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IZVLEČEK
Prva zdravnica v Trstu in pozneje v Mariboru je bila rojena v judovski družini 
v današnji Ukrajini. Med študijem medicine v Švici je spoznala Slovenca in se z 
njim poročila. Prispevek predstavlja položaj Judov v carski Rusiji, prve študentke 
medicine v Švici in splošni pogled na izobraževanje žensk v tistem času. Zadnji del 
povzema življenjsko pot Klare Kukovec.

KLJUČNE BESEDE
Judje, izobraževanje žensk, študentke medicine, zdravnice, zdravstvo, slovenske 
zdravnice

ABSTRACT
Klara Kukovec, the first female physician in Trieste and later in Maribor, was born 
to a Jewish family in the Ukrainian part of the Russian Empire. During her medi-
cal studies in Switzerland she met a Slovenian and married him. This article dis-
cusses the position of the Jews in czarist Russia, the first female medical students 
in Switzerland, and the view on women’s education at the time. Kukovec’s life and 
career are discussed in the last part.
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Klara Kukovec se je rodila leta 1883 v judovski družini v carski Rusiji. 
Ravno v tistem času so se Judje začeli množično izseljevati iz Rusije. Vzroke 
za to izseljevanje, pa tudi pospešeno izobraževanje, pojasnjuje prvi del pri-
spevka. Klara se je po končani gimnaziji odpravila študirat medicino v Švico. 
V drugem delu prispevka so tako podrobneje predstavljene prve študentke, 
njihovo izobraževanje in prizadevanja za priznanje dosežene izobrazbe. Za-
dnji del natančneje opisuje življenjsko pot Klare Kukovec.
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Slika 1: Klara Kukovec med obema vojnama

Judje v Rusiji v 19. stoletju

V času po Napoleonovih vojnah se je uradno nezaupanje do Judov kljub 
lojalnosti in podpori judovskega prebivalstva Rusiji še povečalo, ugotavlja 
Jelinčič Boeta.1 Judom je bilo prepovedano prebivati po utrjenih mestih ob 
zahodni meji in v pristaniščih, ki so služila kot oporišča mornarice. Niko-
laj I. (1825–1855) je uvedel ukrepe, ki naj bi Jude reformirali in privedli do 
spreobrnjenja. Leta 1827 je izdal ukaz o splošnem naboru Judov v vojsko 
in ukinil plačilo, s katerim so se temu do tedaj izognili. Nekatere olajšave 
je podelil le trgovcem, obrtnikom in kmetom. Glede na to, da so menili, da 
Judje potrebujejo daljše usposabljanje za vojaško službo, ki je trajala 25 let, 
so uvedli nabor pri 12-letnikih. Judovske dečke so pošiljali v posebne kanto-
nistične šole, kjer so jih poleg usposabljanja za vojsko poskušali spremeniti 
v kristjane in Ruse, ki bodo za sabo potegnili tudi preostale. Cele vojaške 
enote so bile nasilno krščene. Vendar so se iz teh enot le redki vrnili domov 
in tisti, ki so se, niso postali voditelji skupnosti. Kantonistični dekreti tako 

1 Jelinčič Boeta, Kratka zgodovina Judov, str. 259–274.
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niso imeli želenega učinka, v judovskem kolektivnem spominu pa je carska 
Rusija postala simbol ostrega preganjanja.

Leta 1835 je bil izdan zakon, ki je v nekaterih obmejnih okrajih ozemlja 
naselitve Judom prepovedal prebivanje po vaseh, prepovedal je judovsko pri-
sotnost v Kijevu in zaposlovanje krščanskih služabnikov. Leta 1836 so uvedli 
splošno cenzuro na hebrejske knjige in prepovedali hebrejske tiskarne, razen 
dveh (v Kijevu in Vilni), v katerih pa so delovali posebni cenzorji.

Leta 1841 je ruski minister za šolstvo ustanovil posebne šole za judovske 
dečke, organizirane po zgledu že obstoječih t. i. judovskih razsvetljenskih šol 
v Odesi, Kišinjevu in Rigi ter rabinskega semenišča v Varšavi. Odprli so na 
desetine državnih šol in celo dve rabinski semenišči. Vendar so bili v teh 
šolah ravnatelji kristjani, judovski učitelji so poučevali le judovske predmete. 
Zato so novoustanovljene šole vzbujale precej nasprotovanja med tradicio-
nalnimi Judi. S podkupovanjem uradnikov jim je uspelo, da jih je obiskovalo 
precej manj učencev, kot je zahteval zakon, prihajali so predvsem otroci iz 
revnih slojev. Vendar so otroci, ki so zaključili šolanje v teh šolah, postali 
prvi Judje, ki so se dodobra spoznali z rusko kulturo in jezikom.

Oblasti so v želji po podreditvi judovskega prebivalstva leta 1844 ukini-
le državno priznanje samoupravnih judovskih občin. S tem so vladajoči sloji 
občin postali le še pobiralci davkov in blagajniki sinagog. Najostrejši ukrep 
za nadzor judovskega prebivalstva pa je izšel leta 1851, ko je Nikolaj I. uka-
zal razdeliti judovsko prebivalstvo na pet kategorij: trgovce, kmete, obrtnike, 
stalne meščane (lastnike nepremičnin in verske uslužbence) ter meščane brez 
stalnega prebivališča. Zadnja kategorija, ki je vključevala tovornike, pomoč-
nike, berače in podobno, je bila videna kot nekoristna. Načrt je za slednjo 
predvidel potrojitev količine nabornikov, izgon iz vasi in omejitev gibanja 
znotraj ozemlja naselitve. Vendar sta izpeljavo načrtov preprečila izbruh 
krimske vojne in Nikolajeva smrt.

Ruski neuspeh v krimski vojni (1854–1856) je bistveno pripomogel k 
liberalnim reformam novega carja Aleksandra II. (1855–1881), ki so vklju-
čevale tudi judovsko prebivalstvo. Leta 1856 so bile ukinjene kantonistične 
šole, ukinjena je bila prepoved državnih služb za diplomante univerz, ki so 
jim leta 1862 dodali še zdravnike in farmacevte brez diplom. Leta 1859 so 
sloju Judov, ki je plačeval najvišje davke, dovolili naselitev zunaj ozemlja 
naselitve, leta 1861 so dodali univerzitetno izobražene, leta 1865 obrtnike in 
čez dve leti še vojake, ki so služili v Nikolajevi vojski, ter njihove potomce.

Ob poskusu atentata na carja leta 1866 se je ta trend liberalizacije končal. 
Leta 1870 so določili, da v mestni upravi ne sme biti več kot tretjina Judov 
in da župan ne more biti Jud, kar je predstavljalo veliko težavo predvsem 
v krajih, ki so imeli popolno judovsko večino. Leta 1873 so zaprli posebne 
judovske državne šole in rabinska semenišča in jih spremenili v učiteljišča. 
Zaradi povečanega števila Judov v različnih institucijah državnega šolstva 
so se v delu ruskega tiska začeli pojavljati članki s sovražno vsebino. Leta 

Klara Kukovec (1883–1979), prva zdravnica v Trstu in Mariboru



34

1880 je tako izšel članek z naslovom Judje so nad vami, ki je bralce skušal 
prepričati o nevarnostih zaradi vse večje judovske vloge v ruski kulturi in 
javnem življenju.

»Na sploh z rastjo panslavizma ter ukrajinskega in ruskega naciona-
lizma opažamo hkratno rast antisemitskega razpoloženja v ruski eliti, ki je 
oblikovala javno mnenje in obtoževala Jude povezav z nemško nadvlado in 
okuževanjem ruske duše. Antisemitski dogodki nasploh so se sicer začeli 
množiti že v 60. letih 19. stoletja, vendar je prvi večji pogrom izbruhnil šele 
leta 1871 v Odesi.«2

Izobraževanje pri Judih

Judje so izobraževanju vedno pripisovali velik pomen.3 V judovskih 
šolah, v posebnih judovskih razredih v splošnih šolah in preko denarne pod-
pore rabinskim semeniščem in raziskovalnim ustanovam so posvečali veliko 
pozornost judovskim verskim študijam, poznavanju hebrejščine in judovske 
zgodovine. Ustanavljali pa so tudi šole za judovsko mladino, kjer je bil učni 
jezik nemščina ali francoščina, podpirali študente, ki so obiskovali evropske 
in ameriške univerze in pomagali judovskim množicam sprejemati kulturo 
okolice.

Na začetku so judovski izobraženci pri vstopu v nejudovsko okolico pre-
stopali v krščanstvo ter se kakšno generacijo kasneje še bolj oddaljevali od 
judovstva, na prelomu 19. v 20. stoletje pa je naenkrat vse več primerov, kjer 
so posamezniki sicer živeli ateistično posvetno življenje, vendar brez zanika-
nja ali skrivanja svojega judovskega porekla ali identitete.

»Judje so v sklopu vse bolj razvijajočega se naravoslovja začeli igrati vse 
večjo vlogo. V 80. letih 19. stoletja je večji del judovskih študentov v Nemčiji 
študiral medicino in zatorej ni čudno, da jih je velik del prišel do pomembnih 
uspehov.«4

Izseljevanje Judov

Najbolj dramatično obdobje judovske zgodovine je med letoma 1881 in 
1948. V tem obdobju se je število Judov najprej več kot podvojilo, zaradi 
množičnega preseljevanja so se oblikovala nova judovska naselbinska sre-
dišča, vzcvetelo je judovsko nacionalno gibanje, drastično je upadlo število 
Judov, ki so živeli na tradicionalen način, nato je bila od drugih Judov odre-
zana večmilijonska judovska skupnost v sovjetski Rusiji, v holokavstu je bilo 

2 Prav tam, str. 257.
3 Hahonina, Zgodovinska loterija, str. 40–41.
4  Jelinčič Boeta, Kratka zgodovina Judov, str. 270.
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s pobojem tretjine vseh Judov na svetu evropsko judovstvo skoraj izbrisano, 
nazadnje pa je bila osnovana judovska nacionalna država.

Leta 1881 lahko začnemo govoriti o množičnem izseljevanju iz Rusije v 
ZDA – to lahko pripišemo koncu tlačanstva v Rusiji leta 1861, kar je izklju-
čilo velik del Judov iz podeželskega gospodarstva –, izgonu Judov iz vasi, 
pomanjkanju judovske enakopravnosti v Rusiji ter seveda vse številnejšim 
pogromom. »Skupno je med letoma 1881 in 1914 Vzhodno Evropo zapustilo 
več kot 2,5 milijona Judov, torej okoli 80.000 na leto.«5

Urbanizacija je spremenila tudi delež različnih poklicev med Judi. »Na 
začetku 20. stoletja je bila skoraj polovica vseh nemških Judov vpletenih v 
trgovino. V Italiji je skoraj petina zaposlenih Judov delala v svobodnih pokli-
cih in državni ali mestni upravi. V Avstriji je bilo od vseh zaposlenih Judov 
leta 1900 11,4 % v poljedelstvu, 27,8 % v industriji, 43,7 % v trgovini in 
transportu in 16,2 % v svobodnih poklicih ter državni upravi. […] Na Ma-
džarskem je bilo takrat Judov približno polovica vseh zdravnikov, tretjina 
odvetnikov, okoli 40 % vseh piscev ter 20 % vseh igralcev, glasbenikov in 
kiparjev. V Rusiji je delež Judov v svobodnih poklicih ostal majhen, 31 % jih 
je bilo v trgovini in 36,3 % v industriji.«6

Prve študentke medicine v Švici

V Rusiji so že leta 1857 imeli dekliške gimnazije, ki bi naj poskrbele 
za izobrazbo bodočih učiteljic. Leta 1869 je car Aleksander II. dovolil na 
univerzah organizirati tečaje za ženske, saj je hotel preprečiti odhod posa-
meznic na študij v tujino, kjer bi se lahko navzele revolucionarnih idej. Za-
radi pomanjkanja denarja pa so bili ti tečaji vprašljivi, poleg tega se tudi po 
kvaliteti niso mogli kosati s programi, namenjenimi moškim študentom, niti 
niso omogočali doktorata. Rogger v svoji monografiji o ruskih študentkah v 
Švici domneva, da so prav zato Rusinje odhajale študirat v Švico, kjer so ob 
zaključku študija prejele spričevalo, ki jim je omogočilo pridobiti v domo-
vini patent za izvajanje zdravniškega poklica.7 Rusinja Nadeša Suslova je v 
Zürichu leta 1867 postala prva promovirana zdravnica na svetu. V ZDA uni-
verze ženskam niso dovoljevale vpisa, zato so se nekatere odpravile študirat 
v Švico. Prva Američanka – Susan Dimock – je diplomirala v Zürichu leta 
1871. Podobno je bilo v Angliji. Univerze v Oxfordu, Cambridgeu in Londo-
nu so odklonile Elizabeth Garrett, zato se je odpravila študirat v Pariz, kjer 
je leta 1870 diplomirala. Prva francoska študentka je bila Madeleine Bres-
-Gebelin, ki je leta 1875 končala študij na pariški Sorboni. Pridobiti je morala 

5 Prav tam, str. 272.
6 Prav tam, str. 274.
7 Rogger, Ganz Europa blickt auf uns!, str. 26.
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dovoljenje za študij od cesarice Eugenie, ministra za vzgojo in ne nazadnje 
od svojega moža. V Nemčiji so ženskam omogočili študij šele na prelomu iz 
19. v 20. stoletje. Prvi Nemki – Emilie Lehmus in Franziska Tiburtius – sta 
zato študij zaključili v Zürichu v letih 1875 in 1876, v Nemčiji pa nista nikoli 
dobili aprobacije in sta veljali le za neke vrste zdravilki. Nekaj Nemk je še 
pred začetkom 20. stoletja doseglo t. i. izredne doktorate in s posebnim dovo-
ljenjem profesorjev so lahko delale kot asistentke. Prva avstrijska zdravnica 
je bila Rosa Welt iz Bukovine, ki je doštudirala leta 1878 v Bernu. Dovoljenje 
za izvajanje zdravniškega poklica je cesar Franc Jožef leta 1890 podelil Ra-
issi Kerschbaumer-Putjata. Na dunajski univerzi je prva zdravnica leta 1897 
postala Gabriele Possanner pl. Ehrenthal, ki je pred tem (leta 1894) končala 
študij že na univerzi v Zürichu. Prva slovenska zdravnica je bila Eleonora 
Jenko Groyer. Gimnazijo je končala na Cetinju v Črni gori, študij medicine 
pa v ruskem Peterburgu leta 1907,8 torej le eno leto pred v prispevku obrav-
navano Klaro Kukovec.

Pogled družbe na prve študentke

Na prehodu v 20. stoletje so se začela pojavljati vprašanja, ali so ženske 
sploh sposobne študirati. Leta 1900 je nemški zdravnik Paul Julius Möbius 
izdal pamflet O fiziološkem slaboumju ženske (Über den physiologischen 
Schwachsinn des Weibes), leta 1910 pa se je nemški avtor Max Funke spra-
ševal: »So ženske ljudje?« in si s »strogo znanstvenimi dokazi« odgovoril, 
da »žal ne«.9 Študentke pa so se tudi same oglašale v raznih publikacijah in 
tako je nastala živahna debata z argumenti za in proti ženskam, ki študirajo. 
Vsekakor so prve akademsko izobražene ženske vzbujale pri ljudeh veliko 
začudenje. Ena od njih, Marie Vöglin, se spominja, kako očitno so strmeli 
vanjo na ulici in kako neprijetno ji je zato bilo.

Proti študentkam medicine so se obrnili tudi puritanci. »Predstavljajte si 
mlado damo v secirnici z nožem in pinceto pred povsem razgaljenim moškim 
truplom,« se je zgražal patolog Johannes Orth. »Upoštevajte tudi, da se vse 
to dogaja pred očmi moških študentov, da so le-ti na začetku svoje moško-
sti, ko je vzbuditev čutov še toliko lažja in nevarnejša – a si lahko to sploh 
predstavljate?«10 Meje spodobnosti so bile namreč v tistem času postavljene 
mnogo višje kot danes, takrat je bilo običajno, da so kopališča ločena po 
spolih, prav tako klopi v cerkvi. Ruska študentka Olga Kraft, ki je v Zürichu 
rodila nezakonskega otroka, je morala nemudoma zapustiti univerzo.

Po drugi strani pa so prav puritanska načela pomenila argument v prid 

8 Melik, Eleonora Jenko Groyer, str. 162–166.
9 Rogger, Ganz Europa blickt auf uns!, str. 33.
10 Prav tam, str. 36.
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zdravnicam. Poleg dejstva, da tudi medicinske sestre vidijo goloto, je profe-
sor kemije Victor Meyer omenjal, da se bolnice prav zaradi sramežljivosti 
raje zaupajo zdravnici kot zdravniku.11 Nemalo zdravnic se je zaposlilo v 
osmanskem cesarstvu. Nekateri so menili tudi, da se študenti v predavalni-
cah v navzočnosti dam bolj kavalirsko obnašajo.

Študij v Zürichu in prihod kozaških konjičkov

V Zürich so le nekaj let po prvih resnih študentkah začele množično 
prihajati še mlade revolucionarne Rusinje, imenovane »kozaški konjički« 
(Kosakenpferdchen), ki so propagirale divji zakon in svobodno ljubezen, 
svoj narod pa so hotele odrešiti hlapčevstva. Te ženske, pogosto mladoletne, 
so večinoma živele v zelo skromnih razmerah kot podnajemnice, sledile pa 
so drugačnim ciljem kot ostale študentke. V Rusiji so veljale za izobčenke, 
grozil jim je zapor, zato so si hotele v Švici z vpisom na univerzo omogočiti 
bivanje oz. nekakšen politični azil. Študij zanje ni bil osrednjega pomena. 
Prav tako se niso držale meščanskih običajev ali mode, zato so se Švicarjem 
zdele milo rečeno čudne. Ugled vseh študentk se je takrat močno zamajal, saj 
so bile zaradi poplave mladih nihilistk resne študentke v manjšini. Obstajala 
je bojazen, da bodo prepovedali študij ne le Rusinjam, ampak vsem tujkam 
ali pa celo vsem ženskam.

Kozaškim konjičkom so vpis na Univerzo v Zürichu omogočili zelo 
ohlapni pogoji vpisa, ki tistim z neustrezno izobrazbo niso onemogočali ima-
trikulacije. Univerza je namreč le od prebivalcev kantona zahtevala zrelostni 
izpit – maturo ali zaključni izpit. Za študente izven kantona in torej tudi 
tujce niso zahtevali nobenih dokazil o predhodni izobrazbi. Res niso bile 
krive ženske, za katere so bila v Švici in tujini vrata gimnazij zaprta in zato 
niso mogle opraviti mature, vseeno pa so se čutili Zürichčani zapostavljeni, 
ko so Rusinje brez primerne izobrazbe preplavile njihovo univerzo. Švicarka 
Maria Vögtin je s petimi sopodpisnicami tako 22. 2. 1870 zahtevala zaostrene 
pogoje za vpis na univerzo.

Vest, da bo Univerza v Zürichu morebiti za vpis zahtevala maturitetno 
spričevalo, se je razširila tudi v Rusijo, nekatera dekleta so pohitela, da bi 
se uspela vpisati še pred zaostritvijo. Ohranjen je zapis Solomona Lazarevi-
ča Čudnovskega, kakšen velik dogodek je predstavljal odhod mladih some-
ščank (Fanny Berlinerblau in Annette Herzenstein) na študij v Švico: »To sta 
bili prvi pionirki iz naše province, ki sta leta 1870 po vztrajnem boju uspeli 
prepričati starše in odšli v Zürich. Za mlade iz Hersona, predvsem tiste iz 
krogov, ki so se zavzemali za izobraževanje, je postal ta dogodek pravi pra-
znik. Živo se spominjam, kako se je v pristanišču Odese ves pomol napolnil 

11 Prav tam, str. 37.
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z mladimi, v mislih vidim, kako se je mladina s spoštljivimi pozdravi in 
prikloni poslavljala od ladje, na kateri sta bili mladenki, čeprav ju večina 
sploh ni osebno poznala.«12 Ker gre za dekleti iz Hersona, kjer se je nekaj let 
pozneje rodila v prispevku obravnavana Klara Kukovec, lahko sklepamo, da 
je dogodek odmeval še mnogo let in je morda vplival tudi na Klarino odloči-
tev za študij v Švici.

Leta 1872 je predstavljalo okoli 60 študentk iz Rusije 17 % vseh štu-
dentov Univerze v Zürichu. Na medicinski fakulteti so ženske predstavljale 
celo 25 % vseh slušateljev. Naslednjo zimo se je število ruskih študentov in 
študentk podvojilo – od skupno 440 jih je kar 120 prihajalo iz Rusije. Med 
študenti medicine jih je bilo največ, Rusinje so tukaj predstavljale kar 30 %. 
Tako velikega porasta Švicarji niso pričakovali. Razmišljali so o ukrepih, saj 
si niso predstavljali, da bodo nekoč »mlada 17-letna dekleta brez vsakršne 
klasične izobrazbe visoko šolo v Zürichu zlorabljala kot poligon za svoje pov-
sem nezrele študijske načrte«.13

Profesorji na univerzi se v glavnem niso vznemirjali zaradi študentk. 
Mnogim se je zdelo, da gre za »zanimiv eksperiment«. Profesorju anatomi-
je Georgu Hermannu von Meyerju se je zdelo celo, da številne ženske več 
znajo in bolj vneto študirajo kot njihovi moški kolegi. Posamezni docenti 
so pomagali svojim študentkam pri njihovih disertacijah, prošnjah ali pri is-
kanju asistentske službe, bili so njihovi zaščitniki. Nekateri pa tudi niso bili 
zagovorniki tega, da ženske študirajo, vendar so se trudili ostati do svojih 
študentk korektni, le kakšen posameznik je svoje neodobravanje kazal tako, 
da je v svoja predavanja vpletal neprimerne šale na račun žensk.

Tudi za študente je bila situacija, ko so se v predavalnicah začele poja-
vljati študentke, povsem nova. Iz gimnazij so bili namreč vajeni le sošolcev. 
Prihajalo je do posameznih neprijetnih situacij (npr. ob zatemnitvi predaval-
nice zaradi poskusa z lučjo). Podobno kot so kozaški konjički med Švicarji 
obveljali za prototip ruske študentke, so neresni študenti, ki jim je bilo več 
do popivanja in dvobojev kot do študija, med študentkami veljali za prototip 
švicarskega študenta.

Carjev ukaz o prepovedi študija v Zürichu

2. 6. 1873 je ruski car izdal ukaz, s katerim je ženskam prepovedal 
študij v Zürichu. Res se je tam zbirala revolucionarna mladina Rusije obeh 
spolov, vendar se je car zavedal, da moškim ne bo mogel učinkovito prepo-
vedati študija, zato se je zadovoljil s prepovedjo za »zapeljane« ženske, ki 
naj bi se predajale komunističnim idejam svobodne ljubezni. Aleksander II. 

12 Prav tam, str. 49.
13 Prav tam, str. 60.
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je študentkam obljubil, da bodo lahko v domovini obiskovale predavanja in 
tečaje za babice, ustanovil pa bo tudi visoke šole za ženske v Petrogradu in 
Moskvi. Vendar so se mladenke zavedale, da vse to nikakor ni enakovredno 
pravemu študiju. Ruska cesarska vlada je pozvala vse ruske študentke, da 
do 1. 1. 1874 zapustijo Zürich; kdor bo nadaljeval študij, v Rusiji ne bo dobil 
zaposlitve, ne bo mogel opravljati izpitov ali se kakorkoli izobraževati.

V ruski koloniji v Zürichu je završalo. Oglasili so se protesti, študentke 
so bile ogorčene, nekaj jih je že uspelo dokončati študij, ostale so se mora-
le znajti drugače. Rogger poroča, da so imeli domačini glede tega mešane 
občutke; po eni strani so se zgražali zaradi »ruskega despotstva«, po drugi 
strani pa so jim ruski azilanti že nekoliko zrasli čez glavo, in so upali, da bo 
carjev ukaz njegovim podložnikom v Švici na ta način nekoliko pristrigel 
krila.14 Za Univerzo v Zürichu je ukaz pomenil izgubo stotih ruskih študentk, 
zato ni čudno, da so se profesorji zavzeli za svoje ruske slušateljice. Tudi švi-
carski časopisi so močno kritizirali carjevo odločitev, ki so jo prikazali kot 
grobo žalitev švicarskih izobraževalnih ustanov.

Z ruskega vidika je bil ukaz zadetek v polno. Ruska kolonija v Zürichu 
je bila popolnoma razbita, revolucionarno gnezdo pa je razpadlo na posa-
mezne skupinice. V zimskem semestru 1873/74 je od osemdesetih študentk 
medicine iz Rusije ostalo le še osem posameznic, štiri so kmalu odpotova-
le. Preostale so se odpovedale misli na vrnitev v domovino, saj so se na-
meravale poročiti v Švici. Nekatere študentke so upale na izobraževanje na 
drugih zahodnih univerzah, zato so poslale prošnje na nemške, avstrijske in 
nizozemske univerze. Večinoma so dobile negativne odgovore z različnimi 
izgovori. Z nemškega govornega področja se je za sprejem študentk odločila 
le Univerza v Bernu.

Študij v Bernu

V Bernu je bil študij ženskam omogočen šele nekaj let, saj so leta 1868 
na svojo univerzo sprejeli prvo žensko. Po dogodkih v Zürichu se je rektor 
odločil, da posveti povečano pozornost študentskemu življenju, ni pa zavrnil 
ruskih študentk iz züriške univerze. V zimskem semestru 1873/74 se je tako 
na bernsko univerzo vpisalo 26 mladih Rusinj, ki so bile izgnane iz Züricha, 
v naslednjih semestrih so prihajale nove. V Bernu so se bali navala iz Rusi-
je, študenti so imeli protestno zborovanje, vseeno Rusom univerza ni zaprla 
vrat, tudi ni zahtevala dokazil o opravljeni maturi, ženske so morale le imeti 
dovoljenje svojega pravnega zastopnika, saj je ženska takrat pripadala očetu 
ali možu.

Študentke iz Züricha so se v Bern vpisale brez težav na podlagi t. i. 

14 Prav tam, str. 81–84.
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zaključnega spričevala iz Züricha. Domačini so z veseljem ugotavljali, da 
naval Rusinj ni tako velik, kot so se bali, da bo, poleg tega pa gre za »dobro 
izobražene dame, delno iz najuglednejših družin, s katerimi bo visoka šola v 
Bernu, ki jih je s pohvalno liberalnostjo sprejela, doživela le veselje in čast«.15 
Študentje so nove kolegice bolje sprejeli kot fantje iz Züricha, morda zato, ker 
med njimi ni bilo kozaških konjičkov in drugih revolucionark, ki so v Zürichu 
kvarile ugled študentk. V Bernu ni nastal ruski center, saj so študentke tukaj 
imele za svoj cilj res le študij, bile pa so tudi iz višjih slojev. Večinoma so 
doštudirale in pozneje imele v Rusiji svoje zdravniške ordinacije.

Predavalnice so bile v Bernu precej manjše in preprostejše kot v Zürichu, 
tako da so bile ruske študentke, ki so bile primorane zapustiti züriško univer-
zo, sprva razočarane. Kmalu pa so spoznale, da so v Bernu odlični profesorji, 
posebej priljubljen je bil kirurg Theodor Kocher, ki je pozneje prejel Nobelovo 
nagrado. Vera Finger, ena njegovih takratnih študentk, je zapisala: »Profesor 
kirurgije Kocher je imel že takrat ugled pravega vzornika. Poslušati njegova 
teoretična predavanja, ki so se začenjala zjutraj ob 7. uri, je bilo pravo zado-
voljstvo, in nad umetnostjo, s katero je izvrševal operacije, smo kar strmeli. 
Njegova vitka in krhka postava ter poduhovljeno in z dobroto navdihnjeno 
Kristusovo obličje pa sta pripomogla, da ga je vsak sprejel v svoje srce. Njego-
ve majhne, skoraj ženske suhljate roke so delale s hladnokrvno natančnostjo 
in eleganco. Tega učitelja se spominjam v najlepši luči. Poslušati njegov glas v 
predavalnici, opazovati njegov mir ob operacijski mizi in njegovo dobroto do 
pacientov, je bil pravi estetski užitek. Od vseh tujih učiteljev je edini, katere-
ga se ganjeno spominjam kot svojega vzornika in ideal pravega zdravnika.«16 
Tudi drugi profesorji so bili boljši kot v Zürichu. Bili so še mladi in entuzi-
astični. Študente so učili o novi antiseptični negi ran, o kateri so v Zürichu 
študenti le bežno slišali.

Študentke so dobro sprejeli tako profesorji kot Bernčani, ki so se še ču-
dili prvim pionirkam. Rektor univerze Hans von Scheel je imel leta 1873 
govor, v katerem je najprej povedal, da ni privrženec tega, da bi ženske študi-
rale, nato pa je ovrgel vse običajne predsodke. Menil je, da se študentk ne da 
zaustaviti, gre namreč za naravno posledico spremenjenih socialnih razmer v 
sedanjosti. Industrija in delo strojev sta ženskam odvzela marsikatero delo, ki 
je prej predstavljalo bistveni del njihovih poklicev. Lastne družine si marsi-
katera ne more ustvariti. Ženske se zaposlujejo pri telegrafiji in na pošti, zato 
se jim tudi študija ne more odrekati. Seveda bo iz tega zrasla tudi zahteva po 
političnih pravicah. Ženske, ki študirajo, so torej odgovor na socialno vpra-
šanje, nujnost, ki ima koristi.

15 Prav tam, str. 97.
16 Prav tam, str. 99.
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Ali so ženske sposobne opraviti diplomski izpit?

Diplomski izpit za prve študentke, ki so uspele svoj študij pripeljati do 
konca, je bil prav tako nekaj posebnega. Ker do takrat še niso videli, kako 
se ženska obnaša v tako stresni situaciji, so z velikim pričakovanjem opa-
zovali vsako kandidatko. Ali bo omedlela? Ali bo imela dovolj znanja, ali 
bo kos pritiskom? Prvim ženskam se je zdelo, da opravljajo diplomski izpit 
za vse predstavnice svojega spola. Vsaka, ki ji je uspelo, je nekako potrdila, 
dokazala, da tudi ženske zmorejo. Promocije so bile takrat javne in prva žen-
ska, Nadeša Suslova, je leta 1867 promovirala v nabito polni dvorani. Victor 
Böhmert je zapisal: »Gospodična Nadeša Suslova je vstopila, bila je skromna 
oseba v enostavnih črnih oblačilih, stara 24 let. Sedla je na svoje mesto za ka-
tedrom, s sramežljivo in skromno usmerjenim pogledom v svoj manuskript.« 
Po inavguracijskem predavanju je Suslova zagovarjala svoje teze. Pri tem se 
je pokazalo, da je bila precej v zadregi, poleg tega ni popolnoma obvladala 
nemščine, vseeno pa so njeni odgovori kazali na njeno samostojno razmišlja-
nje, opirala pa se je na lastna opažanja, tako da so ji vsi upravičeno čestitali 
za dosežene rezultate. O njeni promociji so poročali časopisi.

Legendarna je postala druga promocija ženske, Angležinje Frances 
Morgan, leta 1870, ki si jo je ogledalo 400 radovednežev. Ker je Morganova 
v svoji disertaciji po mnenju profesorja prišla do protislovnih mnenj, se je 
ta precej razjezil in jo v 25-minutnem govoru močno kritiziral. Očividec je 
zapisal, da je Morganova svojega profesorja povsem mirno poslušala in si 
sproti zapisovala pripombe, potem pa mu je v polurnem odgovoru tako dobro 
oporekala, da ji je moral priznati njen prav in ji čestitati.

Virginia Šlikova se je tako spominjala svoje disertacije leta 1876: »Ob 
treh sem stopila v dvorano v pritličju v novi črni obleki, ki sem jo v ta namen 
naročila iz Pariza, in slamniku, ki mi ga je naredila modistka iz hiše, v kateri 
sem živela. Za dolgo mizo so že sedeli nekateri moji profesorji […] vsakemu 
sem 20 minut odgovarjala na vprašanja iz njegovega predmeta. Prvi prof. 
Quincke, kot vedno zelo zadržan, a z jasno formuliranimi vprašanji; nato naš 
posebni ljubljenec Peter Müller, profesor ginekologije; nato profesor za oče-
sne bolezni Dor, njegova francoska prijaznost me je posebno ganila. Sledil je 
najstarejši in najbolj resen učitelj [Rudolf Demme], ki me je izprašal o otro-
ških boleznih, nato farmakolog natančno in nekoliko zahtevno, s posebno 
pozornostjo na poznavanju maksimalnih odmerkov zdravil. Nato prof. Lang-
hans o patološki anatomiji (patologiji), edini, ki je kazal naklonjenost nam 
študentkam. Smehljaje mi je postavljal vprašanja, ki jih nekoč nisem znala 
odgovoriti med prakso pri njem in so mi zato posebej dobro ostala v spominu. 
Kot zadnji me je izprašal prof. Kocher, ki je kot dekan fakultete vodil izpit, 
mu ves čas posvečal vso pozornost in si delal zapiske. Imel je posebno pe-
dagoško metodo, saj mu ni šlo toliko za na pamet naučeno znanje, bolj pa za 
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samostojno razmišljanje. Njegovo vprašanje: “Kaj bi naredili, če bi na cesti 
zagledali ponesrečenca?” je je bilo čisto v tem smislu.«17

V prvih desetih letih (1867–1876) je v Zürichu in Bernu zaključilo študij 
medicine 26 žensk. Med njimi je bila le ena domačinka, večina (devetnajst 
deklet od šestindvajsetih) pa je prihajala iz Rusije.

Nekaj let pozneje so Rusi in Rusinje v velikem številu prihajali v Švico. 
Naval je potekal v valovih, pač glede na trenutno politično stanje v Rusiji. S 
povečanjem represij – izključenostjo iz študija, zasledovanjem in pogromi – 
je na stotine ruskih in judovskih pripadnikov opozicije ali inteligence zbežalo 
v Švico. Največ jih je bilo v šolskem letu 1904/05, ko je bilo od 600 študentov 
medicine kar 400 (torej dve tretjini) študentov iz tujine. Švicarski študenti so 
takrat torej postali manjšina. Te invazije so povzročale strah pred resničnimi 
ali namišljenimi terorističnimi in kriminalnimi dejanji. Pri vsakem prestop-
ku posameznikov so Ruse in druge Slovane ali Jude kolektivno obdolžili.

Kljub vsemu je v obdobju med leti 1867 in 1914 v Švici študiralo 5.000 
do 6.000 žensk iz Ruskega cesarstva.

Klara Kukovec (1883–1979)

Klara (včasih tudi Kaja Lea) z dekliškim priimkom Doktor se je rodila 
12. 7. 1883 v Hersonu, ki leži ob ustju reke Dnjeper v Ukrajini. Bila je iz pre-
možne judovske družine, njen oče Naum Doktor je bil gradbeni mojster, mati 
Dina pa gospodinja. Klara si je že kot deklica želela postati zdravnica. Po 
končani gimnaziji leta 1900 ji oče sprva ni dovolil študija, a je zaradi njene 
odločnosti popustil in tako je odšla študirat medicino v Ženevo.

Po treh letih študija v Ženevi so ji od doma sporočili, da so v rusko-ja-
ponski vojni izgubili vse premoženje, zato ne morejo več financirati njenega 
študija. Hoteli so, da se vrne domov, ona pa je bila prepričana, da ji bo kljub 
temu uspelo doštudirati. Za pomoč je prosila dr. Kocherja,18 ki je bil njen pro-
fesor, imel pa je tudi privatni sanatorij v Bernu. Tako je odšla v Bern, kjer je 

17 Prav tam, str. 141–142.
18 Emil Theodor Kocher (1841–1917) je bil švicarski kirurg, ki je kot prvi prejel Nobelovo nagra-

do za medicino. Svojo znanstveno pot je začel s članki o hemostazah pri prepletu arterij. Ko 
je začel delati kot kirurg, se je ravno uveljavila nova antiseptična metoda zdravljenja, ki jo je 
Kocher še izpopolnil z vrsto metod za celjenje ran z razredčenimi raztopinami klora. Kasneje 
je razvil prve aseptične načine nege ran. Ker je izobraževal tudi vojaške zdravnike, je svojo 
pozornost posvečal negi strelnih ran, obravnaval pa je tudi zlome kosti in osteomielitis. Kot 
kirurg je obravnaval bolezni želodca in črevesja, po njem se imenuje Kocherjev manever, s 
katerim se iz dvanajsternika odstranijo izrastki. Razvil je tudi vrsto kirurških instrumentov, 
ki se še danes uporabljajo. Pozneje je raziskoval možgane (epilepsija), moške spolne organe in 
ščitnico, katere fiziologijo in patologijo je predstavil s popolnoma novimi in kontroverznimi 
hipotezami. Slednje raziskave so mu leta 1909 prinesle Nobelovo nagrado. [Geslo] Emil The-
odor Kocher, Der Große Brockhaus, str. 282; [Geslo] Emil Theodor Kocher, Wikipedia.de.
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ponoči skrbela za paciente v sanatoriju dr. Kocherja, podnevi pa nadaljevala 
z dvema semestroma študija.19 Naslednjo službo je dobila kot sekundarka pri 

19 Arhiv Univerze v Bernu hrani vpisnico, ki je dostopna tudi na spletu. [Geslo] Doctor Chaja 
Lea, spletna stran Universität Bern.

Slika 2: Klarin oče Naum Doktor

Slika 3: Klara Doktor leta 1906
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prof. Krönleinu20 v Zürichu. Na tamkajšnji fakulteti za medicino je opravila 
en semester študija.21

Zadnji semester študija je Klara opravila v Lozani, kjer je leta 1908 tudi 
zagovarjala svojo disertacijo Sang citrate. Še istega leta se je poročila z Jan-
kom Kukovcem, Slovencem iz Ljutomera, in mu rodila sina z imenom Vlado. 
Janko Kukovec (1883–1968) je bil sin znanega štajerskega politika in pose-
stnika Ivana Kukovca, govorca na prvem slovenskem taboru v Ljutomeru. V 
Zürichu je študiral gradbeništvo. Po prvi svetovni vojni, in sicer leta 1920, 
se je zaposlil na okrajnem glavarstvu v Mariboru, kasneje pa je deloval kot 
gradbeni svetnik na Sreskem načelstvu Maribor levi breg. Med letoma 1924 
in 1941 je bil predsednik Ljudske univerze v Mariboru. Izkazal se je kot 
predavatelj, razumnik in spreten organizator. Videti je, da so se v tistem času 
napredni mladi moški radi poročali z ženskami, ki so bile ambiciozne in iz-
obražene. Z začetka 20. stoletja poznamo kar nekaj zakonskih parov, kjer sta 
tako mož kot žena odigrala v družbi pomembno vlogo (npr. Marija in Rudolf 
Maister – borka za enakopravnost žensk in general; Mileva in Karl Zakrajšek 
– dramska umetnica in zdravnik; Pavlina in Janko Pajk – pisateljica in lite-
rarni teoretik; Karla Bulovec Mrak in Ivan Mrak – kiparka in pisatelj; Zofija 
Borštnik Zvonarjeva in Ignacij Borštnik – igralca; Franja in Ivan Tavčar – 
dobrotnica in pisatelj).22

Mlada družina Kukovec se je odpravila na Štajersko, kjer je ona hotela 
odpreti zdravniško ordinacijo. Ker je bil Jankov domači Ljutomer premaj-
hen, sta se odločila za takratno glavno mesto Štajerske, Gradec. Vendar je 
imela Avstrija omejitve pri priznavanju izobrazbe ženskam. Svojo diplomo 
so lahko nostrificirale le, če so ponovile vse rigorozume. Od Klare so zah-
tevali, da poleg rigorozumov opravi tudi izpit iz grščine, in sicer v državi, 
kjer je končala gimnazijo. Tako se je odpravila v Rusijo, kjer so le še na dveh 
gimnazijah predavali grščino, in sicer v Moskvi in Kazanu. V slednjem je 
hotela narediti ne le izpit iz grščine, ampak tudi diplomo, kar je predstavljalo 
dodatnih 26 izpitov. Ko je opravila izpit iz grščine in polovico medicinskih 
izpitov, je tako zbolela, da je povsem izgubila glas. Priznani zdravniki so di-
agnosticirali tuberkulozo (laringitis tbc), zato se je bala vrniti k možu in sinu, 
da ju ne bi okužila. Takrat se je odločila, da se odzove na poziv ruskih oblasti 
za boj proti koleri, kjer so bili veseli vsakega zdravnika. Poslali so jo v Baku 
ob Kaspijskem jezeru na parnik Turkmen, ki je plul iz Bakuja v takratno 

20 Rudolf Ulrich Krönlein (1847–1910) se je ukvarjal s peritonitisom. Za pomemben dosežek 
velja njegova operacija, v kateri je prvič odstranil vneti slepič, kar je leta 1884 omogočilo 
razvoj apendektomije. Za operacijo pankreasa je Krönlein opisal anatomsko pot. Velja tudi 
za pionirja resekcije pljuč. [Geslo] Rudolf Ulrich Krönlein, Der Große Brockhaus, str. 651; 
[Geslo] Rudolf Ulrich Krönlein, Wikipedia.de.

21 Arhiv Univerze v Zürichu hrani vpisnico, ki je dostopna tudi na spletu. [Geslo] Doctor Chaja 
Lea, spletna stran Universität Zürich.

22 Prim. razprave v monografiji Pozabljena polovica.
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Perzijo (Iran). Morska klima je tako ugodno vplivala na njeno bolezen, da se 
ji je glas povrnil. Spoznala je, da so se zdravniki zmotili v diagnozi, da torej 
nima tuberkuloze in se lahko vrne k svoji družini. Pot jo je vodila najprej v 
domači Herson k staršem, nato k sinu v Ljutomer in na koncu še k možu, ki 
je takrat delal v Firencah. Ponovno je zanosila.

Z okrepljenimi močmi se je lotila nostrifikacije diplome v Avstriji. Na 
Dunaj je poslala prošnjo in medtem v Gradcu delala pri ginekologu prof. 
Knauerju in pediatru prof. Zangerju.

Na Univerzi v Gradcu je kot prva zdravnica promovirala Maria Schul-
meister leta 1905, istega leta sta sledili še dve. Sledil je petletni premor. Kot 
naslednja (četrta) diplomantka velja Klara Kukovec (oz. Chaya-Lea) leta 
1910.23 Na graški univerzi so bili očitno precej nenaklonjeni študentkam. 
Klara je v svojih spominih opisala, da je le z neskončno vztrajnostjo dosegla 
pozitivni odgovor na prošnjo nostrifikacije. Tri tedne pred porodom sina Ro-
berta, 6. 11. 1910, je torej diplomirala še v Gradcu.

Od 26. 5. 1911 do 14. 6. 1915 je imela v Trstu zasebno ordinacijo. Očitno 
je bil Trst ženskam bolj naklonjen kot Gradec, vendar je tudi tam predsta-
vljala novost. Med 225 zdravniki je bila namreč edina zdravnica, poleg tega 
je bila tujka, ki ni znala italijansko. V svojih spominih je zapisala, da se je 
zato bala, da ne bo imela pacientov. Vseeno so jo že prvi dan, ko je odprla 

23 Karner, Die Steiermark im 20. Jahrhundert, str. 92.

Slika 4: Družina Kukovec v Trstu – od leve proti desni Klara, Robert, Vlado in Janko
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ordinacijo, obiskale tri stranke, in sicer Slovenke. V takratnem časopisju so 
objavili vest o prvi zdravnici v Trstu. V Slovencu so 31. 5. 1911 zapisali: 
»Prva zdravnica v Trstu, dr. Kaja Lea Kukovec je dobila od namestništva 
pravico, da sme izvrševati zdravniško prakso.«

Po izbruhu prve svetovne vojne in posebej z odprtjem italijanske fronte 
med Italijo in Avstro-Ogrsko je bila družina Kukovec prisiljena pustiti vse v 
Trstu in pobegniti v Ljutomer. Otroka sta spet ostala pri starih starših, mož 
Janko je bil rezervni oficir, Klaro pa je pot vodila najprej na Dunaj, kjer je 
bila od 1. 7. 1915 do 15. 2. 1916 asistentka na ginekologiji v Rotschildovi bol-
nici na Dunaju.24 Od 17. 2. do 14. 6. 1916 je bila v vojaški bolnici v Šternberku 
na Češkem.

Od 15. 6. 1916 do konca avgusta 1918 je zdravila v begunskem taborišču 
Wagna pri Lipnici, kjer se je ukvarjala predvsem z internimi in infekcijskimi 
boleznimi (črne koze, trebušni tifus, griža). Begunsko taborišče v Wagni je 
bilo v času prve svetovne vojne prvotno zatočišče za begunce s Poljske. Leta 
1914 jih je bilo skoraj 14.500, zato je kmalu prišlo do medčloveških, organi-
zacijskih in sanitarnih težav. Povečali so taborišče z gradnjo novih barak, 
izboljšali infrastrukturo in uredili higienske razmere, tako da so se razmere 
v taborišču nekoliko izboljšale. Zaradi napredovanja avstrijskih čet proti Ru-
siji se je večina poljskih beguncev vrnila v domovino. Taborišče pa ni dolgo 
ostalo prazno; 23. 5. 1915, ko je Italija stopila v vojno proti Avstriji, so prišli 
begunci iz Italije, zahodne Slovenije in Istre. Oktobra 1915 je v taborišču ži-
velo 21.300 beguncev. Zaradi prenatrpanosti in posledično slabih sanitarnih 
razmer je med decembrom 1914 in junijem 1915 za trebušnim tifusom zbolelo 
skoraj 600 ljudi, 49 jih je za posledicami bolezni umrlo.25

Od 1. 9. do 16. 12. 1918 je bila Klara Kukovec v Gorici, kjer je v so-
delovanju z dr. Antonom Brecljem26 zdravila nalezljive bolezni. Za največji 

24 Rotschildova bolnica na Dunaju je bila zgrajena leta 1873 pod okriljem judovske skupnosti, 
posebej bankirske družine Rotschild. Bolnica je bila prvotno namenjena otrokom, mlajšim 
od 8 let, nosečnicam v zadnjih dveh mesecih nosečnosti in doječim materam. Leta 1903 so 
dodali še kirurško-medicinski paviljon. Zdravniki so v bolnici tudi prirejali predavanja za 
zdravnike in študente. Kasneje so se iz tega razvili redni (mesečni) večerni seminarji, kjer so 
zdravniki razpravljali o zanimivih medicinskih primerih, ki so jih obravnavali v preteklem 
mesecu. [Geslo] Rotschild-Spital, Wikipedia.de.

25 Prim. Trampusch, Wagna – eine wechselvolle Geschichte.
26 Anton Brecelj (1875–1843) je bil po študiju medicine najprej asistent na kliniki v Gradcu, 

od leta 1903 zasebni zdravnik v Gorici, nato pa primarij v bolnišnici usmiljenih bratov. V 
Gorici je ostal tudi med boji ob Soči do italijanske zasedbe v avgustu 1916. V mesto se je vr-
nil, ko so ga italijanske čete po kobariškem zlomu zapustile. Ob prevratu je bil imenovan za 
poverjenika za zdravstvo v Narodni vladi za Slovenijo. 4. 11. 1918 je šel v Ljubljano povedat, 
da tega imenovanja ne sprejme, ker želi ostati v Gorici. Po letu 1920 se je moral umakniti 
v Ljubljano, kjer je bil imenovan za voditelja invalidskega oddelka pri poverjeništvu za so-
cialno skrbstvo. Leta 1922 je izstopil iz državne službe, bil je zasebni zdravnik za otroške 
in notranje bolezni. Hawlina, Brecelj Anton, str. 362; [Geslo] Anton Brecelj, spletna stran 
Turistično informacijski center Ajdovščina.
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dosežek vojaškega zdravstva proti koncu prve svetovne vojne velja uspešno 
preprečevanje epidemij in boj proti nalezljivim boleznim. Zaradi cepljenja se 
kolera skoraj več ni pojavljala, močno pa se je zmanjšalo tudi število obolelih 
za kozami, trebušnim tifusom, grižo in skorbutom. Pri tem je bila ključnega 
pomena tudi postavitev kopalnic in t. i. razuševalnic. Številne nove sanitarne 
ustanove pa so zahtevale tudi vedno več zdravnikov, ki jih je v drugi polovici 
vojne začelo močno primanjkovati. Skupno je imela avstrijska vojska 7.400 
zdravnikov na terenu, torej približno dva zdravnika na 1.000 vojakov. Vendar 
ta razdelitev ni bila enakomerna, zato je pehotni polk s tremi bataljoni imel 
praviloma le tri zdravnike, artilerijski polk pa le enega.27

Od 28. 12. 1918 do 3. 10. 1919 je bila Klara Kukovec v vojaški bolnici v 
Mariboru (Melje). To obdobje je lepo opisala v pismu, ki ga je poslala gene-
ralu Maistru v odgovor na njegova vprašanja o zdravstvu v času prevrata.28 
Vojaška bolnica v Melju je bila razdeljena na:

I.  oddelek, kirurški – dr. Krajc,
II.  oddelek, dermatološki – dr. Kumbatovič,
III.  oddelek, notranje bolezni – dr. Kukovec (pozneje še oddelek za 

malarijo – dr. Matko),29

IV.  oddelek, kontumacija,
V.  oddelek je bil opuščen,
VI.  oddelek in paviljon, infekcijske bolezni – dr. Murgel.

Poleg štirih zdravnikov je tam delalo približno 40 strežnic in strežnikov 
(pol žensk, pol moških) za povprečno 600–700 bolnikov.

V Melju je torej prevzela III. oddelek, ki je bil sprva mešan (notranje bo-
lezni in kirurgija) in prvotno v precej slabem stanju (nered glede razporeditve 
bolnikov, mraz, nesnaga), strežnice so bile popolnoma brez prakse, saj neka-
tere niso znale bolnikom niti izmeriti temperature ali dati zdravila, osebje je 
bolnikom kradlo uniforme … Razmere so se počasi izboljšale, zavladal je red 
tudi glede razporeditve pacientov na posamezne oddelke. Tretji oddelek je bil 
poslej namenjen le še notranjim boleznim, iz njega je izšel tudi oddelek za 
malarijo pod vodstvom dr. Matka. Začel je delovati tudi dezinfektor – vsak 
novi bolnik se je moral okopati, ostriči, menjati oblačila, šele nato so ga spre-
jeli na oddelek. Prihajale so nove strežnice, ki so poznale delo, tudi prejšnje 

27 Prim. Österreich-Ungarns letzter Krieg, str. 88–89.
28 SI_PAM/1691, šk. 1, dok. št. 26.
29 Ivan Matko (1885–1945), internist. Leta 1911 je diplomiral na Medicinski fakulteti na Duna-

ju. Med prvo svetovno vojno je delal v vojaški saniteti, nazadnje v Vojni bolnici v Mariboru 
(1919–1922). Vmes je bil docent Medicinske Fakultete Karlove univerze v Pragi. Vodil je 
interni oddelek Splošne bolnišnice v Mariboru. Oddelek je dvignil na klinično raven, usta-
novil je protituberkulozno ligo, protituberkulozni dispanzer in organiziral oddelek za jetične 
bolnike v bolnišnici. Od leta 1935 je vodil interni oddelek Splošne bolnišnice v Ljubljani 
in honorarno predaval na Medicinski fakulteti. Raziskoval je bolezni prebavil, srca, krvi, 
malarijo in jetiko. Mahkota, Matko Ivan, str. 24.
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osebje je postalo bolj disciplinirano. Na VI. oddelek so začeli sprejemati tudi 
civiliste (moške, ženske, otroke).

Hrana za bolnike je bila razmeroma ustrezna, primanjkovalo je jajc in 
alkohola, kar bi potrebovali predvsem za zdravljenje na VI. oddelku, kjer so 
bili številni bolniki z grižo.

Lekarna je bila dokaj dobro založena, zdravila je zdravnik naročal pri 
komandantu. Težje kirurške posege so sprva pošiljali v civilno bolnico, po-
zneje pa so ostajali v vojaški bolnici, kjer jih je operiral dr. Rebula. Na III. 
oddelku, kjer je delala, ni umrlo mnogo pacientov, le nekateri s težjo obliko 
tuberkuloze, nekaj z grižo in en pacient s tifusom (skupno je bilo 36 bolnikov 
s tifusom).

Po vojni (oktobra 1919) je na Gosposki ulici 2 v Mariboru odprla za-
sebno ordinacijo za ženske in otroške bolezni. Iz seznama zdravnikov iz leta 
192530 je razvidno, da je bila med vsega skupaj 36 zdravniki in zobozdravniki 
edina ženska.

Ohranjen je tudi seznam zdravnikov z zasebno prakso dobro desetletje 
kasneje (1937), ki omenja 45 zdravnikov in 11 zobozdravnikov, slednji so 
tukaj že navedeni v posebnem seznamu. Poleg imena zdravnika je zapisano 
tudi njegovo bivališče, katero službo opravlja, datum promoviranja, datum 
imenovanja na položaj, ki ga trenutno opravlja, datum, ko so mu odobrili 
prvo prakso, datum specializacije, ali ima dovoljenje za priročno lekarno in 
morebitne pripombe. Kot kraji promoviranja so najpogosteje navedeni: Gra-
dec (13-krat), Dunaj (10-krat) in Praga (8-krat), nekajkrat se pojavita Inns-
bruck (3-krat) in Zagreb (3-krat), po enkrat pa Harkov (Rusija), Beograd, 
Brno (Češka) in Varšava. Tudi za Klaro Kukovec je kot kraj promoviranja 
zapisan Gradec in leto 1910, ker so očitno upoštevali le njeno avstrijsko di-
plomo, ne pa že švicarske. V tem seznamu se pojavita še dve zdravnici, ki pa 
sta doštudirali leta 1921 in 1927.31

Z začetkom druge svetovne vojne je kot Judinja morala iz Maribora. Za-
tekla se je v Ljubljano. Iz domovinske kartoteke32 je razvidno, da je stanovala 
do 26. 7. 1941 na Emonski cesti 10a/I pri družini Ažman in nato na Tyrševi 
cesti 15/II pri družini Jakič. Tik pred koncem vojne je ponovno doživela hud 
udarec – njenega mlajšega sina Roberta, ki je bil kirurg v partizanski bolni-
šnici pri Ljubnem ob Savinji, so ubili nemški vojaki.

Po vojni se je za nekaj mesecev (maj–september 1945) zaposlila pri dr. 
Derču33 v Ljubljani. Septembra 1945 ji je ministrstvo za zdravstvo obljubilo 

30 SI_PAM/0005, šk. 247.
31 SI_PAM/0005, šk. 490.
32 SI_ZAL/LJU 500, črka K, mikrofilm 591 (t. e. 121).
33 Bogdan Derč (1880–1958) je maturiral v Ljubljani, diplomiral pa leta 1904 na Medicinski 

fakulteti v Gradcu. Njegovo delovanje razvrščajo v tri obdobja: ambulantno delo, vodstvo 
otroške bolnišnice in vodstvo klinike. Od leta 1907 do prevzema vodstva Otroške bolnišnice 
v Ljubljani leta 1919 je imel zasebno prakso in je zdravil otroke tudi v pediatrični ambulanti 
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službo v deškem domu v Mari-
boru, vendar je takratni sanitetni 
referent dr. Peče ni vzel v službo, 
ker menda ni bilo dovolj denarja. 
Tako je spet odprla zasebno pra-
kso za ženske in otroške bolezni, 
tokrat na Krekovi ulici 18 v Mari-
boru. Država ji je nacionalizirala 
stavbo, tako da je postala naje-
mnica v lastni hiši. Poleg stano-
vanja je imela ordinacijo s čakal-
nico in prostorom za obsevanje, 
imenovanim terapija.

Iz leta 1956 je ohranjen zapis 
obveščevalne službe o Klarinem 
potovanju v Moskvo. Tam je 
obiskala sestro, ki je bila pravni-
ca. Leto in pol je morala čakati 
na potni list in na vizo. Obve-
ščevalna služba je beležila tudi 
njena pisma v Moskvo, po vrnitvi 
domov je morala poročati o tem, 
kakšno je življenje v Rusiji.34

Kljub visoki starosti ni nehala delati kot zasebna zdravnica. V Nedelj-
skem dnevniku je izšel članek o njej, v katerem je novinar na koncu zapisal, 
da so še na dan intervjuja prihajali k njej pacienti, čeprav je bila stara že 92 
let.35

Umrla je 31. 12. 1979, v 97. letu starosti. Dr. Eman Pertl je v nekrologu 
zapisal: »S svojo vztrajnostjo, neupogljivostjo in junaškim ravnanjem je v 
svojem dolgem življenju marsikaj prestala, mnogokrat tvegala.«36 Posebno 
značilna pa je misel, ki jo je Klara Kukovec sama zapisala: »V svojem življe-
nju sem mnogo poskušala, se marsičesa lotila, a zmerom dosegla svoj cilj.«37

mestnega fizikata ter v okviru Društva za skrbstvo otrok za ljubljanski sodni okraj. Leta 
1919 je bil imenovan za predstojnika Otroške bolnišnice v Ljubljani; po drugi svetovni vojni 
je bila otroška bolnišnica osnova pediatrične klinike. Derč je kot prvi redni profesor pedia-
trije na popolni Medicinski fakulteti v Ljubljani 31. 7. 1945 postal njen predstojnik in jo vodil 
do upokojitve leta 1947. Derčeva strokovna prizadevanja so bila usmerjena predvsem v pra-
vilno prehrano novorojenčkov in dojenčkov. Objavil je več člankov in zdravstvenovzgojnih 
prispevkov. Pintar, Derč Bogdan, str. 235–236.

34 SI_AS/1931, mikrofilmi M126232, M123234 in M126224.
35 Prim. Pejić, Delovni dan, str. 8.
36 SI_PAM/1679, šk. 1.
37 Prav tam.

Slika 5: Klarin sin Robert Kukovec, 
partizanski zdravnik
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Slika 6: Klara Kukovec po 95. letu starosti
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Klara Kukovec (1883–1979): 
The First Female Physician in Trieste and Maribor

Summary

Klara Kukovec was born to a Jewish family in 1883 in the Ukrainian 
part of the Russian Empire, and then went to study medicine in Switzerland, 
where female students had already been allowed to enroll for a few decades. 
During her studies she met a Slovenian and married him after she graduated. 
She wanted to start her practice in his homeland, Austria-Hungary, but she 
faced several obstacles because women’s medical education was not permit-
ted by the state. In 1911 she managed to start a practice in her own office, 
during the First World War she worked in several army hospitals, and in 1919 
she settled in Maribor, where she started a private women’s and children’s 
healthcare practice. During the Second World War she fled to Ljubljana and 
afterwards returned to Maribor to resume her practice. She worked almost 
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Klara Kukovec (1883–1979), prva zdravnica v Trstu in Mariboru

until the end of her life. This article presents the specific position of the Jews 
in Czarist Russia that led to their mass emigration as well as their education. 
The second part offers a detailed perspective on the first female university 
students in Switzerland, explaining why there were so many Jewish women 
from Russia studying medicine in that Alpine country.






