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Življenje in delo 
Valentina Vodnika: 
predstavitev programov

Vodnikova domačija Šiška
Hiša branja, pisanja
in pripovedovanja



Kdo, kje, kako 
 

Vodnikova domačija Šiška
Hiša branja, pisanja
in pripovedovanja 

Vodnikova cesta 65
1000 Ljubljana
 
Kontakt in informacije
Pia Prezelj
E pia.prezelj@divjamisel.org
T 040 256 585

Produkcija
DIVJA MISEL zanjo Tina Popovič

Vodnikova domačija Šiška je v prvi 
vrsti rojstna hiša pesnika, novinarja, 
jezikoslovca in prevajalca Valentina 
Vodnika. 300 let staro stavbo, ki je danes 
v lasti Mestne občine Ljubljana, smo leta 2015 
preoblikovali v butični kulturni dom, 
kjer imajo glavno besedo knjige.
Posebno pozornost posvečamo tudi 
vsebinam, ki Vodnikovo izjemno življenje 
in delo na kar se da zanimive načine 
predstavljajo različnim ciljnim skupinam; 
del programa tako namenjamo skupinam 
učencev in dijakov, ki nas v običajnih 
okoliščinah obiskujejo na domačiji ali pa 

se skupaj z njimi podajamo na odkrivanje 
Vodnikove Ljubljane. 
Poleg tega, da skrbimo za dediščino Valentina 
Vodnika, na domačiji razvijamo in odkrivamo 
najrazličnejše načine, s katerimi tako otroke 
kot odrasle navdušujemo za branje knjig 
in promoviramo dobro literaturo, ob tem 
pa pod eno streho združujemo programe 
za najmlajše in najstarejše, dva vsakoletna 
festivala, Sobo za pisanje, Galerijo Vodnikove 
domačije ter Center za ilustracijo, Knjižnico 
pod krošnjami, Najmanjšo knjigarno v 
Šiški, Pravljični studio in pisarno Ljubljane, 
Unescovega mesta literature.

Vabilo na praznovanje 
263. rojstnega dne 
Valentina Vodnika

 

Vabimo na 
rojstni dan 
Valentina 
Vodnika, 
nekdaj velik 
šišenski 
praznik!



Valentin Vodnik je bil pesnik, jezikoslovec, 
novinar, učitelj, prevajalec, ravnatelj, 
arheolog – prvi na mnogih področjih. Pisal je 
pesmi in uganke, moderniziral slovenski jezik, 
urejal pratiko, napisal prvo slovnico, sestavil 
slovar in izdajal prvi slovenski časopis, napisal 
pa je tudi prvo slovensko kuharsko knjigo in 
babiško bukvo. Skupaj z drugimi intelektualci 
tistega časa je bil član Zoisovega krožka, ob 
tem pa tudi prvi, ki so mu v javnem prostoru 
pri nas postavili spomenik. 
 
V osnovni šoli se učenci z njegovo pesniško 
zapuščino in dediščino razsvetljenske misli 
srečujejo pri urah slovenščine in zgodovine, 
ob tem pa na Vodnikovi domačiji ponujamo 
raznolike dejavnosti, ki jim približajo življenje 
in delo Valentina Vodnika ter sporočajo, da je 
bil Vodnik skoraj prvi slovenski pesnik, poleg 
tega pa še marsikaj; bil je prvi na številnih 

področjih in imel je neverjetno ustvarjalno 
energijo. Danes si kar težko predstavljamo, 
da je en sam človek v relativno kratkem času 
na toliko področjih ustvaril toliko pomembnih 
temeljev, na katerih še danes stojimo – in 
gradimo. Udeležite se lahko kolesarskega 
vodstva po Vodnikovi Ljubljani, v Narodni 
in univerzitetni knjižnici se lahko seznanite 
z njegovimi rokopisi in jezikoslovnimi 
podvigi, ogledate si lahko gledališko 
predstavo Andreja Rozmana Roze o 
Vodnikovem življenju in delu ter na domačiji 
obiščete stalno razstavo Slovenščina 
oživljena in druge zmage zadovoljnega 
Kranjca.

Vsako leto na Vodnikovi domačiji z 
Vodnikovanjem praznujemo 3. februar, 
Vodnikov rojstni dan. Ker nam pandemija 
trenutno onemogoča, da bi se družili v 
živo, letošnje praznovanje prek spleta 
prinašamo v vaše domove in učilnice. 
Pripravili smo pedagoško gradivo, s katerim 
se tako odrasli kot otroci lahko odpravite 
na raziskovanje poti po Vodnikovi 
Ljubljani, in posnetek gledališke predstave 
Ljubljanski vodnik našel Vodnika, v kateri 
nastopata Andrej Rozman Roza in Alenka 
Tetičković. Ogledali si boste lahko tudi 
videopredstavitev Vodnikovih rokopisov, 
ob katerih bosta poznavalca mag. Marijan 
Rupert in dr. Andreja Legan spregovorila 
o Vodnikovih jezikoslovnih podvigih, ter 
kratka videopozdrava dr. Luke Vidmarja, 
v katerih se bomo odpravili na ljubljansko 
tržnico in Mestni trg ter pobrskali po 
sledeh Vodnikovega življenja in pretekle 
Ljubljane.
__

Nekoč so bile ob Vodnikovem rojstnem dnevu 
velike šišenske zabave. Takole je bilo ob 
stoletnici njegovega rojstva:

»Vodnikova komemoracija na 2. februarja 
1858 je bila skoraj spektakularna. V Šiško 
so se zgrnile množice, ki so se na dvorišču in 
pritličnih prostorih predajale navdušenemu 
vzklikanju in družabnemu veseljačenju. Ločena 
od množic se je nastajajoča narodna elita 
zbrala v nadstropni sobi, v izbi, kjer se je rodil 
Vodnik; budna je ostala do tretje ure zjutraj, 
ko je v krogu izbrancev Toman uprizoril izviren 
ritual z zdravico in razbijanjem kozarca.«
– Marijan Dović, Vodnik, Prešeren in začetki 
postavljanja spominskih obeležij slovenske 
literarne kulture

Življenje in delo 
Valentina Vodnika

 

»Danes, ko imamo slovenske časopise, šole, učbenike, strokovne knjige in celo državnost 
za (preveč) samoumevne, si težko predstavljamo, v kako drugačnem svetu si je za te stvari, 
ki so se velikokrat zdele nedosegljive, nepotrebne ali celo nesmiselne, samo dobrih dvesto let 
nazaj prizadeval Vodnik s sodelavci. Kot razsvetljenski duhovnik, profesor, pesnik, pisatelj, 
prevajalec, jezikoslovec, šolnik in časnikar je namreč usmerjal vse svoje moči v prenovo in 
uveljavitev slovenščine, ki jo je imel za temelj identitete svojega ljudstva, čeprav je imela kot 
jezik najnižjih slojev in kvečjemu nabožnega slovstva v primerjavi z nemščino in latinščino 
veliko skromnejše mesto v tedanji družbi. Še več premisleka pa zahteva od nas vprašanje, 
ali se lahko od tega sicer nespornega velikana sploh kaj naučimo – za sedanjost in prihodnost. 
Ali ni, na primer, ravno Vodnikov model rabe jezikov – posebna skrb za materni jezik na vseh 
ravneh in hkrati samozavestno obvladovanje tujih jezikov – še vedno uporaben tudi danes?«
– dr. Luka Vidmar



Dr. Luka Vidmar, eden največjih 
strokovnjakov za Vodnika pri nas, nas 
na kolesih popelje na izlet po Vodnikovi 
Ljubljani ter nam predstavi stavbe, v 
katerih je teklo Vodnikovo življenje 
in ki danes v veliki meri ne stojijo 
več. Najprej obiščemo palačo njegovega 
mecena Žige Zoisa, kamor je zahajal vse 
do smrti, na Starem trgu pa nekdanjo in 
sedaj neobstoječo jezuitsko gimnazijo, ki jo 
je Vodnik obiskoval kot dijak, ter nekdanje 
šentjakobsko župnišče, kjer je deloval kot 
kaplan. Nato se ustavimo na Mestnem 
trgu, ob hiši, v kateri je nekoč delovala 
Kornova knjigarna, kjer se je Vodnik sprl 
s Kopitarjem, ter pot nadaljujemo proti 
ljubljanski tržnici, kjer danes stoji Vodnikov 
spomenik. Na tržnici se spomnimo 
poslopja nekdanjega liceja, kjer je Vodnik 
služboval kot redovnik in profesor, ter 
Eggerjeve tiskarne, v kateri so tiskali 
njegova dela. Nato nadaljujemo proti 
Miklošičevi cesti ter hiši, v kateri je Vodnik 
umrl, ustavimo pa se še pri njegovem 
nagrobniku v spominskem parku Navje. 
Kolesarjenje se sklene na Vodnikovi 
domačiji v Šiški. 

Namesto v živo vas bo dr. Luka Vidmar po 
poteh Vodnikove Ljubljane tokrat popeljal 
s pomočjo brezplačnih videovsebin: 
spoznali bomo drobce Vodnikovega 
življenja in dela, ki so vezani na Mestni 
trg ter ljubljansko tržnico, ob tem pa 
odkrili podobo Ljubljane, ki mimoidočim 
v veliki meri ostaja skrita. Vodstvo dr. 
Luke Vidmarja – polno zgodb, anekdot ter 
zanimivih podrobnosti o pretekli Ljubljani 
in njenih najvidnejših ter najvplivnejših 
prebivalcih – tako ponuja svojevrsten 
vpogled v mnogokrat pozabljeno 
in spregledano obdobje slovenske 
zgodovine.

Vodnikova Ljubljana  
Kolesarsko vodstvo po 
Vodnikovi Ljubljani 

 

TUDI ZA 

OŠ/3
SŠ



V drugi polovici 18. stoletja se je na območju 
današnje Slovenije govorilo nemško, 
slovenski jezik pa je iz zasebne začel prodirati 
v javno rabo. Da bi ta proces pospešil, se 
je Valentin Vodnik lotil težke naloge 
moderniziranja jezika, nato pa zapisovanja 
slovnice in slovarja, na podlagi katerih 
bi se lahko razvijala tako slovenski jezik 
kot literatura. Vodnikova slovnica je kot 
prva slovnica v slovenskem jeziku izšla leta 
1811, njegov slovar pa vsebuje kar 140.000 
besed, ki jih je Vodnik s sodelavci nabiral na 
terenu, med ljudmi. Z njegovo pomočjo je 
slovenščina v času Ilirskih provinc postala 
tudi učni jezik ter kot predmet vstopila v 
osnovne šole in nižje gimnazije, Vodnik pa se 
je v zgodovino zapisal tudi kot avtor prvih 
slovenskih šolskih učbenikov. Napisal je 
tudi prve učbenike za učenje tujih jezikov, 
v želji, da bi slovenske besede vstopile v 
domače kamre in kuhinje, pa je med drugim 
prevedel tudi Kuharske bukve. 

Mnoge Vodnikove rokopise hrani rokopisni 
oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, 
kjer lahko ob vodstvu mag. Marijana Ruperta 
raziskujemo Vodnikove jezikoslovne podvige.
 
Ker se trenutno ne moremo potepati 
med Vodnikovimi rokopisi, vam bosta 
dr. Andreja Legan in mag. Marijan Rupert 
njegovo jezikoslovno delo in njegov vpliv na 
slovenski jezik, pa tudi na slovenski narod, 
predstavila v videu, dostopnem na POVEZAVI, 
ki razkriva tudi skrite kotičke Narodne 
in univerzitetne knjižnice.

TUDI ZA 

OŠ/3
SŠRokopisna zbirka 

Valentina Vodnika 
Valentin Vodnik: 
jezikoslovec

»Valentin Vodnik je prvi pomemben slovenski pesnik in 
prvi slovenski publicist, ki je izdajal najstarejši slovenski 
časnik Lublanske novice. Bil je slovničar in slovaropisec, 
zbiralec in tvorec slovenskega izrazja različnih strok 
(kulinarika, medicina, matematika, uprava itd.). 
Vodnik je avtor in prevajalec učbenikov (npr. prvih 
dveh slovenskih učbenikov za poučevanje tujega jezika, 
francoščine in italijanščine), poljudnih strokovnih del, 
časopisnih člankov in pedagog, ki je v času Ilirskih provinc 
(1809–1813) dosegel, da je slovenščina prvikrat postala 
učni jezik. Prevajal je nemške in francoske javne razglase 
(t. i. ‚odperta pisma‘), s čimer je pomembno oblikoval 
uradovalno slovenščino. Lahko povzamemo, da je bil 
Valentin Vodnik v zadnjih dveh desetletjih 18. stoletja in 
prvih dveh desetletjih 19. stoletja najboljši pisec knjižne 
slovenščine na Kranjskem in jezikovni vzor.« 
– dr. Andreja Legan

https://vimeo.com/507223515


TUDI ZA 

OŠ/3
SŠHišna predstava 

Vodnikove domačije
Andrej Rozman Roza: 
Ljubljanski vodnik našel Vodnika

 

Vodnik je bil prvi pesnik, ki smo mu 
Slovenci postavili spomenik. Bil pa je tudi 
naš zadnji pesnik v knjižnem jeziku, v katerem 
je bila Ljubljana še Lublana in ljubezen 
lubezen. Prešeren je o njem napisal puščico, 
v kateri ga imenuje »preoblečen menišič,« 
kot je o njem podcenjevalno govoril Kopitar. 

O njem zapiše tudi, »da je rad pel in še rajši 
pil«, kar je bilo verjetno res takrat, ko ga je 
Prešeren srečeval v Ljubljani v zadnjih letih 
njegovega življenja, ko je po koncu Ilirskih 
provinc padel pri avstrijski oblasti v nemilost 
in bil prisilno upokojen.

A tisto, kar je najbolj ločilo Vodnika od 
romantičnega pogleda na svet, ki je po 
njegovi smrti zavladal v naših krajih, je bilo 
to, da ni pisal zaradi svojih duševnih bolečin, 
ampak je skušal s pesmimi razveseljevati 
in razsvetljevati ljudi. Zato je že kmalu po 
začetku svoje posmrtne slave obveljal za 
nekoga, ki čustveno ni povsem odrasel, 
tako da so se nekateri romantično čuteči 
literarni zgodovinarji resno spraševali, 
ali je bil sploh pesnik ali zgolj rimač.

Vsaka romantika se enkrat konča.
Ko posledice njene individualistične 
zaslepljenosti začnejo povzročati socialne 
in ekološke katastrofe, je zadnji čas za 
streznitev. Zato se je skoraj dvesto let po svoji 
smrti na prizorišču ekološke nesreče na robu 
Ljubljane pojavil tudi Valentin Vodnik, da nam 
pove, da pisanje časopisa v jeziku, 
v katerem pred tem novic niso pisali, 
ni bila nobena otročarija, 
ampak izjemen podvig.

Na odru se odvije intervju samozaposlene 
novinarke Sanje Ažurov z Valentinom 
Vodnikom, v katerem se sprehodimo skozi 
Vodnikovo življenje, spoznamo jezik 
njegovega časa, ki ga prepričljivo in spretno 
govori Andrej Rozman Roza, ter slišimo 
njegove najbolj znane pesmi v uglasbitvi 
nagrajenca Prešernovega sklada Mitje 
Vrhovnika Smrekarja.

Ker si predstave, dolge 45 minut, tokrat ne 
morete ogledati v dvorani, smo jo posneli, 
da jo lahko prejmete kar na dom ali v učilnico. 
Na POVEZAVI si jo brezplačno lahko ogledate 
od 3. do 7. februarja 2021. Po tem datumu 
ogled ne bo več mogoč.
 
Igrata: Alenka Tetičkovič kot samozaposlena 
novinarka Sanja Ažurov in Andrej Rozman 
Roza kot Valentin Vodnik iz posmrtnega sveta
Režija: Andrej Rozman Roza
Uglasbitev pesmi: Mitja Vrhovnik Smrekar

https://vimeo.com/507144041


Stalna razstava Slovenščina oživljena in 
druge zmage zadovoljnega Kranjca je kot 
sklop treh interaktivnih omar zasnovana za 
samostojno odkrivanje in raziskovanje 
pretekle Ljubljane, začetkov slovenskega 
pesništva ter življenja in dela Valentina 
Vodnika. Igrive ilustracije Milanke Fabjančič 
nas popeljejo skozi Vodnikov čas in njegove 
posebnosti, seznanijo z baronom Žigo Zoisom 
ter njegovim razsvetljenskim krožkom, 
pa tudi s prvim slovenskim časopisom 

Lublanske novice, slovensko pratiko in 
minerali, ki jih je zbiral Zois. 

»Razstava je s svojo igrivo interaktivnostjo 
prvenstveno namenjena šolskim skupinam, 
hkrati pa se s svojo vsebinsko in oblikovno 
celoto dotika aktualnih in kompleksnih 
vprašanj, tudi vloge in pomena Vodnikove 
dediščine v sodobnem kontekstu. V kakšnem 
smislu je Vodnik lahko navdihujoč danes? 
Kako predstavljati njegov pomen 

pri gradnji slovenske nacionalne identitete 
v času (ponovnega) vzpona nacionalizmov? 
Sopostavitev omar sicer daje občutek jasne 
in kronološke povezave med zgodovinskimi 
dogodki, vendar omogočajo s številnimi 
detajli tudi kritična branja Vodnikove 
zgodbe. Prvi slovenski pesnik? 
Ne bo držalo! V tem smislu razstava lepo 
pokaže na fluidnost zgodovine in procese 
njene konstrukcije.«  
– Simona Žvanut, revija Outsider

Zgodbe Vodnikovega življenja in njegovih 
ustvarjalnih bojev srednješolci in 
osnovnošolci ob obisku stalne razstave 
spoznavajo tudi ob pripovedovanju izkušenih 
pripovedovalk Špele Frlic in Katje Preša. 
Vodstvo pričnemo z ogledom kratkega 
dokumentarnega filma o Valentinu Vodniku 
Dovolj je spomina, me pesmi pojo (RTV 
Slovenija, 1969), nato pa se sprehodimo 
skozi Vodnikovo življenje in njegove številne 
jezikoslovne, pesniške, prevodne, novinarske, 
arheološke in ugankarske podvige.
 
Ker vas trenutno na Vodnikovi domačiji ne 
moremo gostiti, se bo iz spominske sobe 
pred posnetkom predstave Ljubljanski vodnik 
našel Vodnika oglasil Andrej Rozman Roza. 

Avtor razstave in besedil: mag. Janez Polajnar 
Soavtorice razstave: Teja Ideja, Ana Kosi (Svet 
vmes), Milanka Fabjančič 
Soavtorja besedil in strokovna sodelavca: dr. 
Marijan Dović, dr. Luka Vidmar

----

»Za to, da imamo še danes svoj jezik, je 
bilo potrebnih veliko srečnih naključij 
in prizadevnih posameznikov. Eden 
najpomembnejših je bil Valentin Vodnik, 
in sicer zato, ker se je načrtno trudil 

napraviti slovenščino primerno za potrebe 
sodobnega sveta. Čeprav je znan predvsem 
kot pesnik, je bil še pomembnejši kot 
začetnik našega časopisnega in kuharskega 
jezika ter kot pisec slovenskih učbenikov in 
slovnice, s katerimi je v času Ilirskih provinc 
dokazal, da je slovenščina državotvoren 
jezik. Pomemben je bil tudi v simbolnem 
smislu, saj je kot prvi slovenski pesnik dobil 
v Ljubljani spomenik in s tem postal v času, 
ko so se Slovenci že močno delili med sabo, 
združevalna narodobudna ikona.« 
– Andrej Rozman Roza

Stalna razstava 
o življenju in delu 
Valentina Vodnika
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Vodnikova domačija Šiška
Hiša branja, pisanja in pripovedovanja
Vodnikova cesta 65 
1000 Ljubljana

Odprto
Torek—petek: 10.00—18.00
sobota in nedelja: 10.00—14.00
ter ob napovedanih dogodkih.

Kontakt in informacije
Pia Prezelj
E pia.prezelj@divjamisel.org
T 040 256 585

Produkcija  
Divja misel, zanjo Tina Popovič

Delovanje Vodnikove  
domačije omogoča  
MOL — Oddelek za kulturo.


