravni nasproti Italijanom. Primorsko je označil za deželo »neverjetnosti«. Grajal je
postopanje uradnikov, ki so dopuščali protidinastične in protidržavne demonstracije ter niso
obsodili veleizdajalskih dejanj v Trstu. Tržaški mestni magistrat je označil za državo v državi,
kjer ni veljal avstrijski jezikovni zakon o enakopravnosti. Kot primere je navedel nesprejemanje
vlog v slovenskem jeziku, prepoved slovenskih napisov nad poslovnimi stavbami in prepoved
postavljanja pokopaliških spomenikov v slovenščini. Vsi uradni dopisi so bili v italijanskem
jeziku. Velik del krivde za takšno stanje so po njegovem nosili tudi učitelji, ki so bili Italijani
in so med mladino vnašali demoralizacijo. Tudi tukaj je našel primer, ko so učitelji delili
dijakom listke »Pro patriae«, da so jih prodajali za 1 gld. in v zameno dobivali 20 % provizije.
V nadaljevanju je obsodil zavračanje ustanovitve slovenske ljudske šole, ki jo je zahtevalo 1427
slovenskih staršev. Navedel je še primer uradnika namestništva v Trstu, ki je oktobra leta 1890
v neki gostilni v Trstu želel naročiti kosilo v italijanščini in ker je natakar obvladal le nemški
jezik, je uradnik od lastnika zahteval, da ga odpusti ter po poročanju časnikov vpil, da je Trst
italijansko mesto. Glede pošte pa je dejal, da ga je čudilo, da ni nad njo pisalo v italijanskem
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jeziku »Direzione delle poste del regno d` Italia«1084 in izzval smeh na levi strani. Tudi tukaj je
našel primere. Leta 1888 je trgovinsko ministrstvo, pod katerega je spadala pošta, dovolilo
privatne dopisnice, ki so na prvi strani lahko imele napis v katerem koli jeziku, pogoj je bil le,
da je bil uporabljen tudi nemški izraz Correspondenzkarte. Kasneje se je ukaz spremenil.
Nemški izraz je moral biti pisan na prvem mestu, s čimer se je povzročilo škodo podjetjem, ki
so že dala tiskati dopisnice. Medtem pa so v Trstu uporabljali dopisnice, ki so imele napis le v
italijanskem jeziku, brez nemškega. Drugi primer na Primorskem je bil primer trafikanta, ki je
prodajal nemško-slovenske dopisnice in ki jih je na pritisk poštnega ravnateljstva moral
zamenjati z nemško-italijanskimi. V istrskem deželnem zboru je bilo še hujše. Italijanski
poslanci so preprečevali, da bi prišli med stenografske zapisnike govori slovenskih in hrvaških
poslancev. Ko pa so ti vendarle govorili, so jih z galerije motili z žvižganjem, kazanjem
neprimernih znakov in psom stopali na repe, da so ti tulili. Vlado je obtožil sodelovanja z
vsakim narodom, ki ga je lahko uporabila proti Slovanom. Nato pa je napovedal prihodnost:
»Gospoda moja! To nam daje mnogo misliti. Obupati bi morali nad Avstrijo, če bi ne vedeli,
da je Bog ni vstvaril za razpad, in da zato more slepota, v kateri tavajo sedaj njeni državniki,
trajati le še nekaj časa.«1085 Schaffer ni želel komentirati razmer v drugih deželah, ker je to
presegalo deželne meje, pristojnosti deželnega zbora in povrhu vsega se dotične osebe niso
mogle braniti. Vseeno je pokomentiral razmere v Trstu. Tudi on je obsodil ekscese v Trstu, a
jih je pripisal politični kliki in nikakor ne celemu prebivalstvu italijanske narodnosti živečemu
v Avstriji. Ob tem je vzkliknil tudi baron Apfaltern: »Bravo, das ist richtig! [Dobro, to je
točno!]«1086 Schwegel je vzel v bran italijansko prebivalstvo v Trstu in Istri. Trdil je nasprotno
od slovenskih poslancev, da je bila večina lojalna Avstriji. Strogo pa je obsodil provokatorje.
Dejal je, da so bili napadi s strani slovenskih poslancev izvedeni na napačnem kraju, saj Italijani
niso imeli zastopnika v Kranjskem deželnem zboru. Nato pa je ostro obsodil obtoževanje
določenih avstrijskih narodov veleizdajstva. Nemce se je namreč obtoževalo gravitacije v
Berlin, Italijane gravitacije v Rim in Madžare veleizdajstva. Svetec je takoj vskočil z
vprašanjem, kdo je kaj takega trdil. Schwegel se ni pustil motiti in Svetcu tudi ni dal odgovora.
Vprašanje Svetca je bilo seveda čisto sprenevedanje. Pozoren bralec je že skozi to debato
začutil, da so slovenski poslanci odkrito ali prikrito trdili točno to, kar je izrekel Schwegel. Še
bolj pa so te obtožbe prišle odkrito do izraza v slovenskem časopisju. Schwegel je nato dejal,
da se mu je zdelo napačno zaradi nekaj posameznikov obtožiti izdajstva cel narod in pri tem
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meril na Italijane. Tedaj je poleg Svetca poskočil še Hribar, in sicer z vprašanjem, kdaj je bilo
kaj takšnega izrečeno. Schwegel pa jima je odgovoril, da so točno to morali poslušati že skozi
celotno debato. Schwegel je bil mnenja, da je le sodelovanje lahko prineslo napredek deželi.
Zato je pozval k prenehanju medsebojnega oviranja in omejevanja pravic drug drugemu. Prav
tako pa je pozval k miru, sožitju in strpnosti: »Ich habe versucht nachzuweisen, dass der
einseitige Standpunkt der Nationalität in staatlichen Fragen von dem allergrössten Nachtheile
ist. Lassen wir die Waffen ruhen auf diesem Gebiete, wir sind zur Entscheidung darüber nicht
competent und nicht in der Lage, diese Fragen zu lösen; vereinigen wir uns, ich rufe Sie auf,
zum gemeinsamen Wirken, zum Vortheile unseres Landes und unseres Volkes, das uns Dank
wissen wird, dass wir es vor Verwirrungen bewahrt haben, die nie und nimmer zu seinem Besten
gereichen können. [Jaz sem poskušal dokazati, da so enostranska stališča v vprašanjih
nacionalnosti v povezavi z državnostjo, le škodljiva. Naj počivajo topovi. Mi za ta vprašanja
nismo pristojni in jih tudi ne moremo rešiti. Dajmo se združiti in delati v dobrobit naroda in
dežele. Za narod bo to najbolje in nam bo za to hvaležen, da smo ga obvarovali pred nemiri.]«
A pohvalo in odobravanje je Schwegel požel le s svoje desne strani.1087 Po končanem govoru
Schwegla se je oglasil Apfaltern. Ta je le na kratko dejal, da so debatirali o vsem drugem, le o
temi ne, da je bilo ozračje v dvorani vidno naelektreno in predlagal zaključek debate, kar je bilo
tudi sprejeto.1088 Beseda pa je pripadla še Hribarju. Poudaril je, da je pri Italijanih živečih v
Avstriji imel v mislih elemente, ki so iskali stik z Rimom in kot primer navedel društvo Pro
Patria, ki ga je dala avstrijska država razpustiti in je bilo razširjeno med celotnim italijanskim
prebivalstvom živečim v Avstriji. Drug primer nelojalnosti italijanskega prebivalstva do
Avstrije pa je Hribar našel v letu 1866, ko se je pripetila pomorska bitka med Avstrijo in Italijo
pri Visu. Italijanski prebivalci Splita pod vodstvom župana Bajamontija so pričakovali zmago
italijanske mornarice in so ob obrežju že začeli pripravljati vse za zmagoslavni prihod
italijanske zmagoslavne mornarice. A načrte jim je prekrižal admiral Tegetthoff, ki je
zmagoslavno porazil italijansko mornarico in preostale pognal, kot je pač bilo običajno za
italijansko vojsko, v beg. Hribar je bil prepričan, da bi se podoben dogodek in s tem prikaz
nelojalnosti lahko zgodil tudi med Italijani v Primorju.1089
Slovenski politiki so italijansko prebivalstvo kolektivno obtoževali pomanjkanja
domoljubja in nezvestobe. Diametralno nasprotno so ustavoverni veleposestniki temu
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ugovarjali in celo branili italijansko prebivalstvo. Bili so le proti posploševanju in so prav tako
obsojali vsakršen iredentizem.

18.2 Področje današnje Hrvaške
Prostor današnji Hrvaške je bil razdeljen med Cislitvanijo in Translitvanijo. Istra in
Dalmacija sta spadali pod Cislitvanijo. Slavonija in Hrvaška pa pod Translitvanijo.1090
Leta 1848 je na področju današnje Madžarske prišlo do revolucije proti nadvladi
Habsburžanov. Hrvaški deželni zbor je postavil zahtevo po preoblikovanju Translitvanije v
federacijo. Ker so Madžari to zavrnili, so se Hrvatje postavili na stran Habsburžanov. Leta 1867
so se Madžari in Habsburžani pogodili in Madžari so prejeli primat v Translitvaniji. Madžari
so proti Hrvatom in drugim narodom pričeli nastopati hegomonistično. Vsako obliko
nacionalizma pri ostalih narodih so poskušali zatreti. Hrvaški sabor je tako po letu 1868 lahko
odločal le še o notranjih zadevah. Tudi na finančnem področju je Hrvaška bila oškodovana.1091
Leta 1881 se je ukinila Vojna krajina. Med Hrvati je zavladala evforija in zahtevali so
ustanovitev Združenega kraljestva Hrvaške, Slavonije in Dalmacije. K omenjenim trem
deželam so zahtevali še priključitev Istre in Reke. Določeni so zahtevali tudi Kranjsko. Vendar
ideja med slovenskimi politiki ni naletela na navdušenje, odzvali so se zadržano. Ideje tudi niso
podpirali Srbi in Madžari.1092 Slovenski politiki so podpirali Hrvate le v zahtevi po priključitvi
pokrajin Vojne krajine k Hrvaški, tudi Žumberka in Marijinega Dola. Slednji dve pokrajini sta
bili kranjski. Šele petnajst let kasneje, leta 1896, je slovenska katoliška stran pod vodstvom
Kluna izrazila zahtevo po priključitvi teh dveh pokrajin h Kranjski. Ustavoverni veleposestniki
so se nasprotno za priključitev Žumberka in Marijinega Dola h Kranjski zagrizeno borili že ves
čas.1093
Idejo Združene Hrvaške oz. Laibacher Wochenblatt jo je imenoval Velike Hrvaške so
Hrvatje dosledno zasledovali. Razvili so geslo »Bog i Hrvati« (Bog in Hrvatje), ki je bilo
natisnjeno tudi na razglednicah. V Dalmaciji in Istri so pod pretvezo posvetovanj organizirali
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proslave v korist združitve. Zahtevali so, podobno kot slovenski poslanci, ukinitev nemškega
uradovalnega jezika v Dalamciji. Na Hrvaškem in v Slavoniji so zahtevali odstranitev
madžarskih tabel ter bolj radikalni tudi ločitev od krone sv. Štefana oz. Ogrske. Posledično so
Hrvatje govorili na Hrvaškem in v Slavoniji o madžarizaciji ter v Dalmaciji o germanizaciji.
Leta 1883 je poslanec Paulinović v deželnem zboru predstavil program, kjer se je skliceval na
zgodovinsko pravo in zahteval združitev vseh hrvaških dežel ter personalno unijo z Dunajem.
Hkrati se je podoben program pojavil v neimenovanem zagrebškem časniku. Laibacher
Wochenblatt je do teh dogodkov imel na prvi pogled nevtralno stališče. Ni jih odobraval, ker
so bile ideja in dejanja identična slovenski politiki. Časnik je napadel tiste, ki so zagovarjali
hrvatizem v smislu bratenja, prevzemanja hrvaških besed itn.1094
Laibacher Wochenblatt je povzel tudi nekaj mnenj iz drugih časnikov. Tako je po
časniku Nemzet povzel madžarsko mnenje. Madžari so krivdo za nastale razmere na Hrvaškem
pripisali Taaffeju in slovanofilski politiki v Cislitvaniji. Hrvatje naj bi se zgledovali in učili od
Slovencev. Berlinski časnik National Zeitung je bil mnenja, da so Madžari mislili, da se jih
dogodki v Cislitvaniji ne zadevajo. Raje so izrabili slabost in probleme Nemcev v Cislitvaniji,
da so dokončno izbrisali nemške Sase, ker so vztrajali pri svojem jeziku in kulturi. Sedaj, ko so
Slovani v Cislitvaniji zmagali, so udarili po Translitvaniji. Časnik je še pripomnil, da se je
dualizem majal. Hrvate je podprl tudi zagrebški nemški časnik Agramer Zeitung.1095
Leta 1890 so se v časnikih okrepile razprave o raznih nacionalnih programih, s katerimi
bi se izvedle združitve. Poleg Zedinjene Slovenije in Ilirije se pojavi še program Velike Hrvaške
v modificirani obliki. Bil je osnutek programa, ki je predvidel združitev Slovencev, Hrvatov in
Srbov. Slovence in Srbe bi Hrvatje preprosto priključili Veliki Hrvaški. Časnik Obzor, Josipa
Juraja Strossmayerja,1096 si je prizadeval za solidarnost in enotnost vseh treh narodov. Seveda
so takšne in podobne ideje obstajale že prej. Ta ideja je v devetdesetih letih 19. stoletja našla
širši odmev.1097 Pridružil se ji je tudi Janez Ev. Krek.1098
Leta 1905 se pojavi še Reška resolucija, s katero so Hrvatje zahtevali priključitev
Dalmacije k Translitvaniji.1099
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Katoliški Hrvatje v Bosni in Hercegovini so imeli tesne stike z Zagrebom, a niso vsi
podpirali idejo Velike Hrvaške, kar nam kaže na deželno pripadnost.1100
Ustavoverni veleposestniki na Kranjskem so komentirali le razpravo o Žumberku in
Marijinem Dolu. O dogajanju na Hrvaškem so le poročali, a se vanjo niso spuščali. Bili so
namreč mnenja, da je bil to Ogrski problem. Z izrazom »Ogrski problem« so le poudarjali, da
komentiranje težav na Ogrskem ali Hrvaškem ni spadalo v pristojnost kranjskega deželnega
zbora. Hkrati je potrebno reči, da so ustavoverni veleposestniki kritizirali ravnanje Madžarov
na Ogrskem ter njihov odnos do ostalih narodov kot hegomonistični. Iz tega razloga niso
podpirali njihove politike. Niso pa se izrecno zavzeli za Hrvate, saj niso podpirali hrvaških
nacionanih idej po združitvi vseh Hrvatov.1101
Na slovenski strani so izredno cenili đakovskega škofa Strossmayerja, ki je bil
zagovornik jugoslovanske 1102 ideje. 1103 Ustavoverni veleposestniki so nasprotovali vsakršni
obliki jugoslovanske ideje. Bili so mnenja, da je za idejo stala Rusija, ki bi v primeru vojne, s
pripadniki jugoslovanske ideje sprožila upor.1104
V Dalmaciji se je za združitev Dalmacije s Hrvaško zavzemala dalmatinska Narodna
stranka. 1105 Proti njim so nastopali Avtonomisti. 1106 Tudi Strossmayer se je zavzemal za
združitev Dalmacije in Hrvaške.1107
Na Hrvaškem so v 19. stoletju bile močne ideje, ki so zagovarjale vzajemno pomoč ali
celo združitev južnoslovanskih narodov. Do leta 1830, ko Srbi izsilijo avtonomijo od Turčije,
so se na Hrvaškem pojavljali koncepti, ki so predvidevali, da bi se področje današnje Srbije
priključilo k Habsburški monarhiji. Hrvatje in Srbi so v okviru Narodne stranke dobro
sodelovali do leta 1878, ko jih je ločilo vprašanje priključitve Bosne in Hercegovine.1108 Eden
glavnih zagovornikov dobrega sodelovanja med Hrvati in Srbi je bil Strossmayer. Do leta 1885
je gojil dobre stike s srbskim kraljem Milanom Obrenovićem, nato pa prične Strossmayer
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kritizirati njegovo veliko srbsko ter antibolgarsko politiko.1109 Strossmayer prične simpatizirati
z Bolgari.1110

18.3 Bosna in Hercegovina
Ob uporu v Bosni in Hercegovini leta 18751111 se je razpisal tudi Laibacher Tagblatt.
Ta je videl razloge za upor v nepošteni obdavčitvi, kjer so bili največje žrtve ravno kristjani.
Pobiranje davkov so izkoriščali za lastno obogatitev tudi begi – zemljiški gospodi in pobiralci
davkov. Značilne za Turčijo so bile represalije proti upornikom.1112 Evropske velesile, v prvi
vrsti Rusija in Avstro-Ogrska, so takšne dogodke poskušale izkoriščati v svojo korist in širitev
vpliva. Rusija, Avstro-Ogrska in Nemčija so zahtevale zaščito kristjanov in preprečitev
nadaljnjega morjenja upornikov. V časniku se celo pojavi trditev o možnosti zasedbe Bosne in
Hercegovine.1113 Na tem mestu se je vmešala še ena država, ki ni spadala med velesile in tudi
ni imela pravice govoriti v koncertu velesil, to je Srbija. Srbija je Bosno zahtevala zase. Svojo
zahtevo je bila pripravljena tudi de facto rešiti z vojaško zasedbo. Laibacher Tagblatt se je
ogorčeno odzval. Srbijo je obtožil rušenja svetovnega miru in netenja vojne. Vprašal se je, kako
lahko napol svobodna enomilijonska država ruši svetovni mir.1114
Na slovenski strani se za Bosno in Hercegovino pojavijo tri možne rešitve. Prva rešitev
bi bila, da bi obe pokrajini oblikovali samostojno državo. Druga, da bi Bosno priključili Srbiji
in Hercegovino Črni gori. Tretja rešitev bi bila, da bi obe pokrajini priključili Hrvaški ali
Avstriji. Predvsem tretja rešitev je bila za slovenske politike zanimiva, saj so kalkulirali na
povečanje deleža slovanskega prebivalstva in trializem.1115
Nadaljnja usoda Bosne se je odločila leta 1878. Veliki poraz Turčije in diktat Rusije bi
imel povsem novo razmerje moči. Rusija bi dobila prevlado nad Balkanom, prost izhod iz
Črnega morja in širitev vpliva v Egej. To seveda ni ustrezalo ostalim velesilam. Marca 1878 je
Laibacher Tagblatt začel pisati o namenih Avstro-Ogrske vkorakati v Bosno ter jo okupirati.
Hkrati so iz avstro-ogrske vlade načrtno izrazili priporočilo, naj časopisje ne uporablja izraza
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aneksija. Časnik v tem ni videl agresivnega dejanja, ampak varovanje lastnih strateških
interesov. Turčijo je celo označil kot nesuvereno in od ruske milosti odvisno državo. AvstroOgrska je iskala podporo za svoje načrte med velesilami in neimenovani ruski državnik naj bi
ob tem izjavil, da »Andrássy poskuša vlomiti skozi odprta vrata«.1116
Poleti 18781117 se je nato začelo zares. Avstro-Ogrska je vojaško vdrla v Bosno. Na
različnih mestih po monarhiji so odprli razpravo o njeni prihodnosti oz. komu pripada. Začel se
je notranji spopad zanjo, še preden je bila zasedena. Josef Frank je zahteval ustanovitev
južnoslovanske tretje administrativne enote. Ta administrativna enota bi po statusu bila enaka
Ogrski, šlo bi torej za trializem. Vanjo bi bile vključene: Hrvaška, Dalmacija, Slavonija, Bosna,
Hercegovina, Istra, Kranjska in Spodnja Štajerska. Vodilna vloga bi pripadala Hrvatom. Josef
Frank je tudi bil mnenja, da Nemci v monarhiji več ne bi smeli imeti primata. Ta bi moral
pripadati Slovanom. Čehi ne bi smeli imeti več primata med Slovani monarhije. Ta bi moral
pripadati Hrvatom.1118 Strossmayer je razmišljal izven hrvaškonacionalnih okvirjev ter se je
zavzel za jugoslovansko rešitev.1119
Nemški časopisi so se trudili prikazati okupacijo Bosne kot strateško odločitev, kjer je
cilj bil ustvariti jez proti naraščajočemu panslavizmu in vplivu Srbije. Madžarski časopisi so
pisali podobno in pri tem poudarjali, da je šlo za omejitev vpliva Rusije na Balkanu. Mnenje
slovanskih narodov v monarhiji je bilo diametralno nasprotno. Hrvatje so znotraj monarhije že
videli Veliko Hrvaško. Čehi so bili mnenja, da je prišel v monarhiji čas slovanstva. Slovenci so
simpatizirali s Hrvati in upali na južnoslovansko tretjo administrativno ali vsaj avtonomno
enoto. Slovanski narodi monarhije so bili za tesno zavezništvo med Rusijo in Avstro-Ogrsko
ter delitvi vpliva na Balkanu. Laibacher Tagblatt je na koncu le pripomnil, da je bilo potrebno
počakati na razvoj dogodkov in izrazil upanje na pravično rešitev in zmago ideje Avstrije.1120
Leto dni po okupaciji so se na slovanski strani pojavljale ideje, da bi morala AvstroOgrska nadaljevati z okupacijsko politiko na Balkanu ter hkrati izvesti reformo, ki bi prinesla
Slovanom vodilno vlogo v Avstro-Ogrski. Tako bi Avstro-Ogrska prevzela primat v
panslovanski ideji in tega odvzela Rusiji. Tudi v vojaških krogih so podpirali nadaljnje prodore
proti Egeju. Seveda so bili tudi politiki, ki se niso strinjali z okupacijo in nadaljnjim
prodiranjem. Sam Laibacher Tagblatt in ustavoverni veleposestniki so bili mnenja, da bi bil
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»greh« ne okupirati dežele, ki se sama ponuja. Tako ali tako je po njihovem mnenju AvstroOgrska v zadnjih desetletjih le izgubljala ozemlja in pri tem so imeli v mislih srednjeevropski
in apeninski prostor. Bili pa so proti slavizaciji monarhije, kot so zapisali.1121
Avstro-Ogrski zasedbi Bosne in Hercegovine ni nasprotovala samo Turčija,1122 ki ji je
do tedaj pripadala provinca. Nasprotovali sta tudi Srbija in Črna gora, ki sta obe zahtevali dele
Bosne zase. Tudi v Rusiji niso pozdravili zasedbe. Laibacher Tagblatt je moskovski
panslovanski komite obtožil, da je razposlal agente po Balkanu s ciljem hujskanja proti AvstroOgrski.1123
Zunanjepolitično se je vedno bolj zaostrovala situacija s Srbijo, ki nikakor ni hotela
priznati de facto stanja v Bosni. Laibacher Zeitung je povzel članek po časniku Journal de
Debats, ki je Avstro-Ogrski svetoval hkrati zasesti Beograd in zlomiti srbski upor. Slednje ideje
so se pojavile tudi med politiki v Avstro-Ogrski. Andrássy za to ni imel posluha. V javnosti so
se vedno bolj odkrito kazale razlike med Srbi in Hrvati, ki so oboji zasledovali svoj »Veliki«
nacionalni program ter si tako prišli v nasprotje. Journal de Debats je bil mnenja, da je morala
Avstro-Ogrska paziti na Srbijo, saj bi njeni načrti lahko kmalu ogrozili Avstro-Ogrsko. Ob tem
se je posebej opozarjalo, da je Srbija igrala dvojno igro. Neuradno je podpirala in podpihovala
nezadovoljstvo proti Avstro-Ogrski in uradno zanikala vpletenost. Hiter obračun s Srbijo bi
rešil vse težave.1124
Leta 1879 se je Laibacher Tagblatt razpisal o zunanjepolitičnih ciljih Avstro-Ogrske s
posebnim pogledom na Orient. Tako je časnik v okupaciji Bosne videl prvi korak k Solunu,
čeprav je to Andrássy zanikal.1125 Po njeni okupaciji so Avstro-Ogrsko oz. bolje rečeno Avstrijo
najprej čakale investicije, reforme in vpeljava avstrijskega sistema, gradnja infrastrukture –
predvsem cest, mostov in železnice.1126
Razvoj v Bosni in Hercegovini ni šel po želji slovenskih politikov. Posledično je tudi
Hribar leta 1890 v svojem govoru proti vladi navedel Bosno in Hercegovino, kjer je vlada
podpirala muslimansko prebivalstvo in »iznašla bosanski jezik« z namenom ločiti jih od
hrvaškega in srbskega jezika. Tako se je vlada po njegovem prepričanju opirala na muslimane,

1121

Was nun?, Laibacher Tagblatt, 1. 2. 1879, 1 in 2.
Pravilno bi sicer bilo Osmanski imperij. A izraz Turčija se je prav tako uporabljal vse skozi. Danes se v stroki
uporablja izraz Turčija za državo, ki jo je ustvaril Atatürk, Osmanski imperij pa za državo, ki jo je ustvaril Osman.
1123
Unsere Freunde, Laibacher Tagblatt, 16. 8. 1878, 1 in 2.
1124
Zur Action gegen Serbien, Laibacher Tagblatt, 4. 9. 1878, 1.
1125
Die Ziele der Andrassy`schen Orientpolitik, Laibacher Tagblatt, 23. 1. 1879, 1 in 2.
1126
Was nun?, Laibacher Tagblatt, 1. 2. 1879, 1 in 2.
1122

304

ki so skupaj s Turki stoletja dolgo napadali državo in dinastijo ter se postavila proti tistim
narodom, ki so jo stoletja dolgo ravno pred temi branili.1127
Uradno se je aneksija Bosne in Hercegovine izvedla s cesarjevim manifestom 5. oktobra
1908; s tem se je končala doba okupacije. Monarhija je pridobila 51.200 km2 in 1.932.000
prebivalcev. Tako je obsegala 676.000 km2 in imela 51.400.000 prebivalcev.1128
Šusteršič je v imenu Slovanske katoliške narodne zveze v državnem zboru pozdravil
aneksijo Bosne. Hkrati pa omenil problematiko upravljanja oz. umeščanje Bosne in
Hercegovine v državni sistem. Dejal je, da so imeli na razpolago dve možnosti. Prva možnost
je bila razdelitev Bosne in Hercegovine med obe državni polovici, druga pa bi bila ustanovitev
tretje državne enote – trializem, kar je tudi zagovarjal.1129
Aneksijo Bosne in Hercegovine je obravnaval tudi deželni zbor Kranjske, a šele 16.
januarja 1909. Do velikega zamika je prišlo, ker med junijem 1908 in januarjem 1909 ni bilo
nobene seje. Krek je aneksijo pozdravil. V njej je videl prvi korak k združitvi južnih Slovanov
pod žezlom Habsburžanov. Ob tem je napadel Nemce, da jih je k aneksiji gnal le dobiček. O
prebivalstvu Bosne je rekel, da so to »naši ljudje«. Sicer je navedel kar nekaj kritik na njen
račun.1130 Tudi Triller jo je pozdravil; v njej je videl okrepitev slovanstva v monarhiji. Nemce
je obtožil germanizacije in ostro nastopil proti Luegerju. Hkrati je opozoril, da bi morali Srbijo
pritegniti v Avstrijo. V nasprotnem primeru bi Srbija postala za Avstrijo drugi Piemont.1131
Šusteršič se je dotaknil tudi aktualne zahteve Srbije in Črne gore po Bosni in Hercegovini. Bil
je mnenja, da je poleg Avstrije imela le še ena država pravico do Bosne, in to je bila Turčija.
Nakazal je, da nasprotuje srbskim in črnogorskim zahtevam. Izrazil je mnenje, da če bi AvstroOgrska poskušala pred aneksijo zgladiti spore s Srbijo, Črno goro ali Turčijo, do aneksije nikoli
ne bi prišlo. S tem je nastopil proti raznim kritikom njene izvedbe in bil prepričan, da se je
izvedla popolnoma pravilno. Nastopil je tudi proti vsakršnim zahtevam Turčije po
kompenzacijah, ker se je to že opravilo s prepustitvijo Sandžaka Turčiji. Nato je navedel
podatek, da so stroški okupacije znašali 628.252.942 kron, s prištetimi obrestmi je znesek
zaokrožil na milijardo kron. Zastavil je vprašanje, koliko od tega stroška so pripravljene pokriti
države, ki zahtevajo kompenzacije oz. dele Bosne. Kritiziral je tudi obnašanje Ogrske, ki je k
temu strošku prispevala le 199.916.017 kron, a po drugi strani Bosno na podlagi historičnega
prava zahtevala zase. Zahteve Ogrske je označil za smešen produkt posebnega gledanja na
1127
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zgodovino, ki nikjer drugje v svetu ni bil priznan. Načeloma je nasprotoval predlogu, da naj
prejme Turčija odškodnino za bosanske gozdove, a je hkrati omenil dobro priložnost, da se
konča britansko rovarjenje v Turčiji proti Avstro-Ogrski. Nasprotovanje aneksiji prebivalstva
v Bosni je pripisal Madžarom in njihovemu slabemu upravljanju. Na koncu se je zavzel za
sporazum z Nemci ter trializem. 1132 Schwegel je prav tako pozdravil aneksijo. Ob tem je
spomnil, da je bila Avstro-Ogrska večnacionalna država ter zaradi tega povsem drugačna od
ostalih velesil. Bil je mnenja, da na Balkanu ni bilo velesile, ki bi lahko skrbela za mir. Dodal
je, da bodo različne aspiracije tudi v prihodnje netile nemire in vojne na Balkanu. Britansko
rovarjenje v Turčiji je imelo predvsem namen škodovati vplivu in ugledu Nemčije med Turki.
Podprl je plačilo odškodnine za gozdove, ker je v tem videl sredstvo za končanje turškega
bojkota, ki je imel izredno neprijetne posledice za avstro-ogrsko gospodarstvo. Na koncu se je
še razgovoril o integriteti države ter njenih dežel. Predlagal je sprejetje resolucije, kjer se je
zahtevala ponovna pridružitev Žumberka in Marijinega Dola h Kranjski.1133 Tavčar je prav tako
pozdravil aneksijo. Strinjal se je, da je bila madžarska uprava v Bosni zgrešena in polna napak.
Bil je mnenja, da se je Avstro-Ogrska preveč naslanjala na Nemčijo. Hrvate in Srbe je označil
za slovenske brate.1134 Krek je imel zadnji besedo. Po njegovem mnenju, da je bilo mišljenje,
da je bila Avstro-Ogrska uprava »okamnela« in zastarela ter Avstro-Ogrska »bolna«, na drugi
strani pa Nemčija vsemogočna, napačno.1135 Resolucijo o aneksiji so nato izročili ustavnemu
odseku.1136
Nemške leve stranke so pozdravile aneksijo Bosne in Hercegovine, ker so v tem videle
ponoven začetek velikoavstrijske politike, po drugi strani jih je motila dvamilijonska pridobitev
Slovanov. Wolf je ob tem preroško opozarjal, da je to bil začetek trializma in razpad Turčije.1137
Aneksija Bosne in Hercegovine je zbližala na Balkanu Bolgarijo in Srbijo.1138
Ustavoverni veleposestnik Baernreither je v zadevi Bosne in Hercegovine sestavil
memorandum. Menil je, da je bilo treba vztrajati na tem, da Bosna in Hercegovina ostaneta
izven dvojne ureditve. Posebej je želel nastopati proti ogrskim zahtevam. Sarajevski deželni
zbor je namreč potreboval v določenih zadevah najprej soglasje Dunaja in Budimpešte, s čimer
se Baernreither ni strinjal. To je še posebej veljalo o vojaških zadevah. Predlaga, da sta to
izključno zadeva in pravica cesarja in ne obeh državnih zborov. Trializem je praktično že bil na
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poti, a še ni dozorel. Bosna in Hercegovina sta bili nosilki te ideje in potrebno ju je bilo vzgojiti
ter pripraviti na to nalogo. Le tako bi se lahko okrepila ideja o skupni monarhiji. Obstajale so
tudi težave. Prebivalstvo si je naivno želelo samostojnosti, niso želeli biti Avstrijci, še manj
Madžari. Katoliški Hrvati so imeli tesne stike z Zagrebom, a se vsi Hrvatje niso strinjali s
programom Velike Hrvaške. Baernreither je videl rešitev v gospodarskih in socialnih
ugodnostih, s čimer bi prebivalstvo pridobil na avstrijsko stran in jim vcepljal patriotizem. Te
zadeve in ukrepe je bilo potrebno izvesti z železno disciplino. Vsakršno omahovanje in
taktiziranje bi imelo negativne posledice v tej napol orientalski deželi, kot jo je označi. Na ta
način bi se eliminirala tudi srbska nevarnost, ki jo je bilo možno iztrebiti, v kar pa vsi niso
verjeli. Če bi ljudje v Bosni in Hercegovini živeli bolje kot njihovi sonarodnjaki v Srbiji, bi
prenehali biti nevarni. Potrebno je bilo varovati njihovo religijo in kulturo ter ostro nastopiti
proti vsakim poskusom destabilizacije obeh dežel. Dvojna privolitev, potrebna s strani Dunaja
in Budimpešte, bi ta proces le zapletla. Obe vladi bi na vsako stvar gledali izključno s svojega
stališča in se šahirali! Potrebno je bilo hitro delovanje in ukrepanje. Ljudje v Bosni in
Hercegovini so od monarhije seveda pričakovali vse mogoče. Te želje in zahteve je bilo možno
zaenkrat potisniti v ozadje z rešitvami na gospodarskem področju, in sicer z:
-

agrarno reformo, ki jo je bilo potrebno previdno izvesti;

-

izboljšavo šolstva ter s tem ustvarjanje izobraženega kadra v avstrijskem smislu, to je
pomenilo ustvariti izobražen patriotski kader;

-

izgradnjo železnice, in sicer neodvisno od ogrskega vpliva;

-

oskrbo prebivalstva s pitno vodo, s čimer bi posegali na socialno področje;

-

melioracijo, ki bi prinesla na tisoče hektarjev obdelovalne zemlje itn.

Na Dunaju se ravno niso zavedali, kakšno je bilo dejansko stanje v Bosni. Na Ogrskem so
zadeve poznali bolje, a so zasledovali le ogrske interese. Bosno in Hercegovino je bilo potrebno
izločiti iz pristojnosti finančnega ministrstva, ki mu je načeloval Madžar. Predlagal je enak
sistem, kot so ga že poznali, uvedbo skupnega telesa za Bosno in Hercegovino, kjer bi sedeli
predstavniki iz Cislitvanije, Translitvanije ter Bosne in Hercegovine. Kraljevi namestnik
(Staathalter) bi moral imeti obsežne pristojnosti, da bi lahko te zadeve izpeljal. Moral bi biti
tudi vojak, saj so birokrati preveč ovinkarili. Od tega je bila tudi precej odvisna prihodnost
Avstrije na Balkanu. Tako je Baernreither ocenjeval situacijo pred izbruhom balkanskih
vojn.1139
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Zmagoviti pohod balkanskih držav proti Turčiji je dal misliti tudi Baernreitherju. Bil je
prepričan, da bi Avstro-Ogrska lahko obdržala Bosno in Hercegovino le tako, da bi sklenila s
Srbijo in Črno goro carinsko unijo, saj je zmaga prinesla ogromno simpatij med slovanskim
prebivalstvom. 1140 Nato je novembra 1912 obiskal Sarajevo in poročal o svojih vtisih.
Muslimani so bili potolčeni in niso želeli govoriti o dogajanju na Balkanu, saj so podpirali
muslimansko Turčijo proti Balkanski zvezi. Katoliki – Hrvati – so bili deljenega mnenja.
Običajni ljudje so večinoma bili nevtralni. Nadškof Stadler je neposredno podpiral Turke in to
dajal jasno vedeti po katoliškem časniku; deloma zaradi nasprotovanja do pravoslavcev in
deloma zaradi političnega pakta, ki so ga med seboj sklenili katoliki in muslimani v sarajevskem
deželnem zboru. Srbi so seveda bili navdušeni in proslavljali vsako zmago. Čez 1.000 srbskih
prostovoljcev se je javilo za srbsko vojsko, a med njimi naj ne bi bilo Avstro-Ogrskih vojaških
obveznikov. Beležili so tudi pobege na srbsko stran. Zbirali so denar za srbski rdeči križ. V
Sarajevu so zbrali 80.000 kron in še po 40.000 kron v dveh mestih. Srbske ženske so se
udeleževale tečajev za bolničarke ter odhajale v srbske bolnišnice. Čudil se je, kako močno so
bile med Srbi zasidrane stare legende in pesmi o bojih s Turki. Opazil je, da so že male deklice
prepevale stare pesmi o junakih in bojih. Do vrhunca slavja je prišlo, ko je prišla novica o
zavzetju Skopja, ki je veljalo za staro srbsko kraljevo mesto. V Hercegovini so pravoslavci
simpatizirali bolj s Črno goro kot s Srbijo. 22. septembra 1912 je imelo srbsko kulturno društvo
Prosveta svoje zborovanje. Prišli so Srbi iz vseh delov Avstro-Ogrske, Srbije, Črne gore in
Makedonije, a kljub temu se še dva meseca kasneje ni veliko vedelo o tem zborovanju. S tem
je želel poudariti, kako močno so držali Srbi skupaj in nezmožnost avstrijskih ovaduhov
prodreti v društvo. Med prebivalstvom je bilo precej znanega o načrtih Balkanske zveze. Tako
so ljudje bili dobro poučeni o načrtih delitve zasedenih ozemelj. S tem je želel poudariti
povezanost določenih organizacij s Srbijo. Baernreither je iz poročil opazil, da so Srbi postopali
na zasedenih območjih, kot so to delali Prusi – v mislih je imel takojšno uvedbo lastne uprave.
Že nekaj dni po zasedbi Kumanova in Skopja so iz teh mest prišla pisma s srbskimi znamkami
in žigi, kar je bil najbolj očiten dokaz. Baernreither je ocenil, da v kolikor se ne bo zgodil čudež
in Turki ne bodo zmagali, ne bo nihče več mogel balkanskim državam odvzeti osvojenega
ozemlja. Mnenje večine v Bosni je bilo, da bi morala Avstro-Ogrska čimprej spoznati in se
sprijazniti z dejstvi ter začeti graditi na dobrih odnosih z balkanskimi državami. Potiorek,
deželni upravitelj Bosne in Hercegovine, je bil enakega mnenja, kajti drugače ni videl možnosti,
kako bi lahko Avstro-Ogrska dolgoročno držala Bosno in Hercegovino. Delitev Bosne in
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Hercegovine med Avstrijo in Ogrsko ne bi bila možna, saj bi se obe deželi skupno uprli.
Potiorek je celo zagovarjal dosego carinske unije s Srbijo in Črno goro z vsemi sredstvi – tudi
vojno. Baernreither je bil bolj previden in je menil, da nekoga ni bilo mogoče prisiliti v
trgovinski sporazum. Podal je še pesimistično oceno, da bi v primeru, da bi Balkanska zveza
med seboj res sklenila carinsko unijo, imela Avstro-Ogrska pred seboj drugo Lombardijo.
Baernreither je potipal tudi glede trializma. Podpirali so ga le Hrvati; Srbi in muslimani ne in
oboji so predstavljali ¾ prebivalstva. Srbi, ki jih je bilo 43 %, so bili najbolj sposobni, bogati
in poslovni ljudje v Bosni. Baernreither je še opazil, da so bili zelo požrtvovalni in enotni.
Hrvati so bili med seboj sprti in nenehno so pričakovali državno pomoč. Muslimani so bili zelo
apatični. Njihov voditelj Arnautović je ob priložnosti dejal, da muslimani nočejo izginiti iz
Bosne in Hercegovine ter se je zavedal, da je to bilo mogoče le s prilagoditvijo. Baernreither je
kot vzor upravitelja navedel feldzugmeistra Galgocya, ki je vladal s trdo roko, a po drugi strani
gradil ceste, mostove in ljudem kazal, kako naj obdelujejo zemljo. Uradniki, ki jih je nastavil
Bilinski, so bili slabotni in velikokrat celo nesposobni. Tudi parlamentarizem je prehitro prišel
v Bosno in Hercegovino in ljudje ga niso spoštovali. Volivcem in poslancem se je seveda pred
glasovanji obljubljalo vsega v izobilju. Ko je bilo potrebno izpolniti obljubljeno, je nastala
težava. Veliko bolje bi bilo, če bi najprej uvedli deželni svet, kar je Baernreither že predlagal
leta 1908. S pritiski so se soočali tudi uradniki, ki niso hoteli imeti težav z deželnim zborom in
časopisi. Posledično so delali po liniji najmanjšega odpora. Na svoji poti nazaj je Baernreither
obiskal še nekdanjega državnega sekretarja Szterenya. Ta se je tudi zavzel za priznanje novega
stanja in carinsko unijo. Hkrati je dodal, da je bil takratni sistem na dolgi rok nevzdržen ter
izrazil potrebo po utrditvi notranjega stanja.1141
Junija 1913 je potekala razprava na avstro-ogrskem zunanjem ministrstvu okoli avstroogrske zunanje trgovinske politike. Wekerle je ocenil bosanske ozkotirne železnice za
neprimerne za prevoz živine, posledično bi bil možen uvoz živine iz Srbije le preko Ogrske. Ob
omembi državne ureditve je opozoril, da je bila Avstro-Ogrska grajena na historičnih temeljih.
Zato je bil proti združitvi Hrvaške, Dalmacije in Bosne v eno enoto, ker bi s tem prišlo do
rušenja historičnih temeljev. Morali bi poskrbeti, da bi se Slovani dobro počutili v AvstroOgrski. Nacionalne probleme je celo označil za preveč napihnjene in navedel odprtje madžarske
šole na Hrvaškem, kjer so se takoj pojavili protesti in govori o madžarizaciji s strani Hrvatov.
Pozabljalo se je, da je na Hrvaškem živelo 200.000 Madžarov. Bil je tudi proti, da bi Bosna in
Hercegovina imeli svoje predstavnike v delegacijah in kot razlog navedel, da se zunanji minister
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ni imel časa ukvarjati z notranjepolitičnimi problemi omenjenih dveh provinc. Grof Czernin je
najprej opozoril, da svobode ni bilo možno nadomestiti z materialnimi dobrinami. Zagovarjal
je, da bi bilo potrebno dati prebivalcem Bosne in Hercegovine vse državljanske pravice ter
predstavnike v delegacijah. S tem bi se odvzelo povod za gravitacijo k Srbiji. Weckerle se s
tem ni strinjal. Po njegovem mnenju so ljudje v Bosni in Hercegovini imeli več svobode, kot
so jo je potrebovali. Szterenyi je predlagal posebno komisijo, ki bi to reševala. Weckerle je
opozoril, da je bilo prvotno načrtovano, da bi se Bosna in Hercegovina ob okupaciji razdelili
med Avstrijo in Ogrsko. Ogrska bi dobila najboljše dele, zato so temu v Avstriji začeli
nasprotovati. Proti so bili tudi na Hrvaškem, ker bi Srbi dobili v Bosni prevlado. Grof Clam je
le na kratko dejal, da je bil ZA, da bi Bosna in Hercegovina imeli svoje delegate. 1142
Na državni ravni nemški liberalci niso podprli okupacije Bosne in Hercegovine.
Kranjski ustavoverni veleposestniki o Bosni in Hercegovini v deželnem zboru niso debatirali,
so pa svoja stališča izrazili preko svojega časnika. V okupaciji Bosne in Heregovine niso videli
agresivnega dejanja, ampak varovanje lastnih strateških interesov. Turčijo so celo označili kot
nesuvereno in od ruske milosti odvisno državo.1143 Tudi eno leto kasneje je Laibacher Tagblatt
mnenja, da bi bil »greh« ne okupirati dežele, ki se sama ponuja.1144 Enakega mnenja so bili tudi
ustavoverni veleposestniki.
Izmed vseh članov ustavovernih veleposestnikov se je največ z Bosno in Hercegovino
ukvarjal Baernreither. Le-ta je ocenjeval, da bi v Bosni in Hercegovini ogrska uprava zaradi
svoje madžarske politike naredila več škode kot koristi. Tudi priključitev h Hrvaški je ocenjeval
kot nevarno. Iz tega razloga je bil mnenja, da bi se obe pokrajini morali preoblikovati v lastni
deželi. Hkrati je srbski nacionalizem in iredentizem ocenil kot največjo grožnjo za mir v obeh
pokrajinah. Rešitev je videl v gospodarskem in kulturnem napredku. V kolikor bi srbsko
prebivalstvo v Bosni in Hercegovini živelo bolje kot njihovi sonarodnjaki v Srbiji, srbske
nacionalistične ideje v Bosni in Hercegovini ne bi padle na plodna tla. Hkrati je ocenjeval, da
bi s tem dosegli ravno obratni efekt in bi se srbsko prebivalstvo v Srbiji pričelo navduševati za
Avstro-Ogrsko. 1145

1142

Baernreither, Dnevnik, Bd. XI., 93–102.
Der Einmarsch in Bosnien, Laibacher Tagblatt, 4. 3. 1878, 1.
1144
Was nun?, Laibacher Tagblatt, 1. 2. 1879, 1 in 2.
1145
Baernreither, Dnevnik, Bd. IX, 42–53.
1143

310

18.4 Ogrska
Ogrska po definiciji obsega vse historične dežele krone sv. Štefana (današnjo
Madžarsko, Hrvaško, Slovaško itn.). Časniki so pod pojmom Ogrska vedno imeli v mislih
današnji prostor Madžarske. Gospodarsko gledano je Ogrska bila agrarna dežela. V bruto
proizvodnji je izrazito zaostajala za avstrijskimi deželami.1146
V revolucionarnem letu 1848 je prišla Rusija na pomoč takratni habsburški monarhiji
in pomagala zadušiti upor na Ogrskem. Ogrska je bila v tistem hipu zlomljena in na Dunaju so
hoteli z njo vzpostaviti odnose povsem na novo. Želeli so jo bolj vezati nase, a ogrski magnati,
vrhnji sloj plemstva, se ni dal. Še naprej so kljubovali Dunaju. Leta 1866 pride do pruskoavstrijske vojne. Prusi premagajo Avstrijo in trenutek slabosti izkoristijo med drugim tudi
ogrski magnati. Izvedejo pritisk na Dunaj in dosežejo novo definiranje odnosov med Ogrsko in
Avstrijo oz. med Cislitvanijo in Translitvanijo. 1147 Oba dela leta 1867 stopita v unijo. V
avstrijskih deželah je vladar nosil naziv cesar, v ogrskih kralj. Državi sta imeli dva skupna
ministrstva – zunanje in vojno. Oba sta bila v domeni vladarja. Vse ostalo je bilo ločeno. Vsaka
polovica je imela svojo vlado, svoja ministrstva in svoj parlament oz. na ogrskem magnatsko
zbornico. Podvajale so se tudi družbe, trgovska mornarica Lloyd1148 in Adrija.1149 Za skupne
službe so poznali tudi skupni proračun. Obseg fonda se je določal vsakih 10 let – t. i. Ausgleich.
Takrat so nastopila pogajanja. Nesklenitev sporazuma je pomenilo, da ni bilo vplačil v skupni
proračun. To so posebej na ogrskem izkoriščali za izsiljevanje in dosego svojih ciljev.1150
Ustavoverni veleposestniki nikakor niso bili zadovoljni s sporazumom, ki ga je Beust
sklenil z Ogrsko leta 1867. Po tem sporazumu je Cislitvanija prispevala 70 % v skupni proračun
in Translitvanija le 30 %. Zato je bil tudi komentar sledeč: »… ne moremo z zadovoljstvom
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pozdraviti; sprejeli smo, ker je bilo potrebno in ustavno sprejeto v parlamentu.« 1151
Ustavoverni veleposestniki so tako sporazum podprli le zato, ker je cesar tako želel.
Ustavoverni veleposestniki so bili zelo kritični do Madžarov in še posebej do njihovega
plemstva. Po njihovem mnenju se je štelo Ogrsko kot svoj fevd. Izkoriščali so državo v svojo
korist in zasedali vsa pomembna uradniška mesta. Kljub temu so se tudi pritoževali, da so se
čutili ogrožene s strani Nemcev in pod pritiskom ponemčevanja. To je še posebej veljalo v
mestih, kamor je prodiral nemški kapital. Madžari so iz šol izrinili nemščino in to je bilo, po
mnenju Laibacher Tagblatt, tudi krivo, da so začeli zaostajati v razvoju znanosti in kulture.
Zato so pozdravili ukaz, kjer so Madžari naročili vsem ogrskim sodiščem, da so morali
korespondenco s Cislitvanijo voditi v nemščini kot korak v pravo smer, saj so imeli nemški
jezik kot povezovalni element dežel in narodov.1152
Razprava o narodnostnih tudi Ogrski ni prizanesla. Na severu so bili Slovaki, na jugu
Hrvati in Srbi ter na vzhodu Romuni, ki so zahtevali svoje nacionalne pravice. Kljub temu so
Madžari še v sedemdesetih letih videli v Nemcih in germanizaciji velikega sovražnika.
Zagrizeno so nasprotovali tudi zahtevam drugih narodov po enakopravnosti. Mnenje Madžarov
je bilo, da sta le madžarska superiornost in politika bili zagotovilo za red, mir, obstoj in razvoj
Ogrske. Bili so mnenja, da drugi narodi niti niso bili sposobni ali dovolj razviti oblikovati lastne
države.1153
Leta 1874 se je v Zagrebu ustanovila zagrebška univerza. Po slovesnosti so se v
madžarskih časnikih pojavile kritike. Hrvatje Ogrski niso izrazili časti, ki jim je pripadala. Tako
sta po Zagrebu plapolali le dve ogrski zastavi. Ogrske ali ogrskega predsednika vlade se ni
slavilo. Slavili so le hrvaškega škofa Strossmayerja. Na uradnem banketu so zbrani pozdravili
in podprli kritike, ki sta jih izrekla slovaška predstavnika do zaprtja slovaške gimnazije.
Nazdravljali so tudi na združitev vseh južnih Slovanov. Laibacher Zeitung je ob tem pripomnil,
da so Madžari bili v zelo neprijetnem položaju, ker ostali narodom niso imeli kaj nuditi, razen
hegemonije. Nekega bratskega odnosa, o katerem so pisali madžarski časniki, Laibacher
Zeitung ni videl.1154
Baernreither je Madžarom zameril, da so zasledovali le izključno lastne interese. Zato
je želel Madžare, kolikor je le bilo mogoče, držati vstran od Bosne in Hercegovine.1155 Svoje
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stališče je moral spremeniti s prvo balkansko vojno, ki je postavila Avstro-Ogrsko pred nova
dokončana dejstva. Tako je postal mnenja, da bi se morali Nemci in Madžari zbližati, če so
hoteli ohraniti državo.1156 To je seveda bilo lažje rečeno kot storjeno. Že novembra 1912 je
ogrskim politikom ponovno očital, da so vodili le politiko za 300 magnatskih družin. Primer je
bil vprašanje carinske unije s Srbijo.1157
Po letu 1867 je bilo močno mnenje med nemško levico po čim večji in jasni delitvi
države na dva dela. To je potrebno razumeti v duhu, da so se hoteli znebiti močnih Madžarov.
S krepitvijo slovanskega vpliva v Cislitvaniji so postajali ti vedno večja in primarna grožnja
nemške levice. Svoje so dodale vedno močnejše in samostojnejše balkanske države s svojimi
težnjami. Omenil sem že, da so se z isto grožnjo začeli vedno bolj srečevati tudi na Ogrskem.
Madžari so imeli namesto Čehov Slovake, prav tako Srbe in Romune. Posledično so se
razbremenili odnosi med Nemci in Madžari. Težave teh dveh entitet so se umaknile novim
težavam. Kmetovalci so na nek način orali ledino in prvi našli skupni jezik. Med kmetovalci je
bilo veliko članov, ki so bili tudi člani drugih nemških klubov. Preko njih je nato tudi stekel
kontakt. Mladonemci so podpirali idejo skupnega boja z Madžari. Alpski avtonomisti so
pogosto zagovarjali samostojen boj. Wolf in Dobernig sta prva začela opozarjati, da se mu na
Ogrskem, po zmagi Tisze leta 1910, ni bilo mogoče izogniti. Drug adut, ki ga je imel Tisza, so
bili dobri stiki z Nemčijo. Na nemški levici so počasi začeli razmišljati o uvedbi neke »vrhovne«
skupščine, ki bi zastopala obe polovici države.1158
O Madžarih slovenski politiki niso imeli pozitivnega mnenja. Klun je leta 1896 v
deželnem zboru svoje poslanske kolege svaril pred Madžari. Opozoril je, da so Madžari
zasledovali le lastne interese in si prisvojili kranjsko Reko. Izrazil je prepričanje, da bi
prebivalstvo Žumberka in Marijinega Dola, v primeru priključitve k Ogrski, prišlo iz »dežja
pod kap«. Zato je izrazil prepričanje, da bi za prebivalstvo obeh pokrajin bila boljša možnost
priključitve h Kranjski. 1159 Tavčar se je sicer zavzemal za primerno odškodnino ter bil
pripravljen obe pokrajini odstopiti Ogrski, a je bil mnenja, da so se Madžari obnašali vzvišeno
in bili priviligirani.1160
Ustavoverni veleposestniki so bili zelo kritični do Madžarov, kritizirali so njihov odnos
do skupne države. Kritizirali pa so tudi njihov odnos do ostalih narodov ter bili mnenja, da so
jim kratili pravice po enakosti.
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18.5 Češka
Čehi so odločno zavrnili dualizem ter zahtevali za češki deželi enak položaj, kot ga je
uživala Ogrska. Niso bili pripravljeni sprejeti nobenega kompromisa ter so pričeli politični
bojkot. Leta 1871 je Hohenwartu skoraj uspelo skleniti kompromisni sporazum, a sta ga
preprečila Beust in Gyula Andrassy. Šele Taaffeju je leta 1879 uspelo Čehe prepričati v vrnitev
na Dunaj.1161
Laibacher Tagblatt se je leta 1868 zelo kritično razpisal o Čehih in njihovem
izsiljevanju. Kritika ni bila namenjena zahtevam, ampak načinu, kako so to Čehi poskušali
doseči – z bojkotiranjem državnega zbora. V časniku so bili mnenja, da bi vlada morala
češkemu ljudstvu predstaviti način delovanja parlamentarizma. Tako bi po njihovem mnenju
češko ljudstvo spoznalo, da je bil način boja, kot so ga izbrali njihovi predstavniki, napačen. V
časniku so bili mnenja, da bi Čehi lažje dosegli svoje zahteve s konstruktivnim sodelovanjem
v parlamentu.1162
Konstruktivno politiko in ne razdiralno oz. negacijsko, kot jo je imenoval Laibacher
Tagblatt, so ponovili tudi v drugem članku. Pri tem je Laibacher Tagblatt izrazil mnenje, da so
si narodi s tako politiko škodili sami sebi. Pri tem so navedli vrsto primerov od Čehov do
Slovencev.1163
Nato so se pričela pogajanja med grofom Hohenwartom ter njegovim klubom in s Čehi
na čelu, kjer sta bila František Ladislav Rieger in Jindřich Jaroslav Clam-Martinic. Pogajanja
seveda niso ostala tajna. Ostala je tajna vsebina. Ko je tudi ta bila razkrita, je to prineslo za vse
ostale Slovane in s tem tudi za Slovence razočaranje. Ti so namreč upali, da bi Čehi upoštevali
tudi njihove želje in jih vnesli v pogajanja. Laibacher Tagblatt se je ponorčeval iz slovanske
solidarnosti. Pogajanja so pokazala, da so se Čehi namreč borili izključno za svoje lastne
interese. Priznali so ustavo in priznali so dualizem. S slednjim so prekrižali načrte Slovencev,
ki so računali na skupnost južnih Slovanov, dualizem je pri tem predstavljal največjo oviro.
Laibacher Tagblatt je ob tem tudi komentiral, da so se slovenski politiki krepko zmotili, ko so
želeli voditi skupno politiko s Čehi in Hrvati.1164
Ob prelomu stoletja je prišlo na Češkem do hudih nacionalnih bojev med Nemci in Čehi.
Kranjski ustavoverni veleposestniki so obsojali stanje na Češkem. Pod vodstvom Schwegla so
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bili mnenja, da bi bilo potrebno priznati potrebe vseh narodov in težave reševati skupaj in to na
miren način.1165
Barnreither je med balkanskimi vojnami spoznal, da je Avstro-Ogrski grozil razpad in
grožnja s strani balkanskih držav. Posledično je tudi obžaloval, da je izravnalni predlog za
Češko zašel v slepo ulico. Obsodil je medsebojna obtoževanja, ki po njegovem mnenju niso
bila produktivna. Menil je, da so morali Nemci ohraniti državo, kajti nobena na dolgi rok ni
prenesla nacionalnih trenj znotraj sebe.1166

19. Zunanjepolitična usmeritev ustavovernih veleposestnikov
V kranjskem deželnem zboru se o zunanji politiki ni veliko razpravljalo, saj to ni bilo v
pristojnosti deželnega zbora. Ustavoverni veleposestniki so se tega praviloma držali. Občasno
je vendarle kakšen slovenski poslanec pojasnjeval zunanjo politiko. Posledično je večina idej
in razprav potekala preko časnikov.
Nemci so videli krepitev svojega položaja v Avstro-Ogrski z naslonitvijo celotne države
na Nemčijo. Slovani so seveda v tem videli največjo grožnjo in so favorizirali naslonitev na
Rusijo.1167 Na Ogrskem je agresivna politika magnatov1168 na podlagi ilirske ideje – združitev
južnih Slovanov v eno državo oz. tretjo Avstro-Ogrsko enoto – k sodelovanju prisilila katoliške
Hrvate in pravoslavne Srbe.1169 Vladni krogi na Dunaju so videli dosego trializma z dokončno
rešitvijo vprašanja statusa Bosne in Hercegovine. Bosna in Hercegovina sta prispevali ogromen
delež slovanskega prebivalstva. Na ta način so hoteli kasneje načrtno doseči preoblikovanje
cele Avstro-Ogrske. Računali so na omejitev srbske agitacije v Bosni in ostalih delih
monarhije.1170
V 19. stoletju je Balkan bil žarišče nemirov. Dogajale so se pomembne tektonske
spremembe, ki so silile velesile, da so se ubadale z njim. Velika Britanija se je vedno manj
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ukvarjala z balkanskimi zadevami. Ker je imela interese na Bližnjem vzhodu, ki je bil takrat v
osmanskih rokah, se je posredno morala vpletati. Trgovski interesi v Turčiji so jo ponovno silili
k ubadanju z Balkanom. Nič drugače ni bilo s Francijo in Nemčijo. Gospodarski interesi so ju
ponovno vlekli v vrtinec konfliktov.
Drugače je bilo z Avstro-Ogrsko. Po združitvi Italije in Nemčije za Avstro-Ogrsko na
zahodu in severu ni bilo več prostora. Avstro-Ogrski je tako ostal samo Balkan. Samo še tja se
je lahko širila in to mnenje je prevladovalo od petdesetih let naprej.1171 V 19. stoletju je še vedno
prevladovala miselnost, da edino ozemeljska ekspanzija nekaj pomeni! Hkrati je Turčija tudi
za Avstro-Ogrsko predstavljala velik gospodarski potencial! Problem Avstro-Ogrske je bilo
gospodarstvo, saj je bila med najbolj šibkimi velesilami. Njena industrijska moč je bila daleč
za drugimi. 1172 Pomembno dejstvo je tudi, da je Avstro-Ogrska imela znotraj svojih meja
ogromno slovanskega prebivalstva. To je bilo izrazito zapostavljeno in v neenakopravnem
položaju glede na nemško in madžarsko prebivalstvo. Zato je določen del slovanske inteligence
gojil idejo o ilirizmu1173 in panslavizmu.1174 To je poskušala izkoristiti Srbija.1175
Izrazit nacionalizem balkanskih državic je posledično pomenil, da se je Avstro-Ogrska
začela bati za svoj položaj v tem delu Evrope. Zavedajoč se svoje šibkosti je začela gojiti idejo
o omejevanju nacionalizma v balkanskih državicah s preprečitvijo njihovega vzpona. Pri tem
je hotela Avstro-Ogrska igrati na karto status quo. 1176 Ohranitev stanja je bilo možno in
pogojeno z ohranitvijo položaja šibke Turčije. Tako je Turčija postala naravni zaveznik AvstroOgrske in Avstro-Ogrska jo je pričela podpirati.1177
Italija je bila v drugačnem položaju. Njen interes je bil osvojitev dela Balkana. Njena
fašistično-iredentistična politika je sprejemala Balkan za del rimskega imperija, ki ga je
nameravala ponovno vzpostaviti. Zato je njen interes bil ob slabitvi balkanskih državic in
Turčije tudi slabitev Avstro-Ogrske.
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Ruski cilj je bila zasedba Bosporja in s tem trajno odprta pot v Sredozemsko morje za
rusko črnomorsko floto. Hkrati se je Rusija trudila preko balkanskih državic krepiti svoj položaj
na Balkanu in s tem slabiti na eni strani Turčijo, na drugi strani Avstro-Ogrsko.1178
Nemčija je v JV Evropi zasledovala le sekundarne cilje. Bila je geografsko oddaljena,
da bi lahko imela ozemeljske koristi. Poleg tega je bila še vedno pod močnim vtisom Otta von
Bismarcka. Že Bismarck je izrazil bojazen, da bo Avstro-Ogrska Nemčijo zaradi svoje
balkanske politike potegnila v vojno, ki za Nemčijo ne bo imela nobenega smisla.1179 Ta strah
je nato ostal zakoreninjen v glavah Nemcev. Tako je nemški veleposlanik v Turčiji svojemu
avstro-ogrskemu kolegu dejal ob aneksijski krizi: »… ti dve mali državici (op. a. mišljeni sta
Črna gora in Srbija) bi lahko naredili kakšno noro potezo …«1180
Politika Avstro-Ogrske je bila, v nasprotju s politiko Črne gore, imperialna, želeli so
dobiti Črno goro pod svoj vpliv; doseči Lovće, železniško traso do Albanije (in naprej do
Soluna) ter prosto morsko pot. Črna gora je s knezom (od 1860) in kasneje s kraljem (od 1910)
Nikito ves čas igrala dvojno igro: izigravanje Avstro-Ogrske, ruske, srbske in italijanske strani
s ciljem pridobivati podporo in koncesije. Tako se je Črna gora nagibala na to ali ono stran.
Spor z Avstro-Ogrsko je bil okoli Hercegovine in severne Albanije. Oboje je Črna gora štela za
svoje ozemlje. Zelo vprašljiva je bila zahteva po Skadru (Scutari, Skutari, Iskodra, Shkodër), ki
je bil popolnoma albanski!1181
Srbija je živela pod vtisom besed nemškega pisca Schummana, ki je zapisal Griff nach
Südosten, torej različico nemškega Drang nach Osten in je pomenilo politično interesno
opredelitev. Ta pojem si je Srbija razlagala kot največjo grožnjo svojim težnjam po razširitvi
svojih meja. Še več, po njenem prepričanju bi Avstro-Ogrska Srbijo enostavno posrkala vase,
kot je to storila z Bosno. Naj povzamem besede Mitrovića, kaj bi doletelo Srbijo: »… prva in
največja žrtev (op. a. Avstro-Ogrske) težnje na JV (op. a. bi bila Srbija).«1182
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Avstro-Ogrska je od šestdesetih in sedemdesetih let 19. stoletja dalje v glavnem
zasledovala štiri cilje: omejitev naraščajoče srbske in ruske moči, širitev vpliva na Albanijo in
pot v Solun.1183
V ta namen je Avstro-Ogrska, kakor tudi druge evropske velesile, po Balkanu in še
posebej v Albaniji, novačila dijake, ki bi se jih splačalo štipendirati ter šolati v Avstriji. Na
terenu so to nalogo prevzela konzularna predstavništva. Kriterije niso predstavljale samo
sposobnosti kandidata, ampak tudi to, kakšne družinske vezi je s seboj prinašal. Posebej so bili
priljubljeni sinovi trgovcev in lokalnih veljakov. Preko šolanja so nato kandidati spoznali
nemški jezik in vzpostavili stike. Poleg tega pa se jih je tudi sicer poskušalo navdušiti ter
narediti za simpatizerje Avstro-Ogrske.1184
Ustavoverni veleposestniki so v šestdesetih in sedemdesetih letih 19. stoletja podpirali
miroljubno zunanjo politiko.1185 Vseevropsko vojno, ki je že takrat visela v zraku, so ocenjevali
kot uničujočo, ki bi pokopala tudi Avstrijo. Zato so se tudi oklepali trozveze.1186
Leta 1884 so ustavoverni veleposestniki preko časnika Laibacher Wochenblatt
opozarjali na nasprotnost zunanje in notranje politike. Navznoter se je krepil slovanski tabor,
ki se je zavzemal za navezo z Rusijo in ostalimi slovanskimi narodi ter bil proti navezi z
Nemčijo in Italijo. Zunanjepolitično se je Avstro-Ogrska povezovala ravno obratno. Časnik je
označil takšno stanje za nevarno, čeravno je zunanja politika bila izključno v domeni cesarja in
politični klubi nanjo niso imeli vpliva.1187
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19.1 Osmanski imperij
Osmanski imperij, splošno tudi Turčija, v 19. stoletju ni več predstavljal velesile. Skozi
celotno 19. stoletje je izgubljal ozemlje na račun osamosvojitev in izgubljenih vojn.1188
Zaradi številnih izgub se je med Turki pričelo gibanje mladoturkov. Veljali so nekako za
preporoditelje Turčije, ki bodo zaustavili njen zaton. Aneksija Bosne in Hercegovine leta 1908,
neodvisnost Bolgarije in slabo gospodarsko stanje Turčije, je pokazalo, da tudi mladoturki niso
bili sposobni reformirati države. Zato je Pallavacini, Avstro-Ogrski veleposlanik v Turčiji, leta
1910 poročal, da je bil ugled mladoturkov na tleh. Hkrati z njimi tudi ugled turške ustave.
Prebivalstvo Turčije je pričelo povezovati korupcijo z mladoturki.1189 Mladoturke je povrhu
vsega skrbelo, da bodo na silo rešena tudi vsa ostala nerešena vprašanja, tako tudi kretsko.1190
V Avstriji je Turčija stoletja veljala za njihovega sovražnika. Celo je dobila naziv »dedni
sovražnik«. Z njenim upadom moči se je pojavil novi izraz: »bolnik ob Bosporju«.1191 Turčijo
so začeli označevati kot zaostalo deželo, ki je bila napol »civilizirana« in »barbarska«.
Bleiweis je v okviru razprave o ljubljanski realki poudaril, da so zahtevali le »majhno« stvar
in da se celo na Turškem kaj takšnega ne dogaja. S slednjo primerjavo je prebudil celotno
dvorano, tako na levi kakor desni. Za pomiritev je moral zvoniti zvonec.1192
Drug primer je Tavčar. Ob aferi Komljanec je Tavčar postopanje državnih organov označil
za neustavno in nekorektno. Vse skupaj pa primerjal z ureditvijo v Turčiji.1193 Tako, da je v
njegovih očeh Turčija veljala za državo, kjer so lokalni mogotci krojili pravo po svoji meri in
postopali nekorektno napram prebivalstvu.
Odnos do Turčije, kot države in njene usode, se je začel spreminajti po veliki zmagi Rusije
nad njo. Odločujoče je pri tem bilo spoznanje, da je Rusija narekovala mir izključno v lastnem
interesu, katerega cilj je bil doseči hegemonijo na Balkanu, Egeju in zahodni Anatoliji. Rusija
je menila, da ravna prav, saj je zmago dosegla samostojno s pomočjo balkanskih zaveznic.
Ostale velesile, razen Nemčije, so se zbale za svoje lastne interese in vpliv v Turčiji. Posledica
je bil berlinski kongres leta 1878.1194
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Tudi Avstro-Ogrska je spremenila svoj odnos do Rusije in Turčije. Enako so ravnali tudi
ustavoverni veleposestniki. Zlom in razkosanje Turčije bi koristil le Rusiji in njenim
zaveznicam balkanskim državicam. Prelevili so se v zagovornike nadaljnjega obstoja
Turčije.1195 Schwegel je bil mnenja, da bi Turki morali čim bolj dolgo varovati Bospor pred
Rusi.1196
Laibacher Tagblatt in ustavoverni veleposestniki so zagovarjali obstoj Turčije še iz enega
razloga. Kosanje Turčije na berlinskem kongresu jim je namreč dalo misliti, da bi se v
prihodnosti kaj hitro lahko kaj takšnega zgodilo tudi Avstro-Ogrski. Še je bil živ spomin na
izgubo Lombardije. Italija je hotela še več. Prav tako bi lahko Rusija zahtevala Galicijo.1197
Torej so pričeli zagovarjati obstoj Turčije iz povsem pragmatičnih razlogov.

19.2 Nemčija
Rivalstvo med Prusijo (kasneje Nemčijo) in Avstro-Ogrsko je zaključil avstro-ogrski
zunanji minister Andrássy.1198 Leta 1879 sta državi sklenili zavezništvo.1199
Kljub dobrim odnosom na državni ravni je na Kranjskem ostalo zakoreninjeno sovraštvo
do Prusov. Leta 1890 je v deželnem zboru potekala razprava okoli afere Komljanec,1200 ki ga
je branil Tavčar. Ustavoverni veleposestniki so zahtevali njegovo razrešitev. Zastopnik mesta
Kočevja, ustavoverni veleposestnik Braun, je Komljancu očital, da je ob deželni proslavi
kranjskega orla razglasil za pruskega, kar je kasneje bilo ovadeno s strani okrožnih oblasti.1201
Slednje nam dokazuje, da je za ustavoverne veleposestnike bil velik greh, nepatriotsko dejanje
in izdajstvo, če je kdo poveličeval Nemčijo.
Hribar zvezi Berlin-Rim-Dunaj ni pripisoval dolgega obstanka. Bil je mnenja, da se je
Avstrija lahko ubranila ekspanizma Nemčije le z oporo na Slovane.1202 Šuklje se ni strinjal s
Hribarjem, da bi se lahko Avstrija ubranila le s Slovani in bil mnenja, da je bila močna le, če so
vsi narodi med seboj sodelovali.1203
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Laibacher Tagblatt in s tem ustavoverni veleposestniki so zagovarjali trojno alianso in
še posebej zavezništvo z Nemčijo, ker so bili mnenja, da je Nemčija igrala z odprtimi kartami
in ni zasledovala nekih prikritih lastnih interesov. Diametralno so imeli mnenje o Rusiji in
Franciji.1204
Laibacher Tagblatt je posebno nevarost pripisoval panslavizmu. Ta bi po njihovem
mnenju izbruhnil v obliki upora ravno v času vojne z Rusijo, s čimer bi bila Avstrija paralizirana
ter se tako nesposobna ubraniti nevarnosti od zunaj. V Laibacher Tagblatt so videli v Nemčiji
močno zaveznico, ki bi pomagala Avstriji v primeru spora z Rusijo in s tem proti panslavizmu.
Rešitev so zato videli le v tesnem zavezništvu z Nemčijo. Avstrija bi tako, četudi bi bila vojaško
vezana na Balkanu, imela zaščiten hrbet. Rusija sama ne bi upala tvegati spopada z dvema
državama.1205
Takšni in podobni članki so vzpodbujali politične nasprotnike, da so obtoževali
Laibacher Tagblatt prusofilstva. Kar je ta zanikal in poudaril, da bi raje videl združitev Nemčije
pod habsburškim žezlom kot pod Hohenzollerji. To ni bilo več mogoče in krivec je bil
Napoleon, ki je Avstrijo izključil iz Nemške oz. Renske zveze. Združitev Nemčije je bilo
dejstvo in zmaga Francije nad Prusijo tega ne bi zaustavila. Še manj bi francoska zmaga prinesla
korist Avstriji.1206
Pomembna je še misija Baernreitherja 20. marca 1913. Baernreither je odpotoval v
Nemčijo potipat tamkajšne vzdušje in mnenje do vojne na Balkanu. Očitno je bil njegov cilj
zagotoviti oz. pridobiti nemško izjavo po pomoči v primeru Avstro-Ogrskega konflikta na
Balkanu ter pridobiti zunanjepolitične informacije. Iz pisma ni razvidno, kdo je poslal
Baernreitherja na to misijo ter s kom se je sestal. Zagotovo je potoval neuradno v imenu
zunanjega ministra. Neimenovani nemški sogovornik mu je zagotovil nemško zvestobo do
Avstro-Ogrske, a ga hkrati opozoril, da bi vsak konflikt imel posledično vojno za Nemčijo in
to na treh frontah. Odnos med Veliko Britanijo in Nemčijo se je zboljševal, a potrebovali so
več časa. Kljub temu bi v primeru konflikta leta 1913 Velika Britanija po oceni nemškega
kolega začela vojno z Nemčijo. Glavnina vojne z Rusijo bi padla na Nemčijo. Avstro-Ogrska
bi imela glavno fronto na jugu oz. Balkanu. Nato mu je nemški kolega zastavil vprašanje, kaj
hoče Avstro-Ogrska s Srbijo. Jo anektirati? V takšnem primeru bi dobila tako maso
pravoslavnih Slovanov, ki je ne bi mogla pogoltniti, ne da bi se ji zataknilo. V vsakem primeru
bi s tem Avstro-Ogrska postala slovanska država in njeno zavezništvo z Nemčijo bi lahko bilo
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ogroženo, a ne iz nemške, temveč iz Avstro-Ogrske strani. Mišljena je želja slovanskih narodov
po zavezništvu z Rusijo in ne Nemčijo. Nemški kolega je zato svetoval, da bi se Avstro-Ogrska
s Srbijo sporazumela in s tem onemogočila srbsko iredento. Avstro-Ogrska je namreč imela 5
milijonov Srbov in Hrvatov. Nemški sogovornik je navedel Romunijo in njeno iredento, ki je
bila onemogočena v Translitvaniji z dobrimi odnosi med državama. Rusija je bila pripravljena
dati Skadar Albaniji, če bi Srbi dobili Djakovo. Ob tem je opozoril, da ko bi bil Skadar enkrat
zaseden, bi ga težko bilo odtujiti Črni gori. In kdo bi naj to izvedel? Zaradi Djakova vojna ni
bila vredna. Po mnenju nemškega sogovornika je Rusija že januarja 1913 bila pripravljena na
demobilizacijo, a tega takrat Avstro-Ogrska ni hotela. Baernreither je podal Avstro-Ogrski
predlog, naj Solun postane svobodno pristanišče ali pa pride pod Bolgare, če bi Bolgarija
Romuniji odstopila Silistrijo. Nemški sogovornik je bil proti. Menil je, da je Avstro-Ogrska
vodila napačno računico z Bolgarijo, ko jo je podpirala. Bolgari so namreč bili finančno
popolnoma odvisni od Francije. Solun v grških rokah bi bil odprto pristanišče. Od Bolgarije to
ni bilo možno pričakovati. Ko je Avstro-Ogrska podpirala Bolgarijo, je tvegala zamero pri
Grkih in Srbih. Nemški sogovornik je menil, da bi že ob izbruhu vojne morala Avstro-Ogrska
zasesti Sandžak in Rusija ne bi odreagirala. Marca 1913 je že bilo prepozno. Baernreitherja je
spravil v neprijetni položaj, ko ga je vprašal, kdo je vodil zunanjopolitiko Avstro-Ogrske – zelo
dobro je bil poučen o tem, kako so stvari potekale na avstro-ogrskem zunanjem ministrstvu.
Nato je še opozoril Baernreitherja, da je Francija imela pripravljenih 5–6 milijard finančnih
sredstev za vojno, Nemčija le 2,5 milijarde. Nemški sogovornik je še opozoril, da Čehi očitno
niso imeli dobrih zvez z Rusi in Srbi; so pa Bolgari in Srbi, ki so študirali v Avstro-Ogrski,
imeli dobre zveze s Češko Slovo, ki je bila organ Klofača.1207
Iz dokumentov in člankov je razvidno, da so ustavoverni veleposestniki zagovarjali
zavezništvo z Nemčijo iz pragmatičnih razlogov. Njihova lojalnost je veljala Avstro-Ogrski in
Habsburžanom.

1207

Baernreither, Dnevnik, Bd. XI., 60–62.
322

19.3 Italija
V 19. stoletju se je na Apeninskem polotoku pričelo italijansko narodno prebujanje,
katerega cilj je bilo oblikovanje italijanske nacionalne države. Največji nasprotnik je bila
Avstro-Ogrska, saj je imela številne pokrajine, ki so jih Italijani šteli za svoje. Leta 1859 AvstroOgrska izgubi Lombardijo.1208 Leta 1866 tudi Benečijo.1209 Po izjavi Schwegla je združitev
Italije presenetila avstrijske politike ter diplomate.1210
Leta 1871 je postal zunanji minister ogrski ministrski predsednik grof Julius Andrássy
(1823–1890). Andrássy je začrtal novo zunanjepolitično smer Avstro-Ogrske, ki je ostala
veljavna do razpada države. Namesto na italijanski in nemški prostor je preusmeril težišče
zunanje politike na Balkan. Hkrati je pričel gojiti dobre stike z Nemčijo. Posledica zunanje
politike je bila, da se je končalo stoletno rivalstvo med Avstrijo in Prusijo (tedaj Nemčijo). Na
berlinskem kongresu leta 1878 je Andrássy prejel še mandat nad Bosno in Hercegovino ter s
tem dosegel vse svoje zastavljene cilje.1211
Nemčija je imela dobre odnose z Balkanom in Turčijo, kar je od začetka blagodejno
vplivalo tudi na Avstro-Ogrsko in njen odnos v tem delu Evrope. Tako je Avstro-Ogrska imela
prijateljski odnos s Srbijo in Romunijo. Preko Nemčije je stopila tudi v zavezništvo z rivalom
Italijo, leta 1882. Kako pomemben faktor je bila Nemčija, nam kaže naslednja izjava
romunskega kralja po podaljšanju zavezniške pogodbe s Trozvezo leta 1892, noben Romun ne
bi podpisal pogodbe, šele pristop Nemčije je to omogočil.1212
Po letu 1871 se je odnos Avstro-Ogrske in Italije pod vplivom Nemčije izboljšal.1213
Leta 1882 so vse tri države stopile v zavezništvo imenovano Trozveza. Avstro-ogrskaitalijanska nasprotja so ostala, saj so se interesi križali tako na Balkanu kakor v Turčiji. Posebej
pomemben faktor je bil italijanski iredentizem ter hlastanje po slovenskem ozemlju.1214
Velik nasprotnik italijanskih iredentistov so bili tudi ustavoverni veleposestniki. V
Laibacher Tagblatt so se leta 1878 razburjali nad demonstracijami, ki so potekale v Italiji, kjer
so demonstranti zahtevali »osvoboditev zatiranih« zamejcev na Tridentinskem in okolici Trsta
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z vojaško intervencijo. Demonstracije so organizirali italijanski garibaldinci, 1215 ki so ime
dobili po združitelju Italije generalu Garibaldiju. Na demonstracijah so sodelovali tudi vidni
predstavniki skupnosti. Časnik je menil, da so Italijani pozabili na vojaško moč Avstro-Ogrske
in napovedali Radetzkega II.1216
Leta 1880 je umrl italijanski general Guiseppe Avezzano. Bil je med drugim tudi
predsednik združenja iredentistov – Italia irredenta. Na pogrebu je imel Matteo Renato
Imbriani, ki je uradno zastopal iredentiste na pogrebu, provokativni govor. Italijanski
predsednik vlade Benedetto Cairoli je na pogrebu bil eden izmed nosačev pogrebnega prta, kar
je Laibacher Tagblatt označil za škandalozno. Časnik je iredentiste prepoznaval škodljive za
okolje, saj so hujskali za vojno z Avstro-Ogrsko. Držo italijanskega predsednika vlade je
označil za tipično italijansko, ki je poznala dva obraza.1217
Zaradi napetega stanja je Avstro-Ogrska povečala število vojakov na Južnem Tirolskem
in Italija je pričela graditi obrambne linije ob Gardskem jezeru. V italijanskih časnikih so se
pojavile obtožbe, da je Avstro-Ogrska zasledovala agresivno politiko. Laibacher Tagblatt je to
zavrnil in poudaril, da so v Italiji razne grupacije in še posebej iredentisti ves čas hujskali proti
Avstro-Ogrski.1218
Tavčar je leta 1890 izrazil negativno mnenje o Italiji in trozvezi. 1219 Poudaril je življensko
povezanost slovenskega naroda z Avstrijo in dal črno napoved: »Trojna alijanca je sicer sedaj
v modi, ali lahko se že dandanes prorokuje, da bodo napočili kdaj časi, ko bode latinski element
kakor povodenj obkrožil južno Avstrijo, in ko se bosta morali dinastija in država v teh
pokrajinah z napetimi vsemi močmi boriti za svoj obstanek. Moja želja je, da bi o isti dobi
zjedinjeni Slovenci kakor zid stali ob laški meji, in da bi se takrat ne pokazalo, kaki grobokopi
za Avstrijo so bili ti nemški ministri ...«1220
Hribar zvezi Berlin-Rim-Dunaj ni pripisoval dolgega obstanka. Dejal je, da se bo
ponovilo leto 1866, ko bodo ponovno napadli Avstrijo, ker je pač narodnostna ideja preveč
1215
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močna. Navzoče je vprašal, kdo bo tedaj branil Avstrijo in kar ponudil odgovor: ponovno
Slovani. Ob tem je navedel, kako so Čehi leta 1866 zavrnili ponudbo Bismarcka po odcepitvi
od Avstrije. Nekaj podobnega je po njegovem bilo leta 1848, ko so upor Madžarov zatrli Rusi.
Tako je prišel do sklepa, da se je Avstrija lahko ubranila ekspanizma Italije le z oporo
Slovanov.1221
Krek je leta 1898 zahteval ločitev od Nemčije in Italije ter zbližanje z Rusijo.1222
Odnos do Italije je bilo poglavje zase. Na državni ravni so se našli tako skupni, kakor
povsem nasprotujoči si interesi. Problematični so bili italijanski apetiti po alpskih deželah,
Balkanskem polotoku, Jadranu, ki so ga mimogrede imenovali »mare nostro«, in Bližnjem
vzhodu. V kolikor bi teklo vse gladko, po italijanskih načrtih in ne bi bilo drugih sovražnikov,
bi Italija Avstro-Ogrsko pogoltnila. Italijanska, predvsem vojaška, nezmožnost uresničiti takšen
načrt, jo je silila k sodelovanju z njo. Avstro-Ogrska se je ob položaju morala prav tako
povezovati z Italijo. Še posebej po sklenjenem trojnem paktu. To še zdaleč ne pomeni, da sta si
državi zaupali. Tirolski Nemci so bili absolutno proti Italijanom.1223 Italijanski apetit po tej
pretežno nemški deželi, ki se je kazal v agresivnem nastopu, je dajal vedeti, kakšno usodo je
Italija namenila anektiranim deželam z neitalijanskim prebivalstvom – vse bi poitalijanili.
Ostali del nemške levice je poskušal iti z roko v roki z Italijani proti Slovanom, a se je ohladil,
ko Italijani niso podprli nemške levice v boju proti celjski gimnaziji. Hkrati je nastal še problem
italijanske pravne fakultete v Innsbrucku. Kljub temu je podpora Italijanom med nemško levico
ponovno narasla in leta 1909 so celo podpirali ustanovitev pravne fakultete v Trstu. Le Tirolci
so ostali proti (Erler in Wastian). Strinjam se z mnenjem Höbelta, da gre to pripisati bojazni
pred južnimi Slovani.1224 Hkrati je nemška levica zaprla fronto z Italijani v Innsbrucku in odprla
fronto v Trstu med Italijani in Slovenci. Ogroženi so postali tudi Hrvati.
Člani nemške levice na Spodnjem Štajerskem in Kranjskem so videli nevarnost tako v
Italiji kakor pri južnih Slovanih. Po balkanskih vojnah je Marckhl videl večjo nevarnost v
Slovanih kot Italijanih.1225 Baernreither se je vprašal, komu bo pripadal Trst in kaj se bo zgodilo
z Nemci, če se jih bo odrezalo od morja. Baernreither se je namreč zavedal problema
iredentizma in italijanskih zahtev po Trstu.1226
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Laibacher Tagblatt in s tem ustavoverni veleposestniki so nasprotno zagovarjali
trozvezo in še posebej zavezništvo z Nemčijo. Bili so mnenja, da je Nemčija igrala z odprtimi
kartami in ni zasledovala prikritih lastnih interesov. Ta argument v primeru Balkana deloma
tudi drži. Diametralno mnenje so imeli o Rusiji in Franciji. Rusija si je poskušala podjarmiti cel
Balkan. Francija je iskala le finančne interese.1227

19.4 Francija
Po mnenju ustavovernih veleposestnikov je Francija zasledovala le en cilj – ponovno
doseči primat v Evropi. Sekundarni cilj je bilo maščevanje Nemčiji oz. Prusiji za poraz, ki ji ga
je ta prizadejala leta 1871. Francija je bila pripravljena sprejeti kompromis oz. zavezništvo z
vsako državo s ciljem škoditi Nemčiji. Rusija in Francija bi si razdelili plen. Avstrija bi ostala
izročena na milost in nemilost obema velesilama. Najprej bi Rusija odvzela Avstriji Galicijo,
nato bi se odcepili še južni Slovani. Francija bi ostala edina prava velesila v srednji Evropi.1228

19.5 Rusija
Rusko-avstro-ogrski odnos je bil dober do krimske vojne 1853, ko se Avstro-Ogrska
zaradi svojih lastnih interesov na Balkanu ni postavila na stran Rusije. V zgodovinopisje se je
to zapisalo kot politika Nehvaležnosti – Undankbarkeit.1229 Šest let kasneje je Avstro-Ogrska
izgubila bitko pri Solferinu v Italiji. Rusija se je maščevala na diplomatskem področju in ni
podprla Avstro-Ogrske.1230
Pod vplivom Nemčije so se odnosi med Rusijo in Avstro-Ogrsko po letu 1871 pričeli
zboljševati. Na berlinskem kongresu leta 1878 se je potrdilo, da Avstro-Ogrska v Rusiji vidi
svojo največjo tekmico na Balkanu.1231
Odnos med obema državama se je za kratek čas izboljšal šele pod avstro-ogrskim
zunanjim ministrom Aloisom Lexa pl. Aehrenthalom, ki je nastopil leta 1906.1232

1227

Österreich nach Aussen, Laibacher Tagblatt, 13. 12. 1870, 1 in 2.
Österreich nach Aussen, Laibacher Tagblatt, 13. 12. 1871, 1 in 2.
1229
Več avtorjev, Ballhausplatz 2, 24–26; Sean McMeekin, The Berlin-Baghdad Express: The Ottoman Empire
and Germany`s Bid for World Power, Penguin books, London 2010, 56.
1230
T. G. Otte, `Knavery or Folly`?: The British »Official Mind« and the Habsburg Monarchy 1856–1914, A Living
Anachronism?: European Diplomacy and the Habsburg Monarchy, ur. Höbelt L. & Otte T. G., Böhlau, Wien
2010, 126; Več avtorjev, Ballhausplatz 2, 26.
1231
Več avtorjev, Ballhausplatz 2, 29 in 30; MacKenzie, The Serbs and Russian Pan-slavism 1875–1878, 324;
Melik, Slovenci, 488.
1232
Franz Adlgasser (Hg.), Die Aehrenthals, Eine Familie in ihrer Korrespondenz 1872–1911, Böhlau Verlag,
Wien 2002, 28.
1228

326

Izmed vseh narodov Avstro-Ogrske so imeli Čehi najboljši odnos z Rusijo. Češki
politiki so v Rusiji iskali oporo in se navduševali za panslovansko idejo. Stike z Rusijo so znali
izkoristiti tudi v gospodarske namene. Tako je pred izbruhom prve svetovne vojne velik del
češkega izvoza šel v Rusijo.1233
Tudi nekateri slovenski politiki so se navduševali za panslovansko idejo in Rusijo,
recimo časnik Slovenski Narod.1234 Vendar je na Slovenskem obstajala še jugoslovanska ideja.
Ta ni bila konkurenca panslovanski ideji, temveč njen podaljšek. Tako je leta 1870 potekal v
Ljubljani jugoslovanski kongres.1235 Ustavoverni veleposestniki so se preko časnika Laibacher
Tagblatt zelo kritično odzvali. Bili so mnenja, da niso imeli več opravka s posamezniki, ampak
z med seboj povezanimi in organiziranimi grupacijami. V kolikor bi ta program bil zanešen
med širšo maso prebivalstva in bil sprejet, kar so v časniku tudi sklepali, bi to lahko vzplamtelo
v upor, ki bi presegel vse dotedanje. Mnenje časnika, da je za panslavizmom stala ruska
ekspanzistična politika pod carjem Nikolajem, se je kazalo na vseh področjih. Voditelji
panslavizma so dobivali odlikovanje ali kakšna drugačna priznanja iz Rusije. Ruska vojska se
je urila in oboroževala. Mornarica je po številu ladij zaostajala le za angleško. Železniške proge
so strateško vojaško razvejali in širili.1236 V Laibacher Tagblatt so zato izrekli bojazen, da bi
ob rusko-turškem sporu izbruhnil tudi upor slovanskih narodov v Avstriji. Rešitev so zato videli
le v tesnem zavezništvu z Nemčijo. Avstrija bi tako, četudi bi bila vojaško vezana na Balkanu,
imela zaščiten hrbet. Rusija sama ne bi upala tvegati spopada z dvema državama oz. tremi, če
prištejemo Turčijo.1237
Leta 1878 je nato tudi izbruhnila rusko-turška vojna. Slovenski časniki in politiki so
slavili ruske zmage kot svoje in zmage panslavizma.1238 Laibacher Tagblatt jih je svaril pred
takšnim idealizmom in navajal rusko hegemonijo na Poljskem. Neke neposredne koristi časnik
ni videl, če je zmagovala Rusija ali Turčija. Po njihovem mnenju se za navadno prebivalstvo
tako ali tako ne bi kaj dosti spremenilo, razen valute. Časnik je menil, da je Turčija sama izzvala
vojno s svojim vedenjem. 1239 Vojna se je končala s porazom Turčije. Rusija je narekovala
mirovni sporazum. Februarja 1879 se je v časniku Laibacher Tagblatt pojavil prvi članek na to
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temo. Rusija je zahtevala neodvisno Črno goro, Srbijo in Romunijo ter avtonomno vazalno
Bolgarijo z neodvisnim knezom. Prav tako je Rusija zahtevala morsko ožino – Dardanele –
zase. Končno bi dobila njena črnomorska flota prosti izhod v Sredozemlje. Temu je
nasprotovala Velika Britanija. Časnik je ocenil rusko zmago kot popolno. Prav tako je bil
mnenja, da so Rusi s to vojno osvojili vse zadane strateške cilje in s tem hegemonijo nad
Balkanom in Egejem.1240 Že kmalu je postalo jasno, da ostale velesile niso bile pripravljene
priznati mirovnega sporazuma in so zahtevale mirovni kongres. Slovenski časniki in politiki so
bili na strani Rusije in so zavračali idejo kongresa. Laibacher Tagblatt je branjenje ruskih
interesov označil za nepatriotsko dejanje.1241
Ustavoverni veleposestniki so videli v Rusiji eno izmed največjih tekmic in groženj za
Avstro-Ogrsko. Bili so mnenja, da bi Rusija s panslavizmom lahko povzročala nemire v AvstroOgrski. Nahujskani slovanski narodi bi nato delovali kot peta kolona. Ravno takšen scenarij je
na Balkanu namreč potekal celotno 19. stoletje na ozemljih, ki so do tedaj bila pod turško
državo. Ustavoverni veleposestniki so bili zelo kritični do idealiziranja Rusije v slovenskih
časnikih.
Slovenski politiki so v konceptu jugoslovanske in panslovanske ideje videli možnost
vzajemne pomoči med slovanskimi narodi. Pri tem so Rusiji, kot največji slovanski državi,
namenili temu ustrezno pomembno vlogo. A tudi med slovenskimi politiki in časopisnimi
članki lahko zasledimo kritična mnenja, ki so opozarjala, tako kot ustavoverni veleposestniki,
da carska Rusija ni bila ideal, po katerem bi strmeli, ne po ureditvi, ne po enakopravnosti in ne
po imperialni politiki.1242
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19.6 Srbija
Ob umoru srbskega kneza Miloša se je o Srbiji razpisal tudi Laibacher Tagblatt.
Izraženo je bilo razočaranje nad potekom in vodenjem procesa proti morilcem. Časnik je pisal
o mitih o Srbiji, ki pa so vsi izhajali iz srednjega veka. Strnil je, da kdor je želel ostati v urejenem
civiliziranem svetu, je ostal v Avstriji, kdor ne, pa je moral v Srbijo.1243
Schwegel je bil mnenja, da bi se Avstro-Ogrska morala širiti po Balkanu, saj bi tako
lahko ohranila svoj vpliv. Ob tem je v Romuniji videl nekakšno bariero, ki bi Rusiji
preprečevala širitev na Balkan. Turki bi morali čim dlje varovati Bospor pred Rusi.1244
Prvo izrazito poslabšanje odnosov med Srbijo in Črno goro na eni ter Avstro-Ogrsko na
drugi strani zabeležimo ob okupaciji Bosne leta 1878, ko je Avstro-Ogrska prekrižala srbske
interese in posegla v njeno interesno sfero. Od nasilnega prevzema prestola s strani
Karađorđevičev leta 1903 so bili odnosi konstantno hladni. Karađorđeviči so se popolnoma
naslonili na Rusijo in začeli zasledovati velikosrbsko idejo.1245
Odnos med Srbijo in Avstro-Ogrsko se je še dodatno poslabšal ob aneksiji Bosne in
Hercegovine. Takrat je de facto postalo vsem jasno, da je bila Bosna v Avstro-Ogrskih rokah.
Srbija je z nepriznanjem stanja in provokacijami do skrajne mere ohladila odnos z AvstroOgrsko. Šele 17. marca 1909 je v noti velesilam priznala aneksijo Bosne ter se uklonila volji
velesil.1246 Nemčija je ob tem bila zadovoljna z aktivno politiko Avstro-Ogrske, ker je v njej
videla vpliv trojne alianse. 1247 Francoski časniki so spoznavali nemoč Rusije. Hkrati so
kritizirali neaktivnost francoske politike.1248 Velika Britanija je bila zadovoljna z razpletom in
podprla je Avstro-Ogrsko, da je zahtevala, da naj enako stori tudi Črna gora, ki prav tako ni
priznavala aneksije Bosne.1249 Rusija je ob tem ves čas ostala navidezno nevtralna oz. pasivna.
Avstro-ogrski veleposlanik je v Rusiji ocenjeval, da je ruski zunanji minister Aleksander
Izvolski zadevo pustil odprto in bo morda prišlo celo do vojne med Srbijo in Avstro-Ogrsko.
Jasna nemška podpora Avstro-Ogrski ga je na koncu prisilila, da je tudi sam predlagal carju
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priznanje aneksije.1250 To je Rusija, 21. marca 1909, tudi storila.1251 Le nekaj dni za Srbijo.
Rusko javno mnenje je bilo globoko užaljeno in Izvolski je celo dejal, da do aneksije status quo
na Balkanu ni bil moten.1252 S tem je dal vedeti, da je status quo padel. Izvolski ni videl več
ovir za spremembe na Balkanu. Medtem je Črna gora poskušala iztržiti vsaj nekaj. Zahtevala
je dovoljenje, da bi smela v Baru izgraditi trgovsko luko.1253 Črnogorski knez Nikola je dal
zmanjšati obmejne posadke ter izrazil upanje, da bo Avstro-Ogrska opustila zaporo meje med
Črno goro in Avstro-Ogrsko.1254 Aehrenthal ohrabljen od dogodkov je vztrajal, da Črna gora
prizna aneksijo, četudi v neki blažji noti. Menil je, da Italija ni izvedla nad Črno goro
zadovoljive stopnje pritiska.1255 Ocenjeval je, da je bila italijanska politika dvolična. Italija je
nato šele 11. aprila 1909 priznala aneksijo Bosne.1256
Slovanski politiki Cislitvanije so se načeloma zavzemali za dobre odnose s Srbijo.
Nemška levica je to vedno takoj pograbila in obtožila politične nasprotnike veleizdaje ter
srbofilstva. Tako je 17. marca 1909 Marckhl v državnem zboru ostro napadel Ivana Hribarja,
ki je svaril vlado pred vojno s Srbijo. Njegovo politiko je označil kot hinavsko.1257
Slovenski politiki v Avstro-Ogrski so bili patrioti in zvesti habsburškim cesarjem.
Nikakor niso imeli cilja razdreti Avstro-Ogrske. Zato tudi niso podpirali velikosrbske ideje.
Šusteršič (Slovenska ljudska stranka) je recimo zahteval ustanovitev južnoslovanske državne
tvorbe v okviru Avstro-Ogrske, ki bi bila protiutež Veliki Srbiji.1258
Baernreither je bil pred prvo balkansko vojno prepričan, da je bilo možno srbsko
nevarnost eliminirati. Njegov koncept ni bil vojaški, ampak ideološki. Baernreither je želel z
gospodarskimi in socialnimi ugodnostmi pridobiti prebivalstvo Bosne in Hercegovine na
avstrijsko stran. Ko bi ljudje spoznali, da živijo bolje kot ljudje v Srbiji, bi nevarnost sama po
sebi prenehala. V drugi fazi bi nato sledila vcepitev patriotizma.1259
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Uspešen in hiter vojaški pohod balkanskih držav je dal Baernreitherju misliti. Preteklo
avstro-ogrsko politiko do Srbije in še posebej carinsko vojno leta 1909 je označil za napako.
Postal je prepričan, da bi Avstro-Ogrska morala tako s Srbijo kakor s Črno goro skleniti
carinsko unijo in po tej poti zavarovati svoje interese v Bosni in Hercegovini. Tu je bil problem.
Srbija je namreč po carinski vojni aktivno iskala možnost, kako priti do lastne luke. Tako je
Avstro-Ogrska zamudila priložnost Srbiji omogočiti dostop do morja preko bosanske luke.1260
Baernreither je ob vprašanju carinske unije s Srbijo nakazal še problem, in to je bila
Ogrska. Ta po njegovem mnenju ne bi pristala na carinsko unijo s Srbijo, saj so ogrski politiki
delali politiko le za 300 magnatskih družin. Negativno je ocenil tudi delo zunanjega ministrstva,
ki je po njegovem mnenju v zadnjih letih naredilo ogromno napak, ki so se leta 1912 maščevale.
Navedel je primer iz carinske vojne leta 1909, ko je Milovanović prišel k Aehrenthalu, da bi
dosegel vsaj delni dogovor o uvozu mesa. Aehrenthal o tem ni hotel slišati, saj je hotel Srbijo
uničiti. V praksi ni storil ničesar, saj bi mu očitali nedosledno politiko. Baernreither je menil,
da je takrat bila zamujena možnost Srbijo dobiti na Avstro-Ogrsko stran. Srbi so leta 1912 zelo
dobro vedeli, da odnos med Avstro-Ogrsko in Nemčijo ni bil tako odličen, kot se ga je rado
prikazovalo v časnikih. Baernreither je želel poudariti, da se Srbi ne bi zbali Avstro-Ogrskega
rožljanja z orožjem in so se zavedali, da bi v primeru konflikta imeli opravka le z AvstroOgrsko.1261
7. aprila 1913 je Baernreitherja obiskal srbski veleposlanik Jovanović. Baernreither je v
svoj dnevnik zabeležil le, da se je veleposlanik zavzel za dobre odnose med državama in mir.1262
Nato je bil Barnreither junija 1913 navzoč na razpravi na zunanjem ministrstvu, ki se je
vrtela okoli Avstro-Ogrske zunanjetrgovinske politike. Baernreither je trdil, da v bližnji
prihodnosti carinska unija s Srbijo ni bila mogoča. Argumentov za svojo trditev ni našteval, saj
je bila problematika vsem navzočim dobro poznana. Navzoče je opozoril, da tudi sprememba
carin ni bila mogoča pred letom 1917, saj se je šele takrat iztekla Avstro-Ogrska meddržavna
pogodba. Možnost je videl le v trgovinskih sporazumih za točno določene izdelke, zagotovo za
žito. Weckerle je zagovarjal hitro ravnanje in pridobitev trgovinskih sporazumov preden bi
druga država prehitela Avstro-Ogrsko. Opozoril je, da so bile svinje iz Srbije neprimerne za
avstrijski trg, a so bile primerne za ogrski trg. Ta pa bi obratno lahko izvažala plemensko živino
v Srbijo. Szterenyi je bil mnenja, da bi Avstro-Ogrska lahko pomirila Rusijo, in sicer tako, da
bi ji ponudila nekaj v zameno. Opozoril je tudi na notranje politično področje, kjer bi težave
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povzročali agrarci. Strinjal se je z uvozom žita iz Srbije. Ponovno je besedo prevzel Weckerle
in opozoril, da bi uvoz živine iz Srbije lahko potekal le preko Ogrske, saj so bosanske ozkotirne
železnice bile neprimerne. Pašičevega govora o carinski uniji ni jemal resno. Tudi grof Czernin
je bil mnenja, da carinska unija ni bila uresničljiva. Nasprotovali bi ji namreč tudi na
Ogrskem.1263
Schwegel je v svojih spominih zastopal tipično prepričanje, ki je vladalo v 19. stoletju
na avstro-ogrskem zunanjem ministrstvu. Bil je prepričan, da bi se Avstro-Ogrska morala širiti
po Balkanu in bi posledično vase vsrkala tudi Srbijo.1264
Ustavoverni veleposestniki so bili do Balkanskih vojn prepričani v premoč AvstroOgrske. Srbske grožnje niso jemali resno. Bili so prepričani, da bodo s carinsko unijo preprosto
posrkali Srbijo. Vendar je ta načrt obstajal le na papirju. Šele velik uspeh balkanskih držav proti
Turčiji jih je streznil.

19.7 Albansko vprašanje
Drugo nemirno območje na Balkanu, če sploh lahko rečemo, da je kateri del Balkana
bil miren, je bilo področje današnje Albanije. Albanci so se enako kot drugi narodi začeli
prebujati v nacionalni zavesti. Zase so zahtevali avtonomne pravice, ki jih Turki niso bili
pripravljeni priznati. Prihajalo je do pogostih nemirov. Aehrenthal je Turke opozarjal na to
nevarnost, a slednji o tem niso hoteli ničesar slišati. O vsej zadevi je Josefu Redlichu
spregovoril sledeče: »… že eno leto svarim turško vlado, ampak ti ljudje enostavno nočejo
razumeti, kaj je njihova naloga. Avstro-Ogrska ima poseben položaj v albanskih vprašanjih.
Na srečo smo odšli iz Sandžaka in imamo tako čiste roke do Turčije. Seveda imamo interes, da
se novi režim v Turčiji ohrani, vendar imamo lastne interese. Črna gora je med nami in Turčijo
kot amortizer. Protektorat nad katoliškimi Albanci in številne druge okoliščine nas silijo, da
vzdržujemo do Albancev pozitivno nevtralnost.« 1265 Aehrenthal je moral biti pozitiven do
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Albancev, ni pa jih bil pripravljen podpirati. Imel je večji interes ostati v dobrih odnosih s Turki.
Motilo ga je, da ga Turki niso hoteli poslušati. Tako je sam rekel, da bi lahko Turke okrepil le
s pomočjo Nemčije, in sicer: »Mi bi lahko dali Turkom denar in ladje ..., seveda se je možno iti
agresivno politiko, vendar je za to treba tudi nekaj tvegati.«1266
Nikomur v Avstro-Ogrski ni bilo všeč italijansko vmešavanje v albanske zadeve. Na
avstro-ogrski strani je bil predvsem prisoten strah, da bi s tem lahko Italija zablokirala avstroogrsko mornarico na poti v Sredozemlje in naprej. Težko bi našli koga v Avstro-Ogrski, ki je
verjel v poštenost in zanesljivost Italije. Časnik Slovenec je konec novembra 1912 citiral
italijanskega admirala Astuta, ki je za neki italijanski časnik dejal: »Misliti pa si smemo, kar
hočemo in se pripravljati. To zahteva previdna politika, ki se ne ustavlja pri premišljevanju
trenutka in se ne pusti varati od sladke melodije besed, ki so zapisane v kaki pogodbi. Take
pogodbe so na videz trdne in začasno koristne, v resnici pa so pajčevina, ki jo raztrga prav
rahla sapa.«1267 Takoj z izbruhom tripolitanske vojne je začela Avstro-Ogrska krepiti svoj
položaj v Albaniji nasproti Italiji. Navzven je igrala na status quo.1268
Konstantin Bilinski, avstrijski konzul v Janini, je opozarjal Dunaj na še enega
konkurenta v Albaniji, in sicer na Grčijo. Grki so ponarejali statistiko in velesile prepričevali,
da je obstajal epirski problem, a je v resnici to bil južnoalbanski. Po letu 1880 so Grki močno
okrepili helenizacijo, vendar niso uspeli, ker so ženske govorile albansko in so zato začeli
ustanavljati dekliške šole. Predstavljali so helenizem kot kulturnost, albanskost kot divje Turke.
Grki so tudi dopuščali svojim bandam ropanje v Epiru, vse s ciljem destabilizirati pokrajino.
Toski – Albanci so se seveda proti Grkom silno upirali. Tako so Grki bili tisti, ki so sprožili
nacionalne boje v Epiru. Priložena je bila še statistika. Na vzhodu Epira je živelo 139.600 Grkov
in 12.300 Albancev. Na severu in zahodu so Albanci bili v večini, v razmerju 3 : 1.1269
Z vprašanjem Albanije so se začeli intenzivno ukvarjati slovenski časopisi med prvo
balkansko vojno. Slovenski gospodar ni imel dobrega mnenja o Albancih. O njih je zapisal
nekaj značilnosti: krvno maščevanje, oboroženi, neomikani in da so dobili abecedo leta
1908.1270 S tem so hoteli povedati, da niso imeli svoje kulture. Niso bili za albansko državo, ker
so v tem videli škodovanje Črni gori in Srbiji, kot so zapisali, roparski narod zaradi katerega
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nikoli na Balkanu ne bi bilo miru.1271 Časnik Slovenec je še bolj ostro nastopil proti Albancem.
Po mnenju časnika Albanci niso bili sposobni niti za avtonomijo, kaj šele samostojnost. Prav
tako je bil časnik mnenja, da bi bila Albanija le vir novih nemirov.1272 Časnik Slovenski narod
je bil na strani Srbov in proti avstro-ogrski uradni politiki oz. kot so zapisali v naslovu članka
Stran s prestižno politiko!

1273

Enako lahko beremo v časniku Slovenec in članku

Razsodnost! 1274 Časnik Straža je pozival Avstro-Ogrsko k prijateljski politiki do Srbije.1275
Razloge v sovražni politiki Avstro-Ogrske do Srbije so upravičeno videli v načrtih Nemcev in
Madžarov slabiti slovansko in trialistično idejo. 1276 V drugem članku se je časnik Straža
spraševal, zakaj se je Avstro-Ogrska toliko potegovala za Albance in zakaj istih načel ni
uporabila do Slovanov v Avstro-Ogrski.1277
Baernreither je bil mnenja, da je Avstro-Ogrska imela določene dolžnosti do Albancev.
Menil je, da je bila zaščitnica albanskih kristjanov. Idejo uporabe Albancev za udarec v bok
Srbije je označil za nevarno. Zagotovo je ocenil, da to ne bi imelo želenega učinka in vpliva na
vojaško stanje v prvi balkanski vojni. Ni pa podpiral razdelitve Albanije med zmagovalke prve
balkanske vojne. Po njegovem mnenju so Albanci morali ostati branitelji vzhodnojadranske
obale, ker je to bila zelo občutljiva tema za Avstro-Ogrsko.1278
Ustavoverni veleposestniki so v Albaniji videli ključ do Sredozemlja. Njihova največja
skrb je bila, da bi Italija ali Srbija lahko z zasedbo Albanije presekali Avstro-Ogrski to pot.
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20. Sklep: Ustavoverni veleposestniki in izzivi dobe nacionalizmov
V 19. stoletju se je na Kranjskem razplamtel t. i. nacionalni boj; boj med Slovenci in
Nemci. Ne ena in ne druga strani ni bila nacionalno homogena. V slovenski Narodni stranki so
bili ljudje, ki so ob vstopu v politiko znali slovensko le za silo. Na strani ustavovernih
veleposestnikov so bili ljudje, ki so bili po narodnosti Slovenci.
Oboji so prisegali zvestobo cesarju in Avstriji. Drug drugemu so očitali pomanjkanje
domoljubja in celo izdajstvo. Tako so ustavoverni veleposestniki očitali Narodni stranki
rusofilstvo. Narodna stranka pa obratno prusofilstvo. Nihče ni imel prav. V Narodni stranki so
se sicer navduševali za t. i. slovansko idejo, a vse v okvirih Avstrije in pod pokroviteljstvom
avstrijskega cesarja. Tudi ustavoverni veleposestniki niso nikoli poveličevali Prusije in Otta
Bismarcka, ampak močno Avstrijo. Zagovarjali so zaveznišvo z Nemčijo, ker so bili mnenja,
da bi to Avstriji koristilo.
Ena od razlik med Narodno stranko in ustavovernimi veleposestniki je nastala pri
vprašanju Cerkve v družbi. Ustavoverni veleposestniki so zahtevali ločitev Cerkve od države.
Posledično so podpirali laično šolstvo. Narodna stranka je nasprotno zagovarjala ohranitev
vpliva Cerkve v družbi.
Posebej vroče so bile razprave o šolstvu in učnem jeziku. Narodna stranka je očitala
ustavovernemu veleposestvu nasprotovanje slovenskemu šolstvu, zaviranje tega in poskus
uničenja oz. izrinjanja. Ustavoverni veleposestniki niso nasprotovali slovenskemu šolstvu. V
prvi fazi so zagovarjali mešano šolstvo. Torej dvojezične šole. V drugo fazo stopijo po
slovenizaciji šol leta 1870. Pričnejo zagovarjati ohranitev učenja nemščine. Njihovi argumenti
so bili praktične narave. Najbolj pogosto so navajali, da je nemščina omogočala nadaljnje
šolanje in bila vsesplošno potrebna v državi. Slovenska stran je v takih primerih pogosto
nastopila z očitki in nestvarnimi argumenti, da slovenski kmet na polju ne potrebuje nemščine
ipd.
Posebno poglavje predstavlja vprašanje slovenske univerze. Leta 1854 so na graški
univerzi zaradi pomanjkanja študentov opustili predavanja v slovenskem jeziku. Razprava se
je ponovno odprla čez 10 let, ko so slovenski poslanci naslovili zahtevo po ustanovitvi
slovenske univerze. Ustavoverni veleposestniki slovenski univerzi niso nasprotovali.
Opozarjali so, da je bila zahteva nerealna, ker niso bili izpolnjeni predpogoji za ustanovitev
univerze. Ni bilo slovenskih visokošolskih učiteljev, ni bilo zadostne slovenske literature, ni
bilo slovenskih učbenikov itn. Posledično so ustavoverni veleposestniki zahtevali, da se najprej
335

izpolnijo vsi predpogoji. Te kritike slovenski poslanci niso hoteli slišati ter so raje krivdo valili
na državo. Konec 19. stoletja so se zadeve spremenile in bili so dani predpogoji za njeno
ustanovitev. Ustavoverni veleposestniki so to podprli in glasovali ZA večjezično ljubljansko
univerzo.
Za Narodno stranko je bilo izredno pomembno definirati Kranjsko kot slovensko deželo.
Nemške prebivalce so označili kot priseljence ali Slovence, ki so se izdajali za Nemce.
Kočevske Nemce so pogosto kar zatajili. Ustavoverni veleposestniki so delali v dobro dežele
Kranjske, ki so jo sestavljali tako slovenski kakor nemški prebivalci. Nasprotovali so nacionalni
delitvi in segregaciji. Zagovarjali so nadnacionalno stališče. Dajali so prednost zvestobi cesarju
in (deželnemu) patriotizmu. Nacionalizem so zavračali kot nevarnost, ki bi lahko razbila
državo. V tem kontekstu je potrebno omeniti sodbo celjskega časnika Deutsche Wacht. Časnik
je namreč izredno dobro opisal ustavoverne veleposestnike. Te je odkrito okrivil za slabe
razmere za Nemce na Kranjskem, nemške Kranjce same in njihov ustavoverni veleposestniški
klub. Po mnenju časnika so ustavoverni veleposestniki na Kranjskem zagovarjali nenacionalno
stališče in se s tem zamerili nemškim levim klubom v ostalih deželah ter si prislužili posmeh
političnih nasprotnikov. Namesto pokončne nacionalne drže so zagovarjali lojalnost in
nadnacionalnost.1279 Torej je del nemških političnih krogov imel ustavoverne veleposestnike za
nenacionalne ter nadnacionalne. Slednje tudi drži.
Že Vasilij Melik, čeprav se ni eksplicitno ukvarjal z ustavovernimi veleposestniki, je
opozoril, da klub ni bil nacionalen ter zapisal, da je bil klub: »… ustavoveren, verfassungstreu,
s tem pa potem tudi kot liberalen in protiklerikalen, ne bi pa hotel veljati za nacionalno stranko,«
in »… nikakor ni v prvih vrstah nemškega nacionalnega gibanja … Nemška stališča na
Kranjskem niso ekstremna.«1280
Igor Grdina opozori še na problem neodprtosti slovenske politične in miselne elite:
»Nemška kultura in takšno prostaško zavračanje njenih vrednot … popolnoma prevladalo nad
prešernovskim konceptom odprtosti tujostim ob hkratni prvosti slovenskosti, sta mnogo
slovenskih ljudi spravila v nemški politični tabor.« Kot primer navede Karla Deschmanna in
Josepha Schwegla. Ustavoverni veleposestniki so pri teh ljudeh zmagovali ravno s svojo
politično in miselno filozofijo, ki je bila odprta, liberalna, nadnacionalna, a ne radikalna.1281
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Nadnacionalnost ustavovernih veleposestnikov lahko opazimo v poskusih povezovanja
z ideološko sorodnimi slovenskimi liberalci. To je uspelo zgolj deloma. Del krivde so nosili
radikalni mladoslovenci, ki so bili najbolj goreči nasprotniki Nemcev. Največjo oviro je
predstavljal strah slovenskih liberalcev, da bi jih politični nasprotniki označili za narodne
izdajalce ter bi jih tako doletela ista usoda kot Karla Deschmanna. Do povezave je prišlo šele v
času Josepha Schwegla, konec 19. stoletja. Ustavoverni veleposestniki niso več predstavljali
grožnje, saj je Kranjska bila povsem v rokah Slovencev. Pričel se je boj za oblast med Katoliško
narodno stranko (kasneje SLS) in Narodno napredno stranko. Obe slovenski stranki sta
potrebovali koalicijskega partnerja. Na koncu je nastalo zavezništvo med Narodno napredno
stranko in ustavovernimi veleposestniki.
Poseben primer je Karel Deschmann. Večina takratnih slovenskih politikov in časnikov
je Karla Deschmanna označevala kot največjega »germanizatorja, izdajalca slovenskega
naroda« ipd. V kakšni meri si takšno subjektivno oznako v resnici zasluži? Karel Deschmann
se ni strinjal s takratno konservativno politiko ter je prešel v liberalni ustavoverni
veleposestniški klub. Druge alternative tudi ni imel. S tem je postal odpadnik za slovenski
Narodni klub. Karel Deschmann ni bil proti Slovencem. To dokazujejo številna njegova
dejanja. V prvi vrsti se je čutil Kranjca in to slovensko govorečega Kranjca. Nacionalne ideje,
tudi slovensko, je označil za: »… prazno, neuspešno … klavrno narodnostno javkanje in
jezikovne jeremijade.« 1282 A Karel Deschmann svojih političnih nasprotnikov ni osebno
sovražil in pod drugačnimi pogoji je z njimi prav dobro sodeloval. Tako je Luki Svetcu dal na
razpolago celotno svojo knjižnico, čeprav sta bila politična nasprotnika in Luka Svetec naj bi
bil eden izmed glavnih borcev za slovenstvo.
Tudi Anton Aleksander Auersperg se je čutil za pripadnika tako slovenskega kot
nemškega sveta. Globoko je spoštoval Franceta Prešerna. Zbral je kranjske pripovedke in jih
prevedel iz slovenskega v nemški jezik ter jih tako predstavil širši nemški javnosti.1283 Leta
1863 se je v kranjskem deželnem zboru zavzel, da bi zapisniki bili sestavljeni v jeziku
govorcev. 1284 Pa še bi lahko naštevali. Anton Aleksander Auersperg je podpiral razvoj
slovenstva, a ni bil idealist in je opozarjal svoje slovenske kolege na realne praktične težave.
Njegove kritike na slovenski strani niso bile sprejete in razumsko predstavljene, temveč
razumljene kot nasprotovanje. Tako so mu slovenski poslanci zamerili, da je nekoč dejal, da je
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bilo slovenskih knjig toliko, da jih je bilo možno pod eno roko odnesti.1285 Anton Aleksander
Auersperg s tem ni želel žaliti slovenstva, temveč je opozoril na realen praktičen problem. Ali
je bil zaradi tega nasproten slovenstvu?
Ustavoverni veleposestniki so se ves čas zavzemali za priključitev Žumberka in Marijin
Dola k deželi Kranjski. Pri tem so navajali celo kopico argumentov. Na tem mestu velja še
posebej izpostaviti Karla Deschmanna in Josefa Savinschgga. Za Žumberk in Marijin Dol so se
potegovali kot kranjski patrioti. Proti njihovim argumentom v deželnem zboru ni nastopala
Ogrska ali Hrvaška, temveč slovenska Narodna stranka. Tako nastane paradoks. Klub
(ustavoverni veleposestniki), ki bi naj bil pro nemški, se je zavzemal za priključitev obeh
pokrajin h Kranjski. Njihove argumente pa je negiral pro slovenski klub Narodna stranka.
Z nastopom vlade Eduarda Taaffeja in Andreja Winklerja na Kranjskem so ustavoverni
veleposestniki prešli v opozicijo. Končala se je epoha gorečih in številnih razprav na
Kranjskem. Andrej Winkler je zelo hitro in učinkovito obračunal z ustavovernimi
veleposestniki. Uničil je njihov časnik Laibacher Tagblatt in jim tako odvzel glasilo, s katerim
so dosegali širše množice.
Z prehodom v opozicijo so vrste ustavovernih veleposestnikov in ustavnega društva
pričeli zapuščati pragmatični člani. Tako je pričelo padati število Kranjcev, ki so se do tedaj
opredeljevali za nemško govoreče Kranjce ali pa so podpirali ideje ustavovernih
veleposestnikov oz. ustavnega društva.
Še največji udarec za ustavoverne veleposestnike je predstavljalo umiranje njihovih
dolgoletnih glavnih članov zaradi starosti. Tako je v osemdesetih letih 19. stoletja umrlo precej
vidnih članov, recimo Karel Deschmann.
Ustavoverni veleposestniki so se v osemdesetih letih srečali z kopico problemov, ki jih
do tedaj niso poznali ali doživeli. Klub sam je storil usodno napako, ko ni pravočasno izvedel
generacijske zamenjave. Iz tega razloga je klub postal politično pasiven in politično prizorišče
povsem prepustil Narodni stranki.
V novo epoho so ustavoverni veleposestniki stopili šele z Josephom Schweglom. Joseph
Schwegel je bil po rodu Slovenec, ki je bil dolga leta v službi zunanjega ministrstva kot
diplomat. Joseph Schwegel je postal eden izmed najbolj vplivnih ustavovernih veleposestnikov
ne le na Kranjskem, temveč tudi v Avstriji. Razkol in razcepitev Narodnega kluba je izkoristil
ter se povezal z Narodno napredno stranko. Tako mu je ponovno uspelo oživiti klub na
Kranjskem in ga politično reaktivirati. Tega ni izkoristil za sejanje nemira, ampak za
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konstruktivno sodelovanje. Ivan Hribar je ta uspeh Josepha Schwegla v svojih spominih najbolj
slikovito opisal: ustavoverni veleposestniki so postali »jeziček na tehtnici« pri glasovanjih.1286
Joseph Schwegel in ustavoverni veleposestniki niso izkoristili svojega položaja, temveč
so konstruktivno sodelovali. Pozitivna mnenja ali celo pohvale o političnih nasprotnikih so bile
zelo zelo redek pojav. Taka je prišla s strani Frana Šukljeta in bila javno izražena v deželnem
zboru v okviru razprave. Fran Šuklje je pohvalil sodelovanje med slovensko in nemško stranjo
na gospodarskem področju od leta 1883 dalje. Pri tem je navedel zmanjšanje zadolženosti
Kranjske, zemljiško odvezo, deželno naklado in dolenjsko železnico. Pri slednji je še posebej
izpostavil zasluge Josepha Schwegla.1287
Zaton kluba je prinesla splošna in enaka moška volilna pravica leta 1907. Klub je
namreč bil odvisen od kurialnega sistema in imel velik vpliv med veleposestvom. Širših množic
ni nikoli dosegal. Zato so seveda ostro nasprotovali splošni volilni reformi. Joseph Schwegel je
ocenil, da je bila izvedena prezgodaj in bi lahko imela za posledico še ostrejša nacionalna trenja.
Klub je glasoval proti splošni volilni pravici ter je bil preglasovan. Njihova usoda je bila
zapečatena. Joseph Schwegel je dejal, da so odšli častno.1288

Ustavoverni veleposestniki so želeli ustvariti državo in družbo, ki bi se identificirala kot
Avstrija. Avstrija takrat ni pomenila nacionalne opredelitve. Nacionalna trenja so želeli
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preprečiti. Njihov koncept je bil zanimiv, saj je bil nadnacionalen. Verjeli so, da bi lahko
ustvarili družbo podobno ZDA ali Švici. Ta svoj model družbe so tudi propagirali v svojem
časniku: »… v Severni Ameriki imamo najbolj razvito nacionalno zavedanje – jaz sem državljan
Amerike, kličejo ponosno, kljub temu se vsaka narodnost razvija neovirano. Nemec je v Ameriki
Američan. Svoje običaje izvaja neovirano in Yankee občasno z njim slavi nemške pevce in
nemška slavja.« Vsak narod naj uživa enake pravice in se bori za skupno državo. Tako pridemo
do definicije, kaj je pomenil za ustavoverne veleposestnike pojem Avstrijec. Biti Avstrijec je
bilo za ustavoverne veleposestnike enako, kar je bilo in je še danes biti Američan. In to je biti
dober in vzoren državljan, domoljub, ki se bori za dobro in močno svojo državo. Pri tem je bilo
vseeno, kaj je bila oseba po rodu. Vsak narod naj bi tudi lahko neovirano izvajal svoje navade
in šege. Zato so tudi bili proti sistemu enega naroda, kjer je en narod užival primat in tlačil vse
ostale. Navajali so carsko Rusijo, kjer sta ruščina in ruski narod uživala primat ter tlačila vse
ostale narode, tudi Poljake in poljski jezik. 1289 V luči tega modela je potrebno razumeti
razmišljanja ustavovernih veleposestnikov.
V slovenskem zgodovinopisju se je za ustavoverne veleposestnike oprijela oznaka
nemška stranka. To oznako so jim nadeli politični nasprotniki. V svojem delu sem dokazal, da
je ta oznaka povsem napačna in neprimerna ter bralcu že vnaprej vsiljuje negativno mnenje. To
oznako je potrebno zavreči kot subjektivno negativno orientirano politično skovanko ter se
držati uradnega imena.
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21. Pregled deželnozborskih poslancev veleposestniške kurije
Perioda I (1861–1866)1290
Apfaltern, Maria Otto, baron, posestvo Križ, izvoljen 28. 3. 1861;
Auersperg, Anton, grof, posestvo Leskovec/Šrajbarski turn, izvoljen 28. 3. 1861;
Auersperg, Gustav, grof, posestvo Mokrice, izvoljen 28. 3. 1861, odstopil 17. 11. 1865;
Codelli, Anton, baron, posestnik v Ljubljani, izvoljen 28. 3. 1861, odstopil 19. 11. 1866;
Jombart, Julius, posestvo Klevevž, izvoljen 28. 3. 1861;
Langer, Franz, vitez, posestvo Pogance, izvoljen 28. 3. 1861;
Rudesch, Josef, posestvo Ribnica, izvoljen 28. 3. 1861;
Strahl, Eduard, pl., cesarsko kraljevi deželni sodni svetnik, izvoljen 28. 3. 1861,
odstopil 30. 9. 1866;
Wurzbach, Karl, pl., dr., posestnik v Ljubljani, izvoljen 28. 3. 1861;
Zois, Anton, baron, posestnik v Ljubljani, izvoljen 28. 3. 1861;
Gutmannsthal, Ludwig, pl. vitez, posestvo Weichselstein ob Savi pri Radečah,
izvoljen 5. 1. 1866 namesto Gustava Auersperga;
Margheri, Albin, grof, posestvo Otočec, izvoljen 3. 12. 1866;
Rudesch, Franz, posestnik v Ljubljani, izvoljen 3. 12. 1866.
Margheri in Rudesch sta bila izvoljena namesto Codellija in Strahla.1291
Perioda II (1867)
Deschmann, Karel, kustos v deželnem muzeju, Ljubljana, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 1. 2. 1867;
Langer, Franz, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 1. 2. 1867;
Rastern, Nifodem, baron, posestvo Češenik, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 1. 2. 1867;
Rudesch, Franz, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 1. 2. 1867;
Savinschegg, Josef, pl. vitez, dr., posestvo Metlika, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 1. 2. 1867;
Seunig, Josef Friedrich, posestnik v Ljubljani, član ustavovernih veleposestnikov,
1290

Predstavil bom deželnozborske poslance, ki so bili izvoljeni v veleposestniški kuriji. Prvi pregled je sestavil
Josef Pfeifer, deželni zapisnikar, in ga objavil leta 1902. Njegov pregled je narejen tako dobro, da ga povzemam
tudi sam.
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izvoljen 1. 2. 1867;
Smola, Anton, zemljiški posestnik v Ljubljani, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 1. 2. 1867;
Thurn, Hyacinth, grof, posestnik v Radovljici, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 1. 2. 1867;
Wurzbach, Julius, pl., dr., posestnik v Ljubljani, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen
1. 2. 1867;
Wurzbach, Karl, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 1. 2. 1867.1292
Perioda III (1867–1870)
Apfaltrern, Maria Otto, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 3. 1867;
Coronini, Karl, grof, cesarsko kraljevi deželni predsednik v Salzburgu, član ustavovernih
veleposestnikov, izvoljen 28. 3. 1867, odstopil 8. 8. 1868;
Deschmann, Karel, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 3. 1867;
Kromer, Franz, cesarsko kraljevi deželni sodni svet v Ljubljani, član ustavovernih
veleposestnikov, izvoljen 28. 3. 1867;
Langer, Franz, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 3. 1867;
Margheri, Albin, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 3. 1867;
Rastern, Nifodem, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 3. 1867;
Rudesch, Franz, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 3. 1867;
Savinschegg, Josef, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 3. 1867;
Thurn, Hyacinth, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 3. 1867;
Auersperg, Alexander, grof, cesarsko kraljevi okrožni glavar Litije, član ustavovernih
veleposestnikov, izvoljen 18. 10. 1869 namesto Coroninija.1293
Perioda IV (1870–1871)
Apfaltrern, Maria Otto, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 1. 7. 1870;
Auersperg, Alexander, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 1. 7. 1870;
Deschmann, Karel, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 1. 7. 1870;
Klun, Vincenz, dr., profesor na dunajski trgovski akademiji, član ustavovernih
veleposestnikov, izvoljen 1. 7. 1870 in odstopil 20. 8. 1871;
Langer, Franz, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 1. 7. 1870;
1292
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Prav tam, 9 in 10.
Prav tam, 12 in 13.
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Margheri, Albin, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 1. 7. 1870;
Rastern, Nifodem, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 1. 7. 1870;
Rudesch, Franz, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 1. 7. 1870;
Thurn, Hyacinth, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 1. 7. 1870;
Wurzbach, Karl, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 1. 7. 1870, odstopil 12. 8. 1871;
Blagay, Ludwig, grof, posestvo Vrbičje, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 12. 9. 1871;
Savinschegg, Josef, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 12. 9. 1871.
Blagay in Savinschegg sta bila izvoljena namesto Kluna in Wurzbacha.1294
Perioda V (1871–1877)
Apfaltrern, Maria Otto, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 12. 1871;
Auersperg, Alexander, deželni predsednik, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 15. 12. 1871 in umrl 19. 3. 1874;
Blagay, Ludwig, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 12. 1871;
Deschmann, Karel, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 12. 1871;
Langer, Franz, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 12. 1871;
Margheri, Albin, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 12. 1871;
Rastern, Nifodem, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 12. 1871
in umrl 26. 12. 1875;
Rudesch, Franz, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 12. 1871 in umrl 7. 4. 1875;
Savinschegg, Josef, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 12. 9. 1871;
Thurn, Hyacinth, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 12. 1871;
Schaffer, Eduard, posestvo Vina Gorica, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 14. 9. 1874 namesto Auersperga;
Tränzel Besteneck, Julius, pl. vitez, dr., cesarsko kraljevi okrožni glavar Litije, član
ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 29. 2. 1876;
Taufferer, Benno, baron, posestvo Višnja, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 29. 2. 1876.
Fränzel in Taufferer sta bila izvoljena namesto Rasterna in Rudescha.1295
Perioda VI (1877–1883)
1294
1295

Prav tam, 16 in 17.
Prav tam, 21.
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Apfaltrern, Maria Otto, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 14. 7. 1877;
Blagay, Ludwig, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 14. 7. 1877;
Deschmann, Karel, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 14. 7. 1877;
Langer, Franz, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 14. 7. 1877 in odstopil 21. 9. 1879;
Laschan, Anton, pl. vitez, cesarsko kraljevi vladni svetovalec, član ustavovernih
veleposestnikov, izvoljen 14. 7. 1877;
Luckmann, Karl, ljubljanski trgovec, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 14. 7. 1877;
Savinschegg, Josef, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 14. 7. 1877;
Taufferer, Benno, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 14. 7. 1877;
Thurn, Gustav, grof, posestnik v Radovljici, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 14. 7. 1877;
Tränzel Besteneck, Julius, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 14. 7. 1877
in odstopil 2. 2. 1879;
Gutmannsthal, Ludwig, pl. vitez, dr., posestvo Weichselstein ob Savi pri Radečah, član
ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 29. 3. 1879 namesto Bestenecka;
Tränzel Besteneck, Julius, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 25. 5. 1880 namesto
Langera.1296
Perioda VII (1883–1889)
Apfaltrern, Maria Otto, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 6. 1883;
Blagay, Ludwig, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 6. 1883 in odstopil 8. 9. 1883;
Deschmann, Karel, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 6. 1883 in umrl 11. 3.
1889;
Gutmannsthal, Ludwig, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 6. 1883;
Luckmann, Karl, direktor kranjske industrijske družbe, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 15. 6. 1883;
Mauer, Gustav, dr., odvetnik na Dunaju, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 15. 6. 1883;
Schrey, Robert, pl., dr., odvetnik v Ljubljani, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15.
6. 1883 in odstopil 29. 10. 1883;
Schwegel, Joseph, baron, član cesarsko kraljevega tajnega sveta, vodja sekcije, Grimšče, član
ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 6. 1883;
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Prav tam, 24 in 25.
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Taufferer, Benno, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 6. 1883;
Zois, Alfons, baron, posestvo Bled, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 15. 6. 1883
in umrl 8. 4. 1889;
Liechtenberg, Leopold, baron, posestvo Jablje, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 27. 8. 1884;
Auersperg,

Erwin,

grof,

posestvo

Leskovec/Šrajbarski

turn,

član

ustavovernih

veleposestnikov, izvoljen 27. 8. 1884.
Liechtenberg in Auersperg sta bila izvoljena namesto Blagaya in Schreya.1297
Perioda VIII (1889–1895)
Apfaltrern, Maria Otto, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 12. 7. 1889;
Auersperg, Erwin, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 12. 7. 1889;
Auersperg, Leo, grof, posestvo Auersperg, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 12. 7. 1889;
Liechtenberg, Leopold, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 12. 7. 1889;
Luckmann, Karl, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 12. 7. 1889;
Rechbach, Friedrich, baron, posestvo Krumperk, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 12. 7. 1889;
Schaffer, Adolf, dr., neodvisna oseba (Privatier) iz Ljubljane, član ustavovernih
veleposestnikov, izvoljen 12. 7. 1889;
Schwegel, Josef, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 12. 7. 1889;
Taufferer, Benno, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 12. 7. 1889 in umrl 2. 9. 1891;
Wurzbach, Alfons, baron, posestnik v Ljubljani, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 12. 7. 1889;
Langer, Franz, pl. vitez, posestvo Bršljin, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 19. 10. 1891 namesto Tauffererja.1298
Perioda IX (1895–1901)
Auersperg, Erwin, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 11. 1895 in odstopil 6. 11.
1898;
Auersperg, Leo, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 11. 1895
in odstopil 26. 11. 1897;
1297
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Prav tam, 28 in 29.
Prav tam, 32 in 33.
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Barbo, Josef Anton, grof, posestvo Rakovnik, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 28. 11. 1895;
Langer, Franz, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 11. 1895;
Lenkh, Felix, pl., posestvo Raka, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 11. 1895;
Liechtenberg, Leopold, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 11. 1895;
Luckmann, Karl, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 11. 1895;
Schaffer, Adolf, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 11. 1895;
Schwegel, Josef, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 11. 1895;
Wurzbach, Alfons, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 11. 1895;
Rechbach, Friedrich, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 28. 12. 1897 namesto Leota
Auersperga;
Ulm, Anton, posestvo Klevevž, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 9. 1. 1899 namesto
Erwina Auersperga.1299
Perioda X (1901)
Apfaltrern, Maria Otto jun., baron, posestvo Križ, član ustavovernih veleposestnikov,
izvoljen 24. 9. 1901;
Barbo, Josef Anton, grof, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 24. 9. 1901;
Langer, Franz, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 24. 9. 1901;
Liechtenberg, Leopold, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 24. 9. 1901;
Luckmann, Karl, direktor kranjske industrijske družbe, posestvo Javornik, član ustavovernih
veleposestnikov, izvoljen 24. 9. 1901;
Rechbach, Friedrich, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 24. 9. 1901;
Schaffer, Adolf, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 24. 9. 1901;
Schwegel, Josef, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 24. 9. 1901;
Ulm, Anton, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 24. 9. 1901;
Wurzbach, Alfons, član ustavovernih veleposestnikov, izvoljen 24. 9. 1901.1300
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Arhiv Republike Slovenije, volilni konvoluti, AS 16/I/3.
Arhiv Republike Slovenije, AS 844, osebni fond Etbin Henrik Costa.
Arhiv Republike Slovenije, AS 854, fasc. 1–5, osebni fond Karel Deschmann.
Arhiv Republike Slovenije, SI AS 641/I/20/32, Obvestilo o smrti kranjskega deželnega glavarja
grofa Gustava Thurn-Valsassina.
Arhiv Republike Slovenije, AS 1026, AE 1–3, Toman Lovro.
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Schwegel Joseph Freiherr: Autobiographie, Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, SB NI
Schwegel.

22.2 Tiskani viri
Arbeiterwille, letniki 1890–1914.
Bregenzer Tagblatt, letniki 1886–1914.
Christlich soziale arbeiter Zeitung, letniki 1900–1914.
Die neue Zeitung, letniki 1907–1914.
Domačin, letnika 1913 in 1914.
Domoljub, letnika 1888–1914.
Floh, letnik 1869–1914.
Gottscher Bote, letniki 1904–1914.
Illustriertes Österreichisches Journal, letniki 1874–1914.
Innsbrucker Nachrichten, letniki 1868–1914.
Kmetijske in rokodelske novice, letniki 1858–1902.
Laibacher Tagblatt, letnik 1868–1880.
Laibacher Wochenblatt, letnik 1880–1893.
Laibacher Zeitung, letnik 1864–1914.
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Montags Zeitung, letniki 1891–1914.
Narodni gospodar, letnika 1912 in 1913.
Neue Freie Presse, letnik 1864–1914.
Novine za Vogrske Slovence, letnik 1914.
Slovenec, letnik 1873–1914.
Slovenka, letnik 1897–1908.
Slovenski gospodar, letnika 1868–1914.
Slovenski narod, letnika 1868–1914.
Straža, letnika 1909–1914.
Štajerc, letnika 1900–1914.
Vrtec, letnik 1889.
Narodni muzej Slovenije, Stenografski zapisniki sej Deželnega zbora vojvodine Koroške –
Verhandlungen des kärnten Landtages, 1867–1914.
Narodni muzej Slovenije, Stenografski zapisniki sej Deželnega zbora vojvodine Kranjske –
Verhandlungen des krainischen Landtages, 1867–1914.
Narodni muzej Slovenije, Stenografski zapisniki sej Deželnega zbora vojvodine Štajerske –
Verhandlungen des steiermärkischen Landtages, 1867–1914.
Österreich-Ungarns Aussenpolitik, von der bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch
1914, diplomatische Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Äussern,
Kraus Reprint, Nendeln/Liechtenstein 1972.
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