
Kapucin, oče Hipolit Novomeški (pravo ime: Adam Gaiger; 1667–1722) 

je že leta 1711 v svojem trijezičnem slovarju Dictionarium trilingue v dveh 

delih (latinsko-nemško-slovenski in nemško-slovensko-latinski) prvič zapisal 

nekaj pomembnejših slovenskih astronomskih izrazov in jih obravnaval, ni pa 

napisal še prvega slovenskega sestavka. Ta je prišel na vrsto leta 1798. 

Slovensko napisani spisi iz astronomije pa so se številnejše pojavili šele sredi 

19. stoletja. Vsi so bili napisani v poljudnem jeziku. Strokovni in znanstveni 

slovenski članki iz astronomije so nastali dosti pozneje. Danes je slovenščina 

glede astronomskega izrazoslovja in obravnavanja najrazličnejših 

astronomskih vsebin povsem enakopravna svetovnim jezikom, v določenih 

primerih pa je še celo izrazno natančnejša kot marsikateri od slovenščine 

svetovno bolj priznan jezik. 

 
� 

 

Prva dva slovenska poljudna astronomska članka 
 

Morda bo kdo odkril še kakšnega od prej, a ne verjamem. 

 
 
Zaenkrat menimo, da je prvi poljudni spis iz astronomije v slovenskem jeziku 
prispeval naš prvi pesnik Valentin Vodnik. Gre za nekakšno poročilo V. 
Vodnika, ki je s teleskopom opazoval zvezdno nebo. Spis je izšel v sredo, 
14.2.1798 v Lublanskih novicah in nima kakšnega posebnega naslova. V 
glavnem piše nekaj o kometih in o opazovanju Venere z daljnogledom. V arhivu 
NUK v Ljubljani ga najdemo pod naslovom [O repatici]. 

 

 
 

Valentin Vodnik (1758–1819). 



 
Valentin Vodnik je torej že uporabljal teleskop. Imenoval ga je svesdno 

gledalo. Vendar se ta Vodnikov izraz za teleskop ni udomačil. Članek je pa kar 
zanimiv. 

 

 
 
 

Za zdaj prvi v slovenščini napisan poljudni astronomski tekst –  

prva stran Vodnikovega spisa v Lublanskih novicah leta 1798. 



 

 
 
 

Za zdaj prvi v slovenščini napisan poljudni astronomski tekst - druga stran 

Vodnikovega spisa v Lublanskih novicah leta 1798. 
 

 
 



Po 45-ih letih je višnjegorski župnik Janez Cigler (1792–1869), pisec prve 
slovenske povesti Sreča v nesreči (1836), napisal drugi slovenski poljudni 
astronomski spis, o Luni. Izšel je leta 1843 v prvem letniku izhajanja 
Bleiweisovih Novic. 

 

 
 

Luna - drugi poljudni astronomski spis, napisan v slovenščini/1. 



 
 

Luna - drugi poljudni astronomski spis, napisan v slovenščini/2. 



 
 

Luna - drugi poljudni astronomski spis, napisan v slovenščini/3. 
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V petem letniku Novic leta 1847 pa je izšla že daljša astronomska razprava v 
16.- tih nadaljevanjih z naslovom Zvezdoslovje. Napisal jo je Matija Vertovec 
(1784–1851), župnik iz Šentvida pri Vipavi. V poljudni obliki je obdelal skoraj 
vso takratno splošno astronomijo. V tej razpravi se kristalijo prvi zametki 
slovenske astronomske terminologije, za katero lahko rečemo, da se je kovala 
sprva in najprej v Novicah in šele potem drugod. To pa je že nova zgodba.  
 

 

 

 

Kranj, Zlato Polje, 1. 4. 2016                                                        Marijan Prosen 
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