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Izvleček
Zapuščina književnika Otona Župančiča, ki jo je Mestnemu muzeju Ljubljana leta 1985 z darilno
pogodbo izročila umetnikova družina, sodi med redke tako obsežne in raznovrstne umetniške
zapuščine. Njen ključni del je oprema dveh prostorov Župančičevega zadnjega domovanja,
katerih sestavni del je tudi njegova osebna knjižnica. Prispevek prinaša pregled opravljenega
muzejskega dela, od prevzema zapuščine do njene prve javne predstavitve v okviru razstave
Župančičeva spominska zbirka leta 1985 v muzeju. V nadaljevanju je opisana metodologija muzejske inventarizacije knjig in strokovnih podlag za drugo muzejsko postavitev zapuščine v prostorih Knjižnice Otona Župančiča leta 2008. Gre za eno redkih muzejskih razstav, ki omogoča, da
se ljubitelji besedne umetnosti v knjižnici vsak dan srečajo s pesnikovo zapuščino. Podrobneje je
opisana muzejska inventarizacija Župančičeve osebne knjižnice, ki je odkrila, da njegove knjige
niso zgolj knjižno gradivo, ampak so tudi muzejski predmeti, ki odstirajo umetnikovo delo in
zanimanja, poleg tega pa so ogledalo tedanjega časa. Številne knjige so popisane in poslikane, postale so umetnikove beležnice in s tem njegovi osebni predmeti. V zaključku je podan
kratek pregled opravljenega dela in načrti za nadaljnjo obravnavo in predstavitev umetnikove
zapuščine.
Ključne besede: zasebne knjižnice, Oton Župančič, knjižne zbirke, kulturna zgodovina
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Abstract
The legacy of writer Oton Župančič, acquired by the City Museum of Ljubljana in 1985 with a
donation of the artist’s family, is a rare so large and diverse among artistic legacies. Its key part
is the furniture of two rooms from Župančič’s last homes with his personal library. This article
presents an overview of museum work done, from the acquisition of the legacy to its first public
presentation in the framework of the exhibition Župančičeva spominska zbirka in 1985 in the
museum. The methodology of the inventarization and technical foundation for the second exhibition of Oton Župančič legacy in 2008 is described. It is one of the few museum exhibitions
facilitating the lovers of literary art to be in touch with the artist’s legacy on a daily basis. More
detailed description of the museum’s inventory of the personal library uncovered that books
are not just a literal material but also the museum subjects that exhibit artist’s work and interests and as such are the mirror of time. Many books overwritten and painted became the artist’s
notebooks and thus his personal belongings. In conclusion, the obtained results and limitations
are discussed and plans for further consideration and presentation of the legacy are mentioned.
Keywords: private libraries, Oton Župančič, library collections, cultural history

1

Uvod

Mestni muzej Ljubljana (MML) je s podarjeno zapuščino Otona Župančiča leta 1985
dobil priložnost, da strokovni in širši javnosti predstavi eno ključnih umetniških osebnosti 20. stoletja na Slovenskem. Oton Župančič (1878–1949), pesnik, esejist, dramatik, prevajalec, dramaturg in vsestranski kulturni delavec je glavnino del ustvaril v
prvi polovici 20. stoletja in že za časa življenja užival velik sloves in ugled. Ob študiju
geografije in zgodovine na Dunaju je spremljal sočasne evropske literarne tokove in
veliko potoval. Umetnikovo delo kaže njegovo široko razgledanost in svetovljanstvo,
ki je pomembno zaznamovalo literarno dogajanje doma in odmevalo tudi v evropskem kulturnem prostoru. Njegova poezija je prevedena v številne tuje jezike; objavljena je v literarnih revijah, v antologijah ter v samostojnih knjigah. Slovensko
književnost je najbolj obogatil s svojo poezijo, ki prinaša novosti v vsebinskem in v
izraznem pogledu. Enako pomemben je Župančičev prevajalski opus, dragocen pa je
tudi njegov prispevek k slovenski dramatiki, h kratki prozi in k esejistiki. Bil je častni
član več umetnostnih in znanstvenih ustanov doma in v tujini. Leta 1948 je postal
častni doktor Univerze v Ljubljani in zaradi svoje priljubljenosti dobil naslov ljudskega
umetnika.
Po smrti Otona Župančiča je vlada LR Slovenije leta 1951 za kulturni spomenik razglasila umetnikovo zapuščino skupaj s celotnim inventarjem dveh sob, sprejemnice
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s knjižnico in delovne sobe, v Župančičevem zadnjem domovanju na Nunski ulici 4
(pozneje Veselova 4 in danes Prešernova 8) v Ljubljani (Odločba, 1951).
Z namenom, da bi Župančičeva zapuščina postala dostopna javnosti in služila kot vir
za nadaljnje raziskovalno delo, so pristojni organi SR Slovenije v dogovoru z umetnikovimi dediči leta 1984 sprejeli odločitev, da bodo Župančičevo zapuščino z darilnima
pogodbama prenesli v Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) v Ljubljani ter v MML.
Razveljavili so navedeno odločbo o zavarovanju stanovanja, po tedaj veljavni zakonodaji pa so deli prej zavarovane premične kulturne dediščine že s prehodom v muzej
ohranili status kulturnega spomenika (Odločba, 1984).
Župančičeva družina je z darilno pogodbo leta 1985 izročila muzeju celotno opremo
dveh Župančičevih sob z osebno knjižnico. Umetnikove rokopise in knjige z avtografi
(60 enot) je sprejel v hrambo NUK. Zapuščina v muzeju obsega antikvarno pohištvo,
knjižnico z okoli 3000 knjigami najrazličnejših vsebin, predmete dekorativne in uporabne umetnosti, likovne umetnine Župančičevih sodobnikov, njegove osebne predmete in darila, ki jih je prejemal ob svojih jubilejih, priznanja, odlikovanja in diplomske
listine za vsestransko delo doma in v tujini, med drugim francosko državno odlikovanje viteza častne legije, ter njegov – širši javnosti manj znan – slikarski opus.
Ob prevzemanju Župančičeve zapuščine v muzej na začetku leta 1985 je muzej pripravil muzejski popis kulturnozgodovinskega dela zapuščine, ki je služil za pripravo prve
javne predstavitve umetnikove zapuščine leta 1985 na stalni muzejski razstavi in kot
podlaga za poznejšo muzejsko inventarizacijo celotne zbirke. Popis, ki ga je opravil
kustos Franc Zalar, je štel 170 enot oz. različnih skupin gradiva in garnitur (Zalar, 1985).
Zajema likovna dela slovenskih umetnikov, likovna dela Otona Župančiča, medalje, diplomske listine in spominske albume, drobne osebne predmete iz njegove zapuščine,
pohištvo in druge kulturnozgodovinske predmete.
Mestni muzej Ljubljana je oktobra 1985 predstavil pretežni del Župančičeve zapuščine
kot stalno razstavo Župančičeva spominska zbirka v muzejski stavbi na Gosposki 15
v Ljubljani. Razstavo je strokovno zasnoval dr. Joža Mahnič, literarni zgodovinar, ki je
kot urednik Župančičevih zbranih del več desetletij raziskoval umetnikovo življenje in
delo, postavil pa jo je ing. arh. Niko Matul. Umetnikova zapuščina je tako prvič postala
dostopna strokovni in širši javnosti. Ob razstavi je izšla publikacija z enakim naslovom
(Mahnič, 1985), v kateri je avtor orisal Župančičevo življenje, njegovo umetniško delo
in kulturno delovanje, s katerim se je pesnik zapisal v zgodovino kot ena središčnih
osebnosti 20. stoletja na Slovenskem.
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Osrednji del razstave je bil zasnovan kot zvest prikaz dveh sob umetnikovega zadnjega
domovanja, salona s knjižnico in delovne sobe. Preostali del Župančičeve zapuščine
je bil v več tematskih sklopih na ogled v vitrinah na hodniku in v sobi ob predstavitvi
obeh ambientov. Mahnič je v publikaciji (Mahnič, 1985) opisal dele Župančičeve zapuščine po posameznih tematskih sklopih in že takrat opozoril na velik pomen predstavljene Župančičeve osebne knjižnice. Razstava je v obdobju od konca leta 1985 do
začetka leta 2000 privabljala v muzej veliko število obiskovalcev, predvsem šolske mladine z vodenimi ogledi. O razstavi je pisal Franc Zalar (Zalar, 1986).

Slika 1: Župančičeva spominska zbirka v MML – pogled iz delovne sobe v salon s knjižnico, foto:
D. Arrigler, 2000

Leta 2000, tik pred prenovo stavbe MML, je muzej fotografsko dokumentiral
Župančičevo spominsko zbirko in jo preselil v depojske prostore, opravil revizijo gradiva in poskrbel za inventarizacijo zapuščine po sodobnih muzejskih standardih.
V nadaljevanju prispevka je predstavljena strokovna obdelava predmetne zapuščine
in knjižnice ter njuna inventarizacija. Opisane so posebnosti popisa knjig na muzejski
način, ki obravnava knjigo kot muzejski predmet. Sledita opis muzejske postavitve zapuščine v Knjižnici Otona Župančiča in razprava s kritičnim pogledom na opravljeno
delo, z zaključki in s prihodnjimi načrti.
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2

Inventarizacija zapuščine in knjižnice

Leta 2000, pred začetkom celostne prenove Auerspergove palače, matične stavbe
Mestnega muzeja Ljubljana, je muzej ob sodelovanju več svojih strokovnih sodelavcev poskrbel za dokumentarno in umetniško fotografiranje ambientov Župančičeve
spominske zbirke (Virtualni vodnik, 2000). Nato so bile muzealije preseljene v muzejske depojske prostore, dokumentacijska služba pa je preselila Župančičevo knjižnico v
muzejsko konservatorsko središče Ščit. Sledili so nadaljnja inventarizacija in obdelava
zapuščine in knjig ter študij virov in objav (Mahnič, 1955; Mahnič, 1980; Menart, 1980;
Mahnič, 2004; Mušič, 2007; Žolnir, 2005) kot priprava za ponovno muzejsko postavitve
zbirke v prostorih knjižnice Otona Župančiča, ki je bila izvedena leta 2008.

2.1 Inventarizacija predmetne zapuščine
Med muzejsko prenovo je bila opravljena inventarizacija vseh predmetov iz zbirke, pa
tudi predmetov, ki niso bili razstavljeni. Dokumentiranje je potekalo po klasični metodi muzejskega dela, to je s pomočjo muzejskih kartonov. Gradivo je bilo popisano po
temeljnih muzejskih kategorijah: avtor/delavnica, ime predmeta, material in tehnika,
mere, signatura oz. druge oznake, čas nastanka, datacija, slogovno obdobje, opis in
stanje predmeta. Svoj prostor na kartonu je dobila sproti pridobljena fotografska dokumentacija, sočasno pa je dokumentacijska služba pripravljala tudi elektronsko slikovno dokumentacijo za poznejši vnos podatkov v računalniško dokumentacijsko bazo.
Nastajajoče kartoteke so bile zaradi lažje preglednosti nad gradivom razdeljene v
predmetne skupine oz. v posamezne zvrsti predmetov: likovna dediščina (slike, kipi,
grafike), umetnoobrtna dediščina (pohištvo, svetila, preproge, blago/tekstil, drobni izdelki iz keramike/porcelana, stekla, kovine in podobno). Dokumentacija je bila urejena
tudi po posameznih tematskih sklopih: osebni predmeti, darila, družabne igre/igrala,
priznanja, diplomske listine in priznanja, spominski in fotografski albumi, razglednice
in čestitke. Za vsak predmet je bila vzpostavljena povezava z Zalarjevim popisom zapuščine (Zalar, 1985) in označena evidenca o njegovi lokaciji na razstavi, tako da je iz
dokumentacije mogoče pripraviti rekonstrukcijo nekdanje muzejske postavitve.
Naslednja faza dokumentiranja predmetov je bila namenjena vnosu kartotečne dokumentacije v muzejsko dokumentacijsko bazo. Treba je bilo rešiti vrsto vprašanj, ki
so zadevala strokovno še nedorečeno terminologijo glede poimenovanja muzejskih
predmetov, glede opredelitve računalniškega konteksta, tipologije predmetov, glede
opredelitve skupine predmetov, ki so sestavni del garnitur, in drugo. Muzejska podatkovna zbirka, ki šteje 293 enot gradiva iz Župančičeve zapuščine, je inventarizirana in
strokovno obdelana (Trobec, 2005) po sodobnih muzejskih standardih.
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2.2 Inventarizacija osebne knjižnice
Leta 2000, pred začetkom prenove, je muzejska dokumentacijska služba izdelala program za preselitev in popis knjig Župančičeve knjižnice, predstavljenih na devetih lokacijah zbirke, označenih z A–H na policah knjižnih omar, kot so bile v njegovi sobah,
na nočni omarici in na pisalni mizi. Preselitev knjig z označbo njihove natančne lokacije naj bi omogočil kar se da avtentično lokacijo vsake knjige za njihovo ponovno
predstavitev na prihodnji razstavi. Tudi knjige so bile namreč v zbirki predstavljene
tako, da so – glede na poznavanje in sodelovanje Župančičeve družine – odražale verno mesto v času Župančičevega življenja.
Delo je potekalo po začrtanem programu: izdelava načrta z zvestim posnetkom zloženih knjig; vsaka knjiga je dobila svoj »spremni list« za morebitno ponovno postavitev
v okviru prihodnje muzejske razstave ter za načrtovano muzejsko inventarizacijo. V tej
fazi je bilo evidentiranih 2900 knjig.
Iz ohranjene kartotečne dokumentacije o knjižnici, zložene v dveh kartonskih škatlah,
je bilo razvidno, da je knjižnica doživela že dve, žal nedokončani strokovni obravnavi. Po ustnem izročilu so knjige v različnih obdobjih popisovali bibliotekarji Slovanske
knjižnice. Prva kartoteka je bila napisana na roko, druga pa s pisalnim strojem.
Muzej je leta 2003 uvrstil popis Župančičeve knjižnice med svoje prioritetne naloge.
Sledila je priprava metodologije za računalniški popis knjig, ki naj bi kar najbolj ustrezal skupnim zahtevam inventarizacije v muzejski in bibliotekarski stroki. Strokovno
pomoč glede bibliotekarske terminologije in poimenovanja delov knjig je zagotavljala
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.
Posebej izdelan računalniški program za nov sistematični popis Župančičevih knjig
(Horvat, 2003) je poleg nekaterih osnovnih bibliotekarskih zahtev vseboval tudi polja za izpolnjevanje podatkov, potrebnih za kakovostno strokovno obdelavo knjig po
muzejskih načelih (lokacija knjige v zbirki, zapisi, stanje in drugo). Do sredine leta 2004
je bil opravljen popis celotne knjižnice, ki šteje 2972 knjižnih enot.1 Vnos je bil izveden prek uporabniškega vmesnika muzejske dokumentacijske baze za inventarizacijo
Župančičeve knjižnice, ki je prikazan na Sliki 2.

1
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Slika 2: Primer zapisa knjige v podatkovni bazi Mestnega muzeja Ljubljana

Zapisi vsebujejo naslednje podatke: zaporedna številka vpisa, naslov knjige, periodika,
avtor, urednik, prevajalec, založba, mesto in leto izdaje, jezik, opis vsebine, prostor, številka police in opreme, lokacija knjige in opombe. Pri opisu vsebine so vpisani dodatni
podatki o ilustratorjih, avtorjih uvoda, o tiskarni in podobno. V opombi so navedeni:
stanje knjige in podatki o podpisih, posvetilih, morebitnih vloženih listih in o avtografih. V rubriki signatura je navedena evidenca o ohranjenih kartotečnih listih, ki so
jih izdelali bibliotekarji Slovanske knjižnice, pri čemer znak * pomeni, da je kartonček
napisan na roko, znak + pa označuje kartonček, napisan s strojem.
Fotografsko dokumentiranje prve postavitve Župančičeve spominske zbirke, opravljena muzejska inventarizacija celotne Župančičeve predmetne zapuščine po sodobnih
muzejskih standardih in sistematični popis knjig njegove osebne knjižnice so omogočili ponovno postavitev Župančičeve spominske zbirke leta 2008 v prostorih prenovljene knjižnice Otona Župančiča in nadaljnjo strokovno obdelavo njegove zapuščine.
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2.3 Postavitev Župančičeve spominske zbirke v Knjižnici Otona Župančiča
Mestni muzej Ljubljana in Knjižnica Otona Župančiča (KOŽ) sta se dogovorila, da bosta
v počastitev 130. obletnice Župančičevega rojstva odprla novo stalno muzejsko postavitev Župančičeve spominske zbirke v pritličju prenovljenih prostorov KOŽ-a na
Kersnikovi 2 v Ljubljani.
Januarja 2008 je MML za javnost pripravil ponovno srečanje z umetnikom in njegovo
zapuščino v KOŽ-u. Knjižnica je s tem obogatila svoj program z novo, muzejsko vsebino in tako svojo ustanovo in obiskovalce še tesneje povezala s pesnikom, po katerem
nosi svoje ime.
Stalna razstava Župančičeva spominska zbirka je v knjižnici zaživela v novi podobi.
Zasnovana je kot večplastna pripoved o Župančiču in vodi obiskovalca skozi pesnikovo razgibano življenje, od rojstva v Beli Krajini, po evropskih poteh, povezanih z njegovim izobraževanjem in delom, vse do njegove končne postaje v Ljubljani. Umetnikova
zapuščina, tematsko predstavljena v muzejskih vitrinah, v sliki in besedi pripoveduje
o njegovem ustvarjalnem in javnem delovanju, odstira pa tudi vznemirljiv pogled v
njegov zasebni svet. Župančiča je mogoče spoznati z več zornih kotov: kot literarnega
umetnika in prevajalca, kot vsestranskega kulturnega delavca in kot družinskega človeka, pa tudi kot slikarja.
Ključni del razstave je znova prikaz dveh sob umetnikovega zadnjega doma: sprejemnice s knjižnico, kjer je sprejemal goste, in delovne sobe, ki mu je v zadnjih letih služila
tudi kot spalnica. Obiskovalec ima redko priložnost – videti in uživati ob pogledu na
meščansko stanovanje tistega časa, opremljeno zvečine s stilnim pohištvom v bidermajerskem slogu in z umetninami Župančičevih sodobnikov; med njimi so izvrstna dela
Riharda Jakopiča, Ivane Kobilce, Mihe Maleša, Lojzeta Dolinarja in Franceta Pavlovca.
Poseben čar razstave je množina umetnikovih osebnih predmetov, ki so bivali z njim in
vsak zase odstirajo njegov delovnik in intimni svet. Osvetljujejo Župančičev vsakdan,
njegova veselja, navade in razvade in oživljajo širši spomin na njegov čas.
Župančičeva spominska zbirka je ena večjih muzejskih predstavitev kakega književnika na Slovenskem v prostorih knjižnice in sodi med redke tovrstne projekte tudi v
evropskem prostoru. Obe ustanovi, muzej in knjižnica, skrbita, da Župančičeva duhovna in materialna zapuščina živi med nami in spodbuja k branju in k novemu doživljanju
njegove umetniške besede, polne vedrega duha, ljubezni do življenja in do svojega
naroda. Ob razstavi je izšla zgibanka (Trobec, 2013). Glede na statistične podatke o
uporabnikih knjižnice si razstavo lahko vsak dan ogleda kar 2000 obiskovalcev.
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Slika 3: Župančičeva spominska zbirka v KOŽ-u, foto: M. Paternoster, 2008

3

Značilnosti Župančičeve osebne knjižnice

Kot rečeno, so pesnikovi dediči osebno knjižnico Otona Župančiča podarili dvema ustanovama, NUK-u in muzeju, ki je prejel večino knjig. Muzejske predstavitve
Župančičevega zadnjega domovanja v Ljubljani ne bi bilo mogoče postaviti brez njegovih knjig, ki so ga, nameščene v okviru inventarja obeh sob, obkrožale vse do konca
življenja.
Župančičeva osebna knjižnica je leta 2010 doživela prvo podrobnejšo strokovno
obravnavo v diplomskem delu študentke bibliotekarstva Nataše Stojko, (Stojko, 2010),
v katerem je uporabljena opisana muzejska inventarizacija. Nekaj zanimivosti iz te
obravnave je navedenih v nadaljevanju prispevka.
NUK je poleg rokopisne umetnikove zapuščine sprejel v hrambo tudi šestdeset
Župančičevih knjig z avtografi. Knjige so vpisne v COBISS in imajo signaturo, ki se začne s črko R. V opombi sta navedena tudi signatura in podatek, da knjiga izvira iz knjižnice Otona Župančiča. Vse knjige hrani Rokopisni oddelek NUK-a (Katalog rokopisov,
1987). Na hrbtni strani naslovne strani imajo s svinčnikom napisano: »D: Zapuščina
O. Župančiča«.
V večino knjig, ki jih hrani NUK, je pesnik zapisoval svoje opombe, komentarje in popravke. Knjige zanj niso bile le knjige, ampak tudi beležke. Če bi pustili domišljiji prosto
pot, bi si lahko s pomočjo avtografov in risb, ki jih je risal v knjige, predstavljali, kako
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se je hudoval med branjem prevodov svojih kolegov, kako ga je ob branju prevzela
narava ali razgled z njegovega okna. Opombe je zapisoval s svinčnikom, barvico ali
peresom.

Slika 4: Župančičevi avtografi na naslovnici knjige La Chartreuse de Parme, hrani NUK, foto:
N. Stojko, 2010

Največ avtorjevih zapisov je v njegovih prevodih, ki jih je popravljal za nove izdaje.
Včasih, ko mu je zmanjkalo prostora na robu knjige, je v knjigo priložil listek, kjer je označil stran in zapisal popravke. Daleč najbolj popisan je njegov prevod Shakespearjevega
Julija Cezarja. Obstajata celo dva izvoda. Oba je popravil. Podobno je tudi pri prevodu
Oliverja Twista, kjer je na knjige prilepil lističe, da je imel dovolj prostora za popravke.
Pri Beneškem trgovcu pa je ob uvodu, ki ga je napisal J. Kelemina, na začetku in na
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koncu zapisal: »Ne staviti uvoda!«, saj je videti, da z njim ni bil zadovoljen. Popravljal
pa ni le lastnih prevodov, ampak tudi druge, npr. Kralja Leara, ki ga je prevedel Anton
Funtek. Tudi to delo je imel v dveh izvodih in oba je popravil. S prevodom nikakor ni bil
zadovoljen, saj je črtal kar cele strani.

Slika 5: Pesnikovi popravki druge izdaje lastnega prevoda Julija Cezarja, hrani NUK, foto: N. Stojko,
2010

O njegovem znanju in predanosti slovenski besedi in ljudskemu izročilu govorijo njegovi zapisi v knjigi Frana Kocbeka in Ivana Šašlja z naslovom Slovenski pregovori, reki in
prilike. Pregovori so zapisani po abecedi in ob spodnjem in gornjem robu je Župančič
pripisal tiste, ki so manjkali. Med drugim tudi naslednje: »Ako ne posodiš, imaš enega
prijatelja več.«, »Berač, berača pisano gleda.«, »Bolj je dečva brhka, bolj je krhka.«, »Kar
je prijetno, je hitro verjetno.«, »Kar mladi ne vejo, starci povejo.«, »Vsaka pesem je samo
en čas lepa.«
Župančič je bil tudi dober risar in slikar. V njegovi zapuščini se je ohranilo več blokov
in map, ki vsebujejo razne podobe. Risal je po svojih lastnih rokopisih, po knjigah tujih
avtorjev in na dopisnice. Upodabljal je stavbe, naselja, notranjščine, avtoportrete, pokrajine in tihožitja, še posebno rad pa drevesa. Pri slikanju je uporabljal pastel, akvarel,
svinčnik, barvice ali pero s črnilom (Mahnič, 1985, str. 8).
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Muzej je prejel 2.972 knjižnih enot, ki so zvečine razstavljene na stalni razstavi v KOŽ-u,
kjer so urejene po policah, v omarah in na njegovi delovni mizi, kot so bile postavljene v njegovem zadnjem stanovanju. Župančičeva knjižnica vsebuje veliko leposlovnih
del domačih in tujih avtorjev. Med knjigami so Ep o Gilgamešu, temeljna dela grške
književnosti, od Homerja, Ajshila, Aristofana do Sofoklesa. Imel je bogato zbirko del
nemške književnosti, pritegnili pa so ga tudi ruski, francoski, španski in angleški klasiki.
Daleč največja je zbirka Shakespearjevih del, saj jih je v bazi kar 214, od tega jih je nekaj
v angleščini, nemščini, francoščini, češčini in drugih jezikih, nekaj je slovenskih prevodov. Nekatere enote, predvsem njegovi prevodi, so zastopane v več izvodih. Veliko je
leposlovnih del, ki so izšla v času pesnikovega življenja. Med temi je veliko takih, ki jih
je prejel v dar.
Župančič velja za prvega prevajalca, ki je slovenil iz izvirnika, in ne iz nemškega prevoda. Glede na knjige, ki jih je imel, je razvidno, da se je na prevode temeljito pripravil,
o čemer govorijo številne študije o Shakespearu, dela o elizabetinskem gledališču in
času. Že znani prevodi so mu verjetno služili kot vir dodatnih idej ter za primerjavo in
preverjanje lastnega prevoda.
Oton Župančič se je zanimal tudi za zgodovino, religijo, psihologijo in druge vede, kar
dokazujejo knjige in periodika iz njegove knjižnice. Na Dunaju je študiral zgodovino in
geografijo, zato ni presenetljivo, da je med svojimi knjigami imel zgodovinske knjige.
To so predvsem knjige o slovenski zgodovini, od obče zgodovine do lokalnih študij in
biografije zgodovinskih oseb, npr. Katarine Velike in Napoleona. Imel je knjige z religiozno vsebino, med drugim Sveto pismo v šestih zvezkih iz leta 1856, Katekizem, Psalme,
Zbrane spise Antona Martina Slomška itd. Da ga je zanimala religija, dokazujejo tudi
knjige o budizmu, kabali in navsezadnje tudi Lutrov prevod Svetega pisma. Gradiva s
področja geografije je malo, predvsem so to knjige o slovenskih gorah. Nekaj knjig je
povezanih z gledališčem in odrsko umetnostjo. Zanimale so ga tudi psihologija, filozofija in kitajska ter japonska modrost. Posamezna dela so z zelo različnih področij, npr.
astrologije, fizike, meteorologije, geologije itd.
V okviru knjižnice je inventarizirana tudi periodika. Med revijami in časopisi je mogoče
zaslediti precej znanih naslovov, od Ljubljanskega zvona, Sodobnosti, Novega sveta do
Gledaliških listov Narodnega gledališča v Ljubljani. Med periodiko so zastopane slavistične revije in revije, posvečene umetnosti in književnosti. Izjema je le Zdravstveni
vestnik.
Župančič je obvladal nemški, francoski in angleški jezik. Sodeč po knjigah iz njegove
knjižnice pa je razumel še nekaj drugih evropskih jezikov, predvsem italijanščino in slovanske jezike. Število knjižnega gradiva glede na jezik je prikazano na spodnjem grafu.
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slovenščina
nemščina
srbohrvaščina
angleščina
francoščina
ruščina
češčina
italijanščina
drugo
Slika 6: Število enot knjižničnega gradiva glede na jezik

Osebna knjižnica Otona Župančiča vsebuje veliko prvih izdaj, knjižnih antikvitet in
knjižnih biserov. S svojimi deli je zastopana večina slovenskih pesnikov in pisateljev.
Oton Župančič je izjemno občudoval Franceta Prešerna, zato ne preseneča, da je na
njegovi knjižni polici najti tudi faksimile Prešernovega tiskarskega rokopisa Poezij,
izdanega leta 1908. Med drugim so v knjižnici Pesme Valentina Vodnika iz leta 1840,
Tugomir Josipa Jurčiča iz leta 1876 in Nove Poezije Antona Aškerca iz leta 1900. Hranil
je tudi nekaj letnikov Kranjske čbelice. Na seznamu knjig iz NUK-a pa je Japljevo Sveto
pismo iz leta 1786.
Veliko knjig je Oton Župančič dobil v dar. Po vsebini posvetil je razvidno, da so mu
svoja dela podarjali prijatelji in občudovalci. Med pesniki, pisatelji, glasbeniki, akademiki in drugimi intelektualci so bila to znana imena; od Ivana Cankarja, Cvetka Golarja,
Iga Grudna, Antona Slodnjaka, Josipa Vidmarja, Alojza Gradnika, Frana Saleškega
Finžgarja, Juša Kozaka, Mateja Bora do Louisa Adamiča, Venka Markovskega in drugih.
Zanimiva niso samo posvetila, namenjena njemu, ampak tudi njegovi ženi Ani, rojeni
Kessler. Nekaj knjig je bilo njenih, kar je razvidno iz njenega podpisa ali iz posvetil.
Knjige so tudi iz obdobja, ko še nista bila poročena. Predvsem velja omeniti posvetila
Ivana Cankarja, ki govorijo o tem, da sta bila z Ani prijatelja. Leta 1907 ji je podaril svojo
knjigo Nina. Kasneje ji je podaril delo Antona Aškerca Akropolis in piramide iz leta 1909,
kjer je zapisal »Ani Kesslerjevi za eno strašno razžaljenje (?)«
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4

Razprava in zaključki

Že Joža Mahnič je v knjižici o spominski zbirki (Mahnič, 1985) zapisal, da je osebna
knjižnica Otona Župančiča »dragocena že zato, ker po njej lahko sklepamo, kaj vse je
pesnika v svetu duha zanimalo in pritegovalo«. Knjižnice znanih osebnosti so zanimive
ravno zato, ker govorijo zgodbo o osebi, ki je knjige imela in brala, ter o času, v katerem
je živela.
Na podlagi izvedene inventarizacije in obdelave knjižnega gradiva je razvidno, da
mora muzejska dokumentacija, poleg osnovnih bibliotekarskih podatkov, zajemati
tudi dodatne informacije o knjigah, kot so mesto njene postavitve, kontekst uporabe,
vsebina zapisov in avtografov, stanje knjige in drugo. Ti podatki lahko veliko povedo
o lastniku knjige, o njegovem razmišljanju in značaju kot tudi o njegovem zasebnem
življenju.
Iz knjig, ki jih je imel Oton Župančič, se da razbrati, kaj je rad bral in kaj ga je zanimalo. Tako kot njegova dela tudi njegova knjižnica dokazuje, kako zelo ustvarjalen je bil
njegov duh, kako bogat je bil po svojem poznavanju literature, umetnosti, zgodovine
in znanju tujih jezikov ter kako široko je bilo njegovo umetniško ustvarjanje. Avtografi
govorijo o njegovem odnosu do knjig, do slovenskega jezika in o tem, kakšen je bil kot
prevajalec, kaj se mu je zdelo pomembno in kako vestno je popravljal prevode in iskal
nove, boljše rešitve.
Osebna knjižnica Otona Župančiča torej ni le knjižnično gradivo, je veliko več. Večine
njegovih knjig ne moremo zamenjati, so unikatne, saj niso le knjige, ampak osebni
predmeti. Knjige so v Župančičevih rokah postale tudi beležke, stari prevodi so postali
novi, prevodi so postajali vse boljši.
Glede na to, da je knjige včasih uporabil namesto risalnega bloka in prazne liste na
začetku in koncu knjig izrabil za računanje ali za osebne zapiske, lahko sklepamo, da je
veliko časa bral in bil obkrožen s knjigami. Navsezadnje je knjižnica kot njegova spremljevalka tudi zrcalo njegovega družbenega delovanja. Bil je cenjen in občudovan, saj
posvetila razkrivajo njegove prijatelje in sodelavce ter občudovalce in občudovalke.
Bilo jih je veliko. Pesniki, pisatelji, glasbeniki, znanstveniki in poljudni pisci so mu pošiljali svoja dela v dar.
Nekaj Župančičevih knjig iz seznama v NUK-u ne vsebuje avtografov in tudi nimajo
druge izredne vrednosti, zato ni povsem razumljivo, zakaj so prešle v NUK. Morda seznam ni bil narejen dosledno in po tehtnem premisleku ter po vnaprej določenih kri118
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terijih? Zato lokacija posamezne enote ne pove dovolj o njeni kulturnozgodovinski
vrednosti.
Ob muzejski inventarizaciji knjižnice so se pokazale precejšnje težave zaradi nedorečenosti standardov, ki bi zadoščali kakovostnemu muzejskemu popisu. Pri delu so
uporabljene lastne rešitve, ki morda niso splošno uporabne in zato ob morebitnem
nadaljnjem delu zahtevajo dodaten premislek v širšem strokovnem krogu.
Opisana inventarizacija Župančičeve knjižnice je podlaga za načrtovani prenos ustvarjene baze podatkov v novo muzejsko podatkovno bazo Kronos, kjer bodo knjige
obravnavane kot muzejski predmeti. Ob dodatnem študiju gradiva v strokovnem sodelovanju bibliotekarske stroke in literarnih zgodovinarjev pa bi bilo v naslednjem koraku izbrane knjige mogoče uvrstiti v najvišjo muzejsko kategorijo, to je v muzealijo – s
statusom premičnega kulturnega spomenika.
Pogosta so vprašanja strokovne ter širše javnosti o tem, katere knjige je Župančič imel
v svoji knjižnici, pa tudi o vsebini razstavljenih spominskih albumov in njegovih slikarskih blokov. Zato muzej načrtuje dopolnitev razstave Župančičeve spominske zbirke v
knjižnici z možnostjo pregledovanja celotne umetnikove zapuščine. Obiskovalci bodo
na ta način lahko kar v neposredni bližini muzejske razstave pobliže spoznavali umet
nikovo gradivo.
Ob strokovnih vodstvih po razstavi za odrasle in ob priložnostnih prireditvah, povezanih z Župančičevim življenjem in delom, so v pripravi tudi pedagoški programi za vodene oglede z delovnim zvezkom za šolsko mladino, ki lahko pomembno prispevajo k
večjemu številu obiskovalcev razstave med mladimi in s tem k še večji prepoznavnosti
Otona Župančiča.

Viri in literatura
Horvat, M. (2003). Programska baza za popis knjižnice Otona Župančiča. Namenska programska
oprema MML.
Katalog rokopisov. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani: Ms 1/79 – Ms 30/85. (1987).
Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
Mahnič, J. (1955). Oton Župančič: pregled, oznaka in ocena njegove umetnosti in dela. Poljudna
študija ob 60-letnici slovenske moderne. Maribor: Obzorja.
Mahnič, J. (1980). Župančič kot organizator in teoretik prevajanja. V Oton Župančič v prevodih
(str. 9–12). Koper: Društvo slovenskih književnih prevajalcev.

119

D. Trobec Zadnik, N. Trajkovski: Župančič's Legacy and His Personal Library, 105–120
Knjižnica, 59 (2015) 3

Mahnič, J. (1985). Župančičeva spominska zbirka – Mestni muzej Ljubljana. V Menaše L. (Ur.),
Zbirka vodnikov kulturnih in naravnih spomenikov Slovenije. 151. zvezek. Ljubljana: Zavod SRS
za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Mahnič, J. (2004). Pripovedi o Župančiču in pomenki z njim. Ljubljana: Slovenska matica.
Menart, J. (1980). Nekaj misli o Župančičevih prevodih Shakespearovih dram. V Oton Župančič v
prevodih (str. 88–92). Koper: Društvo slovenskih književnih prevajalcev.
Mušič, J. (2007). Oton Župančič. Ljubljana: Mladika.
Odločba Republiškega komiteja za kulturo SR Slovenije, št. 63–24/82 z dne 25. decembra 1984.
Odločba Sveta vlade LR Slovenije za prosveto in kulturo, št. 955/ 5–51 z dne 30. avgusta 1951.
Stojko, N. (2010). Posebnosti osebne knjižnice Otona Župančiča. Diplomsko delo. Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost
in knjigarstvo (str. 1–30).
Trobec, Z. D. (2005). Poročilo o reviziji Župančičeve spominske zbirke. Dokumentacija MML.
Ljubljana. Tipkopis (str. 1–7).
Trobec, Z. D. (2013). Župančičeva spominska zbirka, stalna razstava Mestnega muzeja Ljubljana
v Knjižnici Otona Župančiča. Zgibanka. Muzej in galerije mesta Ljubljane. Ljubljana (str. 1–6).
Virtualni vodnik. Župančičeva spominska zbirka 1985–2000. Pridobljeno 14. junija 2015 s spletne
strani: http://www.burger.si/MuzejiInGalerije/MestniMuzejLjubljana/ZupancicevaSpominska
Zbirka/OtonZupancic_Uvod.html
Zalar, F. (1985). Popis zapuščine Otona Župančiča. Dokumentacija Mestnega muzeja Ljubljana.
Ljubljana, Tipkopis (str. 1–10).
Zalar, F. (1986). Župančičeva spominska zbirka v Mestnem muzeju Ljubljana. Argo, informativno
glasilo za muzejsko dejavnost, XXIII–XXIV. Ljubljana (str. 23–29).
Žolnir, N. (2005). Župančičeva zbirka končno iz depojev? Akademiki proti predstavitvi v KOŽ.
Delo, 19. julija 2005.

Dragica Trobec Zadnik
Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, 1000 Ljubljana
e-pošta: dragica.trobec@mgml.si

Nataša Trajkovski
Osnovna šola Toneta Pavčka, Postaja 1, 8216 Mirna Peč
e-pošta: nataša.stojko@gmail.com

120

