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Razvoj grofa Antona Aleksandra Auersperga 
in naša podoba o njem
Mira Miladinović Zalaznik

Sodobnikom ime grofa Turjaškega ne pove veliko. Grofov pri nas 
ni več, Nemcev oziroma Avstrijcev zlasti po letu 1945 pa tudi ne prav 
veliko. Morda se še kdo spomni, da je bil Anastazij Grün, kakor se je 

podpisoval kot pesnik, bežen prijatelj Franceta Prešerna, čeprav je bilo njuno 
prijateljstvo, sodeč po ohranjenih zapisih, globlje, kot smo si danes priprav
ljeni priznati.1 Praviloma še komaj kdo ve, da je bil rojen Ljubljančan, ki je imel 
svoje mesto in deželo Kranjsko rad. Za njuno blagostanje se je čutil tako zelo 
soodgovornega, da je vse življenje po svojem najboljšem prepričanju deloval 
v njuno dobro (Miladinović Zalaznik 2013: 65–88; Miladinović Zalaznik 
2015: 127–144).

Anton Aleksander von Auersperg (1806–1876) je bil v Kranjskem dežel nem 
zboru od 1861–1867 poslanec veleposesti, ko se je zaradi sporov s Slovenci 
dal izvoliti v Štajerski deželni zbor. Ob njeni ustanovitvi leta 1861 je bil ime
novan za dosmrtnega člana gosposke zbornice na Dunaju. Tu si je s pomočjo 
kranjskih somišljenikov uspešno prizadeval za odpravo konkordata, tega »sre
dnjeveškega sramotilnega znamenja v 19. stoletju« (PivecStelè 1930: 52). V 
Kranjskem deželnem zboru je 11. 12. 1865 nasprotoval sistiranju ustave in se 
za njeno veljavnost zavzel v poslanici cesarju ter se tako zoperstavil Bleiweisu 
(prim. tudi Jezernikovo poglavje v tej knjigi), ki se je z drugo poslanico cesarju 
zahvaljeval za njeno ukinitev. Avstrijska javnost se je takrat ukvarjala z Grünovo 
izjavo: »Če preidemo v vprašanju, ki se dotika naše najsvetejše pravice [ustave], 
na dnevni red, namesto da bi po moško izrazili svoje prepričanje, se bojim, da 

1 Auersperg, Prešeren in Andrej Smole so se družili ob rujni kapljici na slednjega 
dvorcu Prežek, ki ga je takrat upravljal dvojezični publicist, prevajalec in pisatelj Jožef 
Babnik (Igorju Grdini se zahvaljujem za podatek). O njihovem razposajenem vese
ljačenju je desetletja pozneje poročal Janez Trdina (Miladinović Zalaznik 2013: 91).
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bo slej ko prej mimo vseh nas prešel na dnevni red absolutizem« (Scharmitzer 
2010: 349–350).2

Auersperg se je pri dvajsetih letih lotil prevajanja slovenskih ljudskih pesmi 
in pesnjenja. Svojo prvo zbirko pesmi, Blätter der Liebe (Listi ljubezni), je 
poslal v dveh vezanih rokopisnih izvodih c. kr. dvornemu policijskemu in cen
zurnemu uradu na Dunaj, ki je moral dati dovoljenje za tisk. Dve leti je nanj 
zaman čakal. Zato jo je 1830 izdal v Nemčiji, kar je bilo prepovedano. Izšla je 
pod meščanskim psevdonimom Anastasius Grün: Grün kot Zelen, Anastazij 
kot vstajajoči, brsteči.3

Kljub nemirnim časom se je Grün istega leta odpravil na potovanje po Nem
čiji, Švici, Tirolski in Franciji. V Strasbourgu je doživel meščansko revolucio
narno vrenje. Sad tega potovanja je zbirka političnih pesmi Spaziergänge eines 
Wiener Poeten  (Sprehodi dunajskega pesnika), ki so jo v rokopisu pretihota
pili v Nemčijo. V Hamburgu je 1831 anonimno izšla pri uglednih založnikih 
(Hoffmann in Campe) in bila takoj prepovedana,4 saj so pesmi upesnjevale 
tisto, kar so mnogi čutili, vendar si niso upali izraziti. Doživele so devet ura
dnih izdaj in številne posnemovalce. Zbirko so poznali in cenili vidni pesniki 
romantike in politično angažirani avtorji predmarčne dobe. V Avstriji so jo 
prepisovali in tihotapili po vsej deželi. Poznal jo je tudi Prešeren. Na največji 
mednarodni odmev je naletela pesem Salonszene (Salonska scena), kjer Grün 
prikaže Metternicha kot omikanega, vplivnega politika ter lomilca ženskih src, 
ki se pogaja s habsburškimi konkurenti, vendar nima posluha za ljudstvo, ki 
pred njegovimi vrati čaka in prosi: »Bi si lahko dovolilo svobodo, biti prosto«? 
(Grün 1909/1: 129–130).5

Policija si je več let prizadevala, da bi razvozlala psevdonim. Grofa so zasli
ševali na Dunaju in v Ljubljani. Sedem let po izidu inkriminirane zbirke ga je 
16. marca 1838 sprejel Metternich. Grün je Metternichu v tistem pogovoru 

2 Vsi prevodi iz nemških virov so delo avtorice.
3 Auerspergi nad izbiro psevdonima niso bili navdušeni, kakor tudi ne nad samim 

pesnikom. V svojem mišljenju in delovanju jim je bil preveč liberalen in svobodnjaški.   
4 V Avstriji je bila kasneje prepovedana tudi Grünova zbirka pesmi Schutt (Ruševine), 

ki je izšla jeseni leta 1835. Tudi tu pesnik graja duhovnike, kar že poznamo iz Spre-
hodov dunajskega pesnika (Scharmitzer 2010: 132–133).

5 Za prevod se zahvaljujem Igorju Grdini.
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»zagotovil, da se bo ali izselil ali molčal. Prvega ni storil, torej počenja drugo. 
S cenzurno svojatjo noče imeti nobenega opravka več. V njihovem smislu pa 
ne more pisati« (Mádl 1995: 65). Maja 1838 ga je zaslišal ljubljanski policijski 
predsednik Sicard. Grün je bil obsojen na plačilo kazni, ki jo je poravnal 17. 
decembra 1839 v višini 112 goldinarjev in 30 krajcarjev, ki jih je namenil ljub
ljanski ubožnici. Prepovedane pesmi liberalnega grofa, prve svoje vrste v nem
škem jeziku, pa so se širile in navdihnile meščansko gibanje, ki se mu je v pred
marčnem obdobju kljub absolutizmu uspelo uveljaviti. Spodbudile so vplivno 
literarno opozicijo takratni politiki, ki je doživela uspeh v marčni revoluciji.

Policijski pritisk je v Habsburški monarhiji postajal vedno hujši. Spremljal 
ga je težak  gospodarski položaj, saj se je država, tako kot večina v Evropi, zaradi 
julijske revolucije pospešeno oboroževala. Marca 1845 je skupina razumnikov 
na Dunaju oblastem izročila spomenico proti cenzuri, ki jo je skupaj s triin
dvajsetimi kolegi podpisal tudi Auersperg, čeprav je bil prepričan, da je veliko 
premila ter da zahteva premalo. Hkrati je menil, da predstavlja bleščečo zmago 
dobrega namena, ker je »kljub marsikateremu mnenjskemu odtenku združila 
toliko […] cenjenih mož v minimumu zahtev« (Scharmitzer 2010: 190).6 Jesen 
1845 so zaznamovali slaba letina, lakota in rubeži (Scharmitzer 2010: 190–
191). Marca 1848 je prišlo do revolucije z zahtevami po ustavi, svobodi tiska in 
ukinitvi cenzure. V teh prizadevanjih so se združili vsi, ki so stremeli za demo
kratičnimi, liberalnimi, socialnimi in nacionalnimi spremembami. Auersperg je 
ugotovil, da gibanju manjkata enotna volja in politična organiziranost. Bal se 
je, da se iz zmage utegne izcimiti neuspeh. Slovenci smo v tem času postavili 
zahtevo po Zedinjeni Sloveniji (Granda 1999; Miladinović Zalaznik 2008a). 
Edini, ki je takrat pri nas v duhu novega časa poročal o še vedno prepovedanem 
pesniku Grünu, je bil publicist in pisatelj Leopold Kordesch, takratni urednik 
nemškega časopisa Illyrisches Blatt, ki je že deset let pred marčno revolucijo 
zahteval dovoljenje za izdajo slovenskega političnega in kulturnega časnika (gl. 
Miladinović Zalaznik 2008b).

Aprila 1848 je bil Auersperg na volitvah v Ljubljani, kjer so poleg njega kan
didirali tudi nekdanji Prešernov delodajalec Blaž Crobath, Anton Laschan in 
Carl Ullepitsch (Tr. 1848), s 63 od 93 glasov izvoljen v nemški predparlament 

6 Avstrijski tisk je kljub temu vztrajno širil trditev, da Auersperg spomenice ni hotel 
podpisati.
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v Frankfurtu (K. k. Illyrisches Gubernialpräsidium 1848).7 Proti volitvam so 
bili Slovenci, ki so se bali, da Nemška zveza ne bo naklonjena niti Avstriji niti 
Slovencem. Mandat je grof sprejel pod pogojem, da ga odloži, če bo večina 
njegovih volivcev proti združenju z Nemčijo, kar je razbrati iz izjave, ki jo je 18. 
maja 1848 objavil v Lajbaherici:

V naši domovini Kranjski si […] stojita ostro nasproti dve mnenji. Eno […], h kateremu 
se […] prištevam tudi sam, vidi v združitvi z Nemčijo […] ne samo državno krepitev 
Avstrije, marveč tudi zagotovilo za obstoj in razvoj naše domovinske nacionalnosti. […] 
Drugo  […] se od iste pripojitve boji nasprotnih učinkov, zato je […] protestiralo […] 
proti izvedbi volitev. Njeni navdušeni glasniki […] so v svoji sredi govorili in še go
vorijo proti združenju z Nemčijo in za pripojitev slovanski konfederaciji. […] [S]pre
jel [sem] Vaš mandat […] Moja pripravljenost […] sloni na domnevi, da smem svojo 
izvolitev imeti za izvolitev po pretežni volji volilnega okraja Ljubljana […] Ker bi naj 
poslanec praviloma ne bil vezan na določeno navodilo, mora biti […] prepričan, da res 
predstavlja skupno voljo svojih volivcev. […] Zaradi tega bi bil v primeru, da bi se moja 
zgoraj izrečena domneva izkazala za napačno, zavezan svoji vesti in bi Vas moral prositi 
za razrešitev od svojega […] poslanstva ter bi moral  […] izročiti svoj mandat nazaj v 
Vaše roke […] Če pa sem smisel […] razumel pravilno, potem […] mi bo v […] ponos 
biti v parlamentu v Frankfurtu Vaš vnet organ. – Dunaj, 13. maja 1848. Ant. Auersperg. 
(Auersperg 1848)  

Auersperg, čigar rodbina je prišla na Kranjsko že pred Habsburžani, se je 
razvil v kompleksno politično osebnost. V frankfurtskem parlamentu, kjer 
je imel zastopati interese svojega večetničnega volilnega okraja, je pripadal 
liberalcem. Že pred njegovo izvolitvijo se je avstrijska delegacija 11. 4. 1848 
v Frank furtu zavzela za Slovane v monarhiji, ki se združevanja Nemcev niso 
veselili. Poslanec Andrian je v govoru v Pavlovi cerkvi povedal: 

Vsi […] Avstrijci […] po tridesetih letih prvič dihamo veselo in svobodno, odkar je 
padel osovraženi sistem, odkar nam je dano, svojim bratom […] podati bratsko roko. 
Ko to govorim, mislim na svoje nenemške brate in sosede v Avstriji, ki imajo z nami, 
čeprav v plemenu in jeziku različni od nas, že stoletja eno zgodovino […] Z ozirom 
nanje si bom dovolil zahtevo. Naši slovanski bratje imajo […] v zadnjem času še pre
več utemeljene razloge za pritožbe. Prejšnji vladni sistem, ki ni spoštoval nemške na
rodnosti, je upošteval še veliko manj poštene zahteve slovanskih narodnosti, zlasti z 
ozirom na ljudski pouk in lokalno upravo – hotel je pač vse obravnavati […] po kopitu 
omejenega absolutizma […] zato sprašujem, ali bo odbor na eni svojih […] sej izjavil, 
da šteje razvoj in konsolidacijo nenemških narodnosti, ki so v nemški zvezi, k najple

7 Auerspergov namestnik je postal posestnik in trgovec iz Ljubljane Lambert Luckmann.
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menitejšim nalogam prihodnje konstitutivne nacionalne skupščine. Frankfurt a. M., 11. 
April. (Anon. 1848)

Liberalec in diplomat Victor Franz von Andrian, ki je 1850 ostro kritiziral 
porajajoči se neoabsolutizem v anonimno objavljeni knjigi Österreich und 
dessen Zukunft (Avstrija in njena prihodnost), je v imenu svoje delegacije terjal 
jamstvo »za nedotakljivost nacionalnosti avstrijskih Slovanov«. Avstrijski 
poslanci so zahtevali dodatna zagotovila, da bodo Slovani razglašeni za »ena
kopravne, svobodne zaveznike, ne pa podložnike Nemcev« in da bodo deležni 
vseh socialnih pridobitev. Auersperg je poleg tega vztrajal, naj se vse te zahteve 
razširijo na »Slovane na Štajerskem, Koroškem in Kranjskem« (Scharmitzer 
2010: 264).8

Med pomladjo narodov smo se v Habsburški monarhiji na naših tleh na 
obeh straneh narodnostno ostro ločili. Tudi Auersperg se je opredelil, kar mu 
kot pripadniku plemstva, ki je čutilo in razmišljalo nadnacionalno in bilo po 
poreklu večetnično, verjetno ni bilo lahko. Kot pesnik je izbral nemško stran, 
toda ostal je Kranjec. Pri tem ga je vodila misel, ki jo je 26. 10. 1866 zabeležil 
v pismu prijatelju Karlu Dežmanu: »Če v prvo vrsto postavimo narodnostno 
načelo namesto načela izobrazbe in svobode, potem to ne bo združevalo in 
krepilo, pač pa slabilo in razdruževalo« (PivecStelè 1930: 47).

Kakšen vpliv sta torej imela upornega grofa razvoj in njegovo literarno (bil 
je avtor številnih uspešnic in ponatisov), kulturno ter gospodarskopolitično 
delovanje na našo podobo o njem? Praktično samo negativnega. Medtem ko 
je on zastopal liberalno obliko monarhije, so si Slovenci v veliki meri želeli 
njene reorganizacije s poudarkom na Zedinjeni Sloveniji. Društvo Slovenija 
je v Gradcu objavilo svoj program. Nanj se je Auersperg po posvetovanju z 
nadvojvodo Janezom odzval z besedilom »An meine slowenischen Brüder« 
(Mojim slovenskim bratom), ki ga je 29. 4. 1848 objavil v posebni prilogi Laj-
baherice. V spisu je nagovoril slovenske brate, jim razlagal svoja stališča ter jih 
svaril pred ruskim vplivom v tem delu Evrope. Zlasti je dokazoval potrebo, 
s čimer se Slovenija in dobršen del slovenske javnosti nista strinjala, da se je 

8 Do sporazuma med Nemci in Slovani v Frankfurtu ni prišlo, saj je vodja Čehov Fran
tišek Palacký (1798–1876) odklonil vabilo k pogajanjem. Menil je, da Slovani vidijo 
svojo prihodnost v federalno organizirani Avstriji in da jih združevanje Nemčije ne 
zadeva. 
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za politične pravice treba zavzemati v Frankfurtu. Slovenci so bili pripravljeni 
sprejeti frankfurtski parlament in Avstrijo v Nemški zvezi zgolj pod pogojem, da 
bi jo ustanovili kot zvezo držav, ne pa kot zvezne države, s čimer so se strinjali 
tudi nekateri Nemci (Buschmann 1848).9

Do naslednjih globokih nasprotovanj med grofom in Slovenci je prišlo v 
Kranjskem deželnem zboru 28. 1. 1863, ko je bila postavljena zahteva o enako
pravnosti slovenskega jezika. Auersperg se je prijavil k besedi in med drugim 
izjavil: 

Ker v tej dvorani ni navada, da bi, kadar nekdo govori nemško, […] sledil slovenski pre
vod in obratno, stenografski zapisniki pač ne bodo dajali tega prevoda. Stenografski za
pisnik ne prevaja niti nemških govorov v slovenščino niti slovenskih v nemščino. Tudi tu 
je ohranjena enakopravnost […] Prevajanje stenografskih poročil v slovenščino bi prvič 
ne bilo po mojem prepričanju ohranjevanje enakopravnosti, temveč na določen način celo 
kršitev enakopravnosti. Zahteva se, naj se prevede govor enega jezika v drugi, namreč 
nemškega v slovenščino. Ne zahteva pa se obratnega, namreč prevoda slovenskega govora 
v nemščino. Zdi se mi, da to ne jamči načela enakopravnosti[.] (Grün 1909/6: 190–191) 

Vrh sporov med Auerspergom in Slovenci je bil dosežen 12. 2. 1866, ko se 
je v govoru pred kranjskim deželnim zborom postavil proti zahtevi Slovencev 
po uvedbi slovenskega jezika v osnovne ter dvojezičnosti v srednje šole, češ da 
ni učbenikov v slovenščini. In res smo imeli samo dva slovenska učbenika, za 
zoologijo in botaniko. Samo dva pa zato, ker se slovenščine v šolah ni smelo 
uporabljati. V utemeljitvi svoje zahteve, naj se je v šolah ne dovoli, je Auer
sperg poudaril višjo razvitost nemškega jezika in kulture, kar ni imel za nič 
nečastnega, češ da je Slovencev veliko manj kot Nemcev. In ker je Slovence štel 
za sposobne, je bil prepričan, da bodo zamujeno s pomočjo bolj razvite nemške 
kulture nekoč nadoknadili.

Skoraj četrt stoletja se je Grün ukvarjal s prevajanjem naših ljudskih pesmi v 
nemščino, kar je bilo edino njegovo dejanje, ki smo ga Slovenci sprejeli z naklo
njenostjo in ga še danes omenjamo. Za prevajanje ga je aprila 1832, ko je šel 
kot poslanec  kranjske kmetijske družbe v Gradec, navdušil nadvojvoda Janez – 
poleg Prešerna in njegovega kroga. Zbirka Volkslieder aus Krain10 (Ljud ske 
9 V tem članku se avtor prvič podpiše s polnim imenom in odkrije svoja dotedanja 

psevdonima: Eginhard in začetnici G. B. 
10 Prvi ponatis je izšel 1987 pri založbi slovenskega političnega emigranta ddr. Rudolfa 

Trofenika v Münchnu. Zdi se, da je Trofenik po prestani zaporni kazni v Jugoslaviji, 
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pesmi s Kranjske) je izšla 1850 v njegovem prevodu pri ugledni založbi Weid
mann v Leipzigu.

Še pred izidom kranjskih ljudskih pesmi, ki jih je za Grüna tudi zbiral, 
je umrl France Prešeren. Grün je poznejšim rodovom v premislek spesnil 
nekrolog Nachruf an Preschérn, kjer je za moto postavil prvo kitico Prešernove 
pesmi Pevcu v slovenščini in svojem nemškem prevodu. Prešerna opeva kot 
svojega učitelja in ugotavlja veliko prej od večine sodobnikov nemškega in slo
venskega rodu, da so Slovenci z njegovo smrtjo izgubili vizionarja. Ne izogne 
se niti nesoglasjem med slovenskim in nemškim narodom ter obžaluje njuno 
neslogo. Nekrolog je nameraval izdati v dunajski Ostdeutsche Post, da bi na Pre
šerna opozoril še nemške bralce. Toda urednik Ignaz Kuranda, sicer Grünov 
osebni znanec, je objavo odklonil. Tako je bila pesem prvič natisnjena deset let 
po Prešernovi smrti v dvojezičnem Vodnikovem spomeniku – Vodnik-Album v 
uredništvu mladega Etbina Henrika Coste (1832–1875), poznejšega župana 
Ljubljane, ki je ob svoji izvolitvi dal izobesiti tudi slovensko zastavo in bil od 
1868 do svoje smrti predsednik Slovenske matice.

O nastajanju Grünovih prevodov so redno poročale Novice, ki jih je pesnik 
vneto prebiral, in pri tem vzneseno hvalile nemškega pesnika, ki da se je lotil 
tega domoljubnega dela. Grün je prevodu dodal Predgovor, kjer utemeljuje 
svoje zanimanje za ljudsko pesem z njenim pomenom za kulturno zgodovino 
vsakega naroda. Pri tem opozori na dejstvo, ki mu Slovenci v 20. stoletju pri 
ocenjevanju odnosa Habsburške monarhije do nas nismo posvečali nobene 
pozornosti, da je namreč Kranjska že »[o]d trinajstega stoletja […] združena 
z Avstrijo pod enim žezlom (z izjemo kratkega francoskega medvladja v letih 
1809–1813)« ter je z njo »nenehno zvesto in pošteno delila boje in udarce 
usode« (Grün 1909/5: 31). Grün tu izpostavi tudi narodnostne napetosti med 
Nemci in Slovenci ter pride do zaključka: 

Medtem ko je […] kulturnozgodovinska prelomnica že za nami, si na domovinskih tleh 
naših pesmi v bojnem krogu stojita nasproti dobro oborožena germanizem in slavizem; 
obe smeri zastopajo domačini, pri čemer pri nekaterih […] prevladujejo globoko zakore
ninjeni vplivi germanskih kulturnih elementov, pri drugih prevladujejo na novo vzbuje

ko se je ustalil kot nemški založnik za slovanske ter madžarske avtorje v Münchnu, z 
oblastmi na Slovenskem na določen način sodeloval. Imel je stike z Ivanom Mačkom 
in je Dfond v NUK zalagal s prepovedanimi slovenskimi tiski iz tujine. 
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ne ideje političnonacionalne tvorbe držav. Germanizem si, ne glede na svojo navidezno 
prevlado, še ni izboril popolne, trajne zmage, niti se slavizem ni izjasnil za premaga
nega […] Na katero stran se bodo nagnile želje nemškega pesnika, seveda ni dvomiti; 
vendar pa hkrati ni dovolj ozkosrčen, da bi v drugem taboru ne prepoznal mere upra
vičenosti, moči navdušenja ter junaške energije in da bi nad enostransko otrplim vztra
janjem nacionalno strankarskega položaja ne preslišal višjih, ves svet obvladujočih […] 
gesel človeštva, pred katerimi bosta morala obmolkniti tako vpitje na polju nacionalnosti 
kakor tudi beseda posameznika pred glasom naroda. Da se velikih vprašanj, ki zaposlu
jejo človeštvo, ne bo dalo trajno rešiti brez sodelovanja mogočne družine Slovanov, je v 
zadnjem času dovolj jasno naznanilo daleč slišno šelestenje stare in razvejane slovanske 
lipe (Grün 1909/5: 37).

Grün je takrat pravilno ocenil razmere v Habsburški monarhiji, vprašanje 
pa je, ali so to oceno delili sodobniki. Še več, zdi se, da je niso zaznali niti Slo
venci – kljub dejstvu, da je bil Grün po Metternichovem padcu vse do smrti 
upoštevan in cenjen pesnik, kar v svoji disertaciji Nemška književnost v gimna-
zijah na Slovenskem od 1848–1918 = Deutsche Literatur in Gymnasien auf dem 
slowenischen ethnischen Gebiet von 1848 bis 1918, ki je ena temeljnih študij na 
tem področju, ugotavlja tudi Irena Samide (Samide 2012: 243). Spominjamo 
se tudi izjave avstrijskega humanista in germanista Wendelina SchmidtDen
glerja (1942–2008) leta 2006 na simpoziju na takratnem Slovenskem znan-
stvenem inštitutu na Dunaju, ki sva ga s kolegom Rajšpom organizirala ob dve
stoletnici Grünovega rojstva. Povedal je, kako se njegova babica še v petdesetih 
letih 20. stoletja ni mogla načuditi dejstvu, da Grünovih pesmi ne pozna nihče 
več, medtem ko se jih je njena generacija pridno učila in jih je ona še vedno 
znala na pamet.

Na podlagi predpostavke, da ga sodobniki še vedno berejo, je Grün pred 
smrtjo skušal urediti svoje pesniško delo, ki ga je v duhu razsvetljenstva razumel 
predvsem kot vzgojo. Kot neke vrste poslanico jim ga je nameraval izročiti 
v urejeni duhovni ostalini. Krtačnih odtisov mu ni uspelo več pregledati. Po 
zadnji kapi, ko je le stežka govoril, je vedno znova beležil na list »Rad bi živel!« 
ter mrmral: »Nisem končal!« (Scharmitzer 1995: 13; Scharmitzer 2010: 361) 
Z nekdanjim pesnikom uspešnic so se po njegovi smrti do nekako leta 1907 
na Avstrijskem še ukvarjali, čeprav je njegov glas v hrupu časa in dogodkov 
vedno bolj pešal. O tem pričajo štirje različni izidi njegovih zbranih del, ki so 
jih izdali prijatelj študentskih let judovskega porekla Ludwig August Frankl 
(1877, 1907), Anton Schlossar (1907) in Eduard Castle (1909).
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Spominsko obeležje Anastaziju Grünu na vogalu ljubljanskih Križank, 1886 (razglednica)

Prvo spominsko obeležje Anastaziju Grünu pri nas je bilo postavljeno na 
njegovem gradu Šrajbarski turn, kjer je bil na svojo željo pokopan poleg očeta. 
Dne 31. oktobra so njegove posmrtne ostanke prenesli v mavzolej, ki ga je 
poleg gradu dala postaviti vdova. Nasproti vhoda je v niši stal bel marmorni 
doprsni kip pesnika z imenom, letnicama rojstva in smrti in z verzom »Nur 
ein Teil von mir wird eingegruftet« (»Samo del mene bo v grobnico dan«) iz 
njegove zbirke Schutt (gl. Scharmitzer 2010: 361). Prvo javno spominsko obe
ležje na Slovenskem je bilo pesniku, kot so trdili Nemci, politiku, kot so prote
stirali Slovenci, postavljeno za njegovo osemdesetletnico ob rojstni hiši. Sam 
projekt, ki so ga izvedli člani nemškega ljubljanskega telovadnega društva, t. i. 
turnarji, s podporo nemških poslancev v mestnem zboru, je naletel na odločno 
nasprotovanje Slovencev in se razrasel v hude spopade v nemškem in sloven
skem tisku ter celo (oborožene) nemire. Spomenik je bil vedno znova skru
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njen, dokler ga niso na višku nacionalističnih nemškoslovenskih izpadov po 
koncu velike vojne 2. januarja 1919 »s potrebnim orodjem in po nekaj krepkih 
udarcih« (Jezernik 2014: 86–100) močno poškodovali in ga 6. 1. 1919 za vedno 
odstranili (Melik 1995: 108).

Auerspergovi prijatelji in somišljeniki so v neposredni bližini njegove palače 
v Gradcu, v mestnem parku, kjer se je za življenja rad sprehajal, 10. julija 1887 
odkrili marmorni spomenik v nadnaravni velikosti, ki ga je zasnoval avtor Schu
bertovega spomenika na Dunaju, Karl Kundmann (Scharmitzer 2010: 365). 
Gre za prvi celopostavni javni kip kakemu kranjskemu literarnemu avtorju, ki je 
poleg ljubljanskega Vodnikovega (1889) edini, postavljen v 19. stoletju.

Spomenik Anastaziju Grünu v Gradcu v mestnem parku, 1887 (fotografija Dietmar Scharmitzer)
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Mestna občina Dunaj je, kakor je poročala Wiener Zeitung, 18. 10. 1876 po 
svojem častnem meščanu poimenovala tudi ulico v Währingu. Prijatelj L. A. 
Frankl je bil pobudnik postavitve doprsnega spomenika Anastaziju Grünu na 
dunajskem Schillerjevem trgu (25. 6. 1891).

Spomenik Anastaziju Grünu na Dunaju, Schillerjev trg, 1891 (fotografija Dietmar Scharmitzer)

Ob 100. obletnici avtorjevega rojstva so na Auerspergovi palači v Gradcu 
odkrili spominsko ploščo. Pročelje nekdanjega Klinkowströmovega zavoda na 
Schlesingerjevem trgu, kjer je mladi Auersperg kot gojenec spoznal svojega 
kranjskega sonarodnjaka in učitelja Prešerna, pa od leta 1950, ko so Dunaj pre
tresale delavske stavke, Avstrija pa je bila še vedno zasedena s strani zaveznikov, 
krasi spominska plošča z napisom v nemščini: Narodom vzor / Tu sta sklenila 



282

Mira Miladinović Zalaznik

prijateljstvo za vse življenje / France Prešeren / slovenski knezopes nik / in / 
Anastasius Grün, avstrijski pesnik svobode. Skupaj sta ga postavili dunajski 
društvi za promet in Slavia Viennensis.

Spominska plošča Prešernu in Grünu na stavbi okrajnega urada 8. dunajskega okraja, 
Schlesingerplatz 8, 1950 (© Ewald Judt)

Grüna Slovenci še vedno bolj kot ne kritiziramo. Bili smo proti preime
novanju ljubljanskega Novega trga v Turjaški trg in proti postavitvi spominske 
plošče pri  njegovi rojstni hiši – na vogalu Križank (Jezernik 2014: 74–103). 
Do svojih Nemcev smo se obnašali tako, kot so se avstrijskonemški Korošci 
do svojih Slovencev. Toda od leta 1999, ko smo obhajali 150. obletnico smrti 
našega največjega pesnika, visi na hiši nekdanjega prizivnega sodišča v Celovcu 
spominska plošča, ki priča o tem, da je najpomembnejši pesnik vseh Slovencev, 
France Prešeren, tam delal leta 1832. Postaviti jo je dal avstrijski PENcenter, 
ker mesto Celovec ni premoglo tiste modrosti, ki je za takšno dejanje potrebna.
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Pobude za prvi simpozij o Anastaziju Grünu nista dali niti Avstrija niti Slo
venija, pač pa Nemčija. Res je sicer, da je leta 1994 potekal na pobudo pro
fesorja Zorana Konstantinovića (1920–2007), ustanovitelja prve stolice za 
primerjalno književnost v Avstriji, v Ljubljani v soorganizaciji naše in graške 
germanistike, vendar se je to zgodilo s finančno podporo takratnega inštituta 
Südostdeutsches Kulturwerk iz Münchna.11 Udeleženci iz Avstrije, Madžarske, 
Nemčije, Poljske in Slovenije smo se odpeljali do Grünove grobnice na Šrajbar
skem turnu. Tam sta znanstvenik Konstantinović in pedagog ter pisatelj Franz 
Hutterer (1925–2002), eden nekdanji taboriščnik, drugi potomec nemške 
manjšine, sicer pa dvojezična Vojvodinca iz nekdanje Jugoslavije, položila 
venec. Nato smo se odpeljali na večerjo v grad Mokrice, ki je bil nekdaj last Bea
trix Auersperg (1848–1919), zadnje iz te veje Auerspergov.12 V Nemčiji je izšla 
prva znanstvena monografija o Grünu sploh s prispevki tega simpozija (Janko 
in Schwob, ur. 1995). Slovenci smo se mu do neke mere oddolžili s simpozijem 
v Krškem 2006, katerega izsledki so bili 2009 objavljeni v prvi slovenski znan
stveni monografiji o njem (Miladinović Zalaznik in Granda, ur. 2009).

V spominu Slovencev uporni liberalni grof ni najbolje zapisan. Da je svojo 
domovino Kranjsko ljubil in častil ter da je velik del svojega življenja preživel 
v slovenskih krajih – v Ljubljani, na Dornavi in Šrajbarskem turnu, kjer leži 
pokopan poleg svojega očeta v sramotno propadajoči grobnici poleg prav tako 
sramotno propadajočega gradu, smo pozabili. Da je 1831 leta prvi med nem
škimi pesniki izdal zbirko revolucionarnih pesmi Sprehodi dunajskega pesnika, 
ki so jo prepovedali, avtorja pa preganjali, se nam ne zdi nič posebnega – saj je 
bil grof. Da je znal slovensko in bil vnet bralec Novic, na nas kljub opevanemu 
medkulturnemu dialogu ne napravi nikakršnega vtisa. Da je bil kot liberalec, 
ki se je bal ruskega vpliva v jugovzhodnem delu Avstrije in Evrope, v Ljub
ljani 1848 izvoljen za poslanca frankfurtskega parlamenta, čemur so Slovenci 
nasprotovali, ker so se bali nemške nadvlade v Nemški zvezi, iz česar naj bi izšla 
šibka Avstrija, kar bi imelo za posledico izginotje vsega slovenskega, se zdi 

11 Leta 1951 ga je ustanovil zgodovinar Friedrich Valjavec (1909–1960), jugoslovanske 
gore list, za katerega so po letu 2005 našli dokaze o nacionalsocialistični preteklosti 
(sodelovanje pri umoru 100 Judov v Czernowitzu).

12 Po njej jo je podedoval njen sin, Grünov pranečak, danes pri nas pozabljeni pisatelj 
Friedrich von Gagern (1882–1947), ki je dogajanje nekaj svojih romanov umestil na 
obmejno področje med Slovenijo in Hrvaško, od koder so izhajali tudi nekateri liki 
(gl. Miladinović Zalaznik 2012: 219–229).
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današnjim Slovencem nekaj, s čimer naj se ukvarjajo zgodovinarji. To, da mu 
je po pomladi narodov za nekaj let uspelo zaustaviti pohod slovenskega jezika 
v šole, pri čemer je pokazal nerazumevanje takratnih narodnostnih stremljenj 
slovenskih rojakov, je samo razlog več, da ga danes puščamo ob strani.

Zapomnili pa smo si, da je finančno saniral podedovano, močno zadol
ženo posestvo Šrajbarski turn, tudi s pomočjo dajatev, ki jih je pobiral (do leta 
1848), kar je naš odnos do njega še bolj obremenjevalo. To, da je izdelal načrt 
za davčno reformo na Kranjskem, ki bi bila, ko bi jo bili na Dunaju sprejeli, 
tudi do našega človeka mnogo pravičnejša, smo nonšalantno prezrli. Načrt je 
predstavil 13. marca 1845 med avdienco pri regentu nadvojvodi Ludviku. Ko je 
ta blagohotno priznal, da so Kranjci davčno nadobremenjeni in spregovoril 
o možnosti znižanja davkov kot posebni milosti, je še ne 39letni Auersperg to 
odločno odklonil: »Milost, cesarska visokost, je najmilejša hči samovolje, mi pa 
hočemo svojo pravico toliko bolj, ker jo je njihova cesarska visokost kot takšno 
pripoznala.« (Scharmitzer 2010: 187)

V svoji oporoki je, kot je poročala tudi Lajbaherica, zapustil po dve štipendiji 
za nadarjene revne študente Kranjske in Štajerske, čeprav je imel mladega sina 
in je že za življenja podpiral ne samo nemško stanovsko gledališče v Ljubljani 
in liberalni dnevnik Laibacher Tagblatt, ki ga je soustanovil, pač pa tudi kolege 
v stiski obeh narodnosti. Vse to se nam ne zdi spominjanja vredno, ker smo 
mnenja, da je imel dovolj denarja, torej tudi dolžnost, nenehno dajati in podpi
rati. Danes do novodobnih instantnih bogatinov nismo ne tako zahtevni ne 
tako neizprosni.

Dobro smo si zapomnili tudi, da je Prešeren svojo prepesnitev, ki je ostala 
edina, Grünove nagajivo erotične pesmi Venetianer trias, poimenoval s Tri želje 
Anastazija Zelenca.13 Tako je za vse večne čase poskrbel, da o pesniku še danes 
najraje govorimo kot o zelencu. S kakšno pravico? Skrajni čas je, da postanemo 
modrejši in sklenemo mir s kranjskim grofom Auerspergom. Upajmo, da ne 

13 Navdih za to pesem in druge iz cikla o Benetkah je Grün dobil od prijatelja, ki je takrat 
živel v Gradcu, Antonia Marie Marcheseja di Casonija (1804–1831), rojenega v Cenedi 
pesnici Aurori Graziani (1781–1818). Casoni je umrl je v rojstnem kraju za tuberkulozo 
pljuč. (Za podatek se zahvaljujem Patriziji Moz, njegovi potomki po materini strani.) V 
pesmi Grün upodablja, kakor je ugotovil Scharmitzer, Casonijevo ljubezensko dogodiv
ščino s »Pepco«, pri kateri so ju zasačili v ropotarnici (Scharmitzer 2010: 122, 153).
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bo minilo še enkrat 100 let, preden postavimo oziroma vrnemo na svoje mesto 
spominsko obeležje ob njegovi rojstni hiši v Ljubljani.
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