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Trg Šoštanj okoli leta 1830 
(Stara Kaiserjeva suita).

Josipova starša oče Mihael 
in mati Jožefa.

Vošnjakovo spričevalo o opravljenem  
kolokviju iz porodništva z dne 13. marca 1858.

Dr. Josip Vošnjak se je 
rodil 4. januarja 1834 kot 
tretji otrok v premožno 
in ugledno šoštanjsko 
trško družino usnjarskega 
mojstra Mihaela Vošnjaka. 
Zgodnja otroška leta je 
Josip preživljal v hiši, kjer 
sta od leta 1788 usnjarsko 
obrt opravljala njegov oče 
in ded, ki je nato po njunih 
krstnih imenih dobila ime 
»Pri Mihelnu«. To usnjarno 
je nekaj desetletjih 
kasneje Josipov najstarejši 
brat Franc moderniziral in 
jo spremenil v mogočno 
in evropsko znano tovarno 
usnja. Prve tri razrede 
osnovne (nemške) šole 
je Josip končal v Šoštanju, nato pa s šolanjem 
nadaljeval v Celju, Gradcu in Dunaju, kjer je z 
odliko zaključil gimnazijo 1852. leta. Odločil se je 
za študij medicine, ki ga je, prav tako na Dunaju, 
uspešno zaključil 1858. leta, ko je bil promoviran za 
doktorja medicine in kirurgije. Zdravniški poklic je 
opravljal najprej v Šoštanju (1858-59), kasneje pa 
še v Ljubljani (1859, 1861, 1872-95), Kranju (1859-
61), Slovenski Bistrici (1861-70) in Šmarju pri Jelšah 
(1870-72). Upokojil se je v Ljubljani leta 1895 kot 
primarij deželne prisilne delavnice. 



Napad na Vošnjaka in slovenske 
liberalce v Novicah leta 1874.

Dr. Josip Vošnjak okoli leta 1890.

Čeprav je bil dr. Josip Vošnjak vseskozi strokovno aktiven 
v medicinski stroki in je sodil v skupino pomembnejših 
zdravnikov na Kranjskem, je zdravniški poklic opravljal 
predvsem za zagotovitev materialne eksistence. 
Njegov nemirni duh in karakter sta mu narekovala 
precej mnogostransko življenje in dejavnost. Deloval 
je na številnih področjih politike, pisateljevanja, bil 
pa je tudi kulturni organizator, društveni delavec in 
pobudnik mnogih gospodarskih dejavnosti, kjer se je 
ukvarjal, tudi kot teoretik, predvsem z gospodarskim 
položajem slovenskega kmeta in podeželja. Na 
društvenem področju je bil zelo aktiven v kranjskem 
Društvu zdravnikov, Društvu slovenskih pisateljev, 
Narodnem društvu, Glasbeni matici, Dramatičnem 
društvu, Družbi sv. Cirila in Metoda, bil pa je tudi 
med ustanovitelji časopisa Slovenski narod (1868). 
Kot publicist se je loteval zelo različnih tem, vse od 
političnih do gospodarskih in poljudnoznanstvenih 
besedil s praktičnimi nasveti, in jih objavljal v slovenskih 
časnikih kot so bili Slovenski narod, Koledar družbe sv. 
Mohorja in Ljubljanski zvon. Bogato in raznovrstno je 
bilo tudi njegovo pisateljsko delo, s katerim je imel tudi 
veliko veselje, saj »pri beletrističnem delu se človek 
vsaj malo oddahne od puste politike« kot je sam pravil,  
a je ostal kot pisatelj manj znan.

Naslovnica in prva stran Vošnjakove politične brošure 
Slovenci, kaj čemo?, ki jo je izdal v samozaložbi 1867. leta.



Gledališki plakat za uprizoritev 
Vošnjakove drame Lepa Vida.

Nekatera izmed številnih 
Vošnjakovih literarnih del.

Naslovnica prve izdaje Vošnjakovih 
Spominov, ki so izšli leta 1905.

Med vsemi njegovimi dejavnostmi in zanimanji 
pa ga je najbolj zaznamovala politika, s 
katero se je začel ukvarjati po letu 1861. Dr. 
Josip Vošnjak velja za eno najpomembnejših 
slovenskih političnih osebnosti 2. polovice 
19. stoletja, torej časa, ko se je dokončno 
izoblikovala slovenska narodna in politična 
identiteta združena v programu »Zedinjena 
Slovenija«, ki je postal po letu 1848 znova 
zelo aktualen v času množičnega taborskega 
gibanja med leti 1868 in 1871, in v katerem je 
prav dr. Vošnjak odigral eno najvidnejših vlog. 
Svetovno nazorsko je spadal med liberalce in 
je veljal za osrednjo osebnost slovenskega 
liberalnega tabora mladoslovencev, ki so ga 
njihovi politični nasprotniki staroslovenci 
poimenovali kar »vošnjakovci«, Vošnjaka pa 
so imeli za »nadbobnarja mladoslovencev«. 
Kot poslanec je bil aktiven v štajerskem 
deželnem zboru med leti 1867 in 1878, 
kranjskem deželnem zboru med leti 1877  
in 1895 ter dunajskem državnem zboru  
med leti 1873 in 1885. Z vstopom v politiko in 
javno življenje nekaterih mlajših slovenskih 
liberalcev v začetku 80-tih let, je začel njegov 
vpliv na politično življenje naglo usihati.

Do upokojitve leta 1895 je dr. Josip Vošnjak opustil 
tudi številne druge funkcije in se na jesen življenja 
umaknil na svoje vinogradniško posestvo v Visolah 
nad Slovensko Bistrico, kjer je 21. oktobra 1911  
tudi umrl. 


