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Leta 1894 je Vošnjak dopolnil 60 let in se umaknil iz politiènega 
življenja.

 31. decembra 1895 se dr. Josip Vošnjak po velikem potresu v Ljubljani umakne na 
Visolsko posestvo v bližini Slovenske Bistrice. Odpeljal se ja na rodno Štajersko, na 
svoje vinogradno posestvo pri Slovenski Bistrici, ki mu ga je bil že decembra 1866 kupil 
na dražbi oèe, saj Josip sam ni imel prihrankov. Posestvo je prej pripadalo bistriškim 
minoritom, ki so dali sezidati klet in zasaditi vinograd samih žlahtnih trt, ki so še Josipu 
rodile "pohorsko zlato kapljo".*

* 
** 

M. Schmidt Snoj: Josip Vošnjak, 2003, str. 223
J. Vošnjak: Spomini, 1982, str. 559

Vošnjakov vinograd v Visolah nad Slovensko Bistrico. Danes 
ga imenujejo "Kersnikov štok"

Proèelje Vošnjakove posesti v Visolah nad Slovensko Bistrico

Notranjost sobe v Vošnjakovi hiši v Visolah nad Slovensko 
Bistrico

Vošnjakov najboljši prijatelj Josip Jurèiè in prvi slovenski poklicni èasnikar je veèkrat 
obiskal Vošnjaka v Visolah. Prav pred kletjo sta zares rada sedela in  kot gospodje v 
romanu ob moènem, starem vinu iz grofovske kleti  debatirala, prepevala in preštevala 
od hiše vidne okoliške cerkvice. Jurèiè je dal kraj še natanèneje razpoznati, ko govori o 
pristavi v velikem vinogradu. Jurèiè je dejal "Tu se bode vršilo dejanje prihodnjega 
mojega romana." In pisal je "Tatenbaha".  **

Vošnjakov najboljši prijatelj, pisatelj Josip Jurèiè (1844 -1881), avtor 
prvega slovenskega romana Deseti brat, izdanega leta 1866
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Vhod v "Kosovo klet". Leta 1896 je bil lastnik brat Mihael Vošnjak 
(1837-1920, poslanec, politik, gospodarstvenik), ki je verjetno tudi 
obnovil slikoviti strešni stolpiè. Malo višje nad "Kosovo kletjo" je 
imel klet še tretji brat Franc Woschnagg (danes Špesova klet).
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Ne le Josip in njegova brata, ampak tudi mnogi tedanji izobraženci in narodni velmožje 
so imeli na Štajerskem v lasti vinograde, ki so jih v glavnem obdelovali vinièarji. Vošnjak 
je tako pogosto obiskoval prijatelja Pavla Turnerja v Framu, bil pri dr. Ferdinandu 
Dominkušu na Zgornji Polskavi. Zelo pogosto pa ga je obiskoval neèak Bogumil 
Vošnjak, ki ga je spodbujal, naj konèa Spomine. 

Dr. Ferdinand Dominkuš (1829-1901), poslanec v štajerskem deželnem 
zboru. Imel je lasten vinograd nad Zgornjo Polskavo, kjer ga je Vošnjak rad 
obiskoval

Dr. Pavel Turner, publicist, mecen in vzgojitelj, psevdonim: Ahasver
(1842-1924). Prvi Slovenec v evropskih borznih krogih, ki si je z 
Vošnjakom veliko dopisoval

Do smrti je bil Vošnjak literarno miselno razgiban in je pisal prozo "Na pragu veènosti", 
ki pa je  ni dokonèal. V zadnjih letih svojega življenja se je ohranila kopica rokopisov 
njegovih prijateljev od P. Turnerja, F. K. Meška, V. Holza, F. Serneca in  drugih.

Leta 1908 je napisal navodila za sluèaj smrti. 

Na pogrebu 24. oktobra 1911 se je zbralo veliko èastilcev pokojnikovih na enem izmed 
visolskih grièev, zasejanih s plemenito trto ob skromni zidanici, kjer je izdihnil zadnji 
slovensko-štajerski taborit. Iz Maribora so prišli zastopniki najstarejše slovenske 
Èitalnice, zastopniki Sokola, njegov prijatelj dr. Pavel Turner, zastopniki zdravniškega 
društva iz Celja z dr. Sernecem na èelu in neštevilni drugi rodoljubi. *

* 
**

M. Schmidt Snoj: Josip Vošnjak, 2003, str. 255
 Poroèilo o pogrebu iz društva zdravnikov na Kranjskem

Vošnjakova oporoka (prva in zadnja stran) 

Nagrobni govor je imel dr. Bogomil Vošnjak, ki je zakljuèil:

Zdi se mi, da stojijo tam onstran groba Josipa Vošnjaka dramatiène postave, tam je 
njegov romantièni idealni Devin, njegova temnopolta plaha in ljubeèa Pavla, sarkastièni 
Dolnik, nesreèni ambiciozni politik, parlamentarec dr. Dragan, strastna Lepa Vida, žrtev 
ljubezni in morja. Vem, da bo marsikateri estet zlovoljno gledal na te postave, pa nikoli 
naj ne pozabi, da so to postave, ki so bile odraz razmer in miljeja v kojem je živel 
pokojnik, hrepeneè z nezadostnimi sredstvi in lepote gladno dušo in polnim, vroèim 
srcem za veènimi vrednostami umetnosti. **
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Vošnjak je ponoèi pred smrtjo zapisal:

"O veèni Bog, bodi milostljiv duši moji! Ne sodi je preostro! 
Blagoslovi moj ubogi slovenski narod, da bi združen z drugimi 
Slovani dosegel vzvišeni cilj, ki si mu ga v svoji neskonèni modrosti 
doloèil zgodovini èloveštva.

Osmrtnica o smrti dr. Josipa 
Vošnjaka. Brat Franc je podpisan 
nemško.

Vpis v mrliško knjigo registra svetega 
Venèeslava na Zgornji Ložnici

Dokazna fotografija, da je Vošnjakova 
žena Katarina pokopana desno od 
hèere Zorike. Nagrobni kamen se je 
izgubil. Na spomeniku piše: Rodila 
18. novembra, kar pa ne drži - tega 
datuma je bila kršèena.

Na fotografiji je Justika Cvahte, 
poroèena Vengust, ki v naroèju drži 
dveletnega Marka Cvahteta (fotograf- 
trgovec na Zgornji Ložnici - Anton 
Cvahte (oèe Marka in Mirka Cvahte, ki 
sta posodila fotografijo)

Pogreb dr. Josipa Vošnjaka (Narodni list, 24. oktober 1911

Obvestilo o Vošnjakovi smrti iz èasopisa 
Jutro št. 595, 23. oktober 1911


