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Izvleček
Primerjava odnosa habsburških monarhov do negermanskega prebivalstva v regijah
Trsta in Avstrijske Nizozemske
Habsburška monarhija predstavlja pretežno celinsko državno tvorbo, zaradi česar sta bili obalni regiji
Avstrijske Nizozemske in Trsta za dinastijo ključnega pomena. Prevzem španske dediščine pomeni za
habsburško dinastijo priložnost za razvoj pomorstva in trgovine. Med habsburškimi dotedanjimi
najpomembnejšimi pristanišči sta bila Trst in Reka, ki se vse do 19. stoletja nista mogli kosati z
močnim beneškim monopolom. Kot posledica pomanjkanja primernega dostopa do morja avstrijska
veja nikoli ni bila razvila močne pomorske trgovine in je bila primerno ladjevje pridobila šele ob
prevzemu beneškega ozemlja leta 1797. Ker je izumrtje španske veje ponudilo Habsburški monarhiji
prikladnejši dostop do morja, je dinastija vložila izjemna sredstva in trud, da bi spodbudila
gospodarski razvoj novopridobljenih ozemelj. Istočasno je posvetila pozornost k razvoju svojih
manjših, jadranskih pristanišč, ki se v toku 18. stoletja izkažejo za vse pomembnejše. Primerjava se
ukvarja z odnosom, ki ga je vzdrževala habsburška vladajoča dinastija do svojih ključnih obalnih
teritorijev, kjer je bilo avstrijsko predstavništvo v izraziti manjšini. Ali je bila ključnost uspeha
habsburških gospodarskih iniciativ v izbranih ozemljih vplivala na odnos, ki ga je oblikoval dvor?
Habsburška politika je vedno stremela k centralizaciji svojih razdrobljenih posesti, kar je v 18. stoletju
mogoče zaslediti po celotni Habsburški monarhiji. Trst je vključen v sistem deželno-knežje oblasti,
vendar so mu istočasno priznane višje upravne pristojnosti. Nasprotno se nizozemska lokalna elita ni
bila pripravljena kloniti – vajena je bila visoke stopnje samouprave, ki je bila z jožefinskimi reformami
strogo okleščena. Habsburški monarhi so bili prisiljeni popuščati lokalnim zahtevam in bili pripravljeni
prilagoditi lastne zapovedi, če bi to pomirilo nemir.
Ključne besede: Habsburška dinastija, Avstrijska Nizozemska, Trst, negermansko prebivalstvo
Habsburške monarhije, samouprava

Abstract
A Comparison of the Habsburg Monarchs’ Relationship towards Non-Germanic
populations in the Trieste and Austrian Habsburg Regions
The coastal areas of the Austrian Netherlands and Trieste are of vital importance for the Habsburg
dynastic policies. As the Habsburg Monarchy remains primarily a continental formation, securing the
Spanish heritage presents an opportunity for maritime commerce development. Until then Trieste
and Rijeka remain the dynasty's leading ports, but are unable to compete with Venetian monopoly
until the 19th century. As a result of insufficient coastal access, the Austrian Habsburg branch had
never developed a prosperous maritime commerce and it only gained a sufficient naval fleet after
acquiring the Venetian lands in 1797. After the extinction of the Spanish branch offered the Austrians
more convenient coastal territory, the court in Vienna invested extraordinary funds and effort to
stimulate economic development in its newly-acquired lands. At the same time, the Habsburg court
focused its attention to the development of its smaller Adriatic ports, which gained increasing
influence during the 18th century. The comparison deals with the relationship the Habsburg ruling
family maintained towards its vital coastal regions, where the Austrians clearly remained the
minority. Did the importance of economic success influence or shape the relationship between the

monarchy and the local population of the aforementioned regions? Habsburg policies were aimed at
centralizing the dynasty’s scattered possessions. In the 18th century centralization is prevalent across
the entire monarchy. Trieste may have been incorporated into the central administrative system, yet
it was also granted broader administrative jurisdiction. On the other hand, the local elite in the
Austrian Netherlands was unwilling to let go of its privileges and high level of self-government. The
Habsburgs were forced to submit to local demands and were ready to adjust their policies, if it would
help quench local unrest.
Key words: Habsburg dynasty, Austrian Netherlands, Trieste, non-germanic populations of the
Habsburg Monarchy, self-government
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Uvod
Habsburžani so bili vladarji nadvojvodine Avstrije in – skoraj brez izjeme – cesarji Svetorimskega imperija. Predstavljali so eno najvplivnejših srednjeevropskih dinastij, ki je bila več
kot 600 let med vodilnimi političnimi silami Evrope. V naslednjem poglavju so jedrnato
orisane zgodovina in temeljne značilnosti habsburške vladajoče dinastije. Posebna pozornost
je posvečena trem področjem, relevantnim za nadaljnje razumevanje razvoja habsburške
oblasti v izbranih teritorijih Avstrijske Nizozemske in habsburškega Trsta: delitev dinastije na
špansko in avstrijsko vejo, verske vojne 16. in 17. stoletja ter reformni ukrepi »razsvetljenih«
absolutistov 18. stoletja.
V nadaljevanju so v kronološkem redu predstavljane glavne točke zgodovinskega dogajanja v
obeh izbranih območjih. Da bi lahko primerjali različen odnos, ki ga habsburška vladajoča
dinastija goji do svojih negermanskih podanikov v dveh izbranih ozemljih, moramo najprej
spoznati njihov stil vladanja na Nizozemskem in v Trstu. Ob pregledu oblastne strukture
ukrepov in izdanih privilegijev upamo zaslediti določene splošne težnje habsburške politike.
Za lažje razumevanje zgodovinske podlage, ki je končno vodila do oblikovanja Avstrijske
Nizozemske, je v diplomskem delu obravnavana celotna zgodovina habsburške nizozemske
upravno-teritorialne tvorbe. Razvoj Španske Nizozemske je bil ključen za oblikovanje stanja, s
katerim je se morala ob prevzemu oblasti soočiti avstrijska dinastijska veja. Prav tako je
obravnavan Trst 19. stoletja, saj je končni razcvet tržaškega gospodarstva rezultat
habsburških političnih, upravnih in gospodarskih projektov, izvedenih v 18. stoletju. Za lažji
prikaz sta teritorija sprva obravnavana sprva ločeno.
V končnem poglavju se bomo posvetili primerjavi dinastijskega odnosa do svojih
negermanskih subjektov. Primerjati je treba pomen ozemlja za habsburške interese ter
značilnosti zgodovinskega razvoja v teh ozemljih, ki so ključno vplivale na tamkajšnjo
habsburško upravno politiko, privilegije in splošen odnos do svojih podanikov. Spoznati se
moramo z narodnostno oz. jezikovno sestavo obeh teritorijev in medsebojnimi odnosi
različnih skupnosti v regiji.
Ob primerjavi splošnega odnosa španske in avstrijske dinastije do lokalne skupnosti – do
lokalnega značaja, jezika in kulture ter političnih, upravnih ali sodnih tradicij regije – se
moramo nujno posvetiti tudi medsebojnemu odnosu med podrejenimi prebivalstvenimi
skupinami. Vprašati se moramo, ali sta delovali različni skupini v izbranih regijah združno pod
habsburško oblastjo ali so se njuni interesi križali. Ali je bilo sobivanje složno ali je bilo med
njima mogoče zaslediti jasne napetosti? Ali je habsburški dvor podpihoval ali izrabljal
obstoječe napetosti v svojo korist?
Terminologija in primerjalne omejitve

V besedilu za opisovanje odnosov med različnimi prebivalstvenimi skupinami živečimi pod
habsburško oblastjo uporabljam termin francoska/nizozemska, oz. italijanska/slovenska,

skupnost. Upoštevati je treba, da narodna zavest pred 19. stoletjem še ni popolnoma razvita.
Če se v besedilu za obdobje pred 19. stoletjem uporablja omenjeni termin, se navezuje
izključno na jezikovno skupnost, ki se kasneje razvije v izbrani narod.
Prav tako bi bil opis nadaljnjega besedila izključno kot primerjavo habsburškega odnosa do
negermanskega prebivalstva preozek. Delo sem začela z namenom raziskovanja odnosa, ki so
ga Habsburžani gojili do tujih podanikov na Nizozemskem in v Trstu. Ob priključitvi v
omenjenih ozemljih najdemo lastna in raznolika jezikovna oz. narodnostna sestava. Trst ob
priključitvi sestavlja prebivalstvo romanskega in slovanskega izvora, vladajoči sloj
Burgundske vojvodine je francoski. Prevzem oblasti je v obeh primerih izpeljan, preden se
dinastija razdeli na špansko in avstrijsko vejo. Naslov diplomske naloge izhaja iz germanskega
izvora habsburške dinastije, pri čemer se pojavita dve nedoslednosti. Prvič, habsburški dvor v
nizozemskih provincah je bil skozi večji del obravnavanega obdobja španskega oz.
romanskega izvora. Drugič, četudi je bila vladajoča elita in dvorni jezik v Bruslju francoskega
izvora, je večinsko prebivalstvo Habsburške Nizozemske seveda nizozemskega/flamskega
porekla in torej germanskega izvora. Namen diplomske naloge se kljub nerodnemu
poimenovanju ne spreminja. Primerjava se ukvarja z odnosom habsburškega dvora do
večinskega lokalnega prebivalstva.
Pri oblikovanju primerjave med upravnima enotama Habsburške Nizozemske in Trsta se
moramo zavedati treh dejavnikov, ki predstavljajo za primerjavo določene omejitve:
1. Obe ozemlji sta bili več stoletij pod habsburško upravo, a ne nujno pod istimi vladarji

oz. isto vejo dinastije. Trst v habsburške roke pade leta 1378, ob delitvi dinastije
ostane pod avstrijsko vejo vse do konca njenega obstoja leta 1917. Habsburška
Nizozemska pride pod habsburški vpliv leta 1482, leta 1556 je dokončno dodeljena v
španski krog. Z letom 1713 preide pod avstrijsko vejo in je izgubljena leta 1795.
Pod istim habsburškim monarhom sta bili obe ozemlje torej le med letoma 1713 in 1795.
Med primerjavo je večja pozornost tako posvečena 18. stoletju.
2. Višek politično-gospodarskega pomena sta ozemlji Habsburške Nizozemske in Trsta

doživeli v različnih obdobjih. Habsburška Nizozemska doživi izjemen gospodarski
razvoj v 16. stoletju in je kasneje vse bolj okleščena s strani svojih tekmic.
Gospodarstvo nikoli ne doseže primerljivega uspeha na svetovni ravni. Trstu je
dodeljen status cesarskega svobodnega mesta šele leta 1719, višek doseže pod
Francem Jožefom v 19. stoletju.
Izbrani ozemlji sta bili v svetovnem merilu in za habsburški dvor relevantni v različnih
obdobjih. Potemtakem na morebitne razlike v primerjavi upravnega sistema in odnosa
dinastije do svojih podanikov vplivajo ne le značilnosti specifičnih kulturno-geografskih
dejavnikov, temveč tudi specifično zgodovinsko obdobje. Obdobje razvoja in blaginje ozemlji
doživita prav tako v okviru različnih državnih tvorb.

3. Habsburška Nizozemska je bila morda s pragmatično sankcijo leta 1549 imenovana za

nezdružljivo habsburško posest, a je predstavljala skupek provinc z lastnimi upravnimi
organi. Primerljiva bi ji bila lahko Notranja Avstrija; skupina dežel, v katero je bilo
vključeno tržaško deželno glavarstvo. Trst je šele v drugi polovici 18. stoletja
povzdignjen na višjo upravno raven, ki so ji podrejene druge teritorialne enote.
Pristojnosti izbranih ozemelj niso enakovredne. Trst je v upravno-teritorialni razdelitvi leži na
nižji ravni v primerjavi z višje-stopenjskimi uradi v Bruslju. Tudi ob prejemu širših
pooblastitev in večjega upravnega območja pod terezijansko ter jožefinsko upravo Trst
ostaja v primerjavi z nizozemskimi provincami teritorialno in prebivalstveno neprimerljivo
manjši.
4. Pri primerjavi odnosa prebivalstva do vladajoče dinastije in odnosa vladajoče

dinastije do lokalnega prebivalstva je pomembno omeniti razliko v časovnici. Procesu
razvoja nacionalizma in nacionalističnih teženj lahko v 19. stoletju sledimo le za
tržaško ozemlje. Avstrijska Nizozemska je izgubljena, preden bi se lahko proces
dokončno razpletel.
Posledično primerjava, kako je vzpon nacionalnih gibanj vplival na odnos prebivalstva do
dinastije in obratno, ni mogoča – vsaj v okviru meja Avstrijskega cesarstva. Primerjava vpliva,
ki so ga imela narodnostna gibanja na odnos prebivalstva do cesarja in na odziv dinastije na
rastoča nacionalna čustva (ter posledično kako se njihov odnos spreminja kot odgovor
spreminjajočim se narodnostnim razmeram) v izbranih ozemljih, je torej omejena.

Habsburžani – Kratek oris zgodovine dinastije
Oblikovanje dinastije

Izvor dinastije sega v 11. stoletje, v današnji švicarski kanton Aargau. Tamkaj je bil ležal
prvotni habsburški sedež, od koder so svoje tedaj še skromno ozemlje vladali vse do 13.
stoletja. Ko je leta 1273 Rudolf Habsburški izvoljen za nemškega kralja, si nihče ni
predstavljal izjemne veličine, ki jo bo takrat relativno nepomembna dinastija dosegla v
naslednjih stoletjih. Že tri leta po prejemu častnega naslova Rudolf I. premakne sedež
dinastije v vojvodino Avstrijo, ki vse od tedaj predstavlja osnovo dinastijske dedne posesti1.
Ambiciozna in pretkana dinastična politika se vpiše v historični spomin kot ena znamenitih
značilnosti dinastije. Najuspešnejša habsburška zavezništva in teritorialne pridobitve so
izvedene prav prek uspešnega sklepanja poročnih zvez. Maksimilijan I. s poroko z Marijo
Burgundsko dolgoročno prinese v dinastijsko last »burgundsko dediščino« 2. Maksimiljanov
prvorojenec se sam poroči z dedinjo krone Kastilje in Aragona, iz katerega zakona nadaljnje
1

Sutter Fichtner, P. (2003). The Habsburg monarchy, 1490–1848: Attributes of empire. Palgrave Macmillan, London, str.
1−5.
2
Anderson, N. M. (2017), The tournament and its role in the court culture of emperor Maximilian I. (1459−1519). The
University of Leeds, Institute for Medieval Studies, str. 50.

izhaja prvi španski kralj habsburške dinastije3. Karel V. v rokah dinastije združi cesarski
naslov, krono Kastilje, Aragona ter španski svetovni kolonialni imperij, avstrijske dedne
dežele, Habsburško Nizozemsko in španski italijanski teritorij4. Habsburška hegemonija
doseže do tedaj nepredstavljive razsežnosti.
Delitev dinastije

Karel V. s svojim mlajšim bratom Ferdinandom I. leta 1522 sklene sporazum – habsburška
dinastija je razdeljena na dvoje. Že predhodno se v tajnem Oñatskem sporazumu člani
dinastije domenijo o delitvi oblasti, ki zgladi morebitne kasnejše teritorialne spore. Španska
veja obdrži ozemlje današnje Španije, italijanske in nizozemske teritorije, Filipine ter obširne
latinskoameriške kolonialne posesti. Vladajoči španski kralj Karel V. prav tako obdrži cesarski
naslov. Avstrijska veja medtem obdrži habsburške srednjeevropske dedne posesti. Pretkana
dinastična politika Maksimiljana I. prinese leta 1526 v avstrijske roke tudi češko in madžarsko
krono.
Habsburška oblast se tako vse do začetka 18. stoletja razteza na zahodni in vzhodni osi
evropskega kontinenta in obkoljuje svojo dolgotrajno tekmico, Francijo. Ob teritorialni rasti
dinastične moči, ki prinese nove politične in ekonomske priložnosti, se mora tako španski kot
avstrijski dvor soočiti s potrebo po oskrbi in varovanju velikega in razdrobljenega imperija.
Dinastijski veji ohranjata relativno dobre odnose – o čemer pričajo mnoge medsebojne
poročne zveze – četudi se njuni interesi v toku 16. in 17. stoletja večkrat izkažejo za
navzkrižne5.
Verske vojne

Verske vojne 16. in 17. stoletja hudo pretresejo habsburško moč. Protestantizem, ki se
razprši po celotnem Svetem rimskem cesarstvu, močno razmaja že tako šibko notranjo
unijo6. Karel V. zmore napetosti umiriti le s podpisom augsburškega verskega miru, leto
kasneje se odpove cesarskemu naslovu. Naslov svetorimskega cesarja pridobi avstrijski
nadvojvoda Ferdinand I., medtem ko španski prestol in Habsburška Nizozemska preideta v
roke Karlovega sina Filipa II. Napetosti med različnimi verskimi skupinami se kljub podpisu
miru le še okrepijo. Verski konflikt se ponovno razplamti v uničujoči tridesetletni vojni7.
Vojskovanju, lakoti, valu epidemij, splošnemu uničenju in roparskim pohodom najemniških
vojsk sledi hud populacijski vpad. Sveto rimsko cesarstvo je popolnoma izčrpano8.

3

Alvarez G., Ceballos F. C., Quinteiro C. (2009). The role of inbreeding in the extinction of a european royal dynasty. PLoS
ONE 4(4): e5174. DOI: 10.1371/journal.pone.0005174.
4
Espi Forcen, F. (2014). The tragic story of Joanna the Mad. Journal of Humanistic Psychiatry. 2, 2:19−23. University of
Chicago, Department of Psychiatry and Behavioural Neuroscience.
5
Koenigsberger, H. G. (1987), str. 139, 142. Judson, P. (2016), The Habsburg Empire, A new history. Belknap Press of
Harvard University Press, Cambridge−Massachusetts−London, str. 32. Kamen, H. (1987), str. 51.
6
Sutter Fichtner, P. (2003), str. 12.
7
Sutter Fichtner, P. (2003), str. 24−27.
8
Koenigsberger, H. G. (1987), The European civil war. V: Trevor−Roper, H. (ur.) The Golden age of Europe: From Elizabeth I.
to the Sun King. Guild Publishing, London, str. 133−146.

Katoliška Španija s pomočjo inkvizicijskega ohrani terorja cerkveno enotnost.
Rimskokatoliška cerkev ima nad špansko družbo skorajda nepopustljiv prijem na vseh
področjih življenja9. Habsburški dvor se v vojno vključi kot zaveznik krščanstva in v podporo
avstrijski dinastijski veji. Španija v spopadih vidi priložnost dokončno izničiti uporništvo na
svojih nizozemskih posestih10, a jo pretresejo notranji upori in ekonomska kriza. Konec vojne
prinese novo ravnotežje sil v celinski Evropi. Španski imperij je gospodarsko, politično in
teritorialno oslabljen11.
Postopen zaton moči

Habsburška oblast se nad španskim ozemljem obdrži med leti 1516 in 170012. Razvoj
svetovnega kolonialnega imperija je bil zaznamoval 16. stoletje. Španija se je skoraj
nepričakovano znašla kot najbogatejša evropska sila13. V okviru Iberske zveze (1580−1640)
doseže Španski imperij višek svoje moči14. Kljub sijaju kraljevega dvora, ameriškemu srebru
in zlati dobi španske kulture je zaton imperija mogoče zaslediti že pred koncem 16. stoletja 15.
Do zatona pripelje prav nepričakovani vpliv kolonialnega bogastva, saj podžre stabilnost
domače ekonomije, ki se ni sposobna prilagoditi spremenjenim razmeram. Visoki davki,
inflacija in razvrednotenje valute vodijo do gospodarske stagnacije16. Medtem začno dolga,
naporna vojna na Nizozemskem in številne vojaške iniciative razžirati sprva kolonialni
dobiček, nato še domače prihodke. Dvor morda zatre protestantsko nevarnost, a državo
čedalje huje pesti razdrobljenost med številnimi regionalnimi zvestobami. Nacionalna unija
je šibka. Družba zapade v strogo razredno hierarhijo; v primerjavi s sočasnimi evropskimi
tekmicami prav tako nima močnega meščanstva. Serija vladarjev, ki si sledi v 16. in 17.
stoletju, potisne državo le globlje v krizo17. Smrt poslednjega španskega kralja habsburške
dinastije leta 1700 sproži dolgo in uničujočo špansko nasledstveno vojno, po kateri španski
prestol zasede francoska dinastija Bourbon.
Avstrijska veja se sama ob smrti Karla VI. leta 1740 zaplete v nasledstveno vojno. Cesar je
skušal s sprejetjem pragmatične sankcije svoji dedinji zagotoviti gladek prevzem oblasti.
Evropske sile so bile sankcijo morda potrdile, a mednarodni konflikt kljub temu izbruhne ob
cesarjevi smrti18. Serija vojskovanja se nadaljuje, dokler človeške izgube ne prisilijo že tako
izčrpanih tekmic k podpisu mirovnega sporazuma, po katerem je Avstrija teritorialno skoraj
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popolnoma obnovljena. Pod oblastjo Franca I. in Marije Terezije se začne obdobje reform,
industrijskega razvoja in gospodarskega okrevanja19.
Po smrti Marije Terezije se linija nadaljuje kot dinastija Habsburg-Lorraine20, katere potomci
živijo še danes. Leta 1804 se obdobje Habsburške monarhije poimensko konča – habsburška
tradicija pa se nadaljuje z Avstrijskim cesarstvom. V Nemški zvezi, naslednici Svetoega
rimskega cesarstva, dinastija ponovno prevzame vodilni položaj21. Po Dunajskem kongresu se
je novo Avstrijsko cesarstvo prisiljeno sprijazniti z izgubo ekonomsko močnih nizozemskih
provinc, a pridobi italijanski teritorij.
Nemir, napetosti in končen propad

Ozemeljsko sicer zelo obširno Avstrijsko cesarstvo vstopi v 20. stoletju kot ekonomsko šibka
sila. Šibkost industrije, krhajoči mednacionalni odnosi, rastoče napetosti znotraj države in
zaostalost administrativnega aparata preprečujejo pobudo ter razvoj. Avstro-ogrsko
cesarstvo obuja spomine na pretekli blišč in spoštovanje, vendar se ne mora kosati z
državami tekmicami, katerih je učinkoviteje in hitreje izpeljana industrijska revolucija hitreje
potisnila v moderno dobo. Poskusi reformiranja v upanju dohiteti konkurenčne moči niso
dovolj prodorni.
V prvo svetovno vojno država vstopi nepripravljena in ne zmore vzdržati vojaškega,
ekonomskega, nacionalnega in političnega pritiska. Red v državi drži le še podoba cesarja in
zvestoba, ki jo prebivalstvo čuti – tako germansko kot negermansko – do ostarelega Franca
Jožefa. Njegova smrt spodnese moralno energijo izčrpanega naroda in država se v nekaj
mesecih sesuje. Poslednji habsburški cesar Karel I. je prisiljen prebegniti iz države ter uradno
priznati državljansko pravico samoodločbe glede prihodnje državne ureditve. Avstrija – zelo
ozemeljsko omejena – se leta 1918 preoblikuje v republiko. Naslednjega leta je izdana
odločba, ki prepoveduje dinastiji vstop v državo, dokler se Otto von Habsburg leta 1961 ne
odreče vsakršnim zahtevam do prestola.

Razvoj Habsburške Nizozemske in svobodnega mesta Trst
Habsburška Nizozemska
Habsburška Nizozemska je kolektivno ime za celoto dežel sveto-rimskega cesarstva v
današnjem Beneluksu. Dežele so bile med leti 1556 in 1714 združene v personalni uniji pod
špansko habsburško krono. Skozi obdobja se je teritorij geografsko spreminjal in se v toku
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osemdesetletne vojne razdelil na Špansko Nizozemsko in Nizozemsko republiko22. Po
izumrtju španske veje je delno okleščeno ozemlje prešlo pod avstrijsko oblast. Kljub vsem
ukrepom za oblikovanje skupne enote združenih provinc so bili habsburški vladarji vezani na
vsako izmed provinc posebej in uradno vladali kot samostojni vladarji. Lokalna aristokracija
ter škofijska in mestna avtoriteta sta strogo branili svoje privilegije ter pogosto zahtevali
večjo stopnjo samouprave in moči, kot so jo bili habsburški vladarji pripravljen dopustiti23.
Habsburška Nizozemska24 se v 16. stoletju razvije v vodilni evropski center trgovanja,
manufakture in razvoja25. Uspeh nizozemskih dežel je izhajal iz svetovnega trgovanja z
začimbami daljnega vzhoda in lokalne masovne trgovine z baltskimi žitom ter hlodovino.
Hiter razvoj omogoči med drugim močna meščanska iniciativa ter izurjena delovna sila.
Majhnost teritorija in ozemeljske omejitve le pospešijo tehnološki razvoj, medtem ko
obsežna renesančna arhitektura in umetnost pričata o močnem interesu in pokroviteljstvu
kulturnega razvoja26.
Ob habsburškem prevzemu oblasti so bile v razvoju vodilne južne province, na čelu katerih
stoji Antwerpen kot svetovni finančni center27. Pridobitev je za dinastijo izjemnega
pomena28. Gospodarsko pobudo po osamosvojitvi prevzame Združena Nizozemska z
Amsterdamom, katerega Španska Nizozemska ne zmore več dohajati29. Kljub temu ostaja
Habsburška Nizozemska znotraj samega habsburškega teritorija center ekonomske moči in
napredka – do te mere, da je bila Španska Nizozemska predhodno opisana kot razvita,
svetovljanska regija pod oblastjo nazadnjaškega državnega sistema30.
Vzpostavitev habsburške oblasti

Kolektivno oblast nad številom nizozemskih provinc zasledimo že pred habsburškim
prevzemom teritorija – province so bile kot cesarski fevd združene v personalni uniji pod
dinastijo Valois-Burgundy, katerih dežele so bile v 15. stoletju ene najbogatejših in
vplivnejših v Evropi. Burgundske vojvode so skušale že v poznem srednjem veku povezati
svoje razdrobljene nizozemske posesti v tesnejše in posledično ekonomsko močnejšo
enoto31.
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Poslednji burgundski vojvoda premine leta 1477. Kot dedinja bogatih in strateško
pomembnih dežel, se znajde njegova hči Marija Burgundska tarča mnogih snubitvenih
ponudb32. Politična zveza burgundske dedinje z avstrijskim nadvojvodo Maksimiljanom
prinese habsburško nadoblast nad nizozemskimi deželami33. Pridobitev je ključnega pomena
za habsburške dinastične interese, a ozemlje samo je težko obvladljivo. Proces pacificiranja
novopridobljenih dežel in vzpostavljanja habsburške oblasti je počasen in drag34. Ko
Maksimiljan I. prevzame oblast nad soprogino burgundsko dediščino, deželni stanovi
zahtevajo veliko stopnjo samouprave in se v svojih zahtevah sklicujejo na veliki privilegij, ki
ga je bila potrdila Marija Burgundska. Napetosti privedejo do odprtih spopadov in serije
vojaških uporov.
Po nepričakovani smrti Marije Burgundske Maksimiljan izrabi priložnost za uveljavitev
habsburške moči na zahodu in se okliče za naslednika »burgundske dediščine«35. Prevzem
oblasti ni gladek – Ludvik XI. Valois izpodbija habsburško pravico dedovanja, številni
burgundski aristokratski krogi prav tako ne priznavajo habsburške oblasti. Zaradi vztrajnega
pritiska je Maksimiljan prisiljen oblast uradno prenesti v roke Filipa Lepega36, prvorojenega
sina iz zakona z Marijo Burgundsko, ki so mu so deželni stanovi pripravljeni priseči zvestobo.
Maksimiljan prek svojega sina zaveže burgundsko dediščino habsburški dinastiji, a stanovi
vztrajno kličejo za zmanjšanje Maksimiljanovega vpliva v vodenju dežel. Cesar je v tem
obdobju namreč v nujni potrebi po finančnih sredstvih in trmasto skuša še nadaljnje vsiljevati
svoj vpliv nad provincami ter izvajati ukrepe v sinovem imenu37. Že v 15. stoletju Maksimiljan
– po obdobju vojaške pomiritve dežel in krutem zatrtju morebitnih uporov – sprevidi, da je
njegovo ravnanje oklestilo ekonomski razvoj dežel in je prisiljen omiliti svojo politiko. V
zameno za pomoč pri odobritvi davkov Maksimiljan prizna veljavnost mnogih domačih
političnih in socialno-ekonomskih institucij38. Kasneje v imenu svojega vnuka leta 1512
habsburške nizozemske fevde, predhodno povezane le s personalno unijo, formalno zaveze v
t. i. burgundski krog, ki je leta 1526 uradno vključen v Sveto rimsko cesarstvo.
Karel VIII. Valois je bil medtem leta 1494 napadel tako španske kot avstrijske posesti na
Apeninskem polotoku. Med španskima vladarjema, Izabelo I. Kastiljsko in Ferdinandom II.
Aragonskim ter Maksimiljanom I. se začno diplomatski pogovori o skupnem protifrancoskem
zavezništvu39. Izvedena je dvojna poroka: sin katoliških vladarjev poroči Margareto Avstrijsko
in njuna hči Juana Filipa Lepega. Ob bratovi nepričakovani smrti le nekaj mesecev kasneje se
32
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Juana s soprogom vrne v Španijo, kjer jo kastiljski deželni stanovi imenujejo za
prestolonaslednico. Njen soprog in oče kmalu podpišeta skupno izjavo, v kateri zatrdita, da je
Juana duševno nesposobna vladanja. Oblast v njenem imenu sprva prevzame Filip, ki čez
nekaj mesecev premine v sumljivih okoliščinah40. S šestimi leti starosti ga leta 1506 nasledi
sin Karel I. Maksimiljan za Karlovo skrbnico imenuje hčerko Margareto Avstrijsko, ki v
nečakovem imenu vlada kot guvernerka Habsburške Nizozemske. Obdobje njene vladavine
je bilo za nizozemske dežele čas ekonomske rasti in blaginje41.
Za Habsburško Nizozemsko je značilna decentralizirana oblast z močno tradicijo lokalne
oblasti. Karel začne postopno izvajati ukrepe za oblikovanje bolj uniformnih in centralno
vodenih upravnih, davčnih in sodnih oblastnih struktur42. Leta 1531 uvede centralno upravo,
ki je nadrejena lokalnim in provincialnim oblastem. Cesarjevo upravo v njegovem imenu vodi
guverner, ki mu svetuje deželni svet. Upravo vsake province vodi stadtholder, podrejen
guvernerju. Kljub temu cesar nikoli ne razpusti lokalnih upravnih institucij. V obdobju svoje
vladavine razvije politiko dokaj uspešnega sodelovanja z nizozemskimi deželnimi stanovi43.
Ko se je nadvojvoda Karel odpravil na kronanje v Kastiljo, je s seboj odpeljal celotni
burgundski dvor. Od tedaj Habsburška Nizozemska nikoli več ne predstavlja stalnega sedeža
vladarja habsburške dinastije. Da bi zapolnili funkcijo, ki jo povprečno opravlja vladar, mora
habsburški dvor oblikovati nov administrativni sistem. Lokalna nizozemska aristokracija je
vajena osebnih stikov z vladarjem kot tudi nositi določen vpliv v sklopu vladarjevih
posvetovalnih organov in potemtakem v administraciji dežele. Prisotnost vladarja naj bi v
zgodnje-novoveški družbi spodbujala zaupanje in zvestobo – Karel V. je dolžan najti primerno
zamenjavo, ki bi vzdrževala ugled in spoštovanje dinastije44.
Služba guvernerja se razvije v najvišjega predstavnika španskega kralja. Za funkcijo je bil
tradicionalno imenovan član habsburške dinastije. Model zagotavlja, da je v provincah stalno
prisotna habsburška avtoriteta, ki naj bi med prebivalstvom vzbujala zvestobo. Kot
guvernerka Margareta ohranja lastno dvorno službo, v katero je postopoma sprejetih več
nizozemskih uslužbencev, da bi bile pomirjene napetosti in javno naznanjeno habsburško
spoštovanje nizozemskih interesov v vladanju provinc. Za lokalne veljake je služba privlačna,
saj nudi dvig po socialni lestvici, redne štipendije ter oproščanje državnih davkov45. Do konca
Karlove vladavine obdržijo nizozemski veljaki določen vpliv nad provincialnimi zadevami, kar
cesar sam spodbuja46.
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Leta 1549 so nizozemske province imenovane za dedno in nedeljivo habsburško posest s
pragmatično sankcijo, s katero skuša cesar zavarovati nesporno dedovanje gospodarsko
močnih in strateško dobro situiranih provinc47. Utrjen je status burgundskega kroga kot
posebne, ločene enote znotraj Svetega rimskega cesarstva. Karel V. leta 1556 preda oblast
nad Španskim imperijem burgundski vojvodi, svojemu sinu Filipu48. S kronanjem novega
kralja so nizozemske province formalno vključene v Španski imperij in so naslovljene kot
Španska Nizozemska.
Španska Nizozemska

Habsburžani poskušajo vse od prevzema oblasti poenotiti administracijo nizozemskim
provincam, ki se čvrsto držijo svojih tradicionalnih privilegijev – vajene so visoke stopnje
lokalne avtonomije in moči, ki se ji le nerade odrečejo. Med vladavino Filipa II. na španskem
dvoru pridobi moč kastiljska stranka, ki zagovarja popolno kastiljsko nadoblast nad
cesarstvom in jasno hierarhijo med centrom ter manj vplivnimi tujimi teritoriji v okviru
španske krone49. Flamske elite, ki so vajene neposrednega sporazumevanja s cesarjem, so
nezadovoljne s prekinitvijo stikov. V samih provincah se habsburški predstavniki čedalje manj
zanašajo na lokalne veljake oz. lokalne interese pri izvrševanju oblasti50.
Španski dvor se v 16. in 17. stoletju zaplete v serijo dragih vojn, ki jih niti kolonialno bogastvo
ne uspe pokriti. Špansko domače gospodarstvo je šibko ter večkrat na robu propada. Za
nemoteno delovanje se Španski dvor v Bruslju zanaša na nizozemsko močno davčno bazo51.
Da bi obranili uspešnost trgovskih projektov in posledično stabilnost nizozemskega
gospodarstva, prično habsburški guvernerji v prvi polovici 16. stoletja natančneje regulirati
delovanje gospodarstva52. Izdane so stroge zapovedi glede varovanja trgovskega in ribiškega
ladjevja. Stroške dokaj nezanesljivih zaščitnih ukrepov morajo pokriti trgovske združbe same,
kar nemalokrat odžira morebitni zaslužek. Zanesljiva zaščita je za španski dvor osebnega
interesa – v zadnjih letih Karla V. in času Filipa II. so v nizozemska pristanišča namenjena
ladjevja polna mehiškega zlata53. Habsburško mnenje o sporni tematiki 1547 izrazi Marija
Madžarska – nebrzdano in serijsko izgubljanje tržnega ladjevja je bilo udarec ugledu
habsburškega cesarja54. Predvsem v severnih provincah se že tako napeti odnosi z Brusljem
nadaljnje poslabšajo.
V svojem zagonu začne habsburški dvor za financiranje svojih mnogih vojaških pobud
posegati vse globlje v nizozemsko gospodarstvo55. Izrabljanje lokalne davčne baze za bitje
spopadov, ki so za Nizozemsko irelevantni, in za vzdrževanje vladajočega sistema, ki jih je
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izključeval iz kroga vpliva, pripelje do vse hujšega nezadovoljstva med lokalno elito. V
dobrem desetletju se krhajoči odnosi prelevijo v dolgo osemdesetletno vojno56.
Emanuel Filibert po letu 1555 prevzame guvernersko pozicijo, a se raje obkroži s podaniki z
domače Savojske. V njegovem dvoru flamski uslužbenci nikoli ne dosežejo večine niti v službi
Margarete Parmske, ki funkcijo prevzame leta 1559 – lokalno prebivalstvo nosi opazno
manjšo vlogo in vpliv kot v času Karla V57. V teku Nizozemskega upora je nizozemsko
prebivalstvo nadalje antagonirano, ko je imenovan guverner španskega porekla brez kakršnih
koli krvnih vezi s habsburško dinastijo; v upanju, da bo z vojaško pomočjo uspešno zatrl
napetosti. Neuspeh generala Albe in njegovih naslednikov prisili španski dvor spremeniti
taktiko – ponovno je imenovan guverner iz kraljeve dinastije, ki v svojo službo sprejme
število lokalnih veljakov v upanju vzbuditi zvestobo južnih provinc58.
Nizozemski upor in vzpon Združene Nizozemske

Leta 1566 proti španski nadoblasti izbruhne Nizozemski upor. Španski habsburški dvor uspe
po padcu Antwerpna vzpostaviti nadzor nad delno-katoliškim južnim ozemljem in ga v toku
tridesetletne vojne obdržati. Nikoli si ne uspe povrniti nadoblasti nad odcepljenimi severnimi
provincami.
Uporniške sile so bile v prvih letih upora relativno slabo organizirane. Oblast na
Nizozemskem je namreč razdeljena na lokalne, municipalne in provincialne ravni, ki
tekmujejo med seboj in poskušajo v svojo korist prevesiti ravnotežje moči59. Različne
nizozemske politične in verske stranke se le težko zedinijo. Guverner Alba slavi v prvih letih
bojevanja nemalo uspehov, a postroženi ukrepi leta 1572 sprožijo nove izgrede, tokrat v
obliki organiziranega vojaškega upora pod Viljemom Oranškim60.
Španija je medtem soočena s finančnim bankrotom. Leta 1776 španske vojska v izgredu
opleni Antwerp, kar v upor dvigne še južne province. Sklenjena je pacifikacija v Gentu, s
katero se uporniške province zavežejo k stvaritvi ohlapne konfederacije, katere namen je
skupno vojaško ukrepanje proti španskim silam61. Nezmožna zatreti upor, skuša Španija
pridobiti zvestobo rimskokatoliškega prebivalstva južnih provinc. Leta 1579 je sprejeta
Arraška zveza, ki priseže zvestobo Filipu II. Še istega leta je v odgovor sklenjena
protestantska Utreška zveza, ki leta 1581 razglasi nizozemsko neodvisnost62. Španski dvor
Združene Nizozemske ne prizna, a Filip II. je svojo pozornost prisiljen preusmeriti v utrditev
španskega položaja v južnih provincah.
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Španski dvor se tedaj zaveda pomembnosti vzdrževanja dobrih odnosov z lokalno
aristokracijo. Za guvernerje so ponovno imenovani kraljevi krvni sorodniki, nadvojvoda
Albert in Isabella Clara Evgenija63. Leta 1609 je podpisano dvanajstletno premirje64, ki je po
dolgem bojevanju nujno potrebno. Prebivalstvo sprejme vladajoči par z navdušenjem in
zvestobo. Obdobje slovi po stabilnosti, dvigu ekonomije in bogatem pokroviteljstvu
umetnosti65. Pod novima vladarjema je provincam začasno priznana celo suverenost. Začne
se razvijati posebna južno-nizozemska identiteta.
Zaton španske moči in gospodarstva nizozemskih provinc

V upanju, da bo oslabila španski kolonialni imperij, Združena Nizozemska med letoma 1585
in 1620 sproži serijo močnih in dokaj uspešnih svetovnih pomorskih ofenziv66. Leta 1585 je
bil namreč padel Antwerp, tedanje najmočnejše in najbolj ekonomsko uspešno nizozemsko
pristanišče. Sledi migracijo protestantskega in judovskega prebivalstva v severne province,
kar za habsburški dvor pomeni znatno izgubo kapitala in izurjene delovne sile v eni izmed
svojih najvplivnejših regij in davčnih baz67.
Španski dvor se v drugi polovici 16. stoletja zanaša na pošiljke srebra iz kolonialnega imperija,
ki so ključne za financiranje nadaljnjega bojevanja na Nizozemskem68. Prav pomanjkanje
močne finančne podlage je potisnilo habsburški dvor v višanje davkov Španske Nizozemske,
kar je drastično poslabšalo odnose z lokalnim prebivalstvom in končno privedlo do
nizozemskega upora. Finančno šibka država je sedaj prisiljena vlagati znatna sredstva za
vzdrževanje celinske vojske na Nizozemskem in velikega bojnega ladjevja za obrambo
obširnega pomorskega imperija69.
Migracija za Antwerp pomeni prav tako znatno izgubo vlagateljev, ki bi bili sposobni
organizirati ambiciozne, čezmorske trgovske posle. Združena Nizozemska je bila medtem
zaprla zaliv reke Scheldt in omejila antwerpški gospodarski razvoj70. Gospodarsko Španske
Nizozemske vse bolj stagnira – ni zmožno konkurirati niti posnemati nizozemskega izjemnega
ekonomskega uspeha. Dvor začne izvajati monopolno politiko nad čezmorskim trgovanjem,
ki ovira pobudo in produktivnost lastnega že tako relativno šibkega meščanstva. Habsburška
moč proti koncu 17. stoletja kopni.
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Tridesetletna vojna

Obe strani sta se bili v obdobju miru pripravili na spopad, Španija si je odločena povrniti
izgubljeno ozemlje. V novih vojnih konfliktih 17. stoletja so verske napetosti sekundarnega
pomena – ukrepi za pokoritev Nizozemske so ključni za zavarovanje španskega imperija in
habsburškega parajočega hegemonskega položaja v Evropi71. Za potrebe mobilizacije in
oskrbovanja se izoblikuje t. i. španska cesta, ki je vitalna za španski uspeh, saj dovoljuje
prehod habsburških sil iz španske Genove prek zavezniških, katoliških nemških deželah do
uporniške Nizozemske72.
Rastoče politične napetosti prisilijo katoliško Francijo, da vstopi v vojno na strani
protestantov. Richeliu je prepričan, da je za francoske interese nujno ukrepati proti rastoči
habsburški moči, ki Francijo obkoljuje z vseh strani. Sklenjeno je uspešno nizozemskofrancosko zavezništvo, ki uspe prodreti globoko v špansko ozemlje73. Istočasno se španski
dvor zaveda, da Kastilja ni sposobna nedokončno nositi bremena večine vojnih stroškov.
Olivares oblikuje predlog, ki predvideva stvaritev rezervne vojske, ki naj bi jo proporcionalno
z vsakim izmed njihovih zmožnosti vzdrževali španski dominioni. Grof je bil prvotno predlagal
sorazmerno razširitev političnega vpliva dominionov, a močna kastiljska elita idejo zatre v
kali74. Izbruhnejo upori v Kataloniji, Andaluziji in na Portugalskem, ki jih nadalje podpihuje
Richeliu v upanju, da bo Španija prisiljena izstopiti iz vojne. Filip IV. je prisiljen preusmeriti
svoje sile za reševanje notranjih napetosti. Oñate svetuje popoln umik sil s srednjeevropskih
bojišč. V bitki pri Rocroi slavi francoska vojska odločno zmago nad španskimi elitnimi silami75.
»Španska cesta« je pretrgana. Oskrbovanje vojske na Nizozemskem postane nemogoče in
postopoma je izgubljeno čedalje več ozemlja. Obremenjen z bojevanjem francoskih sil, vse
hujšo ekonomsko krizo in izbruhom kuge, habsburški dvor preprosto ne zmore nadaljnjih
spopadov. Španija je končno prisiljena priznati nizozemsko neodvisnost v sklopu mirovnih
pogodb leta 1648. Združena Nizozemska istočasno prizna špansko nadoblast nad južnimi
provincami76.
Južne province so bile kot posledica uporov izgubile veliko svojih privilegijev in lokalnih oblik
oblasti77. Ob polovici 17. stoletja so ustanovljeni Maison Royale de Bruxelles, ki vključujejo
redne oddelke, ki nadaljujejo delo, ne glede na to, ali je funkcija guvernerja zapolnjena, kar
predstavlja odločilno spremembo v primerjavi s predhodno upravo, po kateri je vsak
nadaljnji guverner oblikoval lastno službo. Oblikuje se sistem, po katerem začno uspešni
uradniki služiti pod več zaporednimi guvernerji. Novi guverner se ob prejemu naslova sedaj
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priključi dvorni službi v Bruslju78. Maison Royale nadaljujejo svoje delovanje tudi v obdobju
med nastopom novega guvernerja in deluje ta čas skorajda kot regent79.
Španska nasledstvena vojna

Pred izbruhom španske nasledstvene vojne (1701−1714) dinastijsko zavezništvo med
avstrijsko in špansko vejo v 16. in 17. stoletju obvladuje pirenejski polotok, nizozemske
province, izbrane italijanske teritorije in obsežne predele Svetega rimskega imperija. Ob
smrti Karla II.80 izbruhne vojskovanje med nasprotujočimi evropskimi silami, ki želijo prevesiti
ravnotežje moči v svojo korist. Eno izmed najbolj spornih območij oblasti je bila prav španska
nizozemska dediščina.
Pred začetkom spopadov je očitno, da bo poslednji španski kralj habsburške dinastije umrl
brez naravnih dedičev. V upanju preprečiti mednarodno vojno se skušajo vodilne evropske
moči med seboj domeniti glede španskega nasledstva81. Leta 1700 se oslabljeni in duševno
zaostali82 španski kralj pred smrtjo pusti prepričati v podpis nasledstvene pogodbe, s katero
prepiše vse svoje posesti vnuku Ludvika XIV. Bourbonskega83. Med Anglijo, Nizozemsko
republiko in cesarjem Leopoldom Habsburškim je sprejeto protifrancosko zavezništvo –
nobena izmed sil ni pripravljena sprejeti francoskega nasledstva.
Leta 1711 je avstrijski nadvojvoda Karel imenovan za dediča vse avstrijske habsburške
posesti. Anglija in Nizozemska, habsburški najtrdnejši zaveznici, ki sta v vojno vključeni, da bi
preprečili nastanek premočnega francoskega imperija, sta sedaj enako nepripravljeni
nadaljevati podporo nadvojvode Karla, ki bi v primeru prevzema španskih posesti v svojih
rokah ponovno združil vse špansko in avstrijsko ozemlje, in s tem prevesil ravnotežje moči
pregloboko v habsburško korist84. Začnejo se mirovna pogajanja in v seriji sporazumov je
španska dediščina razdeljena85. Po Utreškem sporazumu je Španska Nizozemska – sicer
ozemeljsko okrnjena – prepuščena avstrijski habsburški dinastiji86.
Avstrijska Nizozemska

Avstrijska Nizozemska (1713−1795) je obsegala ozemlje današnje Belgije in Luksemburga87.
Po Utreškem sporazumu pade v roke Karla VI. Habsburškega. Španska dediščina je bila
znotraj Habsburške monarhije obravnavana ločeno, administrativno oblast prevzame
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Kaunitzevo zunanje ministrstvo. V organiziranju nizozemskih provinc se avstrijska veja ozira
po predhodnem španskem oblastnem sistemu. Na guvernersko mesto se dinastija, tako kot
njeni predhodniki, zaveže imenovati cesarjeve krvne sorodnike, ki uživajo do jožefinskih
reform leta 1787 skoraj popolno avtonomijo. Odnos dvora s provincialnimi stanovi ni
razrešen88.
V 18. stoletju lahko zasledimo dinastijsko težnjo povezati razdrobljene dežele v trdno celoto,
katere sestavnih predelov si ne bi mogle lastiti ali zahtevati tuje dinastije89. Karel VI. je zadnje
obdobje svoje vladavine zapravil, da bi dosegel mednarodno potrditev svoje pragmatične
sankcije, ki potrjuje dedno pravico Marije Terezije90. Sankcija prav tako potrdi habsburško
pravico dedovanja na vseh tedanjih posestih in le-te imenuje za nedeljivo dinastijsko last91.
Ob nastopu Marije Terezije državo pestijo prazna blagajna, zadolženost in šibka stalna
vojska92. Za vzdrževanje zadostnih sil in neposrednih davkov je bilo treba popolnoma
reformirati upravni in davčni sistem. Organizirati je bilo treba učinkovit sistem uradništva in
centralizirati državno upravo. Državni ukrepi v duhu merkantilizma posežejo v gospodarstvo,
v upanju finančno dohiteti zahodnoevropske tekmice93. Razvoj ekonomije zahteva daljše
obdobje miru, kar se za Avstrijsko monarhijo izkaže za težavno.
Leta 1781 je bil Jožef II. obiskal nizozemske dežele in začel kmalu zatem pospešeno uvajati
obsežne reforme, ki močno omejijo vpliv deželnih stanov, cerkvenih krogov in guvernerja94.
Predhodno sta bila tako Karel VI. in Marija Terezija premlevala centraliziranje uprave
Avstrijske Nizozemske. Pod Karlom je za kratek čas združeno delovanje obstoječih svetov, ki
se izkaže za tako neučinkovito, da je bilo že leta 1725 ukinjeno. Marija Terezija se je bila prav
tako končno odločila vladati prek delujoče provincialne administracije95, ki je bila lokalni
oblasti dopuščala visoko stopnjo samouprave.
Nizozemsko oblastno strukturo je Jožef II. označil za neprimerno glede na potrebe moderne
dobe. Cesar je stremel nizozemski partikularizem in splošno pomanjkanje uniformnosti v
provincialni upravi pretvoriti v učinkovito, enotno razsvetljeno administracijo. Reforme, ki jih
je želel izpeljati, so bile načrtovane tako, da bi celovito izkoreninile antične prakse, ki so
dopuščale neučinkovitost ali zlorabo upravnega sistema. Po cesarjevem mnenju je bilo za
zaščito monarhije in javno dobro nujno izničiti zastareli upravni sistem – čim hitreje, tem
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bolje96. V zasebnem pismu je cesar bratu potožil o parazitskem uradništvu, katerih prva misel
je bila vselej na lastnih interesih97. V reformiranje se je vrgel z gorečnim, idealističnim
zagonom.
Leta 1787 izdana cesarska diploma podredi Avstrijsko Nizozemsko cesarjevi oblasti.
Razveljavljeni so antični privilegiji, ki so bili lokalni in provincialni oblasti priznani v srednjem
veku, in razpuščeni obstoječi nizozemski organi oblasti98. Provincialna deželna razdelitev je
izbrisana, nove administrativne enote ne upoštevajo antičnih deželnih mej.
Novoustanovljeni, centralizirani generalni upravni svet vodi ministrski predsednik, ki ga
potrdi sam cesar. Dolžnosti guvernerja se skrčijo na primarno ceremonialne funkcije.
Lokalnim deželnim stanovom je zaukazano prenehanje delovanja. Sodna oblast je prav tako
centralizirana, province izgubijo pravico soditi o ustavnosti cesarskih zapovedi99.
Najvplivnejšim provincam cesar odobri voljenje predstavnika, ki naj bi njihove interese
zastopal v generalnem svetu. Če izbira predstavnika ne bi bila habsburškemu dvoru pogodu,
ga ima predsednik pravico zavrniti. Predstavniki prav tako ne bi bili stalni člani generalnega
sveta, temveč bi bili k zasedanju pozvani le po potrebi100. Zemljiški gospodje, ki so bili v
preteklosti povprečno podpirali habsburško oblast, izgubijo pravico do patrimonialnega
sodstva101. Odpor je bil takojšen. Preklic delujočih oblastnih organov je bil po antičnih
privilegijih neustaven. Iz splošnega nezadovoljstva je izbruhnil brabantski upor, ki okliče
lastno konfederalno republiko. Upor je zatrt, a še istega leta Jožef II. umre102.
Cesarjeva nepotrpežljivost pri izvajanju ukrepov je bila morda njegova največja napaka.
Cesarju so bili zvesti ministri, z boljšim razumevanjem nizozemskega stanja duha, posvarili o
nujnosti skrbe in pretkane priprave tako prodornih reform103. Jožef II. se ni zanimal za
mnenja lokalnih veljakov, le malo pozornosti je posvetil vpeljavi oškodovanih uradnikov v
novo oblastno strukturo. V oblikovanju državne uprave po svojem idealu je bila hitrost in
celovitost jožefinskih reform nepremišljena, celo predrzna. Poleg tega cesarjeva
administracija ne izvede učinkovite propagande reformnega programa. Jožef II. je bil z
načinom, v katerem so bile izpeljane reforme, uspel oddaljiti še tisto manjšino, ki je bila
naklonjena cesarskim razsvetljenskim načelom104.
Novi cesar pristopi k avstrijskim nizozemskim provincam z obljubo obnovitve predhodnega
stanja. Napetosti se ne poležejo, dokler si provinc ne priključi Francija105. Pod francosko
oblastjo ostanejo, dokler jih Dunajski kongres ne dodeli nizozemski Orange-Nassau dinastiji,
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a do tedaj se je tako v severnih kot južnih provincah oblikovala ločena narodna zavest.
Belgija že leta 1830 razglasi svojo neodvisnost.
Habsburška gospodarska politika 18. stoletja

V upanju za ekonomsko uspešnejše stoletje so ob koncu 17. stoletja v Habsburški monarhiji
začela prevladovati merkantilistična načela. Kljub poskusom reform je bila ideologija
habsburške dinastije pretesno povezana s nadaljnjim vzdrževanjem in povečanjem moči prek
vojaških zmag, da bi bile spremembe lahko prepričljivo izvedene106.
Vzpon merkantilizma je sočasen z okleščenjem turške nevarnosti, v obdobju HabsburškoOtomanskih vojn (1683−1699). Ob koncu bojevanja za špansko krono je Karel VI. Stremel k
ustvarjanju svetovnega avstrijskega trgovskega imperija. V ravnanju so ga usmerjale lastne
izkušnje v Španiji in nasveti španskih svetovalcev, ki so do tedaj vodili administracijo trgovske
in pomorske infrastrukture v novo-pridobljenih nizozemskih in južno-italijanskih teritorijih107.
Dunajski krogi so upali, da bi stvaritev trgovskega imperija mogla hitro rešiti vse tedanje
državne finančne probleme108. Realistične finančne zmožnosti monarhije preprečijo stvaritev
številnih cesarjevih ambicioznih načrtov109, kot je bilo oblikovanje trgovskih poti med
Avstrijsko Nizozemsko, celinsko Španijo in avstrijskimi pristanišči v Jadranu110.
Že v 17. stoletju je bil Karel VI. skušal posnemati izjemen uspeh angleške in nizozemske
vzhodnoindijske družbe. Stvaritev tako ambicioznega projekta v Antwerpnu se zaradi
pogojev utreškega mirovnega sporazuma izkaže za težavno. Leta 1715 je plovba po reki
Scheldt močno omejena111. Prav tako je Združeni Nizozemski predano sedem utrdb na
lastnem ozemlju, katerih vzdrževanje morajo prevzeti avstrijski dvor in provincialni deželni
stanovi. Sporazum onemogoči hiter in prebojen razvoj nekoč pomembnega nizozemskega
središča. Posledično je oblikovana Oostendška družba, kateri cesar leta 1722 razširi popolno
državno podporo in podeli monopol nad trgovino z daljnim Vzhodom112.
Podjetje prinaša odlične zaslužke in prične ustvarjati lastne kolonije v Indiji, prek katerih se
habsburški dvor upa izogniti visokim monopolnim cenam, ki so jih za vzhodno dobrine
zahtevali nizozemski trgovci113. Oostende se izkaže za morebitno grožnjo angleškim in
nizozemskim interesom114. Pod pritiskom je cesar prekinil delovanje družbe za 7 let in jo nato
leta 1731 dokončno razpustil v upanju, da bi preprečil mednarodni konflikt.
Leta 1774 se začne nove iniciative za vzpostavitev vzhodno-indijskega tržnega sistema.
Oostende je imenovan za cesarsko svobodno mesto, a država je ponovno soočena s
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težavnostjo organizacije trgovskega središča ob Severnem morju, kjer so bile Nizozemska in
Anglija razvile močan monopol115. Jožef II. se zaplete v serijo shem, s katerimi upa izpeljati
teritorialno izmenjavo Avstrijske Nizozemske za Bavarsko, in tako razširiti habsburško
srednjenemško posest116. Ob propadu dogovora Habsburški dvor pozornost obrne k svojim
sredozemskim posestim. Pod avstrijskim pokroviteljstvom in z antwerpškim bančnim
kapitalom sta zaporedoma ustvarjeni trgovski družbi, ki Antwerpen in Oostende povežeta s
Trstom. Podjetji predstavljata avstrijski vnovični poskus preboja v trgovino z Vzhodom, a ne
uspeta ustvariti odločilnega preboja. Vojne ob prelomu 18. stoletja zaustavijo morebitne
dodatne investicije117.

Habsburško svobodno mesto Trst
Jadransko pristaniško mesto z antičnimi koreninami je med 18. in 21. stoletjem eno izmed
habsburških vodilnih urbanizacijskih in gospodarskih težišč118. Majhno ribiško mesto se je v
18. stoletju razvilo v svetovno pristanišče, za katero sta značilna večnarodnost ter
multilingvizem. V avstrijski »Urbs Fidelissima«119 se stikajo številni navzkrižni interesi
različnih političnih, narodnih in verskih skupnosti. Pristanišče je bilo po pomenu, za pretežno
celinsko monarhijo, le za Dunajem in Prago. Po svetovnem merilu je v 19. stoletju zraslo v
sedmo največje pristanišče120.
V avstrijskem mestu najdemo prevladujočo italijansko ter slovensko-hrvaško skupnost121.
Trst do druge polovice 19. stoletja dopušča dokaj mirno soživetje različnih kultur, religij in
jezikovnih ozadij122. Ob vzponu nacionalističnih gibanj, sprva po letu 1848 in močneje po
1860, se situacija spremeni123. Pereča narodnostna vprašanja obarvajo življenje druge
polovice 19. stoletja124.
Ležeče ob italijanski meji, mesto po 1861 ostaja na očeh rastočega iredentističnega gibanja,
ki zahteva priključitev vseh italijansko-govorečih teritorijev. Medtem se že govori o morebitni
slovanski nacionalni državni tvorbi, ki si prav tako lasti Trst za svojega 125. Londonski
sporazum mesto obljubi Italiji in leta 1918 Trst okupirajo italijanske sile. Odrezan od
habsburškega zaledja, Trst izgubi svoj strateški pomen kot eden izmed cesarskih edinih
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izhodov do morja. Z izgubo zaledja sledi gospodarski vpad, iredentizem namreč ne upošteva
ključnosti mestne vloge znotraj obsežnega celinskega imperija za njegov obstoj.
Vzpostavljanje habsburške oblasti in zgodnji novi vek

Suverenost Trsta ogroža v poznem srednjem veku močna Beneška republika. Da bi se znebili
njene nadoblasti in monopolističnih ukrepov126, se mesto leta 1382 preda v roke habsburške
dinastije. V zameno za spoštovanje njihove notranje upravne oblasti in zaščito pred
beneškimi imperialističnimi težnjami Trst prizna nadoblast Leopolda III. Habsburškega.
Specifičnost tržaške situacije omogoči oblikovanje posebne upravne oblike – upravna oblast
v Trstu se razvija drugače kot v sočasnih habsburških celinskih mestih. V Trstu tako ne
najdemo tradicionalnih deželnih stanov, zemljiških gospostev in deželskih sodišč127.
Ozemlje avstrijskih dežel je ob prehodu v novi vek razdeljeno med dežele kot širše upravnoteritorialne enote. Pod Maksimiljanom I. se avstrijske dežele delijo med nižje- in
gornjeavstrijske. Ozemlje današnje Slovenije je bilo po letu 1564 vključeno v posebno enoto
znotraj nižjeavstrijskih dežel, Notranjo Avstrijo. Le-ta je obsegala Štajersko, Koroško,
Kranjsko, Goriško, Istro in Trst128. Upravna enota je imela v Gradcu lastne vrhovne centralne
oblasti, katerih pristojnosti se s časom krčijo, a vendar ostanejo delujoča tudi po tem, ko
notranjeavstrijske dežele leta 1619 uradno preidejo pod dunajske centralne urade. Notranja
Avstrija je dokončno odpravljena šele z reformami Marije Terezije129.
Leta 1550 je izdan mestni status, katerega zapovedi mestni upravni organi upoštevajo še v
začetku 18. stoletja. Po statutu najdemo v Trstu dualizem v mestni administraciji: oblast si
delijo mali in veliki svet ter tržaški glavar kot zastopnik habsburških interesov. Mestna sveta
skrbita za postavljanje mestnega sodnika in uradnikov ter nosita pristojnosti tako na
področju splošne kot gospodarske uprave130. Trst se je bil zaradi svoje posebne situacije
oblikovan v glavarstvo, ki je nosilo podoben status kot dežele. V zgodnjem novem veku je
skorajda v celoti zunaj skupnih upravnih struktur Notranje Avstrije131.
Reformni ukrepi 18. stoletja

Administracija avstrijskega cesarstva ni bila standardizirana niti ni bilo delovanje njenih
organov strogo regulirano. Upravne pristojnosti posameznih teritorialnih enot tako na
deželni kot lokalni ravni so se razlikovale med seboj 132. Odnos med vrhovnimi centralnimi
organi na Dunaju in notranjeavstrijskimi organi ni bil nikoli točno izoblikovan 133. Notranja
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neenotnost sestavnih predelov Notranje Avstrije je bila ena izmed vodilnih vzrokov za šibko
gospodarstvo upravne enote134.
V prvi polovici 18. stoletja so v deželah izpeljane reforme, namenjene okrepiti deželnoknežjo
oblast. Ustanovljeni so deželnoknežji uradi, pristojni neposredno habsburškemu dvoru.
Dunaj želi prek njih verodostojneje regulirati delovanje lokalnih oblasti in zagotoviti
upoštevanjem dvornih zapovedi na vseh upravnih ravneh135. Serija reform postopoma ukine
število funkcij deželnih stanov in tako oklesti njihovo politično moč, ki jo je habsburški dvor
dojemal kot oviro pri moderniziranju državne uprave. Njihov položaj v času Marije Terezije
močno nazaduje136.
Na Kranjskem je leta 1747 oblikovana deželna vlada, ki ji sprva podredijo tudi tržaško
deželno glavarstvo. Že leta 1748 je nadaljnje ustanovljena merkantilna provinca Avstrijsko
Primorje, ki odgovarja neposredno dunajskim centralnim uradom137. Trst je imenovan za
deželno glavno mesto, mestna komerčna intendanca pa je preoblikovana v glavno komerčno
intendanco celotne upravne enote. Reforme – sicer manj obsežne kot v preostalih deželah
Notranje Avstrije – so opravljene tudi na tržaškem mestnem statutu. Trst postopoma izgublja
pravico do nemotene notranje samouprave in je vključen v sistem deželnoknežje
administracije. Mestna uprava je preoblikovana v mestni magistrat, upravni organ tipičen za
avstrijska mesta tega časa138.
Glavna komerčna intendanca v Trstu naj bi delovala v skladu z merkantilističnimi ukrepi,
spodbujala naj bi tržaško podjetništvo ter poročala Dunaju o vsakoletnem razvoju. Do leta
1776 so ji podrejena glavarstva Reke in Senja, Bakar, Karlobag in Oglej, ter avstrijski konzulati
v bližnjevzhodnih pristaniščih139. Ukinjena je leta 1766, ko prične država v skladu s
fiziokratskimi načeli manj posegati v gospodarsko dejavnost140. Trst je preoblikovan v sedež
tržaško-goriškega gubernija, pristojen za splošno upravo, verske in šolske zadeve ter
standardno policijsko dejavnost141. Gubernijski sistem, nepriljubljen med deželnimi stanovi,
je ob Jožefovi smrti ukinjen.
V 19. stoletju je gubernijski sistem obnovljen in tržaški gubernij razširjen. Za dežele združene
pod Trstom se začne uporabljati ime Avstrijsko Primorje. Po marčni revoluciji so kot upravne
enote ponovno uvedene dežele oz. kronovine, katere status priznajo tudi Trstu. Oblikuje se
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posebna enota državne uprave, Avstrijsko Primorje, ki vključuje Trst, Goriško-Gradiško in
Istro142.
Tržaški gospodarski vzpon

V pravi gospodarski center Trst prerase šele ob koncu Napoleonskih vojn. Izjemen razvoj je
zaslužen razglasitvi Karla VI., ki Trst leta 1719 imenuje za svobodno cesarsko pristanišče143.
Da bi spodbudil razvoj trgovine, cesar prizna mestu številne privilegije – med drugim,
svobodo vesti, ki privabi številne protestantske trgovce ter poda mestnemu gospodarstvu
nov zagon144. Leta 1717 je bila prav tako razglašena svobodna plovba po Jadranu145. Med
razvojem pristanišče pesti pomanjkanje državne infrastrukture in industrijske podlage. Cesar
je prisiljen priznati, da so omenjeni problemi prisotni vsepovsod v cesarstvu, in se spoprijeti z
obširno nalogo centraliziranja administracije Habsburške monarhije.
Cesar leta 1719 izda posebno odredbo za splošno stimulacijo trgovanja. Istega leta je pod
cesarjevim pokroviteljstvom in zaščito oblikovana Orientalna kompanija, ki je prevzela široke
monopolne pravice v trgovanju s Turčijo146. V cesarjevih načrtih je prav tako stvaritev
močnega pristanišča v severnem Jadranu, ki bi bilo neposredno pod njegovo oblastjo. Služilo
naj bi kot posrednik za trgovino med Levantom in Daljnim vzhodom na eni strani ter
Dunajem, Prago, Budimpešto ter avstrijskim zaledjem na drugi strani147. S tem namenom je
jadranskima mestecema Trstu in Reki dodeljen status svobodnega pristanišča148.
V prvi polovici 18. stoletja so izgubljene še nadaljnje posesti v južni Italiji in monarhija je
prisiljena preusmeriti pozornost proti Trstu in Reki149. Dvor je upal ponoviti izjemen trgovski
uspeh podobno geografsko situiranih Benetk. Država je pričela intenzivno investirati v
izgradnjo pristaniške infrastrukture in industrijskih obratov, s katerimi bi bilo mogoče
učinkoviteje procesirati uvožene dobrine150. A razvoj Trsta in Reke kot trgovskih središč se je
izkazal za problematičnega.
Hiter in učinkovit razvoj je preprečevalo število dejavnikov. Prvič, mesti nista imeli zadostne
infrastrukture, ki bi jih povezovala z avstrijskim zaledjem. Drugič, mesti nista imeli zadostne
industrijske podlage in kapitala, ki bi pozitivno spodbudila trgovino. Tretjič, poselitev mest in
njihovih zaledij je bila nizka151. Dodaten problem je predstavljala jadranska piratska
aktivnost, ki jo le poslabša pomanjkanje močne mornarice, ki bi nudila zadostno zaščito
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avstrijskim trgovskim potem152. Cesarjeve ambicije, oblikovati močno bojno ladjevje, zamrejo
že v prvi polovici 18. stoletja. Avstrija primernejše ladjevje pridobi šele ob prilastitvi beneških
plovil leta 1797. Avstrijske pomorske aktivnosti v Sredozemlju so posledično varnejše in
ekonomsko uspešnejše153. Država skuša prav tako s postavitvijo vojaških postojank ob
trgovskih poteh zmanjšati število roparskih napadov154.
V primerjavi z Benetkami in Dubrovnikom so bila habsburška pristanišča majn pomembna.
Leta 1775 Jožef II. osebno obišče Trst in Reko, da bi ocenil njun ekonomski potencial.
Okoliščine, s katerimi se sreča, na Reki ne dosegajo pričakovanj. Cesar se odloči razpustiti
posebno obalno upravno enoto in priključi Reko h Kraljevini Madžarski. Trst je bil ob obisku
boljšega stanja in ponovno je bila sprožena serija trgovskih projektov za razvoj pristanišča 155.
Sreča se nasmehne leta 1797 ob pridobitvi Benetk in ponovno leta 1813 ob pridobitvi
Dubrovnika. Šele tedaj so ustvarjeni pogoji za razširitev avstrijske trgovine z Levantom156.
Pod francosko zasedbo je Trstu odvzet status svobodnega pristanišča. Upad trgovanja je
opazen, kar potrdi ključnost mestnega posebnega statusa, ki ga je bila zagotavljala avstrijska
dinastija, za tržaški gospodarski uspeh157. Ob ponovnem prevzemu oblasti Dunaj potrdi
tržaški povzdignjeni položaj v avstrijskem upravnem sistemu.
Dvig nacionalističnih gibanj v dolgem 19. stoletju

Po Napoleonskih vojnah si želi monarhija utrditi in modernizirati državni sistem, za
učinkoviteje zbiranje davkov, mobilizacijo sil in trdnost statusa dinastijske moči158. Trst v 19.
stoletju doživi obdobje blaginje. Habsburški dvor se leta 1815 odpove svojim nizozemskim
teritorijem, za gospodarski uspeh se mora nasloniti na svoja sredozemska pristanišča.
Postopoma izgubi oblast nad vsemi svojimi italijanskimi ozemlji, s čimer se ekonomskopolitični pomen Trsta v toku stoletja veča. Svoj višek mesto doseže pod oblastjo Franca
Jožefa – kot cesarski vitalni dostop do morja159. Leta 1857 južna železnica poveže Trst z
Dunajem. Gradnja je bila morda napredovala počasi, a ob zaključku je transport dobrin,
pošte in prebivalstva mnogo učinkovitejši160. Skrajšan potovalni čas prav tako olajša vojaški
nadzor pristanišča161. Trst za cesarstvo predstavlja »la porta d'oriente«162.
Kot vodilno pristanišče je neprestano v središču navzkrižnih političnih in gospodarskih
interesov163. Avstrijska prebivalstvena komponenta je morda v prebivalstveni sestavi v
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manjšini, a njihov finančni kapital in vlaganje v mesto po velikosti še vedno presega tako
slovanske kot italijanske gospodarske iniciative164. Državni interes kot tudi interes avstrijskih
privatnih korporacij v gospodarski uspeh Trsta je visok.
Vzpon nasprotujočih narodnih gibanj grozi uničiti kozmopolitanski duh mesta. Mešanje
kultur, narodnosti in jezikov je ob rasti netolerantnosti med različnimi prebivalstvenimi
skupinami čedalje bolj obsojano, odsvetovano ali oteženo165. Razvoj slovenskega in
italijanskega narodnostnega gibanja v drugi polovici 19. stoletja sovpada s sočasnim
razvojem v večjem evropskem okviru. Nacionalna ideja se uveljavi kot temeljni koncept
družbenopolitične organiziranosti modernega sveta166.
Med vodilnimi državnimi in mestnimi uradniki je mogoče zaslediti splošno protislovansko
vzdušje. Kljub množičnosti slovanske skupnosti se prevladujoča italijanska podoba mesta
dolgo ne spremeni. Slovanski narodi povprečno zasedajo nižje družbene položaje in nosijo
negativno prispodobo »preprostosti« in družbene podrejenosti. Nasprotno se oblikuje
mnogo privlačnejša podoba italijanskega prebivalstva kot kultivirane meščanske
skupnosti167. Habsburški centralni organi se za vodenje regije vseskozi raje obrnejo na lastne
ali italijanske državljane. Italijanska komponenta v Trstu zaseda vodilne položaje v mestni
upravi – med drugim zapoveduje zakone, ki spodbujajo italijanski jezik v šolstvu, sodstvu in
upravi ter italijansko kulturo v drugih področjih življenja. Ključne pozicije vpliva drži
slovensko prebivalstvo le znotraj rimskokatoliške cerkve168.
Teritorialna porazdelitev prebivalstva igra ključno vlogo v oblikovanju italijansko-slovenskih
narodnih odnosov. Slovenska komponenta je prevladujoča v naravnem mestnem zaledju,
medtem ko je jezikovna struktura in kulturni značaj mesta pretežno italijanski 169. Slovanski
priseljenci iz ožjega ali širšega zaledja so ob prihodu v mesto izpostavljeni asimilacijskim
težnjam. Ob razvoju slovenske narodne zavesti začno odnosi med mestom in podeželjem
pridobivati čedalje bolj izgled narodne konfrontacije170.
V 18. stoletju slovansko prebivalstvo še ni bilo organizirano v skupnost, ki bi delovala na
etnično-jezikovni podlagi. Niti si zase še ni bila sposobna oblikovati lastnega gospodarskega,
političnega in kulturnega prostora171. V drugi polovici 19. stoletja se začenja razvoj
gospodarskih, finančnih in političnih institucij, ki usklajujejo svoje delovanje v skladu z
določeno narodno skupnostjo. V Trstu zasledimo množično mobilizacijo na vseh področjih
življenja za spodbujanje slovanske narodne zavesti, narodnih pravic ter ponosa172. Uspešno
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osnovanje razvejane mreže proslovanskih organizacij je ključno v preprečevanju narodne
asimilacije.
V zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja se začnejo ustanavljati gospodarske zadruge,
posojilnice, hranilnice in bančne zavode, ki predstavljajo ogrodje za razvoj gospodarske in
politične podobe slovenstva oz. slovanstva v Trstu. Za utrjevanje slovenske gospodarske
neodvisnosti od tujega kapitala so ključne173 – v 20. stoletju obseg slovenskega in hrvaškega
bančnega kapitala doseže italijanskega174. Mehanizmi italijanizacije začno pešati z dvigom
slovenskega razvojnega potenciala.
Habsburško cesarstvo leta 1866 izgubi Venecijo, s čimer ostane Trst poslednji habsburški
italijanski teritorij. Risorgimento si želi iz Italije izgnati habsburške sile, ki jih dojema za
prepreko združitvi. Ideje gibanja za enotno italijansko državno tvorbo odmevajo tudi v
Avstrijskem Primorju175. Ob dvigu slovenstva v prebivalstveni, kulturni in gospodarski sferi, se
italijanska skupnost vse bolj posveča obdržanju »italianità« mesta in se čuti del širše
italijanske skupnosti, odrezane od svoje države176.
Ob koncu prve svetovne vojne je Trst dodeljen Italiji. Nova administracija ob prevzemu
oblasti čuti potrebo zatreti vse monumente habsburške preteklosti177. Propad Avstro-Ogrske
povzroči izgubo ekonomsko-politične vloge, ki jo je mesto služilo v pretežno celinski
državi178. Vpad gospodarstva le stopnjuje etnični konflikt med slovenskim in italijanskim
prebivalstvom. Pod okvirom fašistične stranke italijanski nacionalizem v medvojnem obdobju
doseže višek. Slovansko prebivalstvo je preganjano in kriminalizirano179. Burno obdobje se
nadaljuje – med drugo svetovno vojno Trst zavzamejo Nemci, dve leti kasneje Titova
jugoslovanska armada. Le 40 dni zatem upravo prevzamejo zavezniške sile. Leta 1947 je
nadalje oklicano Svobodno tržaško ozemlje, a že 1954 je mesto ponovno dodeljeno Italiji180.
Nacionalistične težnje se v zadnji tretjini 20. stoletja omilijo. Obudi se določena nostalgija za
habsburško preteklost oziroma za obdobje slave in vpliva, ki ga je mesto doživelo pod
Habsburžani v 19. stoletju. Zrase iz sočasnega prebivalstvenega nezadovoljstva s trenutnim
tržaškim ekonomskim in političnim statusom manjšega, provincialnega italijanskega
mesta181.
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Primerjava habsburške politike na Nizozemskem in v Trstu
Prebivalstvena oz. jezikovna sestava

Obe izbrani regiji sta v velikem obsegu vezani na morje in pristanišča, ki služijo kot središča
gospodarske, jezikovne in kulturne izmenjave. Tako obstoj Trsta kot pomembnih pristaniških
mest Habsburške Nizozemske se naslanja na pomorstvo, trgovanje in ribištvo. Pristaniška
mesta so povprečno večnarodna, pomorski poliglotizem je standarden pojav182. Trgovina in
pomorstvo spodbujata multikulturalnost in izmenjavo idej. Že v manjšem in gospodarsko
šibkejšem Trstu lahko naletimo na izjemno narodno pisanost – demografsko strukturo mesta
sestavljajo prevladujoča italijanska skupnost, opazni slovensko-hrvaška in avstrijska skupnost
ter manjšinske angleške skupnosti Čehov, Arabcev, Madžarov, Grkov, Francozov, Armencev
in Angležev183. V multikulturnem in večjezičnem okolju Trsta in nizozemskih provinc se je bilo
pogosto srečati tudi z večjimi skupnostmi judovskega prebivalstva, ki so predstavljali
posebno narodnostno skupnost in bili obravnavani s strani habsburškega dvora ločeno.
Na ozemlju nekdanje Habsburške Nizozemske je mogoče izpostaviti dve vodilni jezikovni
skupini – francoska in nizozemska/flamska. Na tržaškem ozemlju je večinsko prebivalstvo
italijansko in slovensko-hrvaško govoreče. V Bruslju je bil dvorni jezik francoščina184, v Trstu
je vodilni jezik italijanščina. Špansko oz. avstrijsko prebivalstvo je bilo v regijah maloštevilno,
a kot jezik dinastije na privilegiranem položaju.
Italijanščina se uporablja v mestni upravi, sodstvu in šolstvu. Slovenščina nosi v primerjavi
prispodobo manjvrednega jezika. Slovensko govoreče prebivalstvo je prav tako v Trstu v
manjšini, vse do začetka 20. stoletja tudi ekonomsko ne more konkurirati z italijanskim ali
avstrijskim kapitalom185. Enako predstavlja francoščina v Habsburški Nizozemski jezik visoke
družbe, medtem ko je flamščini pripisan pridih nekultiviranosti186. Morda nepričakovano
nizozemsko govoreče prebivalstvo presega francoskega. Tudi v kasnejši Avstrijski Nizozemski,
v kateri je odstotek francosko govorečega prebivalstva višji, je flamsko prebivalstvo očitno
večinsko –čeprav sta flamski in valonski predel ozemeljsko skoraj enakovredna. Poselitev
flamskih pristaniških mest je mnogo višja kot poselitev celinskih provinc.
Francoščina oz. italijanščina ali nemščina nosi status svetovnega jezika, jezika kulture in
družbenega uspeha. Jezik predstavlja statusni simbol in primejo se ga tako slovenske kot
flamske elite187. Uspeh v družbi je bil odprt tem, ki se uspešno asimilirajo v avstrijsko,
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italijansko ali francosko visoko družbo. Narodna »prehodnost« postane nesprejemljiva oz.
nezaželena šele v toku druge polovice 19. stoletja188.
Geografsko-strateška vloga ozemlja za habsburški dvor

Geografsko je tako nizozemsko kot tržaško ozemlje dobro situirano. Nizozemske province
nudijo dostop do Severnega morja, tržaška regija do Jadranskega. Tako Trst kot Avstrijska
Nizozemska predstavljata za pretežno celinsko monarhijo vitalen dostop do morja. Province
pomenijo za avstrijsko dinastijo vzpostavitev nove interesne sfere na severu Evrope.
Strateška lokacija obeh je pomembna za gospodarske kot politično-vojaške namene.
V 18. stoletju ozemlji nudita prodor habsburškega vpliva globoko v sovražno ozemlje.
Nizozemska je obkrožena s Francijo na eni strani, protestantsko Združeno Nizozemsko in
habsburškimi tekmeci znotraj Sveto-rimskega imperija na drugi. Trst na severu in jugu
obkoljuje močna Beneška republika, ki si še tedaj želi obvladovati Jadransko morje.
Geografsko-strateška lokacija ju naredi za izjemno pridobitev kot tudi potencialno šibko
točko oz. ozemlje, nad katerim stalno prežijo tuje sile. Obe izbrani regiji tako za dinastijo
predstavljata ozemlje, ki dopušča gospodarski zaslužek in izkazovanje svoje moči, kot tudi
ozemlje, ki zahteva stalno investicijo in obrambo.
Španska Nizozemska je bila predstavljala odlično izhodiščno točko za mobilizacijo sil proti
Franciji, Angliji in protestantskim princem Svetega rimskega cesarstva. Sama lokacija
Habsburške Nizozemske je odlična za oblikovanje tranzitne trgovine, ki povezuje severno in
sredozemsko blago ter dobrine z daljnega Vzhoda189. Razvoj prvega borznega središča v
Antwerpnu ni naključje.
Ko začne španska moč kopneti, je vzdrževanje obrambe in nadzora v oddaljenih španskonizozemskih provincah vse težje. Zaradi rastoče moči angleške in nizozemske mornarice je
morska pot do provinc otežena. Plutje v habsburško najpomembnejše nizozemsko
pristanišče Antwerp je omejeno. Mesto je bilo namreč ustanovljeno ob bregu reke Scheldt,
katere izliv obvladuje Združena Nizozemska, ki začne že v 16. stoletju pristanišče zapirati.
Plutje je nadalje ponovno omejeno v 18. stoletju. Vzdrževanje prek celinskih poti je enako
težko, oskrbovalne poti so ob dvigu napetosti večkrat ogrožene ali pretrgane. V toku 17. in
18. stoletja se gospodarsko okleščene, težko oskrbovane in čedalje težje branljive
habsburške nizozemske province znajde vse pogosteje pod francoskim napadom. Šele
avstrijsko zavezništvo s Francijo v 18. stoletju olajša (čeprav ne popolnoma razreši) problem
varovanja oddaljene dežele190. Jožef II. je Avstrijsko Nizozemsko pripravljen izmenjati za
razširjeno in teritorialno enotno srednjenemško ozemlje191.
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Trst je geografsko odlično situiran za potencialni razvoj trgovine z levantinskim blagom.
Zgodovinske okoliščine preprečijo morebitni razvoj. Kljub svoji legi, ki povezuje oddaljene
sveto-rimske in habsburške dežele s Sredozemljem, Trst v 18. stoletje vstopi kot ribiško
mestece s 6000 prebivalci192. Beneška republika je bila razvila premočan monopol nad
trgovanjem v Jadranskem morju. Habsburški dvor se na začetku 16. stoletja v upanju
pridobitve večjega obalnega ozemlja izpod beneške oblasti zaplete v serijo spopadov proti
Republiki sv. Marka, katerih končni rezultat ni vreden omembe193. Trst kot eno izmed
habsburških edinih pristanišč igra do 18. stoletja ključno vlogo pri prenosu surovin, izdelkov
in živine iz avstrijskih dežel v oddaljene kraje.
Gospodarski pomen

Nizozemske posesti predstavljajo za španski dvor velikansko investicijo. Province se razvijajo
izjemno hitro in tvorijo eno ekonomsko najuspešnejših predelov španskega imperija. V 16. in
17. stoletju španski dvor vloži ogromna sredstva in sile v poskus ponovno vzpostavitev
oblasti. Sprejeti izgubo tako stabilne davčne baze je za dvor Filipa II. v 16. stoletju
nepredstavljiva. Tudi ko je španski dvor prisiljen prioritizirati obrambo in konsolidacijo moči v
južnih provincah, nikoli ni omajano prepričanje, da bo Španska Nizozemska obnovljena v
svojih prvotnih mejah.
Avstrijska veja je v 18. stoletju enako pripravljena vložiti ogromna sredstva, da bi v
nizozemsko gospodarstvo vlila novo življenje. Tuja konkurenca in mednarodni pritisk zatre ali
omeji uspeh vseh vodilnih gospodarskih iniciativ, preden bi lahko te obrodile sadove 194.
Povrnitev k nekdanjemu gospodarskemu pomenu provinc je vse manj verjetna. Jožef II. je
pripravljen province izmenjati za tržno manj donosno Bavarsko195. Dunaj preusmeri svojo
pozornost k Sredozemlju. Vendarle nikakor ne smemo razumeti, da je bilo Avstrijsko
cesarstvo zadovoljno z izgubo provinc. Jožef II. je bil sam poudaril pomen, ki ga je imelo
nizozemsko gospodarstvo za monarhijo – gospodarstvo Avstrijske Nizozemske je bilo
stabilno v primerjavi s preostalo monarhijo v dobrem stanju in v obdobju ponovnega
razvoja196. Avstrijski dvor je bil v dvig nizozemskega gospodarstva vložil neizmerno sredstev.
V zgodnjem novem veku se je Avstrijski dvor lahko pohvalil le s skromnim pristaniškim
teritorijem. Zaradi nezmožnosti predreti beneškega monopola je vloga Trsta v habsburškem
gospodarstvu omejena. Prvotne obsežnejše iniciative za podporo tržaškega razvoja sežejo le
v 18. stoletje, razcvet v pravem pomenu besede pa v 19. stoletju. Do propada Beneške
republike Trst ni zmožen resnično konkurirati – niti z donosom sredstev in privilegijev, ki jih
prinese administracija Karla VI. Pristanišče igra v prvi polovici 18. stoletja v načrtih Karla VI.
sprva le obstransko vlogo, največji razvojni potencial dvor namreč vidi v svoji novopridobljeni španski dediščini. Šele ko je nadaljnji razvoj nizozemskih provinc omejen, veliko
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italijanskega ozemlja pa izgubljenega, Jožef II. preusmeri pozornost proti severnemu
Jadranu. Vse bolj obsežna sredstva se ob vse bolj ambicioznih načrtih začno vlivati v tržaško
gospodarstvo z vse večjo pogostostjo. Trst 19. stoletja je eno habsburških največjih
gospodarskih središč in posledično izjemnega političnega pomena.
Politični položaj Trsta in Habsburške Nizozemske v državni ureditvi

Tržaška mestna elita se habsburški dinastiji preda v stiski, a lastnoročno. Odločitev
odgovarjanja habsburškemu dvoru je očitno privlačnejša kot sprejetje beneškega nadzora. V
zameno habsburški dvor prizna mestu posebni status in privilegije, ki do 18. stoletja
tržaškemu meščanstvu dovoljujejo visoko stopnjo samovlade. Mestni statut, priznan leta
1550, se po svoji obliki in privilegijih razlikuje od podobnih svoboščin, značilno priznanih
sočasnim habsburškim celinskim mestom. Statut se prav tako do 18. stoletja le malo
spreminja in ohranja moč tržaških mestnih svetov.
Široka raven avtonomije je značilna prav tako za Habsburško Nizozemsko. Vzpostavitev
nadzora nad burgundsko dediščino je nasprotno težka in dolgotrajna. Že pred nastopom
habsburške oblasti si nizozemske province lastijo dolgo tradicijo visoke stopnje samovlade, ki
se ji niso pripravljene odreči. Maksimiljan se morda poroči s poslednjo burgundsko dedinjo, a
lokalni veljaki so skorajda složno nepripravljeni sprejeti habsburško nadoblast. Poleg
zvestobe se lokalna aristokracija ne želi ukloniti habsburškim ambicijam in centralističnim
ukrepom. Za pomiritev napetosti so deželnim stanovom priznani tradicionalni privilegiji,
ponosna samovlada nizozemskih provinc ostaja do izgube ozemlja Habsburžanom trn v peti.
Nizozemska elita se tesno oklepa samouprave, ki jo je pripravljena ščititi, po potrebi tudi z
vojaškimi ukrepi. V 16. stoletju deželni stanovi ob vzpostavitvi vladavine Filipa II. čutijo, da so
njihove pravice in njihov ponos ogroženi, kar sproži val nezadovoljstva in zamere do
habsburške dinastije, ki končno izbruhne v vojaških spopadih in osamosvojitvi polovice
dežele. V drugi polovici 18. stoletja stroge in obširne jožefinske reforme drastično omejijo
nizozemsko samoupravo. Reakcija je dovolj močna, da Napoleonovo vojsko leta 1792
sprejmejo kot osvoboditelje197.
Nasprotno, Trst v Avstrijskem cesarstvu slovi kot Urbs Fidelissima in ostaja ob dvigu
nacionalnih čustev v 19. in 20. stoletju eno izmed poslednjih trdnjav dinastičnega
patriotizma198. Kljub svoji ozemeljski majhnosti je Trst obravnavan posebno – zaradi
ključnosti dostopa do morja za habsburške gospodarske in politične interese. Habsburško
pokroviteljstvo pristanišču nudi odskočno desko za razvoj in finančni uspeh. Avstrijski kapital
18. stoletja je bil pretvoril ribiško mestece v gospodarsko središče. Ko je v 18. stoletju
vključen v deželnoknežjo oblast, istočasno prevzame v Habsburški monarhiji večjo vlogo. Kot
središču Avstrijskega Primorja oz. tržaško-goriškega gubernija so Trstu odobrene širše
pristojnosti, kot si jih je bil lastil kadarkoli kdaj.
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Četudi je tržaška samouprava z osovraženimi razsvetljenskimi reformami okrnjena,
močnejšega nezadovoljstva proti habsburški oblasti ne zasledimo. Strah pred izgubo
privilegiranega položaja, če bi se bili načrti za ustanovitev vsenemške državne tvorbe
uresničili, potisne Trst v 19. stoletju k močnejšemu izražanju zvestobe avstrijski dinastiji199. V
Trstu leta 1848 ne zasledimo močnega revolucijskega gibanja, višji sloj skuša propagirati
povezavo med avstrijsko in tržaško identiteto200.
Nasprotno dinastijska izguba Lombardije in Benečije spodbudi italijanski nacionalizem, ki vidi
rešitev za gospodarsko krizo le v priključitvi h Kraljevini Italiji. Vsaj tretjina dobrin iz Trsta je
izvožena na Apeninski polotok, kar je zaradi nove državne meje in carinskih postavk opazno
dražje. Prav tako nastanek italijanske narodne tvorbe spodbudi zavest številčnih italijanskih
prebivalcev Trsta201. Ne glede na to ostaja tržaška administracija vse do preloma 20. stoletja
zvesta avstrijski vladi202. V Trstu ni mogoče najti dolge tradicije uporništva, ki je bila morda
opogumila nizozemske province k zahtevanju bolj demokratskega obravnavanja s strani
cesarja.
Raven skrbi za pomiritev lokalnih napetosti

Španski dvor v 16. stoletju razvije sistem zanašanja na sodelovanje z lokalnimi veljaki za
upravljanje svojih dominionov203, ki je korenito spremenjen šele z jožefinskimi reformami.
Dvor v Bruslju se zanaša na stabilno nizozemsko davčno bazo204, za kar potrebuje vsaj
pasivno sodelovanje nizozemske elite. Lokalna aristokracija ostaja trdno neprilagodljiva in
trmasta glede nasprotovanja in upoštevanja zahtev, ki bi morebiti prevesile razmerje moči
preveč v korist habsburški nadoblasti. Habsburški dvor skuša vselej izigrati provincialne
oblasti, da bi si olajšala izvajanje, oz. preprečila spodbijanje, svojih ukrepov. Habsburška
dvorna služba v Bruslju vse do 18. stoletja ostaja oblikovana po burgundskem modelu –
vendar to priča predvsem o njeni učinkovitosti, ne nujno o popustitvi lokalnim zahtevam.
Španski dvor je bil sam oblikovan po burgundskem modelu205.
Da bi pomirili lokalne napetosti in vzgojili med lokalnim prebivalstvom občutek zvestobe,
španski dvor izrabi uspešno prakso imenovanja člana habsburške dinastije na mesto
guvernerja, katerim je toplo priporočeno se spoznati z lokalno kulturo in v svojo službo
imenovati vsaj število nizozemskih uradnikov. Madrid sprevidi, da nadaljnje obvladovanje
ozemlja temelji na sodelovanju in podpori domače aristokracije – politike se oprime tudi
avstrijski dvor. Ravnanje Marije Terezije je bilo do Avstrijske Nizozemske vselej zmerno, s
čimer se med javnostjo razširi pozitivna podoba avstrijske dinastije. Posebna skrb je bila
namenjena izogibanju strogemu uveljavljanju ukrepov, ki bi bili nasprotni željam ali
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interesom nizozemskih provincialnih organov206. Prek uspešnega medsebojnega odnosa je
uspela Marijina vladavina preurediti lokalno upravo dovolj, da bi bila centralizacija v
prihodnosti lažje izpeljana. Leta 1781 je Jožef II. kot prvi habsburški monarh, ki je osebno
obiskal province v več kot 200 letih, sam napravil ugodni vtis nad nizozemskim
prebivalstvom207.
V Trstu je po habsburškem prevzemu oblasti lokalnim mestnim veljakom podobno
dopuščena določena stopnja nadaljnje moči. Funkcija tržaškega glavarja je novovpeljana, da
bi preprečila mestnemu svetu imenovanje ukrepov, ki bi bili navzkrižni habsburškim
interesom. Vendarle je nova služba »dodana« in v mestni upravi ne prevzame položaja dveh
tradicionalnih mestnih svetov. Mestni organi obdržijo pravico imenovanja mestnega sodnika
in mestnih uradnikov. Mesto je samo zaprosilo za habsburško pomoč in tudi samo svobodno
sprejelo habsburško nadoblast. Lahko bi rekli, da se dvor do mesta čuti dokaj velikodušno,
čeprav habsburški glavar mnogokrat pritisne na mestni svet, da bi bila uradniška mesta
imenovana v korist dinastije.
Spodbujanje nacionalnih sporov

V Habsburški Nizozemski 16. stoletja so južna pristanišča tekmovalno nastrojena proti
severnim. Med pomorskima provincama Holandijo in Flamsko je značilna zgodovina
rivalstva208, ki jo je moč zaslediti tudi med nizozemskim uporom. Habsburški dvor v Bruslju
goji tesne povezave s premožnimi lokalnimi veljaki. Največje bogastvo ter politična moč
Habsburške Nizozemske sta bila skoncentrirana v južnih provincah Flamske in Brabanta.
Preostanek provinc, katerih finančne dejavnosti so bile povprečno manjše in katerih politični
vpliv je bil proporcionalno manjši, je bil s situacijo nezadovoljen – posebno pomorska
Holandija, ki sama nosi dokajšnjo finančno moč 209.
Habsburški dvor je bil že v 16. stoletju izrabljal lokalne napetosti za varovanje lastne
nadoblasti v nizozemskih provincah. Brez zvestobe Arraške zveze bi bilo izjemno težko zaščiti
oddaljeno in težko branljivo ozemlje pod skorajda neprestanim napadom. Tradicionalne
napetosti med severnimi in južnimi provincami so najverjetneje pripomogle k stvaritvi
severno- in južnonizozemske identitete, ki sta se skozi čas pretvorili v državni tvorbi, ki ju
poznamo danes. V 19. stoletju avstrijski dvor začne ob dvigu nacionalnih gibanj bolje
izigravati zahteve ene narodnosti proti drugi.
Z odcepitvijo severnih provinc se prebivalstveni odnosi v Španski Nizozemski spremenijo in
preoblikujejo v takšno stanje, kot ga je mogoče srečati v Avstrijski Nizozemski. Združene
province so državna tvorba enega naroda in enega jezika. Južne province so morda združno
zveste habsburški dinastiji, vendar še vedno ostajajo jezikovno razcepljene. Francoska
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skupnost je bila skoncentrirana na jugu, flamska skupnost na severu. V novih upravnih mejah
se odstotek nizozemsko govoreče skupnosti opazno zmanjša. Proti koncu 16. stoletja vpliv
španščine na Habsburškem Nizozemskem vpade. Uporaba francoščine postane izjemno
razširjena, prav tako je francoska moda in kultura na višku priljubljenosti210.
Enako je bilo mogoče v Trstu jasno razlikovati med italijansko in slovensko-hrvaško
skupnostjo. V Trstu predstavlja slovenska skupnost večino na podeželju, ki obkroža mesto.
Italijanska skupnost obvladuje samo mesto. V Trstu je bila italijanščina jezik visoke družbe in
kulture. Ker je bilo ob koncu 18. stoletja na slovenskem pismenega le 3−4 % prebivalstva211,
je mogoče razumeti, kako se podoba slovenščine kot neizobraženega, manjvrednega jezika
razvije. Z industrijsko industrijo se v 19. stoletju situacija začne spreminjati. Priseljevanje
delavstva v mesto je čedalje večje in izhaja primarno iz slovensko-hrvaško govorečega
zaledja212.
Nacionalna razdelitev iz druge polovice 19. stoletja je bila morda obarvala obravnavanje
tržaških prebivalstvenih medsebojnih odnosov, vendar le-ti v 18. stoletju še niso jasno
izoblikovani, niti ne predstavljajo primarnega dejavnika v mestni politični sferi213. V novem
okolju, ki ga omogoči svobodni trg, se izoblikuje skorajda kozmopolitanska mestna elita.
Meritokratska načela tržaške skupnosti v 18. stoletju omogočajo asimilacijo različnih etničnih
skupin v višje meščanske sloje, ki jih zanima predvsem finančna moč214.
Odprava fevdalizma sproži val migracije iz slovenskega zaledja v mesto. Kmetijstvo se prične
tudi v tržaški okolici razvijati po kapitalističnih načelih. Skupno omogočita postopen dvig
nove, slovensko-hrvaške elite, katero delovanje prerase kulturni okvir. Dvig gospodarske
moči je ključen za dvig političnega vpliva. Na področju ladjedelništva prevzame v Trstu
vodilno vlogo hrvaški kapital215. Slovenski narodni visoko-meščanski sloj se dokončno
vzpostavi sicer šele v zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja216.
Modernizacija avstrijske politične sfere v šestdesetih in sedemdesetih letih 19. stoletja
pripomore k izboljšanju politične klime217. Istočasno le-ta privede do aktivnejše organizacije
političnih in kulturnih institucij, ki spodbujajo politično udejstvovanje glede na narodno
pripadnost218. Avstrijski upravni sistem je v tržaški politični sferi naklonjen italijanski
skupnosti, volilni sistem je bil namreč osnovan na podlagi davkoplačevalske finančne moči219.
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Italijanska elita, ki je do drugega desetletja 20. stoletja gospodarsko presegla slovenskohrvaško220, je imela v mestnem in deželnem zboru neenakomerno večje število poslancev221.
Istočasno se po sprejetju nove ustave leta 1867 italijanska elita postopoma zaveda, da se bo
v prihodnosti morala nujno za vodilni položaj v mestni administraciji soočati ne le z
avstrijskim uradništvom, temveč tudi s slovensko elito na vzponu222. V drugi polovici 19.
stoletja zasledimo med italijansko in slovensko skupnostjo vse hujši nacionalni konflikt, ki se
izraža na političnem, gospodarskem in kulturnem področju, kot tudi s preprostim nasiljem na
ulicah223. V mestnem zboru je neenakopravno številčno zastopstvo italijanskim poslancem
dovoljevalo preglasovati slovensko predstavništvo ter zavrniti vse ambicioznejše slovenske
zahteve ali prošnje224. Med slovenskimi poslanci in izobraženci se razvijajo vse močnejše
zamere tako proti habsburški administraciji kot proti italijanskemu narodu.
Bolj kot se italijanska skupnost identificira s Kraljevino Italijo, bolj slovensko predstavništvo
poudarja svojo zvestobo avstrijskemu cesarju225. Počasno priznavanje jezikovnih pravic
slovensko-hrvaške manjšine obudi med italijansko elito razočaranje nad avstrijsko državo, ki
naj bi jim odrekala naravni »civilizacijski primat«226. Sočasni dvig slovanskega narodnega
gibanja in finančnega kapitala sproži dodatno trenje ter strah pred izgubo vodilnega položaja
v tržaški kulturni in politični sferi227. Asimilacijo slovanskega naroda je med italijanskimi
izobraženimi krogi mogoče dojemati kot nujen proces »moralnega dviga«228. Enako mnogi
avstrijski nacionalisti v zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja “nemškost” predstavljajo kot
kulturni branik pred neizobraženim, neciviliziranim slovanskim vzhodom229. Svojo popolno
nadvlado nad pretežno slovanskimi regijami zagovarjajo kot ključno za razvoj in
civiliziranje230.
Med predstavljenima situacijama je ključna razlika. Nacionalni boji v Trstu dosežejo tolikšne
dolžine, da je sožitje le težko predstavljivo. Ozemlje je po drugi svetovni razsekano na dvoje
in zamere se ne poležejo še več desetletij. Belgija se nasprotno nikoli ne razdvoji. Še danes
ostaja večnarodna in jezikovno jasno razdeljena država politično enotna. Morda je
»nezdružljiva in večna unija«, ki so jo belgijski stanovi oklicali leta 1790, pomagala oblikovati
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trdnejšo belgijsko zavest231. Potemtakem je združno delovanje proti habsburški dinastiji
pomagalo obdržati notranjo enotnost kasnejše Belgijske republike.
Habsburška jezikovna politika

Francoščina se je kot vodilni jezik habsburških nizozemskih provinc obdržala čez 300 let
španske oz. avstrijske nadvlade. Nasprotno se je bila flamska literarna tradicija sesula z
množično migracijo nizozemske elite v novo-nastalo Nizozemsko republiko ob koncu 16.
stoletja232. Svečane zaprisege novih vladarjev so bile v provincah zmeraj izvedene v
francoščini, prav tako je bilo uradno sporazumevanje med vsemi provincami v francoščini233.
V Trstu se je italijanščina kot primarni jezik trgovine in pomorstva oblikovala kot posledica
monopola, ki ga je imela Beneška republika nad Jadranskim morjem in trgovino z Bližnjim
vzhodom234. Leta 1789 se tržaški meščanski sloj postavi proti habsburškim centralizacijskim
reformam, ki so predvidevale vzpostavitev nemščine kot uradnega jezika trgovine in sodstva.
Nadalje si leta 1850 tržaška gospodarska zbornica pridobi pravico poslovanja v italijanščini,
tudi pri sporazumevanju z Dunajskimi centralnimi uradi235. Kljub multietnični sestavi
tržaškega višjega sloja vodilna kultura in jezik vselej ostajata italijanska236.
Francoščina se uveljavi kot jezik kulture in moči, ki mu španski dvor očitno daje prednost. Od
članov aristokracije, ki so želeli vstopiti v habsburško dvorno službo v Bruslju, je bilo
pričakovano znanje francoščine, španščine in italijanščine237. Flamščina predstavlja
teritorialno in prebivalstveno polovico upravne enote, vendar je obravnavana kot
manjvredni, manj kultivirani jezik, kar napetosti med prebivalstvenima skupinama le poglobi.
Po jožefinski diplomi iz leta 1787 mora vsak sodnik govoriti oba jezika dežele, s čimer bi bil
dvignjen status flamščine238. Reakcija je bila pometla z reformami, preden bi lahko vplivale
na jezikovno razmerje v državi. Današnja Belgija ostaja jasno jezikovno in narodno razdeljena
na francoskih in flamski predel, ki sta na trenutke še danes v nesložnih odnosih.
Slovenščina in flamščina sta bili v 18. stoletju v podobni situaciji. Zavračanje zahtev po
šolstvu v slovenskem ali flamskem jeziku je ena izmed najbolj splošnih taktik, ki se jih Bruselj
ter italijanska elita v tržaških deželnih ter mestnih uradih poslužuje za ohranjanje politične
prevlade239. V nizozemskih provincah zasledimo območja, kjer je bila francoščina popolnoma
zamenjala flamščino kot materinski jezik240. Prav tako je mogoče v avstrijskih dednih deželah
zaslediti pomikanje slovenske etnične meje južneje.
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Vse bolj zavedni številčnosti negermanskega prebivalstva v etnično mešanih regijah se
nemška manjšina naslanja na zakonodajo, ki zagotavlja privilegiran status nemškega jezika v
državi241. V slovenskih deželah so bili deželni stanovi, razen duhovščine, skorajda vselej
nemške ali italijanske narodnosti. Delovni jezik zasedanj je bil nemščina oz. italijanščina.
Nasprotno je v flamskih mestnih ali provincialnih svetih sedelo večje število flamskega
predstavništva, ki kljub temu za delovni jezik izbere francoščino242.
Nemškutarstvo prav tako služi dinastijski politiki. Če je med višjo družbo sprejeto mnenje, da
je za uspeh in priznanje treba sprejeti avstrijsko »persono« in nemški jezik, je toliko manj
negermanskega prebivalstva pripravljenega vztrajati pri svoji kulturi in jeziku, če bi to
pomenilo družbeno stagnacijo. Mestna uprava Trsta je skoraj izključno italijanska,
gospodarski kapital je v 19. stoletju še vedno večinsko avstrijski ali italijanski243. Ni
presenetljivo, da bi se številno slovansko prebivalstvo odločilo asimilirati v obstoječo
družbeno lestvico. S povzpenjanjem po družbeni lestvici se mnogi premožnejši Slovenci
začno identificirati kot Nemci ali Italijani. Prav tako lahko v 19. stoletju le malo tržaških
družin priča o čistem narodnem poreklu244. Že v toku 18. stoletja je z dvigom narodnega
ponosa asimilacija vse huje obsojana kot izdaja narodne vesti245. V 19. stoletju lahko v
slavljanskem časopisu Edinost zasledimo oklic vseh, ki ne podpirajo slovenskega narodnega
zastopništva na volitvah za mestni in deželni zbor za izdajalce domovine246.
Zaslediti je lahko tudi zaničevanje flamskega ali slovenskega maternega jezika. V Trstu se je
bila v drugi polovici 19. stoletja izoblikovala ideja, da je okoliški slovenski jezik pravzaprav
neko iznakaženo slovansko narečje, ki je prevzelo številčno italijansko narečje – in se tako
preveč oddaljilo od »pravilne« slovenščine, da bi bila uvedba v šole smiselna247. V 18. stoletju
lahko v Avstrijski Nizozemski najdemo primerljiv pojav materinskih govorcev flamščine, ki so
bili za družbeni status prevzeli francoski jezik in kulturo. Med flamsko elito zasledimo
razumevanje lastnega jezika le kot degenerirano narečje nizozemščine248. Flamsko
izobraženstvo v Bruslju opisuje sovraštvo do flamskega jezika – orisana je podoba predela
flamske elite, ki zavestno uporablja polomljeno flamščino, da bi sogovornike prepričali o svoji
»francoski« izobrazbi in prekrili resnično poreklo249. V 19. stoletju je v belgijskih
gospodarskih središčih izvajan močan proces latinizacije, tako se tudi na Flamskem za
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materne govorce flamščine tedaj izreče le revnejši sloj. Izraz »les Flamands« se prične
splošno uporabljati za oznako socialnega razreda, četudi oseba ni flamskega porekla250.
Popuščanje zahtevam lokalnega prebivalstva in institucij

Vojno stanje, kmečki ali regionalni upori ter podobne izredne okoliščine prisilijo dvorno
politiko v popuščanje lokalnim zahtevam. Dvor je v zameno za odobritev nujno potrebnih
davkov za pomoč pri zatrtju upora, obrambi ogrožene meje ali za oblikovanje čvrstega
zavezništva pripravljen priznati določene deželne privilegije, meščanske svoboščine ali
svobodo vesti. Habsburžani so bili kot mnogi sočasni vladarji pripravljeni spregledati mnoge
stvari, če jim to le koristi v danem trenutku v zgodovini. Avstrijski nadvojvoda se je
pripravljen soočiti z obsodbo in srdom rimskokatoliške cerkve, le da bi mu protestantski
deželni stanovi v svojih deželah odobrili dodatne davke251.
Dvor je enako pripravljen popuščati pri izvajanju lastnih prepovedi, če bi to služilo lastnim
gospodarskim interesom. Maksimiljan dovoljuje prebivanje judovskega prebivalstva v
Notranji Avstriji dlje, kot bi si lokalni deželni stanovi želeli, saj mu judovski kapital prinaša
znatne davčne dohodke ali posojila. Postopoma nato popusti deželnim pritožbam, ki kličejo
za izgon judovskega prebivalstva252. Celo dvor gorečno katoliškega Filipa II., ki je bil oklical
strogo prepoved trgovanja z nizozemskimi trgovci, ob potrebi najame zanesljivo nizozemsko
ladjevje za prevoz lastnih tržnih dobrin253. Kasneje cesar Karel VI., da bi spodbudil razvoj
trgovine, Trstu prizna številne privilegije – med drugim je protestantom priznana svoboda
vesti, in sicer 60 let, preden Jožef II. izda cesarski tolerančni patent. Privilegij je uspešen v
privabljanju nemških ter švicarskih protestantskih trgovcev in mestnemu gospodarstvu
omogoči nov zagon254. Gospodarska moč je ponovno vplivnejša kot stroga rimskokatoliška
zvestoba.
Da bi habsburški dvor spodbudil tem boljše pogoje za gospodarski razvoj v svojih najbolj
prospektivnih ozemljih, želi lokalno upravo čim hitreje in učinkoviteje vpeljati pod lastne
centralne urade255. Jožef II. je bil goreče prepričan v nujnost centraliziranja nizozemske
uprave, leta 1789 še ni doumel kritičnosti situacije. Nepotrpežljiv in idealističen ni želel
sklepati kompromisnih dogovorov z lokalno elito. Prepričan je bil, da bi dejstvo, popustiti
nizozemskim zahtevam, prineslo nemire in nadaljnje zahteve v preostalih cesarskih
dominionih256. Cesar je bil pred smrtjo izrazito potrt z iztekom dogodkov v nizozemskih
provincah. Ni mogel doumeti, kako čvrsto se je lokalno prebivalstvo upiralo reformnim
ukrepom, ki naj bi bili izboljšali lokalni zastareli upravni sistem. Zahteve po obnovitvi
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brabantskih deželnih stanov in privilegijev je odobril le, ko drugega izhoda ni bilo mogoče
videti.
Novi cesar Leopold skuša rešiti habsburško oblast nad Avstrijsko Nizozemsko z drastičnimi
ukrepi. Belgijskim stanovom so ponujeni obnovitev vseh antičnih privilegijev, pravica do
samostojnega zasedanja deželnih stanov, provincialna notranja samouprava. Cesar je
obljubil, da bo razpustil vse novonastavljeno uradništvo, ki deželnim stanovom ne bi bilo po
volji. Najpomembnejše pa je, da se zaveže, da lahko stopijo novi zakoni v veljavnost le s
soglasjem deželnih stanov257. Pogoji, ki jih je bil cesar ponudil, so bili za dinastijo ponižujoči –
habsburška oblast v provincah bi se ohranila skorajda le samo v cesarskem naslovu. Bilo je
prepozno, javnost je bila ostro proti-avstrijsko nastrojena in cesarjevi pogoji so zavrnjeni.
V 18. in 19. stoletju mora Dunaj navigirati težke politične vode. Proces modernizacije države
in demokratizacije političnega sistema je počasen. Avstrijska elita se oklepa nadrejenega
statusa v državni upravi. Za pomiritev rastočih napetosti je morda prisiljena dopuščati
čedalje večji vpliv podrejenih narodov, a reforme izpeljuje mukotrpno in počasi. Ustavni
zakon 1867 sproži spet novi val nacionalizma – državljanom Cislajtanije je namreč odobreno
število svoboščin kot pravica do zborovanja, ki med slovenskim narodom sproži množično
taborsko gibanje, ki jasno in glasno zahteva število pravic, ki jih dunajski dvor nikakor ni
pripravljen uslišati. Pravica do zborovanja je označena za preveliko grožnjo državni složnosti
in že leta 1871 ukinjena.
Taborsko gibanje se v Trstu ali v njegovem ožjem zaledju nikoli ne more pravilno razviti.
Sprva avstrijske oblasti niso bile naklonjene množičnim prireditvam, ki so odkrito spodbujale
slovanski narodni duh. Drugič, italijanska mestna oblast vidi v taborniškem gibanju nevarnost
pretežno italijanskemu značaju mesta. Leta 1869 vztrajna pobuda slovenskih predstavnikov
prepriča oblasti, naj se uklonijo in odobrijo prošnjo za organiziranje tabora na Fernetičih 258.
Italijanske mestne oblasti tedaj pritisnejo na centralne habsburške oblasti, preden bi bil
tabor morebiti lahko predstavljal grožnjo italijanski prevladi v mestni upravi. Dunaj se
ponovno ukloni zahtevam in dovoljenje je preklicano259.
Verska svoboda

Avstrijska veja je v 16. stoletju prisiljena priznati številne koncesije. Reformacija hitro doseže
tržaško pristanišče in se enako hitro zakorenini. Slovenski najprepoznavnejši reformator
Primož Trubar se je bil humanistično izobrazil na dvoru tržaškega škofa260. Po zatrtju turške
nevarnosti vstopi avstrijski nadvojvoda Ferdinand II. v novo stoletje pripravljen končno
izničiti notranjeavstrijski protestantizem. Močna represija 17. stoletja zagotovi, da je
protestantizem ob začetku novega stoletja v Habsburški monarhiji skoraj popolnoma
257

Davis, W. W. (1974), str. 278.
Marušič, 1974 (citirano po Kalc, 2014, str. 47).
259
Marušič ,1974 (citirano po Kalc, 2014, str. 47).
260
Schwarz, K. W. (2018), Reformator iz Notranje Avstrije: Primož Trubar in južnoslovanski tisk Biblijskega zavoda v Urachu.
V: Stati inu obstati, Založba Univerze na Primorskem. XIV, 28: 61−83.
258

izkoreninjen261. Na začetku 18. stoletja so Trstu v sklopu privilegijev cesarskega svobodnega
pristanišča priznane verske svoboščine hitreje kot v preostalih avstrijskih dednih deželah.
Mesto se uspe otresti močne rekatolizacije in je vse do propada cesarstvo znano kot
relativno sekularno mesto262.
Protestantizem se enako hitro razširi tudi v Španski Nizozemski, predvsem prek nizozemsko
govorečih, severnejših provinc. Nasprotno je bila katoliška Španija ohranila cerkveno
enotnost z inkvizicijskim terorjem, kateremu delovanju nasprotuje celo regionalna oblast
celinske Španije, kjer je imela katoliška Cerkev skorajda popoln nadzor nad javnim
življenjem263. Filip II. je bil pridobil podporo papeštva za reorganizacijo katolištva na
Nizozemskem. Za učinkovitejšo represijo protestantizma so inkvizicijska sodišča z razširjenimi
pristojnostmi vpeljana tudi v provincah264. Četudi se je bila španska veja vneto trudila zatreti
krivoverstvo v svojih dominionih (in se vpela v številne mednarodne spopade v bran
katolištva), je protestantizem na Nizozemskem preživel do 18. stoletja. Belgija je še danes
versko razdvojena.
V 18. stoletju sta bila protestantizem in judovstvo v Avstrijski Nizozemski, do jožefinskega
tolerančnega patenta, sicer tolerirana, a pravica Judov in protestantov do verovanja pravno
ni bila potrjena niti zavarovana. Izkazovanje protestantske vere v javnosti ni bilo
dopuščeno265. Pod terezijansko oblastjo so bili protestantje kot tudi Judje sprva aktivneje
preganjani. Bruselj omili svoje delovanje šele proti koncu terezijanske dobe. Antwerpško
predstavništvo je nasprotovalo strogim verskim ukrepom, ki bi lahko odgnali tako judovske
kot protestantske trgovske ali bančniške družine, katerih kapital je bil ključen za uspešen
gospodarski razvoj266.
Tolerančni patent prinese nove verske svoboščine vsem habsburškim deželam. Protestantom
je bilo tako v Trstu kot v Avstrijski Nizozemski dovoljeno izgraditi pokopališče, odpre se celo
možnost prejema javnih funkcij, ki je posebej relevantna za flamska pristaniška mesta, kjer je
mogoče najti največjo koncentracijo premožnejših protestantskih družin267.

Zaključek
Tako nizozemski kot tržaški teritorij je bil ključen za gospodarski razvoj španske oziroma
avstrijske habsburške veje, Španska Nizozemska v 16. stoletju in Trst v 19. stoletju. Obe
ozemlji sta se za uspeh krepko zanašali na pristaniško dejavnost: trgovanje, pomorstvo in
ribištvo. Kot je bilo značilno za mnoga pristaniška mesta, je na Nizozemskem in v Trstu

261

Schwarz, K. W. (2018), str. 63.
McCourt, J. (2012), str. 308.
263
Kamen, H. (1987), str. 43.
264
Barlaz, N. (2015), str. 4.
265
Davis, W. W. (1974), str. 36.
266
Davis, W. W. (1974), str. 35.
267
Davis, W. W. (1974), str. 196−198.
262

značilna multikulturnost, hitra izmenjava idej in večja judovska skupnost, ki jo dinastijske
oblasti tolerirajo, da bi zavarovale habsburške ekonomske interese.
Ozemlje Habsburške Nizozemske in Trsta je jezikovno oz. narodnostno pisano. Habsburško
predstavništvo, priseljenstvo in uradništvo predstavlja v regijah izrazito manjšino. Habsburški
dvor se v obeh regijah zanaša na sodelovanje lojalnega višjega sloja za administriranje dežele
in mu v zameno nudi dokajšnjo stopnjo samouprave. V Habsburški Nizozemski je dvor
naklonjen francosko govoreči aristokraciji268, v Trstu italijansko govorečim mestnim
veljakom. Francoščina in italijanščina se razvijeta v priljubljen evropski jezik mode in kulture.
Slovenski in nizozemski/flamski jezik sta obravnavana kot nevredna kultivirane visoke
družbe.
Odlično poznavanje francoščine, nemščine ali italijanščine je bilo ključno za vsakogar, ki se je
želel povzpeti po socialni in ekonomski lestvici ali biti sprejet v državno službo 269. V teoriji se
je bilo lahko iz kakršnega koli kulturnega ozadja dvigniti nad svoj status s pravo izobrazbo,
akulturacijo in asimilacijo270. Šele v zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja močna nacionalna
trenja prispevajo k jasnejšemu razlikovanju med različnimi etničnimi oz. jezikovnimi
skupinami. Prehodnost oz. prevzemanje germanske identitete ni več sprejemljivo – v
nemškost oz. nemški jezik se mora posameznik roditi271.
V primerjavi družbenih razmer, v katerih se znajdeta slovenščina in nizozemščina/flamščina,
lahko opazimo, da je nizozemščina/flamščina v boljšem položaju. Nizozemska in flamska elita
si lasti visoko stopnjo provincialne in mestne samouprave, premore dobro gospodarsko
podlago, nizozemsko/flamsko govoreče prebivalstvo je številčno močnejše od francoskega.
Najuspešnejše pristanišče tako Španske kot Avstrijske Nizozemske leži na Flamskem, kar
nujno nudi flamski mestni eliti določeno raven vpliva v Bruslju. V Trstu je slovenska oz.
hrvaška skupnost ekonomsko šibka, do začetka 20. stoletja slovenski kapital ne zmore
dohajati niti italijanskega, kaj šele avstrijskega kapitala272. Slovensko govoreča skupnost je
prav tako v Trstu v manjšini. V drugi polovici 19. stoletja se začne oblikovati slovenska
narodna elita, ki postopoma razširi svoj vpliv v tržaški politični, gospodarski in kulturni sferi.
Avstrijska in italijanska elita sta se nepripravljeni odreči vodilnemu položaju v Trstu.
Avstrijsko-francoska elita na Habsburškem Nizozemskem se enako oklepa politične moči, ko
bruseljski dvorni uradi postanejo središče trenja za večji vpliv flamskih provinc in flamskega
jezika. Da bi ohranili nadzor nad ozemljem, habsburški dvor začne izigravati tradicionalne
spore med tamkajšnjimi prebivalstvenimi skupinami. Taktiko izvaja tudi v Trstu v 19. stoletju,
kjer poudarja predvsem politične in jezikovne napetosti.
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V španskem imperiju oz. habsburški monarhiji sta imeli obe regiji privilegiran položaj. Zaradi
svoje vloge v habsburški interesni sferi je tako španski in avstrijski dvor pripravljen zapraviti
velika sredstva, da bi dežele obdržal. Geografsko-strateška lokacija obeh regiji nudi potencial
za izmeren gospodarski razvoj, a prav zaradi svoje lokacije sta ozemlji v določenih obdobjih
neprestano ogroženi. Čeprav sta obe ozemlji vezani na morje, so bili njuni tekmeci drastično
omejili uspeh habsburških pristanišč. Beneška republika omejuje razvoj tržaškega pomorstva,
avstrijska veja posledično nikoli ne razvije močne mornarice. Primerno zaščito lahko svojemu
tržnemu ladjevju nudi šele ob pridobitvi beneške mornarice leta 1797. Španski dvor je bil
nasprotno razvil močan pomorski imperij, a zaprtje reke Scheldt omeji plovbo in zaustavi
stvaritev tržnega ladjevja, brez katerega Španska Nizozemska ni zmogla konkurirati z
odcepljeno Združeno Nizozemsko. Jožef II. se spusti v razvlečeno politično manevriranje, da
bi skušal za svoja nizozemska pristanišča oblikovati boljše tržne pogoje273.
Medtem ko Trst v 18. stoletju sunkovito prodre iz svoje skorajšnje nepomembnosti,
nizozemske province pod špansko oblastjo sčasoma izgubljajo na pomenu – niti svoje
nekdanje moči ne uspejo obnoviti pod Avstrijci. Kljub temu tako Trst kot Avstrijska
Nizozemska do jožefinskih reform obdržita privilegiran status znotraj Habsburške monarhije.
Trst pridobi leta 1719 status cesarskega svobodnega pristanišča in je kasneje imenovan za
središče lastnega gubernija. Tržaško gospodarstvo je po začetku 18. stoletja le še v vzponu.
Avstrijska Nizozemska ne zmore doseči nekdanjega gospodarskega pomena, vendar ostaja
nizozemsko gospodarstvo – v primerjavi s preostalimi deli monarhije – stabilno in močno274.
Na začetku 18. stoletja je bila večina habsburških gospodarskih projektov usmerjena v razvoj
Avstrijske Nizozemske, v obširni državi tržaški zaliv ostaja stranskega pomena. V toku stoletja
Trst pridobi pomen, avstrijski dvor je čedalje bolj pripravljen in samozavesten s situiranjem
večjih iniciativ v jadransko pristanišče. Do 19. stoletja se mesto s pomočjo avstrijskega
kapitala razvije v svetovno trgovsko središče. Pritisk s strani Anglije in Združene Nizozemske
je bil medtem zaustavil vse obsežnejše projekte, ki jih je Karel VI. sprožil za razvoj Avstrijske
Nizozemske. Jožef II. je bil ponovno skušal dvigniti provincialno gospodarstvo na svetovno
raven, a mednarodno gospodarsko in politično stanje ostaja enako neugodno za uspeh.
Ozemlji sta pod habsburško oblastjo vajeni nositi velike samoupravne pristojnosti. Tako
avstrijska kot španska veja skušajo v zgodnjem novem veku vzpostaviti centralizirano oblast
in omejiti moč lokalnih deželnih stanov. V 18. stoletju začneta Marija Terezija in Jožef II.
izvajati upravne, sodne in davčne reforme celotnega monarhičnega ozemlja, ki omogočajo
učinkovitejše delovanje centralnega državnega aparata z razvejanim uradništvom.
Poskus vzpostavitve jožefinskih centralizacijskih reform se izkaže na Nizozemskem za zelo
težavno. Lokalna aristokracija se čvrsto oklepa antičnih tradicij in samoupravnih privilegijev,
ki so jim bili priznani v poznem srednjem veku275. Jožefinske sunkovite in prodorne reforme
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sprožijo v Avstrijski Nizozemski ostro nasprotovanje. Preoblikovanje nizozemske uprave bi
bilo zahtevalo izjemno zmernost, premišljenost in kompenzacijo oškodovanih provincialnih
uradnikov. Cesarjeva nepripravljenost kompromitirati načrtovano ureditev, da bi se približal
lokalni eliti, vzbudi v provincah izjemno proti-avstrijsko vzdušje276. Cesar zahteva izključno
ubogljivost, a provincam ne ponudi zadostnega razloga za spoštovanje novih reform. V deželi
s šibkejšimi tradicijami in samoupravo bi bila centralizacija morda delovala.
Po nizozemskem uporu španski dvor upošteva princip vladanja s pomočjo lokalne elite, da bi
zagotovili sodelovanje in mir v vseh svojih teritorijih277. Reakcija proti jožefinskim reformam
je bila nasprotno v 18. stoletju tako močna, da avstrijski dvor ni imel priložnosti spremeniti
svoje politike. Španski dvor je podprla serija katoliških veljakov, medtem je Jožef II. izgubil
skoraj vse svoje podpornike. Kljub izrednim poskusom, da bi si ponovno zagotovili
naklonjenost javnosti, je Avstrijska Nizozemska izgubljena.
Poenotenje državne uprave je v primerjavi v Trstu sprejeto bolje. Trst je morda vključen v
sistem deželnoknežje uprave278, a avstrijsko pokroviteljstvo zagotovi njegov gospodarski
vzpon. Razširjenje tržaških upravnih pristojnosti prav tako omeji nemir, ki jih sprožijo
jožefinske kontroverzne reforme. Toda v 19. stoletju mora dunajski dvor z vzponom
italijanskega in slovenskega nacionalizma tudi v Trstu miriti preštevilne politične napetosti.
Italijanska elita se je bila borila za nadaljnji vodilni položaj italijanske kulture in jezika v Trstu
in se vse bolj spogledovala z novonastalo italijansko državno tvorbo279. Slovenska narodna
elita se kot konkurent italijanski prevladi v mestni upravi čvrsto vzpostavi v zadnjih
desetletjih 19. stoletja in zahteva vse širše narodne svoboščine280.
Končno lahko zaključimo, da sta tako avstrijska in španska habsburška veja vložili izjemen
trud, vojaške sile in finančna sredstva za varovanje, nadzor in gospodarski uspeh
nizozemskega in tržaškega ozemlja. Določeni španski in avstrijski vladarji ali guvernerji so se
morda trudili vzpostaviti dober odnos z lokalno elito, a povprečna habsburška dvorna
politika se je bila preveč agresivno trudila uveljaviti reforme za centralizacijo uprave,
katerega nazadovanja lastnega političnega vpliva lokalna nizozemska elita ni bila pripravljena
sprejeti. V 19. stoletju je bil avstrijski dvor nezmožen obdržati mir in nadzor s tedanjim
državnim aparatom in istočasno nepripravljen v sfero političnega vpliva vključiti negermanska narodna gibanja. Dvor se ni bil pripravljen soočiti s turbulentnimi političnimi boji
19. stoletja in postopoma izgubil podporo prebivalstva še najbolj zvestih regij, kot je bil Trst.
Morebitne izhodiščne točke za nadaljnje delo

Kot omenjeno v uvodnem delu, primerjava nizozemskega in tržaškega ozemlja po
Napoleonskih vojnah ni več mogoča, vsaj ne v okviru habsburške interesne sfere. Nadaljnje
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delo bi se lahko posvetilo primerjavi procesa narodnega razvoja v 19. stoletju – med
razvojem nizozemske in slovenske narodne vesti zasledimo presenetljive podobnosti.
Francoščina je bila razglašena za edini uradni jezik, čeprav je 95 % Flamcev za svoj materinski
jezik izbralo flamščino/nizozemščino281. Predstavlja jezik visoke družbe in kulture, medtem
ko je flamščini pripisan pridih nekultiviranosti. Prav tako je za samo flamsko elito in flamske
provincialne vlade značilna francoščina, katere uporaba učinkuje kot statusni simbol.
Flamščina se v edini uradni kapaciteti uporablja v osnovnem šolstvu, ljudskih in poučnih
knjigah ter manjših municipalnih svetih. Kulturnemu gibanju, ki spodbuja narodno zavest, se
pridružijo politične zahteve za priznanje flamskega jezika v parlamentarni, upravni, sodni in
vojaški sferi282.
Elementi nacionalnega konflikta v Belgiji so podobni številnim elementom sočasnega
italijansko-slovensko-avstrijskega narodnega konflikta v Trstu. Pravica do uporabe
materinskega jezika v javnem sektorju predstavlja za obe narodni gibanji najpomembnejšo
zahtevo. Podobnosti se nadaljujejo z osamosvojitvijo Belgije izpod tuje, nizozemske dinastije
– v novi državi sta združena dva različna naroda, ki sta se bila v toku dolge špansko-avstrijske
nadoblasti priučila občutka skupne pripadnosti. Slovenski narod podobno vstopi v Države
SHS združno z dvema sorodnima narodoma, saj se je bil med njimi s sobivanjem pod
habsburško oblastjo enako oblikoval občutek enotnosti.
Nazadnje lahko tako v Belgiji kot Jugoslaviji prepoznamo proces razkola notranje enotnosti
med sestavnimi narodi, vse številnejše zahteve po spoštovanju lastne narodnosti, kulture in
jezika v okviru večnarodne države in končno vse močnejše zahteve po lastni državni tvorbi.
Alternativno bi se lahko nadaljnje delo ukvarjalo z odnosom lokalnega, negermanskega
prebivalstva do habsburške oblasti, specifično v toku 19. in 20. stoletja, ko je moč spremljati
spreminjajočo se narodno politiko. Primerjava odnosa in čustev, ki ga začne gojiti
prebivalstvo bivšega habsburško-nizozemskega in tržaškega ozemlja do nekdanje vladajoče
dinastije, bi lahko vodilo do zanimive študije. Pregled, kako se retorika o preteklem režimu
spreminja, kako je dinastija predstavljena v historiografiji in kako dogodki 20. stoletja
oblikujejo to razumevanje, bi lahko jasneje prikazal, kako se je podoba habsburške oblasti
vtisnila v javni spomin. Nazadnje bi bilo zanimivo primerjati, ali splošni življenjski pogoji ter
sedanje politično-gospodarsko stanje regije vpliva na javno razumevanje; torej občutke
zamere, brezbrižnosti ali nostalgije do habsburške preteklosti.
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