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IZVLEČEK
Namen dela je bil na osnovi znanstvene analize prikazati razvoj medicinske misli in prakse
ter delo zdravnikov in kirurgov v slovenski Istri pod beneško oblastjo na modelu otoškega
mesta Koper od kasnega srednjega veka do začetka 18. stoletja oz. do začetka zatona Beneške
republike.
Utemeljitev, cilji, hipoteze. Koper je s svojo večstoletno pripadnostjo Beneški republiki imel
podoben zdravstveni razvoj kot bližnje Benetke. Zaradi bližine najpomembnejših
univerzitetnih mest so zdravniki in kirurgi, ki so delovali v Kopru, prihajali z najsodobnejšim
medicinskim znanjem tedanjega časa. Z njim so uvajali nove pristope k higieni, komunalni
ureditvi mesta in javnemu zdravstvu. Prispevek v Kopru delujočih zdravnikov in kirurgov k
razvoju javnega zdravstva otoškega mesta Koper v tem obdobju je bil večji od doslej znanega.
Zasnova raziskave, metode dela. Raziskava je trajala več let in je potekala v zaporednih
korakih. Obsežnemu zbiranju in branju objavljenih starih in novih gradiv v mednarodnih in
domačih arhivih in knjižnicah o prijavljeni temi je sledilo zbiranje izvirnega arhivskega
gradiva za to področje, prevajanje iz starih jezikov (latinščine, italijanščine, hrvaščine) v
slovenščino, enotno terminološko poimenovanje strokovnih vsebin, kritična presoja pristnosti
in zanesljivosti gradiv ter primerjava objavljenih in izvirnih gradiv, njihova vsebinska in
komparativna analiza ter zgodovinskomedicinska interpretacija v obravnavanem času in
prostoru. Za predstavitev novih spoznanj so bile uporabljene kvalitativne historiografske
znanstvene metode dela.
Rezultati in sklepi. Znanstveno delo je prineslo nova spoznavanja o razvoju zdravstva in
zdravništva na Koprskem ter njegovi pomembni vlogi v Istri v obdobju beneške vladavine
skozi zgodovinski, epidemiološki in javnozdravstveni vidik obravnavane dobe. Obsežno in
razpršeno gradivo je zbrano in analizirano, rezultati pa potrjujejo delovni hipotezi. Številni do
sedaj znani podatki o obravnavani temi so potrjeni, nekateri dopolnjeni oz. korigirani, nekateri
zgodovinskomedicinsko reinterpretirani, nekateri pa prvič predstavljeni javnosti. Delo je
zaokrožena celota, ki postavlja smernice za nadaljnje interdisciplinarno raziskovanje.
Ključne besede: Koper, Iustinopolis, Beneška republika, zgodovina zdravstva, zdravniki,
kirurgi, brivci, epidemije, 14. do 17. stoletje
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ABSTRACT
The purpose of this thesis, based on scientific analysis, is to show the development of
medical thought and practice as well as the work of doctors and surgeons in Slovene Istria
under Venetian rule throughout the centuries, more specifically from the Late Middle Ages to
the beginning of the 18th century or, in other words, the decline of the Republic of Venice.
The analysis was performed on a model of the former island city of Koper.
Argument, objectives and hypotheses. Since Koper belonged to the Republic of Venice for
many centuries, it experienced a similar development of medicine as the nearby city of
Venice. Due to the proximity of the most important university cities, doctors and surgeons
working in the city of Koper would work there equipped with the most modern medical
knowledge of the time. Due to their high level of medical expertise, they could introduce new
approaches to hygiene, sanitation and property development of the city as well as to public
health care. The contribution of all the doctors and surgeons who were active in the city at
that time to the development of the public health care system in the island city of Koper is
much greater than it was known so far.
Research design, work methods. The study was carried out gradually and in successive
steps throughout multiple years. The extensive data collection, the reading and analysing of
both old and new published material about this topic collected in international and domestic
archives and libraries was followed by gathering original archival documents on this topic,
translating from old languages (Latin, Italian, German and Croatian) to Slovenian, naming the
specialised contents with uniform terminology, the critical evaluation of the authenticity and
reliability of the material, and the comparison of published and original material. The material
was analysed by content as well as being comparatively analysed and interpreted in the
context of medical history of the given space and time. To present new findings, qualitative
research methods from the field of historiography were used.
Results and conclusions. This scientific work has brought along new insights into the
development of health care and its representatives within the territory of the city of Koper as
well as its significant role in Slovene Istria during the time of the Republic of Venice from the
historical, epidemiological, and public health care viewpoint. A vast amount of dispersed
material and other resources was gathered and then thoroughly analysed. Furthermore, the
obtained results have confirmed the working hypotheses. Much of the so far known data has
been confirmed, some has been completed or corrected, some has been reinterpreted in the
context of medical history, and some has been presented to the public for the first time. The
work in question represents an integral whole but at the same time also sets some guidelines
for further interdisciplinary research.
Key words: Koper, Iustinopolis, Republic of Venice, history of health care, physician,
surgeons, barbers, epidemics, from the 14th to the 17th century
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1

UVOD

1.1 Vpetost v aktualno zgodovinsko dogajanje
1.1.1 Od srednjeveške dogme do renesančne in postrenesančne miselnosti
•

Renesansa predstavlja obdobje raziskovanj, velikih geografskih odkritij, izumov in
izsledkov v znanosti, novih pogledov na človeka, družbo in državo, dosežkov v
umetnosti in osupljivih sprememb.

•

Obdobje humanizma in renesanse je zaznamovalo novo gibanje v umetnosti in
književnosti, ki se je v Italiji razvilo že v 14. stoletju, drugod po Evropi pa v 15. in 16.
stoletju. Človek je postal sam sebi najvišja vrednota.

•

Širilo se je ponovno zanimanje za antična dela in za človeka.

•

Izobrazba je postala statusni simbol.

•

Odkritje tiska je omogočilo hitro zapisovanje in širjenje znanja.

•

René Descartes je s svojimi »metodami za boljše vodenje razuma in iskanje resnice v
znanosti« postavil temelj novemu pogledu na svet.

1.1.2 Od idealizma do racionalizma in eksperimenta v raziskovalnem delu
•

Obravnavano obdobje je bil čas znanstvene revolucije, iskanja novih metod
raziskovanja, ki so temeljile na eksperimentu in racionalnem pristopu. To pa je
omogočilo številna nova znanstvena dognanja, odkritja in izume, predvsem na
področju matematike, fizike in astronomije: teleskop, sekstant, kompas, papir,
smodnik, Gregorijanski koledar in druga.

•

Omogočeno je bilo razumevanje gibanja planetov, spoznali so, da je Zemlja okrogla in
tirnice planetov eliptične, Sonce pa je bilo postavljeno v središče heliocentričnga
sistema (Nikolaj Kopernik (1473–1543), Giordano Bruno (1548–1600)).

•

Galileo Galilei (1564–1642), italjanski učenjak, filozof, matematik, astronom in fizik,
je bil osrednja osebnost, okrog katere so se zbirali in delovali številni učenjaki. Zaradi
svojega revolucionarnega znanstvenega dela in predvsem zaradi pomembne vloge pri
uveljavitvi heliocentričnega sistema Osončja je bil tedaj proglašen za heretika, čeprav
danes velja za začetnika sodobne znanstvene metode.

•

Nova znanstvena dognanja in odkritja so omogočila tudi pospešen razvoj ostalih
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naravoslovnih znanosti.
•

Z uvedbo meritev in kvantifikacije je znanost dokončno postala metrična.

1.1.3 Kvantifikacija medicine in iskanje novih metod preučevanja bolezni in
zdravljenja
Številna odkritja in izumi so omogočili razvoj novih metod merjenja, preučevanja in
zdravljenja bolezni.
•

Girolamo Fracastoro (1483–1553) je dokazal, da bolezen oziroma okužbo z dotikom
ali brez njega tudi na večje razdalje prenašajo nevidna prenosljiva telesca (klice). V
svojem delu o nalezljivih boleznih De contagione et contagiosis morbis (1546) je prvi
opisal tifus in s tem postavil temelje sodobni epidemiologiji.

•

William Harvey (1578–1657), oče moderne fiziologije, je odkril krvotok in dokončno
ovrgel Hipokratovo teorijo oživljajočega principa (spiritus).

•

Paracelsus (1493–1541), zdravnik, okulist, alkimist in astrolog, je trdil, da je bolezni
treba zdraviti z zdravili, tudi s pripravki iz mineralov in kovin in ne samo iz rastlin.
Danes velja za začetnika iatrokemije, po zaslugi katere se je kemija začela poučevati
na univerzah in je v 17. stoletju postala samostojni predmet.

•

Koprčan Santorio Santorio (1561–1636) je kot začetnik in najvidnejši predstavnik
iatrofizike postavil temelje zdravstvenemu raziskovanju.

•

Odkritje mikroskopa (Z. Jansen (1580–1638), Galileo Galilei (1564–1638), Antonie
van Leeuwenhoek (1632–1723), Robert Hooke (1635–1703)) je omogočilo
revolucionarni začetek preučevanja in odkrivanja povzročiteljev bolezni.

1.1.4 Ustanovitev srednjeveških univerz
Z ustanovitvijo najstarejših in najvplivnejših evropskih srednjeveških univerz v
Bologni (1088) in Padovi (1222) je bil Beneški republiki omogočen izjemno bogat kulturni,
znanstveni in gospodarski razvoj.
Na teh fakultetah so poučevali pravo, medicino, filozofijo in teologijo. Nujni uvod v
učenje filozofije in teologije je predstavljal študij sedmih osnovnih ved, znanih kot septem
artes liberales, ki so se štele za osnovo vse znanosti.
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Delile so se v dve kategoriji: trivium (gramatika, retorika, dialektika oz. logika) in
quadrivium oz. artes reales (aritmetika, geometrija, glasba in astronomija).
Študij medicine ni bil strogo ločen od ostalih ved. Poleg znanja medicine so morali
zdravniki obvezno zaključiti tudi študij filozofije in naravoslovnih znanosti ter so tako
pridobili naziv fizik (physicus) in akademski naslov doktor medicine (doctor medicinae
universae, medicus physicus). Z dokončanim šolanjem so pridobili pravico do vpisa na vse
fakultete in tudi pravico do opravljanja zdravniškega poklica.
Medicina krščanskega zahodnega sveta je nastala iz sinteze elementov arabske in
samostanske medicine. Ustanovitev univerz in medicinskih fakultet znotraj njih je pomenila
konec samostanske in začetek sholastične medicne. Zanjo je bilo značilno, da je temeljila na
izročilu in slepem poveličevanju avtoritet in ne na opazovanju, izkušnjah ali eksperimentu. V
času nastanka univerz je veljal sholastični filozofski nauk (iz lat. schola, kar pomeni šola), da
je vse zapisano v Svetem pismu, cerkvenih delih in v prirejenem Aristotelovem nauku.
Sholastiki so v 13. stoletju v latinico prevedli številna dela arbskih piscev, tako je bil v
začetku delovanja univerz še za sholastično medicno značilen arabizem, to je sklicevanje na
hipokratsko-galenski sistem, ki je zaviral eksperiment in poglobljeno raziskovanje. Kljub
temu se je znanstvena doktrina lahko razvijala, ker je temeljila na akademskih diskusijah. Za
način poučevanja je bilo značilno branje del velikih klasikov in avtoritet (lectio) ter diskusija
(disputatio).
V začetku delovanja univerz in s tem tudi medicinskih fakultet je bil pouk izrazito
teoretičen. Profesorji so brali in komentirali v latinico prevedena dela velikih filozofov
(Aristotel, Evklid) in zdravnikov (Hipokrat, Galen, Avicenna). Ni bilo še tiskanih knjig ali
učbenikov, ni bilo še učenja pri bolniški postelji in ni bilo praktičenga dela, ki se je postopno
začelo uvajati šele v 13. in 14. stoletju. Snov so se učili na pamet.
Šele dvesto let kasneje, v obdobju renesanse, z razvojem raziskav in njihovih
izsledkov postaneta tudi anatomija in fiziologija znanstveni vedi.
Univerza v Bologni je slovela predvsem zaradi hitrega razvoja anatomije in kirurgije,
ki so jo začeli poučevati, sicer po dialektično-sholastični metodi, že v 13. stoletju. Prvi
predavatelj anatomije in kirurgije ter pisec številnih kirurških razprav je bil Taddeo Alderotti
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(1223–1303), ki je bil sočasno tudi papežev zdravnik (1: 187). Na fakulteti je študij anatomije
temeljil na seciranju. Medicinsko fakulteto je na univerzi v Padovi leta 1250 ustanovila
skupina tamkajšnjih profesorjev in učencev iz Padove. Kmalu je pridobila velik sloves in v
16. stoletju postala vodilna evropska visoka medicinska šola oz. medicinska fakulteta. V 13.
stoletju je Bruno de Langouburg napisal pomemben srednjeveški kirurški priročnik z
naslovom Velika in mala kirurgija (Chirurgia Magna et Parva) (1: 188).

Slika 1: Pročelje prve Univerze v Padovi, ustanovljene leta 1222 (slika iz leta 1623)
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Slika 2: Še danes ohranjen anatomski teater na Univerzi v Padovi, kjer so se izvajale sekcije in se je preučevala
in poučevala zgradba človeka (vir: Theatrum anatomicum Lycei Patavini, a. Copperplate engraving in: J. Ph.
Tomasini, Gymnasium Patavium, Undine1654; http://www.scielo.cl/fbpe/img/ijmorphol/v25n1/fig02-11.jpg)

Z nastankom univerz so bili postavljeni temelji za organizirano širjenje znanja. V tem
obdobju so nastali številni obsežni teoretični medicinski spisi, razprave ali t. i. traktati.
Nastajali so praktični priročniki z navodili za ravnanje ob različnih zdravstvenih problemih, ki
so jih zdravniki neredko posvečali vladarjem.
Čeprav sta bili obe fakulteti znana centra za poučevanje kirurgije, so še vedno strogo
ločevali visoko spoštovane in dobro plačane zdravnike (medicus physicus), ki so imeli veliko,
vendar zgolj teoretičnega, znanja, od kirurgov (cerusico, cerurgico, chirurgus), brivcev
(barbier, barberius) in lekarnarjev, ki so svoje znanje pridobivali tudi z vajeništvom, s
praktičnim delom in izkušnjami.
V renesansi so nova znanstvena odkritja odrinila sholastično medicinsko miselnost, na
njeno mesto pa je stopala medicina, ki je vse bolj temeljila na raziskovalnem delu in
eksperimeniranju. Nova znanstvena odkritja v renesansi in humanizmu so omogočila razvoj
medicine, postavila njene znanstvene temelje in s tem izpodrinila skoraj tisoč let staro vero v
avtoriteto starih klasičnih medicinskih piscev. Sledi obdobje natančnega preučevanja in
razvoja anatomije, kirurgije in drugih medicinskih ved.
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1.2 Zgodovina mesta Koper in 500 let vladavine Beneške republike
1.2.1 Od prazgodovine do priključitve Beneški republiki
O poselitvi Istre v obdobju prazgodovine in srednjega paleolitika pričajo arheološke
najdbe kurišč in jamskih kosti. Ob raziskovanju jamskih bivališč iz obdobja neolitika so našli
lončevino in koščeno orodje. V bronasti dobi so se pojavila nova ljudstva in kulture.
Za železno dobo so značilna gradišča – kaštelirji. Ilirska plemena Histrov z razvito
kaštelirsko kulturo so se s hribovitih delov Istre spuščala proti morju, ogrožala rimske posesti
in onemogočala prodor Rimljanov v notranjost Istre (2; 3; 4).
Pomorske poti ob istrski obali so potekale že v prvem tisočletju pred našim štetjem.
Skozi stoletja so izmenjujoči se vladajoči narodi puščali svoje pečate in mestu Koper dajali
različna imena.
O otoškem mestu vse do rimske okupacije Istre v 2. stoletju pr. n. št. (178/177 pr. n.
št.) ni pisnih podatkov. Prvi zapis o poselitvi na področju Kopra zasledimo pri rimskem
zgodovinarju Pliniju v njegovem delu Naturalis Historia. Rimska trgovska naselbina Aegida
je dobila ime po obliki otoka, podobnega ščitu (5). Imela je status prave trgovske naselbine z
romanskim prebivalstvom (Oppidum civium Romanorum). Zgodovinarji si niso enotni, ali je
nastala na otoku ali v bližnjem zaledju, na mestu današnjega Sermina (2).
V nadaljevanju intenzivne romanizacije Istre se pojavijo nova imena naselbine na
otoku Capris, nato Caprea Insula, Insula Capritana, Insula Capraria. Ime Kozji otok dobi
zaradi številnih kozjih staj na skalnatem otoku. Anonimni geograf iz Ravenne (Anonimus
Ravennas) v delu Cosmographia leta 670 na osnovi zemljevida iz 3. stoletja in zapisov iz 5. in
6. stoletja šteje naselbino Capris med istrska mesta (2; 5).
Tudi papež Gregor I. Veliki (540–604) leta 599 v svojih pismih in epistolarjih omenja
mesto Capris. To so prve prave pisne omembe mesta (2; 3). Mesto je bilo do razpada
zahodno-rimskega cesarstva leta 476 podrejeno Trstu (Tergeste), gospodarskemu in
upravnemu središču pokrajine. O dolgem, šest in pol stoletij trajajočem obdobju vladavine
Rimljanov ni veliko ohranjenih podatkov.
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V 5. stoletju, v obdobju preseljevanja narodov, ko se je zaledno romansko prebivalstvo
umikalo na otok, so se je začeli poselitev, gradnja in vojaško utrjevanje mesta na otoku.
Po kratki prevladi Vzhodnih Gotov je Koper sredi 6. stoletja prešel pod Bizanc in se
razvil v pomembno strateško točko bizantinskega cesarstva, v pomembno trgovsko središče in
mesto stavb. Prvič je mesto omenjeno v listini italijanskega kralja Berengarja (845–924) iz
leta 908 (2).
Mesto je leta 524 dobilo tudi prvega škofa. To naj bi bil sv. Nazarij. V čast cesarja
Justinijana II. je mesto dobilo ime Iustinopolis (2; 3; 5). Ostanek tega imena je današnja
Žusterna.
Mestu, ki je delilo usodo polotoka Istre, so za kratek čas zavladali še Langobardi (751)
in Franki (788), v zaledje pa so prodirali Slovani, ki so ga v 6. stoletju tudi naselili. Franki so
namesto starega – kolonatskega sistema uvajali fevdalni družbeni red. Pospešeno so
kolonizirali osvojena ozemlja, podpirali poganske Slovane v borbi proti romanskemu
mestnemu prebivalstvu in spodbujali njihovo naseljevanje v zaledje obalnih istrskih mest (4).
To staremu romanskemu prebivalstvu mesta ni bilo pogodu.
Leta 840 so na Rižanskem zboru romanski meščani istrskih mest s predstavniki
Frankov dobili večjo samoupravo in dogovor, da bodo dovolili naseljevanje Slovanov do
meje, kjer jih ti ne bodo motili. Eden najpomembnejših dokumentov o naselitvi Slovanov v
Istri je prav ta listina o Rižanskem zboru (Placitum in territorio Caprense) (2: 15; 4; 6: 5968).
Leta 812 je Bizanc izgubil oblast nad Istro, Benetke pa so postopoma krepile svojo
pomorsko premoč.
Mesto Capris se je stalno borilo za neodvisnost od fevdalcev, za neodvisnost od Trsta,
za večjo avtonomijo in samoupravo ter se začelo povezovati z Benetkami. Leta 1145 je zato
podpisalo pogodbo z Benetkami: v zameno za večjo vojaško varnost se je krepila politična in
gospodarska odvisnost mesta od Benetk (2; 5).
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Leta 1182 je bila podpisana t. i. »solna pogodba« za nemoteno trgovanje z Benetkami
(2; 7), ki naj bi omilila to odvisnost. Sol iz solin, ki so obdajale otoško mesto, je bila glavni
mestni dohodek.
Leta 1186 je bila ustanovljena samostojna koprska škofija, ki je postavila dodatne
pogoje za nadaljnji hitri vzpon mesta, konstituiranje mestne samouprave in organiziranje
oblastnih struktur (2). To vse pa je postavilo temelje za prevlado mesta na področju celotne
Istre.
Sledila je kratkotrajna vladavina oglejskih patriarhov (1208), ko je mesto postalo
sedež fevdalnih posesti in je dobilo ime Caput Histriae (danes v italijanskem jeziku
Capodistria). S tem je okrepilo svojo mestno avtonomijo (2).
V obdobju podestata (capitaneus civitatis Iustinopolis) Marina Morosinija (Benetke
1181–1253), ki je imel vso vojaško, politično in upravno pristojnost, je bilo mesto utrjeno,
zgrajene so bil številne stavbe javnega značaja, ki še danes krasijo glavni mestni trg in dajejo
sliko takratnega srednjeveškega mesta. Zgrajena je bila mestna Loža za zborovanje mestne
skupščine, Pretorska palača, opazovalni stolp, bazilika in trije samostani (2).
V času kratkotrajne vladavine oglejskih patriarhov je otoško mesto dobilo obzidje, ki
se je v osnovi ohranilo do 19. stoletja in njegove ostanke vidimo še danes (2; 5). Obzidje je
poleg varovanja občanov pred vdori zavojevalcev v času epidemij odigralo tudi pomembno
vlogo pri izvajanju protiepidemičnih ukrepov.
Mesto se je nadalje borilo za prevlado nad ostalimi mesti ter ohranitev svoje
avtonomije in mestne samouprave, vendar je kljub vsemu izgubilo v boju s premočno beneško
vojsko.
Leta 1279 je bil Koper priključen Beneški republiki. Pod beneško oblastjo je ostal pol
tisočletja, vse do leta 1797, ko je prešel pod Habsburžane.
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1.2.2 500 let vladavine Benečanov
Koper je od priključitve Beneški republiki (697–1797) leta 1279 do njenega propada
leta 1797 predstavljal aktivni in pomembni del njene zgodovine. Razmere v mestu, družbena
struktura, pravna ureditev in zakonodaja so bile enake beneškim.
1.2.2.1 Družbena struktura
V srednjem veku so se meščani delili na višji družbeni sloj (patriciat) in nižjega
(populare) (2; 4). Mestu so vladali podestati (župani mesta), izbrani v Benetkah, iz vrst
pomembnih Benečanov. Bili so pod nadzorom centralne oblasti v Benetkah, kjer je vladal
dož. V rokah so imeli velik upravni, politični, sodni in vojaški nadzor nad ostalimi obalnimi
občinami v provinci.
V mestu sta imela sedež glavna davčna pisarna (Camera fiscale) in sodišče
(Magistrato di Capo d'Istria) za vso beneško istrsko provinco (2; 4).
Za mesto je bila značilna še ena posebnost, ki je pri ostalih mestih ni zaslediti. Že od
leta 1349 je imelo revno prebivalstvo lahko tudi svojega predstavnika (capitaneus
Sclavorum), ki je bil sicer izbran iz vrst koprskega plemstva, vendar je lahko pomagal pri
reševanju težav in sporov na podeželju (2).
Plemstvo, bogati veleposestniki in drugi pripadniki v glavnem beneškega višjega
družbenega sloja so živeli v strnjeno pozidanem mestu, zaščitenem z obzidjem. Pomembni
nosilci družbenega življenja so bili cerkveni dostojanstveniki.
V mesto znotraj obzidja so se že od 13. stoletja dalje priseljevali in se bogatim
meščanom znotraj obzidja pridružili predvsem florentinski in židovski bogati trgovci in
obrtniki, ki so ustanavljali različne obrtne delavnice, menjalnice, posojilnice in banke ter svoj
kapital vlagali v pomorsko trgovino (2; 8: 91). Židje so v 16. stoletju v mestu ustanovili tudi
svojo židovsko banko (2). Trgovina je cvetela, združevali so se in ustanavljali družbe za
pomorsko trgovino in celo ladjedelništvo. Glavni vir izmenjave in dohodka so bile soline, ki
so nastale na plitvini med otokom in kopnim ter se kmalu približale mestnemu obzidju.
Zanimivo je, da so to izredno težko delo v solinah večinoma opravljale ženske iz zaledja
mesta (5). Kmalu se je razvilo tudi tihotapljenje soli v zaledje.
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Na obali in v bližnji okolici se je naseljevalo preprosto kmečko prebivalstvo (paolani),
ki je bilo v glavnem slovensko. Preživljali so se s kmetijstvom, večinoma z oljarstvom in
vinogradništvom, ribištvom in solinarstvom. Vsakodnevno so pod prisilo tovorili pridelke s
podeželja v mesto in širše zaledje. Za ta čas je bil značilen kolonatski sistem. Revni kmetje –
koloni so imeli od bogatih lastnikov zemljo v zakupu in so bili načelno svobodni, vendar
samovoljno niso mogli menjati lastnika ali zemlje (4: 93).
Od sredine 16. stoletja se je zaradi upadanja gospodarske rasti, turških vpadov in
epidemij kuge število prebivalcev v zaledju znatno zmanjšalo, s tem se je slabšal tudi položaj
kolonov. Zdesetkano prebivalstvo v zaledju so postopno nadomestili naseljenci iz notranjosti,
predvsem s Krasa. Oblasti pa so v 16. in 17. stoletju nadomeščale primanjkljaj zalednega
prebivalstva s priseljevanjem hrvaških prebivalcev iz beneške Dalmacije. Ti so večinoma
postali koloni in le nekateri tudi svobodni kmetje (4).
1.2.2.2 Umetnost, kultura, izobraževanje in intelektualno življenje
Iz bogate kulturne dediščine in arhivskih dokumentov lahko sklepamo tudi o bogatem
intelektualnem in kulturnem življenju znotraj otoškega mesta.
Glavni nosilci kulturnega in intelektualnega življenja v mestu so še pred prevlado
Benetk izhajali iz vrst cerkvenih rodov. Prvi so to bili benediktinci, v 13. in 14. stoletju pa
frančiškani in drugi redovi (2; 4).
Gospodarskemu razcvetu mesta v 15. in 16. stoletju je vzporedno sledil tudi kulturni
razcvet, ki je trajal vse od 15. do 18. stoletja (2). Mesto si je poleg ugleda močnega
pomorskega, trgovskega in upravnega središča Istre pridobilo tudi ugled na področju
umetnosti in kulture. Meščani so že v 15. stoletju, intenzivneje pa v 16. stoletju, v duhu
humanizma in renesanse sledili življenju Benečanov (3).
Mesto je zaradi visoke stopnje razvoja, urejenosti in varnosti nudilo pogoje za razvoj
izrazito naprednega intelektualnega dogajanja.
Koprčan Peter Pavel Vergerij starejši (1370–1444), predhodnik humanizma, pedagog,
filozof, politik in zgodovinar ter avtor številnih humanističnih del je v svojem delu »De situ
urbis Justinopolitanae« popisal kratko zgodovino mesta.
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Želja po lastni tiskani besedi je vodila patra in zdravnika Panfila de Castaldija, da je že
leta 1444, podobno kot Gutenberg, začel poskuse z gibljivimi črkami. Prva prava tiskarna je v
mestu delovala že v letih 1620–1624 (5).
Priča smo osamosvajanju meščanov od dotedanjega strogo cerkvenega šolstva in
vzgoje, ki so jo izključno v cerkvene namene izvajali pripadniki iz vrst različnih cerkvenih
redov. Iz potrebe po znanju za vsakdanje življenje so bogati plemiči in kasneje tudi bogati
meščani sprva najemali učitelje za šolanje svojih otrok na domu, kasneje pa so se pojavile
zasebne šole, ki so bile predhodnice mestnih šol, plačanih s strani mesta. Zasledimo jih že v
13.stoletju. Koper je že leta 1432 od beneške vlade prejemal redni letni prispevek za
delovanje šole in za plačilo učiteljem, ki so poučevali latinščino, retoriko in gramatiko. Za
primerjavo povejmo, da so se mestne šole v drugih slovenskih krajih pojavljale šele v drugi
polovici 15. stoletja (4: 159).
Intelektualci so se povezovali in po beneškem zgledu leta 1478 ustanovili prvo
akademijo Compagnia della Calza, nato Accademia dei Desiosi (1553) in Accademia
Palladiana (1557).
V letu 1647 so v želji po preporodu in združitvi vseh intelektualnih humanističnih sil v
Istri v Kopru ustanovili in organizirali t. i. akademijo preporoda Accademia dei Risorti, ki je
delovala vse do leta 1806. V Pokrajinskem arhivu v Kopru (SI PAK KP) hranijo listino,
diplomo, ki jo je prejel vsak član akademije (4; 9; 10). Znotraj te akademije so ustanovili tudi
prvo javno knjižnico, ki je bila namenjena ožjemu krogu izobražencev (4; 9; 11: 10, 175-86).
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Slika 3: Reprodukcija dokumenta o članstvu v koprski akademiji
(vir: Accademia dei Risorti; SI PAK KP; 299, A. E. 1. 2)

Mestni intelektualci so postavili temelje humanistični šoli in ustanovili Semenišče ter
ga leta 1675 preoblikovali v Collegio dei Nobili, v pravi kulturni in intelektualni ter
znanstveni center mesta in obenem v t. i. višjo šolo za izobraževanje in vzgojo plemiških
sinov vseh istrskih mest (2; 4: 159-60; 5; 9: 64; 12), ki so kasneje nadaljevali šolanje na
univerzah v Bologni in Padovi. Iz njihovih vrst so prihajali pomembni humanisti, pisatelji,
slikarji, kiparji, arhitekti, znanstveniki in zdravniki, ki so s svojim delom pomembno vplivali
na življenje in razvoj mesta. V šoli so poučevali latinščino, leposlovje, gramatiko, retoriko,
pravila lepega vedenja, študijske metode in mlade uvajali v znanost. Šola Collegio dei Nobili
je veljala za najboljšo na ozemlju beneške Istre in je bila edina konkurenčna takratnim
jezuitskim šolam oz. kolegijem v Avstriji in Italiji (2).
Kulturno in intelektualno dogajanje se je odvijalo na romanskih osnovah. V začetku so
poučevali zgolj v latinščini, kasneje tudi v italijanščini.
Ker je bila večina vernikov Slovanov in večina duhovnikov glagoljašev, ki niso znali
latinščine, so leta 1710 na pobudo koprskega škofa Paola Francesca Naldinija (1632–1713)
ustanovili glagoljaško semenišče (1711–1728), kjer so uvedli tudi tedanji slovanski dialekt (4;
13). To je bilo pomembno za slovansko kulturo v Istri. Leta 1690 so dali obnoviti mestni
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arhiv, leta 1700 pa so v Benetkah natisnili njegovo obsežno delo o zgodovini mesta Koper in
tedanje škofije z naslovom Cerkveni krajepis ali opis mesta in škofije Justinopolis, ljudsko
Koper (Corografia ecclesiatica o'sia descrittione della città e della dioscesi di Giustinopoli
detto volgarmente Capo d'Istria). Rokopis je shranjen v Škofijskem arhivu Koper, knjiga pa
je prevedena tudi v slovenski jezik (14).
Kljub dobrim življenjskim pogojem, lepi podobi mesta in aktivnemu intelektualnemu
življenju pa provincialno mesto Koper ni nudilo dovolj dobrih pogojev za znanstveno delo
učenjakom. Ti so mesto zapustili in postali profesorji na uglednih beneških univerzah.
Mesto je imelo poleg dobrega trgovanja z najrazličnejšim blagom živahen kulturni
utrip in lepo zunanjo podobo. V mestu so ustvarjali tuji in domači ustvarjalci in umetniki,
pisatelji, slikarji, kiparji in arhitekti, ki so v svojih delih sledili Benetkam.
Koper so krasile mogočne in bleščeče cerkvene in posvetne palače ter stavbe javnega
značaja. K mestni ureditvi je veliko prispeval beneški arhitekt Giorgio Massari.
Pomembne renesančne stvaritve, slikarska in kiparska dela domačih (Vittore in sin
Benedetto Carpaccio) in tujih slikarjev in kiparjev (Gerolamo Santacroce, Tiziano Aspetti,
Girolamo Campagne) se še danes nahajajo v mestnih cerkvah, v stolnici, na pročeljih palač in
v Pokrajinskem muzeju Koper.
Ob koncu 16. in v 17. stoletju je bilo kljub gospodarski krizi in slabim socialnim
razmeram v mestu še vedno plodovito umetniško ustvarjanje z vse bolj izrazitimi elementi
baroka. Zasledimo jih v slikarskih delih Zorzija Venture in Jacopa Tintoretta ter v glasbenih
delih komponista in organista Koprčana Antonia Tarsie.
Z zatonom beneške moči in izzvenevanjem baročne dobe je tudi v mestu postopno
upadalo umetniško ustvarjanje (2; 3; 4).

1.2.2.3 Zgodovinski pregled
Benečani so po prevzemu oblasti v Kopru na lesenem mostu, ki je povezoval otoško
mesto s kopnim, najprej zgradili utrdbo »Levji grad« za preprečevanje vdora nezadovoljnih
okoliških prebivalcev v mesto.
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Leta 1348 se je Koper še zadnjič, a neuspešno uprl z željo po ohranitvi neodvisnosti in
privilegijev. Dokončno je izgubil svojo avtonomijo.
Sledilo je za mesto težko, z vojnim pustošenjem, revščino, lakoto in boleznimi ter
epidemijo obremenjeno obdobje, ki je trajalo vse do začetka 15. stoletja. V beneško-genovski
vojni je bilo leta 1380 skoraj v celoti porušeno in požgano (2; 5). Mesto so obnavljali
naslednjih sto let.
Po dokončni zmagi Benetk leta 1463 je mesto začelo pridobivati svojo vodilno vlogo
na področju Istre in znotraj Beneške republike ter s tem uspešno konkuriralo dotedanjemu
močnemu trgovskemu in pomorskemu središču Trst, ki je že od leta 1382 spadal pod
Habsburžane (4: 84). Na celotnem ozemlju Beneške republike se je ustvarjal enotni upravni in
sodni sistem ter s tem enotna in natančna zakonodaja.
Otoško mesto je postalo pomembna strateška točka Benetk, saj je bilo varno utrjeno,
obdano z obzidjem in morjem, dvanajstimi vhodnimi vrati in edinim varno zaščitenim
dostopom preko utrdbe Levji grad. Tako je na prehodu iz 14. v 15. stoletje dobilo vodilni
politični, upravni, kulturni in gospodarski položaj v Istri in znotraj Beneške republike.
1.2.2.4 Obdobje gospodarskega razcveta
V 15. stoletju je sledilo obdobje največjega gospodarskega in kulturnega razcveta
Kopra. Mesto je postalo središče hitro rastočega gospodarskega trgovanja. Povečalo se je
število prebivalcev in strnjeno pozidano področje znotraj obzidja je postajalo pretesno.
Dobiček je omogočil intenzivno gradnjo in rast mesta tudi izven obzidja. V ta namen so delno
izsušili dele plitvine in dele bližnjih solin med obalo in otokom.
V 15. in 16. stoletju je mesto dobilo dokončno zasnovo znotraj obzidja z 12. vrati, dva
glavna trga (Platea comunis) ter osem obodnih trgov, ki so se skoraj vsi iztekali v svoje
mandrače. Zgradili so pomembne in reprezentativne stavbe javnega in posvetnega značaja.
Glavni trg v mestu še danes obdajajo lepe in dobro ohranjene palače: Pretorska palača, kjer je
bil sedež županov (podestatov) in vojaških poveljnikov (kapitanov), Armerija in Foresterija,
kjer so delovali javni uradniki, krajše obdobje pa tudi Monte de Pietà, mestna Loža in
obrambni opazovalni stolp.
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V mestu so se zbirali tudi galeoti za beneške galeje (2).
V 15. stoletju so popravili vodovod, ki je bil prenovljen tudi že v 13. stoletju. Konec
16. stoletja so zgradili kamniti most, ki je mesto na otoku povezal s kopnim.

Slika 4: Veduta Kopra iz leta 1781 (M. S. Giampiccoli, F.de Pedro, 1.1.1781) (vir: Wikipedia/commons)

Otok je bil šele v 17. stoletju spojen s kopnim (2; 3; 15). Koper je danes mesto na
komaj opaznem polotoku, ki ima še danes dobro ohranjeno nekdanjo mestno strukturo.
1.2.2.5 Zaton in propad Beneške republike
Začetki zatona Beneške republike in upadanja njene gospodarske in politične moči so
se začeli sredi 16. stoletja. To je negativno vplivalo tudi na Koper in Istro.
Zaradi upadanja gospodarske moči Benetk, turških vpadov, pustošenja v času vojne
med Benetkami in Avstrijo v letih 1615–1617 in težke epidemije kuge v letih 1630–1631 se je
izrazito zmanjšalo število mestnih in zalednih prebivalcev Leta 1553 je mesto štelo okrog
osem tisoč prebivalcev, po koncu vojne in kuge pa samo še dva tisoč petsto (5). Temu je
sledil hud upad trgovine s celino in Kranjsko, zmanjševala se je gospodarska moč, prišlo je do
osiromašenja mesta in obalnega zaledja ter hude revščine (5).
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V 17. in 18. stoletju se je trgovski promet preusmerjal iz zaledja v bližnji gospodarsko
vse bolj konkurenčni avstrijski pristanišči v Trstu in na Reki. Zastareli in okoreli beneški
zakoni so vse bolj zavirali razvoj in napredek.
Do začetka 18. stoletja je bila beneška država le še bleda senca nekdanje velesile. Po
Napoleonovi zmagi (1797) je bila razdeljena med Francijo in Avstrijo. Beneško Istro in Koper
je do leta 1805zasedla Avstrija (2; 3; 4), s tem pa je mesto dokončno izgubilo svojo
dominantno pomorsko, politično in gospodarsko vlogo v Istri (3; 4; 5).
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2

NAMEN DELA
Namen dela je bil na osnovi poglobljene znanstvene analize raziskati in prikazati

razvoj medicinske misli in prakse ter delo zdravnikov in kirurgov v slovenski Istri pod
beneško oblastjo na modelu otoškega mesta Koper od začetkov tamkajšnjega zdravstva v 13.
stoletju do začetka 18. stoletja oz. do začetkov zatona Beneške republike, ker zgodovina
zdravstva na Koprskem z zgodovinsko-medicinskega vidika še ni celostno obdelana in
predstavlja belo liso v poznavanju zgodovine zdravstvene kulture na Slovenskem.
Temeljni cilj raziskave je bil poiskati in zbrati težko dostopno in razpršeno gradivo iz
primarnih in sekundarnih virov, pregledati vse obstoječe lokalne in širše polihistorične objave
oz. iskano vsebino izluščiti iz širših zgodovinsko-medicinskih razprav ter dela starejših
polihistorjev reinterpretirati glede na aktualno poznavanje medicine obravnavane dobe in
takratnih teoretskih izhodišč.
Cilj doktorske raziskave je bil raziskati in preučiti, ali se je zdravstvo in njegovo
osebje v Kopru in bližnjih mestih v obravnavanem času pospešeno razvijalo zaradi vpliva
visoko razvite beneške kulture in njene gospodarske moči.
Na osnovi analize dela zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, analize razvoja
zdravstvenih ustanov in kronologije epidemij je bil cilj na modelu otoškega srednjeveškega
mesta Koper raziskati in preučiti pomen protiepidemičnih ukrepov za preprečevanje širjenja
epidemičnih bolezni v zaledje in Istro.
S podrobno raziskavo ter analizo življenja in dela koprskih zdravnikov obravnavane
dobe je bil cilj ovrednotiti njihov prispevek ter preučiti izjemne posameznike, ki so poleg dela
z bolniki s svojim znanstveno-raziskovalnim delom pomembno vplivali na razvoj zdravstvene
misli in prakse obravnavanega obdobja v Kopru, Istri ter tudi izven meja Beneške republike.
Končni cilj je bil sistematično obdelana gradiva skupaj z novimi spoznanji na
znanstven način oblikovati v vsebinsko konsistentno, logično in kronološko urejeno celoto.
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3

HIPOTEZE
V raziskavi zastavljene hipoteze so naslednje:
1. Koper je zaradi pospešenega razvoja pod več stoletno beneško oblastjo kot

gospodarsko, trgovsko, kulturno, politično in upravno središče beneške Istre v obravnavanem
obdobju med 14. stoletjem in začetkom 18. stoletja nudil dobre in enake možnosti za razvoj
posameznika, stroke in misli ter posledično razvil za sicer strnjeno srednjeveško otoško mesto
visoko raven higiene, mestne komunalne infrastrukture ter predvsem javnozdravstvene oskrbe
prebivalcev.
2. Koper je pod beneško oblastjo v obravnavanem obdobju odigral pomembno vlogo
pri organizaciji, nadzoru in izvajanju zdravstvene dejavnosti na celotnem področju takratne
beneške Istre.
3. Prispevek v Kopru delujočih zdravnikov v boju z boleznijo in epidemijami ter k
razvoju javnega zdravstva otoškega mesta med 14. in 18. stoletjem ter prispevek
posameznikov, ki so s svojim znanstveno raziskovalnim delom pomembno vplivali na razvoj
medicinske misli in prakse takratnega časa v Kopru, Istri in tudi izven meja Beneške
republike, je večji od do sedaj poznanega.
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4

METODE IN MATERIALI

4.1 Metode
4.1.1 Zasnova raziskave
Raziskava je zasnovana v več zaporednih korakih:
•

zbiranje objavljenih gradiv o zdravstvu in zdravstvenem osebju na Koprskem med 14.
in 18. stoletjem,

•

zbiranje težko dostopnih izvirnih arhivskih gradiv o zdravstvu in zdravstvenem osebju
na Koprskem med 14. in 18. stoletjem,

•

gradiva sistematično, kronološko in smiselno obdelati ter strniti v novo celoto,

•

primerjava objavljenih in izvirnih gradiv,

•

obravnava razlik med objavljenimi in izvirnimi gradivi o obravnavani temi,

•

interpretacija z zgodovinskomedicinskim znanjem in ustrezna postavitev v
obravnavani kulturnozgodovinski prostor in čas,

•

vrednotenje prispevka koprskih zdravnikov in kirurgov k razvoju znanstvene
medicine, predvsem Santoria Santoria, mednarodnega začetnika kvantitativne
medicine.
18. stoletje in kasnejša obdobja v raziskavi namenoma niso zajeta, ker so že obširneje

obdelana. Povezana so namreč s številnimi temeljnimi naravoslovnimi spoznanji,
pomembnimi ne le za napredek medicine, ampak tudi drugih naravoslovnih ved.
V raziskavi so namerno izvzeta ostala mesta slovenske Istre, saj sama zase
predstavljajo novo raziskovalno temo.
4.1.2 Metode dela in pristopi k raziskovanju
V raziskavi se prepletajo in dopolnjujejo humanistični (historiografski) in
naravoslovni (zgodovinsko medicinski) pristopi k znanstvenemu raziskovanju.
Uporabljene so historiografske znanstvene metode dela:
•

zbiranje in branje gradiv v arhivih in knjižnicah v Kopru, Puli, Trstu, Benetkah,
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Padovi in na Dunaju,
•

prevajanje iz starih jezikov (poklasične latinščine, italijanščine, hrvaščine) v
slovenščino,

•

enotno terminološko poimenovanje strokovnih vsebin,

•

kritična presoja pristnosti in zanesljivosti gradiv,

•

vsebinska analiza gradiv,

•

primerjava gradiv,

•

interpretacija gradiv.
S historiografskimi metodami dela (16) so zbrani težko dostopni in redki arhivski viri

ter lokalna in širša polihistorična, zgodovinskomedicinska, medicinska in biografska literatura
za čas med 14. stoletjem in začetkom 18. stoletja. Najprej je zbrano s temo povezano arhivsko
gradivo, ki je bilo do sedaj slabo poznano ali celo neznano.
Zbrano arhivsko in nearhivsko gradivo je kritično vsebinsko analizirano in raziskano z
vidika njegove pristnosti in zanesljivosti. Analizirane informacije so kritično ovrednotene s
kombinacijo zgodovinopisnih in medicinskih izhodišč ter interpretirane tako, da so umeščene
v obravnavani čas in prostor.
Kombinacija družboslovno-humanističnih in medicinskih prijemov je omogočila
preverjanje delovne hipoteze.
Vsa gradiva so smiselno, sistematično in kronološko obdelana ter strnjena v celoto, ki
je ovrednotila razvoj medicinske misli in prakse Kopra s širšo okolico do začetka 18. stoletja.
Ovrednoten je tudi prispevek koprskih zdravnikov in kirurgov k razvoju znanstvene medicine
na Koprskem.
Izvirni dokumenti in dela starejših polihistorjev so interpretirani v duhu takratnega
medicinskega znanja, razumevanja bolezni, zdravljenja in njegovih učinkov ter takratne vloge
medicine in zdravnikov v družbi in kulturi. Upoštevano je, da so zapisi nastali ob veliko
skromnejšem strokovnem znanju.

20

Pri premostitvi belih lis v obravnavanem zgodovinskem razvoju so bile uporabljene
predvsem komparativne metode dela sorodnih znanstvenih disciplin, kot je npr. socialna
zgodovina medicine.
Sinteza dela temelji na kritični komparativni analizi in sodobni znanstveni
reinterpretaciji časovno odmaknjenih razprav z novimi historiografskimi prilogami in mladimi
interdisciplinarnimi znanstvenimi področji, kot so npr. socialna zgodovina medicine in druge
vede.

4.2 Materiali
4.2.1 Viri
O razvoju medicine v Kopru od začetnega obdobja raziskovanja sklepamo iz
dosedanjih analiz razvoja medicine v Istri in širši okolici. Fragmentarni podatki o boleznih in
epidemijah so ohranjeni tudi v sekundarnih virih; v obsežnih razpravah starejših
zgodovinarjev Giacoma Filippa Tommasinija (Padova, 1595 – Novigrad, 1655; katoliški škof
in zgodovinar) (15; 17), Pietra Stancovicha (Barban, 1771 – Barban, 1852; polihistor,
bibliofil, pisatelj in kanonik) (18), Pietra Paola Kandlerja (Trst, 1804 – Trst, 1872;
zgodovinar, arheolog in jurist) (19), Bernarda Schiavuzzija (Piran, 1849 – Pula, 1929;
polihistor in zdravnik) (20; 21), Giseppa Caprina (Trst, 1843 – Trst, 1904; pisatelj in novinar)
(22) in Janeza Kramarja (Ljubljana, 1911 – Ljubljana, 2002; zgodovinar) (5; 23), ter sodobnih
zgodovinarjev medicine Lavoslava Glesingerja (Zagreb, 1901 – Zagreb,1986; nevropsihiater
in zgodovinar medicine) (24; 25), Mirka Dražena Grmka (Krapina, 1924 – Pariz, 2000;
zdravnik, zgodovinar medicine) (26; 27; 28), Biserke Belicza (Zagreb, 1942 – Zagreb, 2005;
zgodovinarka medicine) (29), Petra Borisova (Ljubljana, 1921 – Ljubljana, 2011; ginekolog
in zgodovinar medicine) (1; 30; 31), Nikole Korina (Ludbreg, 1917 – Reka, 2010; kirurg in
zgodovinar medicine) (32). Dragoceni podatki in izsledki so tudi v delih danes delujočih
zgodovinarjev medicine, prof. dr. Eura Ponteja iz Trsta, prof. dr. Anteja Škrobonje z Reke
(33; 34; 35; 36) in prof. dr. Zvonke Zupanič Slavec iz Ljubljane (37).
Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj (ustanovila ga je leta 1968 Skupnost
Italijanov) prav tako poseduje bogato in obsežno zbirko o zgodovini Istre, v kateri hrani
neprecenljive podatke, ki jih urejajo številni zunanji in notranji raziskovalci, zgodovinarji in
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arhivarji (Rino Cigui (38; 39; 40), Kristjan Knez (41), Bernardo Benussi (42), Marino Budicin
(42), Lujo Margetić (43) in drugi).
Z ustanovitvijo Znanstvenoraziskovalnega središča Republike Slovenije – Koper
(1994, delovati je začel leta 1996) in kasneje z ustanovitvijo Univerze na Primorskem (2003)
je zgodovinski razvoj mesta Koper in okolice vzbudil širše zanimanje tudi sedanjih
zgodovinarjev, bibliotekarjev in arhivarjev (Zdenka Bonin (9; 12; 44; 45; 46; 47; 48), Darko
Darovec (4; 49; 50), Urška Železnik (51; 52; 53), Salvator Žitko (6; 7; 54; 55; 56), Dean
Krmac (57), Deborah Rogoznica (9; 58; 59; 60), Peter Štoka (61; 62; 63), Ivan Marković (63)
in drugi), ki preučujejo, digitalizirajo in urejajo obsežno arhivsko gradivo, objavljajo in
ustvarjajo obsežna dela ter tako omogočajo vpogled v dragoceno in razpršeno gradivo, s tem
pa dostop za širšo javnost. Vsa ta dela zajemajo tudi razpršene podatke o razvoju medicinske
misli in prakse na področju Kopra v času Beneške republike. Tako so v delo vključeni tudi
njihovi zadnji izsledki.
4.2.2 Primarni viri
Najstarejši ohranjeni arhivski dokumenti pričajo o tem, da je mesto še pred vladavino
Beneške republike skrbelo za svoje pisne dokumente. Pod beneško oblastjo je mesto v celoti
sprejelo njeno zakonodajo in jo v svojem mestnem statutu prilagodilo svojim potrebam. Z
odloki so bile ustanovljene prve javne službe (notarji, vicedomini in kancelarji) z namenom
zapisovanja, nastajanja, urejanja, hranjenja in varovanja dokumentov. S tem so želeli utrditi
pravno učinkovitost oblasti. Tako so delno ohranjeni statuti, notarske knjige, popisi mestnih
izdatkov in prihodkov, zapisi raznih sodnih sporov.
Prva omemba koprskega statuta je iz leta 1238 in 1239 (13: 159). Ta ni ohranjen, ker
je bil najverjetneje skupaj z drugimi dokumenti uničen v požaru leta 1380. Požar so v koprski
vicedominariji podtaknili Genovežani v času beneško-genovežanske vojne (9: 10). Takrat
rešeno gradivo in pozneje nastajajoče gradivo se je nepopisano kopičilo. Predvsem od 14.
stoletja dalje se povečuje količina ohranjenega gradiva. Po vzpostavitvi prizivnega sodišča v
Kopru leta 1584 se je še dodatno povečal obseg dela in pisnih dokumentov. Za ureditev teh
podestatovih dokumentov so leta 1611 mestne oblasti zaposlile arhivista Vida Agostina. To je
bil prvi načrtni poskus ureditve in ohranitve arhiva (9: 9).
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V 18. in 19. stoletju na beneških tleh beležimo začetke zgodovinskega znanstvenega
raziskovalnega dela in intenzivnega zanimanja za ohranjene pisne arhivske dokumente, ki so
do tedaj imeli le vlogo dokaznega gradiva oblasti.
Veliki zgodovinar Pietro Paolo Kandler (Trst, 1804 – Trst, 1872) je v obsežnih
raziskavah istrske preteklosti prvi pričel opozarjati na slabo ohranjenost gradiva in pokazal na
potrebo po ureditvi arhiva (19).
V 19. stoletju se je razvila kulturna potreba po spremembi arhivov v bolj dostopne
inštitucije, ki naj bi razen ohranitvi in ureditvi pisne dediščine služile še raziskovanju in
študijskim namenom.
Dolgoletna želja meščanov, da bi ustanovili mestno knjižnico in jo pridružili staremu
mestnemu arhivu, se je uresničila leta 1903. Upravnik knjižnice je postal prof. Francesco
Majer (1894–1939), ki je do leta 1908 v svojem inventarju uredil in popisal celoten stari
koprski komunski arhiv in ga najprej postopno objavljal v reviji Pagine Istriane. Veliko
vrednost ima njegovo delo Inventario dell̕ Antico Archivio Municipale di Capodistria (64; 65;
66), v katerem je popisal gradivo Špitala sv. Nazarija, fontika, dukale, zastavljalnice (Monte
di Pietà), notarske in vicedominske knjige, zapisnike sej mestnega sveta (libri dei Consigli),
rokopise družine Carli in druge pisne listine. Mestna knjižnica Biblioteca civica je ob
Majerjevi smrti štela 23.000 knjig.
Večine tega gradiva iz Majerjevega popisa, kakor tudi drugega spisovnega gradiva in
knjig iz 14. do sredine 19. stoletja, ni v koprskem mestnem arhivu, ker je bilo skoraj vse
gradivo in knjige leta 1944 na zahtevo Bibliografskega spomeniškega nadzorništva v
Benetkah zaradi vojne nevarnosti odpeljano v Arhiv regije Veneto. Iz zapisnika tedanjega
knjižničarja je vidno, da so bile odpeljane tudi redke knjige, med drugim dela G. Muzia in G.
R. Carlija ter P. P. Vergerija (De ingenuis moribus ...Venezia, 1479) (Arhiv Osrednje
knjižnice Srečka Vilharja Koper OKSVK; Fond Mayer-Lonza, f. 25)” (67; 68).
V Kopru je ostalo samo okrnjeno zgodovinsko gradivo od leta 1840 do 1945. Ostala
so tudi arhivska gradiva bratovščin in samostanov, ki so ohranjena v Pokrajinskem arhivu
Koper.
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Točen obseg odpeljanega gradiva ni znan. Ohranjen je primopredajni zapisnik
(podpisal ga je takratni direktor mestne knjižnice Benedetto Lonza) o predaji 57 lesenih
zabojev gradiva, označenih samo z Majerjevimi zaporednimi inventarnimi številkami, brez
popisa vsebine posameznega zaboja. Tu je bil celotni inventar starega mestnega arhiva
(Inventario dell̕ antico archivio municipiale di Capodistria), Majerjev dodatek k temu
inventarju (Majer F. Appendice all̕ Archivio Antico di Capodistria fino all̕ anno 1800, 1926)
(69) ter Majerjev inventar za gradivo, ustvarjeno po letu 1800 (9: 136). “Rokopis originalnega
koprskega statuta je odposlan v zabojniku številka 53 (PAK, Verbale di cosegna, … 29. 6.
1944)” (9: 136).
V Državnem arhivu v Trstu (AST, Archivio di Stato di Trieste) se hranijo samo kopije
teh dokumentov Starega koprskega občinskega arhiva (Archivio Municipale di Capodistria),
in sicer na mikrofilmih (70).
Vrstni red reprodukcije rokopisa na mikrofilmskem svitku št. 1368 (bobina 1368) sledi
vsebini, ki jo je Francesco Majer izdal v svojem delu »Inventario dell̕ Antico archivio
Municipale di Capodistria pri Cobol Priora« leta 1904 (66).
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Slike 5, 6 in 7: Antico archivio municipale di Capodistria AAMC, Amministrazione della comunità VII e S̕
Monte, Reg. N° 1144, bb N°1368
(vir: Državni arhiv v Benetkah – Archivio di Stato di Venezia, ASV) (66)

Zgoraj omenjeno izvirno rokopisno in drugo gradivo še vedno ni vrnjeno v svojo
prvotno zgodovinsko okolje, je predmet meddržavnih pogajanj in tako nedostopno javnosti.
Do danes še vedno ni možen vpogled v fond Bibliografskega spomeniškega nadzorništva v
Benetkah (9). Selitev celotnega gradiva v Koper in odprtost za javnost bi zelo olajšala
raziskovanje preteklosti mesta in s tem tudi ožje usmerjene raziskave zgodovine medicinske
misli in prakse na tem območju.
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V zadnjem obdobju se ohranjeno arhivsko gradivo sistematično ureja, popisuje in
digitalizira ter odpira javnosti, kar zelo olajšuje delo raziskovalcem. Nastajajo in objavljajo se
zelo natančni popisi pisne kulturne dediščine (9; 46).
4.2.2.1 Problematika primarnih gradiv
V nalogi so zbrani in preučeni primarni arhivski viri in obsežna sekundarna literatura
ter gradivo, objavljeno v lokalnih in širših polihistoričnih zapisih, ki je razpršeno po različnih
ustanovah

(arhivih,

muzejih,

knjižnicah).

Večina

virov

je

zgodovinskih,

kulturnozgodovinskih, etnografskih in manj strogo medicinskih. Za vse pa so značilne
lastnosti, ki so naštete in opisane pod naslednjimi podnaslovi.
4.2.2.1.1 Fragmentarnost
V zgodovinskih virih o Kopru in Istri so številni fragmentarni zapisi o tamkajšnjem
zdravstvu in zdravstvenih delavcih odmaknjenega časa, ki so delali v Kopru ali bili tam rojeni
in so delovali v drugih kulturnih centrih Evrope. Razen Santoria Santoria so le redki zdravniki
obravnavani tudi v slovenskih zgodovinskomedicinskih prispevkih. Nekatera gradiva so
objavljena v lokalnih in nacionalnih delih polihistorjev, zapisi pa so pogosto fragmentarni,
viri so navedeni le posredno, uporabljeni so iz posameznih citatov in podobno.
4.2.2.1.2 Težka dostopnost, redkost in razpršenost
Primarni arhivski viri so težko dostopni in redki. Za to delo je zbrano obsežno
arhivsko gradivo, ki je sicer razpršeno po različnih arhivih, muzejih in knjižnicah na
Primorskem, Hrvaškem, v Italiji in Avstriji. Med arhivi je največ gradiv shranjenih v
naslednjih ustanovah: Pokrajinski arhiv Koper – PAK (9; 46; 71), Pokrajinski muzej Koper
(72) z enotama v Kopru in v Piranu, Škofijski arhiv Koper, Državni arhiv na Reki (73; 74),
Državni arhiv v Puli, Državni arhiv v Trstu – Archivio di Stato di Trieste (75; 76; 77), Arhiv
škofije v Trstu – Diocesi di Trieste – Archivio storico (78). Gradiva so tudi v državnih arhivih
in knjižnicah v Benetkah (Državni arhiv v Benetkah – Archivio di stato di Venezia), v Padovi
(Državni arhiv v Padovi – Archivio di stato di Padova), na Dunaju Avstrijski državni arhiv –
Das Österreichische Staatsarchiv (ÖStA)) in še kje. Posebej je treba izpostaviti bogato
ohranjeno zbirko dokumentov in knjig družine Gravisi (SI PAK KP 299, Rodbina Gravisi), ki
se hrani v Pokrajinskem arhivu Koper (58; 59; 60). Med slovenskimi knjižnicami je veliko
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gradiv v Domoznanskem oddelku osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru, v Središču za
medicinska raziskovanja Rovinj in drugod.
4.2.2.1.3 Jezikovna polimorfnost
•

Večina virov in literature je pisanih v latinskem, starem italijanskem ali italijanskem
jeziku.

•

Novejša literatura je delno v slovenskem, hrvaškem ter redko nemškem in angleškem
jeziku.

4.2.2.1.4 Terminološka spremenljivost
Znanstveni jezik v preučenih gradivih se je v skladu z napredkom skozi obravnavana
obdobja zelo spreminjal.
4.2.3 Sekundarni viri
4.2.3.1 Objavljeno zgodovinopisje
Zanimanje za zgodovino Istre je bilo vedno živo. Prve zapise o preteklosti Istre
zasledimo že v krajepisih iz 15. in 16. stoletja.
Prvi obsežen rokopis o zgodovini Istre je bil De'commentaríi storici-geografici della
provincia dell̕ Istria libri otto con appendice Giacoma Filippa Tommasinija (1595–1654).
Delo je bilo natisnjeno in objavljeno šele leta 1837 v publikaciji Archeografo Triestino
(15).
Njegovo delo je povzel in obogatil v svojem obsežnem rokopisu Memorie sacre e
profane delI`Istria (1681), zdravnik in književnik Prospero Petronio (1608–1688). Delo sta v
celoti natisnila in uredila Giusto Borri in Luigi Parentin v monografiji leta 1968 (79). Petronio
je izhajal iz stare koprske družine in je bil član akademije Dei Risorti.
Ekonomist, enciklopedist, publicist, zgodovinar in pisatelj Gian Rinaldo Carli (Koper,
1720 – Milano, 1795), je poleg številnih del s področja financ in ekonomije napisal tudi
obsežni zgodovinskoarhivski deli Delle antichitá italiche I–V (Milano, 1788 – Milano, 1791)
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in Le Antichità di Capodistria (1741). To je bilo tudi prvo obsežno in objavljeno delo o
zgodovini Istre.
Konec 18. stoletja in v začetku 19. stoletja se je izredno povečalo zanimanje za staro
arhivsko gradivo, preteklost istrske zgodovinske dediščine. Pričelo se je znanstveno
raziskovanje in razcvet zgodovinopisja. Zgodovinarji in domoljubi so začeli svoje izsledke
objavljati v rednih publikacijah.
Leta 1829 je na pobudo Domenica Rossettija (Vasto 1774- Parma 1842) izšla prva
številka še danes izhajajoče publikacije za področje zgodovine in arheologije za Istro in Trst
Archeografo Triestino. Za utemeljitelja zgodovine Istre velja zgodovinar, arheolog in jurist
Pietro Paolo Kandler (Trst, 1804- Trst, 1872), ki je napisal številne arheološke in zgodovinske
študije in jih objavil v več revijah. Njegovo obsežno raziskovalno delo je objavljeno v zbirki
Codice diplomatico Istriano (1846–1852) (19; 80; 81), ki obsega gradivo in dokumente od
leta 50 do leta 1526.
Že od leta 1883 dalje redno izhaja publikacija Atti e memorie della Società Istriana di
archeologia e storia patria (AMSI). V njej so objavljene številne študije o preteklosti Istre in
temeljni dokumenti iz beneškega arhiva.
Podrobni pregled zgodovine je v svojem delu L̕ Istria nei suoi due milleni di storia
(42; 82) leta 1924 izdal Bernardo Bennusi (Rovinj, 1846 – Trst, 1929; zgodovinar).
Po drugi svetovni vojni so se pretežno italijanskim raziskovalcem preteklosti Istre
pridružili še hrvaški in slovenski zgodovinarji (Franc Kos, Milko Kos in drugi). Sledilo je
intenzivno in sistematično raziskovanje nacionalne kulturne zgodovinske dediščine. Obseg
objavljenega zgodovinopisja je postajal vse večji in dostopnejši. Zaradi številčnosti na tem
mestu namenoma niso našteti in obravnavani vsi posamezniki.
Leta 1968 se je v sodelovanju z Univerzo v Trstu (Universita popolare di Trieste) in
italijansko narodno manjšino (Unione degli Italiani dell' Istria e di Fiume) ustanovilo
Središče za zgodovinske raziskave Rovinj (CRSRV – Centro di Ricerche Storiche Rovigno),
ki z lastnimi in zunanjimi zgodovinarji ter drugimi raziskovalci ustvarja monografije in druga
zgodovinska raziskovalna dela (predvsem za področje Trsta in Istre ter Reke in Dalmacije). V
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tem kratkem obdobju so ustvarili obsežno knjižnico in številna znanstvena dela, zbrana v
različnih historiografskih zbirkah. Izsledke že od leta 1970 in še danes redno objavljajo v
rednih publikacijah ATTI di CRSRV.
Šele v zadnjem obdobju se je prvič pokazalo izredno in organizirano zanimanje
slovenskih zgodovinarjev, arheologov ter drugih humanistov in raziskovalcev za preteklost
današnje slovenske Istre, umeščene v širši večkulturni mediteranski prostor.
Leta 1989 so arheologi, zgodovinarji in ostali humanisti ustanovili Zgodovinsko
društvo za južno Primorsko, ki je leta 1991 pričelo z izdajanjem revije Annales, anali
koprskega primorja in bližnjih pokrajin. Revijo so kasneje preimenovali v Annales, anali za
istrske in mediteranske študije. Vse od leta 1994 namesto dotedanje izhajata dve novi reviji z
naslovi Annales, Series Historia Naturalis in Annales, Series Historia et Sociologia.
Delovanje društva je preraslo v organizirano znanstvenoraziskovalno in publicistično
dejavnost, ki je k delu in sodelovanju pritegnilo tudi z organiziranjem mednarodnih konferenc
številne ugledne in mednarodno priznane znanstvenike. Leta 1993 je bila ustanovljena
revija Acta Histriae, v kateri se objavljajo številni izvirni in pregledni znanstveni članki s
področja zgodovinopisja.
Z ustanovitvijo Znanstvenoraziskovalnega središča Republike Slovenije Koper (ZRS
Koper, 1994) ter Univerze na Primorskem (UP, 2003) – predvsem njene Fakultete za
humanistične študije s številnimi programi in oddelkom za zgodovino so bili postavljeni
temelji za intenziven razmah znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter širšega zanimanja za
preteklost obalnih mest.
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper v svoji obsežni domoznanski zbirki hrani in
v zadnjem obdobju tudi intenzivno ureja dragoceno knjižno dediščino, pisano in tiskano, ki je
prav tako kot arhivsko gradivo dragocen vir za raziskave. Njeni bogati zgodovinski fondi so
del bogate kulturne dediščine in pričajo o bogati književni in kulturni zgodovini mesta.
Domoznanska zbirka v Kopru hrani zbirko antifonarijev (Collectio Antiphonaria), zbirko
stare mestne knjižnice (Bibliotheca Civica), kapucinske knjižnice sv. Marte (Bibliotheca
Sanctae Marthae), frančiškanske knjižnice sv. Ane (Bibliotheca Sanctae Annae), rokopisno

29

zbirko (Collectio codices et manuscripta), knjižni fond družine Grisoni in zbirko redkih knjig
Rara (Collectio Rara) (11; 63; 67).
V zadnjih letih poteka vzporedno z digitalizacijo arhivskih gradiv tudi digitalizacija in
dostopnost na spletu bogatih vsebin domoznanskih zbirk, ki vključujejo gradivo, ki je stoletja
nastajalo na področju knjižnice. Tako postane tudi izredno bogata pisna knjižna dediščina,
hranjena na Domoznanskem oddelku Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper odprta
javnosti (63).
Vsi ti mejniki zadnjih dvajsetih let so pomembni za trenutno bogato intenzivno
mednarodno in interdisciplinarno znanstveno raziskovanje naše zgodovinske preteklosti in s
tem povezovanje z drugimi sredozemskimi deželami. To pa omogoča zaščito, kritično
poznavanje in predvsem približevanje naše kulturne dediščine javnosti.
Prav v tem zadnjem obdobju se pojavlja zanimanje zgodovinarjev tudi za področje
medicine in v zadnjih nekaj letih nastajajo in se objavljajo posamezne poglobljene znanstvene
študije, ki pomagajo pri ustvarjanju slike o razvoju medicine in javnega zdravja na področju
Istre.
V dolgem raziskovalnem obdobju je bilo pregledano zelo obsežno in težko dostopno
zgodovinopisje o Istri. Delo je bilo olajšano le zadnjih nekaj let, ko je gradivo dostopno tudi
na spletu.
4.2.3.2 Problematika sekundarnih virov
•

Sekundarni viri se nahajajo v polihistoričnih razpravah in zapisih od začetka 19.
stoletja do danes in so delo predvsem italijanskih zgodovinarjev Schiavuzzija in
Stancovicha ter sodobnih zgodovinarjev in zgodovinarjev medicine Glesingerja,
Fattija, Grmeka, Belicze, Kramarja in drugih. Novejša literatura je skromna.

•

Obstoječe polihistorične razprave in zapisi, ki večinoma izvirajo s konca 19. stoletja, v
glavnem uporabljajo sekundarne vire, ki se v marsičem oddaljujejo od izvirnih
arhivskih gradiv.

•

Dosedanji zapisi so neredko pavšalni, premalo natančni ali celo kontradiktorni.

•

Mestoma so interpretacije nemedicinskih piscev o boleznih in razvoju zdravstva zaradi
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nepoznavanja medicine tudi nepravilne.
•

Zahtevano je upoštevanje in kritično vrednotenje spoznaj obstoječih zgodovinskih,
medicinskih in izjemno redkih zgodovinskomedicinskih in polihistoričnih raziskav.

•

Prav

analiza

nepravilnosti

objav

in

njihova

reinterpretacija

zgodovinskomedicinskim znanjem je izvirna v zastavljeni raziskavi.
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s

sodobnim

5

REZULTATI

5.1 Uvod
Na osnovi arheoloških najdb lahko sklepamo o poselitvi Istre že v prazgodovini.
Najdbe o poselitvi širšega koprskega zaledja kasneje nastalega otoškega mesta Koper pa
segajo v čas srednje bronaste dobe 2. tisočletja pr. n. št., v čas kaštelirske kulture ilirskega
plemena Histrov.
Prvi zapis o antični naselbini z imenom Aegida zasledimo pri rimskem zgodovinarju
Pliniju (2; 3; 5).
Mesto na otoku naj bi ustanovili Rimljani po okupaciji Istre v 2. stoletju pr. n. št.
(178/177 pr. n. št.) in mu vladali šest stoletij in pol. Po številnih kozjih stajah na otoku so ga
poimenovali Capris, Insula Capritana, v prevodu kozji otok. Po krajši prevladi vzhodnih
Gotov se je mesto preimenovalo v Iustinopolis in postalo pomembna kulturna in trgovska
strateška točka bizantinskega cesarstva (2; 3; 5).
Po krajši prevladi Langobardov in Frankov so Slovani začeli prodirati v zaledje otoka
in ga v 6. stoletju tudi naselili. O njihovi naselitvi priča Listina o Rižanskem zboru (Placitum
in territorio Caprense) (2).
V času kratkotrajne vladavine oglejskih patriarhov je otoško mesto dobilo obzidje, ki
se je v osnovi ohranilo do 19. stoletja in ostanke vidimo še danes (2; 5). Obzidje je poleg
varovanja občanov pred vdori zavojevalcev v času epidemij odigralo tudi pomembno vlogo
pri izvajanju protiepidemičnih ukrepov.
Leta 1279 je bil Koper priključen Beneški republiki. Nato sledi 500 let beneške
vladavine, vse do leta 1797, ko preide pod Habsburžane.
Benečani so mestu dali italijansko ime Capodistria, ki se je obdržalo vse do danes.
Slovenska inačica je danes Koper. Razvili so ga v pomembno trgovsko pristanišče (močnejše
od Trsta) in mu dodelili vpliven položaj na območju Istre. Mesto je bilo vedno na križišču
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transevropskih poti, povezujoč vzhod, zahod, sever in jug, z bogatim gospodarskim,
družbenim, kulturnim in znanstvenim življenjem.
Koper je predstavljal aktivni del zgodovine Beneške republike (697–1797), ki je v
obdobju največjega vzpona predstavljala velik presežek v znanosti in umetnosti takratnega
srednjeevropskega oz. evro-sredozemskega prostora.
Prav zaradi osrednjega položaja v gospodarskem, kulturnem in političnem razvoju
istrskih mest so bili ustvarjeni pogoji za razvoj posameznika, medicinske stroke in misli, zato
so lahko dosegli visoko raven komunalne in javnozdravstvene oskrbe prebivalcev. Zdravniki
in kirurgi, ki so delovali v Kopru, so se šolali na najuglednejših medicinskih šolah tistega
časa. To sta bili Univerza v Bologni, ustanovljena leta 1088 (prva na svetu), in Univerza v
Padovi, ustanovljena leta 1222. Posamezniki so z dobrim znanjem in kliničnimi izkušnjami
prihajali delat v Koper. Nekateri koprski zdravniki so postali celo profesorji na tujih
univerzah. Specifično delo na koprskem otoku je zdravnikom in kirurgom predstavljalo še
poseben izziv v boju z boleznimi in epidemijami.

5.2 Razvoj zdravstvene misli in prakse v Kopru do konca 17. stoletja
5.2.1 Splošno
Prve sledi, povezane z medicino v mestu Koper in njegovi okolici, zasledimo v zapisih
starih zgodovinopiscev in kronistov in segajo v čas priseljevanja južnih Slovanov v 6. stoletju.
Medicina Slovanov je bila avtohtona, primitivna in je temeljila v glavnem na magiji oz.
čarovništvu. Ob postopni asimilaciji Slovanov s tamkajšnjimi ilirsko-rimskimi staroselci se je
spreminjala tudi njihova medicinska praksa. V času med 7. in 12. stoletjem je v njej
prevladovala samostanska medicina, med katero so se vpletali elementi bizantinske in arabske
medicine (32). Po priključitvi Kopra Beneški republiki leta 1279 sledi 500 let beneške
vladavine in z njo obdobje hitrega gospodarskega in kulturnega razcveta mesta, razvoja javne
infrastrukture ter zdravstvene misli in prakse.
Beneška republika je imela za tedanje čase napredno urejeno zdravstveno službo. Leta
1181 so zakonsko določili dolžnosti zdravnikov, leta 1368 so dovoljevali javne avtopsije v
študijske namene. Sredi 13. stoletja so jasno razmejili zdravniško in lekarniško dejavnost (83)
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in v 14. stoletju že imeli svoje lekarne. Med letoma 1348 in 1632 je bilo v Benetkah dvanajst
epidemij kužnih bolezni. Leta 1348 so proti njim v Benetkah uvedli posebno Komisijo treh
modrecev (Proveditori alla Sanità) (20), ki je nadzirala širjenje kužnih bolezni. V Kopru so
podobno komisijo uvedli šele leta 1578 kot Komisijo zdravstvenih nadzornikov. Delo te
komisije se je postopoma širilo: zbirali so podatke o gibanju epidemij, omejevali gibanje
prebivalcev, ustanavljali lazarete, nadzirali pomorsko plovbo in o njih poročali v Benetke.
Renesančni čas je prinesel v družbo znanost in umetnost, nove poglede na stvarnost in
človeka, pa tudi nova spoznanja. Racionalni pristop k znanosti, nove metode raziskovanja in
eksperimentalno delo so postali gibalo razvoja. Z uvedbo kvantitativnih znanstvenih metod je
postala znanost metrična in so se naravoslovne znanosti začele oddaljevati od filozofije.
Številna znanstvena odkritja, še posebno odkritje tiska, so pospešila širjenje znanja med
ljudmi. S kvantifikacijo je tudi medicina začela iskati nove metode preučevanja bolezni in
zdravljenja in prišla do spoznanj, da nalezljive bolezni prenašajo nevidne klice (G. Fracastoro
– začetnik epidemiologije), da kri kroži (W. Harvey), da v človeškem telesu potekajo kemični
procesi (Paracelsus – začetnik iatrokemije), da se da meriti telesno temperaturo, človeka
tehtati, meriti klimatske vplive na človeka, kot sta vlaga in gibanje zraka (Koprčan Santorio
Santorio – začetnik iatrofizike). Mikroskopsko raven preučevanja človeškega telesa in
njegovih funkcij pa je prineslo odkritje mikroskopa (A. van Leeuwenhoek).
V 14. in 15. stoletju se je zdravstveno delo v Kopru okrepilo. Novo znanje in
medicinsko prakso so prinašali različni zdravniki in kirurgi. Leta 1478 so v Kopru osnovali
prvo akademijo, naslednjo pa leta 1553 (84; 85; 86; 87). Med 13. in 15. stoletjem je bil Koper
komunalno dobro urejen. Na visoki ravni so delovale javna zdravstvena oskrba, splošna
higiena ter oskrba s pitno vodo in prehrano. Mesto se je z različnimi ukrepi, ki so kasneje
prešli v zakone, organizirano zoperstavljalo epidemijam kuge in malarije ter se spoprijemalo s
prostitucijo in alkoholizmom. Natančno so bili urejeni tudi pokopi umrlih (19). Prenaseljeno
mesto za obzidjem, ki je v 16. stoletju štelo tudi do 8.000 prebivalcev, so večkrat opustošile
vojne, kuga in malarija ter spremljala obdobja revščine in lakote. V samostanih Kopra so v
13. in 14. stoletju odprli prva karitativna zatočišča – hospicije in kasneje hospitale (leta 1245
sv. Nazarija ter leta 1359 sv. Marka).
Do prihoda prvih šolanih kirurgov so manjše zdravstvene posege (zdravljenje ran,
puljenje zob, puščanje krvi …) opravljali domači brivci (barbieri). Iz njihovih vrst so kasneje
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izšli kirurgi. Od 14. stoletja sta v mestu delovala eden ali dva plačana zdravnika (medicus
physicus). Odprli so prve lekarne, pričeli izvajati prve protiepidemične ukrepe pred
nalezljivimi boleznimi in sprejeli pravila delovanja karantene (24).
Koper so poleg malarije in kuge prizadele še druge epidemije nepoznanih bolezni, ki
so jih imenovali s skupnim imenom peste (kuga) (37). Zanesljivo so bile med njimi črevesne
bolezni, kot npr. kolera, tifus, dizenterija in tudi druge. Kuga je najhuje pustošila v letih 1553
in 1554, ko se je število prebivalcev zmanjšalo z 8.000 na 2.300. V tistem času je
prevladovalo mnenje, da epidemije povzročajo miazme in da je kuga posledica slabega zraka
iz močvirij, ki so obkrožala del Kopra (19; 20; 24). Higienske in zdravstvene razmere so bile
neurejene. Edini mestni zdravnik Leonardo Zarotto je tedaj v strahu pred kugo z, dovoljenjem
oblasti zbežal v Benetke, ker ga pogodba ni obvezovala zdraviti obolelih (19; 24). Epidemija
je v mestu pustila hude posledice, ljudje so bili nemočni, zato je beneški senat sprejel nekatere
ukrepe pomoči in ustanovil različne karitativne ustanove za meščane Kopra (24). V Kopru in
Istri je v preteklosti poleg kuge pustošila tudi malarija, ki je po prenehanju epidemij kuge v
17. stoletju ostala osrednja težko obvladljiva bolezen vse do 20. stoletja (88). Izmed vseh
kužnih bolezni je malarija epidemiologe v Istri najbolj zaposlovala trudili so se za njeno
preprečevanje in obvladovanje ter jo tudi v precej podrobno popisali (21; 26; 52).
5.2.2 Pravni red in mestni statuti
V času Beneške republike je bila meščanom dovoljena notranja avtonomija z lastnim
mestnim svetom in beneškim načelnikom (podestà) na čelu. Načelnika je volil beneški veliki
svet (Maggior Consiglio). Znotraj svoje samouprave so imeli urejeno lastno upravno in sodno
oblast. Vendar je bila mestna oblast v glavnem skoncentrirana v rokah najvplivnejših mestnih
plemiških družin. Njihove poskuse samovlade in večje moči v rokah mesta pa je venomer
nadzirala beneška oblast. Organizirani so bili na osnovi povelj beneškega senata in na osnovi
mestnega statuta, ki je v celoti sledil beneški zakonodaji in je veljal za otoško mesto in tudi
pripadajoče podeželje.
Prvi zapisi omenjajo mestni statut iz leta 1238 in leta 1239, vendar ni ohranjen (4; 13:
159; 43: 15-6).
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Zaradi upora meščanov proti beneški nadvladi leta 1348 je beneška oblast mestu
ukinila samoupravo in veljavnost statuta vse do leta 1394 (13: 108). Nato se je statut
spreminjal in prilagajal ter bil z dokončnimi odločbami sprejet leta 1423.
Novi statut je bil popolnoma prirejen po zgledu beneškega. Reguliral je vsa področja
mestnega življenja razen kazenskega prava. Na tem področju je sodil od beneške oblasti
izvoljeni podestat in to izključno po veljavnem beneškem kazenskem pravu (4: 77). V ostalih
istrskih mestih so še vedno lahko sodili po pravilih domačega prava (9; 43; 89). Statut iz leta
1423 je tako ostal v veljavi vse do konca vladavine Beneške republike.
Francesco Majer je leta 1926 ta rokopisni kodeks iz leta 1380 zapisal na seznam v
svojem Dodatku k popisu starega mestnega občinskega arhiva do leta 1800 (Appendice all̕
Archivio Antico di Capodistria fino all̕ anno 1800) pod oznako 106a kot Liber Statutorum
civit. s. Justin. s 1380. Manoscritto originale con lettere miniate (70: 106a). Ta najstarejši
ohranjeni originalni statut mesta Koper iz leta 1380 je bil skupaj z vsebino Starega mestnega
občinskega arhiva leta 1944 v zabojniku številka 53 odpeljan v Italijo. Vsebina tega zabojnika
še danes ni dostopna za javnost (9). Najstarejši dostopni rokopisni kodeks oz. statut mesta
Koper iz leta 1423 se nahaja v Državnem arhivu na Reki (73).
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Slika 8: Pogled na najstarejši koprski statut iz leta 1423
(vir: Državni arhiv Rijeka, Hrvaška; 276 Statut općina, K-3, št. 8, Statutarium)

Napisan je v latinici, ročno, z v barvah izpisanimi črkami, in obsega štiri knjige, ki so
razdeljene na poglavja. V 47 poglavjih prve knjige so določila glede kaznovanja in varovanja
meščanov, o trgovini in financah. V drugi knjigi je 54 poglavij o civilnih zadevah. Tu
najdemo tudi določila, ki zadevajo skrb za javno zdravje. V tretji knjigi je 52 poglavij o
obrteh in mestni upravi. V četrti knjigi pa je 41 poglavij o kmetijstvu (9; 13; 43; 73).
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Sliki 9 in 10: Reprodukcija originalne platnice rokopisa in prve strani prve knjige mestnega kodeksa iz leta
1423, hranjenega v hrvaškem Državnem arhivu na Reki
(vir: Državni arhiv Rijeka, Hrvaška; 276, Statut općina, K-3, št. 8,
Statutorum Communitatis Justinopolis, Venice, 1423) (73)

Leta 1688 so še veljavnemu statutu iz leta 1423 dodali še eno tiskano knjigo
dokumentov (Litterae Ducales, terminationes et Partes Continentur), zbranih od leta 1349 do
leta 1668, delno v italijanskem in delno v latinskem jeziku.
Izvode tega prvega tiskanega statuta iz leta 1668 hranijo v Domoznanskem oddelku
Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper (90), v Pokrajinskem muzeju Koper (91) in v
Pokrajinskem arhivu Koper (71).
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Slika 11: Kazalo vsebine prve knjige prvega tiskanega statuta mesta Koper iz leta 1668
(vir: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v Kopru, Domoznanski oddelek, sig. D 15000)

To so izredno pomembni in izredno redki primerki zadnje tiskane izdaje statuta vse do
leta 1993, ko je pravni zgodovinar Lujo Margetić skupaj s Centrom za zgodovinske raziskave
v Rovinju (Centro di ricerche storice di Rovigno) in Pokrajinskim arhivom Koper izdal
pomembno in obsežno znanstveno publikacijo, prirejeno izdajo koprskega statuta z naslovom
Statut koprskega komuna iz leta 1423 z dodatki do leta 1668 (9; 43; 92: 128-29).
Publikacija vsebuje na začetku dolg strokovni predgovor v slovenskem in italijanskem
jeziku, nato sledi v latinskem jeziku prepis prvih štirih knjig koprskega statuta iz leta 1423,
hranjenega v Državnem arhivu na Reki, in na koncu še preslikava pete tiskane knjige, ki
vsebuje zbrane dokumente v delno italijanskem in delno latinskem jeziku od leta 1423 do leta
1668 (92).
Margetić meni, da žal edicija ni popolna, ker ne vsebuje statuta iz leta 1380, ki je bil
leta 1944 odpeljan v Italijo in še danes ni vrnjen in dostopen javnosti (43).
To je zelo pomembna izdaja, ki ohranja in javnosti približa tako pomembno pisno in
tiskano kulturno dediščino, še posebno, ker ni bilo nobene tiskane ali druge izdaje statuta vse
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od leta 1668. Statut je pravno izredno natančno urejal vsa področja družbenega življenja, tudi
področje zdravstva in daje jasno sliko takratnega časa.
5.2.3 Javna infrastruktura in skrb za javno zdravje
Iz starih zapisov lahko razberemo, da je mestna uprava že zelo zgodaj pokazala skrb
za javno zdravje, za urejenost mesta in za oskrbo svojih meščanov s pitno vodo in hrano.
Mesto na otoku je za razliko od ostalih mest že v 13. stoletju imelo dobro komunalno ureditev
in javno infrastrukturo. Mestne oblasti so v začetku samostojno, kasneje pa po vzoru in ukazu
Benečanov, izdajale številne izredno stroge predpise in odredbe, zbrane in izdane znotraj
mestnih statutov, ki so urejali prav vsa področja družbenega življenja. S številnimi predpisi in
kasneje zakoni so urejali tudi vsa področja, ki so bila pomembna za zdravje prebivalcev
znotraj obzidja na otoku in tudi za živelj v zaledju mesta. Veliko predpisov se je nanašalo na
javno zdravstvo. Z njimi so urejali oskrbo meščanov s pitno vodo, hrano, definirali so mesta
in način pokopa umrlih, regulirali in definirali organizacijo zdravstvene službe, obveznosti in
plačilo zdravstvenih delavcev, delovanje zdravstvenih ustanov, zatočišč, hospitalov, lekarn in
izolacijskih lazaretov. S posebnimi predpisi so se borili tudi proti alkoholizmu in prostituciji.
V boju z različnimi boleznimi in epidemijami so izdajali izredno stroge protiepidemične
predpise in po potrebi dodatne izredne odredbe (5; 93). Večina teh predpisov je izdanih
znotraj mestnih statutov.
Pravnik, arheolog, zgodovinar, utemeljitelj domoznanstva na področju Istre in Trsta,
dr. Pietro Kandler (1804–1872) je zbiral arhivske vire, dokumente in gradivo od antike do leta
1526 in jih zbral, uredil in izdal v svojem obsežnem delu, zbirki z naslovom Codice
diplomatico istriano (1846–1852) (19; 80; 81). Kodeks je vseboval tudi napake pri prevajanju
iz poklasične latinščine, napake pri prepisovanju izvirnih dokumentov in mestoma tudi pri
navajanju datumov, vendar je bil kljub temu pomembno vodilo nadaljnjim raziskovalcem in
zgodovinarjem pri iskanju, preučevanju in urejanju izvirnega arhivskega gradiva s področja
Istre, ki so ga leta 1986 izdali v dopolnjeni in popravljeni obliki, dostopni tudi širši množici
raziskovalcev (19). V njem najdemo tudi dokumente, ki jih je v tem obdobju izdala koprska
mestna oblast.
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V obdobju gospodarskega razcveta v 15. stoletju je imelo mesto že urejen vodovod,
vodnjake, cisterne, skladišče za shranjevanje žita, špital, apoteko, zatočišče, lazaret in plačane
zdravstvene delavce (5; 93).
Srednjeveško mesto na otoku je bilo gosto in strnjeno pozidano znotraj obzidja vse do
morja. Hiše so bile strnjene druga ob drugi, ulice so bile ozke, dvorišča majhna. Palače okrog
glavnih trgov so bile razkošne. Meščani, Romani in poromanjeni prebivalci znotraj obzidja,
so živeli zelo razkošno in so se predajali številnim užitkom. V zapisih sta omenjana tudi
alkohol in orgije (5).
5.2.3.1 Oskrba s hrano
Da bi mestne oblasti meščanom v prenaseljenemu mestu zagotovile zadostne količine
hrane, so izvajale številne ukrepe in izdajale številne odredbe o načinu dobave in delitve
hrane.
Že leta 1349 so na mostu med kopnim in mestom v utrdbi Levji grad uredili mlin za
žito (5).
V ta namen so leta 1392 zgradili fontik (fontico), zgradbo za shranjevanje žita, iz
katere so ga v primeru lakote delili lačnim prebivalcem (3). Prenovili so jo leta 1460. Nahaja
se na današnjem Trgu Brolo, pročelje pa ji krasijo grbi za mesto posebno zaslužnih meščanov
(94; 95: 19).
Meščanom v prenaseljenemu mestu je hrano, in s tem obstoj, s svojim delom v celoti
omogočalo predvsem slovansko prebivalstvo: ribiči, solinarji in kmečki živelj v okoliških
krajih. Na trgu ob glavnih vhodnih vratih (danes Prešernov trg in vrata Muda) je bilo
zbirališče kmetov (paolanov, kolonov) in središče trgovanja. Tu so prodajali kmetje, ki so iz
zaledja vsakodnevno v mesto tovorili moko, žito, sir ter les in železo, v zaledje pa odvažali
vino, sol in olje. Mestu so glavni vir dohodka vse do leta 1834 predstavljale soline, kjer so
delale v glavnem ženske. Možje so bili ribiči in kmetje (5).
Kmetje, koloni so morali oddati mestu sedmino pridelka (5). Vsakodnevno so morali
tovoriti hrano v mesto.
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Znotraj mesta so tako v obdobju spravljanja poljščin namenoma organizirali
improvizirana začasna prebivališča in odprli tudi špital za tujce, reveže in romarje, ki so tako
lahko pomagali na poljih (94: 7).
V času vojn in epidemij kuge in drugih bolezni je bilo zdesetkano predvsem
prebivalstvo v zaledju, zato je v prenaseljenem mestu znotraj obzidja primanjkovalo hrane in
zato so sledila dolga obdobja lakote in revščine. Zaradi tega so beneške oblasti namenoma
naseljevale opustošene okoliške kraje z novimi, pretežno slovanskimi, prebivalci, ki so bili
večinoma iz tedanje beneške Dalmacije (5; 94).
5.2.3.2 Oskrba s pitno vodo
Oskrba s pitno vodo na otoku je prvotnim naseljencem in kasneje mestnim oblastem
od nekdaj pomenila velik izziv.
Prvi znani zapisi o tem sežejo v leto 1296, ko je mestni župan dal popraviti že
obstoječi inovativni sistem, ki je na otok dovajal pitno vodo (3).
Po uničenju v vojni so ga v letih 1391 do l393 spet obnovili. Pitno vodo, ki je pritekala
iz okoliških gričev, so zbirali v dolini (na mestu današnje tehniške gimnazije in nekdanje
tovarne Tomos) in jo po lesenih žlebovih, zakoličenih v blato močvirne lagune, ki se je
nahajala med otokom in kopnim, iz kopnega varno speljali znotraj obzidja na trg, kjer so jo
zbirali in zadrževali v javnem vodnjaku. Prvi zapisi o vodnjaku so iz leta 1432. Vodnjak je dal
zgraditi mestni župan Lorenzo de Ponte. V zahvalo so po njem poimenovali trg (Piazza del
Ponte) in kasneje ob prenovi vodnjaka leta 1666 dali vodnjaku današnjo obliko beneškega
mostu (3; 5). Trg (današnji Prešernov trg, na katerega še danes vodijo ena od glavnih vrat –
vrata Muda – delno ohranjenega obzidja) je bil pomembno središče mestnega življenja in
trgovanja paolanov s hrano in drugimi izdelki (3; 96). Vodnjak je bil prebivalcem mesta vse
do leta 1898 glavni vir pitne vode.
Iz razpršenih zapisov je razvidno, da so v 15. stoletju mestne oblasti še posebno veliko
pozornosti namenjale prav oskrbi s pitno vodo. Zajemali so jo iz cistern in vodnjakov, v
katerih so zbirali kapnico. Gradili so zbiralnike, cisterne in vodnjake, ki so jih postavljali na
sredino trgov, samostanskih in drugih dvorišč.
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Tak vodnjak v značilno gotskem slogu iz leta 1418 še danes stoji znotraj dvorišča
palače Carli (3).
Leta 1484 je mestni župan Marino Bonzio dal zgraditi dva iz celega kamna izklesana
baročna vodnjaka na glavnem trgu (ki še danes krasita Trg Brolo) (19), leta 1485 pa še en
velik zbiralnik za vodo (13).
V 16. stoletju, proti koncu obdobja velikega gospodarskega razcveta, je bilo mesto
izrazito gosto poseljeno in je štelo okrog 8.000 – 10.000 prebivalcev (navedbe o številu se v
starih zapisih ponekod razlikujejo), zato dotedanja oskrba s pitno vodo ni bila zadostna.
Beneški Veliki svet (Consiglio maggiore) je tako leta 1563 izdal odredbo o obvezni
izgradnji rezervoarjev za vodo, cistern in vodnjakov nad njimi v sredini vseh 11. mestnih
četrti (5). Veliko od njih (večinoma gotskih in baročnih stvaritev) je na sredini samostanskih
dvorišč, dvorišč palač in trgov ohranjenih vse do danes.
V tem obdobju je znani mestni arhitekt Bartolome Costa Sbardilini zgradil številne
cisterne in po njih tudi dobil nadimek Bartolomeo delle cisterne (94: 22).
Italijanski zgodovinar Nicolo Manzuoli je leta 1611 v svojem delu Novi opis pokrajine
Istre (Nova descrittione della provincia dell’Istria, 1611) natančno opisal, kako se je takratno
mesto Koper oskrbovalo z vodo. V oddaljenosti dveh milj od mesta naj bi izvirala dragocena
voda, ki je pod zemljo po kamnitem jašku pritekla pod kraj, imenovan Colonna. Od tod naj bi
bile speljane lesene cevi pod morjem vse do otoka in do različnih delov mesta (97). Te cevi so
pri novejših arheoloških izkopavanjih tudi našli. Omenjeni vodovod je za tiste čase izjemen
gradbeni dosežek. Manzuolijevo originalno delo se nahaja v Državni knjižnici v Rimu
(Biblioteca Nacionale Centrale di Roma) (98). V njem je natančno opisal Istro in zapisal
kratke biografije pomembnih istrskih oseb.
5.2.3.3 Pokop umrlih
5.2.3.3.1 Pisni viri
Temeljni vir podatkov o pokopališčih in pokopavanju v mestu v raziskovanem
obdobju je delo Gedeona Pusterle iz leta 1886 z naslovom Il santuario della Beata vergine
delle Grazie (96; 99: 3, 16).
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Pomembni mestni možje, člani plemiških družin in cerkveni dostojanstveniki so bili v
Kopru vse do leta 1806 pokopani v svojih grobnicah (sepolcreto dei Nobili di Capodistria) v
cerkvi sv. Frančiška (S. Francesco) ob frančiškanskem (Frančiškani so bili prvi in glavni
cerkveni red v mestu vse od leta 1260) minoritskem samostanu v mestu (96). Danes se
cerkvica nahaja na Martinčevem trgu v objemu dveh gimnazij.
Pokope imenitnežev znotraj mestnega obzidja je v začetku avstrijske nadvlade leta
1806 z odlokom prepovedal avstrijski župan Angelo Calafati (1765–1822) zaradi epidemiji
tifusa, ki so jo med meščane prenesli oboleli francoski vojaki. Da bi preprečili širjenje bolezni
v mesto, je določil mesto vseh pokopov za vse na pokopališču na travniku na obali ob
semedelski cerkvici. Od takrat dalje so umrle z ladjami vozili na obalo na semedelsko
pokopališče. To je bil le eden izmed njegovih proti epidemičnih ukrepov. V ta namen je dal
izseliti trgovsko središče paolanov iz mesta na svoja polja ter v borbi proti malariji ukazal
izsušiti zamočvirjene soline (99).
Židovsko pokopališče se je nahajalo ob cerkvici sv. Justa (v današnji Kreljevi ulici)
(96; 99).
Podrobnih zapisov o pokopih kmečkega prebivalstva v zaledju in natančnih zapisov o
pokopih ostalih prebivalcev v samem mestu znotraj obzidja ni. Šele novodobna arheološka
izkopavanja so naletela na številna grobišča in grobnice polne človeških okostij ob številnih
mestnih cerkvah in njihovi okolici.
Po nekaterih starih zapisih so na travniku ob obali, nasproti otoškemu mestu, že v 14.
stoletju pokopavali umrle zaradi kuge (5; 19; 100). Ker je s tega področja vodila ozka
bližnjica (latinsko semitella) čez hrib sv. Marka proti piranskim solinam, je kasneje dobilo po
njej tudi ime Semedela (99: 16).
Številne epidemije kuge in drugih bolezni so zdesetkale mestno in predvsem zaledno
prebivalstvo. To je povzročalo velike organizacijske in prostorske težave pri pokopu velikega
števila umrlih v relativno kratkem času.
Tako so uradno v 17. stoletju uredili še dve pokopališči, in sicer zgoraj omenjenega v
Semedeli ter ob bolnici (Lazaretu) v Rižanu (današnji Bertoki).
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Tudi v obdobju zadnje epidemije kuge v letih 1630–1631, ko je umrlo 1927 ljudi in so
mrliče z ladjami prevažali z otoka na obalo, so jih 1831 pokopali na pokopališču ob cerkvici v
Semedeli ter 96 ob bolnici (Lazaretu) v Rižanu (5; 93). Če ponazorimo obsežnost posledic, je
v mestu znotraj obzidja leta 1619 živelo osem tisoč prebivalcev, v opisani epidemiji pa jih je v
dveh letih umrlo skoraj 2.000 (42).
Zato so meščani ta kraj 4. aprila 1631 postavili pod zaščito Blažene Device milosti
(della Beata Vergine delle Grazie) (99: 3) ter ga 23. avgusta 1639 njej tudi posvetili in izdali
odločbo o gradnji romarske cerkvice.
24. 4. 1640 so na njem postavili skromno cerkvico (della Beata Vergine delle Grazie)
in jo v letih 1630–1631 obzidali s skromnim zidom, ki naj bi preprečil živalim in ljudem hojo
po okuženih grobovih. Tako so na tem pokopališču začeli poleg Koprčanov pokopavati še
umrle prebivalce iz okoliških krajev (od Čenturja do Viližana) ter vse umrle od kuge in
kasneje tudi od drugih bolezni (kolera, malarija, tifus) (95). Današnja še vedno aktualna
Cerkev Marije od zdravja – Semedela je dokončno podobo v obliki latinskega križa dobila v
19. stoletju. V njej so v sarkofagu ohranjeni tudi ostanki škofa Bonifacija de Ponte.
Na pokopališču v Semedeli so prenehali s pokopi leta 1811, ko so uredili novo
pokopališče v Škocjanu pri Kopru, na katerem pokopavajo še danes (99).
Na pokopališču v Rižanu (danes Bertoki) so ob cerkvici Vnebovzetje Marije Device,
zgrajene v 12. stoletju, prav v letih 1630–1631 začeli pokopavati umrle zaradi kuge v bližnji
bolnici – Lazaretu (5; 93). Zaradi protiepidemičnih ukrepov so pokopališče obzidali z zidom,
da bi preprečili hojo po okuženih grobovih in s tem širjenje bolezni. Kasneje so na njem
pokopavali tudi prebivalce iz okoliških krajev, od Debelega Rtiča, Škofij, Čežarjev, sv.
Ubalda do Montinjana. To pokopališče je v rabi še danes.
5.2.3.3.2 Arheološke najdbe
Številni članki in zapisani izsledki vseh novodobnih arheoloških izkopavanj in
raziskovanj pa v glavnem potrjujejo zelo skromne arhivske vire in pisne zapise o pokopih v
mestu in okolici.
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V novejšem obdobju, v času intenzivne gradnje in obnove mesta, so predvsem v
okolici cerkva večkrat naleteli na številne grobove s človeškimi kostmi in drugimi najdbami.
Taka najdišča so na mestu današnje telovadnice oz. na dvorišču nekdanjega kapucinskega
samostana, v cerkvi sv. Klare (44), na Trgu Brolo, pred današnjo pravoslavno cerkvijo oz. na
trgu nekdanje cerkve sv. Marte. Marsikje so bile marsikje naključne najdbe stroki večkrat
zamolčane. Tako neraziskano najdišče je bilo ravno na mestu nekdanjega pokopališča v
Semedeli.
Z novimi načrtnimi arheološkimi izkopavanji in najdbami se potrjuje teza o številnih
grobiščih, ki so v mestu ob cerkvah nastajala med 12. in 15. stoletjem.
Tako so leta 1980 v glavnem pod vodstvom Pokrajinskega muzeja v Kopru in pod
strokovnim vodstvom arheologa Mateja Župančiča okrog mestne stolnice našli in preučili še
eno grobišče. Kasnejše arheološko izkopavanje leta 2001 izza stolnice okrog rotunde
Karmelske matere božje pa je potrdilo obstoj srednjeveškega pokopališča (Cimitero della
Cattedrale), ograjenega z zidom, zraven njega pa še pokopališče ob cerkvi sv. Blaža. Številni
naknadni pokopi so uničili predhodne. Tako so pod grajenimi grobnicami z ohranjenimi
kostmi našli še starejše grobove iz rimskih časov (101: 74-5).
Na današnjem Martinčevem trgu ob cerkvi sv. Frančiška so prav tako novejše
arheološke raziskave grobišča, grobnic in ohranjenih skeletov pokazale na kontinuiteto
pokopa na tem mestu vse od pozne antike do 18. stoletja. Kot zanimivost so sočasne
osteoarheološke raziskave pokazale različnost v anatomski strukturi moških in ženskih teles in
pokazale različni položaj v družbi. Razvitost moških teles je bila enakomerna, medtem ko je
mogoče na osnovi različne razvitosti pritrdišč mišic pri ženskah sklepati o posledicah težkega
fizičnega dela. Na sedmih telesih so našli tudi zanimive patološke spremembe (101: 75).
Manjše grobišče so arheologi raziskali ob naključni najdbi pri gradnji pod
poznoantičnim objektom na današnji Vrtni ulici 4 (101: 75).
Bodoča arheološka izkopavanja in najdbe bodo skupaj s starimi zapisi o tem in zapisi
v mrliških knjigah pomagala sestaviti popolno sliko o številu, načinu, mestih in razlogih
pokopa umrlih v mestu Koper v obravnavanem obdobju.
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Na starem načrtu mesta Koper (Capodistria) v času koprskega župana Bernarda
Malpiera z dne 1. avgusta 1619 je prikazana panorama otoškega mesta iz 17. stoletja, gledana
iz zaledja, kjer se je nahajalo mestno pokopališče v Semedeli, kamor so v času epidemij
pokopavali žrtve kužnih bolezni. Obzidje, ki je v celoti obdajalo mesto, je bilo dolgo 2525 m
in je bilo daljše od takratnega obzidja Dubrovnika. Vidna je shema Levjega gradu iz leta 813.
Posebno so začrtane tudi cisterne za vodo in Fontico za shranjevanje žita na današnjem Trgu
Brolo (102). Načrt z naslovom Pianta di Capod ̕ Istria je izdelal Giacomo Fino (57). Original
se nahaja v Državnem arhivu v Benetkah.

Slika 12: Star načrt mesta Capodistria v času koprskega župana Bernarda Malpiera iz 1. avgusta 1619
(vir: Giacomo Fino: Planta di Capod Istria, Archivio di stato di Venezia, ASV)

5.2.4 Organizacija javnozdravstvene službe in zdravstvena zakonodaja
Od nekdaj so mestne oblasti urejale in imele nadzor nad organizacijo vseh področij
družbenega življenja, med njimi je bila tudi skrb za zdravje svojih meščanov.
Tako v predpisih iz rimskega obdobja že zasledimo samostojnost mestne uprave pri
skrbi za zdravje svojih meščanov ter že jasno definiran institut zdravnika, kirurga in babice.
Kasneje, v obdobju krščanstva, je nadzor nad zdravstvenim varstvom meščanov
prevzela cerkvena oblast, ki je pred skrbjo za bolnika na prvo mesto postavila zaščito svojega
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premoženja in javne varnosti ter s predpisi strogo definirala dolžnosti od zdravstvenih
delavcev do organov pregona in sodišč.
Od 13. stoletja je mesto samostojno urejalo nadzor z različnimi predpisi in odredbami,
zbranimi v mestnih statutih, ki so natančno urejali področje zdravstvenega varstva
prebivalstva, dolžnosti zdravstvenih delavcev, področje sanitarno-higienskega nadzora in
protiepidemičnih ukrepov v želji po zaščiti prebivalstva in tako posredno tudi po zaščiti
pomorske trgovine in prometa. Ohranjenih navedb o tem ni veliko.
V 15. stoletju beneška uprava prevzame popoln in enoten nadzor nad organizacijo
javnozdravstvene službe na območju celotne Beneške republike in s tem tudi istrskih mest in
Kopra.
Benetke so razvijale svoj posebni organizacijski sistem, ki je v 16. stoletju prerasel v
državno zdravstveno službo, razdeljeno na civilni in pomorski del. V vrhovnih zdravstvenih
inštitucijah, ki so imele sedež v Benetkah, ni bilo zaposlenih zdravstvenih delavcev (29).
Vrhovni nadzorni zdravstveni organ, t. i. beneška zdravstvena uprava (Supremo
Magistrato alla Sanità), je imel sedež v Benetkah. Njemu je bil odgovoren organ nadzornih
uslužbencev (Sopraprovveditori alla Sanità), pod tem organom pa je bila t. i. zdravstvena
pisarna (Ufficio alla Sanità) (29; 103).
V vsaki beneški provinci sta bili organizirani nadzorni telesi uslužbencev za pomorsko
saniteto (Provveditori di Mare) in civilno saniteto (Provveditori di Terra), ki sta izvajali
odredbe vrhovnih zdravstvenih služb v Benetkah, nadzirali zdravstveno stanje prebivalstva,
izvajali po potrebi protiepidemične ukrepe, sanitarno-higienske ukrepe, nadzirali delo
zdravstvenih delavcev ter izdajali poročila o zdravju in obolevnosti prebivalstva in o vsem
poročali vrhovnemu nadzornemu zdravstvenemu organu (20; 29).
V vsakem mestu sta morala biti zaposlena zdravnik in kirurg, ki ju je potrdil beneški
zdravniški svet (Consiglio dei medici) s sedežem v Benetkah. Od leta 1720 pa so zaposlili
izkušenega in bolje plačanega t. i. prvega zdravnika (primo medico) ter manj izkušenega in
slabšega plačanega t. i. drugega zdravnika (secondo medico) (8; 24). Nadzor nad njimi je
izvajal t. i. nadzorni zdravnik province (protomedico – Proveditore alla Sanità), ki je naprej o
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vsem poročal glavnemu zdravniškemu svetu (Consiglio dei medici), ta pa beneški zdravstveni
upravi (Supremo Magistrato alla Sanità) (29).
Zaradi vojn, bolezni, epidemij in obdobij revščine je v 17. stoletju beneška centralna
zdravstvena oblast vse bolj organizirano skrbela za javno zdravje. S številnimi predpisi in
odredbami je nadzirala in skrbela za preskrbo prebivalstva s pitno vodo, hrano, nadzirala
stanje zdravja in obolevnosti, spremljala gibanje števila prebivalcev, potrjevala in spremljala
delo zdravstvenih delavcev, regulirala izvajanje sanitarno higienskega nadzora ter odrejala in
nadzirala protiepidemične ukrepe.
V obdobju vladavine Benečanov od leta 1279 do leta 1797 je bil v Kopru sedež
centralnega nadzornega zdravstvenega organa (Provveditori alla Sanità) ter sedež glavnega
nadzornega zdravnika (protomedico) za celotno beneško provinco Istro (20; 29; 103).
Koper je tako poleg svojega centralnega upravnega in gospodarskega položaja še
bedel nad delom zdravstvenih delavcev, nad izvajanjem sanitarno-higienskega nadzora in
protiepidemičnih ukrepov ter odigral pomembno vlogo pri organizaciji, nadzoru in izvajanju
zdravstvene dejavnosti na celotnem področju takratne beneške Istre.
5.2.5 Dobrodelne in zdravstvene ustanove
V obravnavanem obdobju je bilo življenje meščanov zelo odvisno od delovanja
številnih dobrodelnih ustanov, ki so bile večinoma pod nadzorom domačega plemstva in
cerkve. V mestu so tako delovale številne bratovščine, skladišče oz. oskrbovalnica z žitom
(fontico), zastavljalnica in hranilnica (Monte di Pietà) ter ubožnice, zatočišča, najdenišnica in
špitali.
5.2.5.1 Prve dobrodelne ustanove: zatočišča, sirotišnice, ubožnice
O zdravstvenih ustanovah na Koprskem v obravnavanem času je ohranjenih malo
podatkov, shranjeni pa so večinoma v zapisih z umetniško in spomeniško vsebino, v analizah
stavbne umetnosti in v kronikah mest (2; 3; 5; 13; 104).
O zdravstvenih ustanovah v času rimske poselitve ni podatkov. Predvideva se, da so
obstajale sirotišnice, podobno kot v drugih krajih tega evropskega prostora. Prvo obliko
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organizirane zdravstvene službe v srednjem veku na Slovenskem najdemo prav v istrskih
mestih. To so bili plačani zdravniki, t. i. fiziki (medicus phisicus, v nadaljevanju zdravniki), ki
so jih redno najele in plačale mestne oblasti, predvsem za sodelovanje pri pregonu,
kaznovanju in zaščiti premoženja ter manj zaradi zdravljenja obolelih. Njihov položaj in
obveznosti so bili strogo določeni. Prvi znani plačan zdravnik je bil Ser Benvenuto, ki je v
mestu zdravil leta 1310 (105: 368).
Druga oblika organizirane pomoči v srednjem veku je nastala iz krščanske miselnosti,
ki je, predvsem od 11. do 13. stoletja, vzporedno s širjenjem civilizacije in z razvojem
blagovnega gospodarstva spreminjala odnos do revščine in dajala vse večji pomen
dobrodelnosti, milosrčnosti in usmiljenju kot poroštvu za zveličanje. Ustanavljali so se
številni cerkveni redovi in bratovščine, cerkvena združenja z nabožnimi in dobrodelnimi
nalogami.
Tako so se v zahodnem krščanskem svetu in tudi v Istri pojavljale prve humanitarne
ustanove, t. i. zatočišča/ubožnice, ki so jih organizirali različni cerkveni redovi in so jih v
italijanskem jeziku poimenovali ospedale, ospitale. Na začetku so to bile le posamezne
sobice, v katerih so ležali bolni svečeniki, nato pa so se razširile in zrasle v prave ustanove, t.
i. hospitale oz. špitale (spitale).
5.2.5.2 Špitali
Špitali, imenovani tudi spitali, hospitali, ospedali ali ospitali so bile ustanove, ki niso
bile namenjene zdravljenju obolelih, temveč so nudile zatočišče in pribežališče v glavnem
pripadnikom nižjega družbenega sloja, onemoglim in bolnim, ostarelim, revnim, prizadetim
od rojstva, tujcem in romarjem. Latinska beseda hospitium pomeni gostoljubje (5; 24: 12631). V različnih arhivskih dokumentih ter delih mlajših in starejših zgodovinopiscev naletimo
na različna poimenovnja teh ustanov (zatočišče, ubožnica, špital, spital, hospital, ospedale,
ospitale), ki so v svoji osnovi bile ustanove za sprejem revežev. To različno poimenovanje se
je oblikovalo skozi dolgo časovno obdobje, skozi stoletja, in je bilo rezultat mešanja več
jezikov, vse od stare do nove latinščine, stare in nove italijanščine, hrvaščine, nemščine in
slovenščine. V nadaljevanju bodo navedene pod skupnim imenom špital.
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Kljub istemu namenu so se v različnih obdobjih te ustanove v istrskih mestih in širše
med seboj razlikovale. Nekatere so nudile več, druge manj. Nekatere so sprejemale tudi bolne,
nekatere pa so bolne zavračale. Ponekod so bile higienske razmere izredno slabe. Ponekod
niso dobivali niti hrane in so zanjo morali prositi ali beračiti. Dobili so le streho nad glavo in
duhovno podporo (24: 128; 96).
V špitale se niso zatekali bolni po zdravstveno pomoč, ker so v tistem obdobju bili vsi
zdravljeni na domu. Bolni in poškodovani so ležali na svojem domu in so se bodisi sami
zdravili ali pa so poklicali na pomoč plačanega mestnega zdravnika, kirurga, brivca ali
babico, če so tako želeli in so to lahko plačali. Od mestnih oblasti plačani zdravniki so sicer
morali zdraviti bolnike na njihovem domu brezplačno.
Čeprav so se špitali postopno spreminjali v bolnice, se je delo v njih vse do 19. stoletja
razlikovalo od načina dela v današnjih bolnišnicah.
O stanju in številu dobrodelnih in zdravstvenih ustanov v Kopru ter predvsem o času
začetka njihovega delovanja lahko razberemo tudi iz natančnega popisa vseh takih ustanov na
področju Istre, ki ga je leta 1803 na osnovi arhivskega gradiva zbral in sestavil I. Erceg (24;
106). Podatki v tem zapisu niso povsem skladni z zapisi drugih zgodovinopiscev, so pa
vseeno pomembni pri izdelavi vtisa o zdravstveni oskrbljenosti prebivalcev Kopra v
raziskanem obdobju.
Tako naj bi (po Ercegu) leta 1803 (to je že izven obdobja, zajetega v raziskavi) v
Kopru delovale naslednje dobrodelne in zdravstvene ustanove:
•

hospital sv. Nazarija za bolne, revne in sirote iz leta 1245,

•

hospital sv. Marka za namestitev in oskrbo osmih revežev iz leta 1323,

•

hospital sv. Antonija za namestitev nekaj revežev,

•

pet majhnih hišic za namestitev nekaj revežev, iz zakladnice družine Grisoni iz leta
1678,

•

bolnica sv. Nazarija s petdesetimi ležišči,

•

štiri mesta za oskrbo, zatočišča, ena sirotišnica za celo Istro in

•

dve ubožnici (24: 128-29; 106: 69).
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5.2.5.2.1 Špital sv. Nazarija
Arhivski dokumenti in zapisi starejših zgodovinarjev umeščajo nastanek in pričetek
delovanja prvega špitala v mestu Koper v 13. stoletje, vendar se podatki o točnem nastanku
med seboj nekoliko razlikujejo. Čeprav v večini zapisov starejših zgodovinarjev in
popisovalcev mestne preteklosti naletimo na podatek, da je bil prvi špital v mestu Koper špital
sv. Nazarija (Ospitale di S. Nazario) ustanovljen že leta 1245 (24: 126; 105: 380; 107: 2),
dokument, shranjen v Državnem arhivu v Benetkah (Archivio di stato di Venezia. Bobina N.
1368. Antico archivio municipale di Capodistria, f. 150-159) (8: 259) postavlja datum
njegove uradne ustanovitve v leto 1262 (108).

Slika 13: Reprodukcija dokumenta, ustvarjena leta 2010, z dovoljenjem državnega arhiva v Benetkah, ki datum
ustanovitve špitala sv. Nazarija v Kopru postavlja v leto 1262 (vir: Državni arhiv v Benetkah – Archivio di Stato
di Venezia – ASV. Antico archivio municipale di Capodistria. Amministrazione della comunità VII e S` Monte,
Reg. N° 1144, bb N°1368, f. 150)

Paolo Naldini v svojem delu iz leta 1700 Cerkveni krajepis ali opis mesta škofije
Justinopolis (Corografia ecclesiastica o' sia Descrittione della citta, e della diocesi di
Giustinopoli, detto volgarmente Capo d' Istria) (109: 182-85) pa datum začetka delovanja
špitala, prav tako kot Kandler, postavi v 7. 4. 1262 (14: 259; 81: 548-49; 110: 206; 111).
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Tudi v zapisu anonimnega pisca iz leta 1933 je pojasnjeno, da je bil špital, ki je bil
ustanovljen 7. 4. 1262, na takratnem de Pontejevem trgu leta 1731 obnovljen in razširjen, tako
da se je cerkvica sv. Bassa nahajala znotraj zidov ustanove »sulla piazza del Ponte, vicino
Porta della Muda« (107: 2).
Ustanovila ga je občina, sredstva za delovanje ustanove pa so prispevali bogati
meščani z miloščino ter Cerkev (8: 259; 19). Ime je dobil po prvem koprskem škofu sv.
Nazariju (475–556), ki se v vseh obdobjih pojavlja kot zaščitnik mesta Koper in v rokah
vedno drži maketo mesta. Njegovi posmrtni ostanki so še danes shranjeni v sarkofagu iz
marmorja v koprski stolnici.
Cerkev je namenila primerne prostore za špital v stavbi ob cerkvici sv. Bassa, ki še
vedno stoji na koprskem Prešernovem trgu. To je bilo zelo smiselno in priročno, saj je edina
povezava med kopnim in otokom čez most vodila skozi vrata obzidja (danes še ohranjena
vrata Muda) na trg, kjer je na desni strani stal špital.
Ta špital se je razlikoval od večine istrskih, saj so v njem vse do začetka 19. stoletja
poleg zatočišča in hrane revnim, najdenčkom oziroma sirotam nudili tudi pomoč bolnim (105;
106). Reveži so bili deležni duhovne podpore, dnevne oskrbe in strehe and glavo, ob
praznikih pa tudi manjše denarne podpore (106).
Pisec B. Ziliotto v svojem delu omenja, da so v prvem takem špitalu poleg revežev in
romarjev našli zatočišče tudi potujoči trgovci, kmetje in drugi delavci iz zaledja, ki so
najverjetneje v obdobju zdesetkanega obalnega prebivalstva ali v obdobju večjih spravil
pridelkov in drugih večjih potreb v mestu prihajali ali pa so bili od drugod privedeni mestu na
pomoč (94: 4; 96). Ker so vsakodnevno, večinoma na oslih, tovorili kmetijske pridelke in
druge izdelke, iz mesta pa odvažali v zaledne kraje vino, olje in sol, so jih imenovali
mussolanti. Ker so prihajali iz zaledja mesta in so bili slovanskega porekla, so jih
zgodovinopisci imenovali kmečki tovorniki ali Kranjci.
Špital se je širil in napredoval znotraj obsega sredstev, ki so mu jih darovali dobri
meščani. V dolgih obdobjih revščine je sredstev za primerno nudenje pomoči primanjkovalo.
Čeprav so bile v ta namen vodene natančne finančne knjige, ni bil imun na številne finančne
goljufije. Tako je leta 1454 zaradi slabe finančne situacije prešel v oskrbo bratovščine
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duhovnika sv. Antona Opata (Confraternita di Sant' Antonio Abate) (107: 3) vse do časa
Napoleona leta 1808. Spremenili so ga v pravo zatočišče za revne, katerim so nudili le
skromno dnevno oskrbo in predvsem duhovno pomoč v obliki maš zahvalnic. Ubožniki pa so
morali za pomoč in zahvalo moliti ob lesenem svetem križu, ki je bil postavljen v njihovi
spalnici (96; 107: 2-3).
Leta 1660 so prvotno skupinsko spalnico spremenili v kapelo, ki je bila priljubljena
tudi pri drugih vernikih. Ob razširitvi špitala leta 1700 ter ob njegovi prenovi leta 1731 je
prišla cerkvica sv. Bassa v kompleks špitala. Od tedaj dalje so jo imenovali tudi Chiesa dell'
Ospedale (24). Kmalu so čudežnemu sv. Križu (crocifisso miracoloso) začeli pripisovati
razloge za čudežne ozdravitve in cerkvico sv. Bassa posvetili v svetišče sv. Križa (Il
Santuario del Santissimo Crocifisso dell' Ospedale in Capodistria) (96; 107). Cerkvico je leta
1712 blagoslovil koprski škof Naldini (111: 187).
5.2.5.2.2 Špital sv. Marka
Znotraj mesta je deloval tudi manjši Špital sv. Marka v mestni četrti blizu vrat
Zubenaga (na območju današnje Bošadrage). Podatki o njegovem datumu nastanka in
delovanju niso poenoteni. Škof Naldini v svojem delu iz leta 1700 omenja nastanek špitala
okoli leta 1400 (14: 187-88).
Erceg pa v svojem popisu zdravstvenih ustanov iz leta 1803 navaja, da so v Kopru
odprli hospital sv. Marka leta 1323 (24; 106). Ustanovil in upravljal naj bi ga Benečan Marko
Trivisano med leti 1323 in 1326, ko je v četrti Zubenaga od Antolfa de Grampa kupil nekaj
skromnih hiš in jih v testamentu namenil za ustanovitev ženskega špitala za namestitev osmih
revnih žensk (8; 110: 207). V času delovanja koprskega škofa Naldinija so revnim ženskam
nudili mesto v špitalu in le redko tudi hrano (14: 187-88). Znotraj špitala je bila cerkev,
posvečena sv. Marku Evangelistu, majhno in ozko dvorišče in par skromnih hišic. Leta 1580
naj bi v njem stanovalo le šest žensk (47).
5.2.5.2.3 Drugi manjši špital
Zelo skromne navedbe omenjajo tudi manjši špital nekje ob današnji reki Rižani, ki
naj bi ga v 13. stoletju ustanovili templjarji in naj bi služil samo romarjem. Poleg hrane in
strehe nad glavo naj bi v njem dobili tudi zdravstvene usluge. Po križarskih vojnah pa naj bi
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nudil zatočišče predvsem potujočim trgovcem in kmečkim tovornikom, ki so prihajali na delo
v mesto (8: 260).
5.2.5.3 Skrb za najdenčke in sirote
Že od nekdaj se je človeštvo soočalo s problemom zapuščanja otrok. Vzroki za
zapustitev otroka so bili različni (prešuštvo, nezakonski otrok, posilstvo, incest, bolezen ali
pohabljenost otroka, preveliko število otrok v družini), vendar pa je temu najpogosteje
botrovala revščina. Zapuščeni so bili največkrat otroci nižjih družbenih slojev. Zaradi
naraščanja števila prebivalcev pa se je ta trend od 13. stoletja dalje še povečal.
V takratnem krščanskem svetu so bile vse nezakonske matere tja do sredine 19.
stoletja označene za nemoralne. Poročeni očetje so bili po zakonu oproščeni skrbi za svoje
nezakonske otroke. Ker je bil takrat detomor družbeno nesprejemljiv, se je zgodaj razvil
model oddajanja otrok v samostane. Sirote so tavale in prosjačile po mestih, zato so začele
nastajati ustanove za najdenčke – najdenišnice (orfanotrofio); prve so se pojavile ravno na
beneških tleh. Prave sirotišnice so nastajale šele v 18. in 19. stoletju.
Koprski zdravnik Giovanni Andrea de Manzoni je sredi 19. stoletja preučil obstoječe
zapise in na osnovi odločb v koprskem statutu in Naldinijevega zapisa o koprski škofiji iz leta
1700 zapisal, da Koper nikoli ni imel prave sirotišnice za najdenčke (infanti) in sirote (109;
110; 112). Za njih so sprva morali poskrbeti v Špitalu sv. Nazarija, v kasnejšem obdobju pa je
zanje skrbela mestna bolnišnica (110: 206).
V Špitalu sv. Nazarija so nudili zatočišče revnim, pomagali obolelim in poskrbeli za
najdenčke in sirote. Tako je bilo v njem organizirano tudi t. i. najdenišče, zbirališče vseh
najdenčkov in sirot s področja mesta Koper in okoliških vasi. Pred vhodom v špital je bilo v ta
namen postavljeno posebno vrtljivo odložišče (ruota ali torno) ali koritce (scaffeta) za
odlaganje zapuščenih otrok. Sprejeli so jih za kratko obdobje. Najmlajšim so dodelili tudi
dojilje. V spremstvu dojilj so jih z ladjami odpeljali v Benetke v posebne dobrodelne ustanove
(speciale ospizi di carità) (107) in v sirotišnico della Pietà (24). Dojilje so ob povratku
morale dostaviti potrdilo o oddaji otroka (110: 207). V letih med 1600 in 1810 so jih v Cerkvi
sv. Bassa tudi krstili (24) .
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Sliki 14 in 15: Reprodukcija rokopisa zapisa zdravnika Giovannija Andrea de Manzonija, povzetega po starih
zapisih škofa Naldinija, o skrbi za najdenčke v špitalu in kasneje v Bolnišnici sv. Nazarija ob Cerkvi sv. Basa na
de Pontejevem trgu v Kopru
(vir: Pokrajinski arhiv Koper, Archivio Manzoni, b 9)

5.2.5.4 Prehod iz humanitarnih v zdravstvene ustanove: bolnišnice, lazareti
V obdobju gospodarskega razcveta v 15. in 16. stoletju je zaradi širjenja trgovskih
poti, družbenega razslojevanja in naraščanja števila prebivalcev naraščala potreba po
razširjeni oskrbi revežev, bolnih in onemoglih. Zato so morali povečati kapacitete in razširiti
oskrbo, predvsem so začeli skrbeti za bolne. Tako so se v dotedanjih zatočiščih ustvarili
zametki pravih mestnih bolnišnic.
5.2.5.4.1 Bolnišnica sv. Nazarija
V Špitalu sv. Nazarija (Ospitale di San Nasario) so (za razliko od večine drugih
istrskih špitalov) sprejemali tudi bolnike in jim nudili tudi zdravstveno oskrbo, vendar je bila
njihova oskrba drugačna kot danes. V ustanovi ni bilo zdravnikov. Bolnike so vsakodnevno
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brezplačno spremljali in zdravili od mestnih oblasti plačani zdravniki. Tudi zdravila so bila
zanje brezplačna (24; 96).
Neozdravljivo bolne osebe so takoj po sprejemu v špital z ladjami odpeljali v Benetke,
v t. i. Zatočišče usmiljenih (Ospitale della Pietà, Casa di Dio, Casa di Pietà), vendar jih
večina dolge in naporne poti ni preživela (24: 128).
Odločba o upravljanju in delovanju špitala je bila zapisana kot sestavni del Statuta
koprskega komuna (STKP) iz leta 1423 z dodatki do leta 1668. Zapisana odredba je določala,
da mestni svet s soglasjem škofa potrdi enega priorja in dva skrbnika (procuratores) za
upravljanje Špitala sv. Nazarija, ki je tako že leta 1389 dobil natančno določeno
organizacijsko strukturo (92; 129). Prior je vodil ustanovo dosmrtno, s sprotnim vsakoletnim
potrjevanjem, oskrbnike pa so izbirali vsako leto. Prior in njegova služabnica (pedisequam)
ali pa žena priorka sta morala poskrbeti tudi za bolne in nepokretne. Točno ob določeni uri sta
jim morala dajati hrano in zdravila, ki jih je določil zdravnik ali kirurg. Poskrbeti sta morala
za red in čistočo v špitalu in nahraniti reveže, ki so prihajali v špital. V primeru poškodb ali
bolezni sta morala takoj poklicati zdravnika ali kirurga. Plače v špitalu niso bile visoke.
Priorjeva plača je znašala 6 liber oz. 120 solidov, plača oskrbnice pa 40 solidov (43: 118). Za
primerjavo: takrat je bilo treba za kilogram mesa odšteti 8 solidov. Enako plačilo kot prior je
imel tudi duhovnik, ki je vsakodnevno skrbel za bogoslužje in duhovno zdravje
posameznikov. Oba skrbnika sta vodila organizacijo in finance špitala in nadzorovala delo
priorja in služabnice. Za denar, ki sta ga uspela pridobiti za delovanje špitala, sta prejela
določen odstotek nagrade. To je tudi bilo njuno plačilo (8; 43; 76; 117).
Kljub prvotnemu namenu zatočišča se je v Špitalu sv. Nazarija izvajala tudi
zdravstvena oskrba. Del zbranih sredstev so namenili za delovanje špitala, nakup hrane,
oblačil in potrebščin za reveže, ki so prihajali v špital, in za oskrbo tistih, ki so v njem živeli,
in tudi za plačilo zdravnika in kirurga, ki sta zdravila obolele (22: 149).
Leta 1426 so za priorja špitala imenovali celo mestnega kirurga Bonajunta (8; 24).
Sočasno z njim je v mestu deloval zdravnik Koprčan Peter Cleregino (8: 261).

57

Znan je podatek, da so 20. 2. 1536 kirurgu, ki je delal za špital, Jerolamu Avgustu
letno plačo povišali na 9 lir, v zameno pa je moral priti v špital na vsak poziv in poskrbeti za
vse špitalske bolnike tudi ponoči (111: 185; 114).
Sredstva za zdravnika in kirurga so bila določena vsako leto posebej glede na finančni
položaj špitala. Pri nakupu in porabi zdravil so morali čim več prihraniti. Skrbnik špitala je
moral poskrbeti za stalno zalogo najbolj nujnih in pogostih zdravil ter nadzorovati njihovo
porabo. Tako se je dogajalo, da sta ob večjem številu obolelih ali poškodovanih zdravnik ali
kirurg porabila preveč zdravil in sta morala zaprositi za dodatna sredstva. Tako je npr. zbor
Bratovščine sv. Antona opata 29. 9. 1731 odločal o dodatnem plačilu mestnemu kirurgu
Francesu Ganasetteju, ker je v štirih mesecih poleg rednega dela moral oskrbeti še tri
poškodovance, od tega enega s smrtno poškodbo, in je za to porabil več zdravil. Zaprosil je za
dodatno plačilo 10 dukatov, vendar so mu plačali le 4 in mu naročili, naj naslednjič ne
oskrbuje več poškodb na račun špitala (111: 189).
Od leta 1709 sta špital z zdravili oskrbovala lekarnarja Pietro in Antonio Fanzaga, ki
sta špitalu prodajala zdravila po polovični ceni, vendar v dogovoru s špitalom, da bo ta vedno
jemal zdravila le od njiju (111: 189).
Zdravstvo v mestu je veliko pridobilo, ko je leta 1776 beneški Veliki svet v Koper
postavil sedež prvega zdravnika dežele. To je postal zdravnik Ignacij Lotti (84: 65).
Leta 1797, ob koncu beneške vladavine in ob prehodu mesta (in s tem tudi špitala) pod
avstrijsko oblast, je ob predaji takratni nadzornik Antonio Solveni sestavil natančen popis
premoženja in vseh prihodkov in odhodkov špitala v letih 1795–1797. Zanimivo, da je šla
večina stroškov za oskrbo oskrbovancev (31,89 %), za oskrbo otrok (5,22 %), za nakup
zdravil (8,67 %), ostalo pa za osnovno delovanje špitala in maše (111: 191; 115). To najdemo
v popisu špitalskega premoženja, za katerega je poskrbel takratni revizor. V špitalu je imelo
na začetku možnost stalnega prebivanja 20 oseb (8: 261; 116: 321), leta 1803 50 (24: 129;
106), leta 1890 pa že 70 oseb (117).
Zaradi natančno določene organizacijske strukture, načina pridobivanja sredstev za
delovanje in predvsem zaradi nudenja zdravniške oskrbe v Špitalu sv. Nazarija upravičeno
prepoznamo zametke prave bolnišnice že sredi 14. stoletja (116: 321).
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Kakovost zdravstvene oskrbe v mestu se je postopno razvijala in napredovala in z njo
tudi Špital sv. Nazarija, ki je počasi pridobival podobo bolnišnice, vendar pa do konca
beneške vladavine ohranil status špitala.
V času avstrijske oblasti se je leta 1810 zaradi pomanjkanja prostora preselil v
servitski samostan.
Šele leta 1821 je špital pridobil status javne ustanove, leta 1859 pa status istrske
Deželne civilne bolnišnice (Ospedale civico provinciale) (8: 267; 84: 65).
Leta 1870 je prišel v veljavo avstrijski zakon o zdravstvenem varstvu, ki je veljal tudi
na ozemlju Istre in Kopra.
5.2.5.4.2 Lazaret, Bolnišnica sv. Marka
Poleg špitalov so v času beneške vladavine v Istri ustanavljali tudi lazarete. Večkrat so
zadržali sumljive osebe z ladij, ki bi lahko bile v stiku s kužnimi boleznimi. V njih so izolirali
in zdravili okužene bolnike in tako preprečevali širjenje kužnih bolezni.
Sprva špitali še niso sprejemali okuženih in obolelih od kuge. To je bila značilnost
tistega obdobja, saj tudi drugi špitali in zatočišča niso sprejemali kužnih oseb, prav tako v
tedanjem širšem prostoru še niso obstajale karantene, bolnice ali druge ustanove za sprejem
okuženih od kuge in drugih kužnih bolezni. Lazareti v pravem pomenu za izolacijo in
zdravljenje okuženih so se začeli razvijati šele v 19. stoletju (21; 100; 105).
Beneški veliki svet je ustanovil Magistrat javnega zdravstva, ki je poleg regulacije in
nadzora vseh področij javnega zdravja izdajal tudi preventivne ukrepe in bdel nad njihovim
izvajanjem, predvsem nad kontrolo ladij, ki so prihajala iz mest, kjer so razsajale kužne
bolezni (100; 105). Mesta so morala izpolnjevati vse beneške odredbe, ustanavljati in
regulirati v ta namen svoje lazarete in organizirati vse potrebne preventivne ukrepe v boju
proti širjenju kužnih bolezni.
Tudi v Kopru naj bi bil tak lazaret, vendar o njem ni podatkov. Bernardo Sciavuzzi je
v svojem zapisu leta 1892 obravnaval Bolnišnico sv. Marka (Ospitale san Marco
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Evangelista), ki naj bi se razvila iz špitala sv. Marka, kot lazaret (105: 13, 394). Odprli naj bi
jo zaradi hudih posledic epidemije kuge, ki je v mestu morila leta 1360 (20: 430; 24: 106).
To naj bi bila prva prava zdravstvena ustanova v Istri, ki je služila izključno
medicinskim namenom, to je izolaciji in zdravljenju okuženih, in je bila ustanovljena že leta
1359 (20: 425). Špital je deloval in se boril s slabim finančnim stanjem vse do konca Beneške
republike, do leta 1797, ko je poročilo o njem izdal Antonio Solveni. Poročal je, da o špitalu
ne obstaja noben javni dokument, da je v slabem stanju, da v njem stanuje le nekaj revnih
žensk in da ga je treba zapreti.
Ob koncu Beneške republike in ob prihodu avstrijske oblasti se je veliko cerkvenih
rodov in bratovščin razpustilo.
5.2.5.5 Skrb za duševne bolnike
Posebnih ustanov za namestitev in zdravljenje duševnih bolnikov v raziskanem
obdobju ni bilo. Najdemo le skromne sledi o skrbi zanje že v prvih starih statutih mest. V
statutu mesta Koper iz 14. stoletja je odredba, ki pravi, da je treba duševnim bolnikom in
razsipnežem obvezno določiti skrbnika (73; 92). Sicer pa je bila njihova usoda precej nejasna,
saj so se prosto gibali po mestu in okoliških vaseh. Na področju celotne Istre vse do konca 18.
stoletja ni bilo ustanove, ki bi duševne bolnike sprejela na zdravljenje (24: 130).
5.2.6 Epidemije in protiepidemični ukrepi
5.2.6.1 Epidemije in njihove posledice
Epidemije kužnih bolezni so v obravnavanem obdobju kot množične in nepredvidljive
morilke nedvomno imele velik vpliv in puščale usodne posledice na vseh področjih
družbenega življenja, pa tudi na sam potek zgodovine, zato jih je primerno obravnavati ločeno
in z več zornih kotov, poleg z medikohistoričnega tudi z demografskega in s
socialnozgodovinskega. V raziskavi prevladuje predvsem medikohistorični pristop.
Celotna severozahodna Istra, koprsko zaledje in predvsem otoško mesto Koper je bilo
z epidemiološkega vidika v vseh obdobjih izredno ogroženo, ker je bilo ravno na stičišču vseh
pomembnih kopenskih in pomorskih trgovskih poti med Vzhodom in Zahodom. Najpogosteje
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so bolezni iz drugih večjih žarišč, predvsem Benetk, kasneje tudi Trsta, v mesto prinašale
trgovske ladje. Od tu pa se je okužba širila v zaledne kraje. K širjenju okužbe so prispevale
tudi migracije in v vojnih obdobjih premiki vojske.
S podrobnejšo analizo posameznih epidemičnih bolezni skozi obdobja bolje
razumemo stanje družbenega duha, splošne kulture, prisotnosti religije in praznoverja,
predvsem pa stopnje razvoja medicine in znanja v obravnavanem obdobju.
Medicinsko znanje obravnavanega obdobja je pomembno vplivalo na zdravljenje in
preprečevanje širjenja bolezni.
Pod vplivom kužnih bolezni in njihovega izrednega emocionalnega učinka na množice
so nastajali številni in nepregledni, velikokrat tudi nejasni zapisi o boleznih, njihovem širjenju
in njihovih posledicah. O njih so poleg zdravnikov pisali tudi zgodovinarji, vladarji, cerkveni
dostojanstveniki, pesniki in pisatelji in v vseh lahko najdemo drobce o medicinski misli
obravnavanega obdobja. Iz strogih odredb mestnih in beneških oblasti v mestnih statutih v
boju za preprečevanje širjenja okužbe je razbrati odnos do bolezni in epidemij. V umetniških
delih, slikah, freskah (npr. mrtvaški ples) izstopa tudi praznoverje in vera v kult svetnikov in
zaščitnikov pred kugo (sv. Rok, sv. Sebastijan in drugi) in kaže na kolektivni strah ter
neznanje preprostih ljudi.
Prebiranje in analiza obsežnega in fragmentarnega gradiva neredko ne dopušča
razumeti, za katero nalezljivo bolezen gre.
Čeprav so v srednjem veku že poznali in razlikovali nalezljive bolezni (poznali so tudi
znake kuge), so vse največkrat poimenovali s skupnim imenom kuga in se pod tem imenom
vodijo še danes. Tako vse številne epidemije v starem in srednjem veku, ki so morile po Istri
in Kopru, niso bile samo kuga, ampak tudi ošpice, tifus in druge.
5.2.6.2 Kronološki pregled epidemij, ki so zajele Koper pred obdobjem vladavine
Beneške republike
Natančnih podatkov o prvem pojavu kuge ali druge epidemične bolezni v mestu Koper
in širše v Istri ni. Predvideva se, da velike epidemije v starem veku Istri in Kopru tudi niso
prizanesle. V najstarejših zapisih je največkrat navedeno, da se je okužba razširila tudi v Istro,
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zato lahko domnevamo, da tudi v Koper in njegovo ožjo okolico, čeprav ni znano, ali je
bolezen bila res kuga in ali je zajela tudi mesto Koper.
Najstarejši podatek o pojavu epidemične bolezni v Istri je iz leta 192 (19; 20: 428; 23;
24: 104). Prva epidemija prave kuge izjemnih razsežnosti se je v času cesarja Justinijana
prvega iz Azije prenesla v Carigrad in se leta 531 razširila po vsej Evropi ter z manjšimi
prekinitvami trajala celih petdeset let in tako koprsko območje. Poimenovana je tudi
Justinijanova ali Prokopijeva kuga. Prokopij je dobro opisal znake bolezni, bubone in
zaključil, da se je bolezen razširila z ladjami (30: 111). V Istro se je ta kuga razširila iz Italije
v letih 587 in 591. Njeni glavni simptomi so bili buboni, petehije, visoka temperatura in smrt
v treh dneh. (24: 105).
Znani so podatki o kugi v Kopru v letih 746, 954 in 958 (23: 99). V letih 1006 in 1007
je v Istro prišla kuga iz Lombardije (23: 99; 24: 105). Iz Kitajske se je po trgovskih poteh
razširila kuga v Evropo, Istro in zajela Koper v letih 1080, 1102, 1137, 1154 in 1182 (23; 24).
Po skoraj stoletnem presledku se je leta 1245 ponovno pojavila kuga velikih
razsežnosti v Benetkah in v Istri, leta 1248 pa je zajela tudi Koper (23).
5.2.6.3 Kronološki pregled epidemij, ki so zajele Koper v obdobju vladavine Beneške
republike
V več kot petsto let trajajočem obdobju beneške vladavine so epidemije kuge še naprej
pogosto pustošile po Istri in tudi po Kopru nekonsistentno. Naslednja je bila leta 1290 (23).
Tudi v 14. stoletju so Istro in Koper velikokrat prizadele epidemije kuge. V Istri jih je
bilo 12, v Kopru pa 5, in sicer v letih 1330, 1343, 1347, 1348 in 1361 (23: 99). Leta 1343 se
je epidemija kuge razširila iz Benetk in ponovno zelo opustošila Istro (24).
5.2.6.3.1 »Črna smrt« (1347–1348) in prvi preventivni ukrepi
Leta 1346 se je v Mongoliji in na Kitajskem pojavila kuga, ki je kmalu dosegla
razsežnosti pandemije in se po trgovskih poteh razširila do Carigrada, od tam pa po
pomorskih poteh v Sicilijo, nato pa ob zahodni italijanski obali v Benetke in se leta 1347
najprej pojavila v Kopru, od koder se je razširila v Istro (24: 106; 103; 118). Ta pandemija
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kuge, imenovana črna smrt, je samo na evropskih tleh pomorila 25 milijonov ljudi in se je
zaključila leta 1353 (1; 24: 106).
Ta kuga (imenovali so jo nadlega, ghiandussa oz. giandussa) je v Kopru strahovito
morila v letih 1347 in 1348 (23: 99).
Leta 1348 so meščani Kopra izkoristili izredne razmere, ki so vladale v mestu zaradi
kuge, in organizirali upor, zaprli beneškega mestnega načelnika Marka Giustinianija in si tako
skušali pridobiti neodvisnost od beneških oblasti (19; 20, 24: 106; 100). Upor so beneške
oblasti kmalu zatrle in s tem je mesto dokončno izgubilo svojo avtonomijo.
Razsežnosti te epidemije so bile tako hude, da je beneška oblast 27. avgusta 1348
izdala posebno odredbo, ki naj bi ustavila širjenje kuge po Istri, vendar ni prinesla večjih
uspehov (20; 24: 106). Mesta so morala v celoti slediti navodilom iz Benetk in izvajati
predpisane preventivne ukrepe. Okužene ladje so morali označiti z rumeno zastavico, posebne
enote milice pa so preprečevale privez takih ladij na obalo. Prav tako so morali izvajati stroge
ukrepe za dovoz hrane in pitne vode.
5.2.6.3.2 Ustanovitev Bolnišnice sv. Marka v Kopru za izolacijo in zdravljenje okuženih
V obdobju od 1348 do leta 1632 se je na območju Istre s presledki približno na deset
let še vedno pojavljala kuga različnih razsežnosti, ki je večkrat prizadela tudi Koper (8: 263).
Kuga, ki se je leta 1360 iz Benetk ponovno razširila v Istro in tudi Koper, je bila zelo
težka. Umrlo je veliko ljudi. Bolniki so umirali dva do tri dni po okužbi. Ta epidemija je še
posebno prizadela Koper (20: 430). Schiavuzzi v svojem delu citira star beneški dokument, ki
priča da se je število prebivalcev v Istri in še posebno v Kopru izrazito zmanjšalo (»quod
propter mortalitatem que fuit multi stipendiari defecerunt«) (20; 24: 106). Zaradi grozljivih
posledic kužne morije so meščani odprli Bolnišnico sv. Marka (Ospitale S. Marco
Evangelista) za zbiranje, izolacijo in zdravljenje okuženih (20: 430; 24: 106). V tistih časih še
niso delovale prave karantene in prav tako ne bolnišnice za sprejem, izolacijo in zdravljenje
okuženih. Tudi nekateri zdravniki so v času epidemij zapuščali okužena mesta (glej Leonardo
Zarotto). Pobegnili pa so tudi nekateri načelniki mest.
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Če povzamemo zgodovinarja Jožeta Kramarja, naj ne bi bilo več kuge v Kopru vse od
leta 1361 do 1449 (23: 100).
Nasprotno pa zgodovinar medicine Glesinger na osnovi dveh dokumentov beneškega
Senata zaključuje, da se je kuga v Kopru pojavila tudi leta 1368 in da je bila tako huda, da je
mesto obubožalo in ni moglo poravnati niti naloženih dajatev. V prvem dokumentu je zasledil
da je »14. avgusta 1368 upravnik utrdbe Levji grad (Castel Leone) Petrus Fradello zbolel za
kugo (propter epidemiam que nun cest in Justinopoli) in da je treba izbrati novega, vendar
predlogu ni bilo ustreženo« (24: 107). Iz drugega dokumenta je povzel, da je »9. novembra
1368 javni uradnik Francesco de Berto pobegnil iz mesta v strahu pred kugo in ga je treba
nadomestiti in da so zahtevku ugodili« (24: 107).
Benetke so 28. 8. 1323 ustanovile lazaret. Da bi preprečili širjenje okužb pa je bila leta
1337 v Dubrovniku odprta prva karantena.
5.2.6.4 Koper je v 15. stoletju uspešnejši v boju proti epidemijam
Po dolgem obdobju pustošenja epidemij se je življenje postopno vračalo v Istro in
Koper. Sledi obdobje gospodarskega razcveta. V 15. stoletju se je mesto razvijalo v napredno
gospodarsko, vojaško, kulturno, upravno in politično središče beneške Istre. Poleg otoškega
mesta je bilo pod njegovo oblastjo še 42 vasi, 12 od njih je imelo utrdbo (23: 100).
Ljudje so se v zahvalo za prenehanje širjenja bolezni zahvaljevali s številnimi
umetniškimi deli, oltarji in poslikavami cerkva, posvečenih številnim svetnikom in
priprošnjikom zoper kugo sv. Roku in sv. Sebastijanu. Takšen primer je svetovna znana
poslikava taborske cerkvice sv. Trojice v Hrastovljah z motivom mrtvaškega plesa, ki je
nastala leta 1490. Izrazito sakralna tema opominja ljudi na minljivost sveta in enakost pred
smrtjo in s tem poziva ljudi k preproščini in kesanju.
Epidemije kuge pa se kljub različnim poskusom njihovega preprečevanja tudi v 15.
stoletju niso ustavile. V Istro so se razširile devetkrat (24: 107), vendar niso vedno uspele
zajeti tudi otoškega mesta Koper, kar lahko pripisujemo tudi doslednemu izvajanju
preventivnih ukrepov. Pojavile so se v letih 1427, 1449, 1456, 1467, 1476, 1478, 1483, 1487
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in 1497 (23: 100; 24: 109). Večinoma so se v Istro razširile iz Benetk pa tudi iz bližnjega
habsburškega pomorskega trgovskega središča Trst.
5.2.6.5 Obdobje

pravno

urejenega

in

poostrenega

nadzora

nad

izvajanjem

protiepidemičnih ukrepov
Zaradi potrebe po poostreni kontroli nad izvajanjem preventivnih ukrepov v mestih je
leta 1485 beneški Veliki svet ustanovil komisijo zdravstvenih nadzornikov (Proveditori alla
Sanità) (8: 263), ki je nadzirala izvajanje preventivnih ukrepov, delovanje lazaretov,
predvsem pa zadrževanje okuženih ladij in nadzor nad oskrbo s pitno vodo. Komisiji so
morali vsi mestni načelniki, t.i. podestati, poročati o izvajanju protiepidemičnih ukrepov in o
pojavu novih okuženih. Tako so nadzorniki lahko po potrebi hitro in primerno ukrepali. Tudi
načelniki komun so morali v celoti spoštovati in izvajati predpisane preventivne ukrepe,
zapisane po beneškem zgledu v mestnih statutih. Mestna vrata so bila zaprta, na vhodih pa so
stražile posebne enote mestne milice, ki so nadzirale gibanje ljudi. Kdor je vstopil v mesto
brez dovoljenja mestnega načelnika, so ga lahko zaprli za šest mesecev. Posebni nadzor se je
izvajal v pristaniščih, včasih tudi z vojaškimi ladjami.
Vsi navedeni ukrepi pa še vedno niso uspeli zajeziti epidemij, ki so se pojavljale tudi v
16. stoletju. V letih 1468 in 1486 se je kuga iz Benetk ponovno razširila tudi v Koper (23).
Kuga se je leta 1511 v Kopru razvila do velikih razsežnosti in tržaška oblast je leta
1525 svojim meščanom prepovedala zapustiti mesto (23; 24).
V Kopru se je leta 1553 ponovno pojavila kuga s težkimi posledicami, ko se je v
mestu število prebivalcev zmanjšalo iz 8.000 na 2.300 (19: 25). Higienske in zdravstvene
razmere v strnjenem in prenaseljenem mestu znotraj obzidja so bile izredno slabe. Mestni
zdravnik Leonardo Zarotto je pobegnil iz mesta z izgovorom, da mu po pogodbi ni treba
zdraviti v času epidemij (per esse medico di giandussa), temveč le v varnem času. Pri tem so
ga kljub jasni in strogo zapisani zakonodaji beneške oblasti celo podprle (24: 109).
Za ta čas je značilno zmotno prepričanje, ki je veljalo tudi in predvsem med koprskimi
zdravniki in katerega najbolj zagreti zagovornik je bil zdravnik Prospero Petronio, in sicer, da
so vir okužbe in vzrok epidemije miazme. Kuga naj bi se tako razvijala zaradi pokvarjenega
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zraka iz primestnih močvirij (19). V istem obdobju je padovanski profesor Vittorio
Trincavella prišel do revolucionarnega sklepa, da so bile vir okužbe za to epidemijo stare vrvi,
s katerimi so pred več leti prenašali umrle (19: 25; 24: 109). Temu mišljenju pa se je
predvsem Petronio izredno upiral.
Leta 1573 se je kuga iz otoškega mesta Koper razširila tudi na podeželje. Značilno za
to obdobje je bil beg meščanov, pomanjkanje zdravnikov in številni nepokopani umrli. Ko je
bolezen nehala moriti, si je mesto hitro opomoglo. V zahvalo so meščani gradili cerkve in
posebne oltarje ravno na mestih, kjer je kuga najbolj morila in jih posvetili zaščitnikom pred
kugo (sv. Mariji, sv. Marti, sv. Roku, sv. Boštjanu in drugim) (103). Postopno je naraslo tudi
število mestnih prebivalcev na 5.000, v okolici mesta pa na 4.000 (23: 100; 103).
5.2.6.6 Vloga Kopra in prvi uspehi protiepidemičnih ukrepov pri preprečevanju
širjenja epidemij
Leta 1575 so v Benetkah z namenom preprečevanja nadaljnjega širjenja epidemij
ustanovili najvišjo zdravstveno institucijo Magistrat za javno zdravje (Supremo Magistrato
alla Sanità), ki je nadziral in organiziral vsa področja delovanja zdravstvenega sistema,
predvsem pa usmerjal in nadziral izvajanje protiepidemičnih ukrepov ter nadziral delo
zdravstvenih nadzornikov (20; 105).
Zanimivo, da se kuga leta 1577 iz Izole ni razširila v Koper, zaradi strogega izvajanja
preventivnih ukrepov s strani izolskih mestnih oblasti in predvsem zaradi okrepitve
zdravstvenih nadzornikov (Proveditori alla Sanità) (s treh na šest oseb), ki so dobili
preprečevali širjenje bolezni iz Izole v Koper. Tako so v Kopru začeli delovati še trije plačani
zdravstveni nadzorniki, zdravnika Giuseppe Verona in Girolamo Gavardo in uradnik
Giovanni Paolo Zarotto (20; 23; 24). Oba zdravnika sta opravljala le nadzorno in
organizacijsko funkcijo, nista pa zdravila bolnikov (20; 8: 263; 103). Kuga je bila s sprejetimi
preventivnimi ukrepi uspešno zaustavljena in se v naslednjih letih ni več ponovila.
Zdravstveni nadzorniki so z leti dobivali vse več obveznosti. Nadzirali so celotno
izvajanje predpisanih preventivnih ukrepov, ustanavljali so lazarete, enote mestne milice, ki
so kontrolirale gibanje prebivalcev in nadzirale vhode v mesta, organizirali so nadzor na
mejah, nadzor nad pristanišči in ladjami, nadzirali in urejali so oskrbo s pitno vodo in hrano,

66

pa tudi delovanje zdravstvene službe, delo zdravnikov in ustrezno število le-teh ter o vsaki
okužbi in morebitnem širjenju takoj poročali višjim upravnim zdravstvenim organom, ti pa
naprej vrhovni beneški oblasti (8; 24).
Tudi leta 1601, ko je kuga morila v Trstu, se, zahvaljujoč odredbam za preprečevanje
vnosa bolezni zdravstvenega nadzornika Giustinianija in uspešnemu delovanju koprske
mestne oblasti, epidemija ni ponovno razširila v mesto Koper. Takratni mestni načelnik je v
pisnem poročilu beneškemu senatu napisal, »da je z izvajanjem teh ukrepov rešil mesto Koper
in s tem tudi celo Istro pred kugo« (20: 442; 24: 111;).
5.2.6.7 Protiepidemični ukrepi v obdobju zadnje epidemije kuge v Kopru
Zadnja epidemija kuge v Kopru v letih 1630 do 1632 je bila izredno huda, saj je
število prebivalcev s 6.000 ponovno precej upadlo, in sicer na 1.800 (23). Zadnjih 200 žrtev
so pokopali kar v skupnem grobu (24).
Zanimivo je, da je bil za širjenje bolezni odgovoren mestni kirurg, ki je bubone,
značilne za kugo, zamenjal za navadne čire ali furunkle (20; 24).
Po odredbi Magistrata za javno zdravje so morali umrle pokopati pet čevljev globoko,
umrle pa so iz mesta lahko na posebnih ladjah odvažali za to posebej pooblaščeni in priučeni
(19; 23; 100). V začetku so umrle pokopavali kar v mestu, vendar je zaradi mnogoštevilnih in
sočasnih smrti zmanjkovalo prostora, zato so jih z ladjami vozili z otoka in jih nato v skupnih
jamah pokopali večinoma na travniku v Semedeli nasproti mesta, pri izviru Rižane in tri milje
stran od mesta na kontradi Ariol (danes Bertoki), ob bolnišnici sv. Marka, kjer je, če
povzamemo epidemiologa in velikega zgodovinarja Schiavuzzija, mesto Koper imelo svoj
lazaret (5; 20; 103).
Vsi ukrepi za zajezitev širjenja kuge so se izvajali pod strogim očesom zdravstvenih
nadzornikov, ki so zahtevali veliko doslednost, izjemne fizične in psihične napore, predvsem
pa materialna sredstva. Na meji proti krajem, od koder se je širila kuga, so postavljali vojaško
stražo, t. i. sanitarne kordone. Obleko, premoženje, pa tudi hiše obolelih ali umrlih so sežgali,
umrle pokopali po navodilih, obolele zdravili v bolnišnici, njihove svojce pa zadržali v
lazaretu. Ljudi so delili po skupinah na tiste, ki so osumljeni, na tiste, ki so svojci obolelega,
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in tiste, ki so imeli stik z bolnikom. Na osnovi tega so jih tudi naselili v številne izpraznjene
hiše (20; 23). Pomembna je bila tudi higiena. Meščani so morali čistiti svoje domove in ulice,
odpadke odvažati iz mesta, ter zadrževati domače živali izven bivališč. Veliko pozornost so
namenjali tudi oskrbi mesta s pitno vodo.
Zaradi epidemij kuge si je mestna oblast prizadevala, da sta v mestu vedno delala
kirurg in zdravnik, po potrebi tudi dva. Iz številnih medicinskih in nemedicinskih zapisov
vidimo, da so poznali dva tipa kuge: najpogostejša je bila pljučna kuga, ko so imeli bolniki
smrdljiv zadah, krvaveli iz ust in umrli že tretji ali četrti dan. Druga je bila bubonska kuga, pri
kateri je bolnik imel boleče gnojne otekline in je umrl po nekaj tednih.
Najbolj znan kodeks o kugi je leta 1470 napisal koprski zdravnik Giovanni de Abertis.
V mestu so v skladu z beneškimi odredbami vse bolj dosledno in uspešno izvajali stroge
preventivne ukrepe za preprečitev vnosa okužbe v otoško mesto in obratno, za prenos okužbe
iz mesta na obalo ter v zaledne kraje. Po letu 1636 v mestu ni bilo več nobene epidemije kuge.
5.2.6.8 Koper v boju z malarijo
Mesto je poleg epidemij kuge, vojn in posledično lakote še tristo let po izginotju kuge
hromila tudi malarija. Zgodovina malarije v Istri je natančno proučena, analizirana in
popisana v obsežnem delu zgodovinarja medicine in zdravnika epidemiologa Bernarda
Schiavuzzija (1850–1929) (21), ki je poleg bogate zapuščine zgodovinsko-medicinskih
razprav s svojim delom pripomogel k zatrtju malarije v Istri.
Malarija se je v 9. stoletju iz Benetk razširila tudi v Istro. Prišla je s priseljenci,
večinoma Slovani in Langobardi, ki so okužili številne domače komarje, ti pa naprej
prebivalce istrske zahodne obale in še posebno Kopra. Tako sta postala Istra in predvsem
Koper pravo malarično središče. Zaradi dolgih obdobij, ko sta pustošili kuga in malarija, so
ostala polja v zaledju neobdelana in so se zaraščala, v zapuščeni solinah pa so nastajala
močvirja, ki so v času poletne vročine nudila odlične pogoje za hitro razmnoževanje
komarjev. Zamočvirjena laguna z nanosi reke Badaševice in Rižane je predvsem v oklici
Levjega gradu postajala vse bolj malarična.V tistem obdobju pravega vzroka za prenos
bolezni niso poznali. Vzrok za širjenje malarije so pripisovali miazmam, pokvarjenemu in
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umazanem zraku, zato so sprejemali ukrepe za odpravljanje tega vzroka (21; 24). Mestne
oblasti so z odredbami prepovedale opustitev obdelovanja polj, prav tako so morali okoliški
kmetje vsako leto redno čistiti in poglabljati jarke v solinah in okoli Levjega gradu. Kljub
vsem naloženim ukrepom in izsuševanjem solin je plitvina med otoškim mestom in obalo
postajala vse bolj zatohla, zamočvirjena in malarična. Leta 1588 je malarija povzročila 300
žrtev (21; 23: 107). Stanje se je izboljšalo šele, ko je v 19. stoletju župan Angelo Calafati
ukazal izsušiti soline.
5.2.6.9 Ostale epidemije
O drugih boleznih poleg kuge in malarije v preučenem gradivu ni veliko podatkov,
prav tako je veliko virov nezanesljivih, saj so do 19. stoletja epidemije različnih bolezni
poimenovali s skupnim imenom kuga (peste). Tudi v matičnih knjigah je za vzrok smrti
zaradi nalezljive bolezni največkrat navedena kar kuga. O drugih boleznih v obravnavanem
obdobju lahko samo sklepamo iz starih zapisov, ki opisujejo stanje in klinične znake bolnika,
ne moremo pa z gotovostjo reči, za katero bolezen gre. Šele v zapisih iz 18. in 19. stoletja
naletimo na prve zanesljive podatke o črnih kozah, tifusu, koleri in drugih boleznih.
Z

razvojem

epidemiologije,

strogega

zdravniškega

nadzora,

poznavanjem

povzročiteljev in načina prenosa bolezni, s preventivnimi ukrepi, cepljenjem in drugimi so
epidemije v 19. stoletju skoraj izginile.
5.2.7 Lekarniška dejavnost
Že v 13. stoletju se je lekarniška dejavnost postopno ločila od medicine, čeprav so
zdravniki in drugi zdravstveni delavci morali znati tudi sami pripravljati zdravila, ki so jih
dajali svojim bolnikom (83: 77-87). Zdravniki ali fiziki, ki so v Kopru delovali že od 13.
stoletja so imeli poleg ostalih obveznosti tudi obvezni nadzor nad lekarnami, nato pa so
morali še sodelovati pri izpitih za lekarnarje (30).
Koper ima več kot šeststo let dolgo lekarniško tradicijo. Zanimivo je, da je bila prav v
Kopru odprta prva t. i. laična lekarna v Istri in tudi na Slovenskem v lasti družine Palma z
imenom Alla Fenice in naj bi v mestu delovala že od leta 1411 (119). Delovala je v palači na
takratnem centralnem mestnem trgu (današnji Titov trg) vse do leta 1959. Danes je zaradi
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svojega centralnega položaja in zaradi tradicije na istem mestu sodobna glavna mestna
lekarna. V tej lekarni si lahko danes ogledamo razstavljeno originalno omaro z lekarniškimi
posodami. V Lekarniški zbirki v Pretorski palači je na ogled njeno pohištvo, lekarniška
posoda in del galenskega laboratorija, preostali del lekarniške opreme, recepturno mizo in
oficino s predalniki pa hrani Pokrajinski muzej Koper.
V 17. in 18. stoletju so v Kopru delovale že tri lekarne (119).
5.2.8 Elementi zdravstvene kulture v umetniških delih, slikah in freskah; priprošnjiki
zoper kugo in druge bolezni
Neprecenljivo vrednost pri razumevanju takratnega časa imajo ohranjena ali delno
ohranjena umetniška dela, slike na platnu, grafike, stavbne poslikave in freske. Prav v njih
lahko najdemo sledove zdravstvene kulture raziskovanega obdobja.
5.2.8.1 Zavetniki – priprošnjiki zoper kugo in druge bolezni
V srednjem veku, v obdobju velikih stisk in epidemij, se je začelo širiti čaščenje t. i.
zavetnikov – priprošnjikov, h katerim so se ljudje obračali za pomoč z molitvami, saj so v
cerkvenem bogoslužju poudarjali, da je Bog včasih te svetnike tudi čudežno uslišal. Te
zavetnike najdemo upodobljene na številnih umetniških slikah.
Tak primer je oltarna slika cerkve sv. Marte, neprecenljive umetniške vrednosti, olje
na platnu slikarja Marca Antonia Bassettija iz leta 1624, ki upodablja hvaležnost občanov
mesta Koper sv. Marti in sv. Magdaleni (katerima pomagata še sv. Francesco in sv. Antonio)
za rešitev pred kugo, ki je razsajala v Kopru leta 1573. Na sliki je upodobljena sv. Devica
Marija z otrokom, ki z desnico blagoslavlja vse prizadete od kuge in sprejema mesto v svoje
varno okrilje. Na sliki je zelo natančno upodobljena takratna veduta Kopra.
Kapucini, delujoči v cerkvi sv. Marte in pripadajočem samostanu, so s svojim dajanjem
duhovne in materialne pomoči revežem v mestu odigrali pomembno vlogo predvsem v ob
epidemijah kužnih bolezni.
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5.2.8.2 Elementi zdravstvene kulture na freskah v Cerkvi svete Trojice v Hrastovljah
Na

tem

mestu

je

na

modelu

Hrastovelj

smiselno

podati

strnjeno

zgodovinskomedicinsko analizo tradicionalnega srednjeveškega sakralnega slikarstva, ki je
dalo natančen oris življenja in miselnosti raziskovanega obdobja.
Nad strnjeno vasico Hrastovlje se še danes nahaja tabor, Cerkev Svete Trojice z dobro
ohranjenim visokim cerkvenim obzidjem (Castrum). Cerkev je v začetku nudila zatočišče in
zavetje vaščanom pred turškimi vpadi. Že leta 1469 naj bi do teh krajev prvič prišli Turki, do
leta 1559 pa naj bi sledilo še 55 vdorov (120; 121). Hrastovlje so se nahajale skoraj na državni
meji med Benetkami in Avstrijo in tudi zato je tabor odigral pomembno vlogo, ko je
zagotavljal varnost občanom (14; 121: 11). Natančen čas nastanka cerkve ni znan,
predvidoma je bilo to v 12. ali 13. stoletju, obzidje pa so zgradili v 15. ali 16. stoletju.
Na vhodu v taborsko obzidje je na oboku vklesan latinski napis, ki potrjuje delovanje
koprskega zdravnika Leandra Zarottija: „CASTRUM HOC CRISTOVIAE RUSQ. IPSUM
ADIACENS CUM JURISDICTIONE REDDITIBUS ET PRIVILEGIIS SUSIS LEANDER
ZAROTUS AR. ET MEDICINE DOCTOR A FAMILIA NEAUSER NOBILI GERMANICA
EMIT MDLXXX.˝ To v prevodu pomeni: „To hrastoveljsko utrdbo in k njej pripadajočo
zemljiško posest je skupaj s sodno oblastjo, z dajatvami in s privilegiji od nemške rodbine
Neuhauser kupil Leander Zarotus, doktor umetnosti in zdravilstva, leta 1581“ (122; 121; 123).
Tako so Hrastovlje prešle pod beneški kulturni in politični vpliv.
Arhitektura je romanska, poslikave imajo gotske elemente. Poslikava celotne cerkvene
notranjosti naj bi nastala 300 let po izgradnji in bila končana leta 1490. Iz napisa pod fresko s
tremi kralji je zabeležen datum nastanka in avtor Janez (Johanes) iz Kastva. S freskami je
poslikana celotna cerkvena notranjost, tudi stebri in oboki.
Njihov namen je bil preprostemu neukemu istrskemu človeku približati svetopisemske
nauke in nadomestiti knjigo, zato so motivi iz Svetega pisma prestavljeni v srednjeveško
okolje.
Freske so razdeljene v šestdeset enot in sledijo bibličnem izročilu srednjega veka. V
njih najdemo tudi elemente zdravstvene kulture takratnega časa (122). V bolezni nemočen
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človek je v srednjem veku iskal pomoč in verjel v priprošnjike zoper različne bolezni. Tako je
na steni, obrnjeni proti vasi, naslikan priprošnjik sv. Krištof, ker so tedaj verjeli, da, kdor ga
zjutraj pogleda, ne bo na ta dan umrl nenadne smrti. V severni apsidi na freski poleg treh
kraljev na vsaki strani stojita še sveta zdravnika, sv. Kozma in sv. Damijan s posodami za
pripravljanje zdravil. V glavni apsidi najdemo latinski napis na oblačilu apostola Petra, ki
poroča o kugi v Kopru v letu 1630 (124; 125). V zgornji delu južne apside so upodobljeni trije
priprošnjiki zoper kugo (sv. Rok, sv. Boštjan in sv. Fabijan), ki naj bi ljudi varovali pred njo.
V srednji ladji so prizori stvaritve sveta, iz življenja Adama in Eve ter njunih sinov, ki jasno
ponazarjajo življenje takratnega istrskega človeka. Eva doji oba otroka hkrati, otroci tekajo
naokrog bosi in skoraj goli. Na freskah njunega izgona iz raja lahko razberemo takratno slabo
poznavanje anatomije človeškega telesa (npr. napačno število reber).
Na južni steni so doprsno upodobljene tri svetnice: sv. Lucija, priprošnjica zoper
slepoto, ima na krožniku dvoje oči, sv. Apolonija, priprošnjica proti zobnim boleznim, ima v
rokah klešče, devica, priprošnjica pri boleznih dojk in mučenica sv. Agata pa ima rano na
prsih.
Na južni apsidi je na več kot šest metrov dolgi freski upodobljen Mrtvaški ples, ki
zbuja zanimanje številnih domačih in tujih raziskovalcev, umetnostnih zgodovinarjev in
drugih. Njegova nit je smrt, ki nikomur ne prizanaša. Freska vsebuje tedanjo pridigo in vero v
ničevost tega sveta ter govori o nesmislu pehanja za njegovimi čari (122; 124).
Anatomska personifikacija smrti je v teh freskah drugačna od zahodnoevropskih.
Drugod jo predstavlja kahektično razpadajoče še živo bitje, v Hrastovljah pa smrt predstavlja
brezizrazen skelet (33; 126).
Freske so izviren nepisan dokument o načinu življenja, oblačenja, verovanja in o
položaju ter strogem hierarhičnem redu različnih stanov v tistem času. Na freski je upodobljen
svojevrsten sprevod enajstih parov, ki se premikajo proti desni, kjer na stolu sedi Smrt
(upodobljena kot skelet) in vabi v odprti grob poleg sebe. Vsakega predstavnika stanu
spremlja prijazen skelet proti Smrti in odprtemu grobu. Pred smrtjo so vsi enaki in z njo
morajo vsi, otroci in starci, bogati in revni, celo kralji in sam papež. Glede na pomembnost in
položaj v tedanji družbi so predstavniki različnih stanov razvrščeni v sprevod po natančno
določenem redu. V sprevodu ni kmeta, ker je slikar prav njemu naklonil slikarije. Z
72

zgodovinskomedicinskim pogledom takoj opazimo upodobljenega berača z amputirano desno
nogo z leseno dokolensko protezo ter oporno palico podobno bergli, ki sega do pazduhe.
Zdravnika je postavil na sredino sprevoda, na šesto mesto in tako pokazal na njegov takratni
položaj v družbi (122). Namenoma ga ni izvzel iz sprevoda, ker je želel pokazati na njegovo
nemoč v boju proti kugi ter njegovo enakost z vsemi ostalimi pred smrtjo.
Zaradi slikarjevega nepoznavanja anatomije vidimo na freskah številne netočnosti in
napake pri upodabljanju človeškega telesa. Vrat ima obliko čvrstega valja, prsni koš ima
trinajst ali dvajset parov reber, podlakt je iz ene same kosti, iz katere brez dlani izhajajo prsti,
medenica je iz dveh pokončnih kosti, iz katerih se brez kolkov nadaljujeta femurja, golen ima
le eno kost, iz katere brez stopala v obliki paličic izhajajo prsti (122). Takrat tudi drugi šolani
slikarji niso poznali anatomije dlje kot do prvega mišičnega sloja (126).

Slika 16: Freska Mrtvaški ples v Cerkvi sv. Trojice v Hrastovljah,
avtor Janez iz Kastva, leto 1490

Z zgodovinskomedicinsko analizo fresk dobimo dober vpogled v življenje in
razmišljanje takratnega preprostega človeka, prepoznamo njegovo splošno nepoznavanje
človeške anatomije, družbeno ureditev, stanovski položaj zdravnika ter odnos do bolezni in
smrti.

5.3 Koprski zdravniki in kirurgi od 14. do 17. stoletja
5.3.1 Institucionalizacija poklica
Medicinski in javnozdravstveni zakoni so v razvoju medicine odigrali pomembno
vlogo. Ustvarjali so pogoje za legitimno opravljanje medicinske prakse, za profesionalizacijo
poklica in delovnih dolžnosti ter institucionalizirali zdravniško prakso v sistemu javnih služb.
Že od 13. stoletja dalje sledimo različnim predpisom o dolžnostih zdravstvenih
delavcev v zdravstvenem varstvu prebivalstva, pred organi javne varnosti in sodišči, o vlogi
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preventivnega dela in razvoja civilnega in pomorskega zdravstva v Istri, o sanitarnohigienskem nadzoru in protiepidemičnih ukrepih (96; 127). S predpisi in posameznimi
dodatnimi odredbami so tudi zelo natančno regulirali obveznosti in dolžnosti zdravstvenih
delavcev pri nudenju zdravstvene pomoči različnim slojem v družbi, plemstvu, meščanom,
kmetom in revežem.
Na ozemlju Istre medicinskih šol in strokovnih zdravniških združenj ni bilo, obstajali
pa so statuti istrskih mest, komun in fevdov s predpisi in normativi o pogojih za legitimno in
profesionalno opravljanje medicinskega dela (31; 96). Predpisi v ohranjenih koprskih statutih
in zakonih so bili podobni beneškim.
Že v rimskem obdobju so mestne oblasti same odločale o pravilih nudenja zdravstvene
pomoči meščanom. Iz takratnih predpisov je razbrati, da so že tedaj poznali institut fizika,
kirurga in babice.
V obdobju krščanstva je nadzor nad zdravstvenim varstvom meščanov prevzela
Cerkev. Na prvo mesto je postavila zaščito javne varnosti in svojega premoženja. Medicina,
stroka in zdravje občanov so bili drugotnega pomena.
V interesu po zaščiti cerkvenih dogem in premoženja, so v svojih predpisih in odredbah
poudarjali predvsem obveznosti zdravstvenih delavcev do organov javne varnosti, pregona in
sodišč.
Uprava v Benetkah je šele v 15. stoletju dokončno prevzela popoln nadzor nad
organizacijo javnozdravstvene službe na območju Beneške republike. S tem so bile natančno
določene tudi organizacijske strukture beneških in tudi istrskih mest, s tem tudi mesta Koper.
Osrednji nadzor nad javnim zdravstvom je opravljal beneški zdravstveni upravni organ
(Magistrato alla Sanità) s sedežem v Benetkah. Njemu je bil odgovoren beneški zdravniški
svet (Consiglio dei medici), tudi s sedežem v Benetkah. Glavni in nadzorni zdravniki za
posamezne province so se imenovali Proveditori alla Sanità (20: 423-47; 103: 180-190)
(128) ali protomedici (29). V času beneške vladavine je bil Koper gospodarsko in
administrativno središče province Istre, zato je bil tu npr. v letih med 1279 in 1797 tudi sedež
glavnega nadzornega zdravnika – protomedika (29).
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V začetnem obdobju je v mestu delal samo en zdravnik, kasneje zaradi večjih potreb
pa tudi dva zdravnika in en kirurg. Tako sta tudi leta 1704 v Kopru delovala dva zdravnika
(29). Od leta 1720 dalje pa zdravstvenih delavcev niso več delili na zdravnike (medicus
physicus) in kirurge (chirurgus) temveč na izkušenejše in bolje plačane t. i. prve zdravnike
(primo medico) ter manj izkušene in slabše plačane t.i. druge zdravnike (secondo medico)
(129: 1333134; 8: 262). Njih je nadziral glavni nadzorni zdravnik province Istre (Proveditore
alla Sanità) ter o eventualnih nepravilnostih poročal beneškemu zdravniškemu svetu
(Consiglio dei medici) v Benetkah, ta pa naprej beneški zdravstveni upravi tudi v Benetkah
(Magistrato alla Sanità) (29).
S tem so bili natančno določeni in uzakonjeni instituti posameznih zdravstvenih
delavcev, nadzor njihove odgovornosti, obveznosti in dolžnosti, njihova izobrazba, licence in
plačila.
5.3.2 Diferenciacija medicinskih poklicev
Do prve diferenciacije med zdravstvenimi poklici je prišlo z ustanovitvijo prvih
evropskih medicinskih fakultet znotraj prvih univerz v 11., 12. in 13. stoletju. Medicina v
srednjem veku in v obdobju renesanse še ni bila strogo ločena od ostalih ved. Poučevali so jo
znotraj matematike, logike, astronomije, fizike in filozofije. Tako so bili zdravniki hkrati tudi
učenjaki, filozofi, matematiki in fiziki. Po zaključeni medicinski fakulteti in obveznem
zaključenem študiju filozofije in naravoslovnih znanosti so v 12. stoletju dobili naziv fizika
(physicus) in akademski naslov doktor medicine (medicus physicus).
Z odločitvijo za znanost (science) so zdravniki pridobili status akademskega poklica in
pripadnost višjemu družbenemu sloju . Vse bolj pa so se oddaljevali od praktičnih veščin
(ars) ter manjša kirurška opravila, čiščenje ran, puljenje zob in drugo prepuščali takratnim
priučenim brivcem (barbier, barberius). Brivci so svoje znanje pridobivali z delom empirično
ali pa so se spretnosti svoje obrti naučili pri starejših brivcih. Iz vrst brivcev so se postopno s
pridobivanjem znanja in veščin razvili kirurgi(cerugico, cerusico, chirurgus), ki so se
izobraževali na tečajih, večinoma v Padovi in Benetkah. Posamezniki med njimi so zaradi
svojega kakovostnega dela uživali veliko spoštovanje in čast svojih meščanov ter v širšem
okolju (29). Upravičeno jih lahko štejemo med predhodnike pravih kirurgov.
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Tako se je medicina sredi 12. stoletja odmaknila od kirurgije kot nižje medicinske
stroke, ki so jo opravljali kirurgi in brivci.
Natančnejših podatkov in imen babic, ki so delale v Kopru ni mogoče zaslediti. O njih
sklepamo iz kasnejših beneških odredb, ki so natančno regulirale njihovo delo.
Babice so v zgodnjih obdobjih svoje znanje bogatile in pridobivale z delom in
empirično, od 17. stoletja dalje pa so bile obvezane šolanju in pridobivanju licence. Če so pri
porodu ugotovile, da je novorojenec življenjsko ogrožen, so ga morale tudi same krstiti (8; 24;
96). Njihovo poznavanje zakramentov so preverjale pastoralne komisije (128: 64).
Kirurgi, lekarnarji in babice so imeli status neakademskega poklica in so bili uvrščeni
med obrtnike in s tem med pripadnike nižjega družbenega sloja. Zdravniki pa so imeli
akademski poklic in naziv in so pripadali višjemu družbenemu sloju.
5.3.3 Izobrazba, institut licence, poreklo
5.3.3.1 Izobrazba
V zgodnejših obdobjih je bila za delo obvezna samo diploma medicinske fakultete.
Kasneje se pojavijo odredbe, ko so istrski zdravniki smeli študirati le na vseučilišču v
Padovi. Študij na drugih vseučiliščih je bil zanje strogo prepovedan. Take prepovedi (npr. leta
1625 in 1664) lahko razberemo v koprskem statutu iz leta 1661 (24: 84; 130: 334). Po potrebi
so te odredbe tudi omilili, predvsem ko je zdravnikov primanjkovalo bodisi zaradi prenizke
plače, smrti, bolezni ali epidemije. Tako je Beneški svet 2. 5. 1761 odredil, da zdravnik, ki
ima diplomo drugega vseučilišča in nima padovanskega doktorata, sme izjemoma opravljati
zdravniški poklic le, če mu dovoljenje za delo izda Beneška zdravstvena uprava (Magistrato
alla Sanità) (24: 84; 130: 334; 131).
5.3.3.2 Institut licence
Za opravljanje dela je bila za zdravnike obvezna diploma medicinske fakultete,
kasneje pa je bil uzakonjen tudi institut licence.Tako velikokrat ni bila dovolj samo diploma,
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ampak se je znanje zdravnikov in tudi kirurgov preverjalo s tako imenovanim aprobacijskim
izpitom.
Veliki mestni svet Kopra je leta 1452 celo določil, da morajo vsi zdravniki in kirurgi
vsako leto delati in narediti izpit pred mestnim svetom, sicer izgubijo pravico do opravljanja
zasebne prakse oziroma službe (24; 73; 130: 134).
Iz beneških odredb v 17. stoletju je razvidno, da so se tudi babice morale obvezno
šolati in pridobiti licenco za delo (24).
Da bi zdravniki in kirurgi sploh lahko delali, jih je moral predhodno potrditi beneški
Zdravniški svet (Consiglio dei medici) (105: 369).
5.3.3.3 Poreklo
Pri zaposlitvi je bilo zelo pomembno poreklo zdravnikov. Morali so biti rojeni v
Kopru ali vsaj v njegovi ožji okolici ter pripadati plemstvu, staremu vsaj 120 let. Zanimivo je,
da so oblasti smele zaposliti le zdravnike, rojene v zakonu (20; 24). Pomanjkanje zdravnikov
Koprčanov, predvsem v času epidemij, je postopno prisililo oblasti, da so dovolile izjeme in
zaposlile tudi zdravnike od drugod, vendar so morali podpisati klavzulo, da niso rojeni v
Kopru in da nimajo tam sorodnikov (24: 86; 105: 373).
5.3.3.4 Ženske v zdravniškem poklicu
Podatki o delu žensk so minimalni. V glavnem so bile babice, izobraževale pa so se
lahko tudi za zdravnice. Tudi njim je dovoljenje za delo lahko podelil le beneški Veliki svet.
Prvo zdravnico v Istri zasledimo šele v 16. stoletju. To je bila donna Bartola, ki je delala v
Piranu in nato v Rovinju. Druga zdravnica, ki se omenja na področju Istre, je znana zdravnica
– medica Otonella. O njej najdemo le podatek, da je delala v Kopru in leta 1631 tam umrla
zaradi kuge (20; 24: 87; 103).
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5.3.4 Obveznosti in dolžnosti, plačila, kazni
5.3.4.1 Obveznosti in dolžnosti
5.3.4.1.1 Obveznosti zdravnika (medicus)
V večini istrskih statutov, tudi v koprskem, so bile zdravniške dolžnosti navedene v
delu Capitulare medicorum v obliki etične zaobljube, ki jo je leta 1258 izdal beneški Veliki
svet (24; 29; 130). Od mestne oblasti najeti in plačani zdravnik je moral pred sprejemom
službe zapriseči naslednje:
•

da bo vsakega bolnika in poškodovanca zdravil šele, ko se ta izpove in pove vse svoje
grehe duhovniku,

•

da bo vse poškodovance in bolnike zdravil diskretno in po veljavnih predpisih,

•

da bo bolnikom in poškodovancem glede na njihovo bolezen ali poškodbo pravilno
nudil prvo pomoč in jim ustrezno svetoval,

•

da bolnikom in ranjencem ne bo s prevaro podaljševal bolezni,

•

da bolnikom ne bo dajal in prodajal strupov,

•

da se ne bo povezoval in dogovarjal z lekarnarjem za del zaslužka pri zdravilih, ki jih
bo od njega kupil in jih nato predpisal in prodal bolniku (24: 85; 29; 130; 132).
Prednostne naloge oblasti so bile predvsem zakonska regulacija obveznosti in

dolžnosti zdravstvenih delavcev za zaščito javne varnosti v borbi proti nasilju. Skrbi
zdravnika za zdravje prebivalstva, za zdravljenje obolelih in poškodovanih brez nasilnega
vzroka pa so oblastniki posvečali manj pozornosti.
Zdravnik (medicus) je moral vse poškodbe, rane in smrtonosne rane zaradi nasilja
hitro in natančno sporočiti organom javne varnosti, da bi ti lahko takoj začeli postopek
pregona in kaznovanja. Kasneje pa je moral sodelovati kot zdravnik, izvedenec ali priča na
sodiščih. Vsako poškodbo ali rano zaradi nasilja je moral v dveh dneh prijaviti organu
»Petorici od miru«, po mesecu dni pa mu sporočiti, ali je poškodovanec ozdravljen ali ne (29:
18). Vsako možno smrtonosno rano je moral nemudoma sporočiti organu »Gospodu od noči«
(29: 18).
V mestu zaposleni zdravnik (medicus) je poleg zdravljenja bolnih moral obvezno
izvajati nadzor nad celotnim javnim zdravstvom. Tako je moral izvajati nadzor nad ostalimi
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zdravstvenimi delavci t.i. praktiki, kirurgi, brivci, babicami in lekarnarji. Vključen je bil v
vseh postopkih preverjanja njihovih veščin in znanja ter pri izdajanju licenc zanje (24).
5.3.4.1.2 Obveznosti in dolžnosti kirurga (chirurgus) in brivca (barberius)
Po statutu je v občini moral poleg zdravnika (medicus) delovati tudi kirurg (cerurgico,
cerusico, chirurgus) ali vsaj brivec (barberius, barbier). Za opravljanje službe v mestu je
poleg zdravnika tudi kirurga moral potrditi Beneški zdravniški svet Consiglio dei medici
(105).
Dolžnosti kirurgov so bile prav tako strogo določene. Iz beneških odredb je razvidno,
da so morali:
•

nuditi prvo pomoč, opravljati manjše kirurške posege, čiščenje ran, puljenje zob,
pomagati ranjencem in poškodovancem

•

morali so prijavljati poškodbe, da bi se lažje preganjalo in pravilno kaznovalo krivce.
(123)

•

na sodišču so pri mučenju – torturi – morali zavezati obsojenca in spremljati ter
popisati njegovo zdravstveno stanje,

•

opravljati so morali tudi mrliške oglede (5; 24; 105).

5.3.4.1.3 Obveznosti in dolžnosti babic
O babiški službi v obravnavanem obdobju je malo podatkov. Njihovo delo so
regulirale mestne oblasti na osnovi obstoječih beneških predpisov. Zavezane so bile šolanju,
pridobivanju ustreznega znanja in veščin. Licenco za delo v mestu so pridobile po uspešno
opravljenem preverjanju znanja in spretnosti. Delo babic je obsegalo skrb za porodnico,
pomoč pri porodu, skrb za novorojenca; če so pri porodu ugotovile, da je novorojenec
življenjsko ogrožen, pa so ga morale same tudi takoj krstiti (8; 24; 96).
5.3.4.2 Plačilo
Beneška oblast je natančno regulirala tudi področje ustreznosti plačil mestnim
zdravnikom. Zaradi želje po zagotavljanju dobrega zdravstvenega varstva in zdravja občanov
je poudarjala, da morajo zdravniki prejeti dostojno in ustrezno plačilo. To potrjuje tudi 6. 4.
1602 izdana odredba beneškega doža (Marino Grimano), ki je zaradi potrebe določil, da
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morata biti zdravnik in kirurg (87) v Kopru za svoje delo dobro plačana (24; 87: 340, 379;
130: 177-78).
Pogodbe o zaposlitvi so bile izredno natančne, overjene in skrbno hranjene. Poleg
obsega obveznosti in dolžnosti so natančno določale tudi višino letne zdravniške plače in
posebej še nagrade za posamezno storitev. Vsebina sklenjene in podpisane pogodbe in s tem
zdravniške plače, je bila od primera do primera različna (29; 96). Plače so se, podobno kot v
drugih istrskih mestih, gibale v višini okrog 150–200 takratnih beneških dukatov – zlatnikov.
Tako je npr. mestna oblast v Kopru leta 1571 v svoji odredbi (130: 170-80) natančno
določila višino plače za enega zdravnika (medicusa – fizika). Sredstva za plačilo zdravnika naj
bi se zbrala iz dajatve fiskalne komore za rezidenco, reveži naj bi dali en novčič za konja
letno. Prav tako naj bi se za zdravnika zbralo plačilo za vsakega, ki bi poiskal njegovo pomoč.
Torej naj bi prejel 120 dukatov iz sodniške blagajne in 80 dukatov od pobranih davkov (24:
85).
Zdravnik naj bi v zameno sprejel obveznost, da brez dodatnega plačila zdravi in
obiskuje bolnika dvakrat dnevno ter obvezno zdravi tudi vse v njegovi okolici (29; 100).
Določena je bila tudi najvišja cena storitve, in to za vse bolezni enako. Beneško plemstvo
»nobile« so morali zdraviti brezplačno, prav tako so obvezno in brezplačno morali zdraviti
siromašne in obubožane.
Zdravniki so po beneški zakonodaji smeli izkoristiti le deset dni odsotnosti letno (24;
29).
Mestna oblast se je stalno trudila za urejeno, redno in dobro zdravstveno oskrbo svojih
meščanov. Glede na razmere se je morala včasih prilagajati in po potrebi z različnimi
dodatnimi odredbami omiliti ali dopolniti beneško zakonodajo. Včasih tudi s ponujenimi
višjimi plačili. V letih krize in kužnih bolezni pa so zdravniki ostali tudi brez plačila za
opravljeno delo ali pa so zanj dobili le skromno plačilo. Zaradi premajhne plače je leta 1401
mesto zdravnika v Kopru zapustil Manfredo de Sacile (24: 85; 105: 369). Tako v obdobju
1596–1613 v Kopru niso mogli zaposliti nobenega zdravnika, ker mu niso uspeli ponuditi
višjega plačila.
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Plačo mestnemu zdravniku so ponovno zvišali leta 1657, in sicer na račun davkov na
prodajo vina (105: 372).
V času epidemij kužnih bolezni so zdravniki pogosto zapuščali svoja delovna mesta.
Tako je tudi koprski zdravnik Leandro Zarotti leta 1554 zaradi epidemije kuge pobegnil v
Benetke (24: 87; 105: 371).
Mestne oblasti so v obdobjih epidemij, hude revščine in vojn zelo težko mestu
priskrbele zdravnika, zato so pogodbe z zdravnikom sklepale za točno določeno časovno
obdobje, ne glede na izredne razmere, ki bi vmes nastale.
Položaj ostarelih zdravnikov je bil težak, saj ko niso več delali, niso prejemali nobenih
dohodkov. Posebnih nadomestil, podobnih današnjim pokojninam, tedaj še niso poznali (24).
Vladarji, fevdalci in bogati meščani so najemali zasebne zdravnike. Plačilo je bilo
višje, vendar spet odvisno od medsebojnega dogovora in dolžine sklenjene pogodbe. Za
zdravljenje meščanov je zdravnike najemala in plačevala mestna oblast. Za brezplačno
zdravljenje beračev in okoliških kmetov so bili zadolženi najeti mestni zdravniki, vendar so
bili slednji velikokrat prepuščeni primitivni medicini, različnim vedeževalcem, zeliščarjem in
drugim samooklicanim in nešolanim praktikom.
5.3.4.3 Kazni
Oblast v Benetkah je skušala s številnimi akti, predpisi in odredbami zaščititi in nuditi
varnost svojim podanikom na področju celotnega ozemlja Beneške republike. Tako so bili vsi
mestni statuti in odredbe tudi v istrskih mestih in v Kopru zelo podobni beneškim.
Strogo je bilo prepovedano in določeno:
•

da v mestu ne smejo opravljati službe nepooblaščeni in ne dovolj izobraženi zdravniki,
kirurgi ali lekarnarji;

•

da v mestu ne smejo delati nešolani, slabo priučeni in neprofesionalni praktiki, npr.
slabo priučeni brivci ali babice;

•

delo raznih samooklicanih empirikov, čarovnikov, zeliščarjev in izdelovalcev različnih
napitkov je bilo strogo prepovedano in kaznovano (29).
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Že leta 1232 je beneška oblast izdala odredbo »Liber promisions maleficci« in določila
stroge kazni vsakomur, ki bi s svojim delom, koriščenjem različnih trav in zelišč, napitkov in
podobnih zvarkov nekomu ogrozil zdravje, intelekt ali pa povzročil smrt (29: 8).
5.3.5 Popis v Kopru delujočih ali v Kopru rojenih zdravnikov in kirurgov ter njihovo
delo in prispevek k razvoju znanstvene medicine
Zapisi o zdravnikih in kirurgih, ki so delovali v Kopru ali so bili v Kopru rojeni, so za
raziskovano obdobje izredno redki nepopolni in razpršeni. Na osnovi svojih dolgoletnih
raziskav in predhodnih študij so proučene njihove biografije ter prikazana njihova vloga in
prispevek v zdravstvu (96; 123; 133). Za nekatere so najdena le imena in čas delovanja, za
posameznike pa tudi več o delu in vlogi, ki so jo odigrali. Prvi natančen popis koprskih
zdravnikov od leta 1310 do leta 1890 je objavil Gedeone Pusterla leta 1891 (84; 85), po pa z
manjšimi dopolnitvami povzemajo mlajši zgodovinarji Guerrino Guglielmo Corbanese leta
1987 (134), Glesinger leta 1989 z natančno bibliografijo virov (24),v svojem krajšem delu
posameznike omenja tudi Darovec leta 2005 (8). Fragmente o posameznikih pa najdemo tudi
v delih Schiavuzzija iz leta 1892 (105), Stancovicha iz leta 1828 (18) (ki je povzemal po delu
Manzuolija iz leta 1611 (Nova destrittione della provincia dell`Istria(I-II); Homini in armi et
in lettere illustri), Benussija iz leta 1924 (102), Combija iz leta 1864 (135) in Grmeka iz let
1955 in 1970. (136)
5.3.5.1 Kronološki popis v Kopru rojenih ali delujočih zdravstvenih delavcev v
obdobju od leta 1310 do 1794
Iz ohranjenih dokumentov (84; 105; 130) je razvidno, da je v raziskanem obdobju po
odredbi mestnega statuta mestni magistrat plačeval enega do dva fizika, doktorja medicine
(medicus physicus), v mestu pa je sočasno deloval tudi po en kirurg (cerusico, cerurgico,
chirurgus, barberius, brivec) (8; 24; 84; 133), ki je bil običajno manj plačan (24; 105).
Ker je v raziskavo zajeto zelo odmaknjeno obdobje, za vse posameznike ni mogoče
več izslediti vseh podatkov o popolnem imenu in priimku, kraju in letnici rojstva ter smrti,
podatkov o izobrazbi, mestu in trajanju službovanja. Tako popis morda daje vtis neenotnega
načina posredovanja izsledkov in podatkov.
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Prikaz zdravstvenih delavcev je urejen glede na čas službovanja v Kopru. Dodane so
kratke biografije in podrobna analiza njihovega delovanja.
5.3.5.1.1 14. stoletje
Ser Benvenuto je v ohranjenih virih leta 1310 prvi omenjeni plačani mestni zdravnik
(medicus fisicus). Drugi podatki o njem niso znani (24; 123; 133). Marco de Fermo (1339) se
omenja kot dober in sposoben zdravnik (123).
Ser Pietro Celegrino (1357) se omenja kot prvi v mestu rojeni zdravnik. V njegovem
času naj bi se postavili zametki prave bolnišnice (8: 261; 24).
Manfredo de Sacile (1401) je zapustil mesto zaradi prenizke plače (24). Prebivališče
mu je sicer dala občina. Ker je moral vsem nuditi enako zdravniško pomoč, tudi prebivalcem
mestnega podeželja, si je prizadeval za višje plačilo. Leta 1390 so mu povišali plačilo iz 200
na 300 liber (razmerje zlati dukat proti libri je bilo tedaj 1 : 1.3) (8: 264; 105). Ker pa mu to še
vedno ni ustrezalo, je leta 1401 mesto zapustil (24: 91).
Sočasno so v Kopru delovali tudi naslednji plačani kirurgi: Andrea Bonacato degli
Albavisani (1363) je na občinske stroške živel v hiši in prejemal 100 zlatih dukatov. Plača je
bila približno dvakrat višja od učiteljske. (8: 264; 24; 96; 105).
Ludovico da Fermo (1376) je svoje delo opravljal brez plačila, je pa v zameno prejel
dve plačani vojaški službi, in tako najverjetneje zagotovil dohodek za svoja sinova (8: 264;
105; 133).
Maestro Bonaventura (1388) je prejemal sto liber letno, moral pa je še brezplačno delati
pri sodnih pravdah in kot mrliški oglednik (105: 376) ter opravljati »manj častno obvezo
privezovanja obsojenih na mučenje« (8: 262).
Na prehodu v 15. stoletje se omenja kirurg Bonajunta, ki je leta 1426 postal tudi prior
Špitala sv. Nazarija (S. Nasario) (8: 261; 24).
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5.3.5.1.2 Konec 14. in začetek 15. stoletja
Obdobje je zaznamovalo ime svetovno znanega v Kopru rojenega humanista, ki pa
nikoli ni delal v rodnem mestu. To je Pietro Paolo Vergerio (tzv. »starejši« Koper, 1370 –
Budimpešta, 1444). Poudariti moramo, da ne bi prihajalo do zmotne zamenjave s Petrom
Pavlom Vergerijem mlajšim (1498–1565), ki je stoletje za njim postal pomemben koprski
škof, pravnik, diplomat in reformator. P. P. Vergerij je v letih 1388–1390 v Bologni predaval
logiko ter študiral fiziko in medicino. Kasneje je v Padovi nadaljeval študij medicine in prava
ter leta 1405 doktoriral iz filozofije, medicine in prava (18; 24; 137). Predaval je dialektiko v
Firencah in Bologni (138). V obdobju delovanja na papeškem dvoru (1405–1409) v Rimu si
je na Koncilu za reformo cerkve v Konstanzu pridobil naklonjenost kralja Sigmunda,
služboval pri njem kot sekretar in postal »poeta laureatus«, dvorni pisec. (24; 138). Delal je
na Češkem in Ogrskem, kjer je v Budimpešti tudi umrl (1444). Deloval je v družbi največjih
znanstvenikov svojega obdobja, napisal številna dela, znanstvene razprave in pesnitve.
Njegova znanstvena razprava De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae je
pomembno vplivala na razvoj humanizma v šolstvu ter utrdila vlogo in pomen študija
književnosti, moralne filozofije, naravoslovnih ved, telesne vzgoje in vojnih vaj v svobodnem
izobraževanju. Poudarjal je dostopnost širokega laičnega znanja vsakemu svobodnemu
posamezniku. Vsebuje v obliki pisem napisana navodila za telesno vzgojo mladine (24; 94:
16-17). Postavil je temelj razvoju nove vede, današnje mentalne higiene (138: 599), veje
psihologije in psihiatrije, ki se ukvarja s preučevanjem in uporabo metod za ohrananje
duševnega zdravja in preprečevanja pojava duševne bolezni (138; 139; 140: 249-61). Delo je
napisal leta 1401 in ga posvetil mlademu vojvodi Umbertinu iz Carrare, sinu glavnega
predstavnika mesta Padove (24: 101; 141: 1818-19). Ta pomemben pedagoški spis je bilo
prvič natisnjen leta 1470 v Benetkah, nato pa v 15. stoletju še šestnajstkrat ponatisnjen (24).
D. Giordano ga je imenoval »učitelj principov« (142: 10) in ga prišteval med pomembne
Koprčane, kot sta bila Santorio Santorio (»utemeljitelj iatromehanike«) in Carlo Combi
(»učitelj naroda«).
5.3.5.1.3 15. stoletje
Zdravniške dolžnosti so smeli opravljati tudi zdravniki, ki niso bili rojeni v mestu ali
njegovi ožji okolici. Prav tako so lahko zaposlili dva zdravnika hkrati.
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Panfilo de Castaldi »Pamphillio de Gastaldis Pysico (Eximio artium et medicine
doctore domino magistro Pamphillio de Gastaldis)« je bil leta 1398 rojen v Feltru. Leta 1461
se je v mestu zaposlil kot izšolani zdravnik, vendar je ob tem istočasno ljubiteljsko v
samostanu Sv. Ane v Kopru poskušal tiskati z gibljivimi črkami. Imenovan je bil za pionirja
tiskarske spretnosti (22: 8-9; 24; 143) in tako postal Gutenbergov predhodnik (96). Tehnično
sta ga v tem podpirala dva koprska plemiča Francesco Grisoni in Sardo Brati, slednji tudi
finančno. Že v času svojega življenja je doživel veliko slavo in bil pogosto kot priča prisoten
pri pisanju oporok (22). »Nel testamento di Nic. Venier del fu Lod. Procuratore di San Marco,
cuito del Notaio Pietro Ingaldeo, e fatto a Cp. il di 25. nov. 1478 in casa del testatore in
Porta Zubenigo, si dice esservi stato presente, in qualita di testimonio: Eximio artium et
medicine doctore domino magistra Pamphilio de Castaldis. Arch. com. di Cp. At not., anni
1455–1491, reg. 33, corte 276 (22: 9)«. »Gia in un attestazione vescovile del 21. sett. 1464
stampata nel Naldini (pag. 238–239) vediamo figurare fra i testimoni Pamphilio de Gastaldis
Pysico Salaviato in Civitate Justinopolis (22: 9)«. Zanimivo je, da je začel službovati istega
leta kot zdravnik Antonio Pianella, oba sta istočasno poskušala tiskati, hkrati leta 1465
zapustila mesto in odšla v Benetke, in tam nadaljevala s tiskom leta 1467. Oba sta bila
povabljena v Milano, vendar je privilegij za tiskanje pridobil Pianella, ker ni bil plemiškega
rodu. Castaldi se kot plemič z manualnim delom ni smel ukvarjati. Leta 1472 je razočaran
zapustil Milano in se kot zdravnik zaposlil v Zadru, kjer je delal do svoje smrti leta 1487 (24;
144).
Predhodno omenjeni Antonio Pianella je bil za mestnega zdravnika imenovan sočasno
s Castaldijem leta 1461. Kot pionir tiskarske umetnosti je privilegij za tisk prejel leta 1471 v
Milanu (24: 97; 145).
Iohannes de Albertis de Iustinopoli ali Giovanni de Albertis Giustinopolitano (Koper,
1410 – Koper, 1488) je študiral medicino v Padovi, postal doktor medicinskih znanosti in tudi
predaval na isti univerzi (8: 262). V letih 1430–1431 je bil rektor Filozofske fakultete (146).
Leta 1471 se je zaposlil kot občinski zdravnik v Kopru, kjer je aktivno delal do upokojitve v
svojem sedemdesetem letu (24). Bil je zelo cenjen in poznan. Zaradi svoje revolucionarne
znanstvene razprave o kugi, ki se je v mnogočem, predvsem pa zaradi učenosti, razlikovala od
tedanjih bolj laičnih medicinskih spisov, ga najdemo na vseh straneh številne stare in današnje
svetovne literature. Njegov izviren rokopis razprave De praeservatione corporum a
pestilentiae et de causis pestilentiae et modis ejus iz leta 1450 je izredno dobro ohranjen in
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shranjen v Avstrijski narodni knjižnjici (Österreichische National bibliothek, Cod. 2456) na
Dunaju (147). Delo spada med najboljše traktate o kugi iz tistega obdobja (94; 87: 80; 143:
514).

Sliki 17 in 18: Reprodukcija originalne platnice (levo) in prve strani (desno) rokopisa Johannesa de Albertisa
De praeservatione corporum a pestilentiae et de causis pestilentiae et modis ejus iz leta 1450
(vir: Österreichische National bibliothek, Dunaj 28. 10. 2011) (147)

Giuseppe Caprin (Trst, 1843–1904; pisec, urednik) je leta 1905 povzel po duhovniku
in velikem polihistorju Stankoviču (Pietro Mattia Stancovich, Barban 1771–1852; polihistor)
naslednje: »E altro medico celebre. 1488 Muore su Giovanni Albertis di Cp. dottore in
medicina lasciando degli scritti inediti. La biblioteca palatina di Vienna conserva duo codici
dell' Alberti, i qualli trattano intorno alla peste« (18; 22: 9). »Il codice della pestilenza e
dedicato all' Imperatore Federico III e risulta dalle note della Biblioteca palatina di Vienna,
dove esso e conservato, essere stato proprieta privata dell' imperatore e da lui passato alla
Biblioteca« (146: 20). Delo je posvetil prijatelju, avstrijskemu cesarju Frideriku III (1415–
1493), ki je se je ukvarjal z astrologijo, alkimijo, botaniko in medicino ter je v času vladanja
spodbujal in širil zanimanje za študij naravoslovnih ved (146). Albertis je v svoji razpravi
zbral in analiziral vse dotedanje podatke o epidemijah kuge, številu obolelih, ter načinih
preprečevanja in zdravljenja okužbe. Preučil in zbral je dela takratnih velikih medicinskih
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osebnosti ter natančno citiral njihove zapise in razmišljanja. Delo je predstavljalo veliko
pomoč zgodovinarjem medicine takratnega in novejšega obdobja (22; 24; 87; 96).
Luigi Carrerio, rojen v Kopru, je delo mestnega zdravnika (medicus - phisicus) prevzel
leta 1498 (24).
Stara znana koprska plemiška rodbina Zarotti je v tem stoletju imela veliko znanih
zdravnikov in pravnikov. Dva od njih Ottaviano Zarotti in Zarotto Zarotto sta bila profesorja
na univerzi v Padovi (13; 18). Družinski grb, ki upodablja letečega pegaza, je še danes v
Santorijevi ulici v Kopru.
Posebej so prikazani kirurgi iz 15. stoletja: v tem stoletju najdemo znane in čaščene
spretne kirurge – barbiere, ki so predstavljali predhodnike pravim šolanim kirurgom.
Predvsem so izhajali iz znane družine Nuzio ali Muzio.
Giovanni Nuzio/Muzio iz Vidma je deloval v mestu po letu 1430 (8). Bil je izredno
sposoben in uspešen barbier – kirurg, zato je bil leta 1442 na predlog beneške vlade sprejet
med častne člane koprskega plemstva. Tedaj še niso vsi povsem poznali in razumeli pravih
kirurških spretnosti posameznikov, ki so opravljali svoje zahtevno delo. Naziv je v prevodu
označeval le mehanično britje brade. Tedaj so torej manjše kirurške intervencije opravljali
samo barbieri, iz njihovih vrst pa so se kasneje razvili šolani kirurgi. Sprejem med častne
člane koprskih plemičev je vseeno motil tudi številne visoko ugledne in učene osebnosti, kot
sta bila Fontanini in Apostolo Zeno (18: 218). »Nello stato Veneto i Chirurghi si chiamavano
Barbieri; ed anche aqgidi in qualche Luogo dell' Istria del basso popolo si dicono barbieri,
barberi, barber. Ma questa denominazione la daremo documentata. Il dottor Francesco
Bernardi ned suo prospetto Storico-Critico sopra il collegio Medico-Chirurgico di Venezia
...« (18: 218).
Z ženo Eleno sta imela šest sinov in pet hčera. Leta 1445 naj bi v mestu služboval
njegov sin Filippo Nuzio (Muzio) (8; 24).
Skupaj s svojimi številnimi potomci je bistveno sooblikoval politično, gospodarsko in
kulturno podobo mesta (8: 262), zato je treba poudariti in omeniti številne pomembne
potomce genealogije družine Nuzio (18; 96).
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Sin Cristoforo Nuzio je bil leta 1504 proglašen za mojstra beletristike (18). Njegov sin
Girolamo Nuzio – Hieronymus Mutius Justinopolitanus (Muzio ossia Nuzio Girolamo di
Capodistria; Hieronimo-Girolamo ali Jeronim Muzio) (1496–1576) je bil izredno znana
kontroverzna osebnost, književnik, pesnik, zgodovinar, teolog, moralist, humanist in hkrati
nasprotnik protestantizma koprskega škofa, pravnika Pietra Paola Vergerija (Koper, 1498 –
Tübingen, 1565). Njegov sin Vergerio Girolamo bo podrobneje opisan v popisu zdravstvenih
delavcev v 17. stoletju.
Giovanni fu Ambrogio (Ivan Ambrogio) iz Kopra (1445) je poleg zdravniških obveznosti
imel tudi dodatne neprijetne zadolžitve »fiat justitia«, to je sodelovanje pri sodnih postopkih,
priprava obsojenih na mučenje in mrliško ogledništvo (8; 84: 64).
Bernandino je v mestu služboval leta 1498 (24). O njem ni mogoče izslediti drugih
podatkov.
5.3.5.1.4 16. stoletje
Bartolomeo Petronio je bil v Kopru rojeni zdravnik, čigar ime je šlo v zgodovino
svetovne medicine, ni pa nikoli delal v mestu. 17. 5. 1517 je bil imenovan za tretjega
profesorja teoretske medicine v Padovi za plačo dvajset forintov (24: 98; 87: 370, III).
»Petronio Bartolommeo fu proffesore di Padova nel terzo luogo della medicina teorica
straordinaria nel 1517. Il Facciolatti (T). P. II. p. 370 dice: Bartholomoen de Petronis, non
ponendovi la patria. La famiglia Petronio e di Cp. equalmente che di Pirano, e dobbiamo
credere che fosse istriano, e probabilmente da Cp.« (22; 87: 370, III) (1). Pri različnih
zgodovinarjih se o tem zdravniku podatki med seboj ne ujemajo povsem (22; 24; 87). Po
cenjeni plemiški družini Petronio, ki je bila leta 1431 vključena v mestni svet in vpisana v
popis plemstva (148), je danes poimenovana tudi ulica v Kopru.
V mestu se zatem zvrsti še niz dobrih in uglednih zdravnikov. Leta 1531 je zdravniško
službo opravljal Giovanni Romano.
Giovanni Antonio Castelli (1535), rojen v Kopru, je v mestu deloval 35 let, vse do
svoje smrti (24). Zaradi svoje človečnosti in vestnosti je bil med sokrajani izredno cenjen (8:
262; 64; 84; 129).
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V Kopru naj bi v sredini 16. stoletja deloval tudi znameniti alkimist in Zdravnik
Giovanni Bratti (Iustinopolitano), vendar ga v starih popisih v mestu delujočih zdravnikov ni
najti (24: 91). Bil je bolj naklonjen filozofiji in humanizmu, nekoliko manj pa zdravniški
praksi in medicini. Njegovo življenje in delo je še vedno neraziskano in še vedno vzbuja
radovednost medikohistorikov (149: 397-412). Objavil je razpravo v italijanskem jeziku
»Discorso della vecchia et nova medicina« (Benetke, 1592) o možnostih pretvorbe živega
srebra v zlato. S pomočjo sholastične metode je skušal dokazati zdravilnost naravnega in
umetnega zlata, ki bi lahko pomenilo univerzalno zdravilo proti staranju (150: 3). To je
predvsem alkimistični traktat z elementi medicinskega razmišljanja.
Helio di Capua je služboval v mestu leta 1546 (24: 91). Alvise Crivello je omenjen le
kot zdravnik, ki je umrl leta 1548 (24).
V istem letu so v mestu hkrati delovali še trije člani koprske plemiške rodbine Zarotti (24;
96), ki je bila leta 1431 vključena v seznam mestnega plemstva (119: 88). Družina je dala
ugledne osebnosti, zdravnike, duhovnike, pravnike, vojaške poveljnike in podestate. Edini
ostanek Zarottijeve palače je grb družine z značilno podobo pegaza.
Leonardo Zarotti - Leander Zarotus (Koper, 1515 – Benetke, 18. 8. 1596) se omenja
kot mestni zdravnik in filozof leta 1548. Bil je precej dolgo zvest rodnemu kraju. Kasneje je v
Benetkah slovel kot eden izmed najbolj cenjenih, sposobnih in bogatih zdravnikov. Pokopan
je bil v nekdanji koprski cerkvi. V preddverju oz. atriju Pokrajinskega muzeja Koper je na
zahodni steni vzidana kamnita napisna plošča, ki je visela nad njegovo grobnico v nekdanji
cerkvi servitskega samostana »della Madonna de'Servi« v Kopru (96). Ta epigraf sta v njegov
spomin zapisala njegov sin, zdravnik in pesnik Ottaviano (1580), in njegov vnuk, znan
beneški odvetnik Alessandro Zarotti (22: 430).
Iz značilnega renesančno oblikovanega napisa izvemo, da je bil Leander znan v
medicinskih in filozofskih znanstvenih krogih ter po svoji globoki nravnosti in zglednosti
svojega življenja (125: 8). Znan je bil tudi po svojem delovanju v kulturi in po nakupu (1581)
cerkve v Hrastovljah (z znamenitimi freskami in protiturškim obzidjem iz leta 1490) od
družine Neuhauser (119). To potrjuje napis na vhodu v cerkev (124: 4; 125: 8).
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Slika 19: Na vhodu v hrastoveljsko taborsko obzidje je vklesan latinski napis iz leta 1581, ko je to utrdbo kupil
Leander Zarotus (Leonardo Zarotti), doktor umetnosti in zdravilstva
(foto: Lejla Peternelj Uran)

Leta 1554 je s svojo družino pobegnil pred kugo v Benetke. Izgovoril se je na uradno
povabilo. »Povedati velja, da so bila taka uradna povabila oziroma premestitve zdravnikov iz
okuženih območij v tedanjem času kar pogosta, saj s tem niso pred okužbo varovali le
zdravnikov, temveč tudi paciente, ki bi jih sicer okužil zdravnik z obiskom, potem ko je prej
npr. obiskal kužne bolnike.« (8: 263) V letih 1553 in 1554 je kuga zmanjšala število
prebivalcev z 8.000 na 2.300. Mestna zdravstvena oskrba je bila oslabljena. Mnogi polihistorji
so ga za to skušali obdolžiti, vendar so mu kasneje oprostili. V tem času so nekateri zdravniki
imeli celo klavzulo v pogodbi, da jim ni treba zdraviti okuženih (96). Izgovoril se je, da mu
pogodba velja le v času, ko ni epidemij, kar lahko razumemo iz naslednjih besed: "il medico
per essistenza degli ammalati in tempi normali e non per essere medico di giandussa (105:
371; 151: 11)". Leta 1588 se je tako lahko vrnil v Koper (24).
Zanimivo in ne preveč znano dejstvo je, da je v mladem nezaposlenem še nepoznanem
zdravniku Santoriu Santoriu prepoznal izreden talent in ga priporočil koprskemu magistratu,
da ga sprejme v službo za plačilo dvesto dukatov (152: 15). Santorio službe ni dobil (15; 96),
kasneje pa je zaradi svojega dela in raziskovanja postal izjemno slaven in poznan.
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Ottaviano Zarotti, sin Leonarda Zarottija se je rodil v Kopru, študiral v Padovi. Leta
1548 je celo hkrati z očetom Leonardom delal v Kopru. Nato je postal profesor medicine v
Padovi (18: 430-31; 24;). Bil je tudi pesnik, napisal je besedilo na očetovo nagrobno ploščo
(24: 102).
Zarotto Zarotti se je rodil v Kopru in je leta 1548 delal kot mestni zdravnik v Kopru,
sočasno z Leandrom Zarottijem in njegovim sinom Ottavianom. Nato je bil kratek čas osebni
zdravnik kardinala Razdiwilla na Poljskem in tudi on postal profesor na medicinski fakulteti v
Padovi (18; 24: 102; 133;). V takratnih časih je bilo v Istri moderno, da je ime enako priimku.
Marcantonio Valdera, Koprčan, literat, je zdravniško službo opravljal v Kopru v času
kuge leta 1554 (8: 262). Datum rojstva ni znan, umrl pa je leta 1604. Ni ga na starih popisih v
mestu delujočih zdravnikov (8: 262; 24: 90; 96;), omenja se le kot odlični zdravnik, filozof,
pesnik in velikeg Santorijev prijatelj iz Kopra (18: 239; 27: 10). Santorio naj bi ga vedno
obiskal, ko se je pogosto vračal v rodni kraj (27: 10; 152). S. Santorio mu je v spomin po
njegovi smrti objavil njegov prevod »Le epistole eroiche di Ovidio« in ob tej priložnosti
gospodu Giacomu Morosiniju napisal: »Che se con troppa celerita la morte non avesse
spento il felice spirito del Valdera ...« (18: 218; 94: 64).
Giovanni Secondi iz Milj je v mestu deloval skupaj s Paolom Piazzolo iz Padove leta
1557 ter umrl v Kopru leta 1596.
Santorio Santorio (Koper, 1561 – Benetke, 1636) je najpomembnejša osebnost, ne
samo med zdravniki mesta Koper temveč tudi med svetovno znanimi zdravniki, znanstveniki
in izumitelji na prehodu iz 16. v 17. stoletje. Njegovo izjemno in revolucionarno delo že več
kot štiri stoletja in pol navdihuje in zaposluje številne raziskovalce, znanstvenike,
zgodovinarje, zdravnike in predvsem zgodovinarje medicine. Bil je iatrofizik in izumitelj, ki
je s svojim znanstvenim delom uvedel in afirmiral kvantitativno eksperimentalne metode v
fiziologiji in patologiji. S svojimi številnimi izumi je skušal izpopolniti diagnostiko bolezni
ter bolniku olajšati zdravljenje. Bil je znanstvenik, ki je s fizikalnimi razlagami različnih
procesov v človeškem telesu in njihovim merjenjem v medicino vpeljal kvantitativno
vrednotenje.
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Zapisi, razprave in raznovrstna literatura o njegovem delu in življenju so izjemno
obsežni in še vedno vsakodnevno nastajajo, kar je v krajšem obdobju nemogoče ustrezno
pregledati, preučiti in analizirati. Najpomembnejše so najstarejše biografije in razprave o
njegovem delu iz konca 17. stoletja, ko so posamezniki delno ali pa tudi v celoti preučili
njegovo delo. Prvo biografijo predvsem o njegovem osebnem življenju je napisal leta 1671
beneški anatom Giacomo Grandi, leta 1749 pa jo z izsledki njegovega dela dopolnil beneški
zdravnik Arcadio Capello (27). Med zdravniki, ki so preučevali Santoria, je bil tudi eden
najpomembnejših zdravnikov iz 17.stoletja, Anglež Thomas Sydenham (1624–1689).
Natančno biografijo je leta 1829 objavil P. Stancovich. Temeljna dela za preučevanje
in raziskovanje so vsekakor številne stareješe znanstvene razprave, ki so nastajale skozi
različna časovna obdobja in so bila obenem tudi slika zdravstvene misli tega obdobja. O njem
so v starejšem obdobju pisali A. Pellegrini, F. Bernardi, M. del Gazio (152), D. Giordano
(142), H. Sigerist (153), H. Heinrich, v novejšem pa L. Premuda, R. H. Major (154), A.
Šercer (155), E. Leban (156). Leta 1920 je A. Castiglioni (1874–1953) (151) objavil obsežno
in sodobno raziskavo Santorijevega dela in življenja. Številne pohvale so mu namenil tudi
velike svetovno znane avtoritete G. Galillei, H. Boerhaave, G. Baglivi (157), A. Haller (158),
J. Muller (159), A. Borelli in številni drugi. Podatki o Santoriu se nahajajo v vseh
zgodovinskih priročnikih, enciklopedijah in vseh svetovnih učbenikih za zgodovino medicine.
Prav tako so o njem pisali sodobni zgodovinarji medicine na naših tleh (I. Pintar (160), P.
Borisov (30), Z. Zupanič Slavec (161), N. Korin (32), A. Škrobonja in drugi). M. D. Grmek
(1924–2000) (27) je poleg natančne analize Santorijevega življenja in dela dodal še natančen
popis in analizo njegovih knjig in razprav, izumov in vseh objavljenih del o njem do leta
1952, ko je delo nastalo (27).
Santorio se je rodil v Kopru očetu z visokim vojaškim činom in mami iz plemiške
družine. Svoje šolanje je začel v rojstnem mestu, in ga zaradi selitve družine (po službeni
dolžnosti) nadaljeval v Benetkah pri plemiški družini Morosini, kjer se je že zelo mlad učil
latinskega in grškega jezik ter osnov matematike in filozofije (27: 8; 152: 16; 153). Komaj
štirinajstletni je leta 1575 odšel na študij filozofije in medicine v Padovo, kjer je že leta 1582
doštudiral, prejel diplomo doktorja medicine, odprl svojo zdravniško prakso in pričel s
svojimi staičnimi raziskavami (27; 94).
Sledi štirinajstletno obdobje, ki še danes zaposluje raziskovalce. Od leta 1587 do 1599
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naj bi delal kot osebni zdravnik poljskega kralja Maksimilijana v Krakovu (27; 94; 152: 14),
vendar večina virov navaja, da je bil osebni zdravnik plemiških družin Zrinjski, Frankopani in
Drašković na Hrvaškem (24; 154), od koder je večkrat potoval v Benetke vse do leta 1599, ko
je tam tudi ostal (27; 155). Na hrvaškem je živel v zelo nevarnem obdobju turških vpadov in
kuge, veliko je potoval in po potrebi proti dobremu plačilu zdravil bogate plemiče. Zdravil je
tudi obolele od kuge in se zavedal svoje nemoči brez primernega zdravila zoper njo in je v
svojih aforizmih v De medicna satica napisal: »tisti, ki za zaščito od kuge predlagajo druga
sredstva razen bega, so nepoučeni ali prevaranti.« (27: 18; 152) »Qui aliud remedium pro
vitanda peste instituunt, quam fugam, vel sunt homines ignorantes, vel volunt aeruscare' – De
medicina statica I. 137« (156: 137).V tem obdobju je nadaljeval s svojimi statičnimi
raziskavami, opravljal predvsem klimatološka merjenja in v ta namen skonstruiral posebne
aparate za merjenje jakosti vetra (anemometer) (27; 152).
Leta 1599 se je preselil v Benetke. Ker je bil začasno brez dela, je koprski zdravnik
Leonardo Zarotti pisal mestnemu magistratu priporočilo, naj sprejme na delo izvrstnega
beneškega zdravnika Santoria Santoria za plačilo 200 dukatov letno, vendar ga niso sprejeli
(123; 152: 15). Bil je redni aktivni član koprskega združenja učenjakov Accademia
Palladiana. Tudi v Benetkah je prijateljeval s številnimi učenjaki, tako sta državnik, teolog in
matematik Paolo Sarpi ter filozof, astronom in fizik Galileo Galilei imela nanj velik vpliv in
ga spodbudila, da je začel objavljati izsledke svojih raziskav (152: 18). Leta 1602 je bila
tiskana njegova prva knjiga z naslovom Razprava o metodiki izogibanja zdravniškim
napakam (Methodi vitandorum errorum omnium qui in arte medica contingunt), ki je v
Benetkah požela velik uspeh in mu prinesla slavo (123; 152).
6. oktobra 1611 je bil kot najbolj znan in spoštovan beneški zdravnik imenovan za
prvega profesorja teoretične medicine na univerzi (arhiliceju) v Padovi za dobo šestih let. Po
zaključenem mandatu so mu zaradi njegovih cenjenih predavanj med študenti in kolegi (157)
podaljšali mandat še za šest let in za dvakrat večje plačilo od ostalih predavateljev (27: 10).
Medtem je delal kot zdravnik v svoji zasebni ordinaciji, kjer je imel tudi razstavljene
inštrumente, ki jih je izumil.
Rezultate svojih tridesetletnih raziskovanj je leta 1614 v obliki medicinskih aforizmov
objavil v svojem znamenitem delu »De medicina statica«. To revolucionarno delo je bilo do
19. stoletja prevedeno v pet svetovnih jezikov in 50-krat ponatisnjeno (24; 27: 10; 94). Ker je
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bil Santorio velik nasprotnik astrologije, okultizma in drugih tedaj še veljavnih psevdoved, je
imel znotraj univerze veliko nasprotnikov, ki so ga tudi prijavil zaradi malomarnega
opravljanja službe. Santorio ni bil obsojen, vendar je pa istega leta (1624) zapustil univerzo.
Ta pa mu je v znak spoštovanja ohranila doživljenjski naslov profesorja in plačilo v enaki
višini kot do tedaj (27). Odbil je tudi vse ponudbe drugih univerz, se umaknil iz javnosti in se
vrnil v Benetke, kjer je še naprej izvajal svoje eksperimente, raziskoval in pisal (27; 158).
Kmalu za tem je izdal svoje najobširnejše delo komentarjev o učenjaku Avicenni (980–1037)
(Commentaria in primam Fen primi libris cannonis Avicenneae.Venice, 1692) (165)
Leta 1630, ob hudi epidemiji kuge, je bil izbran za predsednika zdravniškega
združenja v Benetkah, hkrati mu je beneški senat zaupal organizacijo preventivnih ukrepov
pred širjenjem okužbe (159). Njegovi predlogi v tem ohranjenem dokumentu so bili v času
nastanka dobri in primerni (27: 11).
Zavedajoč se bližajoče se smrti je leta 1635 napisal oporoko (27; 152; 157). Hrani jo
Državni arhiv v Benetkah, v Pokrajinskem arhivu Koper imajo kopijo, enako izvirniku (96).
Iz nje je razvidno, da je umrl zelo bogat, neporočen in je vse svoje imetje zaslužil z delom
predavatelja in zdravnika. Denar je naročil naložiti v banko in iz obresti izplačevati njegova
nečaka, druge sorodnike, namenil ga je tudi zdravniškemu kolegiju v Benetkah ter za plačilo
zdravnikov, ki bodo vsako leto imeli govor njemu v čast. Če bi njegovo sorodstvo izumrlo, je
zapovedal nakup hiše v Padovi za ustanovitev kolegija medicine za deset bodočih zdravnikov,
od katerih jih mora vsaj šest biti Koprčanov (152: 75).
6. marca 1636 je v Benetkah neporočen in brez otrok najverjetneje zaradi uremije umrl
ter bil častno pokopan v cerkvi sv. Servi. Ko je bila cerkev razrušena, so njegove ostanke
prenesli v anatomski muzej v Padovi, kjer so, skupaj s spominsko ploščo, še danes (27).
V zahvalo so mu na glavnem mestnem trgu v Kopru na pročelje stolnice postavili spominsko
ploščo, na pročelje sodne palače pa njegov doprsni kip.
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Sliki 20 in 21: Spominska plošča slavnemu koprskemu zdravniku Santoriu Santoriu (1561–1636) na pročelju
koprske stolnice in njegov doprsni kip na pročelju sodne palače v Kopru (foto: Lejla Peternelj Uran)

Santorio je bil izredno inventivni praktik, klinik, ki je skušal vse življenjske procese
razložiti kot fizikalne pojave. Z natančnim znanstvenim in inventivnim merjenjem izločanja
snovi iz telesa je skušal dokazati, da je potrebno vzroke za nastanek bolezni iskati v
neravnovesju telesnih sokov. Po 15 stoletjih dogmatične in sholastične medicine je prvi v
medicino, predvsem v patologijo in fiziologijo, vpeljal kvantitativne eksperimentalne metode
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in kot tipičen predstavnik iatrofizične oz. iatromehanične medicinske šole s svojim delom in
razmišljanjem postal vzor sodobnikom in naslednikom ter je pomembno vplival na potek
razvoja svetovne medicine. Njegovo življenjsko vodilo je bila moč razuma, zato je menil »da
je najprej potrebno verjeti čutilom in izkušnjam, nato razumu in šele za tem avtoritetam
Hipokratu, Aristotlu in drugim izvrstnim filozofom« (96; 152: 19). Njegovo delo »De
medicina statica« je postalo temelj renesančne kvantitativne medicine in vodilo številnim
generacijam zdravnikov (158; 160). Dubrovčan Đuro Armeno Baglivi (1668–1707) je v
svojem delu poudaril, da sta Santorijeva statika in Harveyev krvni obtok še vedno dve
temeljni osnovi medicine: »Statica Sanctorii, et circulatio sanguinis Harveyana sunt duo poli,
quibus universa regitur verae Medicinae moles« (152; 161: 10). Izjemen pomen njegovega
dela je priznal Herman Boerhaave (1668–1738) in kritik zgodovine medicine Albrecht v.
Haller (1708–1777) (157: 85; 162: 351).Tudi Johannes Muller (1501–1858) omenja Santoria
v svojem znanstvenem priročniku, ki se nanaša na fiziologijo (27; 163: 495).
Santorijevo temeljno delo »De medicina statica« je napisano v obliki petdesetih
aforizmov in razdeljeno na osem tematskih sklopov. V prvem delu obrazloži pojem nevidne
perspiracije in njen vpliv na zdravje. V ostalih sedmih sklopih analizira in obrazloži odvisnost
perspiracije (perspratio insensibilis), nevidnega izhlapevanja, od vlage in temperature zraka,
od vnosa tekočine in hrane, od stanja budnosti in spanja, od mirovanja in gibanja, spolnega
življenja in duševnega ravnovesja (27: 11).
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Slika 22: Častna medalja koprskemu zdravniku Santoriu Santoriu iz leta 1765
(vir: Pokrajinski muzej Koper)

Da bi znanstveno izmeril in obrazložil pojem nevidne perspiracije, je v ta namen sam
naredil posebno tehtnico, na kateri je jedel, pil, spal in zapisoval meritve. Zaključil je, da se
razlika izloči preko pljuč in kože. V neravnovesju v nevidni perspiraciji je iskal in videl
vzroke za nastanek bolezni. Zato je bil navdušen nad zdravili za pospešeno znojenje (152: 30;
156: 64;).
Santorio je menil, da je treba bolezen najprej kvantitativno opredeliti, nato pa zdraviti.
Zato je skonstruiral številne merilne instrumente, ki jim je dodal tudi merilne skale. Izumil je
pulsilogium za merjenje pulza, posebno napravo podobno termometru za merjenje
temperature, higrometer za merjenje vlage in posebne tehtnice za tehtanje sprememb telesne
mase. Santorio ni izumil tehtnice, temveč je bil prva oseba, ki je tehtala ljudi v znanstvene
namene. Prvi je uvedel sistematično merjenje biometrijskih vrednosti v diagnostične,
terapevtske, prognostične in profilaktične namene (96; 152: 30). Neodvisno od Galilea je
delal poskuse z merjenjem temperature tako, da je prilagodil dotedanjo Heronovo aparaturo, ji
dodal merilno skalo in prvi dejansko izmeril temperaturo zdrave ali bolne osebe. Primat
izuma termometra je pripadel Galileju, telesno temperaturo pa so kljub temu še naprej merili s
polaganjem roke na telo. S svojimi meritvami je razlikoval suho ali vlažno temperaturo ter
toplo ali hladno temperaturo.
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V času bivanja na Hrvaškem, kjer ga je fascinirala senjska burja, se je veliko posvečal
vplivu podnebne klime na telo ter začel meriti temperaturo in vlažnost zraka ter moč vetrov.
Čeprav je primat izuma dobil Christian Wolff (1679–1754), je Santorio prvi skonstruiral
merilno napravo za merjenje jakosti vetra, da bi razložil njegov vpliv na telo.
Za merjenje in opazovanje nepravilnosti srčnega ritma (pulza) je izumil napravo
pulsiologium, ki je delovala po principu nihala z dodano merno skalo, ki pa ni bila sprejeta v
vsakdanjo zdravniško prakso. Razlikoval in zapisal je 133 različnih oblik pravilnega,
ritmičnega utripa srca in veliko vrst aritmičnega utripa. O tem je zapisal v svojem delu
»Methodi vitandorum errorum omnium qui in arte medica contingunt«: »Oportet ut in actu
practico sciamus exacte conferre pulsus praeteritatum accessionum cum pulsu praesentis;
quoniam solum ex hac collation certum et infallibile iudicium colligemus, an aeger fit in
meliori, vel deteriori statu ... pro qua cognition exacte, et cito comparanda instrumentum
pulsilogium invenimus in quo motus, et quietes arteriae quisque poterit exactissime dimetire,
observare, et firma memoria tenere, et inde collationem facere cum pulsibus praeteritatum
dierum.« (Meth. vitandorum errorum, Lib. V. cap. 7) (152: 75; 164).
Kljub izrazito znanstvenemu načinu dela je bil Santorio pri delu z bolniki human in se
je venomer trudil olajšati bolnikove težave in bolečine. Tudi v ta namen je v svoji ordinaciji
skonstruiral in uporabljal številne instrumente in pripomočke. Sestavil je posebno posteljo z
nagibnim vzglavjem, z odprtino za iztrebljanje, dodal ji je prenosno mizico za postrežbo
hrane, za lajšanje bolečin je nad bolnikom obesil posodico, s katere je kapljala na boleče
mesto protibolečinska tekočina iz olja in hladnega mleka (165: 937). Za ustavitev krvavitve iz
nosu je ustvaril posebno brizgo za izpiranje s hladno vodo in tudi za lajšanje bolečin okrog
srca uporabljal obkladke iz ledu. Nad bolnikovimi usti je obesil tudi posodico, iz katere je
počasi kapljal limonin sok in tako bolniku pogasil žejo. Za odstranjevanje ušesnega masla in
event. tujka je izumil in uporabljal posebno iglo z zavitim kaveljcem (165: 1068). Ustvaril je
tudi napravico, posebni stožčasti rog s črpalko za črpanje gnoja iz gnojnih razjed in podobno
uporabljal tudi za jemanje krvi (165: 952). Za čimprejšnje očiščenje organizma je pri različnih
boleznih, predvem pa pri zlatenici, s svojim sistemom olajšal dajanje klizme. Za zdravljenje
maternice je izumil posebne dilatatorje, ki so omogočali prehod skozi maternični vrat, za
čiščenje maternice in uvajanje zdravil pa še posebne brizge. Menil je, da je za veliko ženskih
težav in t. i. histeričnih sindromov kriv zastoj ženskih tekočin (165: 913).
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Prvi je za praznjenje telesnih tekočin izumil troakar, trirobo iglo, katere osnovni
princip delovanja je v uporabi vse do danes. Z njim je praznil ascites iz trebušne votline.
Izumil je lastno tehniko punkcije za olajšanje dihanja in reševanje težav ob pljučnih procesih.
Z v ta namen ustvarjenim svedrom je v prsni koš vstopal skozi tretje rebro, če štejemo od
spodaj navzgor ali pa ubodel svoj troakar v višini med tretjim in četrtim rebrom. Ob zaporah
grla je izvedel tudi traheotomijo (166: 131).
Za jemanje kamenčkov iz sečnega mehurja je izumil posebni trirogi kateter, ki je imel
znotraj cevke žico s tremi kaveljčki, ki so se v mehurju razprli, da je lahko objel kamenček in
ga odstranil iz notranjosti mehurja. O tem je leta 1630 napisal posebno razpravo (27; 152).
Bolnike je zdravil tudi s fizikalno terapijo. Ob hudi dehidraciji, izsušitvi in pregretju telesa
(febris hectica) je bolnika zdravil s t. i permanentno kopeljo. Položil ga je v nepropustno
vrečo na postelji in vanjo dovajal paro (27; 152).

Slika 23: Santorijevi izumi in instrumenti (vir: Grmek M. D., 1952) (27)

Santorio je bil tudi izjemen pisec. Zavedajoč se pomembnosti objave svojih idej in
izsledkov raziskav je napisal številna dela, med njimi so bila naslednja objavljena: »Methodus
vitandorum errorum Omnium, qui in arte medica and contingunt« (Benetke, 1602, 3 izdaje),
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»Commentaria in artem medicinalem Galeni« (Benetke, 1612, 2 izdaji), »Oratio in archilyceo
patavino 1612 habitat, De medicina statica aphorismi« (Benetke, 1614; še 38 izdaj delno s
komentarji posameznih izdajateljev, 15 prevodov: 4 italijanski, 5 angleških, 3 francoski, 1
nemški), »Commentaria in I. Fen. I. libris canonis Avicennae« (Benetke, 1625, 3 izdaje, opis
termometra), »Commentaria in primam sectionem Aphorismorum Hippocratis« (Benetke
1629), »Liber de remediorum inventione« (Benetke, 1629, 2 izdaji), »De lithotomia, seu
calculi vesicae sectione consultatio. Exstat cum Ioan. Berovici lib. De Calculo« (Benetke,
1638). Santorievo zbrano delo je bilo objavljeno leta 1660 pod skupnim naslovom »Opera
omnia quautor tomis distincta« (Benetke 1660) (27: 71-2). Njegova neobjavljena dela so
naslednja: »Theoricorum libri septem, tractatus de ferro et igne, galenus seu de voluminibus a
beo conscriptis«. Izdal naj bi tudi rokopis »De instrumentis non amplius visis«, ki ga je v
svojem delu tudi omenjal, vendar njegova usoda ni znana (27).
Številne razprave in komentarji njegovih aforizmov poznejših generacij zdravikov
kažejo na znanje in medicinsko misel danega časovna obdobja, predvsem ko so poskušali
reševati podobne probleme, kot jih je obravnaval Santorio. Malo otoško mestece Koper je
torej dalo zdravnika, ki je s svojim delom določil smer razvoja medicine.

Slika 24: La medicina statica di Santorio de´Santorj, urejeni latinski ponatis in prevod v italjanski jezik s
komentarji angleškega zdravnika Martina Lesterja ter rimskega profesorja Giorgia Baglivia iz leta 1743
(Venezia, 1743)
(vir: https://i.pinimg.com/the-human-body-metabolism.jpg)
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Giovanni Paolo Monchio iz Otranta in Simone Pelicerio iz Sarravala sta zdravila v
Kopru leta 1565 (24: 91).
Giuseppe Ovettario (1576) – od leta 1485 je beneška uprava Instituto dal governo
Veneto – Magistrato alla Sanità Publica imela posebno ustanovo treh zdravstvenih
nadzornikov (provveditori alla sanità). Leta 1578 je poleg rednih treh zdravstvenih uradnikov
v Kopru ustanovila še posebno komisijo treh zdravnikov medicusov za skupno in
učinkovitejšo ohranjanje javnega zdravja in boj proti kugi. Delo komisije je vsaj za nekaj let
uspešno zaustavilo vdor okužbe v mesto (8; 19; 24; 96; 151: 13). Člani komisije so bili
zdravnika Giuseppe Verona in Giovanni Paolo Zarotto ter Girolamo Gavardo. Prva dva nista
delala kot zdravnika (8: 263). Sledijo še zdravniki, o katerih ni zaslediti podrobnosti: Michele
Pellegrini iz Šibenika (1587), Pietro Antonio Giusti iz Benetk (1589) ter Alvise Bidelli (1596)
(24: 91).
Koprske mestne oblasti od leta 1596 do 1613 zaradi prenizke plače niso uspele
zaposliti nobenega zdravnika (24). Občasno so mesta ostala brez zdravnikov tudi zaradi smrti
ali bega zdravnika pred kužnimi boleznimi (24: 86; 105: 377).
V pregledani literaturi in starih popisih zdravstvenih delavcev 16. stoletja ni posebej
omenjenega nobenega kirurga ali brivca.
5.3.5.1.5 17. stoletje
Marco-Aurelio Lipelli se med koprskimi zdravniki omenja leta 1613. Pred tem je delal
v Puli in Vodnjanu (24), nasledil ga je Koprčan Alvise del Senno.
Medica Otonella je poleg širokosrčne »donne Bartole«, ki je delala v Piranu in
Rovinju, omenjena kot druga delujoča zdravnica v Istri. Beneški Veliki svet jo je v času
uničujoče kuge leta 1631 poslal v Koper, da zaustavi njen pohod. Umrla je istega leta skupaj s
svojimi tremi otroki (24; 87; 20; 103: 175-92).
Francesco Gravisi di Elia, Koprčan, ki je deloval tu leta 1645 (24).
Hieronymus Vergerius Iustinopolitanus, v različnih virih tudi Girolamo Vergerio ali
Jeronim Vergerije (Koper, 1622 – Koper, 1678), je bil sin slavnega koprskega književnika,
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teologa in zgodovinarja Hieronima Girolama Nuzia ((1496–1576); (glej predhodno
predstavljeno genealogijo družine Nuzio-Muzio).

Slika 25: Grafika mestnega pisca in zdravnika Hieronymusa Vergeriusa Iustinopolitanusa (1622–1678)
(vir: Pokrajinski muzej Koper)

V Padovi je izredno mlad doktoriral iz medicine in filozofije. Bil je tudi izvrsten
pisatelj (18: 258; 96). V mestu je služboval v letih 1648–1655, dokler ni odšel v Pizo za
profesorja medicine (24: 101). Leta 1658 je bil izbran za »narodnega zdravnika svoje
domovine« za dobo šestih let (94: 64). Na povabilo beneških oblasti je leta 1665 prevzel
katedro teoretične medicine v Padovi (za plačilo šeststo fiorinov), leta 1676 pa katedro
praktične medicine. Pokopan je bil leta 1678 na pokopališču sv. Dominika v Kopru (24).
Starejši biografi in historiografi so mu priznali izredno učenost in usposobljenost v številnih
znanostih (87: 340; 136: 173-74; 167: 10-1; 168), njegovo delo pa je našlo primeren odziv v
aktualni medicinski literaturi. Napisal je številne medicinske spise, ki so bili v tistem času
dobro sprejeti. To so uvodi v klinična predavanja, razprave o Avicenni, Galenu, o mrzlicah,
kirurgiji, zdravilih … Papadopoli je sestavil naslednji popis njegovih del brez letnic in
tipografij: »Disputationes varias pro circulo Pisano«, »Novam methodum recitandi casus in
almo patavino collegio«, »Praelectiones in I. Fen. I. canonis Avicenae«, »Praelectiones in
artem medicinalem Galeni«, »Praelectiones in librum de febribus«, »Tractatum de urinis. De
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morbis particularibus in I, et II Section. Aphorism«, »Syntaxim medica mentorum tum
internorum, tum externorum, simplicium, et compositorum«, »Duos medicinae fontes,
chirurgiam, et pharmaciam universali«, »Praelectiones pro ingressu in Cathedras« in
»Tractatus de formulis medica mentorum usitatioribus« (18: 258).
Sredi 17. stoletja sta v mestu delovala tudi dva pomembna zdravnika, pisca (P.
Petronio in C. Zarotti), ki sta se s svojim delom zapisala na vse strani zgodovine Istre in
zgodovine medicine v beneškem obdobju. Nista pa navedena v starih popisih v mestu
delujočih zdravnikov, prav tako niso znani natančni časovni podatki o njunem delovanju.
Prospero Petronio (psevdonim Prospecio Sperono (169) (Koper, 1608 – Koper, 1688)
je služboval v Kopru in Trstu. Bil je zelo cenjen zdravnik, znanstvenik, učenjak in horograf,
polihistor, član koprske Accademie dei Risorti (169: 585), Accademie Paladie (24: 98; 86:
151). Napisal je obsežno zgodovinsko razpravo o Istri, »primerljivo z Valvasorjevo Slavo
vojvodine Kranjske« (8: 262). Na njegovo željo je del rokopisa hranjen v kapucinskem
samostanu v Kopru (169), drugi del pa je v Državnem arhivu v Benetkah, kjer ga je leta 1821
(24) odkril kanonik in zgodovinopisec Stancovich (18: 255-56; 105). Ta del je bil natisnjen v
Trstu leta 1968 (24).
Cesare Zarotti (Caesar Iustinopolitanus) (Koper, 1610 – Benetke, 1670) najslavnejši
predstavnik koprske plemiške rodbine Zarotti, Santorijev sodobnik, je tudi služboval v Kopru
(170: 125-34), vendar v vseh starejših zgodovinsko biografskih popisih ni njegovega imena in
časovnega obdobja njegovega opravljanja zdravniške službe v njem. V glavnem je živel in
delal v Benetkah. Bil je izvrsten pisec in eden najbolj poznanih in cenjenih zdravnikov
svojega časa, tudi daleč izven meja eneške republike (21: 44; 24: 102; 94; 170). To lahko
povzamemo iz posameznih fragmentov različnih del tistega in kasnejšega obdobja. Leonicen
je npr. svoj prevod Galenovih del Ars medicinalis (Padova, tisk. Frambotti 1642) posvetil
ravno C. Zarottiju (24; 170). V 18. stoletju ga omenja tudi splitski zdravnik, književnik in
skladatelj Julije Bajamonti (170). Nato je njegovo ime do nedavnega šlo v pozabo oz. ga ni
zaslediti na straneh biografskih zbirk (96; 170).
Namenil se je napisati štiri knjige o medicini in medicinski filozofiji na osnovi
komentarjev epigramov velikega antičnega rimskega književnika Marka Valerija Marcijala, ki
ga je uvrstil med medicinske pisce njegove misli pa vštel v temelje univerzitetnih študijev.
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(123; 170; 171: 901). Delo si je zamislil kot učbenik za študente medicine in zdravnike za
predmet »Humaniora sc. studia«, to je osnovnih predmetov, artes liberales in filozofije, kjer
so morali študentje medicine najprej osvojiti na t. i. artistični, kasnejši filozofski fakulteti
(170; 172: 159-60). Po njegovi zamisli bi vsak študent moral najprej zaključiti študij
humaniora, doseči doktorat iz filozofije. To naj bi še posebej veljalo za študente medicine, ki
bi šele kasneje lahko spoznali temelje medicine in univerzalno osnovno medicino in bi tako
prejeli naziv doctor medicinae universae. Potem bi delali fizikat, pridobili vse naslove in
pridobili dovoljenje za opravljanje zdravniškega poklica. Tako bi lahko postali osebni
zdravniki velikašev tzv. excellentissimus dominus ali pa bi sprejeli mesto občinskega
zdravnika (96; 170; 171; 172;). Če bi mu uspelo izdati vse štiri knjige, bi to delo lahko postalo
temeljni učbenik za študij medicinske filozofije (96). Je pa delo nudilo podatke številnim
polihistorjem za razumevanje zdravstvenih razmer v Rimu, predvsem v času Marciala (94: 64;
172; 159).
Izšla je samo prva knjiga in to leta 1657: »M. Valerii Martialis Epigrammatum,
Medicinae aut Philosophiae considerationis enarratio, sive de Medica Martialis tractationes
Commentarius, Caesaris Zarotti Iustinopolitani, Philsosophi, ac Medici Veneti. Opus non tam
philosophiae, et medicinae quam humanioris literaturae studiis insigniter utile. – Venetiis,
Aqud Baba. MDCLVII Superiorum permissu, et privilegio« (20: 126; 21: 441; 105: 371;).
Okrog Marcijalovih epigramov je razvil zanimivo obsežno medikohistorično raspravo, in
vanjo vključil komentarje in razmišljanja medicinskih mislecev in zdravnikov od antike do
svojega časa. Tako je sto epigramov razvil v tristopetdeset strani komentarjev (170). Najprej,
v uvodu posvečenem prokuratorju Juliju Justinijanu, razloži koncept dela, ki naj bi obsegal
štiri knjige.
Prva knjiga naj bi obsegala komentarje na Marcijalove prve štiri knjige epigramov, ki
raspravljajo o higieni, prebavi, kozmetiki, spolnih odnosih, splošnem obnašanju in navadah v
rimskih časih. Druga naj bi obsegala komentarje od pete do osme knjige, tretja pa komentarje
na epigrame od devete do dvanajste knjige. Četrta knjiga naj bi obsegala razpravo s
komentarji o epigramih, zbranih v delih Xenia in Apophoreta (96; 170).
Razprava s slikovitim in ironičnim, mestoma prostaškim pristopom odlično prikaže
življenje in izraža kritiko družbe v Marcialovem obdobju. S kritično distanco se ozira v
preteklost in opozarja na posledice slabih prehranskih navad, na prostitucijo, zanemarjanje
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telesne kondicije in osebne higiene, pretiravanje v odišavljenju, lepotičenju ter posledicah in
boleznih, ki jih vse to lahko prinaša (170). Obnovil je Marcialove misli in želel ponovno
pokazati na nujnost poznavanja klasične književnosti za doseganje potrebne duhovne širine
vsakega zdravnika.
Njegovi pomembni deli sta še pesniška stvaritev, posvečena papežu Urbanu VIII, »De
angelorum pugna, libri tres« (Benetke, 1642 in 1648), in zbirka epigramov »Centuria
cascrorum epigrammatum« (Benetke, 1666 in 1668) (22: 159; 172: 153-60).
Za mestne zdravnike so bili do konca 17. stoletja izbrani še Gian Giacomo Romano
(1660), Girolamo Buttironio (1663, vendar ni nastopil službe) ter Almerigo d`Agort (1663)
(24: 91).
Leta 1675 se je zdravniku povišala plača iz davka na vino (105: 372).
Medtem ko za 16. stoletje ni zaslediti nobenega imena zaposlenih kirurgov, se v
popisu za 17. stoletje omenjata Pietro Gabrielli (1652) Koprčan, ki je kasneje služil carju
Leopoldu I, ter Francesco Boffo (1658) (24: 92).
V 17. stoletju ne smemo zanemariti vloge kapucinskega stanu, ki je obolelim in
ubožnim nudil spiritualno in tudi materialno pomoč.
5.3.5.1.6 18. stoletje
V mestu sta že bila redno zaposlena po dva zdravnika. Obdobje celotnega 18. stoletja
v glavnem ni predmet te raziskave. Vanj se poseže le toliko, da lahko razberemo smiselne
okvirje zgodovinskemu obdobju, ki je predmet raziskave. Kronološko so samo iz starejših del
povzeti posamezniki glede na čas delovanja (24: 92; 84: 63-9; 134: 426-27).
To so bili Giuseppe Girardini (1704), Giovambattista Alessi (1732), Giuseppe
Pizzamei (1732) iz Kopra, in primo medico Antonio-Giuseppe Innocenti (1746) (24: 92).
V tem obdobju izstopa epidemiolog Ignazio Lotti (Cede, 1728 – Benetke, 1814), pri
katerem je potrebno omeniti njegov uspešni boj v proti različnim epidemijam mrzlice, tifusa
in poudariti njegove zasluge za dvig higienskih standardov v Istri in na širšem območju. Leta
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1763 je bil poslan v Koper, da zaustavi epidemijo mrzlice ter bil leta 1776 imenovan za
prvega protomedika dežele Istre, s sedežem v Kopru (84: 65)). Njegovi epidemiološki
medicinski spisi (o delovanju kinina, zdravljenju koz, zaščiti pred steklino ...) hrani beneška
knjižnica Marciani (Cod.it. III, 75: Scritture mediche di Ignazio Lotti) (24: 99). Za mnenje v
boju proti rumeni mrzlici ga je zaprosila celo španska vlada (24: 100).
Leta 1776 sočasno delujejo Nicolo Pellegrini iz Kopra, Giovanni Gironcoli ter
Giambattista Novello.
Vincenzo Zampieri (1790) iz Kopra je bil kasneje vojaški zdravnik v Udinah (24).
V Kopru je leta 1791 delal Bartolomeo Perè (Parè) iz Trevisa. Leta 1793 je v Kopru
kot zdravnik delal Vencenzo Giovanni Benini (Koper, 1746 – Koper, 1814), ki je kasneje
postal tudi glavni nadzorni zdravnik (protomedico) za celo Istro, s sedežem v Kopru (24: 96;
136: 37).
Sočasno so delovali tudi naslednji kirurgi: Michele David (1704), Francesco Ganasetta
(1732), Angelo Pisani (1752), Carlo Bernardelli (1776) iz Kopra, Giambatista Batistella
(1780) ter Andrea Picelli (1790) (24).
Leta 1797 se zaključi obdobje Beneške republike in s tem tudi obdobje, vključeno v
raziskavo.
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6

RAZPRAVA

6.1 Razprava o metodah
Metode in pristopi k raziskovanju so za to interdisciplinarno delo specifični, saj je
uporabljena kombinirana metodologija iz humanističnih in naravoslovnih ved. Gre za sintezo
dognanj iz starejših primarnih in sekundarnih virov ter novih gradiv z doslej objavljenimi in
njihovo kritično komparativno analizo, temelječo na sodobnih dognanjih.
Pri raziskovanju tako odmaknjenega časa se pokažejo številne ovire, saj so ohranjena
arhivska gradiva izrazito redka, slabo ohranjena, težko dostopna in zelo razpršena. Večina
arhivskih gradiv iz obravnavanega obdobja je precej uničenih in le fragmentarno ohranjenih,
pogosto v obliki rokopisov, težje čitljivih ter zahteva sodelovanje in znanje za to ustreznih
strokovnjakov. Drugo oviro predstavlja jezikovna polimorfnost gradiv; potrebno je
poznavanje jezikov, v našem primeru latinskega, italijanskega in hrvaškega. Glede na dolgo,
400-letno obravnavano obdobje in jezikovno raznolikost arhivskih gradiv se pojavljajo tudi
problemi z njihovim terminološkim sledenjem, saj se je tudi znanstveni jezik skozi tako dolgo
obdobje razvijal. Tudi objave obravnavane teme in časa v knjižnih delih so redke, težko
dostopne in jezikovno zahtevne.

6.2 Razprava o rezultatih
Razvoj zdravstva na Koprskem predstavlja belo liso v poznavanju zgodovine
zdravstvene kulture na Slovenskem med 14. in 18. stoletjem. Ker Koper vse do 18. stoletja ni
spadal pod habsburško oblast, se tamkajšnji razvoj zdravstva razlikuje od avstrijskega modela,
ki je bolje poznan in preučen. Beneška javnozdravstvena zakonodaja je bila v nekaterih
pogledih drugačna od avstrijske, pa tudi obmorska in otoška lega mesta Koper je pogojevala
drugačne javnozdravstvene pristope in ukrepe. Zato je znanstvena preučitev koprskega
delovanja javnozdravstvene in karantenske službe ter vpliva slednje na preprečevanje širjenja
kužnih bolezni v kontinentalnem zaledju zelo pomembna. Z raziskavo javnozdravstvenega
delovanja v Kopru pod Beneško republiko lahko ustvarimo model delovanja protiepidemične
službe tudi za druga jadranska obmorska mesta, predvsem pa za otoška mesta, kakršno je bilo
do 17. stoletja tudi Koper.
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Doktorsko delo je zaokrožena in strnjena celota, ki zajema rezultate dolgoletnega
raziskovanja. Smernice tej raziskavi so bile nakazane že v magistrskem delu, novi izsledki pa
so strnjeni v izvirnem znanstvenem članku, objavljenem v kompetentni znanstveni reviji.
Z rezultati obsežnega dolgoletnega znanstveno-raziskovalnega preučevanja primarnih
in sekundarnih virov ter z upoštevanjem in kritičnim vrednotenjem spoznanj obstoječih
kompetentnih zgodovinskih, medicinskih, redkih zgodovinsko-medicinskih in polihistoričnih
razprav so bili doseženi namen dela, zastavljeni cilji raziskave in utemeljene, podkrepljene in
potrjene vse tri zastavljene znanstvene hipoteze. Celotno delo je tako prikazalo, kakšen je bil
razvoj medicinske prakse v Kopru, kakšna je bila njegova vloga v organizaciji
protiepidemične službe ter kakšen je bil prispevek koprskih zdravnikov in kirurgov v času
med 14. in začetkom 18. stoletja.
Prva hipoteza, da je Koper je zaradi pospešenega razvoja pod več stoletno beneško
oblastjo kot gospodarsko, trgovsko, kulturno, politično in upravno središče beneške Istre v
obravnavanem obdobju med 14. stoletjem in začetkom 18. stoletja nudil dobre in enake
možnosti za razvoj posameznika, stroke in misli ter posledično razvil za sicer strnjeno
srednjeveško otoško mesto visoko raven higiene, mestne komunalne infrastrukture ter
predvsem javnozdravstvene oskrbe prebivalcev se je izkazala za potrjeno, saj je bilo mogoče
na podlagi preučitve gradiva to tudi znanstveno dokazati.
Izpostaviti je mogoče zaključke, da je imelo srednjeveško strnjeno poseljeno otoško
mesto Koper v obdobju od 13. do 15. stoletja že dobro razvito komunalno infrastrukturo,
urejen pokop umrlih, oskrbo meščanov s pitno vodo in hrano ter dobro razvito javno
zdravstveno službo, plačane fizike in kirurge, špitale, lekarne, zatočišča in izolacijski lazaret.
Po vzoru Beneške republike se je mesto z različnimi ukrepi, zapisanimi v mestnem statutu,
uspešno borilo proti prostituciji, alkoholizmu in predvsem proti širjenju kuge in malarije ter
drugih epidemičnih bolezni, ki so jih imenovali s skupno oznako kuga (peste).
Obravnavano

obdobje

so

zaznamovale

številne

epidemije

kužnih

bolezni

katastrofalnih razsežnosti, katerim so sledila dolga obdobja lakote in revščine, zato je beneška
oblast vse bolj organizirano skrbela za javno zdravje ter v 15. stoletju prevzela popoln in
enoten nadzor nad organizacijo javnozdravstvene službe na območju celotne Beneške
republike.
108

Na osnovi proučenega gradiva sledi ugotovitev, da je bil v Kopru sedež glavnega
nadzornega zdravnika in sedež centralnega nadzornega zdravstvenega organa za celotno
beneško provinco Istro, ki je bedel nad delom zdravstvenih delavcev, nad izvajanjem
sanitarno-higienskega nadzora in protiepidemičnih ukrepov. Na podlagi raziskave
javnozdravstvenega delovanja v Kopru pod Beneško republiko je mogoče povzeti model
delovanja protiepidemične službe tudi za druga jadranska obmorska mesta, predvsem za
otoška, kakršno je bilo do 17. stoletja tudi Koper. S temi ugotovitvami je potrjena tudi druga
hipoteza, da je Koper pod beneško oblastjo v obravnavanem obdobju odigral pomembno
vlogo pri organizaciji, nadzoru in izvajanju zdravstvene dejavnosti na celotnem področju
takratne beneške Istre.
Za zdravstvenim delom vedno stojijo strokovnjaki, ki s svojim znanjem in novimi
odkritji razvijajo stroko ter manjšajo obolevnost in umrljivost prebivalcev. V obravnavanem
400-letnem obdobju so se v mestu zvrstili številni zdravniki in kirurgi, a le redki so danes
znani. Zapisi o zdravnikih in kirurgih, ki so delovali v Kopru ali so bili v Kopru rojeni, so za
raziskovano obdobje izredno redki, razpršeni in nepopolni. Zaradi lažjega sledenja so vsi
posamezniki, njihovo življenje, delo in dosežki v rezultatih raziskave prikazani kronološko po
času službovanja v mestu.
Na osnovi preučenega gradiva izhaja ugotovitev, da so se Koprski zdravniki in tudi
kirurgi večinoma šolali na takrat mednarodno najbolj uveljavljenih severnoitalijanskih
univerzah, od koder so prinašali znanje in potenciale za strokovni in znanstveni razvoj.
Posamezniki so poleg dela z bolniki in aktivne vloge pri organizaciji zdravstvene
dejavnosti in protiepidemičnih aktivnosti s svojim znanstveno-raziskovalnim delom
pomembno prispevali k razvoju medicinske misli takratnega časa.
Tako je na primer Giovanni de Albertis (1410–1488) leta 1450 objavil enega
najodmevnejših traktatov o kugi iz tistih časov.
Santorio Santorio (1561–1636), v Kopru rojeni renesančni zdravnik, je bil osrednja
osebnost med izumitelji na prehodu iz 16. v 17. stoletje. Santorio je s svojim delom usmeril
medicino od filozofskih temeljev h kvantitativnemu vrednotenju naravnih pojavov v
človeškem telesu ter afirmiral kvantitativno-eksperimentalne metode v fiziologiji in
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patologiji. S svojimi številnimi izumi je skušal izpopolniti diagnostiko bolezni ter bolniku
olajšati zdravljenje. Svoja temeljna spoznanja je opisal v znameniti knjigi »De medicina
statica«, ki je izšla leta 1614, doživela 34 latinskih izdaj in 14 prevodov v svetovne jezike.
Njegovo znanstveno delo je postavilo temelje številnim sodobnim medicinskim vejam.
Tudi v delih drugih posameznikov je zaslediti vsebinske osnove številnih vej
medicine, ki takrat še niso bile razvite. Tako na primer znanstveno delo Pietra Paola Vergeria
st. (1370–1444) pomeni začetek v razvoju nove vede – mentalne higiene.
Glede na izsledke raziskave je mogoče oblikovati sklep, da je prispevek koprskih
zdravnikov in kirurgov obravnavanega obdobja k razvoju medicinske misli in prakse v Kopru,
Istri in širšem prostoru nedvomno večji od doslej poznanega, kar utemeljuje tudi tretjo v
raziskavi zastavljeno hipotezo.

6.3 Razprava o prednostih in pomanjkljivostih raziskave
Večina analiziranega obdobja pripada poznemu srednjemu veku in začetku novega
veka, o čemer pogosto niso znani niti splošni zgodovinski podatki, še manj pa medicinski.
Ker so tudi medicinsko dogajanje običajno popisovali zgodovinarji in kronisti, pogosto
naletimo na nepravilne interpretacije strokovnih vsebin, kar mora zgodovinar medicine s
svojim strokovnim znanjem ustrezno opredeliti.
Novejši zgodovinopisci poleg uradnih dokumentov, ki so v starejšem zgodovinopisju
pomenili glavni raziskovalni vir, iščejo in upoštevajo tudi druge oblike virov, kot so osebni
zapisi, biografije, kronike, pisma, dnevniki, testamenti, recepti, medicinski pripomočki in
drugi (52; 173). Za razumevanje uradne znanstvene medicinske misli določenega obdobja
tako raziskovalci zgodovine medicine preučujejo stare medicinske traktate in spise.
V novejšem obdobju se razvija vse bolj interdisciplinarno sodelovanje različnih
znanstvenih strok, kar prinaša prednosti, obenem pa tudi pomanjkljivosti (52). Zgodovino
medicine na eni strani preučujejo znanstveniki z znanjem medicine in naravoslovja brez
ustreznega humanističnega znanja, na drugi strani pa svoje izsledke objavljajo zgodovinarji
brez ustreznega znanja iz medicine in naravoslovja (174) .
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Pri proučevanju novejših raziskav je zaslediti vse večji poudarek na družbeni vpetosti
institucije medicine in poskusu preseganja klasične kronografske in dogodkovne zgodovine
razvoja medicine kot znanosti (52; 174). V sodobnih objavah je čutiti interdisciplinarno
povezovanje zgodovine in zgodovine medicine s sociologijo, kulturno antropologijo, socialno
medicino, epidemiologijo, demografijo in drugimi znanstvenimi vedami (173; 174; 175; 176).
Vse to odpira različne poti in nove pristope ter daje raziskovanju izredno širino, kar za
v začetku jasno zasnovano raziskavo lahko pomeni tudi pomanjkljivost. Raziskavo je bilo
namreč težko na določeni točki zaokrožiti in končati, ker se vedno odpirajo številne poti za
nadaljnje raziskovanje in interpretacijo.
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7

SKLEPI
Koper je kot upravno, politično, gospodarsko, trgovsko, pomorsko in kulturno središče

beneške Istre v obravnavanem obdobju predstavljal aktiven in pomemben del zgodovine
Beneške republike, ki je predstavljala presežek znanja in umetnosti takratnega evropskega
prostora.
Zdravstvene razmere v Kopru so bile med 14. in začetkom 18. stoletja podobne kot v
sosednjih istrskih in italijanskih mestih, razvoj medicinske dejavnosti pa je enakovredno sledil
tudi največjim medicinskim centrom takratnega časa.
V mestnem statutu so bil zapisani predpisi o dolžnostih zdravstvenih delavcev v
zdravstvenem varstvu prebivalstva, pred organi javne varnosti in sodišči, o sanitarnohigienskem nadzoru in protiepidemičnih ukrepih. Mesto je za zdravstveno oskrbo meščanov
redno najelo ter plačalo zdravnika in kirurga.
V obravnavanem obdobju je bilo življenje meščanov zelo odvisno od delovanja
številnih dobrodelnih ustanov in bratovščin, ki so bile pod nadzorom domačega plemstva in
Cerkve. V mestu so delovale zastavljalnice in hranilnice, skladišče z žitom, ubožnice,
zatočišča, lekarna , najdenišnica in špitali.
Špitali so bile ustanove, ki niso bile namenjene zdravljenju obolelih, temveč so nudile
zatočišče in pribežališče pripadnikom onemoglim, ostarelim, revnim, prizadetim od rojstva,
tujcem in romarjem. Kasneje, ko so v njih pričeli organizirano nuditi zdravstveno oskrbo in za
to plačali zdravnika, so postopno pridobivali podobo bolnišnice.
Pričujoče obdobje so zaznamovale številne epidemije kužnih bolezni z visoko
umrljivostjo in katastrofalnimi posledicami, katerim so sledila dolga obdobja lakote in
revščine, zato je beneška oblast vse bolj organizirano skrbela za javno zdravje ter v 15.
stoletju prevzela popoln in enoten nadzor nad organizacijo javnozdravstvene službe na
območju celotne Beneške republike. S tem so bili določeni pogoji za legitimno opravljanje
medicinske

prakse,

profesionalizacijo

poklica

in

delovnih

institucionalizacijo zdravniške prakse v sistemu javnih služb.
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dolžnosti,

plačilo

ter

Koper je odigral pomembno vlogo pri organizaciji, nadzoru in izvajanju zdravstvene
dejavnosti in protiepidemične službe na celotnem področju takratne beneške Istre.
Do prve diferenciacije med zdravstvenimi poklici je prišlo z ustanovitvijo prvih
evropskih medicinskih fakultet znotraj prvih univerz. Po zaključeni medicinski fakulteti in
obveznem zaključenem študiju filozofije in naravoslovnih znanosti so v 12. stoletju dobili
akademski naslov doktor medicine, s tem pa pripadnost višjemu družbenemu sloju. Vse bolj
pa so se oddaljevali od praktičnih veščin ter manjša kirurška opravila, čiščenje ran, puljenje
zob in drugo prepuščali takratnim priučenim brivcem. Iz vrst brivcev so se postopno s
pridobivanjem veščin in znanja na tečajih razvili kirurgi.
Prispevek koprskih zdravnikov in kirurgov obravnavanega obdobja pri delu z bolniki,
pri nadzoru in izvajanju protiepidemičnih ukrepov ter k organizaciji in razvoju javnega
zdravstva na otoškem mestu, v njegovem zaledju ter v beneški provinci Istra je nedvomno
večji od do sedaj poznanega.
Najprominentnejši med njimi, Santorio Santorio, ter nekateri drugi posamezniki so
poleg dela z bolniki s svojim znanstvenoraziskovalnim delom pomembno vplivali na razvoj
medicinske misli in prakse takratnega časa tudi izven meja Beneške republike.
Na osnovi analize njihovega dela, razvoja zdravstvenih ustanov in kronologije
epidemij je v raziskavi preučena vloga Kopra pri preprečevanju širjenja epidemičnih bolezni v
zaledju in Istri.
V raziskavi zastavljene hipoteze so utemeljene z rezultati dolgoletnih raziskav
različnega gradiva, pri tem pa so upoštevana in kritično ovrednotena spoznanja obstoječih
zgodovinskih, medicinskih, redkih zgodovinsko-medicinskih in polihistoričnih razprav.
V literaturi do sedaj ni bilo celostne zgodovinsko-medicinske znanstvene študije o
razvoju medicinske prakse na Koprskem v obdobju med 14. in začetkom 18 stoletja ter o
vlogi zdravnikov, ki so živeli in delali v Kopru ter organizirali in izvajali zasebno,
javnozdravstveno in protiepidemično dejavnost. Ta študija je rezultate njihovega dela
opredelila na znanstveni način.
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S sistematično obdelavo in podrobnejšo analizo zbranih in preučenih različnih
ohranjenih gradiv ter njihovo kritično analizo je nastala smiselna znanstvena sinteza tega
slabo poznanega področja zgodovine zdravstvene kulture na Slovenskem ter s tem razširjeno
in poglobljeno zgodovinsko-medicinsko vedenje o njem. Ravno v tem je iskati izvirnost in
originalni prispevek raziskave.
Raziskava je bila zasnovana in izpeljana v več zaporednih korakih. Zbiranju in
prevajanju težko dostopnega izvirnega arhivskega gradiva in objavljenega gradiva sta sledili
primerjava in obravnava razlik med izvirnim in objavljenim gradivom. Z ustrezno
interpretacijo na podlagi zgodovinsko-medicinskega znanja ter ustrezno postavitvijo v
obravnavani kulturno-zgodovinski prostor in čas so prikazani razvoj in pomen zdravstvene
misli in prakse v Kopru med 14. in 18. stoletjem ter prispevek koprskih zdravnikov in
kirurgov k razvoju znanstvene medicine. 18. stoletje in poznejša obdobja v raziskavi
namenoma niso zajeta, ker so v obstoječih raziskavah že obširneje obdelana. V raziskavi so
ostala mesta v slovenski Istri izvzeta.
Raziskava tako obsežnega časovnega obdobja vsekakor dopušča možnost za še bolj
poglobljeno nadaljevanje dosedanje raziskave, predvsem na področju preučevanja primarnih
virov. Raziskava se lahko zoži na analizo krajšega časovnega obdobja ali pa se nasprotno
razširi na širše okolje, na primer celotno Istro, oziroma na daljše časovno obdobje.
Delo podaja novo znanje in izhodišča socialni medicini, socialni zgodovini in drugim
interdisciplinarnim

znanstvenim

vedam

ter

tako

ponuja

smernice

širšemu

interdisciplinarnemu raziskovanju.
Raziskava otoškega mesta Koper, večnega stičišča več kultur, odpira tudi možnost
mednarodnega in medkulturnega znanstvenega dialoga ter prispeva k spoznavanju in
ohranjanju kulturne dediščine slovenskega naroda.
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PRILOGA
Slovar tujk
absida – polkrožni zaključek stavbe
aprobacijski izpit – aprobacija ali uradna potrditev
bobina – mikrofilmski svitek
buboni – zadebeljene, boleče in ognojene limfne bezgavke pri kugi
Consiglio dei medici – beneški Zdravniški svet
dóž – v beneški in genovski republiki voljen dosmrtni poglavar
dukali – zakoni, pravni akti, ki jih je izdajal beneški senat z dožem na čelu
dukat, dukatus – beneški zlatnik
epistolar – zbirka odlomkov iz svetega pisma, iz pisem apostolov
fascicolo – sveženj, fascikel
fiorini – plačilno sredstvo (kovani novci) v času Beneške republike
fontik (fontico) – socialna ustanova, mestna hiša za skladišče mestnih rezerv žita
ghiandussa – nadloga
historiograf – zgodovinopisec
infanti – dojenček
kancelarji, notarji – duhovniki cerkvenega sodišča, škofijskega urada, ki so sestavljali,
podpisovali sodne, privatne, civilne pravne listine z uradno veljavnostjo
karantena (it. quarantina) – 40 dnevna samitev ladij pred obalo v času kuge; osamitev osebe
ki je vir okužbe
klavzula – pripomba, ki natančneje določa ali omejuje veljavnost in vsebino listine
lazaret – bolnišnica za okužene z gobavostjo in kugo
libra – beneški denar (1 libra=20 soldov=240 denaričev)
licenca – dovoljenje za opravljanje dela, dejavnosti
Magistrato alla sanità – beneška zdravstvena uprava
minoriti – manjši bratje sv. Frančiška
Monte di Pietà – dobrodelna ustanova, posojilnica, hranilnica
nobili – plemiči, patriciji, bogati meščani
orfanotrofio – it. sirotišnica
patriarh – najvišji cerkveni dostojanstvenik
pedisequam – služabnica, pomočnica v špitalu
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petehije – drobne rdeče lise na koži, lahko tuid pri kugi
Pietà – kip Marije s Kristusom v naročju
placitum – konvencija
podestat (podestà) – vrhovni mestni načelnik, ki ga imenuje beneški Veliki svet
prior – predstojnik večjega samostana, upravitelj špitala
prokurator (procuratores) – nadzornik špitala in premoženja bratovščine
provedítor – pokrajinski namestnik v Beneški republiki
relikvije – posmtrtni ostanki in predmeti svetnika
santo – svetnik
sold (it.soldo) – srebrn beneški denar
špital, spital – zatočišče; ubožnica in sirotišnica; od mestne oblasti določena hiša, v kateri so
nekdaj nudili prenočišče in oskrbo romarjem in popotnikom, le redko obolelim
Terra ferma – ozemlje Beneške republike v današnji italiji, brez področja smega mesta in
njegovega zaledja
Ufficio alla Sanità – zdravstvena pisarna
vedúta – mesto, pokrajina ali njun del, ki se vidi z določene točke
vicedomini – spoštovani cerkveni dostojanstveniki, ki so v času Beneške republike predvsem
upravljali z mestnimi financami in so imeli dolžnost vpisovanja in hrambe vseh pravnih
dokumentov, kupoprodajnih pogodb ...
vizitacija, visitazione – uradni nadzor cerkvenih ustanov
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