
Bil je eden najpomembnejših naših poljudnoznanstvenih oziroma           

strokovnih piscev 19. stoletja. Imenujejo ga primorski polihistor. 

Največ je objavljal v Bleiweisovih Novicah. Kot prvi ali med prvimi je v 

slovenskem jeziku pisal o vinogradništvu, vinarstvu in kletarstvu, o uporabni 

kemiji, svetovni zgodovini in o astronomiji (1847). Leta 1850 je v pisni obliki 

izdal tudi svoje pridige. Bil je vsestransko izobražen, posredovalen, 

požrtvovalen in radodaren. Veliko je potoval in si sproti nabiral znanje. Stalno 

se je izobraževal, izpopolnjeval. Poleg slovenščine in hrvaščine je obvladal 

grščino in latinščino in govoril še italijansko, nemško in francosko. Svoje 

življenjsko poslanstvo je uresničeval z izobraževanjem in versko vzgojo 

preprostih ljudi. Na kratko si bomo ogledali njegovo astronomsko delo.  

Ostalo najdete na spletu. 
 
 

Duhovnik Matija Vertovec in astronomija 

 
Matija Vertovec (Vrtovicz, Vertovc, Vrtovec, Vertouz) je bil rojen v kmečki 
družini na Vipavskem. Prvo šolsko učenost mu je posredoval duhovnik v 
Šmarjah, nato pa je šolanje nadaljeval v vipavski farni šoli. Gimnazijo je 
obiskoval v Gorici med letoma 1795 in 1800, triletni filozofski študij pa na 
liceju v Gradcu. Bogoslovje je začel študirati v Ljubljani, zaključil ga je v 
Gorici, kjer je bil 8. 11. 1807 posvečen za duhovnika. Nato je nastopil službo 
duhovnega pomočnika v Vipavi. Od junija 1809 do marca 1813 je bil kaplan-
vikar na Planini nad Ajdovščino, od leta 1813 do smrti leta 1851 pa je bil 
duhovnik-vikar v Šentvidu pri Vipavi.  

 

 
 

Matija Vertovec (28. 1. 1784, zaselek Jakulini pri Šmarjah na Vipavskem –
2. 9. 1851, Šentvid, današnji Podnanos). 

Zaradi svojega strokovnega dela in skrbi za majhnega človeka, njegove 
težave in pričakovanja je bil spoštovan že za svojega življenja.  
Faranom je bil oče – v več pomenih. Primorci ga zelo častijo. 

Leta 2015 je bil o njem posnet dokumentarec. Vse slike so s spleta. 



Vertovec je v slovenskem naravoslovno-kulturnem prostoru deloval kot 
trdna in močna vsestransko izobražena in pozitivna osebnost tako kot poljudni 
pisec kakor tudi kot učitelj praktičnih in uporabnih kmečkih opravil in kot 
posredovalec moralno-verskih vsebin. Kjerkoli je služboval, povsod je krajane 
vsesplošno podučeval, skrbel za njihovo izobrazbo, zdravstveno stanje in se 
brigal za gospodarski napredek kraja. Ob epidemiji koz je na primer prepričal 
starše, da so cepili svoje otroke in tako preprečil številne smrti.  

 

 
 

Spomenik velikemu učitelju vinogradništva, Matiji Vertovcu,  
ki stoji v Šmarjah (2001, kipar Mirsad Begić). 

 
Vertovec je bil torej zelo pomemben slovenski poljudnoznanstveni pisec.  
 

Leta 1847 je v 5. letniku Bleiweisovih Novic objavil daljšo razpravo 
(feljton) z naslovom Zvezdoslovje, kjer je v 16 zaporednih člankih jasno in 
razumljivo obdelal glavne dosežke tedanje astronomije (Zemljo in njeno 
velikost, obliko, vrtenje, kroženje in težo, Luno, Sonce, planete, komete, utrinke, 
usodo Osončja, zvezde). Skratka, v poljudni obleki je obdelal vso takratno 
splošno astronomijo.  

 

V člankih se je večinoma naslanjal na mnenja angleškega astronoma 
Williama Herschla (1738–1822). Po njem je prevzel domnevo o naseljenosti 
drugih planetov in napačno predstavo o Sončevih pegah, ki naj bi bile vdolbine 



v svetlem Sončevem površju. Po njem prostor med zvezdami ni prazen. Naša 
Galaksija pa ima obliko velikanskega zrna leče, ki se vrti okrog svoje vrtilne osi.  

Je pa Vertovec v svoji razpravi posredoval veliko pomembnih slovenskih 
astronomskih izrazov, večinoma poljudnega značaja. Tako ga lahko imamo za 
enega od začetnikov slovenskega astronomskega izrazoslovja*.  

 
Spodaj objavljamo prvi in zadnji Vertovčev sestavek iz Zvezdoslovja. 

 

 
 

Prvi Vertovčev članek o zvezdoslovju, obj. v  
Bleiweisovih Novicah, 26. maja 1847, str. 83. 

……………………………………………………………………………. 
* Astronomsko delo M. Vertovca je kritično obdelal prof. dr. Fran Dominko v  
članku Sestavki iz astronomije v Kmetijskih in rokodelskih novicah (1847) izpod 

peresa Matije Vertovca, Goriška srečanja, L. 11/45-53, Nova Gorica 1984. 



 
 

Prva stran zadnjega od 16-ih Vertovčevih člankov o zvezdoslovju,  
obj. v Bleiweisovih Novicah, 25. avgusta 1847, str. 162. 

 



 
 

Zaključek zadnjega od 16-ih Vertovčevih člankov o zvezdoslovju,  
obj. v Bleiweisovih Novicah, 25. avgusta 1847, str. 163. 

 



 
Prebral sem, da slovstveni zgodovinarji utemeljeno domnevajo, da je 

Prešernu dal pobudo za Zdravljico. Sam tega ne morem in ne znam oceniti. Res 
je Vertovec v Novicah okoli leta 1845 veliko pisal o vinu (vinarstvu in 
vinogradništvu), znan je tudi njegov hvalospev Vinske terte hvala, a strokovno 
pisanje, po mojem skromnem mnenju, ni moglo vplivati na Prešerna in ga 
navdihniti za pisanje te znamenite pesmi. Ali pa se motim in je Prešeren v tem 
pisanju, posebno še v hvalospevu trti, videl več.   . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kranj - Zlato Polje, 5. 4. 2016                                                      Marijan Prosen 


