
Deloval je, kot da bi bil poklicni astronom, pa ni bil. Že od dijaških let je bil 
zaljubljen v astronomijo in matematiko, a ju ni mogel študirati zaradi slabih 

gmotnih razmer. Izbral je sprejemljivejšo pot do poklica. Na njej mu je pomagal 
domači župnik, ki mu je priskrbel brezplačno bivanje v semenišču v Grazu. Zaključil 
je študij slovenščine in klasičnih jezikov, poučeval v gimnazijah po Sloveniji, ob tem 

pa ves čas delal za astronomijo. Opravljal je še meteorološka opazovanja in bil 
dejaven tudi na področju klasične filologije. Vendar si tu oglejmo le njegov velik 

astronomski prispevek. 
 

 

 

Profesor Matej Vodušek, klasični filolog, ki ga je 

astronomija popolnoma prevzela  

 
 

Matej Vodušek je bil astronom po duši, srcu in širokem znanju, kar vse veje iz 

njegovih pisnih astronomskih del, ki nam jih je zapustil.  

 
Rojen je bil v naselju Ptujska gora v družini zidarja. Osnovno šolo je zaključil v 

Mariboru, gimnazijo v Grazu, kjer je imel kot gojenec semenišča brezplačno bivanje, 

klasično filologijo in slavistiko pa na univerzah v Grazu in Dunaju (1865). Postal je 

profesor grščine, latinščine in slovenščine. Služboval je v Mariboru, Kranju, Gorici in 

v Ljubljani, kjer je bil upokojen. Umrl je v visoki starosti 92 let v Ljubljani.  

 

 
 

Matej Vodušek (1839–1931) 



V času, ko je poučeval v Gorici (1872-1877), se je precej družil s Fr. Erjavcem 

in Fr. Levcem. Zagotovo sta vplivala nanj, da je začel pisati. Tako je v Gorici napisal 

svoj prvi astronomski spis v slovenščini O določevanji časa, poldnevnika (meridiana) 

in zemljepisne širjave po solnčnih opazovanjih (Izvestja gimnazije v Gorici, 1876 in 

1877). Po odhodu iz Gorice pa se je sploh povsem posvetil pisanju astronomskih tem, 

tako v slovenščini kot v nemščini. Vendar je več pisal v nemščini. Objavljal je knjige, 

pisal razprave v šolska glasila in članke v različne časopise. Če mu ni uspelo dobiti 

založnika, je knjigo objavil kar sam v samozaložbi, tako pomembno se mu je zdelo, da 

astronomska vsebina pride do bralca. 

 
 

Zanimiv intervju M. Voduška v Slovencu ob njegovi devetdesetletnici  

dopolnjuje ta spis. 



Vodušek je napisal naslednje knjige: 

Bestimmung der Zeit, des Meridians und der geographischen Breite eines 

Ortes, Bestimmung absoluter Höhen und der Declinatio der Gestirne, Ljubljana, 1878 

(samozaložba), kar je ponatis razširjene goriške razprave, zdaj napisane v nemščini. 

Neue exacte Methode für die Bahnbestimmung der Planeten und Kometen nebst 

einer neuen Stöhrungstheorie, Ljubljana 1883. 

Grundzüge der theoretischen Astronomie. Zum Selbsstudium für angehende 

Astronomen oder auch zur einheitlichen Basis für Vorlesungen, Ljubljana 1890. 

 

Poteg tega je še objavil precej knjižnih ponatisov iz šolskih objav. V številnih 

daljših v nemščini napisanih razpravah, večinoma objavljenih v glasilu ljubljanske 

gimnazije, obravnava astronomske teme, kot na primer: nov način določanja Sončeve 

in Lunine paralakse, teorijo Luninega gibanja, astronomski lom, geodetsko linijo, 

plimovanje. Vsebina v razpravah je povezana tudi s šolskim programom. Nekatere 

razprave je dal posebej natisniti kot samostojne publikacije in jih je sam založil.  

 

Napisal je še vrsto poljudnih astronomskih člankov v slovenščini. Objavljal jih 

je v časopisih Ljubljanski Zvon, Slovenski Narod, Slovenec. Pisal je o določanju časa, 

Platonskem letu, mrkih, vplivu Lune na vreme na Zemlji, potresih, vulkanih itn. in 

objavljal tudi koledarske podatke. Posebej omenjamo članka o Venerinem prehodu čez 

Sonce dne 6. decembra 1882, ki sta izšla 1882 in 1883 v LZ. 

 

Pomembno je povedati tudi naslednje. Voduškov pisni astronomski prispevek je 

obsežen in še ni dokončno ovrednoten. V arhivu čaka menda za okoli 20 tiskarskih pol 

njegovih rokopisov. Obsegajo predelane že objavljene prispevke, poleg tega je tudi 

nekaj novih spisov, posebno o Luni. V rokopisu je v njegovi zapuščini ostala tudi prva 

v slovenščini napisana slovnica klasične grščine. 

Celih 24 let je bil še meteorološki opazovalec v Ljubljani. Poročila o 

vremenskih podatkih je pošiljal na Dunaj in v naše časopise. 

  

•  •  • 
 

Vodušek je imel dva sinova, Božidarja in Konrada, oba pravnika. Božidarjev 

sin, montanist Raša (Rafael) Vodušek (1908–1988), je bil profesor geofizike in še 

nekaj geofizikalnih predmetov na FNT Univerze v Ljubljani. Veliko se je družil s prof. 

Franom Dominkom. Tudi sam sem bil nekajkrat v družbi tega zelo razgledanega, 

zanimivega in zgovornega človeka, ki je zelo veliko vedel, znal živo pripovedovati in 

ga je bilo užitek poslušati. 
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