HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR

Collegium Nobilium Croaticum
Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje:
u ponedjeljak, 26. veljače 2018. u 18 i 30 sati
u naše prostorije u Zagrebu, Teslina ulica 13/1 koje će održati

dr. sc. Branko Ostajmer
s Hrvatskoga instituta za povijest

HRVATSKI BAN GROF DRAGUTIN KHUEN-HÉDERVÁRY
(o stotoj obljetnici smrti)
Dana 16. veljače 2018. navršava se stoljeće od smrti grofa Dragutin Khuen-Héderváryja, političara
koji je tijekom dvadeset godina (1883.–1903.) obnašao čast hrvatskoga bana i čvrstom rukom vodio upravu
banske Hrvatske. Narav njegove vladavine bila je izrazito nedemokratska, ograničavao je politička prava i
slobode te tvrdokorno ustrajao na održanju (sub)dualističkoga uređenja stvorenog 1867. (Austro-ugarska
nagodba) i 1868. godine (Hrvatsko-ugarska nagodba). Posljednje je, pored ostaloga, podrazumijevalo da je
odlučno suzbijao sve zamisli o rušenju Monarhije i stvaranju samostalne hrvatske ili jugoslavenske države.
Zbog svega navedenoga nimalo ne čudi da su prikazi njegove osobe i politike do danas oslikavani uglavnom
crnim bojama (zamjetno je da su se nakon demokratskih promjena s početka 1990-ih izmijenili pristupi
pojedinim povijesnim događajima i osobama; kod Khuena je sve ostalo manje-više isto). Pa ipak, teško da se
danas može osporavati da je bio vješt političar, da je za njegova banovanja ostvaren velik napredak na polju
kulture, prosvjete i gospodarstva te da je Zagreb bio uzdignut na razinu blistave nacionalne metropole. A i
okorjeli politički suparnici nisu se ustezali priznati mu lepezu osobnih vrlina, od marljivosti, predanosti i
susretljivosti do lojalnosti spram suradnika. Naposljetku, i danas prevladava dojam o nametnutom mađarskom
silniku koji čak ni hrvatskog jezika nije znao; naprotiv, hrvatski je znao jako dobro (bio je, uostalom, i
zagrebački student) i bio je jedan od boljih govornika svoga doba.
U političkoj karijeri i uopće životu Khuen-Héderváryja bilo je kontroverzno umalo sve; od porijekla,
mjesta rođenja, imena i nacionalne pripadnosti pa sve do političke uloge i značenja. Kada je riječ o hrvatskoj
historiografiji, nameće se zaključak da su počesto bila zanemarivana pravila struke i da su se čak kadšto
tumačenja i ocjene o Khuenu sa stranica onodobnoga hrvatskog oporbenog tiska nekritički prenosile u
historiografske radove.
Težište predavanja biti će usmjereno upravo na raznovrsne kontroverze iz Khuenova života, na važne,
ali nepoznate ili slabo poznate podatke koji mogu dovesti u pitanje i pojedina tumačenja koja su postala i do
danas ostala opća mjesta u publicistici, historiografiji i širem javnom mnijenju.
Dr. sc. Branko Ostajmer rođen je u Đakovu 1978. godine, gdje je završio osnovnu i
srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest
2004. godine i stekao zvanje profesora povijesti i diplomiranoga povjesničara.
Poslijediplomski doktorski studij povijesti upisao je 2006. godine na Hrvatskim
studijima Sveučilišta u Zagrebu, te 2011. godine obranio doktorsku disertaciju
Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883.–1903.
Od 1. travnja 2006. zaposlen je u Hrvatskom institutu za povijest. Znanstveni interes
usmjeren mu je na teme iz političke, društvene i kulturne s prijelaza iz XIX. u XX.
stoljeće, uz posebnu pozornost na prostor Kraljevine Hrvatske i Slavonije te na
hrvatsko-mađarske odnose.
Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati
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