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Govor dr. Vošnjaka v deželnem zboru v 
Gradcu, ki ga je objavil Slovenski 
gospodar 22.10.1868

Dvanajst let (1873-1885) je bil poslanec 
v dunajskem državnem zboru

Leta 1872 ga je loèitev od Bleiweisa in Coste postavila v 
ospredje mladoslovencev. Zlasti ustanovitev Narodne 
tiskarne in nasprotovanje starim v Slovenski matici sta 
sprožila hude polemike. Pogosto  je bilo slišati Bleiweisov 
izrek: "Koder vošnjakovci hodijo, tam trava ne raste ".

Josip Vošnjak je ob Josipu Jurèièu in Valentinu Zarniku 
postal ena izmed osrednjih osebnosti liberalnega tabora 
mladoslovencev, v letih svojega državnozborskega 
mandata pa celo naš najvidnejši liberalni politik. 

" Koder vošnjakovci hodijo, tam trava ne raste”

Po Jurèièevi in Bleiweisovi smrti (oba sta umrla 1881) ter z nastopom nekaterih mlajših 
slovenskih liberalcev, se je kot šestdesetletnik politiki odpovedal in se umaknil na Visole, 
kjer se je posvetil svojemu vinogradu in pisanju Spominov.

Dr. Josip Vošnjak
Velja za eno kljuènih slovenskih politiènih osebnosti v narodnoprebudniškem èasu, ko 
se je dokonèno izoblikovala slovenska narodna in politièna identiteta.

Bil je prvi vidnejši slovenski politik, ki je zapisal spomine na svoje življenje in delo. Pri 
tem je upošteval razliène vire, npr. dnevniške zapiske, pisma (dopisoval si je skoraj z 
vsemi slovenskimi politiki in drugimi osebnostmi svoje dobe) in èasopisno gradivo.

Zdi pa se, da "ni hotel popisovati ne strankarskih ne osebnih sporov", ker "ni hotel 
bralcem prikazovati grših strani naše politiène zgodovine", zato je opisal le složna leta 
slovenske politike do svojega vstopa v dunajski državni zbor. 

Bleiweisove Novice so avgusta 1874 objavile èlanek o "nezrelosti 
mladoslovenskih politikovavcev".
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Karikatura v humoristiènem Brenclju, prvem slovenskem humoristièno-satiriènem èasopisu, na raèun Jurèièa 
in "njegovega zdravnika" Vošnjaka. V letu 1880 je naš prvi èasnikar Jurèiè branil svojega prijatelja pred 
osebnimi napadi tega "revolverskega lista".


