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Spomladi 2016 je vnukinja Nika Zupani~a Nika Pa`on podarila Slovenskemu
etnografskemu muzeju nekaj ve~ kot 40 dedovih separatov, skrbno vezanih v
temno rde~e platno in opremljenih z zlatimi napisi. Ob predaji gradiva je prinesla
na vpogled {e nekaj dedovih dokumentov, ki jih je `elela obdr`ati za spomin.
Na tem sre~anju se je porodila zamisel, da bi gradivo predstavili kot donacijo
Slovenskemu etnografskemu muzeju in ga hkrati s {e drugim gradivom uporabili
za pripravo razstave, s katero bi se poklonili spominu na ustanovitelja Slovenskega
etnografskega muzeja ob njegovi 140. obletnici rojstva.
V Knji`nici Slovenskega etnografska muzeja hranimo poleg omenjenih
separatov tudi druge Zupani~eve objave. Ve~ sto fotografij na steklenih plo{~ah,
ki jih je Zupani~ posnel na svojih terenskih odpravah ve~inoma po ju`nem
Balkanu in Beli krajini, je shranjenih v Oddelku za dokumentacijo. Tam se nahaja
tudi Arhiv SEM, v katerem so zbrani razni dokumenti in korespondenca Nika
Zupani~a za ~asa njegovega ravnateljstva. V Kustodiatu za slovenske izseljence,
zamejce, pripadnike narodnih manj{in in drugih etnij v Sloveniji pa so shranjeni
deli srbskih no{, ki jih je za muzej pridobival Zupani~.
Na razstavi, ki je bila na ogled med decembrom 2016 in februarjem 2017,
smo `eleli prikazati Zupani~evo ve~plastno osebnost tako v zasebnem `ivljenju
kot na poklicnem podro~ju. Zato smo se obrnili {e na njegovo drugo vnukinjo,
Veroniko Kralj Igli~, ki je skrbna varuhinja Zupani~eve materialne in nematerialne
zapu{~ine in nam je za razstavo posodila nekaj dedovih osebnih predmetov, kot
sta na primer cilinder in pe~atnik. V Belokranjskem muzeju smo na{li portrete
in risbe, ki jih je Maksim Gaspari ustvaril na Zupani~evo `eljo v ~asu, ko je bil
muzejski restavrator, in {e nekaj drugih dokumentov kot na primer Zupani~ev
govor, ki ga je imel kot osmo{olec na novome{ki gimnaziji. Belokranjski muzej
hrani tudi najimpozantnej{i predmet, ki je bil razstavljen, Vavpoti~ev portret Nika
Zupani~a iz leta 1924. Narodni muzej Slovenije hrani cigaretnico, ki jo je Zupani~u
podaril Mihajlo Pupin za ~asa svojega obiska v Ljubljani. Posamezne publikacije
ali fotografije pa smo za razstavo pridobili tudi iz drugih zgoraj omenjenih ustanov.
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Pogled v enega izmed razstavnih prostorov v upravni hi{i SEM (foto: Jure Rus, 2016)

Z manj{o spominsko razstavo je te`ko predstaviti tako kompleksno in
mestoma tudi kontroverzno osebnost, kot je bil Niko Zupani~. V dobr{ni meri
je to lahko uspelo znanstvenemu zborniku1, ki je iz{el ob njegovi 130. obletnici
rojstva. Z razstavo deset let kasneje pa smo `eleli predvsem opozoriti na premalo
poznanega ~loveka, ki mu nesporno pripadajo zasluge za postavitev temeljev
osrednjih slovenskih etnolo{kih ustanov, leta 1921 oz. 1923 najprej Etnografskega
muzeja, leta 1940 pa {e Katedre za etnologijo na Ljubljanski univerzi, kot
tudi temeljev prve Jugoslavije med prvo svetovno vojno in po njej. Z dokazi o
Zupani~evem znanstvenem, muzejskem, pedago{kem in politi~nem delovanju in
tudi z odstiranjem drobcev iz njegovega zasebnega `ivljenja smo ga `eleli pribli`ati
strokovni, predvsem pa {ir{i javnosti, med katero je {e vedno premalo poznan.
Da ne bi zaradi minljive narave razstave Niko Zupani~ ponovno preve~ zatonil
v pozabo, se je med pripravo razstave porodila zamisel o postaviti spominske
sobe v Slovenskem etnografskem muzeju, ki bo lahko obiskovalce muzeja trajno
opozarjala na njegovega ustanovitelja in prvega ravnatelja.
Na spominski razstavi ob 140. obletnici rojstva je bil prikaz Zupani~evega
`ivljenja in dela razdeljen v osem razstavnih sklopov. Razstavni sklop Zasebno
ga je prikazoval s pomo~jo fotografij in osebne korespondence2 kot sina, brata,
prijatelja, so{olca, mo`a, o~eta in rojaka na poti iz rojstnih Gribelj, preko Novega
1
Niko Zupani~, njegovo delo, ~as in prostor: spominski zbornik ob 130. obletnici rojstva dr. Nika
Zupani~a. Uredila Rajko Mur{i~ in Mihaela Hudelja. Ljubljana: Znanstvena zalo`ba Filozofske fakultete, 2009.
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Zanimiva je na primer korespondenca z Otonom Zupan~i~em in Ivanom Vavpoti~em v dija{kih in
{tudentskih letih.
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mesta, Dunaja in Ljubljane spet nazaj v Belo krajino. V razstavnem sklopu Muzej
je bil predstavljen kot kustos v Narodnem muzeju in v Etnografskem muzeju v
Beogradu (1907–1921) ter kot ravnatelj Etnografskega muzeja v Ljubljani (1921–
1940). Zanimivo je, da je ohranjenih ve~ fotografij iz beograjskega obdobja, zato so
bili za obdobje Zupani~evega ravnateljevanja v Etnografskem muzeju v Ljubljani
izpostavljeni predvsem originalni dokumenti, ki se nana{ajo na ustanovitev
muzeja, in Zupani~eva korespondenca v zvezi z revijo Etnolog. Fotografije na
razstavnem sklopu Univerza so Zupani~a prikazovale kot profesorja s svojimi
{tudenti na terenu, v predavalnici in med slovesom ob odhodu v pokoj. Razstavni
sklop Znanstveno delo je bil razmahnjen ~ez dve vitrini. V eni so izbrani separati
odslikavali Zupani~evo udele`bo na mednarodnih kongresih (1924–1940) od
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je prav tako z izborom separatov prikazovala Zupani~a kot terenskega raziskovalca
in tudi kot fotografa3, predvsem na podro~ju Bele krajine, @umberaka, Beograda,
Kosova in Atike. Na razstavnem sklopu Politika je bil Zupani~ predstavljen
kot agitator, kartograf, publicist, minister in rodoljub. Iz razstavljenega gradiva
je bilo vidno, kako tesno se je prepletalo njegovo znanstveno in politi~no delo,
saj je najve~ monografskih publikacij objavil prav v tem obdobju. V tem ~asu je
njegova svetovljanskost dosegla vrhunec, saj ne le, da je `ivel, delal in objavljal v
Parizu, Londonu in Clevelandu, pa~ pa se je tudi sre~eval in dru`il z nekaterimi
pomembnimi osebnostmi tistega ~asa, kot sta bila na primer Mihajlo Pupin ali
Tomá{ Masaryk. Zupani~evi odprtost in vpetost v evropski prostor sta bili razvidni
tudi iz razstavnih sklopov Ad honorem in Donacija. V prvem je bilo predstavljenih
nekaj ohranjenih doma~ih, {e ve~ pa tujih priznanj in odli~ij oziroma dokumentov
o raznih oblikah ~lanstev, kot na primer listina o imenovanju Nika Zupani~a za
dopisnega ~lana Srbske kraljevske akademije v Beogradu iz leta 1939.4 V drugem
pa je bila razstavljena donacija separatov, ki so bili natisnjeni v raznih krajih
takratne Jugoslavije, Avstrije, Nem~ije, Italije, Francije, Gr~ije, Bolgarije. Da ne bi
bila razstava, na kateri je bilo ve~ tiskanega gradiva kot predmetov, za obiskovalce
neprivla~na, smo nad vsako vitrino obesili Gasparijeve risbe ali slike, ki so se
tematsko navezovale na gradivo v vitrini. Poleg Zupani~evih portretov in portretov
nekaterih njegovih sodobnikov so se z razstavljenim gradivom v vitrinah lepo
povezovale {e na primer upodobitev prizora nastri`nega kumstva, {tudija narodne
no{e s terenskega dela na Kosovu in pa spominski risbi v ~ast Zupani~evih okroglih
obletnic rojstva. Osrednje mesto na razstavi pa je zavzemal Vavpoti~ev portret
Nika Zupani~a, ki je ne le zaradi svoje velikosti5, pa~ pa tudi zaradi slavnostne
dr`e in oprave portretiranca dajal razstavi pridih veli~astnosti. V bli`ini portreta
je stala vitrina z redkimi ohranjenimi Zupani~evimi osebnimi predmeti, poleg `e
omenjenih je bilo razstavljeno tudi Sveto pismo, ki ga je poklonil h~erki Veroniki.
Za ilustracijo Zupani~evega odnosa do ju`nega Balkana in do Srbije pa smo
razstavili {e dva kosa `enske no{e, in sicer t. i. jelek in zubun.
3

Zupani~ev fotografski opus je manj poznan, saj doslej {e ni bil dele`en temeljitej{e obravnave.

Zupani~ je `e leta 1920 postal dopisni ~lan Dru{tva za pou~evanje antropolo{kih ved v Parizu, leta
1931 pa ~lan prav tako slovitega Nacionalnega geografskega dru{tva v Washingtonu.
4
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Oljni portret meri skupaj z bogatim okvirjem 120 x 160 cm.
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Glede na to, da je Niko Zupani~ za~el svojo muzejsko poklicno pot v
Beogradu in da je tudi po vrnitvi v Ljubljano ohranjal stike z beograjskimi kolegi,
se je s predlogom Slovenskega etnografskega muzeja, da bi z razstavo gostovali
v Etnografskem muzeju v Beogradu, direktorica muzeja Mirjana Menkovi} takoj
strinjala. Korektno in kolegialno sodelovanje je obrodilo gostovanje razstave, ki je
bila odprta sredi najve~je poletne beograjske vro~ine. A kljub temu je bilo njeno
odprtje 4. julija 2017 lepo obiskano in presenetljivo dobro medijsko promovirano.
Z gostovanjem razstave o Niku Zupani~u so se po dalj{em premoru ponovno
obudili stiki med obema ustanovama.
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Obiskovalci med ogledom gostujo~e razstave o Niku Zupani~u v Fordovi dvorani Etnografskega muzeja v
Beogradu (foto: Ivana Masnikovi}-Anti}, 2017)

