
VOŠNJAK - ZDRAVNIK

ŠOLANJE

Vošnjakova dunajska diploma z dne 13. marca 1858

Josip Vošnjak je zaèel študirati medicino na Dunaju oktobra 1852, ko je bila po letu 
1848  politièna situacija v deželi moèno spremenjena. O tem èasu pravi: "…Pa tudi 
študentje, zlasti medicinci, ki smo imeli dovolj opravka z uèenjem, se prav niè nismo 
brigali za politiko in tudi o narodnosti ni bilo govora … Sicer pa nam je bilo vse eno, kdo je 
minister in kakšno je vladanje … Sanjal sem le, da bom nekoè sloveè zdravnik."

Vošnjak je imel sreèo, da so bili prav vsi njegovi profesorji najveèji strokovnjaki svojega 
èasa. V drugi polovici 19. stoletja je bil Dunaj središèe medicinskega sveta. Vošnjak je 
tako "padel" naravnost v znamenito klinièno "dunajsko šolo", ko so v nekaj letih pred 
revolucijo kar po vrsti postali glavni profesorji na dunajski medicini vsaj trije uèenjaki. 

Prvi je bil Joseph Hyrtl (1810-1894), po rodu Èeh in 
je bil 30 let najpopularnejši predavatelj anatomije v vsej 
tedanji Evropi. Napisal je veè knjig, med njimi tudi 
uèbenik anatomije, po katerem se je nedvomno uèil 
tudi Vošnjak. Joseph Hyrtl je v zvezi tudi z Ljubljano, saj 
je ob svoji 70-letnici postal èastni èlan ljubljanskega 
zdravniškega društva, ki ga je ustanovil prav Josip 
Vošnjak.

Drugi pomemben zdravnik je bil prav tako Èeh, Josef 
Škoda (1805-1881). Bil je profesor notranje medicine 
in nenadkriljiv uèitelj perkusijske in avskultacijske 
tehnike. Bil je velik nasprotnik tedaj moèno 
uporabljenega pušèanja krvi, odvajal in bljuval ter 
sploh predpisovanja veliko zdravil.

Tretji strokovnjak pa je bil Karl Rokitansky (1804-
1878), najznamenitejši patološki anatom vseh èasov, 
izreden opazovalec in analitik, odlièen diagnostik in 
opisovalec patoloških sprememb na organih.

Ob  imenovanih treh profesorjih so bili v Vošnjakovem življenju pomembni tudi še drugi:

- Ferdinand Hebra (1816-1880), dermatolog
- Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1805), porodnièar

Vošnjak pogosto omenja tudi takratne sodobne zdravnike v rodni deželi in stike, ki jih je 
imel z njimi:

- deželni primarij kirurg dr. Fran Fux iz Ljubljane,
- dr. Neckermann iz Šoštanja,
- dr. Kovaè iz Kamnika, ki je Vošnjaka nagovarjal za službo v Srbiji, a je ni sprejel, ker ni 

hotel zapustiti domovine,
- dr. Štefan Koèevar  iz Celja,
- dr. Prelog iz Maribora  …

Študij medicine je konèal 1. marca 1858. Študijski 
program je doloèal, da po petem letniku študija 
kandidati za doktorja medicine opravijo štiri rigoroze, 
dva za medicinski in dva za kirurški naziv (rigoroz - izpit 
ob zakljuèku fakultete, s katerim dobi kandidat naslov 
doktor). Tako je bil Vošnjak 1. marca 1858 
promoviran za doktorja medicine, 30. julija 1858 pa 
za doktorja kirurgije.



Šoštanj, od 1. avgusta 1858 do 3. julija 1859

Ljubljana, od 6. julija 1859 do 13. avgusta 1859 

Bitka pri Solferinu, maj 1859

Kranj, od 1. septembra 1859 do 14. marca 1861

Ljubljana, od 15. marca 1861 do 31. oktobra 1861
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Po konèanem študiju je nastopil svojo prvo 
zdravniško službo v domaèem Šoštanju. 
Menil je, da je teoretièno  dobro podkovan, 
èutil pa je, da bo moral svoje znanje 
izpopolniti še z branjem medicinskih del. V 
Šoštanju ni imel preveè dela, saj je tam 
deloval že kirurg Neckermann, ki je bil med 
mešèani zelo priljubljen. 

Z veseljem se je odzval pozivu oblasti 
civilnim zdravnikom, naj pomagajo pri 
oskrbi množice ranjencev, ki so po bitki pri 
Solferinu maja 1859, v kateri je bila 
avstrijska armada premagana, preplavili 
tudi Ljubljano.

Tako je julija 1859 šel v Ljubljano in v 
vojaški bolnišnici zaèel svojo vojaško 
službo pod vodstvom deželnega kirurga 
dr. Frana Fuxa. V svoji službi se je prviè 
sreèal tudi z neusmiljeno stvarno 

situacijo: "Tu sem prviè videl grozovitosti vojske. Koliko mladih krepkih ljudi je tu ležalo … 
Koliko jih je umrlo, ker ta èas še niso bile vpeljane antiseptiène metode zdravljenja. Hodili 
smo z eno in isto gobo v rokah od ranjenca do ranjenca … In tako smo otrovali 
marsikatero poprej èisto rano. Vsak dan smo se zgražali nad nesreènimi ranjenci, ki so 
poprej, telesno zdravi, se zaèeli tresti od mrzlice in ni jim bilo veè pomoèi." Takoj po 
sklenitvi miru so vse civilne zdravnike odpustili in s tem se je zakljuèila Vošnjakova 
vojaška služba.

Dr. Josip Vošnjak se je septembra 1859 
preselil v Kranj. Tu je spoznal, da za 
samostojno zdravniško delo potrebuje še 
dodatno praktièno urjenje. Po sprejetju 
februarske ustave leta 1861 in na pobudo
dr. Bleiweisa je zaèel zbirati podpise za 
podporo narodnemu programu. Ta politièna 
dejavnost ni ugajala kranjskim mešèanom, 
zato se je poslovil od Kranja.

Po Kranju ga je pot vodila v Ljubljano, kjer 
je  marca 1861 prevzel  s lužbo 
sekundarija v ljubljanski bolnišnici na 
kirurškem oddelku  pri dr. Fuxu, ki ga je 
vabil k sodelovanju že med delom v vojaški 
bolnišnici med avstrijsko-italijansko vojno. 
Kot sodelavec  dr. Fuxa je Vošnjak julija 
1861 sodeloval tudi na sestanku, na  
katerem so se dogovorili za ustanovitev 
strokovnega društva in nato še oktobra 
1861, ko so zdravniki in ranocelniki 
ustanovili Zdravniško bralno društvo v 
Ljubljani. Kmalu zatem, konec meseca 
oktobra, je zapustil Ljubljano.



Na prigovarjanje lekarnarja Adama 
Gutkovskega je odšel v Slovensko 
Bistrico, kjer je 1. decembra 1861 
nastopil službo. Takrat se je na svojo 
prošnjo za okrajnega zdravnika prviè 
podpisal slovensko, namesto Josip pa je 
zaèel uporabljati enostavno ime Jože. V 
Slov. Bistrici je dr. Josip Vošnjak ostal osem 
let. O tem obdobju je Vošnjak zapisal, da se 
za bolnike ni preveè "pulil", saj se je 
posveèal bolj politiki kot zdravniškemu 
delu. Ker je dajal prednost politiènemu 
delovanju, je bil pogosto v denarnih 
težavah. V dokaz  tega  mu je oèe kupil 
posestvo z veèjo hišo Visolah, v kateri je 
kasneje prebivala tudi njegova družina, saj 
je bil sam zaradi svojega dela skozi daljša 
obdobja odsoten.    

Slovenska Bistrica, od 1. decembra 1861 do konca aprila 1870  

Vogalna hiša (levo) na glavnem trgu v Slovenski
Bistrici, v kateri je nad lekarno stanoval Vošnjak 

Zaradi narodnobuditeljskega delovanja so 
postale razmere za dr. Josipa Vošnjaka v 
Slovenski Bistrici nevzdržne, zato se je na 
prigovarjanje slovenskega narodnjaka in 
veleposestnika Franca Skaze preselil ter v 
zaèetku maja 1870 prevzel mesto 
okrajnega zdravnika v Šmarju pri Jelšah. 
Kljub nekaterim ugodnostim, ki jih je prineslo 
to delovno mesto, si je zaželel delovanja na 
širšem podroèju, "tako, da je svoje misli in 
želje že usmeril v Ljubljano".

Šmarje pri Jelšah, od zaèetka maja 1870 do januarja 1872

Ljubljana, od januarja 1872 do aprila 1895

Januarja 1872 se je preselil v Ljubljano 
in v dveh najetih sobah zaèel s privatno 
prakso. Vendar je bilo obiskovalcev in hišnih 
obiskov malo.

Že februarja 1872 je deželni zbor dr. 
Josipa Vošnjaka imenoval za primarija v 
prisilni delavnici in to ne preveè naporno 
službo je opravljal od marca 1872 do sredine 
marca 1895, ko se ja zaradi bolehnosti in

mnenja, da je po 60-tem letu starosti potrebno prepustiti delo mlajšim, upokojil.
Po upokojitvi se je poslovil od Ljubljane in se za stalno naselil v Visolah, ki so postale 

kraj številnih sreèanj narodno zavednih Slovencev in kraj njegovega ustvarjanja.

Vošnjakova fotografija s slovenskim podpisom
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Dr. Josip Vošnjak je zapustil trajen peèat v slovenskem zdravništvu.

- Že leta 1859 je poslal pisno pobudo dr. Štefanu Koèevarju v Celje, da se 
ustanovi zdravniško društvo spodnje Štajerske, vendar se to ni uresnièilo.

- Med prvim bivanje v Ljubljani (1859) je bil edini predstavnik štajerskih 
zdravnikov, ki so sodelovali pri ustanavljanju Zdravniškega bralnega društva v 
Ljubljani.

- Bil je tudi zavzet èlan Društva zdravnikov Kranjske.

- Kot aktivni politik se je zavzemal za gradnjo nove deželne bolnišnice v 
Ljubljani.

- Januarja 1888 je v kranjskem deželnem zboru dosegel uveljavitev zakona o 
Zdravstveni službi, ki omogoèala zdravnikom pravico do pokojnine.

Pripadnost zdravniškemu poklicu dokazujejo njegove besede v Spominih: "Zdravniški 
stan je po mojem mnenju najtežavnejši in najnehvaležnejši stan. Torej si naj vsak 
desetkrat premisli, preden si izbere ta stan. Že študije so daljše, kakor za druge stroke, 
pet let, in potem še eno leto, navadno dve leti za rigoroze … Tudi ko dovrši, se mora v 
kaki bolnišnici, èe dobi sploh tam kak prostor, praktièno bolj izuriti. Ko potem postane 
samostojen, iskati mu je mesta, kjer bi se mogel naseliti, in to ni lahka stvar".

Kot zdravnik je napisal tudi nekaj poljudnoznanstvenih èlankov: 

- Kolera (1867); 

- Perva pomoè v smertnih nevarnostih (1877); 

- Dolgost èloveškega življenja (1889). 

Sprièevalo dunajske univerze o opravljenem kolokviju iz 
porodništva, 13. marec 1858 (hrani Pokrajinski arhiv Maribor)

Pohvala Štajerskega deželnega namestništva v Gradcu za 
požrtvovalnost in patriotizem, naslovljeno na dr. Josipa Vošnjaka, 
18. januar 1867 (hrani Pokrajinski arhiv Maribor)

Pogled na Slovensko Bistrico leta 1911, ko je 
umrl Josip Vošnjak
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