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Izvle~ek. Dr. Janez Bleiweis, zdravnik in `ivinozdravnik, se je s svojo dvojno izobrazbo uveljavil na ve~ih podro~jih `ivljenja in dela med Kranjci v drugi polovici 19. stoletja. ^eprav je ve~ino
svojih ustvarjalnih mo~i posvetil politiki, je s svojim delom vtisnil pomemben pe~at tudi veterinarskemu izobra`evanju in `ivinozdravni{ki praksi.
Mesto tajnika cesarsko-kraljevske Kmetijske
dru`be mu je dalo prilo`nost, da se prek Novic
uveljavi tudi kot pisec poljudnih prispevkov s podro~ja zdravstva. ^lanki so ve~inoma posve~eni problematiki ku`nih bolezni, koz in kolere, nevarnostim stekline, prenosljivosti zoonoz na ~loveka. Pisani so v preprostem, {irokemu krogu
bralcev razumljivem jeziku, so pou~ni, zdravstveno prosvetiteljski in naperjeni proti vra`everstvu. V njih propagira cepljenje proti kozam,
{irjenje osebne in splo{ne higiene v borbi proti koleri in prina{a novice o spoznanjih razvijajo~e se medicine. Med organiziranimi akcijami
borbe proti koleri ni deloval le na ravni organizatorja, bil je tudi vodja bolni{nice za zdravljenje kolere v Ljubljani. Mesto ravnatelja porodni{nice na Ajdov{~ini mu je dalo prilo`nost, da
se poglobi v problematiko velike smrtnosti med
porodnicami in otro~nicami zaradi poporodne
sepse. Tukaj je z raz{iritvijo prostorov porodni{nice izbolj{al dano stanje. [e ena vidna vloga
je pomembna za zdravnika dr. Janeza Bleiweisa: mesto de`elnega poslanca. Izkoristil je dano prilo`nost v korist kranjskega zdravni{tva. Vsa
opravljena dela uvr{~ajo dr. Janeza Bleiweisa
med pomembne zdravnike in zdravstvene prosvetitelje svojega ~asa.

Abstract. Thanks to the quality of his combining
knowledge in two different sciences, Dr Janez
Bleiweis, the medical doctor and veterinarian,
made himself valued in various spheres of life
of the Carniola of the 19th century. Although
most of his creative power was dedicated to politics, he also made valuable contributions in veterinary education and practice. As the secretary of the Agricultural Society he had opportunity to make himself known as a writer of popular articles on various health topics published in
the newspaper »Novice« (The News). Most of
his articles dealt with contagious diseases, such
as smallpox and cholera, as well as with the danger of rabies and transmission of zoonoses to
human. They were written in a clear and simple language, accessible to a wide readership.
The articles were intended to enlighten and
educate the public, and thus combat superstition. The author propagated vaccination against
smallpox, promoted personal and general hygiene as an effective tool in the battle against cholera, and informed the readers about the latest
achivements in the field of medicine. In addition
to mounting campaigns against cholera, he also ran a Ljubljana hospital providing treatment
to cholera patients. As the director of Ajdov{~ina Maternity Hospital, he concentrated on the
problems of high mortality due to postpartum
sepsis. He managed to improved the existing
conditions by extending the hospital facilities. The
functions of county delegate to the Parliament
was another important task assigned to Dr Janez Bleiweis, and he performed it to the great
benefit of Carnolian medicine. Thanks to all
these outstanding accomplishments, Dr Janez
Bleiweis ranks as one of the most important doctors and health educators of his time.

*Asist. mag. Zvonka Zupani~ Slavec, dr. med., In{titut za zgodovino medicine Medicinske fakultete, Zalo{ka 7a, 1105 Ljubljana.
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Uvod
Kranjski rojak dr. Janez Bleiweis je bil pomemben mo` slovenskega politi~nega in kulturnega `ivljenja, s svojim strokovnim znanjem je pripomogel k razvoju veterinarskega
{tudija in k {irjenju `ivinozdravni{ke prakse, kot zdravnik pa predstavlja prosvetitelja, bojevnika za zdravstveno {olstvo, za izbolj{anje bolni{ni~nega dela ter materialnega in socialnega stanja zdravnikov na Kranjskem. Mesto de`elnega poslanca mu je namre~ omogo~alo, da se je v drugi polovici 19. stoletja lahko potegoval za globalne spremembe
v zdravstvu na Kranjskem.
Slovencem je ime dr. Janeza Bleiweisa, viteza Trsteni{kega (1808–1881), dobro znano. Poznamo ga z razli~nih podro~ij njegovega `ivljenja in dela, najve~ pa vemo o njem
kot o politiku, »dolgoletnem najodli~nej{em zagovorniku in neustra{nem branitelju de`elnih in narodnih pravic slovenskega ljudstva«, kot je o njem leta 1909 zapisal njegov
vnuk, psihiater dr. Demeter Bleiweis (1). Spominjamo se ga tudi kot dolgoletnega urednika Kmetijskih in rokodelskih novic ter Pratike, kot `ivinozdravnika, manj pa kot zdravnika. Pa je prav to bil njegov prvotni poklic. Po t. i. filozofskem oddelku srednje {ole v Ljub-

Slika 1. Dr. Janez Bleiweis – vitez Trsteni{ki.
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ljani se je 1826 vpisal na dunajsko medicinsko fakulteto in jo po 6 letih kon~al z zagovorom disertacije v latinskem jeziku De hirudine medicinali (O zdravilni pijavki). Za doktorja zdravilstva je bil promoviran 15. oktobra 1832 (2). Ob promociji je moral zagovarjati 14 tez, ve~ino znanstvenih, dve med njimi pa sta se bolj na splo{no nana{ali na zdravni{ki poklic (3). Takratni {tudijski program dunajske medicinske fakultete je zahteval, da
diplomanti opravijo tudi te~aj iz porodni{tva. Delal je na porodni{ki kliniki pri dunajskem
profesorju dr. Kleinu, u~encu znamenitega u~itelja Boëra. Izpopolnjevanje je zaklju~il 8. julija 1838 in prejel diplomo magistra porodni{tva. Ni pojasnjeno, pi{e profesor Borisov,
kateri motivi so ga pripeljali do odlo~itve, da se dodatno izpopolni {e v `ivinozdravni{ki stroki, vendar vemo, da je 10. februarja 1834 vstopil kot penzioner ({tipendist) v cesarsko-kraljevski (c.-kr.) `ivinozdravni{ki zavod na Dunaju. Leto kasneje, natan~neje 1. avgusta 1835, pa je imel v `epu `e diplomo `ivinozdravnika (4).
Bleiweis je med leti 1836–1841 deloval na dunajski `ivinozdravni{ki {oli, nato pa kot veterinar v Ljubljani. V tem prispevku je pozornost prvenstveno posve~ena Bleiweisu zdravniku. Seveda sta se njegovi dve izobrazbi, zdravni{ka in `ivinozdravni{ka, skozi `ivljenje nenehno prepletali, vendar mu je ravno mesto de`elnega `ivinozdravnika odprlo pot
do tajnika c.-kr. Kmetijske dru`be in s tem do Novic, ~asopisa, ki je njegovo zdravstveno prosvetiteljsko besedo ponesel v skoraj vsak slovenski dom.

Zdravstveno stanje med Slovenci sredi 19. stoletja
To stoletje je ~as, ko se je kolo znanosti na razli~nih podro~jih za~elo vrteti hitreje. Je
~as turbulentnih tokov, ko so se nova spoznanja vse hitreje porajala, a se ve~inoma mukoma uveljavljala v vsakdanjem `ivljenju, hkrati ~as, ko sta si bila v zdravstvu znanost
in {arlatanstvo huda konkurenta, ~as boja znanstvene medicine za svoje pravo mesto
med prebujenimi narodi. V 19. stoletju so se ljudje hudo bali vsega, od banalnih, bi rekli danes, nalezljivih bolezni, kot so o{pice, {krlatinka in davica, do hudih epidemij ku`nih bolezni. Te so bile strah in trepet vsega prebivalstva. Kuga se je sicer umaknila, a
ni~ manj smrtonosne niso bile koze. Gorja s tem {e ni bi bilo konec, saj je Evropo v 19. stoletju za~ela vse pogosteje obiskovati kolera. Spomnimo se razli~nih knji`nih del in filmov, ki nam opisujejo brezupno stanje v medicini. Za steklino so umirali ne le lovci in
gozdarji, ampak predvsem kmetje, vrani~ni prisad (antraks) je napadal ~rede in tudi ljudi, saj je bila higiena na zelo nizki stopnji.
Cepljenje proti kozam, ~eprav znano `e med starimi Kitajci, ko so kraste koz posu{ili in
nato ljudem prah »cepili« na nosno sluznico, se je kot prakti~ni princip preneslo v Evropo {ele proti koncu 18. stoletja. Zaslu`na lady Montagu, `ena angle{kega diplomata v Tur~iji, se je seznanila z lokalnim na~inom prenosa ku`nine s kozave govedi na ~loveka.
Angle{ki zdravnik Edward Jenner (1749–1823) je z ve~letnim eksperimentiranjem to potrdil in spoznanja objavil v delu An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae
Vaccinae (1798) (O delovanju in u~inkih cepiva proti kozam) (5). Ker so bile koze ena
najhu{ih nadlog takratnega evropskega ~loveka, se je Jennerjevo odkritje kot blisk raz{irilo po vsem zahodnem svetu. Tudi k nam! Dr. Vincenc Kern, njegova dru`ina izvira
najverjetneje iz okolice Kranja, je `e 1798 prinesel med Slovence vakcinacijo. [e v is397
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tem letu je napisal knji`ico o kozah v nem{kem jeziku Errinerungen ueber die Einfuehrung der Blättern-Einpfung im Hertzogtum Krain von Vinzenz Kern, naslednje leto pa
jo je Valentin Vodnik prevedel v sloven{~ino in naslovil Nauk od kose stavljenja (1799).
V obeh razli~icah so po zgodovinskem uvodu v sedmih to~kah pojasnjeni razlogi za cepljenje proti kozam. Cepljenje se je kmalu raz{irilo po Dolenjski, Notranjski, Gorenjski in
drugod. Na tem mesti ne bi bilo odve~ omeniti, da so koze 1801 na Postojnskem pokopale 3000 ljudi, da je v istem letu v ljubljanski {kofiji podleglo 1200 otrok in da so bili na
ra~un teh dramati~nih {tevilk v ~asu Ilirskih provinc izdani predpisi za zatiranje koz. @e
leta 1812 je bilo na Kranjskem cepljenih 7200 otrok, leta 1814 pa so pri sprejemih v dr`avno slu`bo zahtevali potrdilo o cepljenju. V letu 1822 je bilo predpisano splo{no in
obvezno cepljenje, dve leti za tem pa so `e predpisali kazen za prikrivanje bolnika s ~rnimi kozami (6). Takrat se za~ne revolucionarno poslanstvo zamisli o vnosu majhne koli~ine blage ku`nine v zdrav organizem, ki kot odgovor izdela protiku`nino. Toda, kako
prepri~ati nevedno, sicer vsega hudega vajeno, a prestra{eno ljudstvo o dobronamernosti cepljenja, o njegovi zdravilni mo~i? Ne smemo pozabiti, da je 19. stoletje {e polno vra`everja, predvsem pa je ljudstvo mislilo, da ~e Bog tako ho~e, se pa~ morajo kloniti
njegovi volji.
Pomen higiene, bivanjske in osebne ~isto~e ter ~isto~e okolja je poudarjal `e eden prvih higienikov Nemec Johann Peter Frank (1745–1821) (7), vendar do pojava kolere in
vsaj pribli`nega vedenja o njenem {irjenju ni pridobil kaj prida veljave. Ko pa je spoznanje, da je kolera »bolezen umazanih rok«, pri{lo do zavesti ljudi, se je tudi higiena
pri~ela izbolj{evati.
Niso bile le koze, kolera, nalezljive otro{ke bolezni in steklina patologija tedanjega ~asa.
Res pa je, da je njihov dele` prevladoval v vsej takratni obolevnosti na{ega ~loveka.
Od sredine 19. stoletja dalje je ~as izrednih dose`kov v medicini: odkritje u~inkovitih anestetikov (etra, du{ikovega oksidula ali t. i. smejalnega plina, kloroforma), odkritje antisepse, uspe{no delujo~ih kemikalij proti sepsi ({kotski kirurg Lister, 1867) ter asepse,
tj. sterilnih pogojev za delo v kirurgiji (odkritelj nem{ki kirurg Bergmann, 1891) (8). Tudi bakteriologija se je v 19. stoletju silovito razmahnila. Tiso~letna `elja, iztrgati naravi
skrivnost o prenosu bolezni, je bila v drugi polovici 19. stoletja razvozlana. Abstraktni
pojem anti~nih miazem, Fracastorovo (1478–1553) renesan~no ugibanje o obstoju nevidnih snovi, ki povzro~ajo bolezen, pa prizadevanja Slovenca Marka Antona Plen~i~a
(1705–1786) in njegove teorije o specifi~nih povzro~iteljih posameznih bolezni so na{li odgovor v Pasteurjevih in Kochovih odkritjih.
In kak{no je bilo zdravstveno stanje sredi 19. stoletja na Kranjskem? Kranjska je bila
prete`no agrarna de`ela. Njeno prebivalstvo je od ~asov cesarice Marije Terezije in njenega sina Jo`efa II. imelo {ole, s tem pa tudi ve~jo stopnjo pismenosti. Leta 1786 je Ljubljana, in z njo de`ela Kranjska, dobila svojo prvo de`elno in civilno bolni{nico (9). Pred
tem je bilo stacionarno zdravljenje v glavnem v rokah cerkve, »{pitali« pa so bolj kot zdravstveno opravljali socialno in karitativno dejavnost: kot ubo`nice, siroti{nice, zato~i{~a
za onemogle, ostarele, osamljene, najden~ke in podobne socialne kategorije. Za ~asa
Jo`efovega prosvetljenega absolutizma je Kranjska dobila tudi prvo zdravstveno {olo,
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Mediko-kirur{ki u~ni zavod. Njeni u~enci so se lahko izu~ili za ranocelnike, magistre kirurgije in porodni{tva, od 1795 naprej pa tudi za veterinarje. Prakti~ne vaje so potekale v civilni bolni{nici na Ajdov{~ini. V revolucionarnem letu 1848 so se na Mediko-kirur{kem u~nem zavodu potegovali za prehod v medicinsko fakulteto, `al pa tega niso dosegli, in kar je {e huje, licej so oblasti celo zaprle. Med zdravstvenimi {olami je ostala
le babi{ka. Tako je Ljubljana {ele 1919 dobila svojo medicinsko fakulteto (10).
^e so nam uvodne misli pomagale predstaviti stanje v zdravstvu sredi 19. stoletja, takratno zdravstveno problematiko, higieno in obrobno tudi socialno stanje, si lahko znotraj tega okvira predstavljamo naloge slovenskega zdravstvenega prosvetitelja dr. Janeza Bleiweisa.

Bleiweisov boj proti kozam in koleri
Pred stoletjem in pol je bilo med Slovenci malo sredstev javnega obve{~anja v dana{njem pomenu besede, zato so toliko ve~ji odmev imeli prispevki, pisani v najbolj branem ~asopisu Kmetijske in rokodelske novice. Bleiweis je v njih dodobra izkoristil vse
mo`nosti, da je Slovence sprotno seznanjal z novostmi tudi s podro~ja zdravstva, in to
{tiri desetletja! Njegovim ~lankom o nalezljivih boleznih, predvsem kozah, koleri, steklini, vrani~nem prisadu in drugih, sledimo kar od za~etka izhajanja Novic. ^lanki so pisani poljudno, razumljivo naj{ir{im mno`icam, vsebinsko izhajajo iz takratnega znanja
v medicini in posku{ajo kme~kega in neukega ~loveka prosvetljevati ter spodbujati k upo{tevanju novih medicinskih spoznanj v vsakdanjem `ivljenju. Tako je zapisal Ivan Prijatelj v Du{evnih profilih slovenskih preporoditeljev: »Primitivne razmere takratnega Slovenstva so nanesle, da je moral biti kmetijski in rokodelski list dolgo ~asa obenem glasilo celokupne slovenske kulture. V prosvetnem oziru je Bleiweis v njem stavil nalogo
iztrebljati v narodu vra`everstvo. Izogibajo~ se sicer verskih vpra{anj, se urednik Novic ni stra{il puliti plevel babjeverstva tudi tam, kjer se je to bilje {irilo – na polju nabo`enstva« (11).
Veliko prostora v Novicah je Bleiweis namenil boju proti vra`everstvu, ki ga je bilo {e
posebej veliko med ljudstvom, tako v primeru cepljenja proti kozam. Zapisal je: »Le malo je tacih ljudi, ki no~ejo te velike dobrote spoznati, od kterih visoke ~asti vredni gospod opat Slom{ek takole pi{ejo: Sovra`nik ~love{ke sre~e zoper ta bo`ji dar ljudi podpihuje, de pravijo, kakor de bi to delo kaj ne pomagalo. Drugi gu~ajo, kakor de bi zdej
ljudje zastran vpeljanih osepenc poprej merli, ker se truplo prav ne iztrebi. Vse to so prazne neumne misli. Nekteri clo basajo, de se po stavljenih kozah sveti kèrst zgubi in hudimu podpi{e. Kaj taciga misliti ali ziniti je greh. To u~ijo krivi preroki neumne ljudi, kterim se za {peh in klobase sladkajo« (12). Tako vidimo, da se je Bleiweis pri preganjanju vra`everja skliceval celo na samega {kofa Slom{ka! Njegov publicisti~ni trud se je
obrestoval s {irjenjem cepljenja proti ~rnim kozam.
Pojav kolere v Evropi `al ni zaob{el slovenskega prostora, kar nekajkrat je oplazila de`elo Kranjsko, najhuje pa je bilo v letih 1836, 1849, 1850, 1855 in 1866 (13). V medicinskih krogih je kmalu obveljalo spoznanje, da je kolera »bolezen umazanih rok«, med
preprostim ljudstvom pa je bilo potrebno ogromno truda, da bi se izbolj{ale sanitarne
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Slika 2. Potrdilo o cepljenju proti kozam iz Bleiweisovega ~asa.

in higienske razmere. Tukaj je Bleiweis ponovno opravil svoje poslanstvo zdravstvenega prosvetitelja. O »bljuvodriski iz Jutrovih de`el«, kot je kolero imenoval, je ne le pisal
v Novicah, aktivno se je udele`eval tudi razli~nih akcij za njeno zatiranje. Najve~ je napravil s sodelovanjem v zdravstvenih komisijah, ki so precej izbolj{ale higienske razmere na Kranjskem. Ko se je 1831 kolera prvi~ pojavila na Ogrskem in Avstrijskem, je med
ljudstvom zbudila splo{en preplah. Presene~eni pa niso bili le prebivalci, ampak tudi zdravstvo. Prvi ukrepi, ki naj bi zajezili njeno {irjenje, so bili podobni kot neko~ pred {irjenjem
kuge: karantensko ali t. i. kontuma~no slu`bo so postavili na meji med Kranjsko in Hrva{ko v obliki sanitetnih kordonov. Ker je bilo rezultatov malo ali ni~, so sanitetne kordone kmalu razpustili, propagirali pa predvsem osebno ~isto~o (14).
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Slika 3. Strah pred cepljenjem proti ~rnim kozam – angle{ka karikatura.

Bleiweis je v Novicah o koleri pisal skozi svoje celotno {tiridesetletno urednikovanje. Njegovi prosvetiteljski ~lanki zelo dobro zrcalijo stanje tedanjega zdravstva in s tem povezano vso nemo~ ob epidemijah neznanih »bljuvodrisk«. ^lanki Kako s ~lovekom ravnati, kteriga je kolera napadla in kjer ni zdravnika na pomo~, Zdraviteljska pisma od kolere 1–4 in {tevilni drugi so ljudem stregli s koristnimi napotki v boju proti njej, krvnega
davka pa kljub temu niso mogli prepre~iti. Leta 1855 je med 19000 bolniki na Kranjskem
umrlo kar 5748 ljudi (15). Tudi Bleiweisova skepsa v zvezi s kolero veje iz enega izmed
njegovih ~lankov iz leta 1855. Takole pravi: »Ni~ ni verjeti, da bi se ta bolezen spet ne
ponovila. Leto dan se ta bolezen kuje ali kuha in iz slamnate bilke bo {e posko~ila in po
ljudeh lomastiti jela« (16). Na Kranjskem je bila takrat ustanovljena vrhovna de`elna zdravstvena komisija (Gubernial-Sanitäts-Commission). V njej je deloval tudi Bleiweis. Leta 1851
je bil imenovan {e za ~lana de`elnega stalnega zdravstvenega sveta in na tem mestu
ostal vse do 1870, ko je kranjska javna zdravstvena slu`ba do`ivela reorganizacijo. Z Djurom Matijo [porerjem je sestavil strokovno navodilo v zvezi s kolero, naslovljeno Vorschrift über das bei der Cholera Epidemie (17). Podpiral je predlog zdravstvene komisije iz l. 1848, da se v primeru ponovnega izbruha kolere Kranjska razdeli na okraje.
Ob novem valu te bolezni leta 1866 so na Bleiweisovo pobudo v Ljubljani ustanovili zasilno bolni{nico (Choleraspital) v poslopju liceja na dana{njem Vodnikovem trgu. Vodil jo je
sam Bleiweis (18). Na seji de`elnega zbora je v istem letu tudi predlagal, naj v Ljublja401
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ni preskrbijo mrli{ke vozove in kljub nasprotovanju knezo{kofijskega ordinarata z zamislijo uspel.
Bleiweis ni do~akal razkritja skrivnosti, kaj povzro~a kolero. Leta 1883 je Kochu uspelo izolirati Vibrio cholerae in s tem dokazati nalezljivost te bolezni (19).

Za ljubljansko porodni{nico
Leta 1861 je bil dr. Janez Bleiweis imenovan za ravnatelja porodni{nice na Ajdov{~ini.
Ob svojem delu se je seznanil s pere~o problematiko zavoda in na seji de`elnega zbora poro~al: »@e vlani sem to`il, kako en leta sem se mno`i porodni{nica, kako vse mrgoli otro~nic
in ravno toliko otrok; ve~idel je zdaj po 56 otro~nic in ravno toliko otrok v njej; vse je natla~eno, da celo na tleh morajo le`ati… Vstopimo najpoprej v porodni{nico na{o in pregledimo stan bolnikov lanskega leta, ko je porodna vro~ica (Puerperalbrand) razsajala
v njej. Od 299 otro~nic jih je zbolelo 88, tedaj 29,4 %, od teh jih je umrlo 28, tedaj 31,8 %.
Pomislimo vlanske tri mesece, kako je bilo s to kugo; julija meseca 36,3 % in septembra 66,6 %, pani{ki strah je presunal vsacega in nose~e `enske so se bale te smrtne
hi{e; vodja porodni{nice dr. Valenta je `e na tem bil, da je hotel zapreti te sobe…« (20).
Po vsem zapisanem je Bleiweis predlagal, da porodni{nico pove~ajo za eno nadstropje. Njegov predlog je bil sprejet in s tem je bila tudi zmanj{ana smrtnost med porodnicami.

Bleiweis de`elni poslanec
Kako velika osebnost je `ivela v dr. Janezu Bleiweisu, nam pove njegovo mnogovrstno
delo in bogastvo njegovih, v svet poslanih idej. Tako je med drugim ~util, da zdravstvo
potrebuje svoje strokovne zbirke, in je de`elnemu zboru predlagal, da podpre vzdr`evanje obstoje~e patolo{ko-anatomske zbirke. Konec 18. stoletja jo je ustanovil bretonski magister kirurgije in porodni{tva ter predavatelj na Mediko-kirur{kem u~nem zavodu Baltazar Hacquet (1739–1815) (21). Bleiweis je tudi videl prihodnost medicine v novih tehni~nih pripomo~kih ter naro~il za bolni{nico mikroskop in nov kirur{ki in{trumentarij. V letu 1871 je de`elnemu zboru predlagal odpravo najdeni{nic in reorganizacijo
dobrodelnih zavodov na Kranjskem, in sicer tako, da bi se zdravni{ko delo lo~ilo od administrativnega.
Zanimiva je utemeljitev predloga dr. Bleiweisa za pove~anje {tevila okrajnih zdravnikov
na Kranjskem. Na seji de`elnega zbora 26. septembra 1874 je svoj predlog zagovarjal
takole:
»Slavni zbor! Po navadnem parlamentarnem obi~aju sem dobil nalogo, da opravi~im in
utemeljim predlog o pove~anju {tevila okrajnih zdravnikov na Kranjskem. Menda se mi
ni treba spu{~ati v dolgo in {iroko razpravo o tej stvari, ki je `e od leta 1871 na dnevnem redu v tej zbornici in ki je bila od slavnega zbora vselej soglasno sprejeta. Naj spregovorim nekaj besed o tej zadevi.
Ko so leta 1850 na Kranjskem osnovali okrajna glavarstva, je dobil vsak politi~ni okraj
po enega okrajnega zdravnika. Tako je bilo do leta 1870, torej celih 20 let. Ko pa je leta 1870 pri{lo do nove organizacije okrajnih zdravnikov, po kateri so dobili ve~jo pla~o,
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so {tevilo zmanj{ali ravno na polovico. Kaj takega, gospoda moja, se ni zgodilo v nobeni drugi de`eli! Ni mi znano, ali je visoka vlada, ker je dala ve~jo pla~o, to naredila
zato, da bi nekaj prihranila, in je namesto dveh postavila enega. Gotovo je le, da to nikakor ni upravi~eno, kajti dr`avni stro{ki niso manj{i zavoljo diet, de`ela pa ima ve~je
stro{ke s tem, ker mora pla~evati potnino. ^e mora okrajni zdravnik potovati po ve~ okrajih, je gotovo veliko ve~ stro{kov.
De`elni odbor, de`elni zbor, de`elni zdravstveni svet so se br` oglasili za ve~je {tevilo
okrajnih zdravnikov in de`elna vlada sama jih je podprla in potem smo poleg prej{njih
5 zdravnikov dobili {e dva: za ~rnomeljski okraj enega in drugega za litijski okraj. Le {e
trije okraji so ostali brez svojega zdravnika: radovlji{ki, kamni{ki in kr{ki. Radovljica, ki
je od nekdaj imela okrajnega zdravnika, prav tako pa tudi Kamnik, morata v potrebi na
posodo jemati zdravnika. Radovelj~ani v Kranju, Kamni~ani pa v Ljubljani. ^e pogledamo {tevilo prebivalcev okrajev, ki imajo po enega zdravnika, vidimo npr., da imata kr{ki in novome{ki okraj ve~ kot 94000, Ljubljana (okolica) in Kamnik ve~ kot 88000, Kranj
z Radovljico tudi ve~ kot 80000 du{. Vpra{am torej, ali niso take razmere same po sebi krivi~ne glede na druge okraje? Nazadnje pomislimo {e na to, da so se v zadnjih letih zelo pomno`ile kuge `ivine. Tur{ka kuga je pred nami vsak hip. Dve leti se `e borimo z njo in se je ogibamo. In bog ve, ali jo bomo odpravili, ~e ogrska vlada ne bo naredila enake postave, kakr{na ima veljavo pri nas, za zmerom. Moramo pa tudi {e pomisliti, in vsi gospodje, ki so bolj v letih, dobro vedo, da tudi toliko ~love{kih ku`nih bolezni kakor zadnje leto ne pomnimo. Koze (osepnice) so bile sicer zmeraj, toda pomislimo,
koliko jih imamo zdaj in kako stanovitna je postala ta kuga. Vzemimo miliarijo, difterijo
in prepri~ali se bomo, da je treba vsaj toliko zdravnikov, kot smo jih imeli poprej.
Ne re~em, da bi slavna vlada ne znala ugovarjati, ~e{, ~e ho~ete zdravnika, pla~ajte ga
sami! Dobro! Jaz koncediram to, ~etudi nazadnje ne vemo, zakaj pla~ujemo toliko davkov. Sicer pa mora dr`ava skrbeti za zdravstvene razmere, da se kuge ne {irijo, kar spada v tako imenovano zdravstveno policijo (Sanitätspolizei). Da pa je to mogo~e, je treba hitre pomo~i. Le-ta pa ni mogo~a, ker mora, ~e se poka`e kaka bolezen v Bohinju,
glavar radovlji{kega okraja pisati v Kranj po zdravnika, morda pa je ta zdravnik prav takrat v Poljanah blizu Idrije, prete~ejo dnevi in dnevi, preden more priti v Bohinj, in {koda je potemtakem vedno ve~ja.
Mislim, da je iz tega malega dokazana `iva potreba, da nam vlada da {e tri okrajne zdravnike, to je, da vsak okraj dobi svojega okrajnega zdravnika. Zato mislim, da bo slavni
de`elni zbor, kakor poprej tako tudi danes, soglasno pritrdil mojemu predlogu. Kar zadeva formalno re{itev te zadeve, mislim, naj se de`elnemu odboru da nalog, da ta sklep
izpolni«.
Ve~krat je Dru{tvo zdravnikov na Kranjskem prosilo Bleiweisa, da je kot dolgoletni licejski predavatelj sodne medicine poro~al o svoji sodnomedicinski kazuistiki. Leta 1878
ga je ob njegovi 70-letnici Dru{tvo imenovalo za ~astnega ~lana.
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Zaklju~ek
Dr. Janez Bleiweis se je s svojim dolgoletnim zdravstvenoizobra`evalnim in prosvetiteljskim pisanjem v Kmetijske in rokodelske novice, z vodenjem porodni{nice na Ajdov{~ini,
predavanjem sodne medicine na Mediko-kirur{kem u~nem zavodu ter kot de`elni poslanec vedno znova sre~eval z zdravstveno problematiko na Kranjskem. S svojim delom na vseh teh razli~nih podro~jih zdravstva se je tudi kot zdravnik neminljivo zapisal
med velike slovenske zdravnike.
Literatura
1. Bleiweis D. Dr. Janez Bleweis kot zdravnik in `ivinozdravnik. In: Tomin{ek J, ed. Bleiweisov zbornik.
Ljubljana: Matica slovenska, 1909: 320–7.
2. Anon. Janez Bleiweis. In: Slovenski biografski leksikon I. Ljubljana: Zadru`na gospodarska banka,
1926: 42–7.
3. Bleiweis D. Dr. Janez Bleweis kot zdravnik in `ivinozdravnik. In: Tomin{ek J, ed. Bleiweisov zbornik.
Ljubljana: Matica slovenska, 1909: 21.
4. Borisov P. Dr. Janez Bleiweis – zdravnik in zdravstveni prosvetitelj. In: Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. Ljubljana: Slovenska matica, 1983: 158.
5. Sigerist H. Grosse Ärzte. München: J F Lehmanns Verlag, 1954: 229–36.
6. Anon. Okro`nica c. kr. ilirskega gubnija v Ljubljani. Laibacher Zeitung 1824: 24.
7. Meyer-Steineg T, Sudhoff K. Geschichte der Medizin im Überblick mit Abbildungen. Jena: Verlag von
Gustav Fischer, 1928: 352.
8. Glesinger L. Povijest medicine. Zagreb: [kolska knjiga, 1978: 245,247.
9. Rijavec L. Ljubljanske bolni{nice, prispevek k njihovi zgodovini. Ljubljana: Uprava Klini~nih bolni{nic, 1960.
10. Pintar I. Mediko-kirur{ki u~ni zavod v Ljubljani, njegov nastanek, razmah in konec. Ljubljana: U~iteljska
tiskarna, 1939.
11. Borisov P. Dr. Janez Bleiweis – zdravnik in zdravstveni prosvetitelj. In: Zbornik za zgodovino naravoslovja
in tehnike. Ljubljana: Slovenska matica, 1983: 164.
12. Bleiweis J. Stavljanje koz ali osepenc je velika dobrota! Novice 4; 1846: 83.
13. Anon. Ob~erazumljivo pou~ilo o koleri in odredbah zoper njo. Ljubljana: Klein in Kova~, 1892.
14. Borisov P. Dr. Janez Bleiweis – zdravnik in zdravstveni prosvetitelj. In: Zbornik za zgodovino naravoslovja
in tehnike. Ljubljana: Slovenska matica, 1983: 165–6.
15. Mal J. Zgodovina slovenskega naroda. Celje: Dru`ba sv. Mohorja, 1928–1939: 453.
16. Bleiweis J. Kolera je stara bolezen. Novice 13; 1855: 299–300.
17. Borisov P. Dr. Janez Bleiweis – zdravnik in zdravstveni prosvetitelj. In: Zbornik za zgodovino naravoslovja
in tehnike. Ljubljana: Slovenska matica, 1983: 167.
18. Borisov P. Od ranocelni{tva do za~etkov znanstvene kirurgije na Slovenskem. Ljubljana: SAZU, 1977.
19. Glesinger L. Povijest medicine. Zagreb: [kolska knjiga, 1978: 233.
20. Borisov P. Dr. Janez Bleiweis – zdravnik in zdravstveni prosvetitelj. In: Zbornik za zgodovino naravoslovja
in tehnike. Ljubljana: Slovenska matica, 1983: 169–70.
21. Pintar I. Mediko-kirur{ki u~ni zavod v Ljubljani, njegov nastanek, razmah in konec. Ljubljana: U~iteljska
tiskarna, 1939: 19–22.
Prispelo 1.12.1995

404

