
VALENTIN VODNIK: 
PÉSMA NA MOJE ROJÁKE

Vodnikova  Pésma  na  moje  rojáke  je  zelo  pomembno  delo  za
Slovence. Valentin Vodnik, član Zoisovega  krožka jo je napisal
predvsem z namenom buditi slovensko narodno zavest. To je bilo
v tistem času potrebno, ker smo bili Slovenci zatiran narod.
Slovenci so bili v večini kmetje in podložniki. 

Že naslov pesmi nam pove, da je pesem namenjena za Kranjce in
vse Slovence. Pesem pa ima še drugi naslov – Dramilo, ki kaže,
da bo pesem govorila o bujenju narodne zavesti. 

Pesem je razdeljena na tri kitice:
V  prvi  kitici  Vodnik  opeva  kranjsko  deželo.  S  tem  poskuša
Slovencem povedati, da imajo pogoje za dobro življenje, saj
imajo zemljo, ki jim lahko obrodi dobre sadove.
V drugi kitici opeva kranjskega človeka. Slovencem pove, da so
pametni in telesno močni. S tem jih poskuša prepričati, da
lahko najdejo srečo, če bodo uporabljali svoje sposobnosti. 
V  tretji  kitici  pa  najbolj  predstavi  razsvetljenske  ideje.
Tukaj nam govori, da imamo vsi enake možnosti, če nismo leni in
smo pripravljeni za srečo tudi kaj storiti. Opomni nas tudi, da
lene ljudi čaka revščina in beraštvo. 

Za delo lahko rečemo, da je poučna, narodno prebudna pesem. 
V  pesmi  je  uporabljena  tudi  skrbno  izbrana  metrična  shema.
Stopica je amfibrah in dakdil, kitica pa alpska poskočnica. S
tem je Vodnik naredil to, da se je pesem slišala bolj domače in
je lažje ostala v spominu. Da bi bila pesem še bolj osebna, je
poskrbel z nagovorom takoj na začetku pesmi. 

Razsvetljenska miselnost in optimizem se kažeta v ideji, ki nam
govori, naj se Slovenci zbudijo in se zavedo, da jim zemlja
nudi  vse  blagostanje,  srečo  in  razvoj,  če  bodo  pridni  in
delavni.

Pesem je Valentin Vodnik pisal dalj časa, saj jo je ob pomoči
Žiga Zoisa večkrat spremenil in izboljšal.

Pesem je zelo dobra in pomembna za zgodovino Slovencev. Ker je
pesem skrbno oblikovana si jo je zapomnilo več ljudi in je s
tem  budila  narodno  zavest  vsem  Slovencem.  Tudi  zaradi
razsvetljenskih pesnikov in pisateljev smo se Slovenci združili
in si priborili lastno državo.
 


