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Kulturno-duhovne razmere na Slovenskem
v 19. stoletju

Povzetek: Kulturni razvoj je bil na Slovenskem v 19. stoletju precej hitrejši od
družbenega in gospodarskega. Kljub nizkemu številu gimnazij je število slovenskih
študentov na avstrijskih univerzah in visokih šolah vztrajno raslo. Tako se je med
Slovenci izoblikoval poklicno pester sloj izobraženstva, pri čemer so prevladovali
študentje teologije. Duhovniki so imeli vse do tridesetih in štiridesetih let 19. stolet-
ja pomembno vlogo tudi v literaturi, ki je tedaj ohranjala osrednje mesto v sloven-
skem kulturnem življenju. Večina slovenskega prebivalstva je živela v nemškem,
italijanskem in madžarskem kulturnem krogu, izobraženstvo in meščanstvo pa je
pripadalo dvojezičnemu, včasih celo trojezičnemu okolju, kjer niso bile tuje težnje
po ponemčevanju in poitalijančevanju. Slovenski umetnik in izobraženec je moral v
takih razmerah odločno nastopati in se truditi za narodno prepoznavnost.

Abstract: Cultural and Spiritual Conditions in Slovenia in the 19th Century
In the 19th century the cultural development in Slovenia was much faster than

the social and economic development. Though grammar schools were only few, the
number of Slovenian students at Austrian universities grew steadily. Thus, a pro-
fessionally varied stratum of Slovenian intelligentsia was formed and theology
graduates were the most numerous among them. Up to the 1830’s and 1840’s, the
priests also played an important role in literature, which was the centre of Slove-
nian cultural life. The majority of Slovenian population lived in German, Italian and
Hungarian culture areas, the inteligentsia and the middle class belonged to bilingual
or even trilingual milieus, often with tendencies towards germanization and italian-
ization. In such circumstances Slovenian artists and intellectuals had to behave in a
determined manner and to make an effort to be nationally distinguishable.

Za kulturne razmere na Slovenskem v obdobju 1815-1918 je značil-
no, da je bil kulturni razvoj precej hitrejši od družbenega in gospodar-
skega, kar je bila predvsem zasluga avstrijskega šolstva. Razmere v
avstrijskem šolstvu v zadnjem stoletju Habsburške monarhije preradi
presojamo le z narodnega vidika in z vidika uveljavljanja slovenščine
v učnem procesu. Kot sta večkrat opozorila Vlado Schmidt in Vasilij
Melik, pa je avstrijsko šolstvo v 19. stoletju – kljub jezikovno prevladu-
joče nemški naravi – odločilno prispevalo k izobrazbenemu dvigu slov-
enskega prebivalstva in k oblikovanju slovenskih izobraženskih elit.
Njuna opozorila prepričljivo ponazarja podatek, da je bilo v pokrajinah
s slovenskim prebivalstvom ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja nepisme-
nih več kot 90% ljudi, pred prvo svetovno vojno pa je bila pismenost
ponekod že kar 85 in celo 89%. Slovenci so po letu 1900 na ta način
po odstotku pismenih v monarhiji zaostajali samo še za Nemci, Čehi in
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Italijani. Obisk šole je bil sicer po deželah in območjih različen (ves čas
je bil najvišji na spodnjem Štajerskem), število šoloobveznih otrok pa
se je večalo od začetka 19. stoletja in je po reformi osnovne šole leta
1869 zajelo – zopet različno po deželah - od 72 do 90% šoloobveznih
otrok.1

Slovenci so bili v bolj neugodnem položaju, kar zadeva gimnazijsko
šolanje, čeprav je bilo število gimnazij na slovenskih tleh že v prvi po-
lovici 19. stoletja razmeroma visoko (vseh je bilo 11), vse do leta 1849
pa so v Ljubljani, Celovcu in Gorici delovale tudi višje šole – liceji, v
katerih so poučevali in se – kot je prepričljivo pokazal dr. Jože Ciperle
v pred časom objavljeni knjigi o Ljubljanskem liceju – šolali ugledni
duhovni gospodje in slovenski kulturni ustvarjalci prve polovice 19.
stoletja.2  Toda število gimnazijskih dijakov je razmeroma počasi raslo
tudi po reformi gimnazije leta 1849 in v drugi polovici 19. stoletja. Oko-
li leta 1890 se je tako na gimnazijah na območju današnje slovenske
države šolalo nekaj manj kot 3000 gimnazijcev in Slovenci so po številu
dijakov v gimnazijah zaostajali ne le za Čehi in Poljaki, temveč tudi
Hrvati.3  Počasna rast gimnazijskega dijaštva pa ni bila samo posledica
zaostalih socialnih razmer na slovenskih tleh. Nanjo je nesporno vplivala
tudi prevladujoča vloga nemščine kot učnega jezika, saj je bil položaj
slovenščine v gimnazijah precej slabši kot v osnovni šoli. Na sloven-
skem ozemlju je bila namreč do leta 1914 ob skupno 20 državnih in
zasebnih gimnazijah in realnih gimnazijah ustanovljena samo ena po-
vsem »slovenska« državna gimnazija, in sicer leta 1913, ko je bila dote-
danja nemška državna gimnazija v Gorici razdeljena v tri samostojne
gimnazijske ustanove: nemško, italijansko in slovensko. V tej luči je bil
tem večji pomen ustanovitve zasebne škofijske gimnazije v Šentvidu
pri Ljubljani leta 1905, ki je bila prva povsem slovenska gimnazija sploh.
Vse ostale gimnazije so bile utrakvistične, torej nemško-slovenske ali
povsem nemške in italijanske.

Zahteve po ustanovitvi slovenske univerze so bile – kot je znano –
od leta 1848 sestavni del slovenskega narodnega programa, toda av-
strijske oblasti jih do razpada monarhije niso uslišale. Do leta 1849 so
v Ljubljani, Gorici in Celovcu delovale dvoletne višje šole – liceji, kjer
je bilo mogoče študirati bogoslovje ter dva letnika filozofije, ki sta bila
predpogoj za študij na univerzi in za štiriletni teološki visokošolski
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Ferdo Gestrin – Vasilij Melik, Slovenska zgodovina 1792-1918, Državna založba Slo-
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študij. Po ukinitvi licejev leta 1849 so od višjega šolstva na Sloven-
skem ostale le še bogoslovne šole, ki so delovale pri škofijah ali pa so
jih vodili redovniki, na slovenskih tleh predvsem frančiškani. Mladi
ljudje, ki so se odločali za univerzitetni študij, so morali na univerzi na
Dunaj ali v Gradec, postopoma pa so odhajali tudi na univerzo v Pragi
in pred prvo svetovno vojno na univerzo v Krakov. Študentje teologije
so odhajali tudi v Rim, kjer so bili gojenci Kolegija Germanicum et
Hungaricum, študirali pa so na papeški univerzi Gregoriani. Nemajhno
število slovenskih študentov pa je po končanem osnovnem študiju svoje
teološko znanje izpopolnjevalo še na Dunaju, kjer so bili gojenci Av-
guštineja oziroma Frintaneuma.4  Študentje teologije so bili med slo-
venskimi slušatelji dunajske univerze vse do konca 19. stoletja v večini,
šele leta 1900 so jih po številu prehiteli pravniki, okoli leta 1910 pa je
bilo tudi že tehnikov več kot medicincev in filozofov. Število slovenskih
študentov na avstrijskih univerzah in visokih šolah je pri tem od štiri-
desetih let 19. stoletja vztrajno raslo. Po izračunih profesorja Vasilija
Melika se je samo v letih 1880-1913 dvignilo od približno 350 na sko-
raj 1000 letno. Po letu 1900 so med študirajočimi prevladovali pravniki,
po letu 1910 pa so tehniki že prehiteli medicince in filozofe. V začetku
20. stoletja so se na dunajsko univerzo vpisale še prve Slovenke. Pred
prvo svetovno vojno so tako največji optimisti menili, da ima slovensko
izobraženstvo že potrebam ustrezno poklicno sestavo in v nekaterih
strokah celo več strokovnjakov, kot jih Slovenci potrebujejo.5

V približno treh generacijah – v obdobju od leta 1840–1910 – se je
tako med Slovenci izoblikoval poklicno pester sloj izobraženstva, ki je
postal najpomembnejši glasnik slovenskih narodnih zahtev in želja.
Slovenci so se razvili iz slabo pismenega v enega najbolj pismenih na-
rodov v monarhiji, čeprav je ostal odstotek študentov in univerzitetno
izobražene inteligence precej nižji kot pri Nemcih, Poljakih in Čehih.
Duhovniki so v prvi polovici 19. stoletja ohranjali pomembno mesto v
javnem in kulturnem življenju in njihov vpliv se je na nekaterih pod-
ročjih celo povečal. Toda delež duhovnikov med izobraženci je začel
že v predmarčni dobi padati, kar naj bi bil po mnenju zgodovinarjev
znak napredujoče sekularizacije slovenske družbe.6  Študij bogoslovja
je bil sicer še vedno najcenejša, slovenskim kmečkim sinovom naj-

4 
Metod Benedik, Duhovni vplivi in spremembe v Cerkvi na Slovenskem v 19. stoletju,
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dostopnejša smer visoke izobrazbe in duhovniški poklic je užival velik
ugled. Kljub temu je že v tridesetih in štiridesetih letih 19. stoletja ras-
lo število mladih Slovencev, ki so se pri izbiri študija odločali za druge
poklice ali pa so se usmerili v bogoslovje šele potem, ko pri študiju
drugod niso uspeli. Duhovščina je bila zato po svojih nazorih, kot je
večkrat opozoril profesor Vasilij Melik, dokaj neenotna.7  V njenih vr-
stah je bilo nemalo ljudi, ki so zastopali razmeroma svobodomiselna
stališča, hkrati pa videli v razširjanju najrazličnejših znanj – med dru-
gim slovenščine – eno svojih pomembnih nalog. Močan vpliv so ohra-
njali privrženci jožefinizma in t.i. »janzenisti«, ki so s strogostjo in na-
sprotovanjem ljudski pobožnosti prihajali ne le v spore s cerkvenimi
oblastmi in verniki, temveč tudi s pristaši redemptorističnega gibanja,
ki je oznanjalo preprosto in vedro vero in so ga z Dunaja razširjali pri-
vrženci patra Marije Hofbauerja – sv. Klemena Dvoržaka. Duhovniki,
ki so se spogledovali z jožefinističnimi, racionalističnimi in razsvetljen-
skimi težnjami, so bili prvi avtorji kmetijskih in naravoslovnih priročni-
kov v slovenskem jeziku. Ti so bili velik dosežek že s tem, da so oblikova-
li slovensko strokovno izrazoslovje in kmeta svarili pred vražjeverjem.
Duhovnika Franc Pirc s Kranjskim vrtnarjem in Matija Vrtovec z Vi-
norejo in Kmetijsko kmetijo (izdano leta 1847 in na Hrvaškem ponatis-
njeno še v devetdesetih letih 19. stoletja) sta na ta način postavljala te-
melje slovenskemu poljudno strokovnemu pisanju, Anton Krempl pa je
pod naslovom Dogodivšine štajerske zemlje napisal prvo zgodovinsko
knjigo v slovenskem jeziku, ki je izšla leta 1845 v Gradcu. V omenje-
nih, zlasti kmetijskih in naravoslovnih poučno-gospodarskih spisih je
bila bolj ali manj neprikrito prisotna misel, da je Bog ustvaril »umen
svet, v katerem se je treba človeku le prav odločati«, odločitev pa naj
bi skladu z znanim rekom »Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal« ne
bila težka, če je človek zvest sebi, veri in z vero povezanim vedenjsko-
moralnim normam. Duhovnikova naloga v takšnem obzorju ni bila več
le pouk v duhovnih zadevah, temveč tudi pouk v posvetnih in prak-
tičnih rečeh – nenazadnje v tem, kako uporabiti od Boga dodeljene
spretnosti in »razum«.8

Duhovniki so imeli vse do tridesetih in štiridesetih let 19. stoletja –
kot prevladujoča skupina slovenskega izobraženstva – osrednjo vlogo
tudi v literaturi. Z nastopom Čopovega in Prešernovega kroga, ki je
sledil Čopovemu prepričanju, da je razvita književna kultura najpo-
membnejše merilo narodne zrelosti, pa je razvoj slovenske literature

7 
Prav tam.

8 
Peter Vodopivec, Slovenski duhovniki in družbeno gospodarske razmere na Sloven-
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krenil v novo smer: v oblikovanje »zahtevnejše, t.i. visoke literature«,
namenjene meščanskim izobražencem in njihovi pritegnitvi v slovenska
kulturna prizadevanja. Med najpomembnejšimi slovenskimi literarnimi
ustvarjalci, ki so se v drugi polovici 19. stoletja sklicevali na Prešerna
kot literarnega vzornika in vir navdiha, so tako prevladovali svobo-
domisleci in liberalneje usmerjeni izobraženci – od Simona Jenka, Fra-
na Levstika in Josipa Jurčiča prek Josipa Stritarja, Janka Kersnika in
Ivana Tavčarja do književnikov slovenske moderne. Med njimi sta se
uspešno uveljavila in priljubila tudi duhovnika Simon Gregorčič in
Anton Aškerc. Goriški profesor bogoslovja Anton Mahnič, ki se je sre-
di osemdesetih let 19. stoletja ognjevito zavzel »za kritično razbistri-
tev načel«, »ločitev duhov« in prekinitev nenaravne slogaške zveze
slovenskih nazorsko-političnih taborov, s svojimi predstavami o knji-
ževnosti in umetnosti, ki bi morali biti »človeku sredstvo za dosego
najvišjega cilja« in ne sami sebi namen, ni občutneje vplival na literarno
in drugo umetniško ustvarjanje. Toda v isti sapi med svobodomiselnimi
literati, ki so se bolj odkritih estetsko-nazorskih polemik izogibali naj
bo iz strahu pred prekinitvijo slogaških zavezništev naj bo zaradi
pomanjkljive filozofske in teoretske izobrazbe, ni imel pravih sogo-
vornikov in upoštevanja vrednih nasprotnikov. Na Mahničevo filozof-
sko in estetsko dediščino se je oprl tudi precej prožnejši in stvarnejši
Aleš Ušeničnik, ob koncu 19. stoletja najpomembnejši teoretik in filo-
zof slovenskega katoliškega tabora. Katoliški umetnostni nazor pa je
pomemben preobrat doživel šele z nastopom umetnostnega zgodovi-
narja Izidorja Cankarja, ki je že pred prvo svetovno vojno nasprotoval
doktrinarnim stališčem predhodnikov in je katoliške ustvarjalce pozval,
naj se usmerijo v »ustvarjalno sproščenost«, se potrudijo »umetniško
dognati kulturno delo« in se pri umetniškem delu »naslonijo na resnič-
no življenje«.9  Moderna je tako kljub zavračanju cerkvenega vrha in
kljub temeljitemu prelomu s tradicijo ter načelni opredelitvi za avto-
nomijo umetnosti razmeroma hitro prodrla tudi v katoliške vrste.

Književnost je ohranjala osrednje mesto v slovenskem kulturnem
življenju 19. stoletja. Eden od razlogov za takšno stanje je bil v tem, da
v deželah s slovenskim prebivalstvom vse do konca 19. in začetka 20.
stoletja ni bilo kulturnih in znanstvenih ustanov, ki bi pospeševale raz-
voj kulturnih in strokovnih dejavnosti. V prvi polovici 19. stoletja se je
strokovno in kulturno življenje odvijalo v muzejih, v privatnih salonih
in krožkih, v gledališču in na koncertih Filharmonične družbe. V teh
okvirih pa za slovensko ustvarjalnost –(razen nekoliko v glasbi in v
slikarstvu) še ni bilo pravega prostora. V stanovskem gledališču v Ljub-

9 
Jože Pogačnik, Razvoj misli o literaturi pri katoličanih, Cerkev, kultura in politika

1890-1941, Slovenska matica, Ljubljana 1993, str. 179-182.
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ljani so gostovale sprva italijanske in nato nemške igralske skupine, na
koncertnih prireditvah pa je bilo ob lahkotnih in zabavnih slišati tudi
skladbe uglednih evropskih mojstrov. V cerkveni gradnji, podobarstvu
in kiparstvu je v prvi polovici 19. stoletja še prevladoval barok, v slikar-
stvu pa so se že uveljavljali akademsko šolani slikarji, ki so se usmerja-
li k slikanju meščanskih portretov, narave in krajine.

Od začetka ustavne dobe, tj. od začetka šestdesetih let dalje, ko je
nov zakon o društvih omogočil svobodnejše ustanavljanje društev, se je
slovensko kulturno življenje vse bolj odvijalo v društvih. V šestdesetih
letih so postale središča slovenskega kulturnega utripa čitalnice, ki so
nastajale po mestih, trgih in manjših središčih in so prirejale »besede«,
tj. prireditev z govori, predavanji, deklamacijami, glasbenimi in pevski-
mi nastopi in gledališkimi igrami. Čeprav je bila umetniška raven či-
talniških prireditev večinoma nizka, niso bile brez pomena za nadaljnji
slovenski glasbeni in gledališki razvoj. Leta 1866 je bilo v Ljubljani usta-
novljeno še Dramatično društvo, ki je utiralo pot ustanovitvi sloven-
skega gledališča. Leta 1864 je odprlo vrata prvo znanstveno društvo
Slovenska matica, leta 1872 pa je bila ob nemški Filharmonični družbi
ustanovljena tudi slovenska Glasbena matica. Med skladatelji sta se z
domoljubnimi in melodičnimi skladbami posebej priljubila Davorin
Jenko in Anton Heydrich, s komornimi in orkestralnimi kompozicijami
pa je izstopal Benjamin Ipavec. Nova doba se je začenjala tudi v sli-
karstvu, kjer sta se na evropsko raven povzpela brata Janez in Jurij
Šubic. Z uveljavitvijo moderne je konec 19. in v začetku 20. stoletja
nato tudi slikarstvo doživelo modernistični prelom. Oblikovala se je
nova generacija slikarjev (Rihard Jakopič, Matija Jama, Ivan Grohar
in Matej Sternen), ki so se oprijeli impresionizma in spodbudili pravi
slikarski razcvet, čeprav jih je domača javnost sprejela šele potem, ko
so uspeli na Dunaju. Na prelomu stoletja je bilo v Ljubljani ustanov-
ljeno Slovensko umetniško društvo, leta 1909 pa je Rihard Jakopič v
ljubljanskem parku Tivoli na svoje stroške postavil prvi slovenski
razstavni paviljon. Pri znamenitem dunajskem arhitektu Ottu Wagner-
ju so se šolali arhitekti Jože Plečnik, Maks Fabiani in Ivan Jager, toda
med njimi je pred prvo svetovno vojno na Slovenskem ustvarjal le
Maks Fabiani. Plečnik je deloval na Dunaju in v Pragi, Jager pa celo
na Kitajskem in v Združenih državah Amerike.10

Z razcepitvijo slogaške slovenske politike na liberalni in katoliški
tabor so se ob koncu stoletja začela deliti tudi dotlej enotna kulturna in
strokovna društva. Nastali stranki, Slovenska ljudska in Narodna na-
predna sta ustanavljali vsaka svoja kulturna združenja in svoja glasila,

10 
Gl. podrobneje: Igor Grdina, Meščanska kultura med literaturo in glasbo, Od rodol-

juba z dežele do meščana, Studia humanitatis – Apes, Ljubljana 1999, str. 51-95.
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po ustanovitvi Socialdemokratske stranke pa so ju posnemali tudi social-
ni demokrati.11 To je sicer povzročalo cepitev že tako maloštevilnih slo-
venskih ustvarjalnih sil, vendar ni imelo samo negativnih posledic. Če je
široko zasnovano Zgodovino slovenskega slovstva Karla Glaserja v
drugi polovici devetdesetih let izdala liberalno usmerjena Slovenska
matica, je Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku od leta
1902 izdajala katoliška Leonova družba. Zgodovino slovenskega naroda
Josipa Grudna – prvo slovensko zgodovino, ki se ni ozirala na deželne
meje – je začela leta 1910 izdajati Mohorjeva družba. Ob pomanjkanju
ustreznih znanstvenih ustanov je bilo seveda na slovenskih tleh tudi pred
prvo svetovno vojno več možnosti za ukvarjanje z zgodovinskimi, družbo-
slovnimi, pravnimi in filozofskimi vedami kot z naravoslovjem, medicino
in tehniko. S filozofskimi deli sta utirala pot slovenski filozofski termi-
nologiji Aleš Ušeničnik in Frančišek Lampe, oba pomembna filozofa
slovenskega katoliškega tabora, slovenski umetnostni nazor pa je na
novo in širše kot predhodniki opredelil Izidor Cankar. Slovenski stro-
kovnjaki in znanstveniki so se uveljavili tudi na avstrijskih in nekaterih
evropskih univerzah. Nekateri so ostali povezani s slovensko stvarnostjo,
drugi pa so se – kot Jožef Stefan – odtujili narodnim koreninam in pre-
pustili vplivom pretežno nemško govoreče okolice.

S širjenjem pismenosti in izobrazbe je postalo branje najbolj razšir-
jena oblika preživljanja prostega časa.12  Vedno več ljudi je segalo po
časopisih in knjigah. Leta 1913 je izhajalo pet slovenskih dnevnikov –
štirje v Ljubljani in eden v Trstu, hkrati pa so bralci lahko izbirali med
pokrajinskimi, stanovskimi in strokovnimi glasili, zabavnimi in kulturn-
imi revijami ter preprostemu ljudstvu namenjenimi časniki. Nekateri
časniki – kot katoliški Slovenec – so imeli v zadnjih letih pred izbruhom
svetovne vojne že ilustrirane priloge s fotografijami. Med založniki in
družbami, ki so izdajale knjige, je bila pravi fenomen Mohorjeva
družba. Leta 1895 je imela že 71.000 članov, dobri dve desetletji poz-
neje – leta 1918 – pa je naklada njenih knjig že presegla 90.000. Knji-
ge so izdajali tudi Slovenska matica, Leonova družba, razna pokrajin-
ska in strokovna združenja ter privatni založniki.

Leta 1882 je Kranjsko in Ljubljano obiskal znani francoski slavist
Louis Leger, ki je Slovence označil za »malo trgovski« in »zelo katoli-
ški narod«, poln moralne volje, da se upre ponemčevalnim pritiskom.13

Legerja so k sklepu o Slovencih kot posebej katoliškem narodu spodbu-

11 
Gl. Ferdo Gestrin – Vasilij Melik, v op. 1 cit. delo, str. 269.

12 
Gl. Gorazd Makarovič, Slovenci in čas, Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakda-

njega življenja, Krtina, Ljubljana 1995, str. 247 in naprej.
13 

Louis Leger, La Save, le Danube et le Balkan, Paris 1884, uvod in str. 1-3. Gl. tudi:
Peter Vodopivec, Slovenci v francoskih očeh v letih 1830-1920, Zgodovinski časopis 44/
1990, št. 1, str. 38.
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dile številen cerkve in kapelice, ki jih je na poti preko slovenskega ozem-
lja opažal v mestih in na deželi. Vpliv duhovščine in cerkve na kon-
servativno strujo slovenske politike se je od konca šestdesetih let res
povečeval, raslo pa je tudi število cerkvenih redov in samostanov. Toda
pri tem duhovniki tudi naprej niso bili politično in idejno enotni. Na
Štajerskem in Koroškem jih je bilo kar nekaj, ki so bili privrženci jo-
žefinskih idej in t.i. liberalnega katolicizma, pa tudi na Kranjskem jih je
bilo več kot sto naročenih na liberalni Slovenski narod. Proces družbene
sekularizacije je pri tem zlasti po preklicu konkordata leta 1870 naglo
napredoval, z liberalnimi zakoni, z zmanjšanjem cerkvenega vpliva v
šolstvu in s krepitvijo meščanstva in laičnega izobraženstva pa se je
večal vpliv svobodomiselnih nazorov. Duhovnik je sicer ohranjal mesto
vplivnega narodnega buditelja ter duhovnega in političnega usmerjeval-
ca v manjših krajih in na podeželju, v mestih in med meščanstvom pa je
njegov vpliv upadal. V takšnih razmerah je seveda Cerkev bolj kot ka-
darkoli prej potrebovala izobražene duhovnike, s čimer se je pomen
kvalitetnega teološkega študija naj bo v Rimu ali na Dunaju še povečal.

Slovenščina je bila ob koncu 19. stoletja povsem oblikovan jezik s
svojo strokovno terminologijo. Kljub temu se je njen položaj v uradih
in šolstvu le počasi izboljševal. V državnem zboru na Dunaju so začeli
slovenski zastopniki v večjem obsegu nastopati v materinščini šele po
letu 1900, nenemške govore pa so stenografi natančneje zapisovali še-
le po letu 1917. V deželnih zborih je bila slovenščina enakopravna z
nemščino le na Kranjskem in z italijanščino na Goriškem. Državni ura-
di in sodišča so si med seboj dopisovali le v nemščini (na Primorskem
delno v italijanščini), v stiku s strankami pa bi se morali ravnati po je-
zikovnem znanju stranke, vendar je bila praksa še naprej odvisna od
usmeritve in volje uradništva.14 Ponemčevalni pritisk je bil posebej
močan na Koroškem in Štajerskem, medtem ko se je v Gorici in Trstu
proces italijanizacije ob prelomu stoletja v glavnem ustavil. Z uveljav-
ljanjem jugoslovanskih usmeritev v slovenski politiki so pred prvo sve-
tovno vojno dobila med izobraženci vseh treh političnih taborov pri-
vržence tudi razmišljanja o kulturnem in jezikovnem zbliževanju med
Slovenci, Hrvati in Srbi. Zamisli o postopnem prevzemanju hrvaškega
in srbskega jezika v intelektualni in znanstveni komunikaciji pri tem
niso zagovarjali le t.i. novoilirci, temveč tudi drugi liberalni in katoliški
izobraženci (npr. Aleš Ušeničnik), toda v praksi ni slovenščine opuščal
nihče med njimi.15

14 
F. Gestrin – V. Melik, v op. 1, nav. delo, str. 262.

15 
Vasilij Melik, Problemi slovenske družbe 1897-1914, Obdobja 4/2, Obdobje simboliz-

ma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Univerza Edvarda Kardelja, Znanstve-
ni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 1983, str. 365-366.
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Večina slovenskega prebivalstva je vse do propada monarhije ra-
zen v svojem živela še v nemškem, italijanskem in madžarskem kul-
turnem krogu, izobraženstvo in meščanstvo pa je pripadalo dvoje-
zičnemu, včasih celo trojezičnemu okolju. Pritisk k nedvoumnemu in
enoznačnemu opredeljevanju pa se je večal na vseh straneh in kdor se
ni dovolj jasno in glasno opredelil, si je s težavo pridobil priznanje »na-
rodne večine«. Slovenski umetnik in izobraženec je moral biti v slo-
venskem okolju predvsem Slovenec, da si je pridobil naklonjenost na-
rodnega občinstva in voditeljev, medtem ko mu je v večinsko nemški
ali italijanski okolici to praviloma škodovalo. Pri tem se v nemškem
prostoru in celo avstrijskem dinastičnem vrhu niso mogli pohvaliti z na-
tančnejšim poznavanjem slovenskih kulturnih razmer. Tako je bil cesar
Franc Jožef še v letih pred prvo svetovno vojno neizmerno presene-
čen, ko je od slavista Matija Murka izvedel, da so Slovenci dobili prvo
celovito knjižno izdajo Svetega pisma v istem stoletju kot Nemci.
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