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Enajstega junija bo minilo enain-
petdeset let od smrti pesnika
Otona @upan~i~a, {e enega od

predstavnikov moderne, ki ga bomo
tudi podrobneje spoznali.

Bodo~i umetnik se je rodil 23. januar-
ja 1878 v belokranjski vasi Vinica v pre-
mo‘ni dru‘ini, ki se je med njegovo ni‘-
jo gimnazijo preselila v Ljubljano. Od
tam ga je {tudij zgodovine in zemljepisa
ponesel na Dunaj. Svoje literarno nag-
njenje je pokazal ‘e v gimnazijskih letih
z vklju~itvijo v dija{ko literarno dru{tvo
Zadruga, kjer je spoznal tudi ostale
predstavnike moderne. Po sicer nedo-
kon~anem {tudiju na Dunaju se je za
kratek ~as vrnil v Ljubljano, nato pa {el
svoj kruh slu‘it v tujino. Po pou~evanju
v Parizu, [vici in Nem~iji se je vrnil nazaj
v domovino.

Njegovo pismo doma~im ter pismo
uredniku hranijo v Narodni in univer-
zitetni knji‘nici, kjer so mi dovolili
vpogled v pesnikovo zapu{~ino.

DOMI[LJIJA KAR SIJE
IZ TEKSTA

Pri @upan~i~u domi{ljija kar sije iz
teksta. Spodnji podalj{ki so dolgi in sicer
tudi tam, kjer po {olski predlogi niso bili
predvideni. Pogosto se podalj{ki vrinejo
v naslednje vrstice, kar ima sicer za po-
sledico tudi slab{o miselno urejenost.

Presledki med besedami po eni strani
prav tako ka‘ejo na zmanj{ano organi-
zacijo in jasnost misli, po drugi pa spet
potrjujejo pesnikovo bujno domi{ljijo in
smisel za umetnost.

Ker ni znakov stisnjenosti in arkad-
nih oblik ~rk ter so presledki med ~rka-
mi primerni, lahko potrdimo, da je bilo
pesnikovo izra‘anje ~ustev spro{~eno,

kar seveda niti ne bi smelo biti presenet-
ljivo. Vendar pa se je z ljudmi ~ustveno
pravzaprav la‘je in bolje povezal prek
svojega dela kot pa v dejanskih situaci-
jah, zlasti ~e ti ljudje niso spadali v nje-
gov o‘ji krog.

Poleg tega v pisavi izmerimo 67 od-
stotkov zaprtih ovalnih ~rk, kar ka‘e na
dokaj zaprt zna~aj in introspektivnost.
To lastnost potrjujejo tudi velike za~et-
nice arkadnih oblik. Vendar pa je to last-
nost premagovala temeljna naklonjenost
ljudem in aktivnostim ter ‘elja po ures-
ni~evanju svojih ciljev.

Pri prou~evanju rokopisa je ve~krat
opaziti ‘e omenjeno ‘eljo po ustvarjanju

in doseganju ciljev. Da ga je gnalo na-
prej, lahko opazimo v desno nagnjeni
pisavi ter vzpenjajo~i pisalni liniji.

[IROK SPEKTER
INTERESOV

Dolgi spodnji podalj{ki ka‘ejo tukaj
na {irok spekter interesov. Skupaj z viso-
kimi zgornjimi podalj{ki ka‘ejo ~loveka,
ki se zanima za toliko stvari, da vsega
niti ne zmore izpeljati, zato pogosto pri-
de do razkola med voljo in zmo‘nostmi.

Pisec s tak{no pisavo se tudi te‘ko
ustali. Kot pesnik je u‘ival ugled najve~-
jega ‘ive~ega slovenskega pesnika. Bil
pa je tudi priznan prevajalec, ki se je lotil
prevajanja mnogih slove~ih svetovnih
romanopiscev in dramatikov. Bil je tudi
dramaturg, predsednik Dru{tva sloven-
skih knji‘evnikov ter predsednik slo-
venskega oddelka mednarodne pisatelj-
ske organizacije PEN. Ob koncu druge
svetovne vojne je postal tudi poslanec
Ljudske skup{~ine in bil {tiri leta pred
svojo smrtjo imenovan za rednega ~lana
SAZU. Vmes pa je po smrti Antona

Ve~krat je opaziti ‘eljo
po ustvarjanju

in doseganju ciljev.

GRAFOLOGIJA

Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (5)

Pisava Otona @upan~i~a

Pri Otonu @upan~i~u razli~ne velikosti ~rk
opozarjajo na prisotnost nihajo~ega ob~utka
samopodobe, varnosti, drznosti in ponosa, pa
tudi na prilagodljivost. Pisca s tak{no pisalno
zna~ilnostjo lahko ozna~imo kot ~loveka trenut-
kov, ki ima igralske in glasbene predispozicije.F
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A{kerca deloval kot mestni arhivar v
Ljubljani ter upravnik Slovenskega na-
rodnega gledali{~a.

V rokopisu se ka‘e tudi prisotnost
potrebe po pozornosti in sicer v skoraj
50-odstotni pojavnosti. V pisavi jo pre-
poznamo po obliki pike na i ter kon~nih
potezah navzgor.

Ovali razkrivajo tudi to, da je znal
dobro poskrbeti zase. Ne bi mu pa mogli

o~itati, da ni poskrbel tudi za druge, saj
so tako presledki med ~rkami kot tudi
desni rob primerni, k temu pa prispe-
vajo tudi nizko postavljene ~rtice na t ter
zadostna prisotnost krivo oblikovanih
podalj{kov.

Kadar mu je bilo v interesu, se je znal
dobro prilagoditi in uporabiti svojo
diplomatsko ‘ilico, pogosto pa je bil
slab{e prilagodljiv, v svojih odlo~itvah
pa trden in nepopustljiv. Poleg rahlo
valovite pisalne linije so namre~ v njego-
vi pisavi mo~no prisotni ravni spodnji
podalj{ki.

Tudi ovali, ki so osnova za razume-
vanje pi{~eve osebnosti, ka‘ejo njegovo
sposobnost in tudi potrebo po obrambi
pred vplivom in ukazovanjem drugih
ljudi. V svoja stali{~a je globoko zaupal.
Znal je tudi prepoznati provokativno
obna{anje in zahrbtnost.

Na zunanji svet se je odzival precej
hitro, v~asih celo nestrpno in napeto.
Prisoten je bil ob~utek vzvi{enosti nad
drugimi. Iz presledkov med ~rkami pa
je vendarle razvidno, da je bil prej sprav-
ljive kot zamerljive narave. Znal je tudi
opro{~ati, to lastnost pa predstavlja
dobra polovica nizko postavljenih ~rtic
na t.

Sposobnost hitrega odlo~anja je 76-
odstotna. Hitro se je odlo~al {e posebej
takrat, kadar so se odlo~itve nana{ale na
njega samega.

Rahlo nara{~ajo~ potek pisalne linije
razkriva nagnjenost k optimisti~nemu
pogledu na svet, ki je ob~asno upadel, a

se je s svojo mo~no voljo ponovno po-
bral in nadaljeval svojo pot proti cilju.
Prav tako se potrdi njegova ‘elja po iz-
bolj{evanju in spreminjanju obstoje~ega.
To se je v praksi kazalo v mnogih njego-
vih pesmih, ki so bile socialno in domo-
ljubno obarvane.

Pri uresni~evanju svojih idej mu je
pomagala iniciativnost, ki jo prepozna-
mo v rahlo skakajo~i osnovni liniji ter
prevladujo~ih ~rkah brez za~etnih potez.
Imel pa je tudi sposobnost objektivnega
opazovanja in ocenjevanja ljudi okrog
sebe.

Poudarjeni spodnji poudarki v @u-
pan~i~evi pisavi ka‘ejo tudi, da je bila
ve~ina njegovega zanimanja usmerjena
v materialnost. Bil je prakti~en in je
predvsem imel sposobnost, da je znal
konkretizirati tudi abstraktne vsebine.

NEODVISEN IN KRITI^EN
V pisavi je zelo poudarjena ‘elja po

neodvisnosti in samostojnosti, ki je
razvidna iz ~rk p, katerih za~etna poteza
je prete‘no vi{ja od preostalega dela
~rke, ter iz prisotnosti oglatih elementov
v njegovi pisavi.

Levo: V obliki navpi~nih
~rt prepoznavamo
posameznikovo odzivanje,
na~in komuniciranja,
sprejemanja ali upiranja
vplivom okolja. Razvidna
je tudi sposobnost
sodelovanja, pa tudi
obramba pred ‘ivljenjem.

Desno: Pesnikova volja
se predvsem ka‘e v

pritisku pisala na papir,
desno nagnjeni pisavi
ter prisotnosti ostrih

elementov.

Primeren oziroma ob~asno {irok presledek
med ~rkami ka‘e na pi{~evo sposobnost
objektivne presoje.

PISAVA OTONA @UPAN~I~A

Verjetno so se ljudje prito‘evali nad
pesnikovo nepotrpe‘ljivostjo ter pretira-
no kriti~nostjo, sodelovanje z drugimi
ljudmi pa prav tako ni bilo gladko. Kljub
vsemu in predvsem zaradi svojega dela
pa je bil imenovan za »ljudskega umet-
nika« ter ~astnega doktorja ljubljanske
Univerze.

Lana Mihele


