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celotnih zbirk ali posameznih pesmi iz doteda- 
njih zbirk), talko: Pesmi (1946), Bršljan nad je- 
zom (1961), Uganke (1951), Slike m pesmi o ži- 
valih (1952, 1956), Ropotala in ptice {1956), Sled 

naših senc (1958), Sračje sodišče ali Je kar je 
(1961), Gazimo, gazimo (1963), V poletni travi 
(1963), Pesmi (1969), Pesmi za Manjo (1969), 
Baladni motivi (1971), Pesmi (1973). Ze naslovi 
kažejo, da je med njimi tudi več mladinskih 
pesniških zbirk. Nekateri, izbori imajo spremne 
besede in komentarje. Med vojno je posamezne 
pesmi priobčeval v Delu, SPor, LdP, Mladini, 
Slovenskem zborniku 1942 <19452). Kakor je za 
B.-ovo Liriko vojnega časa značilna že nova pe- 
sniška govorica in je to poezija skrajnega an- 
gažiranja, in to ob ljubezenski liriki - Ljubezen 
v viharju, itako je v povojnih zbirkah privrela 
pesniku spet .poezija ljubezni (cikel Med tarna- 
riskami, sonetni venec Partizanki Nini) in v 
drugi polovici 504et cikel Sel je popotnik sko- 

zi atomski vek, pesmi strahu nad tem, 'kar nam 
utegne prinesti atomska doba. B. se je pred vojno 
ukvarjal s kritiko slov. dramatike. V partizanih 
pa je poleg poezije pisal tudi dramatiko. 
Tako je v porvi polovici 1943 nastala enodejanka 
Gospod Lisjak (izšla v 3 'tehnikah) in Ječa se 
je odprla. Se isto leto je bil napisan Sinov strel, 
prvotno zasnovan 'kot Jerišev veliki večer, ki 
pa je dobil dokončen naslov Težka ura (1943/ 
44). Nedokončana je ostala v «tem obdobju dra- 
ma štacuna ob Kolpi, ohranjena pa mi dramska 
groteska Domobranci. Najbolj znana B.-ova igra 
so Raztrganci (1943/44), izšli so dvakrat 1944 na- 
to popravljeni 1946, 19642. Po vojni je B. z dra- 
matiko 'nadaljeval in snov jemal iz različnih 
okolij življenja: Bele vode (1950), 19712; Vesna 
(1953 - scenarij za film), Vrnitev Blažonovih, 
Kolesa teme (1954), Vesolje v akvariju (1955), 
Šola noči (1971), Pajčolan iz mesečine (1960), 
Zvezde so večne (1971). Kot prozaist je iz- 
dal eno samo delo roman Daljave (1961). Svojo 
publicistiko, kritiko in esejistike, je zbral 
v 'knjigi Kritika (1961) ter v 1. zvezku Izbranega 
dela (1973): Kritike in eseji. Obsežno je B.-ovo 
prevajalsko delo. če le bežno omenimo prevode 

poezije (Bodonstedt: Pesmi Mirze Sali ja; Gustav- 

Knklec: Telegrafske basni; isti Zvonček na re- 

pu), je njegovo veliko področje - Shakespeare. 

Prevedel je Dva gospoda iz Verone, Rihanda II., 

Riiharda III., Henrika IV., Henrika V., Henrika 

VI., (1-3 d.), Tita Andronika, Ljubezni trud za- 

man, Dober konec vse povraie; s sodelovanjem 

Anuše Sodnikove pa še Kralja Leara, Timona 
Atenskega. Prevajal je tudi sodobno japonsko 
liriko. B.-ove samostojne kniižne i/.dajc Shakes- 
peareja so bile kasneje ponatisnjene v Shakespea- 
rovih Izbranih delih. B.-ovo delo je bilo deležno 
precejšnje pozornosti. Knjižni prevodi njegovih 
dol so začeli izhajati v jezikih jugoslovanskih 
narodov (Teški časovi, Odrpanci, Partalkovci, 
Daljine, Vo letini trevi), potem pa tudi v češčini 
(Noe v Hlubokem), angleščini (A wanderer went 
through the atom age, 1961, 19702), v francošči- 
ne {La trace des nos ombres), madžarščini (At- 
kolit a vândor az aitamkorom), v nemščino (Ein 
Wanderer zog durchs Atomzeitailter), zastopan 
je tudi v vseh izborih slovenske poezije v tujih 
jezikih. Dramo Ples smeti (Sodobnost 1968) je 
prev. v it. Ezio Martin, deloma je bila tiskana 
v Le Livre Slovène (Il ballo delle (Spazzature, 
1968), prav tako je cikal Sel je bil popotnik 
skazi atomski vek večkrat prev. v ist., prev. ga 
je tudi Marino Ventovec (delna objava v Obali 
1974). B.-ovo uredniško delo: sourejai je 
Akademski glas, Setev (1943), Našo sodobnost. 
Zastopan je v vseh povojnih srednješolskih či- 
tankah in literarnih zgodovinah. Podrobnejšo 
hibliografijo o B.HU je sestavil Jože Munda za 
letopis SAZU, 16. knj., 37-52, razširjena v: Matej 
Bor: Izbrano dello, 1., 335-8. Za svoje delo je 
prejel vrsto priznanj: je redni član SAZU od 
1965, dopisni član JAZU, predsednik skupnosti 
za varstvo okoJja v Sji; prejel je red dela z 
rdečo zastavo in nagrado AVNOJ (1973). 

Prim.: [Matej Bor], V partizanskem taboru. 
Slovenski zbornik 1942, 19452; 67-74; isti, Ob robu 
življenjepisa, Mladinska revija 1947-8; Janko Li- 
ska, Razgovor z Matejem Borom, Obzoirnik 1951, 
149-55; Z M. B. in njegovo partizansko liriko, 
SPor 1951, 26. IV.; M. Bor, Kako sem pisal »Pre- 
viharlimo viharje«, JiS 1958/59; Osvobodilna fron- 
ta je itiskala pesniške zlbirke, Borec 1966, 751-4; 
Filip Kalan, Na partizanski straži, Slovenski 
zbornik 1945, 107-202 (ponatis v knjigi Veseli ve- 
ter, 1956, 19742); isti, O starih in novih poetih, 
NS 1946, 685-91; Viktor Smolej, Naše slovstvo v 
dobi narodnoosvobodilne vojne, v: Pogovori o 
jeziku in slovstvu, 1955, 31-33; Jože Krall, Ile- 
galne tiskarne grafičnega oddelka »B« Pokrajin' 
ske tehnike KPS za Gorenjsko, LMNO I, 1957 
53-61; Patemu-GLušič-Kimeal-Koruza-Zadravec, Slo- 
venska književnost 1945-1965, Knj. 1, 2.; SDL I 
SGL I, 67-8; ZSS VII, pass.; spremne besede k 
izborom; Letopis SAZU, 24. knj., 37; Repertoar, 
BiblNoR. Brj 

BORDON Dušan, publicist in partizanski borec 
r. 16. dec. 1920 v Trstu, padel v boju z Nemci 
13. apr. 1944 v Caprese Michelangelo. Oče Drago- 
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tin, uradnik, je bil i/ Pridvora (Sv. Anton), mati 
Ana Turko, i/. Marezig pri Kopru. Po nastopu 
lašizma se je družina preselila v Jslo, najprej v 
Strnišče pri Ptuju, nato v Lj. Tu študiral gimn. 
(matura 1938), nato vpisan na filozofski fakulteti 
(romanistika). Že na gimn. marksistično usmer- 
jen, je tudi na U deloval predvsem v krožkih 
med delavei lj. tovarn. Kot član Slovenskega 
kluba je postal vodja marksistično-Ieninističnih 
študij, krožkov, istočasno pa je bil med organi- 
zatorji delavskega društva Vzajemnost. Skupaj 
z nekaterimi somišljeniki je 1938 začel izdajati 
list Slovenska mladina. Revija je izhajala le do 
poletja 1940, ker je bila nasilno ukinjena. B. je 
bil glavni urednik revije, posebej je pisal idejne 
in načelne članke (psevdonimi: DB, Stane Kle- 
men, Boris Kalan, 1. Knap, Peter Majnik itd.). 
K sodelovanju v tem listu je pritegnil Karla De- 
stovnika, kasnejšega pesnika Kajuha. Po okupa- 
ciji je postal prostovoljec študentske brigade, in 
sicer na Hrvaškem. Kasneje se je vrnil v Lj. in 
prešel v ilegalo. 1941 so ga aretirali fašisti. V lj. 
Belgijski kasarni je nekaterim tovarišem orga- 
niziral beg, sam pa kril njih pobeg in bil spet 
zajet. Poslali so ga v Italijo v razna taborišča. 
Beg je skupaj z bratom Radom organiziral tudi 
iz ječe v Bagno di Ripoli pri Firencah, a bil iz- 
dan in ujet. Bil zaprt na otoku Ventotcnc pri 
Neaplju, po padcu fašizma pa premeščen v Re- 
nicci pri Arezzu, od koder je nekaj dni pred ka- 
pitulacijo Italije pobegnil skupaj z bratom Ra- 
dom v gore, kjer je organiziral 24. garibaldinsko 
brigado »Pio Borri«, v kateri je postal politični 
komisar. Padel je, ko je ob napadu branil tova- 
riše, ki jim je odpovedal mitraljez. Na grobu so 
mu Italijani postavili spominsko ploščo, njegovi 
posmrtni ostanki pa so bili kasneje prepeljani 
v skupno jslo kostnico v Sansepolcro. Po njem 
je imenovana osnovna šola v Semedeli pri Ko- 
pru, za katero je izdelal njegov doprsni kip 
Jože Pohlen. 

Prim.: K. A. •= Albert Klunl, D. B„ PrimN 
1970, 39, 7 s si.; isti, D. B„ TV-15 1970, 13, 11 s 
si.; isti, TV-15 1975, 22, 13 s si.; Rado Bordon, 
Mrtvi brat I pesem I, v zbirki Večne zanke, Koper 
1955, 126. 

Brj. 

BORDON Ivan(o), nogometaš, r. 1950. Oče Slo- 
venec. Živel kot kmet v Margheri blizu Benetk. 
Tu se je priključil domačemu moštvu. Leta 
1967 prešel k Interju. Tri leta, do 1970, igral z 
mlajšo ekipo, od nov. 1970 pa postal vratar In- 
terja. Večkrat se je srečal z jslo. reprezentanco, 

tako v Sarajevu (proti Zelje/ničarju) in v Ro- 

vinju. 

Prim.: M. Govedarica, Slovenski kmet v vratih 
»Inlcrja«, Nedeljski 1972, 56, 6, s si. 

Brj. 

BORDON Rado, pesnik, prevajalec, publicist, 
urednik, r. 16. nov. 1915 v Trstu. Oče Dragotin, 
uradnik, in mati Ana Turko sta ob s Koprščine 
(Sv. Anton pri Kopru). Ob nastopu fašizma se 
je družina preselila v Jslo, v Strnišče pri Ptuju, 
kjer je B. obiskoval osn. š., in nato v Lj., kjer 
je končal osn. š. in gimn. (1927-35) 1er pravo 
(1935-39). Zaradi političnega dola je bil v letih 
1937-38 večkrat zaprt (na Adi Ciganliji in v Srem- 
ski Mitrovici), daljši čas pa je prebil v inozem- 
stvu, v Italiji in v Franciji. Spomladi 1941 se je 
vključil v OF, a že isto loto bil od Italijanov za- 
prt in interniran (Trst, Rim, Pescara, Firenze, 
Ventatone, Renicci, Gaeta, Neapelj). Po 8. sept. 
1943 je v Italiji osnoval skupaj z bratom Duša- 
nom XXIV. garibaldinsko brigado »Pio Borri«, 
ki je operirala na ozemlju Toskane in Umbrije. 
Bil je tudi član njenega štaba. V NOV je stopil 
lota 1944 v Rimu, prišel v Dalmacijo in se ude- 
ležil bojev od Splita do Črnomlja. Nazadnje je 
bil pomočnik načelnika propagandnega odseka 
VII. korpusa JNA. Po vojni je deloval kot časni- 
kar; bil je sprva urednik kulturne rubrike v 
LdP, nato zunanjepolitični urednik (1945). V raz- 
dobju 1946-50 je bil zaposilon v raznih uredništvih 
slov. založb, pa spet prešel v časnikarstvo k 
SPor (1951-55), kasneje je bil dramaturg pri Tri- 
glav filmu (1956-59), sodelavec Mladinske knjige 
in končno upravnik in urednik Mohorjeve druž- 
be v Celju (1971-74). Po vojni je dosegel dokto- 
rat pravnih znanosti (1966) z disertacijo Pravna 
zaščita narodnih manjšin v Italiji. Literarno je 
začel ustvarjati že kot dijalk. Objavljal je pesmi, 
prozo, prevode, eseje, filmske in gledališke kri- 
tike in zapiske (študijo o Toufouse-Lauitrecu) 
ter recenzije leposlovnih del v naslednjih listih: 
Mladi junak, Omladina, Slovanski svet, Sloven- 
ska mladima, Ponedoljsko Jutro. Že pred zadnjo 
vojno je objavljal v ponodoljski izd. Jutra Tečaj 

ruskega jezika. Bil je član uredništva Razgledi 
po Sovjetski zvezi, eden od ustanoviteljev Dru- 
štva prijateljev Sovjetske zveze, prevajali ruske 
klasike. Dalje je objavljal v Besedi, SPor, LD, 
TT, Bori, SlovJ, NRazgI, Raagil. Izdal je dve 
pesniški zbirki: Večne zanke (1955), knjigo 
sonetov najrazličnejših kitičnih kombinacij z 
mnogimi  metričnimi  inačicami  in  s  tremi glav- 
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nimi vsebinskimi ali motivnimi krogi (ljubezen, 
reilcksija o človeku in življenju ter spominska 
poe/ija), in Ncs(p)odobne basni, 1966. Več pesni- 
škega gradiva je ostalo .še v rkp, (dva sonetna 
venca, Pesmi o Harlekinu in Colombini, Medi- 
taci/e o življenju in ljubezni). Kot prevaja- 
lec se je posvetil predvsem velikim litoratu- 
ram. Iz ruščine je prev. tor z opombami, uvo- 
dom, in koinonitairjem opremil Puškinovega Evge- 
nija Onjegina (1962), v rkp. pa ima i/bor lirike 
Lormonitova in ukrajinske poezije T. Sevčenka 
(Biujni veter). Iz angleščine je prev. Stcimbecko- 
vo Negotovo bitko, Hemingwayevo Zbogom orož- 
je, Shawovo Lucy Crown. Iz francoščine Che- 
vailierov Glochemerile, Gidovo Pastoralno simfo- 
nijo. Iz nemščine Romarquov Cas življenja in 
čas smrti. Iz italijanščine Doninijevo Zgodovino 
verstev. Uredil je knjigo Prekomorci. Ob B.-ovi 
poeziji je bilo napisano, da je »književni ustvar- 
jalec, za katerega sta značilni nenavadno pestra 
in izvirna motivika ter svojevrstna izrazna for- 
ma«, dalje, »da njegove pesmi razodevajo tanko- 
čutnega umetniškega oblikovalca in zrelega, z 
globoko človečnostjo prežetega  misleca«. 

Prim.: Sčitini ovitek pri Večnih zankah; Kojeko 
2, 103; Slovenska književnost 1945-65, I, 95, 100, 
II, 371-2; LPJ I, 290 s si. in podrobno bibliogra- 
fijo kritik in recenzij o B.-ovih knjigah (F. Do- 
brovoljc). 

Brj. 

BORGHI Jožef, publicist, r. 6. okt. 1846 v Moto- 
vunu v Istri, u. 30. doc. 1896 v Lj., pokopan v 
Sežani (družinska grobnica). Oče je bil sloven- 
skega rodu doma iz Kanala; prevajal je Prešer- 
na v italijanščino. Prevodi niso ohranjeni. Ka- 
sneje je bil oče aktuar v Motovunu, adjunkt v 
Kopru, sodnik v Ajdovščini, svetnik deželnega 
sodišča v Sežani (tu u. 1884). Mati je bila Itali- 
janka. B. je obiskoval asm. š. >v Kopru, gimn. v 
Gor. (bil ljubljenec prof. Šolarja, pri katerem 
se je dodobra naučil slovenščine). Tri lota je štu- 
diral U v Gradcu, služboval nato v Gor., od leta 
1874 dalje pa na realki v Lj. Poučeval je itali- 
janščino, nemščino in slovenščino. Na šoli je 
tudi skrbel za knjižnico, da je bilo v njej vodno 
dovolj in dobrih slovenskih dol. Kot pedagog je 
bil odličen posredovalec bogatega znanja. Nje- 
govi dijaki so se še kasneje v življenju spomi- 
njali, kako živo jim je znal predavati (prim. Le- 
vee, LZ 1897, 114). Vodil je tečaj italijanskega 
jezika na gimn. Volil je vedno s Slovenci. Skrbel 
je, da so si dela nekaterih slov. klasikov utrla 

pot mod Italijane. Sodeloval je pri izboru lju- 
bezenske lirike iz svetovnih slovstev, ki ga je v 
štirih knjigah pripravil Marco Antonio Canini z 
naslovom 11 libro doU'Amore (Vonetfia 1885-89). 
Kako podrobno je poznal it. sodobno slovstvo, 
pričajo zapiski v LZ, ko poroča o De Amicisovem 
Srcu (Cuore). Od De Arrnioisa je bil dobil dovo- 
Ijonje, da to dolo prevode v slovenščino, a je 

prej umri. 

Prim.: LZ 1887, 573; Vladimir Lovec, Prof. Jo- 
žef Borghi, LZ 1897, 114; SBL I, 54 (F. Kidrič); 
Breed j-Dobrav olje, Bibliografija prevodov iz slo- 
venskega leposlovja, 1971, enote 392-5; IS 1926 
s si. 

Brj. 

• BOROJEVIC Svetozar pl. 
j Bojna, avstroogrski voj- 
jskovodja, feldmaršal, edi- 
jni Jugoslovan, ki je v Av- 
jstro-Ogrski dosegel ta naj- 
Ivišji čin, častni doktor zgb 

U, r. 13. dec. 1856 v Ume- 
I tiču pri Kostajnici (Hrva- 
jška), u. 23. maja 1920 v 
j Celovcu, pokopan na Du- 
.naju. Avstrija mu je po- 

stavila spomenik na pokopal, junakov na Dunaju. 
Vojaško akad. je končal v Dunajskem Novem 
mostu; postal je poročnik pehote. Goneralštab- 
no akademijo študiral na Dunaju in bil sprejet 
v goneralštabno stroko. Poveljeval je osn. odi- 
nici v pehoti, kot goneralštabni oficir je bil na 
položajih, ki so odgovarjali njegovemu činu, kot 
general je poveljeval 42. hrvaškoogrski domo- 
branski diviziji in domobranskemu distriktu (Do- 
mobransko okrožno zapovodništvo) v Zgbu. Pred 
prvo svet. vojno je bil povišan v foldmaršal- 
lajtmanta. Lota 1912 je postal komandant VI. 
armadnega zbora. Od 12. sept. 1914 je poveljeval 
III. avstroogrski armadi (odbil Ruse pri Lima- 
navi, rešil trdnjavo Przomisl prvega obleganja 
110. akt. 19141, ubranil prelaz Dukla in položaje 
pni Sanak-Miškolcu v Galiciji, da Rusi niso pro- 
drli čez Karpate v ogrsko nižino). 27. maja 1915 
je postal poveljnik armade na Soči. Z majhnim 
moštvom 30-40 bataljonov je zadržal prvi itali- 
janski napad. Kasneje je bila ustvarjena slovita 
VI. armada na soški fronti. B. je prevzel celo 
levo krilo italijanske fronte (I. in II. soška ar- 
mada). Odbil je enajst italijanskih ofenziv. Ve- 
lika je bila njegova vloga v udaru od Soče do 
Piave  v  okt.   1917.   Na  Piavi   je   spočetka   imel 
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uspehe pri poskusih prekoračenja ruke, a konč- 
no se je moral umakniti italijanski premoči. 
Cin maršala je dobil 1. lebr. 1918. B. je bil naj- 
uspešnejši avstroogrskii poveljnik v prvi svet. 
vojni, zelo onorgičon, vztrajen, naravnost trdo- 
vraten. Po vojni je napisal delo o vojni proti 
Italiji (slov, provod, Lj. 1923). Odlikovan je bil 
z rodom Marije Terezije II. stopnje. Plemiško 
ime je vzel iz imena vasi v Baniji, od koder je 
bila po vsej verjetnosti doma mati. Primorski 
Slovenci so B. mod vojno tako cenili, da so ga 
imenovali za častnega občana v Sežani in v Ko- 
privi na Krasu, kjer so mu tudi zgradili spo- 
menik pred cerkvijo, kljub temu, da ni imel no- 
benega smisla za Slovence in Hrvate; bil je vse- 
skozi avstrijski general, nestrpnega duha in ču- 
tenja. Tudi kot vojskovodja je žrtvoval preveč 
slovenske in hrvaške krvi, zato so ga ti na Piavi 
zapustili. Po vojni ga je Jugoslavija odklonila in 
Avstrija prezirala. 

Prim.: NE I, 192 (Belič Vlastimir); Hrvatska 
enciklopedija, 3, Zgb 1942, vol. 3, 1942, 90 (s si.); 
EJ I, 1955, 694; Enelt, VII, 507-8; VE, II, Bgd 
1959, 4 (s si.); Milan Jelača); Jos. Zontar, Arhiv 
Poveljstva armadne skupine maršala Svetozarja 
Boroevića, Kronika 1956, 39-47; Jurij Mušič: Boji 
za Gorico, Kronika 1960, 2004; Dimitrije Brače- 
vaćki: Sočanske bitke, VE IX, Bgd 1967, 45-51 
(s si.); Ivan Hmelak (= Janez Mesesnel), Soška 
fronta, Koper 1968, passim, slike na str. 15, 291; 
Jagodic 275, 431; Kjuder 307, 407; Slovenski be- 
gunski koledar /a 1917, 46 si.; SN 1920, 119, 3; 
Straža 1915, 64, 1/2; IG 1915, 22, 250; Ivan Stukelj, 
General S. B. pl. B., Zv 1915, 12, 270-2; J 1929, 46, 7. 

Brj. 

BOSIZIO Gian Battista (Janez Krstnik Božič?), 
zdravnik, r. v Gorici 14. nov. 1673, u. 19. marca 
1753. Bil je deželni zdravnik v Gorici, izvoljen 
od deželnih stanov 4. avgusta 1706. Iz medicine 
je promovira! v Padovi lota 1694, lota 1698 je bil 
zdravnik v Trstu. Njegov sloves je kmalu pre- 
koračil meje domače dežele in dobil je mnogo 
ponudb, toda želel je ostati prvi zdravnik (pro- 
tomodik) v rodnem mostu. Nemška in it. vseuči- 
lišča so ga večkrat vpraševala za strokovna mne- 
nja, prav tako marsikateri drug zdravnik. Za 
njegove zasluge ga je rodno mosto lota 1735 
povzdignilo v vrste mostnega plemstva. 

Prim.: Morollli III, 87; De re modica goritiensi, 
Padova 1965, 13. 

Brj. 

BOSIZIO Gustav Anton Atanazij, verski pisatelj 
in govornik, jezuitski predstojnik v Avstriji, r. 
30. apr.  1809 v Gorici pl. Antonu de Bosizio dn 

baronici Alojziji de Koonigsbrunn, u. febr. 1896 
v Kalosci. Študiral je v Gor. in bil posv. v maš- 
niika 25.9.1831; nato je živel na Dunaju kot go- 
jenec Avguštineja (od maja 1831 do 20. oktobra 
1835) in tam tudi doktoriral iz svetopisemskih 
ved. Vrnil se je v Gor. in postal suplent (1. nov. 
1835) in zatem rodni profesor dogmatike (5. febr. 
1836) v centralnem semenišču. Nato (19.3. 1837) 
je vstopil v gallško jezuitsko provinco. Bil je 
prefekt in učitolj italijanščine ter teologije v 
Innsbruaku, pomočnik avstrijskega rodovnega 
provinoiala (1848-53) in provincial (1853-56). Potem 
je poučeval dogmatiko, moralko in svetopisem- 
ske vede v Innsbruaku; roktor v Bratislavi (1858- 
61), tri leta instruktor trotjeletnikov, duhovni 
oče in cenzor knjig. Izdal je: Das Hexameron 

und die Geologie, Mainz 1865 (ital. prevod v 
Turimi 1881) tor Die Geologie und die Sündfhith, 
Mainz 1887 (ital. prevod v Boloigni 1879). Na Go- 
riškem se je proslavil kot izboren govornik na 
ljudskih misijonih. 

Prim.: SBL I, 55; ZD 1853, 156; 1857, 158; Št. 
Kociančič, Hist. Semin. Centr. Gor., pass.; P. 
Emil Bülow, Hundert Lebensbilder aus der öster- 
reichisch-ungarischen Provinz der Gesellschaft 
Jesu. Wien 1902. 

R.K. 

BOŠKIN Angela, prva slovenska in jsl diplomi- 
rana otroška negovalka, medicinska sestra, r. 21. 
jun. 1885 v Pevmi. Oče Franc, kovač, mati Mari- 
ja Mikulus. Iz številne družine devetih otrok. 
20-letna je odšla na Dunaj gospodinjit starejše- 
mu bratu. 1912 se je odločila za poklic medicin- 
ske sestre. Bila je sprejeta na porodniško-gine- 
kološko kliniko dr. Wertheima, na oddelek za 
novorojenčke. Po enoletni praksi že lahko nado- 
meščala oddelčno sestro. Po dveh letih sprejeta 
za asistentko pri dr. Wcrtheimu. Leta 1915 je bi- 
la dodeljena v rekonvalescentni oddelek vojaške 
bolnišnice, kasneje sanitetni ekipi švedske misi- 
je v bolnišnici Mednarodnega RK. 1917 postala 
glavna sestra v rezervni vojaški bolnišnici. V ti- 
stem času je bil na Dunaju ustanovljen tečaj za 
socialno-zdravstveno delo za vzgojo »skrbstvenih 
sester« (Fürsorgeschwester). B. se je takoj vpi- 
sala in bila sprejeta v II. tečaj. Tu je poslušala 
dr. Leopolda Molla, znanega pediatra, zagovor- 
nika nove t. i. socialne smeri, primarija in do- 
centa, ki je na Dunaju ustanovil službo otroške 
zaščite in mladinskega skrbstva (Konsortium für 
Kinderschutz und Jugendfürsorge). Tako dr. 
Moll   kakor   tudi   Anny   Tausche,   ki   je   preda- 
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vala metodo in tehniko odprte zaščite za otroke, 
sta B.-ovo preusmerila na delo pri varstvu ma- 
tere in otroka. Ko se je ustanavljala mreža so- 
cialno-zdravstvenih služb, je B.-ova prejela de- 
kret za Trst kot »skrbstvena sestra« (danes me- 
dicinska sestra v patronažni službi). Za »skrb- 
stveno sestro« diplomirala okt. 1918. V novo dr- 
žavo SHS je prišla z zadnjim transportom Slo- 
vencev in Hrvatov, ki so se selili iz Avstrije. 
Delala je med vojaki, med gor. begunci itd. Mi- 
nister Anton Kristan je preko nadzornice za 
mladinsko varstvo Alojzije Štebijeve dosegel, da 
je bila sprejeta na Jesenicah v majhni bolniš- 
nici »Bratovske skladnice«. Tu je ogromno na- 
pravila z obiski na domovih, predavala in vzga- 
jala in organizirala socialno pomoč. Vso oporo 
je našla v dr. Kogoju, tamkajšnjem zdravniku. 
Predlagala je ustanovitev in oblikovala program 
»posvetovalnice za matere in dojenčke«. Ob pod- 
pori Štebijeve je bil predlog sprejet in B.-ova je 
organizirala v jeseniškem otroškem vrtcu prvo 
posvetovalnico. Pri delu je B.-ova uvedla »izpo- 
sojevane košare« z najnujnejšimi higienskimi pri- 
pomočki in osnovnim posteljnim perilom za po- 
rodnice. Maja 1922 je zapustila Jesenice z nalo- 
go, da uredi otroško zavetišče v Bohoričevi uli- 
ci, iz česar se je leta 1922 razvil Zavod za so- 
cialno higiensko zaščito dece v poslopju stare 
porodnišnice (danes C oddelek otorinolaringolo- 
ške klinike). L. 1923 je bila v okviru zavoda usta- 
novljena enoletna šola za sestre. Obiskovala jo 
je tudi B.-ova, ker je morala nostrificirati diplo- 
mo, obenem pa poučevala patronažno službo, in 
to do 1926, ko je bila premeščena v Trbovlje. 
Ko je bilo 1926 ustanovljeno Društvo zaščitnih 
sester, je B.-ova postala njegova predsednica. V 
Trbovljah je zopet odprla posvetovalnico, ki so 
jo zaprli po odhodu Bonesovc v Mrb. V zasav- 
skem ludarskem središču se je morala spopri- 
jemati z revščino, socialno zapuščenimi otroki in 
celo mladoletno prostitucijo. 1939 so B.-ovo po- 
klicali v Lj. na Higienski zavod, da bi tu orga- 
nizirala potujoče razstave po slovenski provinci. 
Obiskala je Slovenske gorice in Kočevsko. Pre- 
davala je in s filmi ponazarjala protituberkulo- 

zno zaščito in protialkoholno akcijo. Se istega 

leta je bila nastavljena v zdravstveni dom v 

Skofji Loki. Po nemški zasedbi ji je diploma 

dunajske šole omogočila, da je lahko opravljala 

svoje delo med Slovenci. Hodila je tedensko v 

Kranj, kamor so Nemci preselili rentgen. Od tu 

je skupaj  s predstavnicami hitlerjevske organi- 

zacije NSV (Nazionalsozialistischc Volksvvohl- 
lahrt) obiskovala podeželje, predvsem Gorenjo 
vas in Selca v Selški dolini, vendar ji niso po- 
vsem zaupali. Boškinova je ljudi poučevala, naj 
zamolčijo pojave alkoholizma v družinah, dedno 
slaboumnost ali obremenjenost, kajti sicer bi 
nemška rasna čistka družinam s takimi otroki 
odtegnila socialno pomoč. Zaradi skrajne izčrpa- 
nosti je v sept. 1944 stopila v pokoj in se pre- 
selila v rojstno Pevmo. Odlikovana je bila z jsl 
redom zaslug za narod s srebrnimi žarki, z zlato 
značko medicinskih sester. Po vrnitvi v Pevmo 
se je udeleževala prosvetne dejavnosti. Agilna v 
društvu Naš prapor (odbornica), članica glavne- 
ga odbora Demokratične fronte Slovencev. 

Prim.: Poslanstvo, 96; [Cita Bolel L. B., Naša 
prva medicinska sestra A. B.-ova, ZO 1969, 123- 
30 s si.; Naša prva medicinska sestra, N2 1969, 
10-11 s si.; A. B. i/. Pevme prva otroška negoval- 
ka, PDk 1969, 294, 6 s si.; ZdrV 1970, 4, 141 s si. 

Brj. 

BOšTJANCIČ Karel, povavodja in skladatelj, r. 
v Trstu 8. maja 1915. Leta 1919 se je z družimo 
izselil v Jugoslavijo. Osn. š. in girnn. v Lj., ma- 
tur. 1934, diplom. 10.6.1941 na lj. U iz biologije. 
Kanec jun. 1942 interniran v Gonarsu, po vr- 
nitvi član Narod. glod. v Lj., od 8. 11. 1945 prof. 
na gimn. v Novom mestu, 10. 9. 1946 premeščen 
na gimn. v Mursko Soboto. Konec 1946 prišel v 
Trat. Oikrtobra 1961 odšel v Lesce. Glasbeno de- 
javnost je razvil zlasti v trž. obdobju, ko je vo- 
dil zbore na Vrdelii, na Konikonelu, v Nabrežind, 
na Piroseku in Tržašikii zvon. Pisal je izvirne 
pesmi, kakor sta npr. Pomladna in Ježek ima 
polje, in zborovske, kakor je Balada. Priredil 
je veliko slov. ljudskih posimi. Napisal je glasbo 
za komedijo Marina Držiča Dundo Maroje ter 
za otroški ligiri Sneguljčica Boža Podkrajâka in 

Pepelka  Marije  Holkove. 

Prim.: Vesele narodne pesmi za moškii zbor, 
Trsit 1948; Dvanajst narodnih pesimi, Trat 1951; 
Otroške in mladinske pesmi, Trst 1966; Sloven- 
ske narodne pesimi II za mešani zbor, Lj. 1972. 

Har. 

BOURNE Francis, angleški nadškof in kardinal, 
r. 23. marca 1861 v londonskem predmestju 
Clapham, Southwark, u. 1. jan. 1935 v Londonu. 
Teološke študije opravil v S. Sulpice v Parizu 
in kasneje v Louvainu. Omd. 1884. Ustanovil je 
škofijsko semenišče v Woneirshu, ki mu je bil 
predstojnik do 1898 in v njem učil moralno teo- 
logijo in  sv. pismo. Zatem je bil  imenovan za 
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pomočnika škofu v Southwarku (1896) in po nje- 
govu simrti za tamkajšnjoga rodnega škofa (1897). 
Lota  1903 je postal westmiinsterski nadškof. Pij 
X. ga  je v  kanzistoriju 27. nov.  1911 imenoval 
za kardinala z naslovom sv. Pudencijane. Svojo 
doja/vnost   je   razvijal   predvsem   na   socialnem 
področju in močno skrbel za mladinska katol. 
društva. Lota 1908 je organiziral madnarodnd ev- 
haristični  kongres v  Londonu;   1910 je  posvetil 
novo wostminstersko stolnico; med prvo svetov- 
no vojno  se je večkrat  mudil   med  vojaki  na 
zahodni fronti. Lota 1931 je bil papeški legat v 
Rouenu ob praznovanju stoletnice sv. Ivane Ar- 
ške. Za gor. Slovonce je B. pomemben, ker se 
ie mod prvo vojno zanimal za usodo Slovencev 
v Avstriji in za učinkovitost posega škofa Jegli- 
ča ob majniški deklaraciji. Lj. škof Jeglič je na 
mirovni konferenci v Parizu maja  1919 obiskal 
tudi    razne   visoke   cerkvene   dostojanstvenike 
(pariškega kard. Amotteja, papeškega odposlan- 
ca   Ccrettija)   in  jim   tolmačil   slov.   težnje.   Ko 
se je pripravljal za obisk pri kard. Bourneju v 
Londonu, so številni gor. pregnanci, ki so morali 
po it. zasedbi Primorske zapustiti domače kraje, 
pripravili   za   kard.   B.   poseben   tisk   Principi 
Eminenitissirno   Francisco   Card.   Bourne   impio 
bello   patria   expulsi   Goritiensos.   Labaci   A. D. 
V.  Id.  Mart.  MOMXIX.  Dvolistni  tisk  večjega 
formata   (34,7x26,5)   je  tiskala  Jugoslovanska  ti- 
skarna v Lj., z  risbami  ga je opromil  in Gre- 
gorčičevo podobo narisal Maksim Gaspari, pri- 
naša pa Gregorčičevo Soči v izvirniku in latin- 
skem prevodu A.  Baara. Na str. 2 je besedilo: 
Vates  goritionsis Simon Gregorčič poeta slove- 
nicorum   immortalis,   preco   justitiae,   Jibertaris 
pacisque 1844-1906. 

Prim.: P.J. Rodrigo, EI cardonal B., v Reli- 
gion v coltura 29 (1935), 265 in si.; E. Elmeadow, 
Francis card. B., London 1944 (2 knj.); Silvio 
Furiarli, B. F., Enciclopedia cattolica, voli. II, Cit- 
tà dal Vaticano 1949, stolpec 1991; Gregorčičeva 
rojstna hiša na Vršnem, Tolmin 1966, 24; NUK 
40.654 b, 2°; Jagodic, 228; KolMD 1920, 95. 

Brj. 

BOWMAN Alfred Connor, pravnik, r. 18. dec. 
1904 v Dotroit, Michigan, ZDA; oče Alfred Cecil, 
trgovec, mati Jane Connor. Obiskoval je več U 
in visokih šol (U Wayne, Dotroit, Mich.; U Mi- 
chigan; U Georgetown (Washington D. C, š. za 
diplomatske službe, š. armade ZDA za povelje- 
vanje) in dosegel doktorat iz prava in več di- 
plom. Služboval je kot odvetnik in pravni sve- 

tovalec, kot član odvetniške družbe Williamson 
v Los  Angelesu,  Kalif.,  postal major v armadi 
ZDA  v  rezervi,  načelnik  oddelka  za  zvezo  pri 
zav. kontrolni komisiji za Italijo (sept. 1943-jun. 
1944), regionalni komisar za  Emilijo, višji  čast- 
nik za civilne zadeve v Julijski krajini v Trstu; 
to je bila funkcija vlade (jun. 1945-jul. 1947). Po 
vključitvi v redno vojsko ZDA je služil v gene- 
ralnem  štabu,  bil  načelnik oddelka za  vojaško 
upravo, opravljal  začasno službo v Severni Ko- 
reji (1950-52); vojaški sodnik;  odgovoren za vse 
vojaške   pravne  zadeve  v   državah   New   York, 
New  Jersey  in   New   England   (1957-1960).   Nato 
je stopil v pokoj in se naselil v Kaliforniji. Za- 
tem je veliko potoval. Prejel je vrsto odlikovanj. 
Bowman   je  tudi objavil  v  pravnih  in vojaških 
listih   precej   člankov   zgodovinske   in   juridične 
vsebine; med njimi: Venezia Giulia and Trieste, 
Military Government Journal, junij  1948, str. 9- 
15; What Price 'Effectiveness', American Bar As- 
sociation Journal, marec 1969, sitr. 251-253; Limits 

and Possibilities of World Peace Through Law, 
American Bar Association Journal, februar 1970, 
str.   159-164.   V  Trstu  je  B.  podpisal   naslednje 
osnovne  ukrepe v  prid   Slovencem;   izšli   so v 
The Allied Military Government Gazette (AMGG), 
ki je izhajala tudi v slovenščini (Uradni list Za- 
vezniške   vojaške   uprave)   in   italijanščini   (La 
Gazzetta del Govorno militare alleato): 1. splošni 
ukaz štev. 11 z dne 11. avg. 1945, ki ureja kra- 
jevno  upravo;   mišljeni   so   olkrožni   predsednik 
(prefekt), olkrožni svet, načelniki občinske upra- 
ve, občinski sveti. Na osnovi tega ukaza sta bi- 
la za goriškega prefekta in za župana v Gorici 
imenovana Slovenca (AMGG št. 1, 15. septembra 
1945); 2. upravno navodilo - vzgoja, okrožnica št. 
4; datum avgust 1945; dan ni naveden. Važen je 
jđasti 2. člen  I. poglavja:   »Italijanski prosvetni 
minister   nima   oblasti   nad   ozemljem   Julijske 
krajine, ki  je pod nadzorstvom Zavezniške vo- 
jaške uprave. Vse javne in zasebne šole pridejo 
pod oblast Zavezniške vojaške uprave,  13.  kor- 
pus, oddelek za šolstvo.« Ta ukrep vsebuje do- 
ločbe o  organizaciji  šol,   osebju,  defasïstizaciiji, 
upravi,   učnih   načrtih,   učbenikih,   proračunih, 

plačah   itd.   (AMGG   št.   12,   15.   febr.   1946);   3. 

upravno navodilo - vzgoja, okrožnica št. 7: usta- 

novitev  slovenskih  srednjih  šol   (AMGG  št.  12, 

15.   febr.   1946);   4.   upravno   navodilo  -   vzgoja, 

Okrožnica št. 8: ustanovitev slovanskih in hrvat- 

skih ljudskih šol  (AMGG št.  12, 15. febr. 1946); 

5. splošni ukaz št. 19 z dne 13. akt.  1945: pre- 
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klic sedanjega zalkona, po katerem ne more biti 
v javni Službi, ikdor nima italijamskega držav- 
ljanstva. Ta ukaz je omogočili stotinam sloven- 
skih profesorjev Ln učiteljev, da so lahlko pouče- 
vaili na novoustanovljenih šolah. Brez njih bi 
sllovenske srednje in večina osnovnih šol ne mo- 
gle delovati (AMGG št. 5, 1. nov. 1945); 6. ukaz 
št. 118 z dne 21. aprila 1946: ustanovitev šest- 
mesečnega slov. učiteljskega tečaja v Gorici 
(AMGG st. 18, 15. maja 1946); 7. ukaz št. 194 z 
dne 27. julija 1946: ustanovitev točaicv za izpo- 
polnitev v slovenščini za učitelje osnovnih šoil 
(v Trstu za absolvente itali, učiteljišč - AMGG 
št. 24, 15. avg. 1946); 8. upravno navodilo - vzgo- 
ja, okrožnica št. 10 z dne 9. jul. 1946: otvoritev 
slovenske nižje strokovne šole v Gorici (AMGG 
št. 1, 1. akt. 1946); 9. upravno navodilo - vzgoja, 
okrožnica št. 11 z dne 5. marca 1947; otvoritev 
slavonskih strokovnih šol in tečajev (v Nabre- 
žini, na Kafkiani, v Sezami in Kanalu - AMGG 
št. 12, 15. marca 1947). 

Prim.: Vprašalna pola; Uradni list Zav. voja- 
ške uprave, Trst 1946-1947; Who's Who in the 
West. 

K-n 

BOZZI (BOZ) Carlo Luigi, zgodovinar in zapiso- 
valec gor. preteklosti, publicist, urednik, r. 30. 
akt. 1894 v Fogliamu, u. 15. apr. 1973 v Tržiču 
(Monfalcone). Oče Anton Boz je bil kmet, mati 
Karolina Miniussi. Priimek Boz je bil spreme- 
njen v Bozzi s prefektovim dekretom 1. okt 
1927. B. je obiskoval v Gor. gimn.^licej, ikasncje 
pa maturiral na učiteljišču v Gradiški. V Gor. 
se preselil 1919, kjer je deloval mod obema voj- 
nama kot šolnik in didaktični ravnatelj. Iz Gor. 
se presolil 1943 v Gradiško, nato pa v Tržič. 
Čeprav B. ni bil zgodovinar po poklicu, sc je 
ukvarjal z zgod., predvsem it. in furlanskega 
dela Goriške ter Gor. V tem svojem dolu je bil 
zelo plodovit, saj obsegajo objavljena dola nekaj 
tisoč strani. Plod osebnih raziskav so dela, ki 
obravnavajo gor. zgod. 19. in začotlke 20. stol. 
Semkaj sodi samostojno delo o gor. županu 
Bombigu Giorgio Bombig e l'italianità di Gori- 
zia (1927), iz katerega je razvidna B.A'a privrže- 
nost ideji o it. Gor. Nato je izdal razpravo La 
Ginnastica goriziana nei suoi sessant'anni di at- 
tività (1869-1929). Lola 1929 je objavil prvo daljše 
delo Gorizia nell'età napoleonica. Potem ko je 
objavil več krajših raziprav, med katerimi La 

giovinezza  di  Carlo  Favetti   (1932),   /  primordi 

del teatro e il dramma musicale a Gorizia (1932), 
je 1948 izdal knjigo Gorizia agli albori del Ri- 
sorgimento: 1815-1848, ki je nadaljevanje dela 
o Gor. v Napoleonovem času. Istoga lota je \i- 
dal pod naslovom Gorizia nel 1918 svoj mladost- 
ni dnevnik, 1971 pa je izišla v Vidmu njegova 
zadnja daljša knjiga Memorie e cronache del 
Friuli orientale (1890-1920), ki je kronika gor. 
Furlanije v treh desetletjih na prelomu 19. in 
20. stol. B.-jevo historiografsko delovanje pa ob- 
sega več dol, ki so bolj kompilacije kot izsledek 
raziskav. Naj omenimo najvažnejša: Gorizia. Un 
breve saggio di storia goriziana (1931); Vecchia 

Gorizia. Uomini, fatti e idee d'altri tempi (1932); 
Un secolo di attività dello Stabilimento tipo- 
grafico Paternolli 1837-1937 (1937); obširno do- 
moznansko delo s turističnimi napotki Gorizia 
e la Provincia Isontina. Storia, ante cultura 
(1965); // Monte di Pietà e la Cassa di Rispar- 

mio di Gorizia nella economia della Provincia 
isontina 1831-1966 (1967). Ulta 1969 je izšla zgod. 
naselja Zagraj ob Soči Sagrado e la sua storia, 
pripravljal pa je tudi zgod. rodnega Foglliana. B. 
je bil sodelavec SfcudiG, sodeloval pa je tudi pri 
dnevnem in revialnem tisku. Pomembno je tudi 
njegovo urod. delovanje: za ponatis je pripravili 
Moissossovo zgod. gradiščanske vojne (1615-17), 
1965 pa ur. zbornik neobjavljenih pričevanj o 
prvi svetovni vojni Gorizia e l'Isontino nel 1915. 
Bill je tudi član raznih kulturnih in znanstvenih 
ustanov in častni član društva Filologica friula- 
na. V B.-ijcvom dolu ni zaslediti težnje, da bi 
se pobliže in podrobneje seznanil z vlogo in de- 
ležem Slovencev v zgod. Goriške, kar bi od pro- 
učevalca toh krajev vsdkakor pričakovali, saj 
se je B. v svojem dolu nujno srečeval s slov. 
prisotnostjo na teh tleh. 

Prim.: LibBapt. Fogliano; b. m. (Branko Ma- 
rušič), Carlo Luigi Bozzi, Gorizia e la Provincia 
Isontina, Sreč. 1966, 59; Sergio Tavano, L'Isonti- 
no in una nuova guida, Inizi 1966, 28, 6/7; C. L. 
Bozzi, Stirpe di Davide. Memorie famigliari Boz- 
zi-Miniussi-Chialchia, Gorizia 1972; Branko Maru- 
šič, Dva furlanska zgodovinarja, ki še sosedov 
nista poznala, PDk 1973, 123, 5; Picc. 1973, 16.4., 
5; Ballabcn, La storia della nostra torra nelle 
pagine di Carlo L. Bozzi, Picc. 1973, 17.4., 5. 

Ćešč. 

BOŽIČ Andrej, sadjar, r. 16. nov. 1900 na Planimi 
(Dolenja vas) pri Ajdovščini, u. 15. mar. 1968 v 
Ptuju. Oče Franc, mati Antonija Pogan. Zc leta 
1928 se je izselil v Jugoslavijo in se najprej za- 
poslil v vrtnariji Požar v Mariboru, lota 1930 pa 
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je ustanovil svojo vrtnarijo v Sv. Klari pri Za- 
grebu; tu je z zelenjavo in breskvami oskrboval 
zagrebški trg, nekaj časa pa je sikupaj z drugi- 
mi primorskimi sadjarji delal na Müllerovem 
bregu. Po vojni je od 1946 delal v nasadih na 
Osojniku pni Ptuju kot zadružnik, brigadir in 
nazadnje delovodja ter inštruktor. B. je bil iz- 
vrsten praktik in naravnost mojster v oblikova- 
nju novih nasadov, čeprav ni imel formalne izo- 
brazbe. Bil je natančen in discipliniran ter do- 
vzeten za vse moderne dosežke v sadjarstvu. 

Prim.: Knsitne matice; France Adamič, Delež 
primorskih Slovencev v jugoslovanskem sadjar- 
stvu...  Srečanja  1969, 20,  16. 

Brj. 

BOŽIČ Cvetko, gozdarski inženir, r. 4. maja 1886 
v Idriji, u. 27. okt. 1973 v Lj. Oče Janez je bil 
spočetka rudar, kasneje pa gozdar v gozdovih 
idrijskega rudnika, mati Jožefina Šinkovec. Tudi 
ded Jakob je bil spočetka rudar in kasneje go- 
zdar. B. je gimn. študiral v Kranju, gozdarsko 
fakulteto pa zaključil leta 1911 na Dunaju. Prvo 
službeno mesto je dobil na posestvu Windisch- 
graetz v Postojni, maja 1912 pa je postal gozdar- 
ski komisar na otoku Korčuli. V letih prve sve- 
tovne vojne je bil vojak, po vojni pa je pustil 
svoje pionirsko delo pri pogozdovanju dalmatin- 
skega krasa in delal do svoje upokojitve v Slov. 
Spočetka je bil vodja drž. gozdnih uprav v Bo- 
hinjski Bistrici, Kranjski gori, na Bledu in nato 
ravnatelj Direkcije šum v Lj. Leta 1939 je bil 
imenovan za šefa gozdnega odseka banske upra- 
ve v Lj. Od jan. 1945 je bil dodeljen Kmetijski 
zbornici. Bil je član odbora za varstvo prirode 
pri Muzejskem društvu za Slovenijo, član ožjega 
odbora Ljubljanskega velesejma, kot izkušen go- 
zdarski strokovnjak je pomagal na raznih me- 
stih. Sodeloval je pri okrožnem in okrajnem 
ljudskem odboru v Lj. in predvsem pri Zvezi 
gozdnih in lesnih produktivnih zadrug. Napisal 
je vrsto strokovnih člankov (npr. Gospodarski 
vidiki malega gozdnega posestnika, Kmetovalec 
1932; Izkoriščanje smrekovega lubja, GozdV 1938; 
Uprava razlaščenih gozdov v Sloveniji, GozdV 
1939; Gozd v službi državne obrambe, GozdV 
1940, Dobra stara organizacija gozdnega delav- 
stva v idrijskih gozdovih, GozdV 1955; nekrolog 
Mirku Hanzlovvskemu, ibidem, 28-9; Idrijski ru- 
dar je dobil avstrijski patent za svojo nivelirao 
napravo, GozdV 1957) in bil velik ljubitelj divja- 
di ter lovec. Podpisoval se je tudi: C. B., Ing. 
B-C. 

Prim.: Krstne matice; Oficijelni katalog X. ju- 
bil. medn. velesejma, Lj. 1930, 5; Vestnik Priro- 
doslovne sekcije Muzejskega društva, Lj. 1931, 
št. 1, 1; J. J. [= Jane/. Juvanl, v spomin inženirju 
C.B., GozdV 1974, 1, 34 s si. 

Brj. 

BOŽIČ Franc, kamnosek, v XIX. stoletju. Nje- 
govo delo je kamnit križ na pokopališču v Po- 
dragi (1856), ki spada med «važne, še ne raziska- 
ne, a pomembne izsledke preprostega kiparstva 
v kamnu« (Stele). Podpisal se je z začetnicama 

F.B. 

Prim.: Stele, Umetnost  1960,  103. 
Brj. 

BOŽIČ Julče, slikar, r. 27. dec. 1907 v Spodnji 
Idriji. Oče Franc, imati Margarita Čuk, u. 21. okt. 
1945 na Idriji ob Baci. Osn. š. je obiskoval v 
Spodnji Idriji, nižje razr. srednje š. v Idriji. Le- 
ta 1925 pobegnil v Lj., kjer se je vpisal na Sred- 
njo toh. š. Tu ga je učil Saša Šantel. Že nasled- 
nje leto (1926) šol na likovno akademijo v Fi- 
renze in tam ostal do lota 1928, nakar je šel v 
Bologno. Toda od študija so ga ikmalu odtrgale 
težke družinske razmere (očetova smrt), ko se 
je zaradi gmotnih razmer moral vomiti domov, 
ne da bi zaključil študija. Živel je na Razpotju 
pri Idriji, kamor so se bili preselili njegovi star- 
ši. Tu je domačim pomagal pri vsakdanjem delu 
in risal ter slikal. Ob vstopu Italije v vojno so 
ga zaprli za mesec dni v zapore v Gor, nato in- 
ternirali v Južno Italijo (Basilicata in Calabria), 
kjer je preživel skoraj eno leto in pol. Do konca 
izčrpanoga, živčno bolnega, telesno splošno osla- 
belega in bolnega za malarijo so izpustili domov. 
Tu je ob pogostih napadih malarije hiral. Tomu 
se je pridružilo še preganjanje od strani nem- 
škega okupatorja. Doživel je preiskave in zasli- 
ševanja (tudi z naperjenim samokresom). Lota 
1944 je bil spet zaprt v Gor., pa spet izpuščen, 
ker so ugotovili, da je težko bolan. Po vrnitvi 
se je nastanil pri sestri. Po kratkotrajnem iz- 
boljšanju po končani vojni se je njegova bolezen 
poslabšala in povzročila smrt, B. je kot slikar 
izvrševal dela v različnih tehnikah. Izvršil je več 
frosk v cerkvi na Ledinah, veliko ima pejsažev 
iz idrijske in daljne okolice (Rake, Sv. Trojica, 

Na senožetih), ki so pretežno lirično pojniovani. 
Začet! je pravzaprav v akademskem verizmu, ob 
dobršni meri impresioniizjma. Tak je njegov Av- 

toportret, ki je čisto realistično pojmovan. Drug 
Avtoportret iz poznejše dobe pa ikaže, da ga je 
pritegnil ekspresionizem in njegova poduhovJje- 
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nost, pa čeprav še vodno pušča prostor tudi ve- 
ristični podobnosti. Ni se še docela odmalcn.il 
različnim vplivom. Na mali Madoni je očiiten 
Kraljev vpliv. V citirani sliki Na senožetih so 
predmeti, posebno drevesa oblikovani moćno rea- 
listično, globinsko, kar Ikaže, da ise je ta bližal 
kubiističnemu likovnemu izrazu. Vsa dela, pa naj 
si bodo te ali one stiline smeri, pričajo o teh- 
nični dovršenosti in velikem strokovnem znanju. 
Veliko je tudi napravil v Idriji portretov, po fo- 
tografijah je naslikal vse idrijske župane (prim, 
slike nekaterih v Ankovd Zgodovini Idrije, Gor. 
1930). B. je poimomiben tudi kot ilustrator in po- 
sebno opremitelj .silovenisfke primorsike knjige 
med obema vojnama. Izpod njegove roke je 
oprema vrste KolGorM (1932 ,1933, 1934, 1935) in 
knjig: Bevk, Vedomec (1931), Bevfk, Železna ka- 
ča (1932); Bevk, Veliki Tomaž (1933); Bevk, Sre- 
brniki (1934, 1937); Orzesakova, Kmetavzar (1931). 
Njegoive risbe platnic so izvedene v svojevrstni 
tehniki pikčastega senčenja. Slika: Tovariš 1952, 
štev. 31. Slikal je tudi scene za gledališke in dru- 
ge predstave. 

Prim.: Krstne matice; Zorko Jelinčič, Slikar 
Julče Božič, Razgil 1947, 11/12, 514-5; Tovariš 1952, 
št. 31, 521; Brecelj, Koledarji; Knjižnica 1966, 
103-124. 

Brj. 

BOžIC Ladislav (Lado), publicist in družbeni 
delavec, rojen 27. junija 1904 v Idriji in tu umrl 
14. oktobra 1976. Oče Ignacij, rudar, mati Marija 
Kri/ič. Ljudsko šolo in realko obiskoval v Idriji. 
Po odsluženju vojaškega roka v Italiji brezpo- 
seln, delal pri ZSPDGor. Konec 1926 emigrira! v 
Jslo, bil finančni uslužbenec (tudi v Celju in 
Krškem), od 1930 stalno nameščen na finančni 
direkciji v Lj. Leta 1941 so ga aretirali, zaprt v 
Lj., Trstu, nato interniran v Città di Sant'Angelo 
v Abrucih. Jan. 1944 se je prebil iz Italije v Tr- 
novski gozd v partizane. Od 1945-52 na ministr- 
stvu za finance v Lj. Od 1952 do 1955 podpred- 
sednik in predsednik gospodarskega sveta OLO 
Tolmin. Od 1955 do 1963 predsednik ObčLO Idri- 
ja. Dokler je bil na Primorskem, je deloval v 
akademski Prosvoti in Srednjcšalskeim krožku, 
bil tajnik m vaditelj Telovadnega društva, tajnik 
Delavskega bralnega društva, Planinskega dru- 
štva ter sploh organizator kulturnega in prosvet- 
nega dola v Idriji in okolici. Zraven tega je bil 
poverjenik GM, Dijaške Matice, Srednješolskega 
združenja, načelnik dr. Jugove dijaške srenje 1er 
delegat na  mladinskih  kongresih  in  prosvetnih 

tečajih. Po odhodu v Lj. je bil 1927-29 glavni taj- 
nik Organizacije jugoslovanskih emigrantov v 
Lj., 1. 1930 soustanovitelj in predsednik Delavsko 
prosvetnega društva Tabor (kasneje spet med 
leti 1935-36), soustanovitelj in predsednik, kasne- 
je pa tajnik Idrijskega krožka v Lj. Na kongre- 
su emigrantov v Slavonskom Brodu (1937) pred- 
ložil resolucijo o delu prim, emigracije in o re- 
ševanju prim, vprašanja v duhu modemih in na- 
prednih idej. Lota 1944 stopil v KPJ, bil v tem 
letu Sel propagandnega odseka SNOB Srečka 
Kosovela, kasneje finančni kontroilor XXX. div., 
IX. korpusa in II. div. Knoj. Od leta 1945 dalje 
opravljal sindikalne in partijske funkcije. Bil je 
tudi poslanec Republiškega zbora skupščine SRS 
(1958-63) in delegat na IV. kongresu ZKS (1958). 
Publicistično je začel delovati leta 1921-22 
v Kranjskem jegliču, glasilu idrijskih srednje- 
šolcev, leta 1926 v trž. E (članek: Poplave v Ka- 
nonici jski dolini). Pisal o Idriji, njenih prebival- 
cih in okoliških območjih v Istro, glasilo Zveze 
emigrantskih organizacij (1931 do 1940). Leta 1936 
je izdail delo Naš idrijski kot, »skromno ogledalo 
življenja in dela naišega mesta«, ki pa prinaša 
vrsto pomembnih podatkov iz mlajše idrijske 
zgodovine, leta 1944 pa 14 reportaž v brošuri 
Kosovelovci. Lota 1943 in 1944 je ur. glasilo 
XIX. SNOB Srečka Kosovela Naprej v borbo, 
prispeval posamezne reportaže v Loto borb ob 
Soči (1944) in v Partizanski dnevnik. Po vojni 
je pisal strokovne članke s področja financ (So- 
cialistično varčevanje), .še več pa reportažnih, 
memoarskih in podobnih zapisov jiz krajevne 
zgodovine. Objavljal je v SlovJ, PrirraN, SPor, 
LdP, PV, IdrR, ki jim je bil soustanovitelj in 
član uredn. odb. Od 1961-69 je glavni in odg. 
urod. Informatorja, glasila OK SZDL Idrija. Med 
posebno važnimi in tudi obsežnejšimi članki je 
njegova Zgodovina prve slovenske realke v Idri- 
ji ter Zgodovina dijaškega gibanja in organizacij 
na realki v Idriji (več nadaljevanj v IdrR). Za 
svoje delo je prejel razna odlikovanja: modailjo 

za hrabrost, Red zasluge za narod III. stopnje, 
Rod bratstva in enotnosti II. stopnje, Red re- 
publike s «rebrnim vencem. Njegov sip is Kozjak 
po tridesetih letih je prejel prvo nagrado, ki jo 
je razpisal PV in Uo PZS za najboljši planinski 
spis. Njegovi planinski spisi sodijo med najbolj- 
še opise primorskega gorskega sveta. 

Prim.: Knjiga Naš idrijski kot, pass.; SB 1945-; 
osebni podatki; Jane/. Jeram, L. B., PrimN 1976, 
44, 8 

Brj. 
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BOŽIČ Mansvet  (v  zadnjem  času  tudi  B02IČ- 
KETTE, v tujejezičnem svetu BOZIC), pri krstu 
Ivan, kapucin, misijonar in univerzitetni učitelj, 
r.  v  Dolgi   poljani,  župnija   Budanje  na   Vipav- 
skem, 5. avg. 1928 kot deveti otrok Jožeta, mizar- 
ja-sodarja, in Terezije Kette. Očeta je izgubil kot 
6-mesečno dete in bil dolgo časa izredno šibkega 
zdravja, spremljale so ga stalno zapljučnice. Kot 
sodar je oče večkrat  delal za potrebe kapucin- 
skega samostana v Vipavskem Križu, z njim je 
tja večkrat zahajal Ivanov starejši brat, ki je bil 
kasneje nekaj časa v gor. Alojzijevišču, a je še 
mlad umrl. Iz teh družinskih vezi je zraslo tudi 
Ivanovo zanimanje za kapucine in odločitev, da 
stopi v ta red. Leta 1938-39 je bil v samostanu v 
Vipavskem Križu, nato pa študiral gimnazijo in 
bogoslovje v mestih Rovigo, Verona, Vicenza, Pa- 
dova. Dvakrat je zaradi odličnih šolskih uspehov 
preskočil razred (3.-4., 6.-7.). V duhovnika ga je 
25. marca 1953 posvetil beneški patriarh Angelo 
Roncalli,  kasnejši  papež Janez  XXIII.,  ki   je  z 
B.-om imel vedno dobre stike, tudi še v času pa- 
peževanja (med drugim mu je svetoval, naj osta- 
ne tam, kjer ga božja previdnost oz. predstojniki 
hočejo imeti; to v zvezi s tem, da se B. ni vrnil 
med člane slov. kap. province). Okoli 1955 je od- 
šel kot misijonar v Brazilijo. V oskrbi je imel 
veliko in razsežno pokrajino, ki jo je obhodil-pre- 
potoval (z vlakom idr.) komaj vsake 3-4 mesece. 
Svojo rezidenco je imel v mestu Londrina. Isto- 
časno pa se je študijsko izpopolnjeval. V domo- 
vino se je vrnil na obisk prvič leta 1962, ko je 
že poučeval na univerzi, drugič pa 1970. Nekoli- 
ko prej ga je krajevni škof v Braziliji imenoval 
za  svojega  tajnika,  medtem  ko  se je  prej  ves 
posvečal delu s študentsko mladino. Najprej je 
v Sao Paulu pomagal snovati frančiškansko uni- 
verzo, potem pa je na njej predaval. B. je dose- 
gel doktorat iz čiste filozofije, zgodovine in pra- 
va,   zraven   pa   razne   druge   študijske   naslove: 
je predavatelj za socialno antropologijo, za vzgoj- 
ne usmeritve, dosegel je licenciât v teologiji, čas- 
nikarstvu   in   medicinski   deontologiji,   kakor  je 
tudi   diplomiral   iz  latinskega,  angleškega,   nem- 
škega,   ruskega   in   italijanskega   jezika.  Je  tudi 
velik dobrotnik Ij. Teološke fakultete (novi pri- 
zidek). 

Pran.:  Krstne  matice;  Cerkev  na Slovenskem, 
441;  podatki  B. sestre (pisma, vizitke, itd.). 

Brj. 

BOŽIC Mirko, bančnik, r. 8. nov. 1884 v Idriji. 
Oče Janez, mati Jožefa Šinkovec. Gimn. obisko- 

val v Lj., filozofsko fakulteto na Dunaju (piro- 
moviral 1910), nato še pravo v Gradcu (promo- 
viral 1918). Bil je tajnik Zadružne gosp. banke 
in ravnatelj Kranjske hranilnice v Ljubljani. 
Že kot visokošolec in kasneje je organizacijsko 
dolorai med katol. dijaštvom. Bil je med usta- 
novitelji Katoliške lige slovanskih akademikov, 
v katera so se zbirali predstavniki vseh slovan- 
skih narodov (Slovenci, Hrvatje, Cehi, Poljaki 
itd.). V letih 1906-08 je bil urednik dijaške Zore, 
v katero je vpeljal prilogo Srednješolec. Pisal 
je načelne in polemične članke. Psevdonimi: -č, 

Philaleth. 

Prim.: Krame matice; SBL I, 56. 
Brj. 

BOŽIC Silvi] (Silvester), igralec, r. 3. okt. 1947 
v Lj. Oče Slavko, uslužbenec, mati Ivana Pišlar. 
Do šestega leta živel z družino v Godoviču, od 
1953 v Idriji. Tu obiskoval osn. š. in gimn. (ma- 
turiral 1966), študiral na filozof, fakult. v Lj., je 
absolvent svetovne književnosti. Istočasno študi- 
ral na AGRFTV dramsko igro in tu diplomiral 
1973. Od 1972 pri Mladinskem gledališču v Lj. 
Igrati začel 1971 (Tomaž v Goldonijevih Primor- 
skih zdrahah) v PDG, tu odigral še Dominika v 
Partljičevi drami Naj poje čuk (prejel diplomo 
Borštnikovega srečanja 1971). V okviru AGRFTV 
igral Luckyja v Bucket tovem Čakajoč na Godu- 
ta. Pri Mladinskem gledališču odigral Androkla 
v delu Auranda Harrisa Androkles in lev. Nasto- 
pal je tudi v filmu: bil Deček v Kalebovem Ču- 
dovitem prahu (režiser Milan Ljubic). Prejel je 
nagrade, priznanja in diplome. Tako: nagrado 
publike za vlogo Androkla (Borštnikovo srečanje 
1974), debutantsko diplomo na lilmskem festiva- 
lu v Pulju za vlogo Dečka v Čudovitem prahu, 
prav tako za isto vlogo še nagrado revije Stop 
(filmski igralec leta). Od 1967 do 1972 je bil član 
uredn. odbora revije Kaplje; v njih tudi sodelo- 
val s prispevki. Pisal tudi v GLPDG (1971-72, 
št. 14). 

Prim.: S. B., GL PDG 1971-72, št. 14 in 16; 
Stop 1974, št. 29, 8-9 s si.; št. 48 na nasi. str. in 
8-9; Borštnikovo srečanje '75, Maribor 1975, 132 
in   13b;   Itd  1974  (23. VIII.);  osebni  podatki. 

Brj. 

BOŽIC Slavica, roj. Lcnar, prof., pedag. svetnik, 
družbena delavka. Oče Anton, mati Katarina 
Mlakar. Rodila se je 21. decembra 1910 v Pod- 
brdu, u. 25. maja 1975 v Idriji. Osn. š. in nižjo 
gimn. v Tolminu, višjo gimn. in slavistiiko v Lj. 
Prva 4 lota brezposelna, od 1939-43 suplentka na 
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ženski real. girmi, v Lj., od 1945-52 na raznih Ij. 
gimin. Istočasno od 194647 v Portorožu vodi uči- 
teljske tečaje za bodoče potrebe kadrov na Trža- 
škom in Koprskem (priprave za ustanovitev 
gi'mn. in učitelj.). Od 1947-43 referont na šolskem 
odd. ministr. za prosveto, 1948-49 prosv. inšpek- 
tor m pomočnik načelnika provvctn. odd. MLO 
Lj., 1950-52 ravnateljiea gimn. na Viču, od 1952-72 
ravnateljica in prof. na gimn. v Idriji. Pred voj- 
no je bila aktivna članica dijaških krožkov, žen- 
skih krožkov in v talim, srenji ZPDGor. V Lj. 
je delovala v primorskih emigrantskih organiza- 
cijah (Delavsko prosvetno društvo Tabor, Klub 
primorskih akademikov, TIGR), pa tudi v giba- 
nju napredne študentske mladine (Dom akadc- 
mičark, Društvo brezposelnih profesorjev, Dru- 
štvo akademsko izobraženih žena). Med vojno je 
bila aktivistka OF na Viču, v šolski frontni or- 
ganizaciji in v ženski liniji OF. Od 1943-45 zapr- 
ta v Lj., obsojena od vojaškega sodišča tik pred 
kapitulacijo. Nato v konc. taborišču Ravens- 
brück. Po vojni je vršila vrsto pomembnih druž- 
benih funkcij (sindikalna ljudska univerza - pre- 
davanja za delavce), bila republ. poslanka 1951- 
55, članica svetov za šolstvo pri okr. lj. odborih 
Tolmin, Gorica, Koper, članica okr. in obč. ko- 
miteja ZK, delovala v Društvu prijateljev mladi- 
ne ,itd. Prejela je več odlikovanj: red zasluge 
za narod III. stopnje, medaljo za hrabrost, red 
dela II. stopnje, rod republike z bronastim ven- 
cem. Leta 1960 je postala pedagoški svetnik, le- 
ta  1966 pa prejela Zaganjovo nagrado. 

Prim.: Osebni podatki, posredoval Lado Božič; 
Tomaž Pavšič, Prot. S. B., PrimN 1974, 23, 4; isti, 
V Idriji so pokopali prof. S. B., PDk 1974, 130, 3; 
V spomin S. B., TV-15 1974, 50; Draga Urbas. S. 
B. In memoriam, NRazgl 1974, 13; Tomaž Pavšič, 
IdrR 1974, 1/2, 141-2; Delo 1974, 26. in 27. V. 
(osmrtnica). 

Brj. 

BRACIC Mirko, partizanski komandant, r. 16. 
marca 1915 v Trstu, u. 11. dec. 1943 v Kočevju. 
Oče Ivan. Po prvi svet. vojni se je družina pre- 
selila v Tržič na Gorenjskem. Tu je obiskoval 
osn. š., meščansko pa v Lj. Končal je tudi pod- 
oficirsku šolo in bil do konca vojne v aprilu 1941 
aktivni podporočnik jugosl. vojske. V partizane 
je stopil junija (nekateri viri navajajo julija) 
1941 in kmalu postal komandir Borovniške 
čete, jan. 1942 pa komandant 3. grupe odredov. 
25. sept. 1942 je z Loškim odredom prišel orga- 
nizirat partizanstvo na Primorsko. V svojem 
prvem  poročilu  glavnemu  poveljstvu  Slovenske 

partizanske vojske je B. 8. okt. 1942 pisal: »Zelo 
značilno za te ljudi je, da niso politično popol- 
noma nič poučeni. Pri njih je samo ono: mržnja 
do fašizma in Italijanov.« Takoj potem je B. 
osnoval Soški odred in bil njegov prvi koman- 
dant, že dee. 1942 pa je prevzel poveljstvo Alp- 
ske operativne cone. Kot komandant Soškega 
odreda je vzpostavil stike mod slov. partizani 
in KPI in »prvič postavil vprašanje priključitve 
slovenskih ozemelj Jugoslaviji« (Fogar, 43). Apri- 
la 1943 je B. formiral Gradnikovo brigado, ju- 
lija pa je postal komandant 14. divizije, ki se 
je z it. okupatorji bojevala na Notranjskem. 
Oblegal je Turjak (15.-19. sept. 1943), sodeloval 
pri rušenju Štampetovoga mosta in padel pri 
napadu na Kočevje. Odlikovan je z rodom na- 
rodnega heroja. Po njem se je imenovala 13. slov. 
brigada. Ilegalno ime je imel Miran Bradač. 

Prim.: SPor 1945, 192; 1951, 169 4 s si.; LD 1951, 
18. 2 s si.; LdP 1951, 155; PDk 1951, 221-222; Tov 
1951, 22, 342 s si.; Gerlanc-Kastelic, Kočevska v 
boju za svobodo, Kočevje 1956; Narodni heroji 
Kočevske, Kočevje 1956; Tržiški vestnik 1958, 5; 
Novice (Kočevje), 1958, 50 in 51; GorZb II, 1968; 
France Skerl, Bibl. NOB (gl. kazalo); Franjo I 
Tuđman, EJ I, 175 s si.; Narodni heroji Jugosla- 
vije I, Bt'd 1975, 106 s si.; Kočevsko, 1956, 163-4 
s si.; VE I s si.; Fogar 39, 43 (slov. izd.); Stanko 
Petelin-Vojko, Med Triglavom in Trstom, Lj. 1963, 
7-17, 78 s si. 

S. P. 

BRAJNIK Rudolf, planinec in prosvetni delavec, 
r. 17. jan. 1882 v Standrežu, u. 14. sept. 1962 v 
Ajdovščini. Oče Alojzij, kmet, mati Jožefa Ma- 
rušič. Na gimn. je bil sošolec pesnika Gradnika. 
Od 1907 vodja davčnega urada v Ajdovščini ter 
član ajdovske podružnice SPD (ust. 1903), s funk- 
cijami odbornika, blagajnika, markacista. Uve- 
ljavljal se je kot odličen telovadec pni Sokolu, 
kot dramski igralec, športni trener v rokometu, 
smučar. Ko je Italija zasedla Primorsko, bil 1923 
raje prisilno upokojen, kot bi bil premeščen v 
Buje. Da bi reševal kmete na podeželju, da bi 
se ne izseljevali ter da ne bi na njih mesto 
prihajal» Italijani, je bila na njegovo pobudo v 
Ajdovščini ust. Kmečka posojilnica. B. je hodil 
po deželi in reševal posestva. Pri tem delu je 
prišel večkrat v spor z it. upravo in bil osem- 
krat zaprt. Čeprav so 1927 formalno ukinili vsa 
PD, je PD v Ajdovščini še vedno delovalo in 
kot njegov član je B. postavil oder, režira! aj- 
dovski dramski skupini, pel kuplete. Po il. ka- 
pitulaciji je spet zagrabil na prosvetnem polju. 
Nemci  so ga  1943 odpeljali v taborišče v Salz- 
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burgu, ikjcr je kot mitemiranec gradil cesto čez 
prolaz Katschberg (1300 m). Dne 5. avg. 1945 je 
spot zbral nekdanje planince, obnovil PD Aj- 
dovščina, mu bil do 1954 izmenoma predsednik, 
blagajnik, tajnik. Ima glavne zasluge za posta- 
vitev spominske plošče Antonu Bavčerju na Cav- 
nu (1946), za otvoritev planinskega zavetišča prav 
tam (1947), sklical prvi planinski tabor 4. sept. 
1945, zasluge ima za Iztokovo kočo pod Golaki 
(1950), za kočo pri izviru Hublja (1952). Odliko- 
van s častnim znakom za planinske zasluge s 
strani PZS. B. je bil tudi fotograf-amater, ki je 
posnel veliko število naravnih in zgodovinskih 
objektov (cerkve, gradove, naravne znamenitosti 
itd.) predvsem Vipavske doline in to gradivo ob- 
javljal (pretežno v KolGM, prim. 1929). Napisal 
Premalo znani planinski in turistični (o Vipavski 
dolini, Tov 1954, 47). 

Prim.: Gabršček II, 390; Ludvik Zorzot, Smrt 
pod Cavnom, PV 1963, 1, 79-80 s si.; Vestnik Slo- 
venske prosvetne zveze 1947, 3, 3 s si. 

Bri. 

BRAJSA Stojan, pravni pisec in publicist, r. 24. 
jan. 1888 v Pazinu občinskemu tajniku Matku in 
Mariji žitnik (po očetu Slovenki). Osn. š. obi- 
skoval v Podgradu v Istri ter v Voloskem v 
utirakvistični hrvaško-italijanski š. (učitelj mu je 
bil Viktor Car Emin). 1. .in 2. razr. gimin. (hrva- 
ške) na Sušaku, od 3.-8. pa na hrv. drž. gimm. 
v Pazinu (maturirali 1907). Pravo študiral v Zgbu, 
na Dunaju, v Gradcu in spet v Zgbu, kjer je 
doktoriral 1914; ponovno spet it. doktorat v Pa- 
dovi 1920. Sodni j ski avsikuiltamt na okrajni sod- 
niji in tribunalu v Pazinu (1914-17), koncipient 
pri dr. Scalicru in Fledu v Pulju (1917-20). Leta 
1920 prišel v Gor (poročil se s slov. učiteljico 
Štefanijo Leban iz Podgorc pri Gor.). Bil je tri 
lota koncipicot pri dr. Karlu Podgonniku, nato 
odvetnik od 1923-1931. Zaradi fašističnih groženj 
in pritiska se preseli! v Jslo. Najprej bil tri me- 
sece odvetnik v Novom mostu (1931), v Splitu 
pa od 1931 do 1941, ko 'je prišel preko Bosne v 
Zgb (bežal pred Italijani). V Zgbu sodnik na 
okrožnem sodišču 1941-1945. Julija 1945 se vrnil 
v Gor. in se zaposlili na nižji gimn. kot prof. v 
letu 1945/46 (poučeval angleščino, latinščino, slo- 
venščino, zemljepis, zgodovino). Kasmoje delal na 
slov. odd. radijske postaje Trst, potem na Legal 
office Z VU kot prevajalec (nemščine, slovenšči- 
ne, italiian.šci.nc, hrvaščine, angleščine, francošči- 
ne). Leta 1956/57 je bil devot mesecev v Kanadi 
(pri otrocih:  Bogdana, inženirka  kemije in  rav- 

nateljica knjižnice tehnične fakultete na univerzi 
v kanadskem Londonu;  Božena, por. z Mikeom 
Naughton;   sin  Stojan je inženir elektrotehnike 
in  prof.  na Sheridan  College  v  Bramptonu  pri 
Torontu, Kanada). 2e kot srednješolec je B. po- 
šiljal članke duh. Butkoviću na Dunaj, da jih je 
objavljal v Luči, glasilu hrv. kat. dijaštva. Škof 
Mahniič ga je poklical na Krk,  kjer je prevzel 
uredništvo Puökcga Prijatelja. Na Dunaju je bil 
član kat. akad. dr. »Hrvatska«, ki je bilo v istih 
prostorih  kot  slovenska  »Danica«.  Tu  je prišel 
v stik s Krekom, se z njim shajal pri Št. Joätu 
pri Kranju. Si dopisoval s Fr. Steletom, poznal 
J. Adlešiča, kasneje občeval s Trimkom. Kot štu- 
dent je pošiljal dopise v Zarjo, ki jo je v Trstu 
ur. Jakob Ukmar, v Luč (Dunaj-Zagrob), dijaški 
list. V Istri je bil predsednik Akad.  ferialnega 
društva Dobrila, ki je po Istri ustanavljalo dru- 
štva   in  knjižnice.   Društvo  je  postavilo  ploščo 
Dobrili  v  Ježonju.   Ko je bil  Pregelj   v  Pazinu 
prof. nemščine, je stopil z društvom v stik in 
Brajša  ga  je peljal,  da  si  je  ogledali  kraje  in 
razmere, ki so služili za povest Oče budi volja 
tvoja!  Ko je Mahniču na Krku zmanjkal ured- 
nik   (Dragan   Dujmušič)   za   Pučkega   Prijatelja, 
je poklical B. da mu  je list urejeval.  Pod nje- 
govim vodstvom so del  tiskarne (1911)  prenesli 
v Pazin, kjer pa so jo fašisti uničili (vodja ti- 
skarne je bil  Ludvik  Špacapan, ker je bila  ti- 
skarna last KTD). Pučki Prijatelj se je kasneje 
tiskal  v  Gor.;   tudi  tu   je  bil  B.  sotrudnik.  Za 
časa prve svetovne vojne  je skupno z Josipom 
Bačićem uredil zbornik Hrvatska škola (izšel na- 
mesto revije z istim naslovom). V njem  je ob- 
javil pisma Dobrile. V gor. lotih je bil nekaj ča- 
sa prods. ZZGor, preds. PZGor,  tajnik  »Tiskov- 
nega društva za  Istru«.  Na evhanistiiönem  kon- 
gresu 1923 je govoril v cerkvi v Logu pri Vipavi. 
Pisal je v ZbsvP in v JAlm (O istrskih narodnih 
pesmih,   1923   in   o   Istri   v   70 letih,   1924),   kot 
pravni konzulont je sodeloval pri obnovi Alojzi- 
jevišča. Predaval pravo na soc. tečaju v Alojzi- 
jovišču (vodil Pavlica). V Splitu je bil član ko- 
misije za izpraševanje sodnikov in advokatov; v 
Zgbu član odbora Pravnega društva. Izdal je dva 
dola  Pravne čitanke  (hrv.)  za  Društvo sv.  Mo- 
hora za  Istru (Gorica, 1926, t. S. Spazzai v Tr- 
stu). V Iotiih 1941-1945 je pisal v Mjesečnik Prav- 
noga društva v Zagrebu, po drugi vojni v Gore 
srca, list, ki ga ic urejeval Božo Milanoviić. Obe- 
nem   pa   je   sodeloval   v:   KaitG,   Ekumemsikem 
zborniku,  KolGMD  (1966,  1968,  1971), novogori- 
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ških Sreč. V samostojni knjižni izdaji po drugi 
vojni so izšla naslednja siLrok. dola: Zgodovina 

filozofije. 1. knjiga; Filozofija v si arem in sred- 
njem veku (skupno z B. Tomažičcim), Tust 1957; 
Sveti zakon, Goir. 1967; Oporoka, menica, ček, 

zemljiška  knjiga,  Gor.  1972. 

Prim.: GorS 1924, 1.4. s si.; KolGMD 1925, 77; 
Tron t ar (Jože Abram), Dr. Janez E. Krek, Gor. 
1928, 36; KatG 1969, 23.1.; K'iinec, GMD, 30, 52, 
62, 213; Ob stoletnici zbornice odvetnikov v L]. 
1868-1968, 166; Miilanovič II, 509, 512, 515, Zbor- 
nik ob 50-letnici GMD, Gor. 1974, 32; M 1922 (Kul- 
turni vestnik 26-7); Mirko Zeželj, Tragom pjesnika 
Nazora, 7/• 1973, 148; Spomenica Pazinske gim- 
nazije, Pa/in 1970. Brj 

BRANKOVIC Leopold, sadjar, r. 13. nov. 1907 v 
Sempasu. Oče Leopold, mati Julijana Štrukelj. 
V letih 1922 do 1926 je obiskoval kmetijsko š. 
v Gor. Ze lota 1925 so ga Italijani zaprli zaradi 
trošenja letakov, zato se je kasneje z družino 
vred preselil v Jslo, kjer je po letu 1928, ko je 
dobil z Goriškega breskvine cepiče, vzgojil prve 
sadike za kasnejši lastni nasad in tudi za dru- 
ge. Delal je nato v Mùìlerovem bregu pri Zgbu. 
Nato na Pograncu pri Bledu, na viinogradniško- 
sadjarskom posestvu Stančiću, na posestvu Pr- 
pić v Oroslavju ter na posestvih Vrdnik, Beše- 
novo, Mičurin v Horgošu. Leta 1951 se je vrnil 
na Goriško, na Ajševico in v Lože, nato pa se 
presolil v Istro, v sadovnjake Kmetijske zadru- 
ge Luoija. 

Prim.: Krstne matice; Prof. dr. France Ada- 
mič, Defluž primonskiih Slovencev v jugoslovan- 
skem  sadjarstvu...  Sreč.   1969, 20, 26. Brj. 

BRANKOVIC MIlan (Emilij), sadjar, r. 26. maja 
1909 v Sempasu. Oče Leopold, mati Julijana 
Štrukelj. V domačem kraju je končal osn. š., 
dopolnilno pa v Gor. Lota 1926 je skupaj z bra- 
tom Leopoldom pobegnil v Jugoslavijo in delal 
na več privatnih posestvih v Zagorju, Slavon- 
skem Brodu, Karlovcu im Sramu kot sadjarski 
inštruktor. Lota 1934 je zasadil prvi nasad bre- 
skev ob Sotli v kraju Zbolj, dve loti kasneje se 
je preselil v Srem in organiziral nasade hrušk 
in breskev v Boneševu (Mutalj) po sistemu new 
times in dosegal v treh letih izreden hektarski 
donos. Po lotu 1945 je bil upravnik okrajne dre- 
vesnice v Irigu in pokrajinske drevesnice v Be- 
ški, kjer je organiziral plantažno gospodarstvo 
na 500 hektarjih (breskve, hruške, slive, jabla- 
ne, višnje). 

Prim.: Prof. dr. France Adamič, Delež primor- 
skih Slovencev v jugoslovanskem sadjarstvu... 
Srečanja  (Nova Gorica),  IV/1969, 20, 26.      Brj. 

BRATAŠEVIC (BRATASSEWITZ, BRATASCHE- 
VITZ) Andrej, zdravnik, r. v Sv. Križu pri Vi- 
pavi 28. nov. 1751, u. ne/nano kje in kdaj. Gimn. 
obiskoval v Gor. (1763-70), lilo/.ofijo študiral v 
Lj. (1770-72), nakar je na Dunaju nadaljeval štu- 
dij lilo/olije in lizike (1772-74), nato pa študiral 
medicino (1774-79) in postal doktor medicine 
(1779). Nekaj časa je služboval kot ordinarij v 
splošni civilni bolnišnici na Dunaju, potem pa 
bil li/ik in vojaški zdravnik v varaždinskom ge- 
neralatu. V času avstrijsko-francoskih vojn se je 
sled za njim izgubila. Kot študent filozofije v 
Lj. je sodeloval v javnih disputacijah o mate- 
matiki (Tentamen publicum mathematicum... La- 
baci 1771) in o li/.ikalnih posebnostih ognja in 
svetlobe (Tentamen physicum de igne et luce... 
Labaci 1772), a v tisku je objavil spis: Expositio 
tenlamimim ac observalionum circa remedia 
morbosaue varios versantium... (Viennae 1779) 
kot  svojo inavguralno disertacijo. 

Prim.: Pohlin, 11; G. Pernhotler, Catalog der 
Bibliothek des Wiener medizinischen Doctoren- 
Collegiums, Wien 1881; F. Kavčič, LZ 1895, 600; 
M. D. Grmek, Starine JAZU, knj. 43, Zgb 1951, 
97-258, pod št. 35; P. Simoniti, Scriptores, enote 
23, 72, 120;  Dimitz, Geschichte, 187. 

Lc. 

BRATINA Franjo, izumitelj, r. 9. avg. 1886 na 
Ustjah pni Ajdovščini. Oče Franjo, kmet in tr- 
govec, mati Ivana Štrukelj. V družini 8 otrok. 
Na priporočilo Fr. Bajta, učitelja, ga je oče dal 
po osn. š. na Ustjah in Ajdovščini na gimnazijo 
v Lj. Po maturi (1906) študiral na Dunaju pravo, 
opravil nekaj izpitov in 1. rigoroz. Po vojni se 
preselil v Bgd, urej. Rudarsko-topionički vestnik. 
Pred prvo svet. vojno so bila leta, ko je bilo 
izumite! jstvo v zraku. Tudi B.-a je to zagrabilo, 
ker je imel izredne sposobnosti za nove rešitve, 
izume. Najprej se je s tovariši posvečal polju 
aviatike, bil Bloudkov prijatelj. Kasneje postal 
referont za hladilno industrijo Jsle. Delal je ve- 
liko na področju uvoza An izvoza. Dal je paten- 
tirati okoli 17 patentov, dva tudi v Nemčiji. B. 
je tudi zaslužen za to, da je Ajdovščina dobila 
prvo elektrarno. Od Nussbaumov je bil kupil 
objekte na Fužinah, kjer je kasneje začel pri- 
pravljati naprave (usmerjal vode Hublja, itd.). 
Med 1. svet. vojno na lj. gradu skupaj z Iva- 
nom Cankarjem, ki sta se tosno spoprijateljila. 
Z bratom Mirom sta povabila Cankarja na novo 
vino v Vipavsko dolino (ohranjena dopisnica 
Ivana Cankarja Miru Bratina, gloj CZD, kore- 
spondenca). 
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Prim.: ZZNT I,  142, osebni podatki  (razgovor 
v   Kamniku 1. dec.  1975); Mlm  1923, 203. 

Brj. 

BRATINA Janko, pripo- 
vednik in literarni zgo- 
dovinar, profesor, knjiž- 
ničar, r. 25. avg. 1882 na 
Otlici, u. 4. jan. 1920 v 
Lj. Oče Jernej, mizar, 
mati Ivana Krapež. Pri 
hiši se je rekilo pri To- 
niškovih, družina je bila 
številna m revna. Po osn. 
š. v domačem kraju je 

obiskoval nemško girmn. v Gor., kasneje U v 
Gradcu, kjer je dosegel doktorat iz slavistike in 
primerjalne filologije (proni, nov. 1908), jan. 1909 
pa je bil že nastavljen kot bibliotekarski prak- 
tikant v gor. licejski knjižnici. Službeno prisego 
je položil 7. apr. 1910. Istočasno z delom v knjiž- 
nici pa je poučeval slovenščino na gor. gimn. 
in na moškem učiteljišču. 16. nov. 1916 je bil 
imenovan za vojnega bibliotekarja v XI. avstro- 
ogrski armadi, kjer je ostal do 3. aprila 1918. Po 
vojni se je zaposlil v lj. licejski knjižnici naj- 
prej kot asistent, kasneje kot bibliotekar. Po 
20<lnovnem zdravljenju (od 14. dec. 1919 do 4. 
jan 1920) je umrl v lj. bolnišnici. B.-ova dejav- 
nost je šla v dve smeri: spočetka se je začel li- 
terarno udejstvovati, kasneje je prešel na lite- 
ramozgodaviinsko področje. Z literarno prozo se 
je poskušal že kot dijak in kasneje kot vsouči- 
hščinik. Pisal je (tudi pod psevdonimom Janko 
Filipovič Sorjunov) v PrimL, Mir, E, Glas na- 
roda, SN, SGos, še v P, DS, LZ in FoJ, Gorica, 
Dom. Teksti so krajše črtice, zgodbe aid novele, 
ki zajemajo snov iz domačega svota ali študen- 
tore/kega življenja, talko: Iz devete dežele, Ob- 
činski vodnjak, Moralist, Na ples, Mejnik (parvo 
tiskano delo), Francka, Gospod Hilari;, Naš pi- 
smonoša, Kozorepova povest, Mici, Po prvem 
izpitu, Preveč ljubezni, Zadnji dnevi filozofa Pa- 
deža itd. Edini daljši in tudi knjižno samostoj- 
no izdani tekst je povest iz domačega, otlišlcaga 
svota V znamenju miru (Gor. 1905). To je po- 
vest o »dobrom ljudstvu, z zlatim srcem pod 
trdo Skorjo«, kakor ga pisatelj sam označuje. 
Pripoved je pravzaprav zgodba srenje, vaškega 
kaleiktiva, ki se upira tlaki in krivičnim davšči- 
nam in vsakršnemu pritisku tuje gospode, so- 
cialna podoba probivailcev planote nad Vipav- 
sko dolino okoli 1750. Literarno ni posebno uspe- 

la, vendar je zanimiva /uradi drugotnega gradiva 
(etnogralskega). Literarno/.godovinske prispevke 
ima v DS, LZ (1905, 632-4) in v C. Pomemben 
je njegov bibliografski prispevek Goriško slo- 
vensko časopisje, bibliografska črtica (C 1915, 
340-4), dalje razprava Janez Svetokriški in je- 
zuit Segneri (C 1915). Podobno je obdelal bar- 
nabita J. M. Zbogarja iz Solkana, Franca Ksa- 
verja Gailičiča in še katerega. Pomagali je Karlu 
Strekilju pri zbiranju slov. narodnih pesmi. Ve- 
liko je objavil tudi kritik in recenzij. Furlanske 
narodne pesmi in drugo blago je objavil v FoJ. 

Prim.: Marijan Brecelj, Imeli smo jih... Kul- 
turno zgodovinski drobci iz ajdovske občine 6, 
Ajdovski tekstilec 1968; F. Dobrovoljc, B. J., Le- 
ksikon pisaca Jugoslavije, Novi Sad 1972, 332; 
Dr. J. B.: (nekrolog), Slovenec 1920 (8. jan.); 
osebna mapa v NUK; t Dr. J. B., UL 1920, 4, 4. 

Brj. 

BRATINA Pavel, publicist, duhovnik, r. 16. jun. 
1942 v Kamnjah v delavsko-kmečki družini. Oče 
Miroslav, mati Alojzija Bratina. Osn. š. v Kam- 
njah, nižjo gimn. v Dobravljah, gimn. na Srednji 
verski šoli v Vipavi, teologijo v Lj. Ord. 1970. Bil 
je med ustanovitelji revije 2000 (1969), od 1971 do 
1976 sourednik Družine (posebej rubrike Cerkev 
doma), od 1971 tudi član uredniškega odbora re- 
vije Znamenje in je sodelavec Cerkve v seda- 
njem svetu. V gornje periodične publikacije je 
prispeval vrsto zapiskov in razprav, ki obravna- 
vajo probleme pokoncilske Cerkve na Sloven- 
skem (Revija, nihanje in skupina 2000, O cerkve- 
nem davku in še kaj, Spolnost na razpotju, Raz- 

potja slovenskega kristjana danes, Albanija — 
dežela brez cerkva, Med protestantizmom in atei- 
zmom, Razpetost Cerkve na Češkoslovaškem, Sli- 
kar, ki je odkril zlato (o slikarju Williamu Cong- 
donu), Pred enim letom je umrl Jakob Ukmar, 
Razmišljanje o odrešenju naših dni, O teologiji 
kriianega Boga, Občestvo in napredek). 

Prim.: Krstne matice; Cerkev na Slovenskem, 
279; Družina 1970, s si.; SB 1969-; osebno sporo- 
čilo. 

Bij. 

BRATINA Stanislav, profesor in politični dela- 
vec, r. 24. aprila 1926 v Gor. Jožefu, bančnemu 
uradniku, in Lojzki Cohovin, poštni uradnici. Ži- 
vi v Gor. študiral v Gor. osn. š. (1932-37), gimn. 
in licej (1937-45); maturiral na slov. liceju (1948). 
Na trž. U študiral klas. filologijo in doktoriral 
1957. Službovanja: poučeval na nižji sred. š. v 
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Gor. (1951-56); na strok. š. (1953-54); na višji gimm. 
(1956-59); na učiteljišču (od 1959 dalje) in tudi na 
višji gimn. (1960-64). Politično se je udejstvoval 
v SDS (Slov. dom. skupnost) in bil njem pred- 
stavnik v vodstvu SDZ (tudi kot tajnik in pred- 
sednik). Bil je svetovalec Slovenske liste v gor. 
občinskem svetu (1961-75) in tudi občinski od- 
bornik (1968-70). Objavil več člankov v Demokr., 
KatG, KolGMD, IzvGor in v Utripih. Uredil je 
Urbanijevo knjižico Peter II. Petrovič Njegoš, 
Trst 1963 (19702). Ukvarja se tudi s (otogralira- 
njem (prim, objave slik v KolGMD 1971, 1973). 

Prim.: Vprašalna pola;  A.  Sfiligoj, pass,  s  si. 
na str. 79. 

R. K. 

| BRATINA Vaio, igralec, 
režiser, scenograf, gleda- 
liški organizator, r. 6. 
febr. 1887 v Idriji, u. 6. 
jim. 1954 v Lj. Osn. š., 
5 ra/.r. dovršil v Idriji, 
nato šel za trg. vajenca 

[ v Lj. k trgovini I. S. Be- 
nedikt. Leta 1904 se vpiše 
v Dramatično šolo in zač- 
ne nastopati kot hono- 

rarni statist. V letu 1905-06 je na Strokovni šoli 
za obdelavo lesa kot hospilant (izredni učenec), 
hodi na predavanja iz dekorativnega risanja, 
tehniško*konstrukt ivinoga risanja, modeliranja in 
dela v ateljeju. Toda šolo že v januarju 1906 za- 
pusti, potom ko je pri slikarju Grilcu veliko pri- 
dobil. Jesoni 1906 zapusti slov. gledališče in gre 
v Nemčijo ter ostane tam dve poletni in dve 
zimski sezoni brez sredstev, toda z izredno moč- 
no voljo. Pot ga je vodila skozi gledališča v Trie- 
nt, Essnu, Kölnu, Geri, Dussoldoriu, Osnabrii- 
cku, Detmoldu, Mdnchnu, Berlinu. V Osnabni- 
oku-Detmaldu bil celo angažhan in nastopal pod 
imenom Oto Dara. Ob vrnitvi se poda v Trst, 
kjer je tamkašnje slovensko gledališče postalo 
polpokliono. Tu dela od 1908-09 do 1911-12, ko se 
vrne k Slovenskemu Deželnemu gledališču v Lj. 
vendar le za ono leto. Leta 1913-14 dola na Koro- 
škem. V tržaško obdobje spada tudi B.-ovo delo 
za primorske podeželske odre; režira igre v Idriji 
(Kristanovega Samosvoja), na Cesti pri Ajdov- 
ščini (Ganglovega Sina), v Gorici pripravlja di- 
jaško uprizoritev Kralja ma Betajnovi, pa ga voj- 
na prehiti. Najprej so ga zaradi ovadbe vohun- 
stva zaprli ma lj. grad, potom pa vtaknili v vo- 
jašiko suknjo. Kot vojak prišol do Albanije, pa 

tudi v tem času ni opustil svojega poklica: or- 
gani/irai je razne diletantske prireditve, režiral, 
pomagal celo, da so v Gornji Radgoni snemali 
slov. narodne pesmi za arhiv na Dunaju. Po ob- 
novitvi slov. gledališča v Lj. leta 1918/19 je spet 
v Lj., vendar se že naslednje loto 1919/20 in 
1920/21 poda v Mrb., vmes pa vodi gledališče in 
dramatično šolo v Celju. Leta 1921-22 je uprav- 
nik, igralec in režiser v Mrbu, od 1922 do 1926 
pa ravnatelj Drame, igralec, režiser in scenograf 
v tem mestu. Eno leto (1926-27) je bil ravnatelj, 
igralce, režiser in scenograf Mostnega gledališča 
v Ptuju, naslednje leto spet v Celju, potom pa 
daljšo dobo (1928-1945) igralec, režiser in sceno- 
graf v Narodnom gledališču v Lj. Zadnjo sezono 
1945/46 pa je bil igralec, režiser in scenograf 
Slovenskega narodnega gledališča za Trst in Slo- 
vensko Primorje v Trstu. To loto je bil sicer 
upokojen, vendar v lotu 1948/49 reaktiviran in 
imenovan za upravnika Ljudskoga gledališča v 
Celju. B. je bil izredno plodovit igralec, saj je 
odigral nad 300 vlog brez ponovitev, v njegovem 
stalnom repertoarju so bili najbolj posrečeni 
karakterni ljudski tipi, bodisi iz domače kakor 
tuje dramatike. Posebno dobro je kreiral kmeč- 
ke tipe v ljudskih igrah Jurčiča, Finžgarja, Rem- 
ca, Alešovca. Igral pa je tudi Hamleta idr. Pre- 
cejšnjo B.-ovo nestanovitnost kaže že nenehna 
menjava krajev in gledališč. V prvih desetletjih 
je bilo to do neke mere razumljivo, ko je iskal 
in stremel, da bi se čim več naučil in čim več 
spoznal. Kasneje pa je bilo za marsikaj tega kri- 
vo dejstvo, da je s svojimi režijami in inscena- 
ci j am i proveč eksperimentiral, še posebej z ciks- 
prosionističnim gledališčem. Režiral in insceni rail 
je nad 80 iger, gostoval pa tudi v toliko krajih. 
V neki dobi je zagovarjal poizkus, naj bi tudi 
na slov. odre postavljali srbska in hrvaška dela 
v izvirniku, in prav tako, naj bi Srbi in Hrvatje 
igrali slov. dola v izvirniku. Načrt se mu ni 
uresničil. V zrelejših lotih je moral zaradi eko- 
nomskih razmer svoje načrte in zasnove ter kon- 
cepte podrejati vse bolj urejenemu in »uradni- 

škemu« gledališkemu načinu življenja in ustvar- 

janja, kar je terjalo od njega mnogo kompro- 

misov. Načrtno je tudi rad postavljal na oder 

izvirna slovenska dola mlajših dramatikov (Bevk, 

Remec L., Cerkvonik idr.). Iz njegovih organiza- 

cijskih prijemov v različnih gledališčih, posobno 

mariborskem, ptujskem in celjskem so kasneje 

zrasla poklicna gledališča. B. je tudi prevajal 

gledališka  besodila,  predvsem za  svojo porabo, 
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nukaj pa |ih je ludi objavil v Gabrščkovih izda- 
|ah. (pi ir. BcDv F., ČL- sta dva..., po R. Benedik- 
tu, Sovia/nik /ensk; oboje 1914). Pisal je tudi o 
gledaliških problemih in svoje spomine. (SlovJ 
1952, 13-19). Slika: SIT II, št. 11; IS 1926, 18, 13J. 

Prim.: SBL I, (Rime = Aloj/.ij Remec?); GL 
DLj 1937/38, 138; Repertoar; Janko Traven, V. B., 
GL DLj 1954/55, 110-23 s slikami; Pavel Rasbor- 
ger, Ob desetletnici smrti V. B., GL SNG Mrb 
1964/65, 149-52; SDL I; SGL I, 74-5; GLMgledlj. 
1956/57, 95, 98; Tabor 1925, 111, 3; J 1938, 109, 3; 
J 1937, 32, 7; GL D 1937/38, 18, 146-8; Mariborski 
večernik Jutra 1939, 39, 5; isti, 1938, 109, 2; Naša 
straža 1925, 35, 2; Marburger Zeitung 1925, 111, 5; 
Tovariš 1954, 30, 640; NRazgl 1954, 15, 14-5; GL 
Celje 1954-55, 2, 47-9; Janko Traven, LD 1954, 158; 
Lelja Rehar, Dvakratni pionir, Dan 1975, 10, 24-5. 

Brj. 

BRATINA Vojmir J., fizik, r. 21. febr. 1916 v 
Šturijah pri Ajdovščini. Živi v Torontu. Oče Jan- 
ko, profesor sJavistiike (gl. öl.), mati Viktorija, 
učiteljica. Po prvi svet. voj,ni se je družina iz- 
selila v Lj. Dovršil klas. gimn. v Lj. (1934) in 
nato študiral na oddelku za strojništvo na teh- 
nični fakulteti v Lj. in Zgbu, kjer je diplomiral 
za strojnega inženirja (1940); kasneje se je izpo- 
polnil na rudarskem oddelku lj. U in tu postal 
še inženir rudarstva (1943). Lektor na metalur- 
gičnom oddelku lj. U (1943-44). Leta 1945 je od- 
šel v emigracijo in študiral kemijo na U v Bo- 
logni (194547). Naselil se je v Kanadi (1948) in 
študiral fiziko kovin na U v Torontu (1951-54) 
ter tu dosegel čast doktorja (Philosophiae na- 
turalis Doctor) z doktorsko tezo o »titanu, naj- 
važnejši kovini pri gradnji veleraket«. Zdaj je 
zaposlen na znanstvenem raziskovalnem zavodu 
Ontario Research Foundation v Torontu, kjer 
vodi delo na Metal Physics Section. B. je pri- 
znan strokovnjak v mednarodnem fizikalnem 
znanstvenem svetu in član raznih strokovnih or- 
ganizacij; udeležil se je številnih znanstvenih fi- 
zikalnih kongresov in na njih sodeloval z refe- 
rati; napisal je veliko število znanstvenih član- 
kov, razprav in študij (iz fizike trdnih teles in 
kovin, o notranjem trenju v kovinah, o elastični 
in plastični deformaciji, o elektronski mikrosko- 
piji in nizki temperaturi, o feromagnetizmu itd.). 

Prim.: ZbSS 1966, 316 (s si.); Slovenska drža- 
va (Toronto, Kanada) 1. oikit. 1966, 4; podatki 
iz arhiva »Slovenian Research Center«, posredo- 
val dr.  Edi Gobec, ZDA. R. K. 

BRATOš Darij, profesor, r. 28. jul. 1920 v Trstu. 
Oče Rudolf, zidar, mati Ivanka Pahor. Osn. š. v 
Trstu in Mrbu, gimn. na Krku (maturiral 1941). 

Slavisliko na IjU študiral od 1945-50: Poučeval 
na realni gimn. v Šempetru pri Gor. (1950-57), 
nakar je postal ravnatelj in umetniški vodja Go- 
riškega gledališča (1957-63), direktor Doma šol- 
skih centrov (1963-72) in od 1972 spet pri PDG. 
Publicistično se je udejstvoval že kot študent 
na L); tu urejal Studentski list (1949), prav tako 
kasneje urejal GL Goriškega gledališča in vanj 
pisal (prim. 1959-60, št. 1; 1961-62, št. •), bil 
član uredn. odb. za Goriški zbornik I. in II. in 
za GL PDG. Bil je odg. urednik publikacije Moj 
koledar I (1963) in II (1965). Sestavil je repertoar- 
ni pregled, kronološki popis premier in ponovi- 
tev PDG od ustanovitve (1955) do sezone 1972-73 
(objava najprej v GL PDG 1973-74 št. 37, 40-41, 
44-45, potem v Živo gledališče II, 165-182). Za 
potrebe PDG je prevedel komedijo Achilla Saittc 
Mimo pravil (Non c'è regola, ahimè!). Režiral 
igro Medved Cehova (1958). 

Prim.: SB 1953; cit. Gl. listi dodaj še: 1971-72, 
št. 21; 2ivo gledališče II, 14, 16, 159; Dokumenti 
SNG 22, 179; Knii/nica 1966, 103, 124; osebni 
podatki. 

Brj. 

BRATOŽ Remigij, slikar, koncertni mojster vio- 
linist in solist, član O SNG Maribor, r. 10. febr. 
1904 v Pulju staršem, ki so bili iz St. Petra na 
Krasu (Pivke) doma. 2e od mladosti je stalno 
gojil slikarstvo in glasbo. Glasbeno se je izobra- 
ževal v Pulju, Brnu in Beogradu. Nižjo gimn. 
je začel v Pulju, končal pa v Brnu na Češkem, 
kamor je šla družina mod prvo svetovno vojno. 
Lota 1919 so se vrnili v iPulj, a so it. oblasti oče- 
ta kot zavednega Slovenca izgnale. Emigrirali so 
v Mrb, tu je obiskoval Glasbuno matico (učitelj 
violine mu je bil češki pedagog Trost). Leta 1921 
je prvič nastopil službo kot violinist na Roki v 
kinomatogratu, ki je predvajal name filme. Po- 
tem je postal potujoči glasbenik, ki je igral po 
lokalih večjih mest (do 1939). Po 1945 je postal 
koncertni mojster v oirkostru mrbO. Slikati je 
začel že zelo zgodaj. Kot ••••• je naslikal prvo 
olje: portret očeta. Tudi karikatura stoji čisto 
na začetku njegove poti: trinajstleten je kariki- 
ral kuharja v neki kavarni. Prvič je razstavil 
svoje karikature v Novem Sadu (1939 ali 1940) 
na pobudo inozemskega časnikarja. Kritika v 
jugoslovanskih listih je bila nadvse spodbudna. 
Zato se je začel intenzivno ukvarjati s slikar- 
stvom in 1940 razstavi! še v Mrbu (tu je kasneje 
priredil svoje razstave še v letih 1954, 1960, 1965, 
1971), Dubrovniku 1950 in Lj. 1969. Od leta 1945 
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sc redno udeležuje skupinskih ra/slav DLUS 
pododbor Mrb, čigar član je 1.11 v okviru kate- 
rega je razstavljal tudi v tujini (Lund 1962; 
Greenwich 1962, 1967; Passau 1967, 1968; Lindau 
am ßodeinsee 1968; Budysm 1968). Udeležil se je 
slikarske kolonije v Prilopu (1959), mednarodne 
razstave karikature v Montrealu 1966, Pannonie 
1967 v Murski Soboti. V svojem delu je pred- 
vsem kraj mar in slikar tihožitij. Zlasti močan 
pa je v karikaturi-portretu in spada med naj- 
boljše jugoslovanske umetnike te zvrsti. B. je 
prejel nagrado mrb. kulturne revije za življenj- 
sko slikarsko dolo (1964) ter nagrado na medna- 
rodni razstavi karikatur v Montrealu (1966). 

Prim.: Maks Kavčič, K B-evim 'karikaturam, 
N0 1950, 304 z rop rod.; Dušan Movi ja, R. B., GL 
Mrb 1960/61, 138-9 s si.; SGL I, 75; Migio. Re- 
migij Bratoš I Katalogi. Mrb 1971, ilustr.; ELU 1, 
490 (M. Zr. = Marjan Zadnikar); MSE 1, 213; 
SDL I, 75; Branko Avsenak, Migio, Salon Rotovž, 
Mrb 1971 (razstavni katalog); Maja Velrih, Bra- 
tož-Polajnko-Primožič, Umetnostna galerija Mrb, 
1975 (razstavni katalog). B • 

BRATUŠ Lucijan, slikar in grafik, r. 16. fobr. 
1949 v Vipavi. Oče Anton, soboslikar, mati Dora 
Renar. Osn. š. je obiskoval v Vipavi (1955-64), 
nato Solo za oblikovanje v Lj. ter ALU (1967-71; 
prof. Omersa, Sedej) in dve leti specialko pri 
Marijanu Pogačniku. Samostojno je začel raz- 
stavljati že v času rednega študija. Lota 1970 v 
Kranju (Galerija v Mestni hiši), 1971 v Kamni- 
ku (skupaj s Tomažem Perkom), 1972 v Nora Go- 
rici (skupaj z Negovan om Nemcem), 1973 v Ab- 
biategrasso (Galleria Shalom) in v Milanu (Gal- 
leria Camponuovo), Reggio Emilii. Isto leto še 
v Kostanjevici na Krki (litografije) in v Koncert- 
nem ateljeju v Lj.; leta 1974 v Hcrcognovcm 
(Dom JNA, stenske slike v vojaškem klubu, 
5x10 m), v študentskem naselju, Lj. (slike in 
grafika). Leta 1975 v Vipavi, Splitu in Zagrebu. 
V okviru raznih skupinskih razstav pa: 1970 
Losoire-z na Slovenskem, Slovenj Gradec; 1971-72 
Razstava likovne kolonije mladih, Ivanjica; 1971- 
72 Primorski likovniki (potujoča razstava: Piran, 
Senta, Subotica, Ilirska Bistrica); 1972 Mladi ju- 
goslovanski grafiki, Beograd (Dom omladine); 
Prvi trionale sodobne jugoslovanske grafike, Bi- 
tola; 1973 Primorski likovni umetniki; 1974 Beo- 
grad, Zadar, Westerbork; 1975 Kranj, Piran, Ka- 
towice,   Sombor,   Lj.,   Bitola,   Skopje,   Subotica; 
1976 Pćcs, Opole, Lahti, Ajdovščina, Treviso, Fer- 
rara, Lj., Clc, Videm, Prilep, Piran, razstava 
DSLU    v    Beogradu    in    Novem    Sadu.    Bratuš 

se ukvarja ludi z di olino grahko (voščilnice, eks- 
libiisi), z uporabno gialiko, kaligralijo, opremil 
visto kniig Ml) (Alojz Rebula: Divji golob; I. 
itd., opremlja knjige (A. Rebula: Divji golob; I. 
Pregelj: Tolminci). Izdal je mapo 12 graliönih 
listov Preobli ke (1975) sik upaj <s pesniško zbirko 
Franca Ćornigoja Vlažni žarki. Za svoje dose- 
don je dosežke je prejel študentsko Prešernovo 
nagrado ALU za grafiko (1969), nagrado na raz- 
stavi Likovne kolonije mladih v Ivanjici, odkup- 
no nagrado Kulturne skupnosti Slovenije 1973, 
1975 nagrado v Katovvicah, 1976 ex temp. Piran. 
Je član skupine 2xGO (od 1975). 

Prim.: Andrej Pavlovec, Skromna, olegamtina 
grafika, LD 1970, 12. nov.; Brane Kovic, Uspeh 
mladega grafika, PrimN 1973; Janez Me&esnel, 
Iskanje iin boj, Dolo 1973, 6. VIL; Tiillka Lavrič, 
LD 1974, 24. V.; Brane Kovic, Eiksprosivna Jiigu- 
raluka, PrimN 1974, 22, 10; Poter Kročič, Kronika 
pomembnejših dogodkov likovnega življenja Go- 
riške za 1972, Sreč 37-38, 58; Miljan Drobnjak, 
Racionalno doživljanje, Čuvar Jadrana, 1974, 15. 
X.; poleg itega predgovori v katalogih v lotu 
1972 (Marijan Tršar), 1973 (Milko Roner), 1973 
(Aleksander Bassin);   1975 in  1976 (Brane Kovic). 

Brj. 

BRATUŽ Andrej, prosvetni in politični delavec, 
publicist, r. 27. nov. 1936 v Gor., kjor tudi živi. 
Oče Lojze, glasbenik in narodni mučonec, mati 
Ljubka Šorli, učiteljica, pesnica. Osn. š. ter slov. 
gimn. in licoj (1946-54) v Gor. Maturira! 1954. Fi- 
lozofska fakulteta na U v Trstu (1954-58). Dok- 
toriral 1964 in dosegel habilitacijo iz slov. jezi- 
ka in slovstva v Trstu (1965) ter iz filoz., psiho- 
log, in zgodovine v Firencah (1969). Konkurz za 
filoz. in zgodov. na slov. š. v Rimu (1971). Služ- 
bovanja: na Tržaškem: strok. ind. š. na Opči- 
nah (1961-62) in v Dolini (1962-63), nižja srodnja 
š. v Nabrežini (1963-65). Na Goriškem: enotna 
srednja š. v Gor. (1965-68), klas. licej (1968-73) in 
učiti j. v Gor. (od 1973 dalje). Spisi: več člankov 
kulturne, narodne in politične vsebine v KatG 
in v SvSl; daljši prispevki v KolGMD in v 
ZbSS; važnejši članki: Haydn in slovanska na- 
rodna glasba (Slov. visokošolski zbornik, Gor. 
1957); Meditacije v Wormsu. Pogledi na evrop- 
ske dimenzije slovenstva (Sreč 1970, ponatis 
PiC, Lj. 1971); Simon Gregorčič e il suo mondo 
poetico (Inizi, Gor. 1972, št. 54, 62); Filosofi slo- 
veni del Goriziano, Inizi, Gor. 1975, št. 64, 42) ter 
Arte e ispirazione popolare nella musica slove- 
na (Iniziativa Isontina 1976, 67, 61-5). Na glasbe- 
nem področju beležimo kompozicije: za mešani 
zbor  (Jezus prihaja, Božična pesem, Velikonoč- 
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na), za žansikii zbor (Pesem s Krasa; priredba 
Venci belt), scenska glasba k igri Anuuilha »Ples 
talov« za klavir in klarinet. Vse razmnožene 
šapirografirano. Več prispevkov s področja glas- 
bene kritike. Javno delovanje: občinski svetova- 
lec SDZ v Gor. (1965-70); ponovno izvoljen 1970 
(mesta ni sprejeti); spat izvoljen 1975 na Misiti 
SSk. Clan vodstva SDZ in pmvi predsednik SLG 
in zatem SSk. Udeležil se je raznih mednar. zbo- 
rovanj: UIJDC (Union Inteinnaiüionaile des Jeunes 
Chrétiens Démocrates), jul 1958; Free Europe, 
Strasbourg  1962;  UIJDC, Berlin  1965. 

Prim.: Viprašallna poila; Sfiiligoj, pass, (s si. 
na str. 110). R. K. 

BRATUŽ Bogdana, gledališka igralka, r. 5. maja 
1934 v Gor. Oče Rudolf, mati Marija Fornazarič. 
Osn. š., nižjo gimn. in klas. licej obiskovala v 
Gor. (1940-53). Po maturi se vpisala na ••. 
1957-60 članica Slov. nar. gled. v Trstu. 1960 se 
poročila z gled. igralcem Antonom Petjejem. 
1960-70 članica Slov. nar. gled. v Mrb., od 1970 
članica SSG v Trstu. 1968 prejela nagrado mesta 
Maribor za igralsko-recitativni delež pri Cankar- 
Čehovom recitalu kot najboljšo igralsko stvari- 
tev leta. V važnejših vlogah nastopala na radiu 
in RTV. Sodeluje pri RAITrstA. Od 1972 vodi 
tečaj za govorno in gled. vzgojo na slov. srednji 
š. Srečko Kosovel na Opčinah. V sezoni 1974-75 
pripravila recital Kosovelove poezije. Najbolj 
zanimive like je ustvarila v vlogah naivk, lju- 
bimk, negativnih junakinj in karakternih žensk. 
Pomembnejše vloge: Tereza (Primorske zdrahe), 
Gigi (Gigi), Dunja (Zločin in kazen), Varja (Ce- 
šnjov vrt), Luila (Duchman), Regine (Strahovi), 
Eliza (Tri četrtine lune), Mari (Liliom), Roma 
(Dva bregova). 

Prim.: Vprašalna pola; D.M., Priznanje Bog- 
dani Bratuževi, v GLMirb 1968/69, 12, SGL I. 
str. 75; Dan 1975, 4, 24 s si. L. B. 

BRATUŽ Damijana, pianistka, glasbena pedago- 
ginja, r. 31. jul. 1927 v Biljah pri Gor. kavairnar- 
ju Rudolfu in Mariji Fornazarič. Obiskovala osn. 
š. v Gor. v zavodu Notre Dame, do 1945 it. 
gimn.4ic, 1945-46 pa slov. klas. lic. v Gor. Po 
maturi 1946 nadaljevala glasb, študij na trž. 
kons. G. Tartini. Tu diplomirala iz klavirja. 
1949-50 se izpopolnjevala v Salzburgu (Mozar- 
teum), 1955 pa v Parizu (Ecole Normale de Mu- 
sique). Od 1958 nadaljevala študije v ZDA na 
St. Louis Institute of Music (1958-59) in na In- 
diana  University  (1959-65),  kjer  je  tudi  dosegla 

doktorat. Z glasb, pedagoškim delom začela že 
1947 pri GlasbM v Gor., do 1956 poučevala pri 
GlasbM v Trstu, 1965-66 v ZDA na Kansas State 
Teachers College of Emporia, nato prof, klavirja 
in klavirske literature na University of Western 
Ontario v Londonu v Kanadi. Za trž. radio pri- 
pravljala serijo otroških oddaj, med bivanjem 
v ZDA imela recitale, radijske oddaje in koncer- 
te s spremljavo orkestra; kot pianistka in pre- 
davateljica je obiskala številna središča v Ka- 
nadi. Glasbena vzgoja mladine je poglavitni cilj 
njenoga delovanja. V amg. je napisala delo The 

Folk Element in the Piano Music of Béla Bar- 
tok (University Oklahoma 1976) ter knjigo Ex- 
change visitor in the Midwest. 

Prim.: Vprašalna pola; Ciilanšok] Riado], Pia- 
nistka D. B., TT 1956, 47, 9 s si.; D. B., pianistka. 
Koncert v Trstu 6. okt. 1951, Trst 1951, (4) str. 
s si. L. B. 

i BRATUŽ Jožko, kulturni 
dulavec, vzgojitelj, r. 13. 

Man. 1896 v Gor. delavcu 
Francu in Mariji Simčič, 
u. prav tam 29. dec. 1944. 

[ Od 1902-1906 je obisko- 
| val c. k. deško vadnico 

v Gor. in zatem gimn. 
(1906-1914) z odlično ma- 
turo. Ko je obiskoval 
VII. in VIII. gimn., je 

prebival kot prefekt v Slov. Alojzijevdšču. Po 
maturi stopil v bogoslovje: I. letnik v Gor. (1914- 
15), II. v Stični (1915-16). Zaradi bolezni je izsto- 
pil in živel z družino v Gor. do it. zasedbe v 
avg. 1916. Takrat je vse preostalo gor. prebival- 
stvo moralo iti v notranjost države. Bratuževi 
so živeli najprej v Viareggiu, potom pa v pokra- 
jini Campobasso. B. je bili medtem nekaj časa 
prefekt v semenišču v Vidmu. Proti koncu 1918 
so se begunci začeli vračati domov. B. je brž 
vstopil kot tretjeletnik v gor. bogoslovje (1918-19) 
in kot četrtoletnik na Ij. teološko fakulteto (1919- 
20). Ker pa je bil prehudo tenkovesten, se ni dal 
posvetiti v duhovnika. 1923 se je v Gor. spet odprl 
slovenski dijaški zavod Alojzijcvišče. Bratuž je 
postal najprej prefekt (1923) in nato vodja. Dne 
28. oktobra 1930 je goriška prefektura raz- 
pustila upravni odbor Alojzijevišča in imenovala 
za prefoktumega komisarja it. duhovnika Mar- 
celina Antoninija (24. jun. 1931). B. je moral za- 
vod zapustiti. Nadškof ga je imenoval za prof. 
grščine,   petja   in  slovenščine  za  it.   gojence  v 
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nadškof, gimn. v malom semenišču v Gor. Po 
vstopu Italije v drugo svetovno vojno je nad- 
škol Margotti prosol'ü malosenioniščnike v Vi- 
dom m B. je izgubil tudi to službo (jun. 1940). 
Nato se je do smrti preživljal z zasebnimi lek- 
cijami. B.<vo delo je bilo izredno plodovito na 
treh področjih. Imel je prirojene močno poudar- 
jene vzgojiteljske sposobnosti. Pod njegovim 
vodstvom je Alojzijevišče zaslovelo v vsej deželi 
kot odličen vzgojni zavod; kot profesor je žel 
lepe uspehe. Bil je znamenit kot pevec solist 
(tenorist), zato so ga vabili na izredne cerkvene 
slovesnosti v mestu in po vaseh. Veliko zaslugo 
ima kot sourodniik štirih cerkvenih pesmaric, ka- 
tere je izdala GMD (Božji spevi, 1929; Gospodov 
dan, 1930; Svete pesmice, 1932; Zdrava Marija, 
1933) — podpisan je samo na drugi — in ljudske 
pesmarice Barčica (1933); na tej ni podpisan. S 
sodcl. Lojzeta Bratuža je zbral in prir. zbirko 
besedil pasmi, ki so izšle v iknjiižicti Barčica 
(1933). Bil je odbornik (blagajnik) GMD od 
njene ustanovitve do 1944. Bil je pa tudi spod- 
bujevalec in mentor pri začetnem pesnjenju 

Ljubke Sanlijeve. 

Prim.: NadškAGor (semenišče); ZbsvP 1924, 
37; KolGMD 1946, 61-62 s si.; Slovensko Alojzi- 
jevišče v Gorici, 7(Motintca, Gor. 1961, pass.; A. 
Rebula, Za grščino zvoni, KolGMD 1963, 43-45; 
Kiliinec, GMD, 188-89; A. Rebula, Gorje zelenemu 
drevesu, 1971, 36-41; Slovensko Alojziijevišče v 
Goniči, ob 804etnioi, Gor. 1972, 17-21 s si.; Ljubka 
Šonli, Izbrane posimi, Gor. 1972, 152-53; C. Me- 
deot, Lettere da Gorizia a Zatičina, Udine 1975, 
pass.; GorL 1945, 1, 3; 2, 3. 

Ur. 

BRATU2 Ljubka gl. SORLI Ljubka. 

BRATUŽ Lojze, sklada- 
telj, zborovodja, organist, 
r. v Gorici 17. febr. 1902, 
u. prav tam 16. febr. 
1937. Oče Franc, delavec, 
mati Marija Simčič. Osn. 
š. (1908-1913) in pripravni- 
co za sred. š. (1913-1914) 
je obiskoval v Gor. Ob 
začetku vojne z Italijo 

1(24. maja 1915) je preki- 
nil šolanje. Družina je ostala v Gor. do it. za- 
sedbe v avg. 1916; nato so jih odpeljali v be- 
gunstvo v notranjost Italije. Sest mesecev so bili 
v Viareggio, nato v Roteilo (Campobasso). Po 
vojni je B. obiskovali dveletni učiteljski tečaj in 

napravil 1920 usposobljenostmi izpit (maturo). 
Potem je služboval kot učitelj v Smartnem pri 
Kojskom (1920-21), v Solkanu (1921-22), v Batujah 
(1924-28) m v Manoppolla (Pescara 1928-29). V lo- 
tili 1922-23 je bil pri vojakih v Veroni. L. 1929 
mu je nadškol Sedej ponudil mesto profesorja 
glasbe na nadškolijski gimn. v malem semeni- 
šču v Gor. Ker je konec tega leta dobil policij- 
ski opomin (amonicijo) in bil zaprt, je moral 
semenišče zapustiti. Dobil je službo pri vodstvu 
tovarne orgel »Cecilija« v Gor. Leta 1930 ga je 
nadškol Sedej imenoval za nadzornika cerkve- 
nih pevskih zborov na Goriškem. Taiko je urad- 
no obiskoval pevske zbore na podeželju, jih uril 
in orglal pri slovesnostih. B. je v krajih, kjer 
je služboval kot učitelj, nastopal tudi kot orga- 
nist, pevovodja in kulturni delavec. Prosvetno 
in zlasti glasbeno dejavnost je razvijal posebno 
v lotih 1922-1927, ko se je PZGor raztegnila od 
Rablja do Devina. Ob državnozborskih volitvah 
1921 je izjemoma nastopil tudi v politiki; govo- 
ril je na raznih volivnih shodih. Pri prosvetnem 
društvu Mladika v Gor., ki je bilo ustanovljeno 
18. febr. 1923, je vodil pevski zbor do uradnega 
razpusta društva 5. akt. 1927. Mogočni pevski 
zbor Mladike je izivodel vrsto koncertov v Gor. 
in nastopal pri izrednih cerkvenih slovesnostih 
in na božjih poteh: na Sv. Višarjah, Mengorah, 
v Kanalu, v Logu, Obcrsljanu. Na željo prijate- 
lja C. A. Seghizzija, da bi mu nasledil kot orga- 
nist in pevovodja v gor. stolnici, je bil neikaj 
časa dirigent it. pevskega zbora v stolnici. V 
nedeljo 27. dec. 1936 so ga po maši v Podgori 
pri Gor., kjer je njegov zbor pel slov. pesmi, 
fašisti prisilili, da je pil strojno olje, pomešano 
z bencinom. Za posledicami toga nasilja je pol 
drugi mesec pozneje umri. B. je s svojimi sklad' 
baimi sodeloval v zbirkah: Jubilate Deo, advent 
ne in božične posmi za moški zbor (Gor. 1931) 
Cantate Domino, postne in velikonočne pesmi 
za moški zbor (Gor. I. izd. 1931, II. izd. 1932) 
Laudate Dominum, zbirika masnih pesmi za mo- 
ški zbor (Gor. 1932); Stiri velikonočne pesmi za 
mešani zbor (Gor. 1934); 6 Ecce sacerdos mag- 
mis, posvečenih gor. kmozu in nadškofu Cainlu 
Margottiju ob njegovem prihodu v Gor. 1934; 

20 Tantum ergo ad quattuor voces inaequales 

(Gor. 1934) je ur. Vinko Voclopivec. Izšle so pri 

KatK ali pa v samozaložbi. B. je sodeloval tudi 

pni pesmaricah Božji spevi (1929), Gospodov dan 

(1930) • Zdrava Marija (1933). V samozaložbi 

je B. izdal sledeče skladbe: Ena lučka, božična 
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pesem za dvoglasmi žemki zbor, besedilo zložil 
Stanko Stanič (Gor. 1931); Deleča sveto, Pot bo- 
žičnih posnii za dvogilason ozir. mešani zbor na 
besedila Ljubke Sorlijovo (Gor. 1932); Dve na- 
grobnict za ženski zbor (Gor. 1934). V Lj. jo 
1939 izšla zbirka Dvanajst obhajilnih pesmi za 
mešani zbor. Izdaji je tudi nekaj posameznih 
pesmi in hanmoaiizacij ljudskih svetnih napevov, 
predvsem ruskih. Slovensko ljudsko Kaj pa de- 
lajo ptički sta Kraniale in Tome sprejela v Slo- 
vensko pesmarico (Moh. 'družba Celje 1963). Ne- 
kaj skladb je še v rkp. Njegove skladbe, števil- 
ne za tako kratko in razbito življenje, razode- 
vajo B. kot samoniklo in obetavno umetniško 
osebnost. Odlikujejo se po nemirnem iskanju 
novega, polnejšega in globljega izraza, po pogo- 
stem menjavanju ritma, bolj v skladu z občut- 
ljivim dojemanjem tekstne pesniške vsebine, po 
pogosti rabi mehkejših in temnejših molovih 
akordov, bližjih avtorjevemu osnovnemu dušev- 
nemu ••••••••••••. Značilna je v tem pogledu 
njegova navezanost na rusko narodno pesem. 
Pisal je večinoma cerkvene skladbe za zbor ali 
za glasove in spremljavo orgel ali harmonija. V 
dobi fašističnega terorja, ko je preživljal odra- 
sla leta, so namreč na Primorskem mogli de- 
lovati le cerkveni zbori. V glasben» zgodovini na 
Goriškem mod obema vojnama stoji ob Vodo- 
pivou, KJomeLu in Laharnarju. Psevdonimi: Loj- 
ze B. Sočeniko; Al. B. Sočeriko. 

Prim.: R. Bodnarik, Mladika, JMm 1930, 47-52; 
PonS 1937, 11.1. in 22.2.; S 1937, 19.2. in 24.2.; 
J 1937, 23. 2.; R. Bodnarik, Cisti žrlvi svetal sipo- 
miim. Groblje 1937; Soča 1947, 19.2.; SlovPrim 
1947, 20.2.; KatG 1957, 21.2.; KololcMD 1957, 120 
s sil.; M(Trst) 1967, 31 s si. in 1970, 190 s si.; 
Stanko Trobina, Slovenski cerkvami skladatelji, 
Mrb 1972, 194; L. Sorti, Izbrane pesmi, 1973, 145- 
169; KolGMD 1974, 117-118; M(Trst) 1957, 1, 8 s si.; 
Jane/. Hladnik, Ob grobu L. B., 1937, 19, 6; podat- 
ki  B.-eve /.ene Ljubke Sorlijeve. 

Har. 

BRATUž Lojzka, javna delavka, r. 19. jun. 1934 
v Gor. Oče Lojze, učitelj in glasbenik, mati 
Ljubka Sorli, učiteljica. Osn. š. v Gor in Tolmi- 
nu, sr. š. v Gor. in pt. maturirala na klas. gimn. 
1952 ter na učit. 1953. Doktorat 1967 iz modern. 
leposlovnih ved na U v Trstu. Od 1953 dalje 
poučuje na slov. sr. š. v Gor. in v šol. 1. 1975/76 
tudi slovenščino na fakult. za tuje jezike na U 
v Vidmu. 1945 je začela orglati in učiti otroški 
zbor v Tolminu. Od 1950 vodi v Gor. ž. zbor Mar. 
družbe. Deluje v raznih prosv. organizacijah na 

Goriškem; je odbornica v Slavističnem društvu 
/a Tržaško in Goriško. Sodeluje pri š. rad. od- 
dajah. S sodelavci sestavlja slov. berilo, 3. zve- 
zek, /,.i višje sr. š. Sodeluje pri PSBL. 

Prim.:   Vprašalna   pola;   Slov.   beseda,   Buenos 
Aires  1953, 125. 

M. P. 

BRATUŽ Rudi (Rudolf), javni delavec, r. 9. 
sept. 1896 v Gor., živi v Londonu (Ontario, Ka- 
nada). Oče Jakob je bil pek, mati Marija Čer- 
nigoj. V Gor. je obiskoval osn. š. in učiteljišče, 
ne da bi ga dokončal. Med prvo svetovno vojno 
vojak in ujetnik v Odesi. Po povratku domov 
se je poročil z Marijo Farnazarič iz Bilj (1923) 
in odprl kavarno v ulici Mameli v Gorici, 
ki je zlasti po drugi vojni postala zbirališče 
slov. meščanov in še posebej izobražencev. Leta 
1941 je bd za dobo 11 mesecev interniran v Ur- 
bisagli pri Macerati in 1945 zaprt v Lj. Vključil 
se je v SDZ in bil na prvih svobodnih občinskih 
volitvah 5. sept. 1948 izvoljen v gor. občinski 
svet. Tu je neustrašeno nastopal za spoštovanje 
pravic gor. Slovencev. Izvoljen je bil tudi v gor. 
pokrajinski svet (1951). Ponovno je bil izvoljen 
v občinski svet (1952-56). Pri občinskih volitvah 
1956 je B. kandidiral na Listi neodvisnih Slo- 
vencev <LNS) in bil tudi izvoljen. Lota 1968 se 
je z zono izselil v Kanado. 

Prim.: Dopisovanje;  Sfiligoj, pass,  (na str. 49 
slika). 

L. B. 

BRATUŽ-KACJAN Ileana, sopranistka, koncer- 
tantka, i. 23. dec. 1932 v Trstu. Oče Franc, banč- 
ni uradnik, mati Slavica Pahor. Osn. š. in nižja 
gimn. v Lj. (1939-50). Nižja in sr. glasbena š. ter 
operni studio pri Akademiji za glasbo v Lj. 
(1951-58). Od 1953 je stalna članica in solistka pri 
Komornem zboru RTV-Lj. Udcjstvujc se pri 
komentiranih koncertih za š. mladino od osn. š. 
do konca gimn. Nastopala je na številnih kon- 
certnih odrih v Jsli, Svici, Italiji, Avstriji in 
Franciji. Snemala je na raznih j slih radijskih 
postajah, pa tudi v Trstu, Lj., Baslu, Ženevi in 
Clcu. Na jslem državnem tekmovanju v Zgbu 
je dosegla II. mesto (1959), na pevskem tekmo- 
vanju v Toulousu je prejela srebrno medaljo 
(1960), na mednarodnem tekmovanju v Ženevi si 
je osvojila I. mesto (1961). Njen koncertni re- 
pertoar obsega operne arije, oratorije, kantate 
in pesmi jslih in  tujih avtorjev.  Njeni nastopi 
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grščine (1807). Kot sinodalni izpraševalce je bil 
dokazujejo »izreden smisel za interpretacijo ra- 
znih slogov... S polnim, mehko obarvanim in 
kultiviranim glasom dosega vse odtenke med 
na j nežnejšo liriko in najsilnejšo dramatičnost- 
jo.« (PrimN) 

Prim.: Vpraš   pola;  PDk  1968, 6. 10.;  Delo  1973, 
21.2.  in  1976,  11.6. 

L. B. 

BRAUNIZER  DE  BRAUNTHAL Jožef  Benedikt, 
šolnik, trž. prost, gubemialmi svetnik, r. 16. jul. 
1760 v Kanalu ob Soči, u. 23. nov. 1844 v Trstu. 
Šolal sc je najbrž v jezuitskem kolegiju v Gor.; 
bogoslovne študije je opravil kot gojenec Ger- 
manska v Rimu in v Paviji, diplomiral dz teoio- 
gije in corkv. prava. Ord. 21. avg 1785. Vrnil se 
]'c v Gor. in bil žpik v vasi Terzo (1788), a kmalu 
se je posvetil šoli: učitelj na gor. normalki ter 
prof. I. in II. razr. humanistične š. (1789), ki so 
jo po izgonu jezuitov vodili piaristi; prof. ver- 
stva na gimn. in filozofiji (1805) ter začasni prof- 
član škofijske izpitne komisije za »generalne iz- 
pite« (1807-1819). Ob ponovnem odprtju bogosl. 
somonišča v Gor. je postal prof. cerkv. prava in 
zgodovine (1818). Deloval je tudi v dušnem pa- 
stirstvu: duhovni pomočnik v rodnom Kanalu 
(4 lota), žpk. pri Sv. Ignaoiju v Gor. (1809-1819). 
Tu je zelo pospeševal cerkv. petje in glasbo. 
Nadškof Walland ga je imenoval za častnega ka- 
nonika stolnega kapitilja. Bil je član Kmetijske 
družbe. Ko je njegov prijatelj Anton Leonardis, 
dekan v Ločniku, postal škof v Trstu (22. marca 
1821), se je tudi B. preselil v Trst, postal stolni 
prost in izdatno pomagal škofu Leonardisu pri 
škofijskem vodstvu. Po škofovi smrti je kot ka- 
pitulami vikar sam vodil trž. škofijo (1830-1832). 
Zatem je bil desna roka novega škofa Matevža 
Ravnikarja. Vse do smrti je bil prost, konzist. 
svetovalec in prosinod. spraševalec. B. je užival 
v Trstu velik ugled. Cesar ga je imenoval za c. 
kr. gubennialnega svetovalca v Zadru (consilia- 
rius gubornailis in Zara) ter ga odlikoval z dvor- 
no diplomo z zlato kolajno. V vsej tirž.Jkopr. ško- 
fiji je imel podobno diplomo samo še škof Rav- 
nikar. B. je zelo zaslužen za razvoj govorjene in 
pisane slovenščine na Goriškem. Bil je eden vo- 
dilnih članov gor. škofijske komisije pri splo- 
šnih izpitih, ki so jih morali opraviti duhovniki, 
če so se hoteli udeležiti natečajev za razpisane 
službe bogoslovnih prof., kanonikov, župnikov in 
katehetov na javnih š. Kot strokovnjak za slo- 

venski jezik je B. ustno spraševal slov. kandi- 
date, popravljal in redoval slov. pisane naloge. 
Bili so prav ti izpiti, ki so odločno prispevali k 
tomu, da so slov. duhovniki na Goriškem napre- 
dovali v enotnejši, slovniško bolj pravilno pisa- 
ni in govorjeni slovenščini. To pa je spet močno 
vplivalo na razvoj ljudske govorice v deželi. Med 
slov. izpitnimi sestavki, katere je B. ocenil 1811, 
je bil tudi govor ročinjskega vikarja Valentina 
Staniča. Zdi se, da je bil prav B., rojak iz Ka- 
nala kakor Stanič, ki je vplival na škofa Wal- 
landa, da je Staniča poklica] za kanonika v 
Gorico. 

Prim • NadškAGor, arhiivali je; SomatGor 1843, 
2; 1845, 27; šomaitTrsit 1826, 1831; trž, Necroilogiio 
diocesano 101; Osservatone Triestino 1844, 576; 
Kociančič, H i sit Som. 14, 16; KoilGMD 1974, 172; 
Valentin   Stanič,  Gor.   1972,   171. 

R. K. 

BRAVNICAR Gizela roj. Pavšič, baletna solistka, 
koreogralka, r. 20. lebr. 1908 v Trstu. Od leta 
1927 do 1952 članica lj. O, od 1952 pa do 1964 
ravnateljica (istočasno tudi vzgojiteljica in pro- 
lesorica) Srednje baletne šole v L j., kjer ji je z 
vztrajnostjo uspelo, da je ta šola dobila ustre- 
zne šolske prostore. V Lj. je absolvirala trgov- 
ski tečaj, istočasno pa se privatno učila baleta 
pri Tul jakovi in Golovinu. Spočetka je bila an- 
gažirana kot baletna zboristka, od 1933 pa je 
plesala vrsto solističnih vlog, med njimi: najprej 
v Švarovem Valse interrompue, nato naslovne 
vloge v baletih Začarani ptič, Šeherezada (dve 
različni koreografiji) in Marenka. Bila je Baleri- 
na v Potniški, Japonka v Punčki, Deklica v Me- 
tuljčkih Schumanna, Deklica v Polovskih plesih; 
solistične vloge odigrala še v baletih Pierctin 
pajčolan, Bolero, Mandarin (Mozart), Diptihon 
(Ko/ina), Cekin ali gosli ter nastopala v operah 
Gioconda, Sabska kraljica, Faust, Thais, Carmen, 
Baletnem večeru slovenskih skladateljev. Naj- 
bolj so ji ustrezale izredno ženstvene vloge, ki 
jih je podajala z nežno krhkostjo in zavestno za- 
peljivostjo, ko se je z njimi docela poistovetila. 
Ustvarila je tudi koreografiji /a Shakespearove- 
ga Romea in Julijo ter Klabundov Krog s kredo. 
Njena najvidnejša vloga je bila v drugem deset- 
letju lj. baleta. 

Prim.: GLLjO 1938/39, 17; 1943/44, 13; 1960/61, 
str. 256; s si. 1967/68, št. 1; Ballet Yougoslave, 
Bgd 1958, 41-2; Repertoar, enoti 1586, 4958; Petde- 
set let slovenskega baleta, Lj. 1970, str. 4, 8, 14. 
22-4, 28, 63; SGL I, 76; MSE I, 213; Delo 1973, 
23. jun.; 18. maja, 8., 15. in 22. jun. 1974; Marija 
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Vogelnikova,  Sodobni   ples   na  Slovenskem,   Lj. 
1975, 83, 102-3, 167-168, 185, 189, 198, 200, 204-5. 

Brj. 

BRAVNICAR Matija, skladatelj, •. 24. fobr. 1897 
v Tolminu. Oče Franc, mati Marija Leban. V 
Gor. dovršil učit. in študiral glasbo pri Karlu 
Sancinu in Josipu Michlu, kompozicijo pa pri 
Mariju Kogoju in na konscrvatariju v Lj. (S. 
Osterc), kjer je 1932 diplomiral. Bil je član or- 
kestra lj. O (1919-1945), direktor AG v Lj. (1945- 
1949), načelnik oddelka za glasbo pri DZS (1949- 
1952), preds. DSS (1949-1952) in preds. Zveze jsl. 
skladateljev (1953-1957). Od 1952 je prof, kompo- 
zicije na Akademiji za glasbo, od 1951 urednik 
SGR. Bojeva glasbena ustvarjalnost je zelo plo- 
dovita. Oilkesitralna dela: Tri simfonije: I. (1947), 
II. (1951), III. (1956); Suanada (1931); Slovenska 
plesna burleska (1932); Slavicus Hymnus, slav- 
nostna uvertura (1931); Kralj Mat jal, uvertura 
(1932); Divertissement, za godalni orkester in 
Marò (1933); Belokranjska rapsodija (1939); 
Simfonična antiteza (1940); Kurent, simfonična 
pesnitev (1950); Plesne metamorfoze (1955); Mar- 

cia Rondo (1960); Koncert za violino in orkester 
(1962); Koncert za rog in orkester (1963); Kon- 
cert za violino in orkester (1964); Koncert za 
rog in orkester (1964); Fantasia rhapsodica za 
violino in orlkesiter (1967). Komorna dela: Kvin- 
tet za pihala (1933); Trio za pihala (1933). Soli- 
stično inistruimemitalna: Za violino An klavir: Tan- 

go mouvement (1936); Bagatelle agitée (1937); 
Danse, improvisation (1938); Berceuse interrom- 
pue (1940); Elegia nocturna (1940); Fantazija 
(1942); Suonada in modo antico (1949); Mladi 
koncert an t (1954); Dialog, za. violončelo in Ma- 
vì r (1965); Sonata, za violino (1966); Etudes et 
Caprices, za klavir (1951); Deset komornih skladb 
(1952); Album za mladino (1953); Allegro scher- 
zoso. - Vokalna: Kanitata Hlapec Jernej in njego- 

va pravica iza soliste, zbor in veliki orkester. 
Samospevi: Žalostinka, Sest Kajuhovih, Jesen- 
ska elegija in dirugti. Zbori: Folija hišica, Moj 
očka je rudar. Opere: Pohujšanje v dolini Sent- 
flor fantki (1930); Hlapec Jesne j in njegova pra- 

vica (1941). Značilnosti: V dramskih detlih se B. 
približuje tipu oratorijske opere. V simfonična 
dela vnaša slovenske folklorne elemente in se s 
tem loči od glasbenega kozmopolitizma. Zaradi 
te svoje opredeljenosti rad sega po tekstih o 
preteklosti slovenskega naroda, čeprav okspre- 
sionist, se izogiba absolutni glasbi; bližji mu je 
programski koncept. Oblikovno je jasen, logičen 

in dosleden. Nagrade: Na konikurzu Slov. filhar- 
monije 1932, I. nagrada (Slavnostna uvertura); 
nagrada Dramatičnega društva (opera Pohujša- 
nje v dolini Šontflorjamski); banovinska nagrada 
(opera Hlapec Jernej in njegova pravica); na 
kankur/u Zveze jugoslovanskih skladatoljov I. 
nagrada (Simfonična antiteza). S kritikami kon- 
certov sodeloval v revijah (prim. Maska 1920-21, 

119-22). 

Prim.: L. M. Skerjanc, Od Bacha do Šastaiko- 
viča. Cankarjeva založba v Lj. 1959; Dragotin 
Ovatto, Stoletja slovenislke glasbe. Cankarjeva 
založba v Lj. 1964; Ciril Cvetko, Opera in njeni 
mojstri. Mlad. knjiga v Lj. 1963; Muzička enci- 
klopedija (Ldksitagrafski zavod FNRJ); Kom- 
pozitori i muzički pisci Jugoslavije (Savez kom- 
pozitora Jugoslavije 1968); Prijatelj 1940, 6, 232, 
1 intervju napisali Ivo Peruzzi; Matija Bravničar, 
Avtobiografska skica, Nsd 1972, 4, 329-32 s si.; 
Miran Sattler, M. B., Dnevnik 1972, 42, 5 s si.; 
Jo/e Sivec, M. B., NRazgl 1972, 5, 145; M. B. 70- 
letnik, Delo 1972, 52, 6 s si.; SPor 1957, 51; LdP 
1957, 50; SGR 1957, 4, 39-40; SGL I, 76-7; Letopis 
SAZU 25, 1975, 77-9 s si. + bibl.; SB 1945-; MSE 
I, 213 s si. Har. 

BRAZ Valter, strokovni pisatelj, lektor za nem- 
ški jezik, r. 3. febr. 1914 v Trstu. Realno giimn. 
obiskoval v Celju in Lj. (maturira! 1933). Na lj. 
U je študiral nemščino (diplomiral 1937). Kot 
profesor je služboval na meščanski š. v Šošta- 
nju (1939-40), nato na meščansikj v Mrb. in prav 
tam tudi na klasični gimn. (do aprila 1941), od 
1944 pa na lj. srednjih š. Delegat na gimn. v 
Ptuju (junij 1945), ravnatelj nižje gimn. v Logat- 
cu, od sept. 1951 profesor na srednji š. za turi- 
zem in gostinstvo v Lj. in nato v gostinskem 
šolskem centru do okt. 1961. Od tedaj lektor za 
nemški jeziik na oddelku za germanistiko filo- 
zofske fakultete lj. U. Strokovno se je izpopol- 
njeval na Deutsches Institut für Ausländer v 
Berlinu (1935-36), na Wiener Hoohschulkurse na 
Dunaju (počitnice 1953), udeležil se je seminarja 
za tuje jezike v Bgdu (1961), enomesečnega se- 
minarja za germaniste v Weimarju (1964). Poleg 
rednega dola je njegova pozornost veljala teča- 
jem za izobraževanje odraslih, delu pri dopisni 
š. v Lj. Bil je v letih 1957-65 vodja nemškega 
strokovnega aktiva v lj. okraju in pomožni sve- 
tovalec za nemški jezik pri Zavodu za prosvetno- 
pedagoško službo OLO Lj. Prav tako je bil stro- 
kovni sodelavec pri Zavodu za napredek šolstva 
SRS ter izpraševalec za nemški jezik piri stro- 
kovnih profesorskih izpitih. Od 1962 je član 
upravnega odbora Društva za moderne tuje je- 
zike in souredoik društvenega vestniika. Napisal 
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in izdal je naslednja dela: Turistično-gostinski 

slovar v štirih jezikih, Lj. 1955 (prispeval nem- 
ški del); Nemško strokovno berilo za gostinsko 

stroko (1958, 1963); Nemščina za dopisno šolo 
I-IV. (1958-1961, Skupaj z N. Dolenc); Nemšči- 
na za ekonomske srednje šole. I .-V. (1960-1963, 
skripta, skupaj z N. Dolenc); Nemščina za go- 
stinsko stroko (1963, skripta); Jezikovni priroč- 
nik v štirih jezikih za gostinsko stroko (1964, 
skupaj s F. Sturm); Nemščina I. za sred. š., 
(1970, 19722, 19733); Povejmo po nemško - Wie 
sagt man es auf Deutsch? (1974). Poleg tega je 
sodelavec SBL, časnikov in revij tako: Vost- 
nik Društva za moderne jezike SRS, Bilten 
ZPPS. Predvsem je pisal o avdiovtizualnih sred- 
stvih pri modernem poučevanju jezikov. Uredil 
je almanah ob 25-letnici gostinskega srednjega 
šolstva; Nemščina II za srednje šole (z Ano Ren- 
čelj), 1975; Nemščina za 1. razr. ekonomske šole, 
Lj. 1975 (z Ano Renčelj in Käthe Grah); Kako 
povem po nemško - Wie sagt man's auf Deutsch, 
Lj. 1975. Prev. je Rolanda Gööcka Novo veliko 
kuharsko knjigo, Lj. 1968, 19712, 19763. 

Prim.:  ULjBB 2, 77;  SB  1945-. 
Br j. 

BRČKO Anton, glasbenik, r. 5. apr. 1911 v Ose- 
ku kmetu Jožefu in Ani Smet, u. 21. febr. 1939 
v bolnišnici v Mariboru. Osn. š. v Oseku, pri- 
pravnica v Alojzijevdšču in 5 razr. gimn. v ma- 
lem semen, v Gor. (1926-31). V Zadru je končal 
učiteljišče in diplomiral. Ker kot Slovenec ni 
mogol v It. dobiti zaposlitve, je leta 1936 odšel 
v Jslo, a tudi tam ni dobil službe, ker je bil 
it. državljan. Da bi se preživljal, je moral pri- 
jeti za vsako delo: pri banki Slaviji v Lj., or- 
ganist in uslužbenec pri posojilnici v Slov. Ko- 
njicah. Tu je bil tudi kapelnik godbe na pihala 
in orkestra. Kasneje je honorarno poučeval na 
meščanski š. v Slov. Konjicah. Leta 1938 se je 
poročil. Toda zaradi pomanjkanja, prenaporne- 
ga dola in težkega življenja je podlegel sušici, 
katere kal je nosil že iz otroških let. B. je bil 
glasbeno zelo nadarjen. Že kot semeniščnik je 
vodil zavodski pevski zbor. Veliko je skladal. 
Pod psevdonimom Solko Dragar je v samoza- 
ložbi ràdail deset Marijinih pesmi z naslovom 
Dolorosa; štiri mašne pesmi za otroški zbor so 
izšle v Grogorčovi zbirki »Mašne pesimi«. V rkp. 
je ostalo več kompozicij: uglasibitev Srečka Grc- 
gorca igre v štirih prizorih Marijino oznanje- 

nje, več vložkov pni igrd Kralj  z neba, pri De- 

setem bratu. Za zbore: Sv. maša v čast Kristu- 
sovemu trpljenju (besedilo S. Gregorca), Maša 
v čast Materi božji; več Marijinih pesmi (Lju- 
bezen do Marije, Še gori ljubezen, Zdrava Ma- 
rija); božične (Svota noč, O polnoči nebo žari). 
Harmonizacije narodnih pesmi (npr. Za mater- 
jo); instrumentalne skladbe (npr. Slava Bogu 
na višavi, božična predigra za orgle, 1930; Na 
krilih spominov, klavirska fantazija). B.-ov kom- 
pozicijski stavek je večinoma povzet po vzorih 
tedanje slov. zborovske glasbe (zlasti cerkvene). 
Označujejo ga preprosto štiiriglasje, sveža me- 
todika, vse to združeno s težnjo po iskanju bo- 
gatejšega glasbenega izraza. B.-ov glasbeni izraz 
ni še v celoti zaživel, čeprav -kaže ustvarjalni 
talent; njegova dola izražajo mehko občutje in 
lirično naravo, često podano v narodno prepro- 
stem tonu. 

Prim.: Solko Dragar, Dolorosa, samozaložba; 
Srečko Grogoroc, Enoglasne in dvoglasne mašne 
pesmi, Gor. 1933; rokopisna zbirka skladb; podat- 
ki  B.-ve žene Milene Zivic. 

A.B. 

BRECELJ  Anton,  politik, 
publicist, zdravnik, r. 9. 

»jun. 1875 v Žapužah pri 
iSturjah v Vipavski dolini. 
Oče Franc je bil majhen 

iposestnik  in  krojač, mati 
Terezija Slej ko. Osn. š. je 

j obiskoval v Sturjah, gimn. 
v   Lj.   Po   maturi   1895   je 

I stopil v gor. semen.; čez 
nekaj mesecev je izstopil 

ter se nato vpisal na medicinsko fakulteto v 
Gradcu. Promovirat je 1901; nato je delal kot 
asistent na kliniki v Gradcu. L. 1903 je prišel v 
Gor., kjer je bil sprva zasebni zdravnik, potem 
primarij bolnišnice usmiljenih bratov. V Gor. 
je ostal tudi med boji ob Soči do it. zasedbe v 
avgustu 1916. V mesto se je vrinil, ko so ga it. 
čete po kobariškem zlomu zapustile. Ob prevra- 
tu je bil imenovan za poverjenika za zdravstvo 
v Narodni vladi za Slovenijo. Dne 4. nov. 1918 
je šol v Lj., povedal, da tega imenovanja ne 
sprejme, ker želi ostati v Gor., in se 6. nov. 
vrnil v Gor. (Slovenci v desetletju 1918-1928, 437). 
Lota 1920 se je moral preseliti v Lj. in je bil 
imenovan za voditelja invalidskega oddelka pri 
poverjeniištvu za socialno skrbstvo, kar je ostal 
do 1922, ko je izstopil iz državne službe. Potem 
je bil zasebni zdravnik za otroške in notranje 
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bolezni do smrti 22. sept. 1943. V gimnazijskih 
lotih ga je »zajelo gibanje, ki se je začelo s 
prvim katoliškim shodom v Ljubljani« (M 1937, 
14). Po lastni izjavi (M 1937, 14) je kot visjegim- 
nazijec sodeloval v dijaški prilogi Mahničovega 
Rimskega katolika. Prispevki dijakov v tej pri- 
logi niso podpisani z imeni. Breoljev utegne biti 
članek Kako se dokaže duhovnost in neumrlji- 
vost človeške duše? (RK V 1893 dijaška priloga 
42-45). Kot avtor je naveden »šestošolec«; B. je 
bil tisto leto v šesti šoli. Sam pravd večkrat (M 
1931 94; 1937 14), da se je takrat veliko ukvarjal 
s filozofijo. Dr. Mahniča in njegovo dolo je ce- 
nil; odločno pa je odklanjal njegovo kritiko 
Gregorčičevih pesmi, in to v predavanju, ki ga 
je imel kot osmošolec v Lj., ter kot bogoslovec 
v ustnem razgovoru z dr. Mahničem (M 1937, 
14). O Gregorčiču je pozneje napisal nekaj oseb- 
nih remimiseonc {Goriški slavček, M. 1937, 13-18) 
in proti dr. Turni je branil neornadežovanost 
njegovega spomina (Pesnik Simon Gregorčič v 
dr. Tnmovi luči (Dejanje II, 1939, 242-249). Kot 
modioinec se je seznanil z dr. J. Ev. Krekom, s 
katerim ga je potom do smrti vezalo trdno pri- 
jateljstvo. Udeleževal se je javnega življenja med 
visokošolci. Najprej je bil član akad. društva 
Triglav. Leta 1898 je izstopil in z nekaterimi dru- 
gimi ustanovil za slov. delavce in visokošolce v 
Gradcu kat. izobraževalno društvo Naprej. A že 
spomladi 1901 so to društvo zavzeli liberalni aka- 
demiki in izgnali iz njega kat. misleče delavce 
in dijake. Zato so kat. akademiki 6. junija 1901 
ustanovili svoje društvo Zarja (Erjavec, 123). Na 
shodu slov. kat. visokošolcev 1898 je B. obširno 
govoril o organizaciji in enotnem delovanju za 
narod. Izjavi! je: »Jaz som prepričan, da je ka- 
toliška vera našemu narodu v največjo srečo.« 
(Aleš Ušoničnik: Po shodu slovenskih visokoŠol- 
cov. KO 1898, 345-353). Na drugem sestanku kr- 
ščanskih akademikov 13. sept. 1899 je B. preda- 
val o alkoholizmu z ozirom na socialno vpra- 
šanje (A. Ušcnionlk: Drugi sestanek krščansko 
mislečega akademskega dijaštva. KO 1899, 378- 
379). B. je sodeloval pri glasilu kat. dijaštva Zo- 
ra. L. 1898 je prispeval več obširnih člankov pod 
skupnim nastavam To in ono. Tu je pisal o 
»novi struji« (mislil je moderno, novo strujo v 
literaturi, ne poznejše poiliitiöne nove struje na 
Goriškem), o omikanosti, o katoliški veri. Na- 
slednje leto je objavil dva članka: Naša bodoč- 
nost in Pismo o ljubezni med moškim in žensko. 
V Zoni se je podpisoval kot Bogdan Kazak. Isto- 

časno je bil stalen sodelavec revije Katoliški ob- 
zornik. V lotih 1897-1899 je priobčil v obliki raz- 
govora mod zdravnikom Vinkom in profesorjem 
Božidarjem nad 180 stran/i obsogajočo znanstve- 
no-kritično študijo Darvinizem. 1900 je objavil 
medicinsko sociologično študijo J etika (str. 319- 
330), 1901 pa v oddelku Apologotične misli čla- 
nak Vera in nravnost - pradediščina človeštva 
(242-257). Prtispevai je tudi krajše notice. Pod- 
pisoval se je s 'kraticama A. B. Po doktoratu je 
to sodelovanje prenehailo. V Gor. se je kot Kre- 
kov učenec takoj vključil v socialno, prosvetno 
in narodmo-politično delo. Dne 11. marca 1906 
je na skupnom občnem zboru slov. kat. delav- 
skega društva in ženskega društva Skalnica go- 
voril o delavskih stanovanjih. Izvajal je, da so 
slaba stanovanja kriva mnogih bolezni. Zato naj 
se v Gor. ustanovi stavbinsko društvo, ki naj 
gradi delavcem zdrava stanovanja (Primorski 
list, 22. marca 1906). V naslednji številki Prim. 
lista (29. marca 1906) je objavil prvi poziv za 
ustanovitev društva Lasten dom. Društvo je po- 
tem v predmestju Livada zgradilo vrsto prepro- 
stih enodružinskih hiš z vrtom, ki so postale 
last delavcev. Udeleževal se je tudi prosvetnega 
dola. Hodil je na deželo predavat. Leta 1907 so 
v Gorici ustanovili goriško Krš čansko-soci alno 
zvezo, lo je zvezo prosvetnih društev. B. je po- 
stal predsednik te zveze. Javno dello ga je po- 
tegnilo v politiko. Na Goriškem je tista leta zo- 
rel razkol. Dotedanji voditelj Anton Gregorčič, 
M je na šolskem in gospodarskem področju do- 
segel velike uspehe, je bil mladim preveč obla- 
sten, konservativen in premalo načelen. Skupina 
mlajših izobražencev laikov (B., odvetnik Fran 
Pavlotič, prof. Karal Capuder, časnikar Franc 
Kremžar) in duhovnikov (Jože Abram, Josip 
Ličan, Ivan Rejec, Josip Srobrnič, Ciril M. Vu- 
ga) je počasi prehajala v opozicijo proti A. Gre- 
gorčiču. Ta skupina je dobila ime »nova struja«. 
Lota 1908 so na pobudo J. Srobrniča ustanovili 
Katoliško tiskovino društvo (KTD), k» je omo- 
gočijo izdajanje tednika Novi čas. Ta je izhajal 
od 29. dec. 1909 do 24. jul. 1915, torej še dva 
meseca po začetku bojev na soški fronti. Takrat 
je bil edini Slov. list v Gorici. Nesoglasje mod 
A. Gregorčičem in novo strujo je ob volitvah v 
deželni zbor v jul. 1913 pripeljalo do jasnega 
r:>/;kola. Pri teh volitvah je kandidiral tudi B., 
a ni bil izvoljen. Zadnje loto vojne je B. z no 
vostrujarji pomagali pri obnovi Goriške zvoze 
gospodarskih zadrug in društev. V sept. 1918 so 
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ustanovili tednik Ganišlka straža (prva štov. je 
izšla 19. sept.). B. je aktivno sodeloval piri usta- 
novitvi Narodnoga svata za Goriško. Lota 1918 
je B. izdail svojo prvo knjigo J etiki boj, ki je 
izšila v Lj. V predgovoru, katoroga je napisal v 
Ajdovščini, pravi, da je o jotilki kot družabni bo- 
lezni že nekoliko pisal (in predaval po raznih 
krajih Goriške. 24. maja 1917 pa ie bili v Vipavi 
sestanek županov, duhovnikov in učiteljev. Na 
dnevnom redu je bil razgovor o vladnem načrtu 
glede oskrbovainice za bolne na pljučih. B. je 
tam poročal o tej ljudski bolezni in sprejel na- 
logo za sestavo poljudne knjige o jotiki. V knji- 
gi omenja tudi, da nui je J. Ev. Krek .kot mla- 
demu modiciincu priporočal ljudsko higieno, ljud- 
sko zdravstvo, ki je osnova >«a gmotno in du- 
ševno povzdigo bednega ljudstva« (str. 47). Ko 
si je po vojni uredil življenje v Lj., je stopil 
mod sodelavce Mladike, ki se je bila 1923 pre- 
solila iz Gorice na Prevalje. V M je v lotih 1923- 
1925 objavil devet krajših poljudnih zdravstve- 
nih razprav, katerim je 1938 dodal še eno (Ob 
četrtem zobljenju). Ob smrti starega gor. po- 
litika Antona Gregorčiča (1925) se ga je spomnil 
z nekaterimi toplo pisanimi vrstami (V spomin 
dr. Antonu Gregorčiču, M 1925, 350-351). V isti 
reviji je od 1931 do 1936 objavil okoli štirideset 
daljših prispevkov o svojiih zdravniških doživ- 
ljajih z mnogimi avtobiografskimi .podatki. Ne- 
kaj teh je izdala GMD v knjigi Zdrav kolikor 
hočeš (Zdravnikovi spornimi, 1938, str. 120). Leta 
1926 je Družba sv. Mohorja na Prevalijah izdala 
njegovo knjigo Čuda in tajne življenja (Splošno 
življenjoslovje ali biologija, str. 160). V tej knji- 
gi obravnava tolo, dušoslovje, dodavanje, bole- 
zni, staranje, umiranje, nesmrtnost, vse na ka- 
toliški verski podlagi. V predgovoru, ki je bil 
napisan na svečnico 1925, pravi, da ga je J. Ev. 
Krak že več let pred vojno nagovarjal, naj na- 
piše knjigo o človeku. Četrta in zadnja njegova 
knjiga Ob viru življenja (Spolne zadeve v pre- 
glednih obrisih. Družba sv. Mohorja v Colju, 
str. 235) je izšla 1938. V predgovoru, napisanem 
na angelsko nedeljo 1937, pravi: »To knjigo sem 
začol pisati prod tridesetimi loti na pobudo pri- 
jatelja in učitelja Janeza Evangelista Kraka. Se 
sedaj hranim rokopis prvega poglavja, kjer se 
mi je pero zataknilo.« To trezno in moderno se- 
stavljeno delo razodeva veliko poznavanje in ra- 
zumevam je tega večno človeškega vprašanja. Po 
prvi svetovni vojni je sodeloval pri znanstveni 
reviji  Cas.  Prvi -prispevek je bila ocena  knjige 

Josipa Demšarja »Spolne bolezni« (1920, XIV, 
263-265). Od 1921-1925 je za vsako leto napisal po 
uradnih podattkih dolge diružabno-zdravstvene 
študije o narodovem zdravju oziroima o zdrav- 
stvenih razmerah v Slavoniji z natančnimi sta- 
tističnimi in drugimi podatki. Pozneje je obrav- 
naval seksualno vprašanje v zvezi z inteligenč- 
nim naraščajem (1924/25 XIX, 289-301). V JAlm 
je napisal ölanük Zdravstvene zadeve v Julijski 
krajini (1923, 103). Na 5. kat. shodu v Lj. je na- 
stopil z govorom O družini in ženskem vpraša- 
nju. Ob okrožnici »Casti corvnuibii« je objavil 
zdravstveno razmišljanje Družina in zdravje 
(1931/32 XXVI, 1-16). Analiziral je stigmatizacijo 
glede na znano Torozo Neumann iz Konincrs- 
rout.ha (1932/33 XX, 41-54), presojal fakultativno 
sterilnost (I.e. 203-209) in poročal o ruskih iz- 
kustvih o siplavljanju (I.e. 338-342). Predaval je 
o verstvu in zdravstvu kot uvodu v pastoralno 
medicino (1933/34 XXVIII, 73-86) in pisal o pri- 
silnem izjalovi jen ju (I.e. 158-159), o zdravniški 
umetnosti (I.e. 167), o zdravju in boleznih 
(1935/36 XXX, 73-86), o spolni vzgoji (1936/37 
XXXI, 98-106), o zdravstvu v preteklosti in se- 
danjosti (1938/39 XXXIII, 291-300). V naslednjem 
lat miku je prispevali le oceni dveh medicinskih 
knjig; potem je njegovo sodelovanje v Času 
prenehalo. Zunaj te pretežno zdravstvene in so- 
cialne publicistike je treba omeniti članak Dr. 
Anton Gregorčič in stranka (Cas 1924/25 XIX, 
324-326). Tu imenuje Gregorčiča največjega kul- 
turnega delavca Goriške zadnjih 30 lat. Navaja 
pa tudi nekaj stvarnih razlogov, ki so pripeljali 
do razkola med Gregorčičem im novo strujo. Za 
jubilejni zbornik Slovenci v desetletju 1918-1928 
je B. prispeva)! izčrpno poročilo Zgodbe našega 
zdravstva in skrbstva (437-461). Težko pregledno 
je število njegovih člankov v Zdravniškem kotič- 
ku dnevnika Slovenec. Med drugo vojno je sim- 
patizira! z osvobodilno borbo. IOOF je dne 17. 
julija 1943 sklonil, da ga povabi v svojo sredo 
skupaj s Finžgarjom, Otonom Zupančičem in 
inž. Sernecom. B. je 15. avgusta prišel na raz- 
govor, a za stalen odhod na teren se zaradi 
raznih pomislekov ni odločil. (Kocbek, Listina 
158, 215). Tudi je kmalu zatem umrl. B.-cvo delo 
in osebnost dobro označujejo njegove lastne be- 
sede, katere je zapisal v spominu Samoizpoved: 
»Vodilo našega velikega učitelja Janeza Evan- 
gelista: naj dajemo, pozvani ali nepozvani, od 
tega, kar imamo, svojemu narodu, naj mu samo 
vračamo, kar smo prejeli od naroda  kot poso- 
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j ilo, ne kot dar« (M 1932, 298). Na pobudo Klu- 
ba starih goriških študentov so rmi v Zapužah 
pri Ajdovščini odkrili spominsko ploščo. Psev- 
donima in kratice: A. B.; Bogdan Kazalk; DRAB. 

Prim.: V članku narvedeina bibliografija; SBL 
I, 57; Moder, Mah. bibl. 445; ZSS IV, 146; JAlm 
1923; 5. Kat. «hod v Ljubljani, 1923, 266-270; IS 
(si.), 1926, 11 (kot kandidat SLS); Bogdan Kazak, 
Iz zdravnikovih doživljajev, M 1931; Gabršček 
I, 524; II, pass.; Erjavec, pass.; Jagodic 131, 201, 
455, 456; O odkritju spominske plošče: Dlragol 
Kdlemenčičl, Spomin zaslužnemu možu, Družina 
1975, št. 30, stir. 5; PDk 1975, 22. jul., str. 3 (s 
si. plošče); Mfaks] Hožič, Njegovo ime je vgra- 
jeno v temelje naše OF, Delo 1975, 24 jul.; NL 
1046, 1975, 24. jul. str. 5 (poročilo o odkritju plo- 
šče); Ljubljana v ilegali, I, 59-60; Zora 1910-11, 
9/10, 13; t Dr. A.B., S 1943, 216, 3 nekrolog; Dr. 
A. B. na zadnji poti, S 1943, 218, 3; Velikonja Nar- 
le, Možu, ki mi je rešil življenje, S 1943, 218, 3; 
MSE I, 217; F. Adamič, Naš prispevek v razvoju 
genetike in žlahtnenja rastlin, ZZNT 2, 98-9; 1. z. 
Fervidus 1= Ludvik Zorzutl, Dr. A.B., KolGMD 
1976, 152; s prigodnico V mramoru sklesan spo- 
min, str. 152-3 s" si. R. B. + Ur. 

BRECELJ Bogdan, zdravnik, r. 6. maja 1906 v 
Gor. Oče Anton (gl. čl.), mati Alice Casagrande. 
Medicino je študiral v Lj. in na Dunaju, promo- 
virat (1926) v Innsbrucku. Po specializaciji iz ki- 
rurgije (1935) se je posvetil ortopedski kirurgiji 
in poglabljal svoje študije v Nemčiji, Avstriji, 
na Češkem ter v Italiji. Do 1942 je bil šef orto- 
pedskega oddelka lj. bolnišnice. Od dec. 1943 je 
bil v partizanih vodja postaje SCVPB, namest- 
nik načelnika sanitetnega oddelka GŠ, inštruktor 
sanitete IX. korpusa, od sept. 1944 pa glavni 
kirurg v NOV in POS. Avg. 1945 je bil imenovan 
za rednega prof. in predstojnika ortopedske kli- 
nike ter izvoljen za prodekana. 2e 1949 je postal 
redni član SAZU. Na svojem strokovnem pod- 
ročju je vpeljal nove metode zdravljenja; artro- 
plastiko z encloprotezami, odprto zdravljenje 
kostne in sklepne tuberkuloze, uporabo konser- 
viranih kostnih homoio-transplantatov v orto- 
pedski kirurgiji in organiziral Bonc-bank v Slo- 
veniji. Vodil je raziskovalno delo na sinovialnih 
eksudatih in na metodiki konserviranja kostnih 
transplantatov. Znanstveno je obdelal tudi pro- 
blem kasnih posledic travmatizma in oceno de- 
lazmožnosli. Na organizacijskem področju je 
skrbel za katedro za ortopedijo v okviru medi- 
cinske fakultete, za sistematsko zdravljenje kost- 
ne in sklepne tuberkuloze v Sloveniji (bistveno 
je pripomogel k ustanovitvi zdravilišč v Valdol- 
tri, v Rovinju, v Šempetru pri Gor.). Organiziral 
je fizioterapevtsko službo v Sloveniji, ustanovil 

prvo š. za fizioterapevte, vpeljal rehabilitacijsko 
službo in ustanovil več domov: za šolsko inva- 
lidno mladino v Kamniku, za predšolsko v Stari 
gori pri Gor., center za rehabilitacijo invalidov 
v Laškem in zavod za rehabilitacijo invalidov 
LRS v Lj. Ukvarjal se je že pred vojno tudi z 
organizacijo prve pomoči, posebej z njeno upo- 
rabo v športni medicini in alpinistiki ter 20 let 
vodil reševalno službo SPD ter organiziral mrežo 
reševalnih postaj. Strokovno se je izpopolnjeval 
v ZDA, Franciji, Angliji. Z referati je sodeloval 
na kongresih: ftiziologov (Skopje 1949), kirurgov 
Jugoslavije (Bgd 1952), na medkirurškem tednu 
na Cetinju (1953), mednarodnem seminarju o re- 
habilitaciji odraslih invalidov v Jsl v Bgdu (1954), 
sestankih kirurško-ortopedskih sekcij Hrvatske 
in Slovenije (Celje 1952, Reka 1953, Mrb. 1954, 
Portorož 1957, Zgb 1959), 6., 8. in 9. mednarod- 
nem gongresu SICOT (Société Internationale de 
Chirurgie orthopédique et de Traumatologie) 
Bern 1954, New York 1960, Dunaj 1963, evrop- 
skem simpoziju za osteoartikularno tuberkulozo 
(Semmering 1954), XXX réunion Société Fran- 
çaise d'Orthopédie et de Traumatologie (Pariz 
1955: z referatom), za revmatične bolezni (Aix- 
Ies-Bains 1956), na drugem evropskem simpoziju 
o kostni tuberkulozi (Semmering 1957), prve me- 
diteranske konference za rehabilitacijo (Atene 
1959) itd. Poleg profesure na lj. med. fak. je pre- 
daval še na med. fakult. v Novem Sadu, na po- 
diplomskih tečajih za zdravnike, poljudno-stro- 
kovna predavanja pa je imel vsepovsod. Je stro- 
kovni sodel. otropedske bolnišnice v Valdoltri, 
ortop. odd. poliklinike v Lj. itd. Leta 1958 je pri 
svetovni zdravstveni organizaciji postal član ko- 
miteja ekspertov za probleme rehabilitacije fi- 
zično onesposobljenih otrok in odraslih, član 
odbora za gradnjo nove bolnišnice v Lj., 1963 in 
1964 je bil strokovni vodja, organizator in pokro- 
vitelj ortopedsko-rehabilitacijskega centra bol- 
nišnice Douera v Alžiru, ob potresu v Skopju je 
bil pokrovitelj zdravstvene pomoči Slovenije Ma- 
kedoniji. Bil je v različnih zdravstvenih delega- 
cijah, ki so obiskale: Libijo, Kitajsko, ZDA, Me- 
hiko, Južno Ameriko, Finsko, Poljsko, Indijo. L. 

1961 je bil izvoljen za načelnika oddelka za me- 

dicinske vede SAZU, postal preds. koordinacij- 

skega odbora treh akad., dopisni član SAN (od 

1961), JAZU (od 1963), inozemski član akad. me- 

dicinskih naukov SSSR v Moskvi (od 1963), član 

International Society lor Rehabilitation of the 

Disabled v New Yorku (od 1958), častni član So- 
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ciété d'Orthopédie et de Traumatologie (od 1960), 
častni član SZD, član Nomination Committee 
SICOT (od 1966), prejel diplomo Saveza lekarskih 
društava FNRJ, Odlikovanja: medalja za hra- 
brost, red bratstva in edinstva s srebrnim in zla- 
tim vencem, red »Al Merito« de Chile, Ordo Lco- 
nis Finlandiae (Finske), red Aguila Azteca (Me- 
hika), red dela z rdečo zastavo (1965) in red re- 
publike z zlatim vencem — za izredne zasluge 
na področju medicinskih ved in javne dejavno- 
sti. PZS mu je za dolgoletno delo v GRS podeli- 
la častni znak. Poleg obsežne strokovne organi- 
zacijske dejavnosti pa je tudi veliko publiciral. 
Samostojno je izšlo: Prva pomoč in reševanje v 
gorah, Lj. 1933; večje število študij in razprav 
v okviru raznih zbornikov in kot samostojna 
Poglavja v medicinskih knjigah, tako: Lečenje 
intervertebralnih diskusa (1951) Smernice i ma- 
terialni uslovi za organizaciju traumatološke 

službe kod nas (1951), Ratne povrede koštanog 
sistema. Ratne povrede zglobova. Metode imo- 
bilizacije u ratnoj kirurgiji (1953), Congenital 
Scoliosis treated by spinal fusion (1955), Radio- 
graphic observation in the course of postnatal 
spontaneous evolution of displastic hips (1960), 
"rva iskustva u operativnem liječenju tuberku- 
loznih koštanih žarišta (1962), Thorium X (Ra22i) 
in the treatment ob Mb. Bechterew (1963), Raz- 
voj ortopedije na Slovenskem (1965), Razvoj 
konzervativnog liječenja prirodjenog iščašenja 
kuka (1965). Sodeloval je v številnih domačih in 
tujih revijah. 

Prim.: ULjBB  1957 in 1969 (s podrobno in po- 
polno bibliografijo);  EJ  II,  1955,  193;  Kojeko 2, 
121;  Letopis SAZU III/19 s si.; MedR  1966,  1-98- 
00;   Delo   1966,   120,  2  s  si.;   PDk   1966,   108;   PV 

1966, 7, 330; NRa/.gl 1972, 5, 141; MSE 217. Brj. 

BRECELJ Marijan, politični delavec, r. 23. apr. 
1910 v Gor. Oče Anton (gl. čl.), mati Alice Casa- 
grande. Pravo je študiral na lj. U in doktoriral 
1934. Kot študent je bil v vodstvu levega krila 
kat. študentov (klub Zarja), deloval v kšč.-so- 
eialnem gibanju, bil nekaj časa tajnik Jugoslo- 
vanske strokovne zveze. V protifašističnih akci- 
jah sodeloval s KP. že jun. 1941 postal član GS 
Slovenije, organiziral je partizansko saniteto in 
kot predstavnik krščanskih socialistov delal v Of 
(ilegalno v L j.). Jun. 1942 prešel na osvobojeno 
ozemlje, jan. 1943 postal član IO OF, aprila pa 
njegov organizacijski tajnik. Veliko vlogo je odi- 
gral lebr. 1943 ob sestavljanju in sprejemanju 
Dolomitske izjave.  Clan  KP od  maja  leta  1943. 

Bil je član AVNOJ in predsednik SNOS. V 
maju leta 1945 je postal podpredsednik narod- 
ne vlade Slovenije. Od leta 1947 sekretar za in- 
dustrijo LRS, preds. Zveze za zakonodajo LRS, 
preds. sveta za predelovalno industrijo LRS, 
podpreds. izvršnega sveta Slovenije, državni 
zvezni sekretar za blagovni promet, podpreds. 
skupščine SRS (1963-67), od 1967 do 1974 pod- 
predsednik zvezne skupščine, od 1974 predsed- 
nik skupščine SRS. Stalno izbran za republ. 
ali zvez. poslanca, za člana CK ZKS izbran na 
II.-V. kongresu, za člana CK ZKJ na VII. kon- 
gresu. V vodstvo ljudske fronte kasneje SZDL 
izbran na I.-IV. kongresu, v republiško vodstvo 
OF oz. SZDL na vseh dosedanjih kongresih. 
Preds. upravnega odbora Fonda federacije za 
kreditiranje gospodarskega razvoja nerazvitih re- 
publik in pokrajin, član zvezne konference 
SZDLJ, preds. Planinske zveze Jugoslavije in 
član IO jsl. skupine interparlamentarne unije. 
Je nosilec spomenice 1941, reda narodnega he- 
roja, reda narodne osvoboditve, reda republike 
z zlatim vencem, reda zaslug za narod z zlatim 
vencem, reda bratstva in enotnosti z zlatim ven- 
cem in drugih odlikovanj. Bil je podpisnik spo- 
menic in i/jav, ki jih je dajala katol. skupina v 
OF. Med vojno je napisal brošuri O gospodar- 
skih, finančnih in zdravstvenih problemih, nalo- 
gah in ukrepih (referat na I. zasedanju SNOS-a, 
1944); O izgradnji slovenske narodne oblasti (re- 
lerat na drugem zboru aktivistov OF, 1944), 1945 
pa še: Narodna enotnost, najboljši čuvar vseh s 
krvjo pridobljenih pravic. Ilegalno ime Miha. 

Prim.: EJ, I, 1955, 193 (s si.); Kojeko 2, 121; E 
Kocbek, Tovarišija 1949 (na več mestih); isti, Li 
stina, 1967 (na več mestih); Bibl. NOR PV 1964 
5, 193-5 s si.; PV 1965, 1, 1 s si.; Narodni heroji 
Jsle, Bgd 1975, 108-9 s si.; MSE 217 s si.; PV 1970 
1972, 1973. Brj 

BRECELJ Marijan, pesnik, bibliograf, prevaja- 
lec, publicist, urednik, r. 1. maja 1931 v Ajdov- 
ščini. Oče Ciril, mati Marija Skočir. 6. razr. osn. 
š. (1937-43) v Ajdovščini, ki. gimn. v Castelleriu 
in Gor. (1943-47), realno v Šempetru pri Gorici 
(1947-51), 6 sem. slavistike na lj. V. Pesmi začel 
objavljati v dij. tipk. listu Naša vesna (1946), 
nato v Mladi setvi (1946-47). V višji gimn. ur. 
dij. glasila Sestošolec, Sedmošolec, Nova pota 
(pisal vanje pesmi in članke). Kasneje objavljal 
pesmi, prevode in drugo literarnozgodovinsko 
gradivo v Obzorniku PD, Kulturnih odmevih, 
KMD,  JKol,   SlovJ,   Barčica,   M(Trst),   KoIGMD, 
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Sreč, Bori, PV,  MM, PrimN,  PDk, Galeb, Zaliv, 
Pastirček, Obala, Knjižnica, StudG, AjdovT, Naš 
list (Anhovo), Kaplje, TKol, NL, GorLtk, Druži- 
na, Il Corriere del  Friuli, GLGorGled., TolmZb, 
Celjski  zbornik,   Soča,  Delo,   NRazgl,   Soča   (od 
1973-),  IdrR.  Samostojno  izdal  pesniško  zbirko 
V času odmaknjena sidrišča, Trst 1968. Kot bi- 
bliograf je B. napisal vrsto osebnih in specialnih 
bibliografij,   tako:   Bevkova   bibl.,   1.   d.   (1960); 
Bibl.  delle  traduzioni slovene di opere italiane 
del 1945 al 1961, (1962, StudG in v poseb. odt,); 
Bibl. slov. sonetnUi vencev (PrimN 1962); Opere 
italiane tradotte da Alojz Gradnik (StudG 1963); 
Bibl. NOB na Goriškem (1963), Gradnikova bibl. 
(1964), Bife/, partizanskega tiska na Primorskem, 
1.  d.   (1965),  Bibl.  Bogomira  Magajne  (1965,  v: 
Magajna, Življenje in sanje); Bibl. dantesca slo- 
vena (StudG 1965 in v pos. odt.); Knjižne izdaje 
Dantejevih del v jezikih jugoslovanskih narodov 
(GorKnjiž.   1965);  Slovenski primorski  koledarji 
(Knjižnica 1965, NL 1968); Osnutek Gregorčičeve 
bibl.   (Gregorčičeva   rojstna   hiša   na   Vršnem, 
1966); Osnutek za bibl. Marija Kogoja (Ob sto- 
letnici  kanalske čitalnice...,  1967);  Pregled Klav- 
Žarjevega  publicističnega  dela  (Tabor  pri  Šem- 
pasu,  1968);  Bibl.  prevodov iz slovenskega lepo- 
slovja  (skupaj   z  F.  Dobrovoljcem,  v:   Le  livre 
slovène  1971);  Pregled periodičnega  tiska,  ki iz- 
haja na Primorskem (1971); Osnutek bibl. o Ci- 
rilu Kosmaču (Obala  1971);  Pregled književnega 
dela Ljubke šorlijevc (v:   L.  Šorli,  Izbrane  pe- 
smi, 1972); Bibl. pregled objav Ludvika Zorzuta 
(v:  L. Zorzut,  Ptička briegarca,  1974);  Bibl. Da- 
nila   Lokarja   (v:   D.   Lokar,   Zagata   ni   zagata, 
1975);   Bibl.   Cirila  Drekonje   (TolmZb   2,   1975); 
Vazov pri Slovencih  (GorLtk   1975);   Bibl.  izdaj 
GMD (v tisku).  Sem  gre prišteti  bibl.  preglede 
v   vrsti    slikarskih    katalogov    (P.    Medvešček, 
2xGO, D. Jejčič, N. Pečanac itd.). B.-jevo preva- 
jalsko delo:  iz it.:  C. Puglisi, Zadnja ura,  1962; 
M.   Praga,  Vzorna  žena,   1960  (rkp.   Arhiv   Gor. 
gled.); L. Candoni, Eva se bo rodila  jutri, 1963; 
G. Moro, Frančišek in njegovi prijatelji;  iz slo- 
vaščine:  Sončni konj, 1957; L. Zübek, Skriti vir, 
1969;   isti,   Pomlad   Adele   Ostroluške   fM(Trst), 

1970-•;  R.  Morie, Srnjaček uhaček,  1968;  iz če- 

ščine:  F. Jungbauer, V vrabčjem domu za dim- 

nikom   (Barčica    1955);    iz   španske   knjiž.:    V. 

Blaseo-Ibàiìez,  Močvirje  smrti   (SlovJ   1956);   Mi- 

sterij sv. Treh kraljev (NL 1971, NM); i/, nemške 

knjiž.:  P. Alverdes, Soba /vižgačev (PrimN 1958- 

9);  iz angleške  (oz.  amer.):  A.  Blake,  Ubijal  je 

počasi  (PrimN   1959-60);   M.  Albrand,  Dolga  noč 
čakanja (PrimN  kot  »Sovražnik v hiši«,  1962-63, 
v knjigi 1973); iz poljščine: J. Dobraczynski, Ni- 
kodemova pisma (Družina 1969-70); iz francoske: 
A.   Moreau,   Frančišek   je   zapustil   raj   (1968-69 
Družina,  1970);   iz srbohrvaščine:  S.  Bulajić, Iz- 
vidniki ob Vidrnem jezeru  (PrimN  1958)  in  dr. 
ter vrsta prevodov  pesmi,  novel,  dramskih be- 
sedil različnih avtorjev. Iz it. in v it. je prevajal 
uvode v različnih slikarskih katalogih ali mono- 
grafijah (npr. Risbe iz zaporov in taborišč, Ma- 
cor, Kugy... itd.). Na literarnozgodovinskem pod- 
ročju: ur. in z uvodi, komentarji ter opombami 
opremil:   Izbrane  pesmi  L.  Sorli  (1973);  zbornik 
Valentin   Stanič   (1973);   L.   Zorzut,   Ptička   brie- 
garca (1973); L. Zübek, Skrit ivir (1969); F. Bevk, 
Mlini življenja  (1967);   Moreau,  Frančišek je za- 
pustil raj (1970). V StudG objavil Alojz Gradnik 
poeta fra due mondi (1963), v AjdovT pod skup- 
nim naslovom Imeli smo jih... serijo 13 podlist- 
kov o literarnih ustvarjalcih Vipavske doline, v 
Našem  listu  pa  12 o ustvarjalcih  Soške  doline 
in  Brd  z  naslovom   Naši  veliki  možje.  Objavil 
in z. Iiterarnozgod. opombami opremil vrsto ko- 
respondenc, tako: pisma Bevku, ki so jih pisali 
A. Res, M. Kogoj, Z. Kvcdrova, F. S. Finžgar, J. 
Pogačnik,  B.  Vybiral,   E.   Besednjak,  A.   Budal, 
C.  Drekonja);   pisma   I.  Trinku;   Stritarjeva  pi- 
sma. Z ocenami, recenzijami spremljal slov., pre- 
težno primorsko knjižno produkcijo.  Kot leksi- 
kograf sodeluje pri LPJ, pri SBL (od 11. zv. da- 
lje), PSBL. Sest. je priročnik za poljske turiste 
Slowenskìe gadaniny (1966). Sporedno pisal tudi 
s področja likovne umetnosti;  pripr.  vrsto raz- 
stav in katalogov (npr. Sodobni evropski eksli- 
bris,   1959;   Crnigoj-Hlavaty,   1960;   Lozar-Mcdve- 
Šček-Volarič, 1968;  Medvešček-Volarič, 1970, 1972; 
Medvešček, 1971, 1973). V ozki zvezi s slikarstvom 
je  tudi  B.-evo  delovanje  na polju ckslibristike. 
Od   1967-73  je  bil  podpreds.   Društva   Ex  libris 
Sloveniae,   napisal   uvoda   v   mapi   ekslibrisov: 
10 e. 1. P. Medveščka, (1967);  K. Andruszko, Slo- 
venija,  (1970).  B.  je bil  sourednik  Borov  (1954, 
1955), Knjižnice Goriškega knjižničarja, Sreč. Ur. 
je ponatis Klavžarjeve broš. Sempaski tabor, Gre- 

gorčičeva rojstna hiša na  Vršnem.  Zastopan je 

v  antologiji   Božič   na   Slovenskem,   1970.   Posa- 

mezne  B.-jeve pesmi  so bile prevedene v fran- 

coščino (Veno Pilon v Sreč, in v it. ter furlan- 

Ščino.   prev.   M.   Vertovec).   Leta   1967   je   prejel 

Čopovo diplomo. Bil je zunanji odbornik  DBS, 

tajnik podružnice Slav. društva za Goriško idr. 
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Pum.: SB od  1953-; A   Skerl, LdP-B  1953, 172, 
6. Zdr. Jelinčič, PrimN 1954, 49, 4; s.d. I - S. 
Dornikl, SlovJ 1955, 32, 5, M. Slalamunl, SlovJ 
I960, 41, 5, J. Mundil, PrimN I960, 44, 5; S Bune, 
NRa/.gl 1960, 24, 581; V Smolci, JiS 1960-61, 135-6; 
J- Logar, Knj. 1960, 108-9; G. Hugues, II Ga//. 
1962, 169, 4; PDk 1962, 156, 5; NL 1962, 409, 5; S. 
Bunc, PrimN 1963, 7; S. Crise, Umana 1963, 10/12, 
30; B. Marušič, PrimN 1963, 25, 8; PDk 1963, 249, 
1: I. Munda, Knj. 1963, 185, M. Kranjec, Knj. 
1965, 94-5; J. Munda, Knj. 1965, 92-4; F. Dobro- 
vo! je, Kn|. 1966, 144-6; J. Logar, Knj. 1969, 159-61, 
M(Trst) 1969 s si.; Z. T. I = Z. Tavčar-Rebula I, NL 
1969 (16. L), 6; T. Pavšič (ovitek pesniške zbirke 
1969; A. Bizjak, Sreč 1969, 18, 68; F. I = L. I Vuga, 
Sreč 1969, 18, 68; LPJ I, 1972, 334-5 s si. in bibl.; 
SGL I, 1972, 77; NL 1970, 776, 5; B. Marušič 
PrimN 1973, 1/2, 6; T. Pavšič, PrimN 1974, 20, 8; 
F. Dobrovo]je, Knj. 1975, 153-4;  MSE 1. 

Ur. 

BREGANT (BRIGANT) Frančišek, nabožni pisa- 
telj, r. na prelomu iz 17. v 18. stol. ali v prvih 
začetkih 18. stol., u. neznano kje in kdaj. Župnik 
na Vogr.skem. V prvi krstni knjigi na Vogrskem, 
ki se začenja z letom 1634, je vpisan kot kršče- 
valec (...a me Francisco Brigano [sic!]). Leta 
1669 je tiskal v Vidmu pri Schirattiju Gazophy- 

lacium Marianarum virtutum, numeris poeticis 
concinnatimi tic omni demissione et reverentia 
dedication... Maximiliane Gandolpho, archiepi- 
scopo Salisburgensi... (68 str.). Drugo delo, prav 
tako o Mariji, se glasi: Sertum, in quo Maria- 
nae virtutes ex litaniis Lauretanis depromptae 
continentur ac reverentia dedicatae... Leopoldo 
I, Romanorum Imperatori... (116 str.). Tudi 
tretje delo, od katerega pa poznamo le drugo 
izpopolnj. izd. obravnava mariološki problem: 
Conlutatio novorum asserentium B. V. Mariam 
non fuisse maestam tempore passionis Christi. 

Emendatior el complectior editio. (1971). 

Prim:   Pohlin,   11;   Simoniti,  Scriptores,   151-3. 
Brj. 

BREGANT Marij, zjdravinik in javni delavec,  r. 
7. dec. 1903 v Podgori pri Gor., u. 23. sept. 1959. 
Oče Štefan in mati Ivana Pahor. Osn. š. v Pod- 
gori, gimn. v Gor., U v Padovi, kjer je 1932 di- 
plomiral iz medicine. Kasneje se je na U v Zgbu 
specializiral v kirurgiji. Ker ni mogel kot zave- 
den slovenski zdravnik najti pod fašistično dik- 
taturo zaposlitve na Goriškem, se je izselil v 
Slovenijo in si v Celju ustvaril dom. Sprva je 
kot primarij služboval v Celju in kasneje v No- 
vem mestu. Vojna vihra ga je zajela v Lj. Tu 
je služboval do leta 1944, ko se je z ženo in si- 
novi  vrnil  v  Gor.,  toda  tu  ni  mogel  več  časa 

vršili svojega poklica, ker mu oblasti niso ho- 
tele pri/nali ital. državljanstva. Ko je smel or- 
dinirali, |e postal zdravnik ubogih in potrebnih 
m neredko je i/postavlajl svoje življenje, ko je 
nudil zdravniško pomoč ranjenim partizanom. 
Postal je tudi ravnatelj gor. bolnišnice (maja 
1945). Ze kot študent je postal član po prvi vojni 
obnovljenega slov. akad. ferialnega društva Adri- 
ja v Gor. ter bil pozneje, kot medicinec, med 
režiserji dramskega odseka, ki je nastopal s pri- 
redi'vnini v Gor. in na podeželju. Po drugi vojni 
je bil član gor. Akademskega kluba; rad je re- 
/iral pri obnovljenih društvih na Goriškem; bil 
je tudi v vodstvu SDZ v Gor.; na listi SDZ je 
na pokrajinskih volitvah (10. jun. 1951) tudi kan- 
didiral. Brezplačno je nudil zdravniško nego di- 
jakom slov. zavodov v Gor. (Sirotiščc, Alojzijc- 
višče, Dijaški dom). 

Prim.: KatG  1959, 24.9.;  PDk  1959, 24.9.; JKol 
1965, 171; Sliligoj, 46. 

Ur. 

BREITENBERGER Ignacij, vipavski de-kam, prvi 
ravnatelj malega semenišča v Vipavi, r. 29. jul. 
1885 v Idriji rudarju Ignaciju in Uršuli Tratnik, 
u. 6. maja 1961 v Vipavi. Osn. š. v Idriji, I. drž. 
gimn. v Lj. (1896-1904), bogoslovje v Lj. 1904-08). 
Ord. 14. jul. 1908 v lj. stolnici. Škof Jeglič ga je 
nato napotil na Dunaj študirat filologijo na fi- 
lozotski lakulteti (nemščino, lat., slovenščino; 
1908-13). Po absolutoriju je kot suplent poučeval 
na škofijski gimn. v št. Vidu nad Lj. nemški, 
lat. in slov. jezik (1913-14). Zaprosil je za dušno- 
pastirsko delo in postal kaplan v Spodnji Idriji 
(1914-22) in tu hkrati opravljal službo tajnika na 
občini. V hudem pomanjkanju med vojno je 
nesebično pomagal ljudem. Po vojni je Primor- 
ska pripadla Italiji. S tem je B. postal it. dr- 
žavljan in prešel iz lj. v gor. škofijo. Nadškof 
Sedej ga je prestavil v Vipavo, kjer je bil spr- 
va za kpl. (1922-23); po izgonu dekana Andreja 
Lavriča v Jslo je postal župni upravitelj (1923- 
24) in 6. sept. 1924 žpk. in dekan vipavske deka- 
nije, kar je ostal do smrti. Nadškof ga je 
hkrati (1924) imenoval za častnega konzist. svet- 
nika in kasneje (1945) za častnega kanonika gor. 
stolnega kapi ti ja. Po drugi vojni je Vipava po- 
stala cerkveno središče za Slov. Primorje: B. je 
odstopil župnišče, da je ap. administrator Mihael 
Toroš v njem odprl malo semenišče (26. 2. 1950). 
B. je postal prvi rektor (18.8. 1952), ekonom 
(10. 10. 1952). Sprva je bilo semenišče le dijaški 
internat, ker so dijaki obiskovali realno gimna- 
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zijo v Ajdovščini, leta 1957 pa je ap. adm. Toroš 
odprl v semenišču tudi notranjo gimn. B. je po- 
stal ravnatelj novoustanovljene Srednje verske 
š. za pripravljanje duhovnikov in prolesor lat. 
in nemškega jezika (1957-58). Na ustanovnem obč- 
nem zboru CMD katoliških duhovnikov (20. sept. 
1949) je postal član GO CMD; nekaj let je bil 
tudi preds. odbora CMD za gor. okraj in pod- 
preds. PO CMD za Primorsko. Na petem občnem 
zboru CMD v Lj. (1.8.1959) so B.-ju podelili na- 
slov častnega člana CMD, preds. Tito pa mu je 
(29. 11. 1959) podelil zaradi zaslug odlikovanje Red 
bratstva m enotnosti II. stopnje. Slovel je kot 
pridigar in nekaj pridig je tudi objavil (npr. 
Rojstvo Marijino, Verbum Dei, Gor. 1930, 114- 
117). Organiziral je verske shode v božjepotni 
cerkvi v Logu pri Vipavi. Kot iskren narodnjak 
je bil rahločuten za pravice slov. ljudi na Pri- 
morskem; soustanovitelj gor. Prosvetne zveze 
(ZbsvP 1922, 2, VI); član nadzorstva GMD; zaradi 
dosledne obrambe slov. jezikovnih pravic v bo- 
goslužju in dušnem pastirstvu je bil kaznovan z 
opominom (ammonizione); sopodpisal je razne 
protestne spomenice tudi na najvišje politične in 
cerkvene oblasti; ob prihodu razmejitvene ko- 
misije je na dekanijski konferenci v Vipavi (4. 
febr. 1946) naročal duhovnikom: »Ce bomo vpra- 
šani, recimo, da smo za zedinjeno Slovenijo v 
Jsli!« (Zapisnik dekan, konference.) 

Prim.: NadškAGor podatki; GorS 1922, 11.10.; 
IS 1927, 193 in 292 (s si.); Ob srebrnem jubileju 
zavoda sv. Stanislava, Št. Vid nad Lj. 1930, 78, 
80; Vipavec 1945, 5.4.; Jagodic 141, 414; OrgV 
CMD 1952, 140, 219, 302-303; 1953, 3, 4, 7, 10, 54, 
340-343; 1955, 1-3; 12-13, 15; 1956, 143, 164-169, 217- 
218; Družina 1958, okt„ 5; 1961, jul., 5; NPot 1953, 
10-11 (s si.); 1961, 366-368; Četrti občni zbor CMD, 
Lj. 1956, 9, 18, 228, 230, 252; Desetletnica CMD, 
Lj. 1959, 73, 90, 338, 392 (s si); V nove zarje. 
Zbornik ob desetletnici CMD, Lj. 1959 (slikovno 
gradivo); Delo 1961, 9.5.; 11.5.; PrimN 1961, 17. 
5.; KatG 1961, 19.5.; NL 1961, 11. 5.; Sesti občni 
zbor CMD, Lj. 1962, 26; Klinec, GMD, 28, 45, 66; 
GorZb II. 

Kralj 

BREJC Tomo, politični delavec, r. 18. dec. 1904 
v Spodnjih Novakih pri Cerknem, u. 3. febr. 
1964 v Lj. Oče Tomaž, mati Marijana Koblar. 
Organizacijsko je delal med gradbinci. Bil je 
preganjan, zaprt in v juniju 1933 obsojen od so- 
dišča za zaščito države v Bgdu na 18 mesecev 
robije, ki jo je prestal v Sremski Mitrovici. Avg. 
1936 so ga jsl. oblasti pregnale iz države kot it. 
državljana. Leta 1941 je postal član PK KPS za 

Gorenjsko in maja istega leta za Slovensko Pri- 
morje. Nov. 1942 ga zajamejo Italijani in pošlje- 

jo v /apore v Italijo. Po kapitulaciji preide na 
osvobojeno ozemlje. Od marca 1944 član PK 
KPS in PO OF za Slovensko Primorje. Po vojni 
sindikalni funkcionar v Trstu, 1946-47 minister 
za delo vlade LRS, član CS ZSJ, generalni di- 
rektor Drž. zavoda za socialno zavarovanje, re- 
publ. lj. poslanec in član CK ZKS. Podpreds. 
Slovenske izseljenske matice. Njegovi ilegalni 
imeni sta Pavle in Lojze. V Parizu je nekaj časa 
urejeval Glas iseljenika in LdP. Leta 1974 so mu 
v Novakih odkrili spominsko ploščo. 

Prim.: F.J I, 1956, 197 (F. Se.) [Franček Sajel; 
GorZb 1968, 108; Močilnikar France, Življenjski 
praznik podpredsednika Slovenske izseljenske 
matice, Rodna gruda 1954, 9/10, 197 (s si.); T. B. 
50-letnik, SPo 1954, 294 (18. dec, s si.); T. B. pet- 
desetletnik, PDk 1954, 302 (21. dee., s si.); Tova- 
rišu T. B. za petdesetletnico, LdP, 299 (18. dee.); 
Vsak utrip svojega srca je posvetil revoluciji. 
Tovariš T. B. petdesetletnik, DEn 1954, 51 (17. 
dec., s si.); Življenjski pra/nik revolucionarnega 
delavca T. B., LD 1954, 284 (18. dec, s si.); Mladina 
1952, 38; Janez Jeram, Delo 1974, 124, 19. 

Ur. 

BRENCE Jernej, narodni buditolj in organizator 
šol, r. 11. avg. 1820 v Dovjem pod Triglavom, u. 
14. maja 1882 v Dutovljah. Študiral v Clcu in Lj. 
23. avg. 1844 postal duhovnik trž. škofije. Kakor 
brat Janez (SBL, L, 58) je na vseh službenih 
mestih pospeševal slov. šole in ljudsko omiko. 
Sprva duhovni pomočnik in učitelj na Gročani, 
nato v Boljuncu, od koder je nekaj časa so- 
upravljal Dolino, in končno 25 let dušni pastir 
in učitelj v Dutovljah (27.4.1857-14.5.1882). V 

Dutovljah je sprva učil na osn. š. kaplan Jurij 
Jan (1849-57), za njim B. in ko je ta zaradi sta- 
rosti obnemogel, organist Ferdinand Lah; prvi 
dekretirani učitelj pa je bil njegov naslednik 
Anton Kosovel iz Crnič. B. je bil odlikovan z 
zlatim križem s krono za zasluge na šolskem 
področju. Skupno s prijatelji Janom, Ccmejcm, 
Remcem in Zormanom so budili narodno zavest 
po Krasu, odpirali šole, širili mohorjevke, po- 
speševali gospodarski kmečki napredek. B. je 
bil namreč tudi član Kmetijske družbe v Gor. 
V Dutovljah je popravil zvonik, naročil od moj- 
stra Samasse iz Lj. veliki zvon ter zgradil lepo 
kapelico pred kaplanijo (1863). Na tržaškem Kra- 
su je prvi vpeljal pobožnost šmarnic. 

Prim.: N 1865, 300; ZD 1867, 111; 1882, 160 in 
193; SematTrst 1875, 47, 75; Kjuder 1964, 189, 
486-89. R. K. 
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BRESCAK Iva, pripovednica in puhUcistka, r. 
18. jun. 1905 v Dobravljah. Oče Anton, kmet, 
mali Frančiška Rešeta, šivilja, doma s Planine 
pri Vipavi. Družina 14 otrok. Oče je bil inteli- 
genten, veliko je bral in ob volitvah tudi poli- 
tično deloval na strani socialistov. Kot vojak v 
Pulju je bil dodeljen kartogralskemu uradu. V 
mladosti je tudi sam pisal pesmi, kasne|e pa 
vaščanom prošnje in pritožbe. Mati je poleg pri- 
rojene inteligentnosti imela še dar govora in iz- 
reden spomin, tako da je otrokom posredovala 
mnogokaj. B.-ova je obiskovala osn. š. v Dobrav- 
ljah (1911-18), nato triletno trgovsko š. (Scuola 
tecnica commerciale) v Portogruaru pri Benet- 
kah (skupaj z bratom Mirom je namreč od leta 
1921 živela pri sestri Tei, poročeni Abbattista (gl. 
čl.). Na tej šoli je prvačila v italijanščini. Leta 
1926 so prišli v Gor. Ker niso mogli dobiti dela, 
so se leta 1928 vsi preselili v Milan. Semkaj so 
potem prišli v družino še: sestra Tonca (gl. čl.), 
brat Robert, nečak Franc Rado Jerkič in 1932 še 
brat Miro. Od 1928 do 1931 je B.-ova bila za 
uradnico pri uvoznem podjetju Cirene za ino- 
zemski tisk, kasneje pa še v dveh drugih služ- 
bah. Od 1938 dela z bratom Robertom, ki je zo- 
bozdra\nik. Literarno delovati začela že zgodaj, 
leta 1923. To leto so bili priobčeni v NoviR prvi 
njeni prispevki (Vseh mrtvih dan, str. 31; Napoli, 
str. 63-64; Golobi sv. Marka), pa tudi v 2S s 
članki o gospodinjstvu, s portreti sodobnikov 
(Tatjana Pavlova, Grazia Deledda, Madame de 
Noailla), pomembni pa so njeni prozni teksti, 
novele in črtice: npr. Malù, Dina ima prijatelji- 
co, Bele roke brez zapestnic, Njen obraz, Naša 
pomlad, Odmev, Zemlja in rod, Ogenj, Moi je bil 
izmučen, Življenje matere Rozalije, Brajdarjev 
Miha, Uve kristalni vazi. Nekaj proznih tekstov je 
poslala tudi Finžgarju za M, objavljena je bila le 
legenda Veliki petek (M 1926, 127). Proti koncu 
tridesetih let je GM sprejela v program za red- 
no knjižno izdajo 1940 zbirko njenih novel 
Ogenj. Knjiga je imela posebno usodo: bila je 
stiskana v polah jun. 1940, vendar ni nikoli iz- 

šla (ohranilo se je le nekaj izvodov teh pol; ene- 
ga ima avtorica, enega NSKT), ker ni dobila do- 

voljenja za izid. Tiskarna jo je prodala za star 

papir. Vanjo je avtorica uvrstila osem novel 

(Ogenj, Mož je bil izmučen, Pismo, Življenje ma- 

tere Rozalije, Micka se moli, Odmev, Brajdar- 

iev Miha, Dve kristalni vazi). Bevk je o knjigi 

sodil: »Novele so me prijetno iznenadile. Vi ste 

pisateljica.  Imate  srečno  roko pri  izbiri  snovi, 

domišljijo, gladkost pripovedovanja, čut za poe- 
zijo, poleg tega pa ima vsaka stvar neko etično 
jedro...« Vladimir Bartol pa: »Avtoričina pred- 
nost je nedvomno lino psihološko niansiranje v 
prikazovanju značajev, posega pa tudi z lahko 
satirično ostjo v predvojne družbene razmere...«. 
Poleg izvirnega leposlovja je gojila tudi umet- 
nostno esejistiko; članek o kiparki Rini Drenik 
Marušičevi, o Pieru Marušiču (ob smrti) - vse 
to v reviji Umetnost. S tega področja je tudi 
prev. v it. katalog slikarske razstave slov. likov- 
nikov, ki so razstavljali v Milanu (1938). Po zad- 
nji vojni se je spet oglasila v trž. Razgledih. V 
glavnem je ponatisnila novele iz neizdane zbirke, 
nekatere pa so nove. Nekaj malega je napisala 
tudi v it. Tako nekaj člankov S poletnega poto- 
vanja po Franciji in njeni Rivieri, Iz življenja 
žene Leva Tolstoja, ki jih je objavila v ženski 
reviji Attualità (1937). Njen je tudi referat Zgo- 
dovina Primorske, obj. v Slovensko Primorje, 
Milano 1945. Večje število njenih rokopisov je 
bilo uničenih ob bombnem napadu (20. okto- 
bra 1944), ko je bil porušen dom Brcščakovih v 
Milanu. S članki publicistične vsebine je sodelo- 
vala še pri Ženi, Praktični gospodinji. Slika ob- 
javljena v zbirki Ogenj. 

Prim.: PDk 1946, 271, 2 (ocena 2. št. Razgle- 
dov); F. Bevk, Mrak za rešetkami, 122; Vladimir 
Bartol, Knjiga, ki so jo uničili fašisti. Iva Bre- 
ščakova: Ogenj, LdTd 1946, 26. jul.; sporočilo av- 
torice (avg.-okt.  1975). Brj. 

BREŠĆAK Stanko, pesnik, r. 2. jim. 1911 v Do- 
bravljah, u. 13. apr. 1960 pt. Oče Anton, kmet, 
mati Frančiška Rešeta. Bil je enajsti otrok v 
družini štirinajstih bratov in sester. Lj. š. obi- 
skoval v Dobravljah 1917-1924. Za bistrega fanta 
so se zavzeli žpk Ivan Rejec in kapucini v Vi- 
pavskem Križu in tako je odšel študirat v fran- 
čiškansko semen, v Piacenzo. Vendar je opravil 
le prvo gimn., ker je zbolel na pljučih. Jeseni 
1926 je bil sprejet v 3. gimn. razr. malega semen, 
v Gor. (izpite čez 2. razr. izdelal čez poletje). V 
semen, ostal do 1928. Nato se zaposlil kot urad- 
nik pri zavarovalnici La Fondiaria v Gor., kjer 
je delal že njegov brat Miro. Po nekaj mesecih 
spet resno zbolel. Zdravil se je v trž. bolnišnici 
in drugod. Od 1939 do 1942 je bil v Dobravljah. 
Od pomladi 1942 živel pri sorodnikih v Milanu, 
ker so ga doma fašisti preganjali. Moral spet v 
sanatorij Quasso al Monte, od koder je bil od- 
puščen konec 1944. Avg. 1945 se je vrnil v Do- 
bravlje. B. je bil nenavadno talentiran, posebno 
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/a jezike, in mnogostransko razgledan (likovna 
umetnost, filo/olija, glasba). Literarno je /ačel 
delovati ok. leta 1934, čeprav je /e kot učenec 
osn. š. pošiljal dopise v NoviR (prim. Sveti 
Kri/.; 1924, 95-6). Pi.sal je pesmi in prozo 1er 
lilozolsko in likovno kritiko. Ker ga je njegovo 
dolgoletno bolezensko stanje pogosto postavljalo 
v te/.ke konlliktne situacije, je marsikaj od na- 
pisanega sam uničil, marsikaj pa se je zaradi 
neurejenih ra/mer porazgubilo. Največ pa je bilo 
vsekako uničenega v času, ko so okupatorji leta 
1943 požgali hišo v Dobravijah, kjer so z. ostalim 
vred zgoreli tudi njegovi rokopisi. Iz leta 1938 
je objava spisa Ringiovanire v štirinajstdnevniku 
Perseo (B. je namreč obvladal italijanščino do 
take mere, da je v njej tudi ustvarjal prozo, 
poezijo in esejistiko). Po zadnji vojni se je prva 
leta kot kulturni delavec z vsem zagonom vrgel 
na delo za obnovo domovine. Pisal je predvsem 
poezijo, vendar mu je uspelo objaviti le tu in 
tam. Tako je SlovJ 1953, št. 47 prinesel njegovo 
pesem H ras I, celjski koledar MD pa isto leto 
pesem Kmetova (str. 214). V rokopisni ostalini 
je ostalo več njegovih pesmi (npr. epična pesni- 
tev Naia pravda). B. je tudi risal in portretiral 
(nekaj njegovih risb in skic je ohranjenih). 

Prim.: SB  1953;  sporočilo pisateljice  Ive  Bre- 
ščak  iz Milana  (avg.-okt.  1975). Brj. 

BREŠCAK Terezija Tea por. Abbattista, slikar- 
ka, pesnica, r. 9. okt. 1895 v Dobravljah, u. 12. 
febr. 1973 v Milanu (pokopana na Cimitero Mag- 
giore). Oče Anton, kmet, mati Frančiška Rešeta. 
Osn. š. je obiskovala v Križu od 1900 do 1908. 
Starši so jo dali v nemški zavod h Gospe Sveti 
na Koroško z namenom, da se nauči nemškega 
jezika. Tu je bila od 1912-1914, potem zaradi po- 
manjkanja sredstev blagajničarka v trgovini 
Spanghero v Trstu (1915-17). Tu obiskovala večer- 
no trg. š. Po poroki z zdravnikom Emanuelom 
Abbattista bivala v Padovi in v Strà pri Padovi 
(1919-21), v Portogruaru (1921-26), nato v Milanu 
(od 1928 do smrti). Risala in slikala je že v mla- 
dih letih, resneje se je temu posvetila v Milanu, 
ko si je pridobila precejšnjo stopnjo kulturne 
izobrazbe in je njen dom postajal pravi likovni 
in literarni salon, v katerega so zahajali Carrà, 
Biroli, Sironi, Manzu, Salietti, Piero Marušič 
(Marussig), istočasno pa središče in celica Brc- 
ščakove družine v Milanu. Vanj so po letu 1929 
prihajali sestra Iva, pisateljica, Tonca, pesnica, 
brat Stanko in iz njega je kot nečak prišel zo- 
bozdravnik dr. Franc Jerkič. Svoje slikarstvo je 

izpopolnjevala pri slikarju P. Marusiču v letih 
1930-33. Največ se je posvečala slikanju v olju, 
nekoliko tudi temperi in akvarelu. Pretežno je 
upodabljala tihožitja, cvetlice, pa se posvečala 
tudi krajinarstvu. V njenem delu je več doma- 
čih vipavskih motivov, tako: hrib sv. Martina 
pri Vrtovčih, nekajkrat veduta Vipavskega Kri- 
ža. Udeleževala se je tudi razstav. Kot članica 
umetniškega društva je razstavljala vrsto let v 
galeriji La Permanente v Milanu. Leta 1952 je 
imela več slik na razstavi Premio Internazionale 
per le Pittrici v Bočnu; citirana v katalogu. Sli- 
kala je veliko, pretežno so slike v lasti družine 
v Milanu. Iz leta 1939 je njen zelo posrečen 
Avtoportret. Kot pesnica (podpisovala se je kot 
Thea B. Abb., Tea Breščakova, Thea B., Abb.) 
se je B. pojavila leta 1925 v ŽS, ki je objavil 
njen Jesenski sonet. V njem se močno očituje 
ljubezen do rodne zemlje, v perni Čez grobove... 
(ŽS 1926, 169) pa velika navezanost na mater in 
domačo vzgojo. V istem letniku revije je social- 
na slika Bolita velemestna deca. Predvsem pa 
velja poudariti pri B -ovi skrb, ki jo je posve- 
čala številni rodbini svojih bratov in sester, da 
nam je ta, čeprav kot otok v tujini, uspela dati 
kar nekaj imen, ki so, vsak po svoje, prispevala 
v zakladnico slovenske kulture in literature. K 
temu pa jo je naganjala njena silna ljubezen 
do rodne zemlje. 

1'rim : Podatki pisateljice Ive Brcščak iz Mila- 
na (avg.-sept. 1975); iotokopije nekaterih njenih 
slik. del; citirani letniki  ŽS. Brj. 

BREŠCAK Tonca, pesnica, r. 3. avg. 1889 v Do- 
bravljah, u. 6. apr. 1965 v Milanu. Oče Anton, 
kmet, mati Frančiška Rešeta. Bila je prvi od 
štirinajstih otrok. Lj. š. obiskovala v Križu 
(1895-1902;. Potem požrtvovalno pomagala star- 
šem skrbeti za številno družino. Od leta 1929 pa 
je živela v Milanu v krogu svojih sester in bra- 
tov ter nečaka. V sebi je imela prirojen pesni- 
ški talent. Tega je še bolj negovala s samoizo- 
braževanjem in občevanjem s pisatelji in slikar- 
ji, ki so zahajali na dom Breščakovih v Milanu. 
V svojem čustvenem življenju je bila silno na- 
vezana na Vipavsko dolino. Pesnikovati je začela 
ok. 1. 1940. Njene pesmi, ki so v veliki večini 
ostale v rokopisu, kažejo, da je silno rada pre- 
birala Prešerna, Gregorčiča, Župančiča in Koso- 
vela. Nekaj malega je objavila v Galebu (1961-62 
in 1964-65), nekaj pesmi pa je izšlo v spomin- 
skem članku ob njeni smrti v PDk. Njene pesmi 
so nežne, čustvene, polne velike ljubezni do na- 
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rave in sočloveka. Zaradi svoje izredne iskreno- 
sti, dobrosrčnosti in velikodušnosti, po drugi 
strani pa velike skromnosti si je pridobila iz- 
redno veliko znancev in prijateljev, zanjo je ve- 
dela cela slovenska kolonija v Milanu, kar je 
pokazal njen pogreb, ki se ga je udeležil tudi 
jugoslovanski konzul v Milanu in osebje konzu- 
lata. 

Prim.: liva Breščak:!, V spomin Tonei Bre- 
ščakovi, zvesti, zavedni Slovenki, PDk 1965, 121, 
3 s si.; Branko Marušič, In memoriam, GorZb 
2, 108; podatki pisateljice Ive Breščak i/. Mila- 
na (avg.-okt. 1975). 

Brj. 

BREZAVŠČEK Ivan, veroučitelj, r. 7. maja 1878 
v Zavrhu pri Levpi, u. 14. iebr. 1960 v Trstu. 
Oče Stefan, kmet, mati Marija Pregelj. Gimn. 
in bogoslovje v Gor. Tu ord. 19. sept. 1903. Kpl 
v Šempetru pri Gor. (1904-06) in v Rihemberku 
(1906-11), katehet osn. š. v Tolminu (1911-15). Med 
vojno se je umaknil na dom v Levpo in kasneje 
Postal ž. uprav, v Račicah (1920-22) in kurat v 
Kubedu (1923-35); nato bil 6 mesecev med tra- 
pisti v Rajhenburgu. Vrnil se je v trž. škofijo 
in pastiroval v Koprivi na Krasu (1936-47), od 
koder je soupravljal Dutovlje. Febr. 1947 se je 
preselil v Trst in bil spet katehet na slov. šolah. 
V samozaložbi in anonimno je izdal v Trstu 
Svetopisemske katehete za I. razr. osn. š. Trst 
1922; ter Svetopisemske katehete s pripravo za 
I. spoved, sv. obhajilo in birmo za II. in III. 
razr. osn. š. Trst 1923. Ivan Brezavšček je bil 
sorodnik Andreja Brezavščka, žpk v Rihemberku 
(1875-1905). Ivan B. je osebno poznal pesnika 
Simona Gregorčiča in njegove odnose do rihem- 
berškega žpk, zato je te odnose upravičeno po- 
stavil v novo in lepšo luč. 

Prim.: SkATrst, arhivalije; ZbsvP 1927, 144; 
Kjuder, Drobci iz 42 duhovniških življenjepisov, 
38 (rkp.); KolGMD 1945, 50; Koblar, Gregorčič, 
359, 389. 

Skerl 

BREZIGAR Danilo, športnik^nogometaš, r. 8. nov. 
1936 v Solkanu, u. U. sept. 1966 v Novi Gorici. 
Oče Jožef, mati Viktorija Podobnik. Osn. š. je 
obiskoval v Solkanu, gimn. (1948-57) je končal v 
Novi Gor. Na ekonomski fakulteti ljU je diplo- 
miral 29. jun. 1963. Od 1. avg. 1963 je bil zaposlen 
Pri obč. skupščini v Novi Gor., nato v JLA, s 16. 
nov. 1964 se je znova zaposlil pri novogoriški obč. 
skupščini in 1. jan. 1965 postal vodja in svetova- 
lce skupine za gospodarstvo v oddelku za analize 

in načrtovanja. B. je že kot dijak nastopal v no- 
vogoiiškem nogometnem klubu Branik. V letih 
študija v Lj. je igral nogomet v Ij. klubih Ljub- 
lana in Odred (nato Olimpi ja). Po vrnitvi v No- 
vo Gor. je prenehal s svojo športno aktivnostjo. 
Kot nogometaš lj. klubov je sodeloval na med- 
republiških in zveznih nogometnih tekmovanjih, 
igral je tudi v reprezentanci Slovenije. Veljal je 
za enega najboljših nogometašev svojega časa (de- 
sno krilo). Umrl je sredi dela zaradi možganske 
kapi. B.-ju v spomin prirejajo v Novi Gor. nogo- 
metno tekmovanje »Brezigarjev memorial« (leta 
1976 že šestič). 

Plim.: Polet 1959, 34 s si.; PrimN 1966, 38 s si.; 
Delo 1966, 249. 

BREZIGAR Milan, igralec, r. 11. jan. 1912 v 
Trstu. Od sezone 1939/40 do 1952 delal v SNGLj, 
ko je prešel k Radiu Slovenija za leto dni, na- 
kar je bil leta 1953 in 1954 v Celju in do konca 
1956 pri Mestnem lutkovnem gledališču. Od 1957 
član MGlj. Odigral je vrsto vlog, tako je bil: 
Graziano, Tit (Hudičev učenec), naslovno v Drži- 
čevi komediji Tripče da Utolče, Gospoda Frinto 
(Javoršek, Kriminalna zgodba), Krištofa (Hof- 
man, Dan in vsi dnevi), Sremca (Jovanovič, Pri- 
mer tov. Koprivice), Scrupla (Farquhar, Rekruti 
ali ljubezen), Glauserja (Dürrenmatt, Meteor), 
Grayja (Kipphard, V zadevi J. R. Oppenheimer- 
ja), Clairona (Wefel, Jacobowsky in polkovnik), 
Sčerbka (Čehov, Platonov), Gregoroviča (Camus, 
Obsedenci), Herberta (Anderson, Veš, da te ne 
slišim...), Notar (Cankarjevo Pohujšanje v dolini 
sentilorjanski), Gospod (France, Crainquebillc), 
Sojkin mož. (Nušič, Dr), Neron (Evelinov, Kome- 
dija o sreči), Drugi meščan (Dürrenmatt, Obisk 
stare gospe), Lepin oče (Kulundžič, Usode), Pa- 
stor (Casona, Drevesa umirajo stoje), član zbora 
(Frisch, Dobrnik in požigalci), vodja potujočih 
igralcev (Zupančič, Rombino, žalostni klovn), Pro- 
fesor (Stefanac, Včeraj popoldne), Razbojnik 
(Shakespeare, Dva gospoda iz Verone), šolski slu- 
ga Fiks (Ingolič, Tajno društvo PGC), občinski 
svetnik (Cankar, Za narodov blagor), Domačin 
(Hrubin, Nedelja v avgustu), Vratar (Katajev, 
Dan oddiha), Sin Štefe (Vilhar, Detelja), Povelj- 
nik (Vrhunc, Prodajalec sanj), Grodnar (Zupan, 
Barbara Nives), Peppe Ciucciu (De Filippo, Zupan 
okraja Sanità), Bélazor (Anouilh, Zmedena gla- 
va) in druge. Na Radiu je predvsem sodeloval v 
radijskih igrah za otroke, med ostalimi vlogami 
pa je predvsem igral komične (Glažek, Šolski 
nadzornik Hlopov in Sodnik Ljapkin-Tjapkin v 
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Revizorju). Epizodne vloge je imel pri TV igrah, 
priredbah in nadaljevankah, tako v Dekamcro- 
nu, Bratovščini Sinjega galeba itd. 

Plim.: GL Mestnega gledališča Ij. 1956/57, 1, 
32; SGL I, 80; na skupinski sliki GL Mestno gle- 
dališče Ij. 1960/61, 1, 4. 

Brj. 

BREZIGAR Milko, nacionalni ekonom in gospo- 
darstvenik, r. 6. okt. 1886 v Doberdobu, u. 25. 
apr. 1958 v Sal/.burgu v Avstriji; pokopan na 
tamkajšnjem pokopališču. Oče Jožef, učitelj, ma- 
ti Alojzija Ferfolja. B, je študiral gimn. v Gor., 
pravo in državoznanske vede v Gradcu ter na 
Dunaju, kjer je 1910 promoviral. Nato je študi- 
ral ekonomijo v Berlinu. Kot visokošolec se je 
udejstvoval v akad. društvu Slovenija. Pripadal 
je krogu liberalno usmerjenih slov. političnih 
delavcev, ki so imeli v programu združitev in 
osamosvojitev južnih Slovanov. Posvetil se je 
predvsem proučevanju gosp. problemov. Od 1911 
je v gor. reviji Veda in drugih slov., a tudi nem- 
ških listih objavljal članke večinoma gospodar- 
ske vsebine. 1914 je prevzel uredništvo gosp. ru- 
brike lista Reichspost, ki je bil eden najvažnej- 
ših dunajskih dnevnikov. Kot gosp. strokovnjak 
je bil 1919 član delegacije kraljevine SHS na 
mirovni konferenci v Parizu. Nato je bil do nov. 
1920 poslanec v začasnem narodnem predstavni- 
štvu v Bgdu. Po prvi svet. vojni se je B. za 
stalno naselil v Lj., kjer se je pridružil slov. li- 
beralnim demokratom z dr. Žerjavom na čelu, 
torej krogu, s katerim je sodeloval že kot aka- 
demik in v reviji Veda. Leta 1920-21 je bil ur. 
gosp. rubrike lj. dnevnika Jutro, kasneje pa je 
bil eden vodilnih gosp. strokovnjakov v stranki. 
Bil je član upravnih odborov denarnih zavodov; 
v prvi vrsti pa se je posvetil gosp. vodstvu glasil 
stranke in Narodne tiskarne v Lj. Ker je bil 
preveč zaposlen s praktičnim delom, je kmalu 
po prvi svet. vojni opustil znanstveno delo. B. 
je bil vnet zagovornik skupne države južnih Slo- 
vanov. Po svojih močeh je prispeval, da ni bilo 
pozabljeno trpljenje primorskih Slovencev pod 
fašizmom in da jim je matična država nudila 
čim večjo pomoč. Po drugi svet. vojni se je B. 
umaknil iz Lj. Zadnja leta je preživel v Salz- 
burgu kot gost zavetišča za starejše begunce. 
Javno se ni več udejstvoval. Napisal je nasled- 
nje članke: Smeri razvoja čeških bank (Veda, 
1911, 202-207); Konjunktura, kriza in depresija 
(Veda 1912, 37, 249, 480 in 554); prikaz knjige 
Mario   Alberti   II   movimento   dei   prezzi   e   dei 

salari nell'anno 1911 a Trieste (Veda 1912, 614- 
618); Razvoj konjunkture in depresije v Avstriji 
(Veda 1914, 69 in 235); prikaz knjige Statistical 
Averages. A. Methodological Study by dr. Flan/. 
Žižek (Veda 1914, 322). Izdal je naslednje samo- 
stojne knjige: Vorboten einer Wirtschaftskrise 
Deutschlands. Anwendung der Krisentheorie an 
die jetzige Wirtschaftslage, Berlin 1913; Die Kon- 
junktur- und Depressionswellen in Oesterreich 
seit 1S96, Dunaj 1913; v slovenščini, Veda 1914; 
Osnutek slovenskega narodnega gospodarstva, 

Celje 1918. 

Prim.: SBL I 58-59; Dr. Milko Brezigar, De- 
mokr  15.  maja   1958;  osebne informacije. 

B. S. 

BREžAN (BRESSAN, BRESCHAN) Ivan, zdrav- 
nik, r. v Gorici 1814, u. na Dunaju 1878 (?). Gim- 
nazijo obiskoval v Gor. (1824-28), humaniora (1828- 
30) in lilozofijo (1830-32) v Gradcu, nakar je štu- 
diral medicino na U v Padovi (1832-35) in postal 
doktor medicine (1935). Potem je nekaj časa 
služboval kot zdravnik v Piranu, Izoli, Motovu- 
nu in Idriji. Tam se je začel zanimati za možno- 
sti zdravljenja z živim srebrom in nato dosegel 
na dunajski U še svoj drugi doktorat medicine 
(1845). V tisku je objavil obe doktorski diserta- 
ciji, in sicer prvo o hipohondriji: De Hypochon- 

dria, Patavii 1835, in drugo o zdravljenju sifilisa 
s pomočjo kemijskih vezav živega srebra: Dis- 
sertano inauguralis medica de observationibtis 

ad syphilidem mercurio tractandam relatis, Vin- 
dobonae 1845. 

Prim.: Juventus caesareo-regii gymnasii acade- 
mici Goriticnsis e moribus et progressu in ute- 
ris... 1827; A. Favaro, Saggio di bibliografia dello 
studio di Padova 1500-1920, Venezia 1922; M. D. 
Grntek (Starine JAZU knji. 43. Zgb 1951, str. 97- 
258, pod štev. 265); M. D. Grmek: Hrvatska me- 
dicinska bibliografija I. Zgb 1955, str. 41; Jugo- 
slaviae seriptores latini recenlioris aetatis. Pars 
I. Tomiis I. Zgb 1968, str. 88; Tomus II. Zgb 
1971, str. 347;  Pars II. Zgb-Lj. 1972, str. 24. 

Le. 

BRIC Ivo, prosvetni delavec, r. 28. dec. 1896 v 
Dornberku, pt. u. 2. jun. 1943. Oče Ivan, kmet, 
mati Jožefa Budihna. Osn. š. v Dornberku, 4 
gimn. razr. v Gor., a je moral zaradi šibkega 
zdravja prekiniti študije. Kot osemnajstletnik 
poklican 15. apr. 1915 k vojakom. Poleti že na 
Dnjestru, a poslan zaradi bolezni v bolnišnico 
v Košice na Češkem. Okt. 1915 je odšel v Ljuto- 
mer, zatem v Tuzlo, v Banjaluko (febr. 1916) in 
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Radgono. NOV. 1917 so ga poslali na it. fronto 
in bil v Cervignanu ter Innsbrucku; od tu je 
odšel spet na rusko lronlo do Odese. Po kon- 
čani vojni se je vrnil skozi Ukrajino in preko 
Ogrske domov (14. nov. 1918). • že ce/, mesec 
dni so ga it. oblasti imele zaprtega, češ da je 
politično nezanesljiv, v Ajdovščini, v Senožečah 

in v Trstu, kjer se je jan. 1919 srečal z dr. A. 
Brecljem. Ko so ga 9. febr. 1919 izpustili, se je 

umaknil na jslo ozemlje in se zaposlil sprva 

Pri vojaški policiji v Lj. (24. avg. 1919) in nato 
Pri linančnih stražah v Gorički pri Vetrinju na 

Koroškem (28. nov. 1919) in pri Sv. Ani nad Tr- 

žičem (Kranj). Febr. 1921 se je vrnil na Primor- 
sko in se doma oprijel kmetije. Z Lojzetom 

Bercetom (gl. čl.) sta okt. 1921 obnovila v Dorn- 
berku Slov. čitalnico. B. je postal njen preds. 

in močno razgibal društveno življenje. B. je vo- 

dil domači dramatski odsek, se udeleževal reži- 

serskih tečajev, ki jih je organizirala PZGor, po- 

stavil na oder več uspelih iger, vodil kulturne 

in zabavne večere. Postal je preds. Spodnje-vi- 

pavskega prosvetnega okrožja in nudil strokov- 

no pomoč sosednjim prosv. društvom. Dopisoval 

je v GorS, NašC in NL, v Družini pa je objavil 
več slik iz krajevno-zgodovinskih zanimivosti. 

Ko je lašizem ukinil društva, je B. rešil društve- 

no imetje in skrbel, da so se knjige posojale. 

Pospeševal je narodno petje in organiziral mla- 

dinske izlete. Od 1923 dalje je bil tajnik Gospo- 

darske vinarske zadruge ter poslovodja ob njeni 

Prisilni likvidaciji. Oblasti so mu očitale, da se 

upira poitalijančevanju; večkratno so ga zaslišali 

na kvesturi in ga 1930 postavili pod policijsko 

nadzorstvo; 1932 mu je pokrajinska komisija iz- 

rekla policijski opomin (ammonizione). 5. jun. 
]936 pa je bil aretiran in obsojen na 5 let kon- 

iinacije v kraju Castelluccio Inferiore (Potenza) 
zaradi iredentizma in Italiji škodljivega delova- 

nja. Kazen mu je bila potem skrajšana na 3 le- 

ta, ob sklenitvi it.-jugosl. prijateljskega pakta je 

°il pomiloščen in izpuščen (24. marca 1937). Po 
vrnitvi je sodeloval pri zadrugah, ki so bile še 

Pri življenju. 5. apr. 1941 so ga zopet aretirali 

in Poslali v konfinacijo v Pisticci (Matera), a ga 
ze 8. maja izpustili na svobodo. Vrnil se je do- 

mov in kmetoval, dokler ni bil ustreljen. 

Prim.:  NašC   1923,  31;   1924,   100;   1925,  36,  60; 
'927, 118. 

J. C. 

I BRIGIDO Mihael, prvi lj. 
ladškol in metropolit, r. 

I 1742 v Trstu in pt. u. 16. 
jul. 1816. Izšel je i/, istrske 

j družine baronov, ki je 
i imela posestva v Brezovi- 
j ci in Lupoglavi. Teologijo 

j je študiral pri jezuitih v 
Gradcu, poslal redovni ka- 

|nonik v samostanu Vorau 
| na Štajerskem, v Spižu 

(Zips) na Slovaškem in žpk v Lečovi na Ogrskem. 
Po smrti lj. škofa Karla J. Herbersteina je postal 
lj. kne/o-nadškof in metropolit (1788-1806). Posve- 
čen je bil 25. apr. in umeščen v Lj. 8. jun. 1788. 
Decembra 1806 je bil premeščen za škofa v Spiž 
in lam ostal do smrti. Umrl pa je v Trstu, ka- 
mor je šel na kratek obisk. Po B.-ovem odhodu 
iz Lj. je papež Pij VII. odvzel Lj. čast nadško- 
lijske stolice in lj. škofijo podredil neposredno 
Rimu. V takem pravnem položaju je ostala do 
1830, ko jo je papež Pij VIII. podredil gor. nad- 
školu in ilirskemu metropolitu Jožefu Wallandu. 
B. je bil cesarjev svetovalec, jožefinski prosvet- 
ljenec janzenističnega mišljenja, sicer bolj umir- 
jenega, tako da ni prišel v opazno nasprotje z 
nauki rimske Cerkve. Tako je bil sicer naklo- 
njen janzenističnemu cerkvenemu pravu, rigori- 
zmu in prenovi cerkv. discipline, ni pa v celoti 
izvajal jožefinskih bogoslužnih reform. »Iliršči- 
no« je umel, ni pa bil kos prosti slov. pridigi. 
Imel je Dalmatinovo biblijo, se bežno zanimal 
za slov. slovnico in slovar. Njegovo pastirsko pi- 
smo 23. marca 1804 vsebuje nove pastoralne po- 
glede, ki so se začeli uveljavljati po smrti Jo- 
žela II. Kot lj. metropolit je B. posegal v ver- 
ska in cerkvena dogajanja po vsej Primorski. 
Papež Pij VI. je namreč na zahtevo cesarja Jo- 
žeta II. sprejel odpoved gor. nadškofa Rudolfa 
Edlinga (1. avg. 1784, gl. čl.), zatrl gor. nadško- 
lijo (8. mar. 1787) ter prenesel nadškofijski se- 
dež v Lj. Z bulo »Super specula militantis« (20. 
avg. 1788) je ustanovil za vso Primorsko novo 
škofijo s sedežem v Gradiški ob Soči. Gradi- 
ščanska škofija je bila zelo obširna, saj je se- 

gala na ozemlja zatrtih škofij v Gor., Trstu in 

Pičnu. Ta škofija je dejansko živela le dve leti, 

kajti 1791 sta bili praktično spet vzpostavljeni 

škofiji v Gor. in Trstu. Metropolit B. je posegal 

tudi v usodo primorskih škofij, zlasti ko je šlo 

za premestitev škofa Franca Filipa Inzaghija iz 

Trsta v  Gorico  in  imenovanje novih  škofov  v 
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Trst: B. je 1791 na Dunaju posvetil novega trž. 
škola Sigismunda Hohenvvarla in 1796 njegovega 
naslednika Ignacija de Buset (Busela) pl. Fei- 
stcnberga. Neprijetni .so bili njegovi posegi v 
Gor.: kot metropolit je prevzel upravo goriške, 
tj. gradiščanske škofije in ustanovil v Gor. »me- 
tropolitanski vikariat«. Nenadoma je 18. jul. 1788 
prišel v Gor., sklical kanonike in jim prebral 
bulo o zatrtju gor. nadškofije in stolnega kapit- 
lja. Za svojega »metropolitanskega vikarja« je 
imenoval dotedanjega kapiteljskega vikarja Ma- 
tijo Godino, rojaka iz Ajdovščine. Tako je Go- 
dina dejansko imel cerkveno vlado na Goriškem. 
Gor. kanoniki pa niso hoteli priznati metropo- 
litovih odločb, češ da so nezakonite, ker se pri 
tako usodnih dejanjih ni držal pravnih predpi- 
sov, in so vložili priziv na vlado v Trstu in pri 
dvorni kancliji. Prepovedali so Godini voditi 
škofijske posle v metropolitovem imenu, toda 
ta je sledil ukazom lj. nadškofa. Stolni kapitelj 
se je moral avg. 1788 raziti in B. je poslal v Gor. 
lj. kanonika Antona Ricci-ja (22. sept. 1788), ki 
je nato duhovno vodil Goriško do 26. apr. 1789, 
ko je bil v Gradiški umeščen novi škof Filip 
lnzaghi. Literarna upodobitev v Kreftovih Kranj- 
skih komedijantih. Slika:  IS 1926, 271. 

Prim.: Arh. stolncaa kapitlja v Gor., Sessiones 
Capitulares II, 1788, 21.7., 4.8., 20.8.; Morelli IV, 
281; Seb. Brunner, Die theologische Dienerschaft 
am Hofe Joseph II, Wien 1868, 169; Gruden, 1007 
(z reprodukcijo slike v škol. dvorcu); SBL, I, 60; 
Kidrič, Zgod., 257; Glasnik Srca Jezusovega 1938, 
207 (Jakčev portret B.-a); R. Klinec, L'attuazione 
della legislazione eccl. di Giuseppe II nell'Areici, 
di Gorizia, Gorizia 1942, 178-9; Maks Miklavčič, 
Predjoželinske župnije na Kranjskem, Lj. 1943, 
21;  Šimoniti,  154. R. K. 

BRINAR Miran Jožef, dr. inženir gozdarstva, r. 
18. jul. v Postojni. Oče Josip, ravnatelj meščan- 
ske šole, mati Evgenija Cvenkel. Diplomiral na 
gozdarski fakulteti v Zgbu. Doktorsko disertacijo 
Vpliv svetloba na razvoj bukovega mladja je za- 
govarjal 1969, promoviral 1970 za doktorja go- 
zdarskih znanosti. Je znanstveni svetnik in vodja 
odseka za gozdarsko genetiko na Inštitutu za 

gozdno in lesno gospodarstvo Slov. Prva povojna 
leta je bil na službeni dolžnosti v Bgdu. Pretežno 
je svoje znanstvene prispevke objavljal v stro- 
kovni reviji GozdV; tako je v letniku 1948: Naši 
strokovni kadri; 1951; Katastrofa v idrijskih go- 
zdovih kot spodbuda za razmišljanje o stojnosti 
bukovih gozdov (tudi samostojno); 1952: Količin- 
ska in kakovostna proizvodnja lesa; O raznih na- 
činih redčenja; Snovanje mešanih sestojev smre- 

ke in bukve s sajenjem bukovih mladic; Biolo- 
ški postopek pri Insceniti drevesne skorje; Ante- 
nska raziskovanja o vplivu gozdov na odtekanje 
vode in na erozijo tal; 1953: Kakšna rastišča 

ustrezajo topolom; Gojimo topole (knjiga, sku- 
paj z V. Beltramom in V. Senico); Naloge go- 
zdarstva v Suhi krajini; 1955: O preskrbi lesa na 
krasu; Premena neprimernih nižinskih smreko- 
vih gozdov; 1958: Izbira najprimernejših načinov 
saditve; 1961: Načela in metode za izbiro semen- 
škili sestojev; 1962 in 1963: Nekatera dognanja 
sodobne gospodarske genetike; 1964: Življenjska 
kriza jelke na slovenskem ozemlju v zvezi s kli- 

matičnimi situacijami; Klošči v slovenskih go- 
zdovih; Gozdovi Sovjetske zveze in gospodarje- 
nje z njimi; 1965: Bukove rase in diferenciacija 
različkov glede nekaterih fizioloških in tehnolo- 
ških lastnosti; 1966: Znana in vendar nepriznana 
dejstva o naši jelki; 1967: O posvetovanju o gozd- 
nih cestah; 1971: O vplivu kolinov na kalitev se- 
mena v zvezi z alternacijo nekaterih gozdnih 
drevesnih vrst; Pasekvoja — nova pomembna 
eksota; O razvojnem ritmu različnih bukovih 
provenienc oz. ekstipov (GeogrV) in dolgo vrsto 
zapisov in ocen tujih revij in knjig. Sodeloval je 
tudi v tujih revijah: Šumarstvo (Bgd), pri slova- 
ški akademiji znanosti je izšlo njegovo delo: Die 
Buchenwälder Jugoslawiens mit besonderen 
Nachdruck auf die Zustünde in Slowenien. Buk 
ako priemyselna surovina (1960). Ukvarjal se je 
7. gozdarsko terminologijo; najprej je objavljal 
tako gradivo v GozdV, potem pa je 1970 izdal 
knjigo Gozdarski slovar. Bil je terminološki sve- 
tovalec, ki je dajal gradivo za Slovar slovenske- 
ga jezika (I, 1970; II, 1975). Bil je 21 let urednik 
GozdV 1951-1971; kasneje ostal še vedno član 
uredniškega odbora, bil član raznih komisij in 
projektov, npr. Zbornika lesarstva in gozdarstva. 

Prim : Krstne matice; M. Brinar, Marginalije 
ob gradivu za gozdarski strokovni slovar, GozdV 
1963, 285-96; BiolV 1964, 94; Ko jeko 2, 123; Spo- 
minski zbornik Biotehnične fakultete 1947-1972, 
Lj. 1972, 186; France Novak, Gozdarski leksikon, 
GozdV 1971, 108-110; Urednik 1= Milan Ciglari, 
Ob novem letniku, GozdV 1972, 1, 1; Letno poro- 
čilo Inštituta za lesno gospodarstvo Biotehnične 
lakultete  1969-. Brj. 

BRINŠEK Bogomil (Bogumil), raziskovalec kra- 
ških jam in lotograf planin, r. 10. avg. 1884 v 
Ilirski Bistrici, u. 15. sept. 1914 na bojišču pri 
Moslarju. Oče Ivan je bil trgovec, mati Ivana 
Gašperšič s Prema. Realko je dovršil v Lj. (1902), 
nato je bil uradnik pri finančnem ravnateljstvu, 
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padel je kot rezervni častnik. Že kot dijak je 
raziskoval domači Kras, v letih 1910 in 1911 se 
je pridružil dr. Cerku in Pavlu Kunaverju pri 
raziskovanju Dolenjskega krasa; »naš vodja je 
bil dr. Cerk, a njegova glavna opora, njegova 
desna roka je bil Brinšek« (Kunaver). Bil je 
član SPD in poleg raziskovanja se je posvetil 
predvsem fotografiranju. V kratkem je postal 
mojster v fotografiranju »in na slovenski zemlji 
ga v lepoti slik ni mogel nikdo prekositi. V 
amaterfotografskih razstavah v letih 1907 in 1909 
pod okriljem SPD in 1911 v klubu slov. amater- 
lotogratov je stopil v javnost in pridobil takoj 
vsa srca« (Kunaver). Ljubil je mogočne gorske 
prizore, posebno mu je bil pri srcu Triglav s 
Križkih podov, Martuljek pri Kranjski gori in 
Jalovec. Slikal je tudi podzemske jame, posebno 
Križno jamo pri Ložu. Slike je priobčcval v PV 
od 1909 do 1914 (npr. Grintovec in severno ozad- 
je, Turska gora in Rinka, Dolgi hrbet, Skupina 
Skute, Grintovec-Kočna, Storžič in Zaplata, Jama 
»Okrogliea«, Vrhovi Kočne, Grintovci) in v DS 
(Ob Cerkniškem jezeru, 1909, Križna jama pri 
Ložu, 1910). Okrog sebe je zbral vrsto prijateljev 
ameterjev in jih vodil pri preučevanju in upo- 
dabljanju naravnih lepot slov. planin. Po njego- 
vi smrti je poklonil SPD njegov brat Josip, tr- 
govec, več sto njegovih negativov Kamniških in 
Julijskih planin in obilo jamskih slik. 

Prim: SBL I, 61; Pavel Kunaver: f Bogumil 
Brinšek, PV, XX, Lj. 1914, št. 8, 169-172 (s si.) in 
188-189 priložnostni osmrtni članek brez podpisa. 

Jem. 

BRODAR Srečko, kvartarolog-paelolitičar, redmi 

Profesor za prazgodovino človeka, r. 6. maja 1893 
v Lj. Srednjo š. obiskoval v Lj., U na Dunaju. 
Služboval v Lj. (1918-21), v Celju 1921-39), spet v 
Lj. za Bežigradom (1939-46). Leta 1939 promoviral 
na filozofski fakult. v Lj. Od 1946 izredni, od 1951 
redni profesor prazgodovine človeka na prirodo- 
slovnomatematični fakult. lj. U. Od 1960 redni 
profesor za kvartarologijo na naravoslovni, nato 
Pa za isti predmet na fakult. za naravoslovje in 
tehnologijo. Upokojen 1964. Leta 1928 je odkril 
prvo paleolitsko postajo Potočko zijalko na gori 
Olševi (izkopavanja so trajala od 1928-35), od te- 
daj naprej se je posvečal študiju paleolitika. Od- 
krival je poleg svoje redne profe.sure nove po- 
staje ledenodobnega človeka tako v Slov. kakor 
ludi po drugih jsl. republikah. Ko je postal pred- 
stojnik inštituta za prazgodovino človeka, je vse 
delo osredotočil na znanstveno raziskovanje kvar- 

tarnih sedimentov v alpskih in kraških jamah 
ter na planem. O svojih izsledkih je pogosto po- 
ročal na tujih strokovnih sestankih, tako na Du- 
naju (1936), v Rimu in Pizi (1953), v Regcnsbur- 
gu (1952, v Reutlingenu (1954), v Bariju, Leccu 
in Salernu (1958), v Lj. (1964). Veliko pa je opra- 
vil tudi poljudnih predavanj, da bi tako pomemb- 
na odkritja približal tudi preprostejšemu člove- 
ku in ne le znanstveniku. Med njegova povojna 
raziskovanja spadajo odkritja v Betalovcm spod- 
molu pri Postojni (1947-55), v sami Postojnski ja- 
mi, v Črnem kalu nad Koprom (1955), v Jami v 
Lozi pri Orehku (1957-58), dalje v Spehovki pri 
Zgornjem Doliču (1937), Mornovi zijalki pri Šo- 
štanju, na Kozjaku, Otoški jami, kraških ja- 
mah Pivške kotline, Ajdovske jame pri Krškem, 
Kostanjevici ob Krki ter ob reki Usori, v Vršcu 
in okolici ter avstrijskih Alpah. Razprave in po- 
ročila je objavljal v revijah: Prähistorica (Wien, 
1928), Izvest ja drž. realne gimn. v Celju (1928-29); 
CZN (1929), ZdrV (1930), Naša doba (1930), Glasnik 
jugosl. prof. društva (1931), Et (1935, 1936), GMDS 
(1935, 1939), Zbornik Prirodoslovnoga društva 
(1939), GV (1931, 1934, 1952, 1960), Proteus (1948/49, 
1949/50), VS (1949), KolPK (1950), PV (1953), Glas- 
nik zemaljskog muzeja (Sarajevo, 1953), Quartär 
(Bonn, 1957), TurV (1961), SlovJ, Acta carsologica, 
Razprave SAZU in drugo. Zanimivo je, da je B. 
začenjal kot leposlovec (LZ 1911-15, Slovan 1914, 
DP). Tu se je podpisoval kot Felicijan. Za izred- 
no raziskovalno delo ga SAZU izvolila že leta 
1949 za dopisnega člana, prav tako tudi H. Ober- 
maicr Gesellschaft (1952), od 1953 je redni član 
SAZU. Je član znanstvenih svetov akademijskih 
inštitutov, upravnik inštituta za raziskovanje 
Krasa SAZU v Postojni, predsednik medakade- 
mijskih odborov za AKJ in TIR. Bil je član v 
mnogih izpitnih komisijah in predsednik stro- 
kovnih izpitov za muzejske uslužbenec, bil član 
šolskega odbora VPS. Urejal je Arheološki vest- 
nik, Acta carsologica. Kot odbornik je sodeloval 
v Društvu za raziskovanje jam Slovenije, v Pri- 
rodoslovnom društvu, v Arheološkem društvu 
Jugoslavije itd. Dvakrat je prejel Prešernovo na- 
grado (1949, 1960), red dela z rdečo zastavo (1964), 
red zasluge za narod z zlato zvezdo, Kidričevo 
nagrado (1974), nagrado Avnoj (1974) in zlato 
značko Društva za raziskovanje jam Slovenije. 

Prim.: SBL I, 61; LSAZU III, 205-6; SesUleset- 
letnica profesorja S. B., AV 1953, 2, 349-50; Božo 
Skerli, Prolesor S. B., Proteus 1952-53, 10, 282; 
LSAZU V, 98-100 z bibliografijo in si.; EJ II, 228 
(J. Kc. = Jože Kastelic);  UljBB I,  17-18 (z biblio- 
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gral.); Vladimir Bartol, Akademik S. B., NRazgl 
1963, 8, 156; Franc Osolc, Akademik prof. dr. S. 
B., AV 1962-63, 7-11; ibidem, Vida Pohar, Biblio- 
grafija prof. S. B., 13-17; Itvanl Rakovec, Ob se- 
demdesetletnici prol. S. B., Proteus 1962-63, 9/10, 
262-3 s si.; Roman Savnik, Ob 70-letnici akademi- 
ka dr. S. B., Naše jame 1963, 1/2, 3-5 s si. MEP 
(1968); ULjBB II, 188 z bibl.; MSE I, 225 s si.; 
Anton Ramovš, Akademik dr. S. B., Proteus 1971/ 
72, 6, 251-60; LCZ (1973), 105 s si.; SB od 1945 dalje. 

Brj. 

BROILI, zvanarska družina v Furìaimji. Da je 
bilo zvonolivarstvo v Vidmu že zgodaj razvito, 
priča ohranjeni zvon iz 1. 1300 (reprodukcija v 
brošuri o podjetju B., navedeni pod prim.) iz 
livarne družine Franchi (tudi Juretig Franchi; 
Bernard, Peter, Hieronim, Ivan Jožef, Franc; 
glej SBL I, 185), katerim je po približno pet sto 
letih sledila firma B., ustanovljena 1808. Poleg 
B. so bili v Vidmu tudi zvonarji Polis (Poli, de 
Polli). Obe sta se v prvi polovici prejšnjega sto- 
letja združili in okoli 1860 (po Clariciniju »di re- 
cente«, se pravi okoli 1869) sta Sebastiano B. in 
Giambattista Poli postavila livarno zvonov v Go- 
rici v bližini južne postaje. Giambattista Antonio 
de Poli je poleg tega v bližini postavil še svojo 
livarno. Da sta odprla v Gor. svojo podružnico, 
ju je k temu silila potreba, da bi lahko zado- 
voljevala naraščajoče potrebe po zvonovih na 
avstroogrskih tržiščih, medtem ko sta zvonove za 
italijansko kraljestvo in ves ostali svet pošiljala 
iz Vidma. Vendar je bila kasneje, v letih pred 
prvo svet. vojno ta podružnica opuščena, zadnji 
njen lastnik je bil Francesco Broili, ki jo je vo- 
dil od 1894. B.-jeva zvonolivarna je dobavila ve- 
liko število zvonov tudi slovenskim cerkvam, po- 
sebno v Slovenskem primorju, Istri in Beneški 
Sloveniji, in to posebej v razdobju med obema 
vojnama. Veliko število cerkva je bilo poruše- 
nih in uničeni so bili seveda tudi zvonovi. Po 
prvi vojni je posebna ustanova (Opera di soc- 
corso per le chiese rovinate dalla guerra) plače- 
vala vojno škodo, povzročeno na kulturnih ob- 
jektih. Tako je podjetje B. samo v letih od 1920 
do 1926 dobavilo zvonove cerkvam v naslednjih 
krajih: Ajdovščina, Ahten, Avče, Banjšice, Batu- 
je, Breginj, Bovec, Ceplctišče, Mašeri, Nabreži- 
na, Name, Nožno, Novaki, Osek, Pevma, Peč, 
Podbrdo, Planina (3 cerkvam), Platišče, Plisko- 
vica, Ponikve, Crničc, Čepovan, Cerkno, Dorn- 
berk, Draga, Iojda, Gabrovica, Humin, Gorica 
(Sv. Rok, Usmiljeni bratje), Gradišče nad Prva- 
čino,  Idrija  (5  cerkvam),  Kal,  Kanal,  Komen, 

Klana, Hrušica, Lig, Lokavec, Pregarje, Prem, 
Prošek, Rezija, Rczijuta, Velike Zabije, Stan- 
drež, Sv. Križ pri Trstu, St. Lenart, Neblo, 
Šmartno, Šempeter pri Gorici, Speter Slovenov, 
Trst (Sv. Rok), Šempas, Slavina (14 podružni- 
cam), Slivjc, Solbica, Srednje, Šturje, Subit, Sve- 
to, Trnovo pri Ilirski Bistrici, Šembije, Podste- 
nje, Harije, Dobrepolje, Berce, Topolec, Zerčje, 
Bistrica, Jasen, Vrbovo, Jablanica, Koseze, Ve- 
lika Bukovica, Mala Bukovica, Trnje, Dolnji 
Zemon, Gornji Zemon, Ustje (2 cerkvama), Ve- 
liki Dol, Vipava, Zgonik. B. je ulil več zvonov 
za znana svetišča na Sv. gori pri Gorici (4 zvo- 
novi, 11.113 kg), za Staro goro pri Čedadu, za 
vrsto cerkva po Istri (Mune, Buje - 3 cerkvam, 
Koper - 2 cerkvama, Novi grad, Tinjan, Umag). 
Poleg tega pa za Novi Sad (15 zvonov), za 
Zagreb (84 zvonov), za Beograd (90 zvonov). B.- 
jevi proizvodi pa so šli tudi po svetu: v Buenos 
Aires, v Kairo, v Varno ob Črnem morju. Do pr- 
ve svetovne vojne je tvrdka na svojih izdelkih 
označevala svoje podjetje v jeziku narodnosti, 
od koder je določeno naročilo prihajalo, kasneje 
tudi v latinščini. V slovenščini se je to glasilo: 
»Odlikovana livarna Franca Broilij-ja v Gorici«. 
Ob litju zvonov za Piran (1893) sc je primerilo, 
da so ti nosili označbo tvrdke v slovenščini, 
kar je spodbudilo nacionalistične kroge v Istri, 
da so dvignili prah v dnevnem tisku. Med drugo 
svet. vojno, ko so 1942 ital. oblasti rekvirirale 
po Primorskem dve tretjini celokupne teže zvo- 
nov, so bili ti prepeljani deloma v livarno B., 
da bi jih prelili v vojaške namene. Vendar se 
to v celoti ni zgodilo. Zvonovi so doživeli raz- 
lično usodo, nekatere je bilo moč najti še po 
vojni. Tudi v obdobju po zadnji vojni so iz li- 
varne B. prišli zvonovi za nekatere slov. cerkve 
na Primorskem, tako v It. kakor tudi v Jsli. 
Podjetje se je v zadnjem času preimenovalo v 
B.R.O.I.L.I.F. s sedežem v Povolettu pri Vidmu 
in svoje izdelke spet oglaša v slov. (jugoslovan- 
skem) tisku (prim. Družina 1973, št. 34, str. 7; 
35, 15). Zvonove livarne B. so kot škofijski ko- 
Iavdalorji cerkvenih zvonov kolavdirali Ivan 
Mercina, Ivan Trinko, Albin Martinčič. Trinko 
je npr. kolavdiral zvonove za Sveto goro in za 
videmsko stolnico. 

Plim: Ditta Francesco Broili, Udine (Italia), 
Premiate antiche londeric di campane, Esporta- 
zione mondiale, Casa fondata nel 1808, Udine 
[pò 19261 24 str. ilustr., i/šlo ludi v nemščini; 
Illustrazione italiana 1921, 11(13. mar.); 1922, 16 
(16. april) s sliko pošiljke za Goriško, ok. 80.000 
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kg; Rutar B.-ja le omenja; Claricini 401; Cossar 
84-5; Anton Gnirs, Alte und neue Kirchenglo- 
cken, Karlsbad und Leipzig 1924 (prva i/.daja 
Wien 1917); I. Saše)j, Doneski k zgodovini zvo- 
narjev in zvonov po Kranjskem, Carniola 1912, 
223-31; Italo Bareagno, I cinque delle campane 
B.R.O.I.L.I.F. v: L'Artigianato del Friuli-Venezia 
Giulia 1972, 1, 7-14. Brj. 

BROVC Ljubo (Janez, LJubivoj), slikar, r. 4. 
sept. 1919 na Koritnici pri Grahovem ob Bacì, 
u. 2. marca 1974 v Tolminu. Oče Ivan, gozdni de- 
lavec, mati Terezija Voli. Po osn. š. je delal kot 
gradbeni delavec. Med zadnjo vojno je bil kot 
't. vojak v Alriki (1942), je prišel v angleško ujet- 
ništvo (1943), nato v kraljevo jsl. vojsko, iz ka- 
tere mu je uspelo preiti v prekomorce. Z njimi 
je preko Barija in Visa prišel v Bgd (1944). De- 
mobiliziran je bil 1949. Že v Bgdu je na priporo- 
čilo Djordja Andrejevića-Kuna, srbskega slikar- 
ja, obiskoval bgd likovno akademijo (194546), 
študij pa končal na Ij. Akademiji 1. 1949. Kot li- 
kovni pedagog je poučeval na gimn. v Postojni 
(1949-51), nato v Tolminu (1951-74), najprej na uči- 
teljišču, kasneje na gimn. Čeprav mu življenjske 
Prilike niso bile ravno najbolj naklonjene, da bi 
se v celoti posvetil slikarstvu, za katero je poka- 
zal veliko nadarjenost že v osn. š., pa tudi ka- 
sneje, je vendar ustvaril vrsto portretov, krajin, 
scenskih osnutkov za Tolminsko gledališče in 
druga amaterska gledališča. Razstavi, ki ju je v 
šestdesetih letih (1954 in 1962) priredil v Tolminu, 
sta ga pokazali kot intimnega krajinarja (upo- 
dabljal je Tolmin, njegovo okolico, Baško doli- 
no; vse to v olju in pretežno realistični tehniki). 
B. je tudi opremil nekaj knjižnih tekstov; tako 
Gregorčičeve Izbrane pesmi, Koper 1953; Tol- 
minski zbornik, 1956; izdelal vrsto osnutkov za 
spomenike in druga znamenja (spomenik NOB 
na Koritnici, odkrit 1972). Prejel je medaljo za 
hrabrost, medaljo za zasluge za narod, Red dela 
III. stopnje, priznanje OF. 

Prim.: Krstne matice na Grahovem; PrimN 
1972, 30, 4 (slika makete kipa za Koritnico); Janez 
Dolenc, Profesor L. B„ PrimN 1974, 14 (29. III.); 
isti, Akademski slikar in likovni pedagog L. B., 
Borec 1974, 10, 565-8 s 4 reprod.; isti, Življenje in 
delo akademskega slikarja profesorja L. B., 
TolmZb 2, 1975, 411-8 s si. in reprod., tudi avto- 
portret. 

Brj. 

BROZINA (BROSINA) Jožef Anton, narodni bu- 
ditelj v Slovenski Istri, duhovnik, r. 20. febr. 
1787 v Kopru, v duhovnika posvečen  17. junija 

1810. Leta 1832 prišel za žpk v Pridvor (ecel. S. 
Antonu), tu ostal polnih 37 let (do 1869), ko je 
bil upokojen in se je po vsej verjetnosti preselil 
v Marezige, kjer je u. 25. jan. 1872. Leta 1860 ga 
je cesar Franc Jožel I. imenoval za častnega ka- 
nonika koprskega kapitlja, škof Jernej Legat pa 
za kurata v Pridvoru. Ob času smrti je bil sa- 
cerdos jubilaris in najstarejši duhovnik škofije 
(85 let star), v duhovništvu 62 let. Na marežgan- 
skem pokopališču ima nagrobnik z napisom: 
»Dobrotijivemu župniku in kanoniku Jožetu Bro- 
zina umrvšemu v 85 letu dne 25 prosinca 1872 
žalujoči prijatelj Matija Snoj stavi«. Ko so med 
zadnjo vojno lašisti in Nemci požgali župnišči 
v Marezigah in Truškah, je zgorel tudi arhiv. V 
marežganski zakristiji je oljnat portret B. (tre- 
nutno v koprskem muzeju). Vse kaže, da se je 
B. trudil za narodni preporod istrskih Sloven- 
cev. Leta 1843 je spesnil zdravico za opasilo v 
Šmarjah »K vasilu S. Andreja v Šmarjah«. Pri- 
ložnostna pesem ima literarno vrednost, saj ka- 
že, da so bili duhovniki v Slov. Istri v književ- 
nih vprašanjih povezani s središčem v Lj. 

Prim.: FoliumTerg 1866, 89; 1869, 132; 1872, 15; 
ŠkAKop; žpk a. v Truškah; Slovenci ob Jadranu, 
Koper 1952, 31, 39 s lotokopijo B.-ove pesmi; 
sporočilo Srečka Vilharja (sept. 1973); Pazinski 
memorial. 

Brj 

BRUMAT   Mirko   (Fride- 
, rik), nabožni pisatelj, kul- 
; turni   delavec,  r.   18.   jul. 

| 1897 iv Šempetru pri Gor. 
| trgovcu Petru in pošitni 
uradnici Emiliji Goffo, u. 
20. nov. 1950 v Gor. Osn. 
š.   v   Šempetru,  gimn.  v. 

I Gor. (1907-15), bogoslovje 
v Stični (1915-16) in Inns- 

Ibrucku kot gojenec Ca- 
nisianuma (1916-21). Tam posv. 26. jul. 1920; jan. 
1921 doktoriral iz bogoslovnih ved. Službe: kpl 
v Solkanu (1921-22), stolni vikar (1922-35), zatem 
kanonik penitenciar (1935-45) in sholastik (1945- 
50) v Gor. V škofijskem okviru je opravljal še 
druge službe: suplent moralne teol. v bogoslovn. 
semen. (1921-22), prof. slovenščine v malem se- 
men.; preds. Družbe sv. Rafaela za slov. izse- 
ljence; slov. škofijski delegat za misijone; prof. 
petja v bogoslovju; notar cerkv. sodišča; voditelj 
gor. Mar. družbe in škofijski voditelj vseh slov. 
Mar. družb (1935-50). Zrastel je v osrednjo vodil- 
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no osebnost slov. duhovščine na Goriškem, neu- 
strašen v obrambi narodnih pravic slov. manjši- 
ne v dobi fašizma in nasprotnik komunizma. 
Sloveč cerkveni govornik in ljudski misijonar, 
apostol duhovnih vaj. Nabožni pisatelj: izdal je 
mladinsko vzgojno knjigo Kam?, Gorica 1923; 
šmarnice Na Sv. goro, Gorica 1924; Pota Mari- 
jina, Gorica 1925, šmarnice Mala Cvetka Mariji- 
na, Gorica 1929; življcpis sv. Antona Pad. Čudo- 
delnik, Gorica 1931, Molimo in trpimo za misi- 
Jone, Gorica 1932. Pisal je v ZbsvP (več člankov 
1921-25) in v JAlm (1927); v Colniču je poročal 
o gibanju ženske mladine v Italiji in Nemčiji 
(1923-24); urejeval je mesečnik Svetogorska Kra- 
ljica (1938-39). Leta 1944 je začel izdajati Vijolico, 
notranje glasilo gor. dekliške Mar. družbe. Ure- 
jeval je tednik PrimS (1946-48) in mu bil od ma- 
ja 1947 dalje tudi odg. urednik. Leta 1949 je pre- 
vzel odg. uredništvo KatG in ga urejeval do 
smrti. Kot urednik je rabil psevdonim Bonaven- 
tura Mahnič. V vseh listih je objavil vrsto član- 
kov, v Svet. Kraljici humoristično pripoved o 
Trobcu. B. se je poskušal kot nabožni pesnik 
in glasbenik: vrsto pesmi je uglasbil sam in iz- 
dal zbirko Brezmadežnemu Srcu, Lj. 1944, ki ob- 
sega 29 pesmi. Uglasbil je tudi več priložnostnih 
pesmi, ki so ostale v rkp. B. je bil predvsem 
duhovnik; iz dušnopastirskih potreb je pisal, 
pesnil, komponiral, pridigal, spovedoval, ureje- 
val časopise, vodil preko 120 zaprtih duhovnih 
vaj, še več tridnevnic v Gor. in na deželi. Pod 
njegovim vodstvom je gor. Mar. družba kljub 
fašizmu prirejala gledališke predstave, miklavže- 
vanja, božićnice v družbenem Domu Brezmadež- 
ne. Osnoval in vodil je škofijski dobrodelni od- 
bor za pomoč slov. internirancem v Gonarsu in 
drugih taboriščih. Z odločnim nastopom je rešil 
slov. pridige v Gor.; pred kvestorjem se je moral 
zagovarjati, češ da je vodil slov. podtalno šolo 
(scuola clandestina), ker je zbiral slov. otroke k 
verouku. Kot prosvetni delavec in organizator 
je bil odbornik Zbora svečenikov sv. Pavla in 
urednik ZbsvP (1926). Bil je soustanovitelj in 
prvi preds. PzGor, a se je kmalu s kulturnega 

področja umaknil, ker je sodil, da s samim na- 

rodnim navdušenjem brez trdne verske podlage 

ne bo slov. manjšina mogla zavreti fašističnega 

raznarodovalnega pritiska. Ves sc je posvetil 

verski poglobitvi z besedo in tiskom. Napisal 

je še Svelonorska pisma (v rkp 1942); brošuro 

Naš čolnič otmimo! Gorica 1950; Zlata knjižica 

krščanske služabnice; Goriška dekliška Marijina 

družba, Gorica 1951 (str. 63). Kot močna in sa- 
mosvoja kršč. osebnost je vtisnil močan pečat 
življenju goriških Slovencev. 

Prim.: ZbsvP 1922, št. 2; Bogoljub, 1924, 172, 
187, 259; JAlm 1925-30, 104; KatG 1950, 22.11. s 
si.; Vijolica 1950, dec; KolGMD 1961, 107 s si.; 
Klinec, GMD, 28, 29, 91, 113, 114, 172; Siiligoj, 43. 

Hum. 

BRUMAT (BRUMATI, BRUMATTI) Rihard, na- 
božni pisatelj in zgodovinar, r. v Gor. 24. apr. 
1658, u. v Trstu 9. marca 1719. Gimn. obiskoval 
v Gor (1670-75), retoriko (1675-76) in filozofski 
trienij (1676-79) študiral v Gradcu in nekaj časa 
bil domači učitelj (1680-82), nakar je študiral teo- 
logijo v Gradcu (1682-86) in postal bénéficiât in 
dvorni kpl plemiške družine Coronini (1686-93). 
5. nov. 1693 je vstopil v jezuitski red in po 
opravljene mnoviciatu na Dunaju (1693-95) in ma- 
gisteriju v Leobnu (1695-96) je bil prof. gramati- 
ke in humaniora na gimn. v Trstu (1696-1705) in 
retorike na akademijski gimn. na Reki (1706-12). 
Ves ta čas je bil tudi nedeljski pridigar (slov., 
hrv., ital., nem.), zelo cenjen po globoko vsebin- 
skih, a vendar razumljivih in prikupnih pridi- 
gah. Bil je priljubljen tudi kot dober učitelj. Ko 
je zbolel, je v Trstu bil le še voditelj (praeses) 
kongregacije. V Trstu je tudi umrl. V rkp. je 
zapustil več zvezkov pridig, nekaj učenih razprav 
iz mariologije in homiletike in zgodovino Gori- 
ške in Gradiške (Istoria delle Contee di Gorizia 

e Gradisca). 

Prim.: Catalogi Provinciae Austriacae S.J. (ex- 
cerptiones Colleg. Vindobonae, Tergesti, Flumi- 
nensis); A. & A. de Backer, Bibliothèque des 
Ecrivains de la Compagnie de Jésus, I, Liège 
1853-61, 908; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae 
Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad no- 
stra usque tempora, Viennae 1855, 38; C. Combi, 
Saggio di bibliografia istriana, Capodistria 1864, 
202 (napačno ime: Gasparo); C. Sommervogel, 
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Pre- 
mière partie: Bibliographie II., Bruxelles-Paris 
1891, 242; Vili. Bruxelles-Paris 1898, 1936; J. Clo- 
nar, SBL I, 62. 

Le. 

BRUMEN Vinko (Vincenc), pedagog, filozof, pro- 
fesor, r. 6. dec. 1909 v Salovcih pri Središču ob 
Dravi; oče Vincenc, kmet, mati Marija Bauman. 
B. je obiskoval osn. š. v Središču (1916-22), me- 
ščansko š. v Ormožu (1922-26), učit. v Mrb. (1926- 
31), lil. lakultelo (pedagoško skupino) na U v Lj. 
(1931-35); dipl. lil. lak. 1. jul. 1935; napravil dok- 
torat iz filozofije 22. apr. 1936 in drž. prof. izpit 
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12 pedagogike, filozofije in psihologije 1941. Služ- 
boval je kot pomožni tehnični asistent v peda- 
goškem seminarju fil. fak. na U v Lj (1936-37). 
S štipendijo Turnerjeve ustanove je bil na štu- 
dijskem potovanju v Nemčiji in Angliji (1937-38). 
Nadaljnje službovanje: pomožni tehnični asistent 
v Pedagoškem seminarju (1938-39); prof. priprav- 
nik na meščanski š. v Slovenj Gradcu (1939-40 in 
na meščanski š. na Viču pri Lj. (1940-43); prof. 
Pripravnik, nato prof. na učit. v Lj. (1943-45); 
Pri deželnem šolskem svetu v Gor. (febr.-april 
1945); ravnatelj slov. učit. v Gor. (okt. 1945-sept- 
'"47). Nato je odšel v Argentino, kjer je zaposlen 
v knjižni založbi Kapelusz v Buenos Airesu kot 
direktor oddelka za publikacije iz humanističnih 
strok. Od 1966 predava občo pedagogiko v špan- 
ščini jn zgodovino slov. filozofije za slov. sluša- 
telje v slovenščini na buenosaireški filozofski fa- 
kulteti ukrajinske univerze sv. Klementa v Ri- 
rnu; 1970 je bil imenovan za izrednega profesor- 
ja- Brumnovo pisateljsko delo se časovno deli v 
dve dobi: doma (1934-43) in v zdomstvu (1949 do 
danes). 1934 je na pobudo prof. dr. Ozvalda na- 
P'sal disertacijo o kulturno-pedagoškem pomenu 
Slomškove knjige Blaže in Nežica; v tisku je 
izšla v Mrb (1936) in pozneje v Lj. v zbirki 
Cvetjc iz domačih in tujih logov (1943). 1936 je 
na prošnjo prof. Ivana Dolenca začel pripravljati 
v- zvezek Krekovih Izbranih spisov. Za ta zve- 
Zek je napisal nekaj manj kot sto strani dolg 
uvod o Krekovem življenju in delu v letih 1900- 
'907. Knjiga je bila dotiskana pri Družbi sv. Mo- 
horja v Celju (Janez Evang. Krek, Izbrani spisi. 
v- zvez., 1941, str. 333); celotno naklado so uni- 
di Nemci; piscu je ostal le korekturni izvod. 

Uvod v uničeno knjigo je pozneje objavil v Bue- 
nos Airesu  (Vrednote, 3.  in 4.  knjiga  1955,  str. 
19 m  1957 str.  50)  ter deloma v knjigi  Srce v 
ledini (Bs. As.). Napisal je Občo pedagogiko, ki 
Pa zaradi novih razmer (1945) ni izšla, pač pa je 
?a potrebe slov. š. izdal v cikl. Psihologija, 1946; 
Pedagogika in didaktika, 1946, 19502; Pedagogika 
,n didaktika, 1948; Psihologija in pedagoške vede 
Za  učiteljišče,   1949.  Že  v  Argentini   pa  so  izšla 

tkanja (Buenos Aires 1967), v kateri obravnava 

azno  vprašanje  slovenstva  v  zdomstvu,  ter že 

°rnenjeno knjigo o Kreku Srce v sredini (Bue- 

nos Aires   1968).  Brumen   je v  letih  od   1936  do 

41  napisal več kot dvajset razprav iz pedago- 

ške in i/, zgodovine pedagogike pri Slovencih v 
f(;vije SU, P, C, Vigred, Zbornik Slovenske šol- 

ske matice ter v dnevnik S. V Argentini je so- 

deloval in še sodeluje pri Vr (1954-68), Medd 
(1963-73), Glasku SKA (1967-73), ZbSS (1949-70) ter 
pri tedniku SvSl. B. se je udeleževal ljudskopro- 
svetnega dela. V Lj. je bil več let odbornik Pro- 
svetne zveze; predaval je v L j., Mrb., Celju in 
po deželi. V Bs. As.-u je bil več let podpredsed- 
nik Slov. kat. akad. starešinstva in vodja filo- 
zofskega odseka SKA. Predaval je v Bs. As.-u, v 
raznih krajevnih slov. domovih ter pri nekate- 
rih drugih slov. organizacijah. Pri drobnejših ob- 
javah je B. rabil kot podpis kratice svojega ime- 
na ali šifre, sestavljene iz njega: V. B.; V. Bn.; 
Voben; v SU kratico Uk (= urednik), ker je bil 
dve leti sourednik lista. Brumnova slika je bila 
objavljena v SvSl ter v Glasu SKA ob 50-letnici 
ter v Glasu SKA ob 60-letnici. 

Prim.: vprašalna pola; Tine Debeljak, Pred izi- 
dom knjige Iskanja. Pogovor s pisateljem dr. 
Vinkom Brumnom. (Glas SKA XIV, 1967, št. 9); 
Nikolaj Jeločnik, Z Brumnom ob Evangelistu 
Kreku. Srečanje z avtorjem knjige Srce v sre- 
dini (Glas SKA XV, 1968, št. 19-20); Nikolaj Je- 
ločnik, Pogovori z ustvarjalci. Filozof in pedagog 
dr. Vinko Brumen (Glas SKA XVIII, 1971, št. 12). 

K-n 

BRUS Alojzija (Lojzka), pesnica, prevajalka in 
publicistika, profesorica, r. 5. jan. 1909 v Novem 
svetu pri Hotedršici, u. v Novi Gorici (Solkanu 
in tu pokopana) 13. febr. 1965. Oče Franc, bajtar, 
sodar, mati Alojzija Sajovic. Osn. š. obiskovala 
v Hotedršici in v Lj. Tu tudi 4 razr. mešč. š. 
ter 5 razr. realne gimn., diferencialni izpit 1931, 
slavistiko na lj. U (1931-35), diplom, okt. 1935. 
Strok, izpit 1947. Prva služba je bilo suplentsko 
mesto na II. realni gimn. v Lj., nato na III. mo- 
ški gimn. Sledila so mesta: licej v Gor (1947-47), 
realna gimn. v Šempetru pri Gorici (1947-52), 
gimn. v Novi Gorici (1952-55), v Ajdovščini (1955- 
59), osn. š. v Šempetru (1959-60), gimn. Nova Go- 
rica (1960-64), kjer je bila upokojena (dec. 1964). 
Bila je enajsti otrok in kmalu po očetu sirota. 
Mati jo je vzdrževala le do 4. razr. gimn., na- 
prej je morala skrbeti za vse sama z inštrukci- 
jami in tudi z ročnim delom. Med študijem de- 
lovala v primorskih društvih: Orjen, Tabor, Mla- 
da Soča, Primorski akad. klub. Med vojno vklju- 
čena v OF. Najobširnejši cikel ljubezenskih pe- 
smi je nastal med vojno. Iz njega sta bili ob- 
javljeni le dve pesmi (Bori 1954, Jesen; psevdo- 
nim Snežinka). Ostalo v rkp. Zbirko pesmi je 
pozitivno ocenil F. S. Finžgar. Leta 1944 je izšel 
njen prevod romana Henrija Bordeauxa Rodbi- 
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na Roquevillardov (Les Roquevillard). 1954-55 je 
napisala vrsto priložnostnih člankov o slov. pe- 
snikih, o motivu delavca v slov. lit. (SlovJ). Pi- 
sala je tudi v Prosvetni delavec (1955), največ pa 
v JiS (1960-64), in sicer o Kosovelovi liriki, o pu- 
blikacijah v Kondorju itd. Bila je za stroko 
vnet pedagog, njeni nauki so globoko segli v ge- 
neracije njenih dijakov. Bila je prava mati dija- 
kov (napis na grobu!) v vsakem oziru. Sama 
zaradi življenjske usode nesrečna (pesmi to na 
voč mestih izražajo), je razdajala srečo in svet- 
lobo drugim. Omembe vredna je tudi njena de- 
javnost na Šolah (dramski in literarni krožki, 
knjižnica, proslave, itd.). Bila je tudi steber po- 
družnice Slavističnega društva v Novi Gorici. 

Prim.: Prof. L. B., KatG 1965, 9, 4 (s si.); SB 
1954 -. 

Brj. 

BRUSATI (BRUŽAT) Valentin, zdravnik, r. v Ci- 
ginju 12. lebr. 1738, u. neznano kje in kdaj. Gimn. 
obiskoval v Gor. (1751-57), folz. študiral v Grad- 
cu (1757-60), medicino pa na U na Dunaju (1761-65), 
kjer je postal magister chirurgiae in doctor me- 
dicinae (1766), nakar je služboval kot vojaški in 
distriktni zdravnik v Leobenu, v varaždinskem 
generalatu in na Moravskem. Ob avstrijsko-fran- 
coskih bojevanjih se je vsaka sled za njim izgu- 
bila. V tisku je objavil razpravo o ženskih bole- 
znih: Dissertatio inauguralis medica de morbis 
feminarum... (Viennae 1766). 

Prim.: J. K. Erberg, Versuch eines Entwurfes 
zu einer Literatur-Geschichte für Crain (rkp. 
1825), 168; Pohlin, Bibliotheea, 11; Dimitz Ge- 
schichte, 187; G. Pernhotter, Catalog der Biblio- 
thek des Wiener medizinischen Doctoren-Colle- 
giums, Wien 1881; M. D. Grmek v: Starine JAZU, 
knj. 43, Zgb 1951, 97-258, štev. 17; Simoniti, 24; 
JV1. Uršič, Jožel Kalasanc Erberg in njegov po- 
skus osnutka /a literarno zgodovino Kranjske, 
Lj.  1975, 84. 

Le. 

BUBNIC Albin, časnikar, r. 7. sept. 1915 na Pre- 
garjah. Oče Viktor, pismonoša, mati Ivanka To- 
mažič. Osn. š. na Pregarjah, nato študiral v se- 
men, v Kopru, kjer je zaradi protislovenskega 

vzdušja doživel mnogo hudega. Izstopil 1935 za- 
radi bolezni. Učit. maturo je opravil kot priva- 
tist v Trstu 1940. V febr. 1943 aretiran zaradi 

protifašističnega delovanja, zaprt v Koroneju in 
nato v kraju Cairo Montenotte (Savona), odtod, 
sept. 1943 deportiran v Maulhausen in v druga 
taborišča (Gusen, Wells itd.). Po vojni pomagal 
organizirati   slov.   šolstvo   v   Istri   in   bil   prvi 

upravitelj osn. š. v Kopru, kjer je učil dve leti, 
in začel dopisovati v časopise. Konec 1947 prešel 
v časnikarstvo. Najprej pri Kmečko-delavski 

enotnosti, od konca 1948 pa je pri PDk. Kot do- 
pisnik je pisal o krajevnih vprašanjih priložnost- 
no tudi v LdTd (1947-50), Tovariš, Dan. Kot ured- 
nik PDk piše o razlaščanju, krajevni politiki, 
šolstvu in kmetijski problematiki, od 1960 B- 
zbira gradivo o taborišču v Rižarni v Trstu. 
Prvi seznam padlih in preživelih objavil 16. maja 
1965 v PDk. Podatke posredoval Zgodovinskemu 
odseku NŠKT ter Deželnemu institutu za zgodo- 
vino osvobodilnega gibanja. Zbral je tako doku- 
mentacijo — originale hrani sam — da o Rižarn' 
ne more nihče pisati mimo njega. Ricciotti-Laz- 
zero se je veliko skliceval na B.-a, ko je prvič 
seznanil it. javnost z edinim uničevalnim tabo- 
riščen na it. ozemlju (Epoca, 26.4.1970). V zvezi 
z Rižarno so o B.-u pisali Espresso (7.5.1972), 
Gente (19.12.1974 s si.), Speciale (4. 3. 1975 s si.). 
Domenica del Corriere (13. 3.1975 s si.), Giorno, 
Meridiano (april 1975) itd., nato italijanska TV 
(trije intervjuji), večkrat tudi RTV-Lj. V sodelo- 
vanju z drugimi avtorji (Benedetič, Fogar, P°' 
stogna in Steffè) je napisal delo Od fašističnega 
škvadrizma do pokola v Rižarni - Trst-Istra-Fuf- 

lanija 191945, Trst 1974, v slov. in ital. Z B.-em 
sta se posvetovala Benedetič in M. Košuta, ko 
sta pisala tekst za Rižarno (prvič uprizorilo v 

sez. 1974/75 SSG). B. je od 1960 član vsedržavne- 

ga sveta Združenja deportirancev, od 1975 Pa 

član komisije za muzej v Rižarni. 

Prim.: J. K.(oren), Albin Bubnič šestdesetlctnik, 
PDk 7.9.1975 s si.; osebne izjave (julij  1975). 

S. P- 

BUCIK    Avgust    Andrej, 
slikar, r. 22. ali 23. avg, 
1887 v Trstu in tu u. 30- 

jun. 1951. Oče Matija, nia' 
ti Ana Jug. Rod izvira >z 

Avč pri Kanalu. 1899 st' 
je vpisal na višjo ginu1- 

, . (ne na realko kakor SBl" 
^' Luč in še kje!) v Gor. v 

;sIov. vzporednico B, kL'r 

„.-..-.. i se je po očetovi smrti z 

družino preselil v Gor. Na Dunaju se je (1913) 
spočetka vpisal na gradbeni oddelek tehnične vi- 
soke š., a je potem presedlal — po ornavi|cr» 
privatni umetniški š. — na Grafični inštitut, k1 

pa ga ni končal. Kmalu po izbruhu prve svet- 
vojne (1915) je bil vpoklican  kot  rezervni čast' 
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nik in je moral na rusko fronto, kjer je takoj 
"ašel pot v rusko ujetništvo. Iz Rostova je pri- 
šel v Moskvo, tu preživel tri leta pri ruskem 
Plerncnitašu, vnetem podporniku umetnikov, in 
veliko portretiral. Pot ga je vodila preko Arhan- 
Selska, Tambova, skozi Sibirijo do Irkutska in 
"arbina v Mandžuriji do Tientsina. Nekaj časa 
Je živel tudi v Sanghaju. 1919 se je preko Sin- 
Sapura z ladjo vrnil domov preko Indije in Ri- 
••- Kakor v ujetništvu je tudi sedaj veliko por- 
tretiral. V š. 1. 1919-20 je poučeval risanje na 
ldrUski realki. Potem nadaljeval svojo ahasver- 
SKO
 Pot po velikih mestih Evrope in Afrike 

(1921-22).  1923 je bil v Lj., na Lošinju, v Pragi; 
1926 
1927 

na Dunaju, v  Gradcu,  Linzu,  Dubrovniku; 
odpotoval v Alžir (Alžir, Casablanca, itd.) in 

°stal do 1932: od 1932 v Franciji (Marseille, Pa- 
lz)> nato v Belgiji, v Španiji (Barcelona), na Ba- 

varskih  otokih   (Mallorca);   1934   spet   doma,   v 
LJ-. Mrbu; do 1940 slikal in portretiral tudi na 

Unaju, v Trstu, Lj., Vidmu, Vipavi, na Lošinju 
tu je  moral  nekaj   tednov v zapor,  ker je 

medtern izbruhnila 2. svet. vojna). Zatekel se je 
Milan in živel kot begunec (»sfollato«) v San 

Lazzaro 
tiral, 

pri Pavii. Neprestano je tudi tu portre- 
ustvaril pa  tudi vrsto pokrajin. Atelje, ki 

Je imel v Milanu, mu je uničilo bombardira- 
Je. ob tej   priložnosti  je tudi  zgorel  album  s 

ografijami več sto njegovih portretov in dru- 
slik, ki jih  je napravil po vseh koncih sve- 

• "od ZVU je učil risanje na slov. srednji š. v 
,   r-. nato se za stalno naselil v Trstu, odkoder 
Je rad zahajal v Istro; poleti 1950 bival v oko- 

1 Portoroža.  Poleg klasičnih jezikov in njiho- 
nterature, ki jo je vzljubil in ga je spremlja- 
v življenju  (tako  sam  v intervjuju  z A.  Ši- 

K°m,  E  25. nov.  1926;  saj  je v  izvirniku  rad 
ebiral Sofokleja in Homerja), ga je risanje in 
Kanje pritegovalo  od  zgodnje  mladosti.  Ven- 

ie za B.-a značilen posebni življenjski ritem 
"točnimi prvinami ahasverstva, čeprav ni bila 
' njem po sredi bohema. V njem se je izobli- 

al  poseben  tip umetnika,  ki  mu   je postalo 
tretiranje  glavna  izpoved  ali  vsaj   med  naj- 

vnirni zvrstmi,  da se  je lahko preživljal, pa 
1 "a je prihajal v stik z najraznovrstnejšimi 

ostavniki človeških ras in razredov. Ustvarjal 

ako dela, ki so bila vezana na čisto določen, 

navadi zelo utesnjen čas. Nekaj pa ima tudi 

isa/ev,   pokrajin   (litrska   pokrajina,  v   Ra/gl 

'. vedut (monotipi je). In kakor je postal por- 

zanj značilen kot zvrst, tako je po tehniki 

značilno,   da   je   slikal   pretežno   pastele,   risbe, 
manj   olja   ali   druge   zahtevnejše   tehnike.   Prvi 
sloves portretista si je ustvaril med ujetništvom 
v Rusiji, kasneje, po vrnitvi v domovino, v Kam- 
niku  (portret  župana  dr.   Karba),  predvsem  po 
meščanskih družinah. V Alžiru je živel na pose- 
stvu šejka in portretiral predvsem francoske pri- 
seljence. O izredni plodovitosti na tem področju 
priča število okoli 400 portretov, ki jih je izde- 
lal do 1916. V naslednjih desetletjih je to število 
naraslo na okoli 900 portretov pred 2. svet. voj- 
no (o čemer je pričal, žal uničeni, album foto- 
grafskih posnetkov ter portretov). Pri toliki mno- 
žini dela in največkrat tudi hitrici je jasno, da 
trpijo nekatera njegova dela na umetniški šib- 
kosti. Tako so mu umetnostni kritiki tu in tam 
očitali preveliko sladkobnost in že nagibanje v 
kič, posebej  pri ženskih  portretih.  Sicer pa je 
treba vedeti, da je bil B. hladno razpoložen do 
vsakršnih modnih struj in je oboževal renesanč- 
ne mojstre. Ukvarjal se je tudi s secnerijo in je 
izdelal   sceno  za  krstno  predstavo  Župančičeve 
Veronike Deseniškc, za Schmidtovo opero Notre- 
damski zvonar ter plesni večer L. Wisiakove (vse 
v letih 1923 in 1924). Med najbolj znanimi portre- 
tiranci so:  F. Bevk (karikatura, NG  1927, 5), A. 
Gradnik, I. Lah, F. Podrekar, S. šantel, I. Trin- 
ko, A. Gabrščck, A.  Pirjevec,  dr.  Dermota, dr. 
Brnčič, dr. Mandič, O. Sest, M. Nablocka, V. Ce- 
rar Danilova, mati dr. VI. Kralja, I. Mohorič, A. 
Budal, S. Gregorčič, V. Bartol, F. Prešeren, več 
je  tudi  avtoportretov,  najbolj  značilen  iz   1950. 
B.-ova posebnost so tudi miniaturni portreti na 
slonovini. Posvečal se je tudi grafiki (lesorez Po- 
mlad),   tudi   ekslibrisom   (e. I.   Avgusti   Pirjevec, 
c. 1. Piero Barbo), veliko je po prvi vojni delal 
tudi na polju knjižne opreme in ilustracije, tako: 
JAlm  1923,  Lovrenčičeve Gorske pravljice,  Sira- 
hovc bukve, Naš rod (več letnikov), Zgodbe kra- 
ljeviča  Marka,   Wildove   pravljice,   KolGM   1922, 
1923 (tudi zaglavja za mesece in ilustracije, ki se 
ponatiskujejo  tudi  v  kasnejših  letih),  Zabavna 
knjižnica 1922, po zadnji vojni Avdcjenkovo po- 
vest Ljubim (LdTk 1948). Zaradi večkratne in tu- 

di dolgotrajne odsotnosti je bil v slov. likovnem 

in kult. življenju bolj odsoten kot pa prisoten. 

Na vsak način pa se je udeležil vsaj I. umetni- 

ške  ra/stave   v  Jakopičevem   paviljonu   (1909)   s 

Portretom matere in s Pokrajino (v katalogu na- 

veden kot Bucig), kolektivne razstave pri Dermo- 

ti v Gor. 1912, XIV. razstave v Jakopičevem pa- 

viljonu   1917   (Simon   Gregorčič   na   mrtvaškem 
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odru, dve pokrajini [Bilje, Brdal), prir. skupaj 
z Dolinarjcm samostojno razstavo v Lj. 1923. L. 
1930 razstavil v Bgclu 10 del, z it. slikarji v Tr- 
stu in Gor., leta 1947, za svojo šcstdesetletnico, 
v galeriji Scorpione in 1951 pt.; razstava, ki je 
postala tudi posmrtna. Kot človek je bil B. ko- 
zmopolit, a to v dobrem pomenu besede, da je 
namreč izredno dobro poznal svet (govoril je se- 
dem jezikov), literarna gibanja in umetnostne 
tokove, da je bil širok in ne ozko slovensko 
provincialen. V tem delu značaja je koreninila 
tudi njegova zadržanost glede uveljavljanja svo- 
je umetnosti med publiko. Hoté je malo razstav- 
ljal in še za razstave, ki jih je pripravil, so ga 
morali znanci in prijatelji siliti. Svoje umetnosti 
ni prodajal tako, da bi jo vsiljeval; glede por- 
tretiranja so ljudje k njemu hodili, ker jim je 
s slikami ponajvečkrat godil, sam pa je to okol- 
nost izkoristil, da je lahko živel. Bil je nasprot- 
nik vseh modernih struj, celo sarkastičen do 
njih, ker je menil, da moderni slikarji ne sli- 
kajo »po starem«, ker tega enostavno ne znajo. 
Zato tudi kritikom, ki so v isti sapi hvalili mo- 
derno umetnost in njegova dela, enostavno ni 
verjel. V zapuščini je ostal rkp o pomenu in 
značaju heraldike; knjigo je B. hotel izdati v 
nemščini. Upodobitve: Lastni portret, M 1921 
(umetniška pril. 19/20) pred str. 305; karikatura, 
risal L. Spazzapan, M 1922, 272; Lojze Dolinar, 
1923; LDk 1951, 24, 4; JKol 1952, 86 (Avtoportret); 
Razgl 1951, 289 pril. Avtoportret France Gorše, 
B.-ova  mrtvaška  maska,  1951. 

Prim.: I. umetniška razstava v paviljonu R. 
Jakopič, Lj. 1909 (katalog); XIV. umetniška raz- 
stava v paviljonu R. Jakopič, Lj. 1917 (katalog); 
V. Vodopivec, Krizantema v gumbnici, M 1921, 
314; Stano Kosovel, B.-Dolinar pri Jakopiču, UL 
1923, 14, 110-1; A. Širok, E 1926, 25. nov.; * ••. A. 
Bucik I, SBL I, 62; A. Širok, Pri naših upodab- 
ljajočih umetnikih, ZbLuč II, 1928, 53-4 + pril. 
III-IV; Gabršček H, 390; Umetniški zbornik 1 
I1943I, 166 z 2 ilustr. + 234; Zorko Jelinčič, A.B., 
LdTk 1948, 132, 7+11 z ilustr.; LdP 1951, 154, 9; 
V. Bartol, Ob B.-ovi mrtvaški maski, Razgl 1951, 
7/8, 294-301 z Avtoportretom in portretom S. Gre- 
gorčiča; isti, A. B. v «Scorpionu», Razgl 1951, 7/8, 
377-8; Dr. Hy 1 = Robert HIavatyl, Mojstru sli- 
karju B.-u v slovo, PDk 1951, 154, 2 s si.; repro- 
dukcija B.-ove posmrtne maske, delo F. Goršeta, 
PDk 1951, 160, 4; Josip Kosovel, A.B. JKol 1952, 
86-7 / 2 reproduk ; KI are! I Dobida, Slikar A.A. 
B„ LDk 1951, 24 (28. VIL) 4/2 reprod.; isti, ELU 
I, 59; Stele, Umetnost 98, 123, 127 / 2 reprod.; 
SDL I, 51, Sijancc 77, 512; Pilon, Na robu, Lj. 
1965, 17, 19, 208; SGL I, 84; Repertoar 1075 (po- 
pravi ime!), 2061, 2070; J. Logar, Ekslibris pri 
Slovencih, 1972, z ilustr. Brj. 

BUCAR Franjo, operni pevec in režiser, r. 20- 
jam. 1861 v Postojni, u. 25. nov. 1926 v Lj. Oie 

Janez, odvetnik, mati Marija Blanka Altenbur- 
ger. Po končani obrtni š. na Dunaju je studii"3' 
še na Scuola veneta d'arte applicata alle indu- 
strie in postai učitelj na obrtni š. v Lj. Kasneje 
leta 1889, je začel študirati pri Franu Gerbiču 
petje, študij glasbe je nadaljeval na dunajskem 
konservatoriju, v Pragi in Milanu. Glasbena Pot 

ga je kot L tenorista vodila po gledališčih v 

Bratislavi, Oloumucu, Leipzigu, Darmstadtu, Du- 
naju, Frankfurtu, Kölnu in Weimarju, svojo rfi" 
žisersko ustvarjalnost pa je uresničil v Colmar- 
ju, Essenti in Gdansku. V lj. O je prišel '•'• 

1918 za enega prvih režiserjev. Od 1919 do 1923 
(ali 1925) je učil solopetje na konservatoriju G!» 
v Lj., a je moral službo zaradi bolezni pusti'1- 
B. je tudi prevajal odrske tekste, tako o. D°" 
Pasquale (Donizetti) in Zvedave ženske. 

Prim.: SBL I, 62; J 1926, 273, 3; EJ 2, 1956, 
247 (F. Kč = Filip Kumbatovič); SGL I, 85 (Pçtf 
Bedjanič); Roman Savnik, Pomembni Pivčani 1(1 

njihovi neposredni sosedje, Svet ob Pivki, 99-10"' 
krstne matice. 

••- 

BUCAR Ivo Ivanovlč, pesnik, r. 22. maja 1856 v 

Postojni, u. marca 1907 v Carigradu. Oče •••••> 
odvetnik, mati Marija Blanka Altenburger. s' 

obiskoval najprej doma, gimn. pa končal v No- 
vem mestu, kjer je živel kot sirota pri stric 
Žigi Bučarju. Na Dunaju je obiskoval artilcflJ' 
sko kadetnico, a bil v 4. letniku odpuščen (1877'' 
Udeležil se je kot vojak okupacije Bosne, Pr 

stopil na drugo stran ter dezertiral v Srbij0, 

kjer se je zaposlil pri francoski družbi za orie"' 
talne železnice (bil v Beogradu, Skopju, Solunu- 
Sofiji, Carigradu in Koniju v Mali Aziji, od ^0- 

der se je vsled bolezni vrnil v Carigrad). V gin111' 
pri novomeških frančiškanih se je navzel Js 

orientacije. Literarno je sodeloval v SS in L* 
(1892, pesem Sence noči). V času, ko je biva' v 

Bgdu, je v Lj. izšla njegova pesnitev juna^e 

vsebine Biserojla jasna vila. Bajka iz postoj11' 
ske pečine (1898). Prevelika vnema za srbski ft 
zik ga je zapeljala, da je jezik v pesnitvi čud"3 

jezikovna mešanica. Pesnitev je pisana v gladk111 

in prijetnih četverostopnih trohejih. A. Slodoj3* 
pravi, da pesnitev kaže vsaj »rahle sledove ta' 
lentiranosti« (ZSS IV, 288), medtem ko je Zu- 
pančič označil B.-jeve verze v pesnitvi klasicl 

stičnega metra »jednakomerno tinkanje [kil bJJ 
dosadno na uho« (SN 1898). 
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! P''»«..-  SBJ.   r,  62-3  (Kd. = France  Kidrič);  225 
Ro B!mna/i|c v Novcm nicstu, Novo mesto 1971, 

an Savnik, Pomembni Pivčani in njihovi ne- 
Posredni sosedje, Svet ob  Pivki, 99 (napaćen  da- 

rojstva);  O.  Z(upančič),  I. B.:   Biserojla, ia- 
j"a   vila,   SN   1898   (10, IX,),   B-r-k   (V.   •••••): 

5>erojla,  jasna vila,  1898, 566-7;  (•.  Podgornik): 

i (M
0
'
13,
 

jasna vila- ss <Dunai) 1898' 208-; LPJ 

'   6'  (France Dobrovoljc);  krstne  matice. 
Brj. 

.    C^R Metka, igralka, -r. 24. avg. 1903 v Divači, 
^öenka na Jesenicah,  kasneje službeno pre- 
Jena v Lj. Tu stopila med člane Šentjakob- 

ga gledališča,  ki  je  takrat  gostovalo v mali 
am zavetišča pri Sv. Florijanu in tu ostala 

"    SCZ-   1921-22   do   1947,   ko  je  postala  članica 
4-, čeprav   je že leta  1936 v njem debuti- 

la- Od  1949 do upokojitve  1958 članica MGlj. 
a  1940 je  pri  Šentjakobskem  gledališču  sla- 

svoj   100-ti  nastop.  Zlasti  živi  in  močni  so 
njeni liki iz kmečkega in malomeščanskega 

_    Jcnja.  Igraia je  mdr.  vdovo  Rošlinko  (Vdo- 

oslinka), gospo Lazičevo (Nušič, Ujež), gospo 
^U-sko (Zapolska, Morala gospe Dulske), Katro 

Pevoigri Na Trški cori, gospo Živko (Ministri- 
'   Vrzo   (Jurčič-Levstikov   Tugomcr),   Jirgovo 

0N° (L°bnikova, Tri dni direktor), Kalandrovko 

K 
aPci), Mathilde (Salacrou, Življenje ni resno), 

a anovo  (Ostrovski,   Nevihta).   Igrala  je  v   lil- 
'•11•*   M-, 

• 'M svoji zemlji, Naš avto, Vesna, Jara go- sPoda   M 
' Nc čakaj na maj, Svet na Kajžarju. Na 

Jakobskem odru se je uveljavila tudi kot re- 
iser   7 . J J 
gl   i   •       svoJ°8a   moža,   igralca,   skladatelja   in 

a iškcga organizatorja Danila Bučarja, je na- 

SQ
Saa dva libreta:   Študentje smo in Na  Trški 

• Na radiu igrala Presečnico (Cvetje v jeseni). 

Sen/.^V Miran Petrovčič, M. B. se poslavlja od 
SDl ,ak.obskega   gledališča,   SPor   1947,   293,   5; 
•išči i-    S sL;  SGL !- 85:  15 lct Mestnega gleda- 

a 'Jubljanskega, Lj. 1966, pass. 
Brj. 

BUDAL   Andrej,   pisatelj, 
r. 31. okt. 1889 v Standre- 
žu   pri   Gor.,   u.   7.   jun. 
1972 v Trstu, pokopan pa 
v    Štandrežu.    Izhaja    iz 
skromne kmečke družine; 
oče Josip, mati Frančiška 
Maru.šič. V osn. š. je ho- 

j dil   v  Štandrežu  (1895-98), 
v   vadnico   v   Gor.    1898- 

OQ^'^WIH^B 1901),   na   klas.   gimn.   v 
U901-09), romanistiku z doktoratom je do- 

vršil na dunajski U (1909-13), vmes se je 1912 iz- 
popolnjeval v Parizu. Poučeval je slovenščino na 
slov. drž. gimn. in nem. realki v Gor. (od 15 
lebr. 1915); jun. 1915 so ga mobilizirali in delal 
je v vojaških uradih v Ljutomeru, Lj., Trstu in 
Vidmu do apr. 1918. Proti koncu vojne je nekaj 
mesecev poučeval na zaposlovalnih tečajih gor. 
gimn. v Trstu, potem je prevzel slov. na slov. 
realki v Idriji (1919-21). Tu se je 1921 oženil z 
učiteljico Edvardo Bloudek, s katero sta dobila 
tri otroke. Prestavili so ga na slov. učit. v Tol- 
minu (1921-22), na realko in gimn. v Idriji (1922- 
23), na slov. nižjo realko v Vidmu (1923-25), na 
Istituto tecn. comm. A. Zanon v Vidmu (1925-40; 
do 1933 je poučeval slov., potem, franc), na Isti- 
tuto tecn. comm. Sommelier v Perugi (1940-41), 
ponovno na 1st. tecn. comm. A. Zanon v Vidmu 
(1941-45), vmes je predaval slov. na Istituto Su- 
periore di Economia e Commercio Ca' Foscari 
v Benetkah (1941-43). Po drugi svet. vojni (dec. 
1946) so ga črtali iz državne službe, ker je za- 
pustil prof. mesto, se preselil v Štandrež (19. 
apr. 1946) in sodeloval v Gor. s PNOO, Prosvetni 
oddelek za Slov. Primorje. Sept. 1946 je bil član 
gor. delegacije na mirovni konf. v Parizu. Pre- 
selil se je v Trst (12. dec. 1947), kjer je bil izvo- 
ljen za upravnika Slov. nar. gledališča (SNG, 1. 
sept. 1947-dec. 1959). Dne 20. apr. 1947 je bil iz- 
voljen za podpreds. SHPZ, nato je bil preds. 
(1950-56) tudi prenovljene SPZ (1956-60). Bil je v 
odboru za zgraditev Kult. doma in član nadzor- 
nega odbora SKGZ od ustanovitve 28. febr. 1954 
do 29. nov. 1970. Leta 1954 je postal poverjeni 
prof. slov. in zg. na Trg. tehn. zavodu Ž. Zois 
(do upokojitve 1960). B. je začel pisati kot gim- 
nazijec in njegova prva tiskana stvar je pripo- 
vedka Kokoš na varnem (PrimL 1906, 31-32). Sle- 
dile so pesmi, proza, članki, biografije, poročila 
in ocene v V, DP, LZ, Sn, M, Mentorju, E, NG, 
KGM, NR, Razgl., GL, TS, LdTd, PDk, v Luči, 
Ce fastu?, Ital-Jug, Rivista di Ictt. moderna, 
Enclt, Il Dizionario delle opere Bompiani in dru- 
god. Napisal je 163 pesmi, 40 črtic in povesti. 
Njegova bibliografija obsega 777 naslovov (Mar- 

jan Pertot, Bibliografija Andreja Budala, JKol 

1973, 152-169). Izšel je iz Cankarjeve šole, zato 

opisuje idealiste, ki jih srečanja z resničnostjo 

pripeljejo pred zlom, vendar se ne uklonijo, am- 

pak se zatekajo v protinapad, v ostro kritiko, 

pogosto v sarkazem. To je vidno zlasti v delih 

izpred prve svet. vojne, ko je pisal za ves slov. 

kulturni prostor. Ko pa se je moral omejiti le 
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na primorsko ljudstvo, je postal ljudski pripo- 
vednik, in ker je pisal za narodno ogrožene ro- 
jake, je močno poudarjal pozitivne lastnosti slo- 
venskega človeka nasproti tujemu. V samostoj- 
nih knjigah je izšlo 7 njegovih povesti: Križev 

pot Petra Kupljenika. Zgodovinska povest (LZ 
1911, v knjigi Lj. 1924). Snov je zajeta iz dobe 
protestantizma na Primorskem. Zupan Žagar 
(Gor. 1927) prikazuje vrnitev beguncev po prvi 
svet. vojni na porušeno Goriško. Ubogi Uštin 
(Trst 1928) je slika slabega gospodarja na kme- 
tih. Med srci in zemljo (Gor. 1932). Z onstran 
groba (Trst 1934) in Na konju (Gor. 1938) so 
zgodbe, v katerih se prepletajo različni značaji, 
pokrajina okrog Gor. je impresionistično obču- 
tena. Čigava si? (Gor. 1930) pripoveduje o narod- 
nostnih bojih med Nemci in Slov. v nekdanji 
Idriji. Po zadnji vojni je napisal v tržaške revi- 
je in PDk vrsto bojevitih člankov o težavah za- 
mejskih Slovencev; izbrani so izšli v knjigi Od- 
mevi z roba (Mrb - Trst 1967). Za pouk slovenšči- 
ne je B. napisal tri priročnike z naslovom Slo- 
venski cvetnik (Gor. 1928, 1946) in nekako liter, 
zgodovino Osemnajst velikih (Gor. 1939). Preve- 
del je 13 knjig tujih avtorjev, predvsem ital. in 
franc.: G. de Maupassant: Novele (Gor. 1910), E. 
de Concourt: Dekle Eliza (Lj. 1919), A. Fogazza- 
ro: Svetnik (Lj. 1924), A. Manzoni: Zaročenca 
(Gor. 1925), G. Boccaccio: Dekameron (Lj. 1926, 
1959, 19b0, 1966, 1973), A. Daudet: Tartarin v Al- 
pah (Trst 1935), G. Verga: Pastir Jeli in druge 
novele (Gor. 1936), G. Deledda: Sardinske novele 
(Gor. 1937), S. Pellico: Moje ječe (Lj. 1942) in 
štiri manj značilne knjige iz slovanskih literatur 
(glej že omenjeno Bibliografijo, str. 167-168). B. 
se je od 1909 dalje udeleževal narodnega dela na 
Primorskem, zlasti s pisateljevanjem pri GorM 
v sodelovanju s F. Bevkom, L. Cermeljem, D. 
Feiglom idr. Za svoje delo je dobil 29. apr. 1971 
Red jsl. zvezde z zlatim vencem. Po njem je 
poimenovan prosvetni dom v Štandrcžu. B. se 
je podpisoval s psevdonimi in šiframi: A. Labud, 
Andrej Labud, Dren Ivo, I. Dren, I. Dr.n, P., 
P-n, P....in, Pasluškin, Pastuškin A. B., P-st-šk-n, 
S. S., Slavko Slavec, -st-. 

Prim.: SBL I, 63; A. Debeljak, Pastuškin, Kri- 
žev pot Petra Kupljenika, LZ 1924, 11, 697-8; J. K., 
Knjige Goriške matice (ocena Zupana Žagarja), 
E 1927, 256; J. Sile, Slavko Slavec, Ubogi Uštin, 
DS 1928, 8, 256; F. Koblar, Knjige Goriške ma- 
tice (ocena (Čigava si?), DS 1930, 3-4, 117-8; A. 
Savli, BZPZ (ocena Dora se drami), MP 1931-32, 
23-25; J. Šolar, Med srci in zemljo, DS 1933, 4, 
210-212;  T.  Šilrer, Knjige za mejo, ocenjene to- 

slran (ocena Na konju), LZ 1939, 1-2, 85-86; F. 
Bevk, Spomini na •. B„ Ra/.gl 1949, 10, 433-6; M. 
Ravbai, Živl/enjc in delo A.B. (/ nepopolno bi- 
bliografi jo), Ra/gl 1949, 10, 470-3; B. Borko, Od- 
govori na nekaj vpiašanj prol. dr. A. B., PDk 
1959, 10; .1. Koren, A.B., PDk 1972, 135; SGL I, 
19722, 85-86; R. Petaros, Prol. A.B., Izvestje 1972, 
71-72 s si.; M. Jevnikar, A. B„ KolGMD 1973, 41- 
43 s si.; LPJ 1, 372-3 s si. Vrsta priložnostnih 
člankov ob 50-letnici, 60-letniei in 70-letmci v 
časopisih in revijah. Ocena B. leposlovnega dela 
v vseh povojnih slov. liter, zogodovinah s po- 
polno bibl. 1er lit.; M. Breceli, Sodelovanje dr. 
A. B. pri Goriški Malici in Luči, JKol 1975, 
149-156. Jem. 

BUDAL Gojmir, profesor in zemljepisni strokov- 
njak, r. 10. apr. 1922 v Idriji; izhaja iz uradniške 
družine, oče Andrej, prof. in pisatelj (gl. čl.), ma- 
ti Edvarda Bloudek, učiteljica. Dovršil je it. osn. 
š. (1929-34) in klas. gimn. v Vidmu (1934-42), 
zgod. in zemlj. na filozof, fakulteti v Lj. (1946- 
51), leposlovno fakulteto (moderna smer) v Trstu 
(1952-62). Poučeval je: Sred. šola I. Cankar (1951- 
53), Trg. strok, šola (zdaj sv. Cirila in Metoda, 
1953-54), učiteljišče A. M. Slomšek (1954-57), Sred. 
šola I. Cankar (1957-62), Trg. tehn. zavod Z. Zois 
(1962 dalje). Prof. izpit za splošni in gosp. zemlj. 
na tehn. zavodih (Rim 1964), stalni prof. (1966). 
Znanstveni sodelavec Inštituta za geografijo fa- 
kultete za tuje jezike in književnosti v Vidmu 
(1970-73). V akad. 1. 1970-72 je predaval pri vajah 
iz zemlj. o Sloveniji. Zadnja leta sodeluje pri 
zbiranju in strokovni obdelavi toponomastičnega 
gradiva na Tržaškem, Goriškem in v Beneški 
Slov. Je član SLORI in tajn. Narodne in študij- 
ske knjižnice v Trstu. Napisal je: Gospodarski 
zemljepis za trg. tehnični zavod (Trst 1965, 2. 
izd. 1972 - skripta); Ob robu zamejske proble- 
matike, Zaliv 1966, št. 1, 7-12; La Slovenia (Videm 
1970-71 - skripta); Prometne zveze Trsta z zaled- 
jem, IzvTrst 1971, 3-9; L'alpeggio in Slovenia, v 
La Geografia nelle scuole, XVII, Neapelj 1972, 
3, 101-103; Za Grande Enciclopedia Istituto Geo- 
grafico de Agostini je opisal Jugoslavijo in Če- 
škoslovaško (1969-70). Za Trinkov zbornik (Gor. 
1946) je prev. iz it. več Trinkovih spisov. Na 
RAITrstA je ocenil nekaj knjig in napisal vence 
strok, predavanj: Jadransko morje (15 oddaj, 
1964), Veliki pomorščaki (1968), Naš Kras (1969), 
Sueški prekop in Trst (1969), 1. 1975 je izdal cikl. 
predavanje Knjižničarstvo pri Slovencih v Italiji 
(ponatis v Knj.  1976, 86-95). 

P>im.: Vpraš. pola; Marijan Baje, Izvestje 
srednjih šol, LilV Trst 1971-72, 6, 188-9; KolGM 
1940, 53. Jem. 
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BUDAL Sonja, slikarka, profesorica, r. 30. ian. 
1926 v Vidmu (Udine), u. 31. jul 1958 na Jese- 
nicah. Oče Andrej, profesor, inati Edvarda Blou- 
dek, učiteljica. Osu. š. (1932-37) in klas. gnuu. 
Jacopo Slellini (1937-45) obiskovala v Vidmu. Na 
f'iloz. fak. v Lj. studirala zgodovino in zgodovino 
umetnosti (1945-50). Istočasno je obiskovala ri- 
sarske tečaje ALU v Lj. Diplomirala je iz zgo- 
dovine in zgodovine umetnosti. Poučevala je slov. 
zgod. in zemljepis na trg. strok, tečaju na Pro- 
šeku (1956-57) ter zgod. na osemletki v Šempetru 
pri Novi Gorici (1957-58). V letih 1954-58 je so- 
delovala kot ilustratorka pesmi in črtic pri Ga- 
lebu v Trstu. V zapuščini so ostale mape z 
osnutki,  ki  kažejo, da je imela še mnogo idej. 
V rkp pa sta diplomska naloga iz umetnostne 
zgodovine o Ireskah na Primorskem in seminar- 
ska naloga o stolnici sv. Justa v Trstu. 

Prim: [Budali Breda, Ob sestrinem grobu, str. 
8; 1 anonimno! s si.; Zora Tavčar-RI ebulal, Mladi 
slikarki S-i B.-ovi v spomin, Galeb 1958/59, 9; 
vprašalna pola. Ur. 

BUDAU (BUDAL) Janez, soustanovitelj gluho- 
nomnice, stolni dekan, r. 4. sept. 1807 v Standre- 
žu, u. 2. avg. 1878 v Gor., pokopan v Standrežu. 
V Gor. je obiskoval gimn. (1818-26) in bogoslovje 
(1827-31). V mašnika posv. 25. sept. 1831. Službo- 
val je kot kpl v Šempetru (1832-33) in Sempasu 
(1833-37), učitelj verstva na normalki in nižji 
realki v Gor. (1837-51) ter hkrati prof. kateheti- 
ke in pedagogike v centralnem semen. (1837-51). 
Primorsko-ilirsko namestništvo v Trstu ga je 20. 
marca 1851 predlagalo nadškofu za žpk in de- 
kana v Krminu, toda B. se je odpovedal Krmi- 
nu ter mestu kateheta m prol. ter se docela po- 
svetil gluhonemnici (1851-56). Nato je odšel za 
žpk in dekana v Kanal (1856-59); nadškof ga je 
istočasno imenoval za častnega konzistorialnc- 
ga svetovalca in za š. nadzornika kanalskega 
okrožja (1856-59); kmalu zatem ga je poklical v 
Gor. in imenoval za ravnatelja osrednjega se- 
men. (1859-66). Dodelil mu je sprva kanonikat 
Strohlendorfove ustanove (1859-64), nato sholasti- 
kat (1864-66) in končno dekanat (1866-78) v stol- 
nem kapitlju. Pri osrednjem škofijskem vodstvu 
je imel B. še druge službe: redni konzistorialni 
svetovalec (1859-78), svetovalec (sodnik) pri cer- 
kvenem sodišču (1859-64) in kasneje preds. cer- 
kvenega sodišča (1864-66), podravnatelj teoloških 
študijev (1861-66); začasni višji škofijski š. nad- 
zornik (1863-64) in zatem redni višji škofijski š. 
nadzornik (1864-78). B. je bil skupno z V. Stani- 

čem soustanovitelj giuhonemniee v Gor.: že 1838 
se je prostovoljno in brezplačno posvetil pouku 
gluhonemih. Na Stamčevo pobudo se je nadško- 
!i|.ski kon/istorij zavzel za ustanovitev zavoda 
za gluhoneme: osnoval je ustanovni odbor (22. 
apr. 1840), ki so ga pod preds. nadškola Lushina 
sestavljali: grof Gleisbach, Avg. Codelli, V. Sta- 
nič, P. Budin, I. Mozetič, F. Kafol, Jakob Della 
Bona in Janez Budal. V ul. sv. Klare so odprli 
gluhonemnico s 13 gojenci (1840), B. je brezplač- 
no prevzel mesto vodje, kateheta in učitelja 
(1840-43). Skupno z učiteljem Winklerjem je vzga- 
jal in učil gojence v slov. in it. jeziku po narod- 
nosti staršev. Kasneje sta prevzela vodstvo za- 
voda Jakob Della Bona (1843-46) in V. Stanič 
(1846-47). Po Staničevi smrti (29. 4. 1847) je kon- 
/.istorij ponovno izročil vodstvo B.-u (1847-51), še 
vedno brezplačno. Z nakupom hiše grofic Thurn 
Hof 1er in Valsassina v Semeniški ulici (1845), ka- 
mor so nato premestili gluhonemnico, so zavo- 
dovi dolgovi zelo narasli. B. se je zato odpovedal 
vsem službam in si ohranil odinole mesto vodje 
v gluhonemnici. Z vrsto finančnih pobud je iz- 
plačal dolgove, okrepil zavodovo dejavnost, vpe- 
ljal pouk raznih poklicev, da so se mogli učenci 
vključevati v družbene dejavnosti (1851-56). Po 
B. odhodu v Kanal je novi vodja Andrej Pavle- 
tič dosegel (1868), da je gluhonemnica postala 
deželna ustanova z naslovom Deželna gluhonem- 
nica poknežene goriško-gradiščanske in istrske 
mejne grofije. Kot žpk v Kanalu je B. sezidal 
cerkev sv. Antona na Kanalskem Vrhu (1850); 
kot semeniški vodja je izpeljal več obnovitvenih 
del, zgradil nov oltar v kapeli, cvetličnjak, v se- 
meniški knjižnici je uredil čitalnico in jo odprl 
znanstvenikom. Po avstrijskem š. zakonu iz leta 
1805 je bil B. kot nadškofijski š. nadz. odgovo- 
ren za usodo vseh ljudskih šol v obsegu gor. 
nadškofije. Nadškofijski š. nadzorniki: Valentin 
Stanič, Ivan Mozetič in Janez Budau imajo pr- 
venstveno zasluge, da so se na celotnem pode- 
želju gor. nadškofije odprle slov. ljudske šole. 
Za izredne zasluge na šol. področju je bil B. od- 
likovan 7, viteškim redom Franca Jožefa. Narod- 

no zavedni B. se je odlikoval kot izvrsten slov. 

govornik. Kot semen, ravnatelj je pridobil št. 

Kociančiča, da je dvakrat v tednu poučeval bo- 

goslovce v slov. (1861) ter organiziral v bogo- 

slovju javna predavanja, ki so jih podajali bo- 

goslovci v vseh deželnih jezikih, tudi v slov. Ta- 

ko so se slov. bogoslovci izpopolnjevali v ma- 

terinščini za uspešno dušno pastirstvo med slov. 
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ljudstvom (1862). V cerkvi sv. Karla je uvedel 
razlago verskega pouka v slov. (1861). Gor. Čital- 
nica za praznik sv. Cirila in Metoda (12. jul. 
1863) priredila veliko besedo, ki jo je slovesno 
odprl B. na Kostanjevici s sv. mašo in pomemb- 
nim slov. govorom. B. je v italijanščini napisal: 
Breve relazione sull'origine e sullo stato presen- 
te dell'Istituto de' Sordomuti per il Litorale in 

Gorizia (1843) ter zgodovinske črtice Brevi cenni 
sopra l'Istituto dei Sordo-Muti per il Litorale 
in Gorizia (1S56). V ZD 1870 (4. febr.) je pisal o 
zvonovih v Sovodnjah. 

Prim.: NadškAGor: arhivalije; ŠcmatGor 1847, 
1857, 1863; Domovina 1867, 133; 1868, 80, 156; ZD 
1853, 68, 152; 1857, 24; 1861, 194, 1864, 166, 174; 
1878, 260; Glas, 11.4.1873; L'Eco del Litorale 4. 
in 8. jan. 1878; A. Marušič, Moja doba in podo- 
ba, 15, 23; Claricini 316, 350, 352; Rude/, 90, 108; 
Kociančič, Hist. Sem., pas.; Kjuder, 509; Ob sto- 
letnici štandreške čitalnice, Gorica 1969, 49. 

R. K. 

BUDAU (BUDAL) Leopold, pravnik, dvorni svet- 
nik, r. 16. nov. 1838 v Standrežu kmetu Antonu 
in Marijani Roje, u. 22. nov. 1910 na Dunaju, po- 
kopan v Standrežu. Po končani gimn. v Gor. je 
študiral pravo in stopil v službo pri okrajni 
sodniji v Gor. kot avskultant. Na prvem občnem 
zboru gor. Čitalnice (28. dec. 1862) je bil skupaj 
z doktorandom Josipom Tonklijem izvoljen v 
čitalniški odbor. Pri nadomestnih volitvah maja 
1890 je bil poleg grofa Franca Coroninija izvo- 
ljen kot slovenski kandidat na skupni listi z 
Italijani v II. razr. v gor. dež. zbor. Služboval 
je v Gor., Pazinu, Komnu in spet v Gor. Postal 
je višji deželni svetnik in prišel 1891 k višjemu 
dežel, sodišču v Trst, 1893 pa je šel kot dvorni 
svetnik k vrhovnemu sodišču na Dunaj, kjer pa 
je kmalu šel v pokoj. Bil je zaveden Slovenec 
in se je udejstvoval v narodnih društvih, zlasti 
v Čitalnicah v Gor. in v Komnu. 

Prim.: N 1863, 22; PrimL 1910, št. 47; Gabršček 
I, 11 pass.; Pol stoletja 44-5; žpk arh. v Standrežu. 

R. K. 

BUDIN Alojz, politični in .nacionalni delavec, r. 
30. dec. 1904 v Koludrovici pri Saležu kmetu 
Gregoriju in Mariji Gomizelj; u. 11. okt. 1960. 
Napravil 3. razr. gimn. v Trstu, realko v Idriji. 
Na trž. U je bil vpisan na ekon. fakulteti, a so 
ga od tam pregnali. Aretiran v dobi bazoviškega 
procesa, je »okusil« Ventotene (tu se je skušal 
vpisati na U v Neaplju, a je bil prav tako nasil- 
no izgnan). Vojaški rok je odslužil v Libiji. Ker 

je obvladal več tujih jezikov, se je zaposlil v 
trž. Hotel de la Ville, vendar so ga tudi od tu 
lašisti pregnali. Delal je ilegalno, bil v zvezi s 
TIGR, prenašal propagandni material, bil vodič 
tem, ki so bežali v Jslo, pa tudi tem, ki so se 
od tam spet vračali. Clan skupine Pinka Toma- 
žiča je sodeloval pri izdajanju Dela (razmnože- 
vanje na Skalisanti od 1936, nato v gozdovih 
okrog Volnika, pa še v Vremščici). Aretiran 1940 
v zvezi z II. tržaškim procesom. V zaporih mu- 
čen. Obsojen na 30 let, tri leta odsedel (Rim, S. 
Gimignano, Civitavecchia) do jeseni 1943, ko je 
odšel v partizane, a zaradi bolezni spomladi 1945 
v bolnišnico. Po vojni je bil odg. urednik Soške- 
ga tednika. 1948 je bil na prvih trž. upravnih 
volitvah izvoljen v zgoniški občini v obč. svet 
in odbor. 

Prim.: Zorko Jelinčič, A. B., PDk I960, 244 (12. 
okt.), 2 (tudi parte); iz knjige Aula IV, Trst 
1970, 64. Brj. 

BUDIN Joško Anton, diplomi/rani inženir elektro- 
tehnike, univerzitetni docent, r. 13. jun. 1928 v 
Zaloščah pri Dornberku. Oče Miroslav, mati Ma- 
rija Pipan. Njegov ded Ivan Budin je bil drž. 
in dež .poslanec. Maturiral na prvi gimn. v Ma- 
riboru (1947), diplomiral na odseku za šibki tok 
oddelka za elektrotehniko tehniške fakultete v 
Lj. (1955). Magistrsko stopnjo dosegel 1967, dok- 
toriral z disertacijo Vklonjeno polje oblikovalnih 
pregrad. Od 1962 radno zaposlen na Inštitutu 
(kasneje Industriji) za elektrozveze v Lj. Delal 
je na razvoju FM oddajnikov in anten. Kot šti- 
pendist Britanskega sveta je študiral na U v 
Leedsu (1959-60). V š. 1. 1960-61 je bil izvoljen za 
honorarnega predavatelja na fakulteti za elektro- 
tehniko, 1962 pa za rednega predavatelja pred- 
metov Antene I in Antene II ter razširjanje elek- 
tromagnetnih valov, kasneje še Komunikacijski 
sistemi II. Z referatom je sodeloval na 3. med- 
narodnem kolokviju o mikrovalovnih komunika- 
cijah (Budimpešta 1966). Je preds. II. komisije 
jsl. odbora za URŠI, na 15. generalnem zaseda- 
nu URŠI (1966) je bil delegat. Napisal je več 
razprav iz svoje stroke v Elektrotehniškem vest- 
niku (1959), Telekomunikacijah (1960), v Zborniku 
X. jugoslovanske konference ETAN (1966) ter 
knjige Antene (1973), Mikrovalovna pasivna vezja 
(1974), Razširjanje radijskih valov (1975). 

Prim.: Krstne matice; ULjBB II, 388; Kojeko 
2, 131 (b. s. = Breda Smrkolj); Seznam predavanj 
lj. U 1974-5. 

Brj. 
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BUDIN (BUDINA) Peter, gor. generalni vikar in 
.seinen, ravnatelj, r. 21. lebr. 1770 v Grgarju (v 
Vasi), u. 7. Jan. 1858 v Gor. Oče Stefan in mati 
Katarina Gadnek (Gadnik). Srednje š. v Gor., 
bogoslovje v generalnem semen, v Gradcu (1789- 
93). škof Inzaghi ga je 23. febr. 1794 v gor. stol- 
nici posv. v mašnika. Bil je kpl. v Devinu (1794- 
1804), kurat v Zgoniku (1804-19). Nadškof Walland 
ga je imenoval za škofijskega kanclerja in ka- 
nonika v stolnem kapitlju v Gor. (20. mar. 1819). 
Po upokojitvi generalnega vikarja Matije Godine 
je B. postal generalni vikar (1819) in obdržal to 
vodilno mesto do 1834, ko je Walland umrl. Ce- 
sar Jožel II. je 1783 zatrl v Gor. bogoslovno se- 
menišče in odločil, naj gor. bogoslovci študirajo 
v Gradcu. Škof Walland pa je 1818 spet odprl 
bogoslovje v Gor. in imenoval za ravnatelja spr- 
va Andreja Filipiča (1818-23) in zatem Petra Bu- 
dina (1923-42). Kot generalni vikar in semen, 
ravnatelj je bil B. najožji nadškofov sodelavec 
in to še posebej, ko je papež Pij VIII. 1830 usta- 
novil ilirsko cerkveno pokrajino, ponovno dvig- 
nil Gor. v nadškofijski sedež in škofa Wallanda 
v nadškofa in metropolita obširne ilirske metro- 
polije. 1842 je B. odložil službo ravnatelja v bo- 
goslovju, ostal pa je stolni kanonik in konzisto- 
rialni svetnik. Po smrti V. Staniča je postal ka- 
nonik sholastik. Skupno z V. Staničem in Jane- 
zom Budauom je bil med ustanovitelji goriške 
gluhonemnice. Kot semen, ravnatelj je vsako le- 
to predsedoval izpitom na frančiškanskem bogo- 
slovju na Kostanjevici nad Gor. in tu često na- 
stopal kot slavnostni pridigar. Tu je obhajal tu- 
di svojo zlato in diamantno mašo. B. je govoril 
zelo lepo slov., kot je razvidno iz njegovih pi- 
sanih nalog pri župnijskem izpitu 1809 (KolGMD 
1974, 171-9). Ko je bil še kurat v Zgoniku, je 
poučeval otroke v slov. jeziku in 1808 izdal ilu- 
strirano slov. začetnico na štirih straneh Novi 
kluzh ali tabla za branje inu pisanje. Slovel je 
kot izvrsten slov. pridigar. 

Prim : NadškAGor; SematGor; Vascotti, Storia 
della Castagnevizza, Gorizia 1848, 116; ZD 1853, 
95, 111; 124; 1878, 260; Slovenski prijatelj 1858, 
121-122; Kociančić, Hist. Sem., pass.; Razstava ob 
200-letnici slov. šolske knjige, Lj. 1972, 22. 

R. K. 

BUDIN Venčeslav, prosvetni dolavec, povovodja, 
r. 25. jan. 1908 v Mirnu, živi pt. Oče Karel, kam- 
nosek, mati Marija Klančič. Osn. š. v Mirnu in 
na Rečici (1914-22), obrtno-nadaljevalna š. v Mir- 
nu (1922-24); glasbeni pouk pri E. Komelu v Gor. 

(1924-27). Služboval je kot trg. pomočnik v Gor. 
in bil hkrati ta|nik Hranilnice in posojilnice v 
Mirnu (1931-43). Odpeljan v »specialni bataljon« 
je bil med voditelji slov. pevskega zbora (Coro 
dei militari sloveni). Med vojno tajnik KNOO 
Miren (1944-47), zatem upravnik Naproze (Nabav- 
no-prodajalne zadruge) v Biljah in v Mirnu ter 
direktor Trgovskega podjetja Miren (1947-61), ka- 
sneje pa komercialni direktor podjetja Goriška 
(1961-65). Od 1926 se udejstvuje kot organist in 
pevovodja v Mirnu; pod fašizmom ust. mladin- 
ski moški zbor za narodno petje. Z mirenskim 
zborom stalno poživljal glasbeno, prosvetno in 
narodno dejavnost in z njim nastopal tudi v 
Gor. v gledališču Verdi in v Ljudskem domu. 
Glavni nastopi zbora ob cerkvenih slavjih v do- 
mači cerkvi, na kvaternico na Gradu, pri za- 
ključni slovesnosti 1200-lctnicc pokristjanjenja 
Slovencev na Sv. gori (17. sept. 1967). B. je ob- 
časno objavil krajše članke v Družini in PrimN. 

Prim.:   Vpraš.   pola;   intervju   v   Družini   1973, 
25. nov. 

Špac. 

BUFON Dušan, pravnik in publicist, r. 12. jun. 
1914 v Trstu. Oče Ivan, železniški uradnik, mati 
Marija Košir. Ker je očetu kot sindikalnemu vo- 
ditelju grozila aretacija od strani Italijanov, se 
je družina preselila v Lj. Tu je B. opravil osn. š., 
realko, 3 sem. filoz. fakultete (geograiija in zgo- 
dovina), pravno fakulteto z diplomo. Kasneje se 
je strokovno izpopolnjeval na pravni fakulteti v 
Parizu (1941). Kot notarski kandidat je začel v 
Lj. Po vojni je služboval pri PNOO v Trstu in v 
Kopru pri ONOO. Po vrnitvi v Lj. je postal na- 
čelnik splošnega oddelka ter sekretar bivšega 
Hidrometeorološkega zavoda SRS, sedanjega Me- 
teorološkega zavoda SRS. Kot publicist je ob- 
javljal članke zgodovinske in politične vsebine v 
trž. Delu, NL, Delu, NRazgI, tako: Slovenci in 
prva Jugoslavija (NRazgI 1970, 7, 199-200), V Trstu 
od leta 1901 do leta 1919 (prav tam, 1, 7-8), v ka- 
terem dopolnjuje in popravlja avtobiografske 
spomine Andreja Bahuna (gl. PSBL I, 28-9) v PDk 
1969; v Mostu (1968, 17, 21-4) je objavil prozo 
Renata. Podpisoval se je D. B. in rabil več psev- 
donimov. Bil je tajnik SHPZ v Trstu. 

Prim.: osebna pola; SB 1945-; 
Ur. 

BUFON Ivan, organizator delavstva, r. 26. jan. 
1870 v Svetem pri Komnu (»pri Francozih«), po- 
tomec franc, priseljenca v naše kraje, u. 10. apr. 
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1929 v Lj. Oče Martin Ballon, mali Uršula Lozcj. 
V Trslu sc je i/učil za peka in se kasneje po- 
vzpel do solastništva dveh pekarn, a zaradi ne- 
poštenosti drugega partnerja gospodarsko pro- 
padel. Prešel v železniško-prometno službo. Tu 
se s trudom in študijem povzpel do prometnega 
uradnika III. kaleg. Ko je videl, kako se slov. 
človek raznaroduje iz ekonomskih težav v nem- 
ški oz. it. social-demokratski stranki, je stopil 
na delo za dvig življenjske ravni slov. delavca. 
10. marea 1918 je B. v Trstu predlagal obsod- 
bo jsl. socialne demokracije, ker ni podpirala 
Majske deklaracije. Njegov predlog ni bil spre- 
jet. Po vojni je v Trstu organiziral stavko, pred 
aretacijo od strani Italijanov zbežal v Jslo. Tu 
se udejstvoval v Železniški nabavljalni zadrugi, 
pri kreditnih zadrugah, idr. V Trstu je stanoval 
v Rojanu; z ženo Marijo Košir iz Kanala ob 
Soči je imel devet otrok, med njimi: Dušan (gl. 
čl.), Zmago (gl. čl.) in inž. Janko. Čeprav je imel 
le osn. š., je B. znal češko, it. in nemško. Bil 
neutruden organizator in animator na polit, sho- 
dih, »neustrašen boritelj za delavska prava, idej- 
ni tvorec narodnih-strokovnih organizacij«, ki »je 
postavil temelje pokretu, ki je zadal Avstriji to- 
liko skrbi, ki je vzdramil široke narodne kroge 
in vnesel v sovražnikov tabor strah pred zaved- 
nostjo domačega delavca« (Vladimir Kravos, De- 
lo, glasilo Narodno-strokovne zveze, 1929). Leta 
1907 je dal idejo, pobudo in dejansko ustanovil 
Narodno-delavsko organizacijo v Trstu, ki je že 
po dveh mesecih štela nad 1000 članov, in ne 
Matko Mandič (prim. SBL II, 42, njen prvi preds. 
pa je bil Josip Mandič), kakor tudi ne Otokar 
Ribar (prim. SBL III, 179). Pravila za narodno- 
delavsko organiz. je sestavil Gustav Gregorin. Iz 
Narodno-delavske organiz. je 1909 izšla Zveza jsl. 
železničarjev, ki so ji načelovali B., I. Skcrjanc, 
Hochmüller, F. Jaklič in F. Simončič, poznejše 
Združenje jsl. železničarjev in brodarjev, ter Na- 
rodno-strokovna zveza v Lj. Deloval je še pri So- 
kolu, CM družbi, pevskem društvu Zarja. Bil je 
član društva E. 

Prim.: sporočilo Janka in Dušana Bufona; E 
in Železničar i/ cit. obdobja; Delo, glasilo Narod- 
ne-strokovne zveze, 1928, str. 17; Delo 1929; Na- 
rodni delavec, glasilo Narodne-dclavske organiza- 
cije 1909 do 1911; Kacinova 25; NRazgI 1970, 1, 9. 

Brj. 

BUFON Zmago, biolog in strokovni pisatelj, r. 
16. avg. 1910 v Trstu, u. 29. apr. 1973 v Lj. Oče 
Ivan, železniški uradnik, mati Marija Košir. Ker 
se je družina takoj po prvi vojni odselila v Lj., 

je tu obiskoval osn. š., realko in biološko sku- 
pino na lilo/., lakulteti lj. U. Diplomiral 1934, od- 
služil vojaški rok, bil eno leto brezposeln, nato 
prvo službo dobil v Danilovgradu v Crni gori 
(1936). Tri leta nato premeščen v Bijeljino, nato 
v Novi Sad. Tu ga je zatekla vojna. Odšel je v 
Lj. 1•44 odšel na osvobojeno ozemlje, delal v 
gospodarski komisiji v Črnomlju, od sept. 1944 
učil na gimn. v Starem trgu pri Rakeku. Zajet 
od domobrancev se rešil smrti. Zaprt se spet 
rešil mesce dni pred koncem vojne. Po vojni učil 
v Trstu in delal kot politični delavec. 1947 v Lj. 
na šentviški gimn., nato v Mostah, od 1954 kot 
kustos v Prirodoslovnem muzeju Slov. za vre- 
tenčarje. Tu nanovo postavil stalne razstavne 
zbirke, posebno vretenčarske diorame. Kot stro- 
kovni pisec se je B. najprej pojavil kot ocenje- 
valec slov. bioloških učbenikov, tako Detela- To- 
mažičeve Botanike za višje razrede (BiolV 1952), 
posebej še pretresel slov. biološke učbenike od 
začetka do danes (BiolV 1956). Ob delu za SBL 
(prevzel je delež dr. Angele Piskernikove) pa se 
mu je nabiralo gradivo, ki ga je kasneje obliko- 
val v študiju Naravoslovje v slovenskem narod- 
nem prebujenju (1. del v ZZNT, 1, 1971, 15-77; 
2. del postumno, v ZZNT 2, 1974, 117-163). To raz- 
pravo je povzel tudi za manj zahtevne bralce v 
Proteusu 1967-68. Njegov je tudi pregled biolo- 
ških del, ki jih je izdala SM, v knjigi Slovenska 
Matica 1864-1964, Lj. 1964, 334-379 z naslovom 
Biologija. Napisal je obširno razpravo K sto- 
petdesetletnici Prirodoslovncga muzeja Slovenije 
v Ljubljani (Argo 1971, str. 164-200) ter za SBL 
več gesel (naravoslovci): Ferdinand Schmidt, Gvi- 
don Sajovic, Janez Anton Scopoli, Božo Skerlj. 
Poleg tega pa je obdelal še Baltazarja Hacqueta, 
Žigo Popoviča, Janeza Regna in Janeza Scopo- 
lija za knjigo Naši znameniti tehniki (1966), ter 
študijo Ferdinand Schmidt in slovenski biologi 
(Kron 1963, 60-4). Ob III. kongresu biologov Jsle 
je pripravil razstavo Naravoslovje na Sloven- 
skem (1969). Prevedel je več knjig, tako: E. T. 
Gilliard: Ptiči (1968), v delo je vključil tudi gra- 
divo o slov. ptičji favni; za Atlase znanja je pre- 
vedel Anatomijo živali (1972) in Zoologijo (1972), 
obe deli pa je tudi dopolnil z dodatnim gradi- 
vom. Za zbirko Pisani živalski svet je skupaj Z 
Antonom Polencem prev. 10 knjig. Kot prevaja- 
lec in sploh v svojih spisih je bil tenkočuten 
poznavalec slov. jezika. 

Prim.-  Anton   Polencc,  Beseda  ob  krsti   prof' 
Z. B.,  Proteus  1973-74,  1, 28-9, s si.;  isti,  In me- 
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moriani: Z. B., ZZNT 2, 180-2, s si ; isti, BiolV 
1973, 72-4, s si ; podatki brata in/ Janka Butanu, 
Zbornik /a histoniu školstva i piosvjclc, 7, 197?- 
3, 247-80; BiolV 1960, Brj. 

BUKOVEC Fran, istrski narodni buditeJj, r. v 
Soteski (Toplice pri Novem mestu) 23. sept. 1843, 
u. v Pazinu 10. okt. 1910. Po končani osn. š. v 
Toplicah (1853-56) obiskoval gimn. v Novem me- 
stu (1856-64) in študiral teologijo v Lj. in Gor. 
(1864-68). Po ordinaciji (1868) za duhovnika trž.- 
koprske škofije je služboval kot kpl. v Cerju 
(Cer) pri Labinu (1868-71) in v Zminju (1871-76), 
potem pa bil žpk v Trvižu pri Pazinu (1876-1910). 
1910 je bil upokojen, a je kmalu še istega leta 
umrl. Za svojega dolgoletnega bivanja v Trvižu, 
kjer je zgradil tudi novo c., je vodil narodno 
politično življenje celega pazinskega okraja in 
bil občinski zastopnik v Pazinu. Sodi med naj- 
vidnejše buditelje istrskega narod, preporoda. 

Prim.: Letopis MS 1876, 261; Naša sloga XXI, 
Trst 3.7.1890; XXV, Trst 1.3.1894; XLI, Pula 
12. 5. 1910; F. Barbalič, Narodna borba u Istri od 
1870. do 1915 godine, Zgb 1952, 49; 225 let novo- 
meške gimnazije, Novo mesto 1971, 422; Milano- 
vič, II, Pa/in 1973, 304, 346, 348. Le. 

BULOVEC (BULLOUZ) Mihael Alojz, r. v Trstu 
12. sept, (po rojstnem listu stolne župnije; SBL 
ima datum 28. sept.) 1862, u. 16. dec. 1915 v bol- 
nišnici usmiljenih bratov v Kandiji pri Novem 
mestu. Oče Ivan, trgovec, doma iz Radovljice, 
mati Marija Jerhart. B. je študiral v Lj. bogo- 
slovje; posvečen je bil 25. jul. 1885. Služboval je 
kot kpl v Predosljah in Semiču. Nato je prišel 
k Sv. Petru v Lj., bil katehet v Lichtenturnovem 
zavodu in nekaj časa na drž. učit. Potem je bil 
eno leto podvodja v semen, in končno (1899-1911) 
katehet in spiritual pri uršulinkah v Lj. 1911 ga 
je zadela možganska kap. B. je pomagal Fran- 
cetu Lampetu in njegovim naslednikom urejati 
DS; zlasti je ocenjeval prispevke začetnikov. 
Podpis pri ocenah: M. B. Od 1902 do 1911 je bil 
urednik lista za krščansko vzgojo in rešitev mla- 
dine Krščanski deloliub. Tudi sam je napisal ne- 
kaj priložnostnih pesmi. 

Prim.: SBL I, 65; Krščanski detoljub 1916, 5- 
14; DS 1916, 50-51; Ilustrovani glasnik 1916, 196, 
s si. Skerl 

BUNC Alojz Jožef, prosvetni delavec, učitelj, r. 
v Kamnjah na Vipavskem 27. jul. 1857, u. na 
Prošeku 20. jul. 1916; oče Franc, učitelj, mati 
Terezija Vazeničnik. 1877 je prišel za učitelja v 
Dolino pri Trstu, kjer je služboval do upokoji- 

tve 1909, ko se je preselil na Prošek. Skupaj z 
dekanom Janom je sodeloval pri pripravah na 
ljudski tabor v Dolini 3. okt. 1878. Bil je tudi 
eden i/med ustanoviteljev Bralnega in pevskega 
društva Val. Vodnik v Dolini (1878). Učil in vodil 
je društveni zbor, ki je nastopal doma in v dru- 
gih krajih trž. okolice. Bil je tudi organist in 
pevovodja desetčlanskega moškega pevskega zbo- 
ra v cerkvi. Na njegovo pobudo je bilo 1886 
ustanovljeno učit. društvo za koprski okraj s 
sedežem v Dolini. Poučeval je tudi kmetijstvo 
na pripravnici za učit. v Kopru. 1903 je pomagal 
pri proslavi 25-letnice tabora in društva Val. Vod- 
nik. B.-eva delavnost na kullurno-prosvelnem in 
deloma tudi na gospodarsko-socialnem področju 
je bila mnogostranska. V zadnjih desetletjih 
prejšnjega in v prvih našega stoletja je namreč 
v Dolini delovalo kar devet gospodarskih in pro- 
svetnih organizacij, med njimi Okrajna kmetij- 
ska zadruga (od 1884), Hranilnica in posojilnica 
(od 1907) ter Vinska zadruga (od 1909). 

Prim.: PrimL 28.6.1911;  E 21.7.1916. A. T. 

BUNC (BUNZ) Franc, učitelj, narodni buditulj, 
r. 18. sept. 1831 v škrbini na Krasu, u. 9. sept. 
1902 v Komnu. Oče Anton, kmet, mati Uršula 
Terbian. Očetov brat Franc — duhovnik, sprva 
kpl. v Komnu, v Kamnjah in v Stomažu, ter 
kasneje, še zlasti v letih 1843-48, vpliven vojaški 
kpl. v avstrijskih utrjenih mestih Verona in Vi- 
cenza — ga je podpiral v š., tako da je dovršil 
v Gor. dvoletno učit. preparandijo (tečaj). 1852 
so ust. v Kamnjah na Vipavskem trivialno š. in 
B. je prevzel pouk na š. ter službo pevovodje 
in organista, V Rihenberku (Braniku) se je 14. 
lebr. 1855 poročil s Terezijo Vazeničnik (Vase- 
niznig), hčerko tamkajšnjega učitelja. V Kam- 
njah se jima je rodilo osem otrok. B. je kasneje 
učiteljeval v Nabrežini, Komnu in Škrbini. Ko 
je stopil v pokoj, se je preselil k sinu v Komen. 
B. se je literarno udejstvoval v duhu Slomško- 
vih spisov za mladino. Dopisoval je v Novice, 
npr. prispevek o narodnih šegah Zenitnine Sio- 

veneov na Krasu. Poslovenil je zgodovinsko po- 
vest Čudne božje poli vsigamogočnosti ali skriv- 
ne sodbe srednjih časov. (Poslovenil Franc Bunc, 
učenik trivialne šole v Kamni na Vipavskem. 
V Gorici. Natisnil Seitz 1863, 8°, str. 153). Nje- 
gov sin Alojz Jožef je bil nadučitelj v Dolini. 

Prim.: Matični prepisi na škof i ji iz škrbine, 
Rihemberka in Komna; N 1858, 26; 1862, 421- 
1864, 12; PrimL 1902, 18.9.; Simonič 54 in 410; 
Plesničar, enota 86. R. K. 
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BUNC Mirko, doktor ekonomskih znanosti, r. 18. 
apr. 1941 v Dornberku. Oče Jožcl, trgovce z le- 
som-kmet, mali Bogomira Radovič. Ekonomijo 
in politične vede je študiral na IjU, postdiplom- 
ski studij ekonomskih znanosti pa je nadaljeval 
na U v Zgbu. Stopnjo magistra ekonomskih zna- 
nosti je dosege! leta 1967 in leta 1972 postal dok- 
tor ekonomskih znanosti. Študiral je tudi v Švici, 
Avstriji, Italiji in ZDA. Bil je ekspert OZN v In- 
diji, kjer je sodeloval pri uvajanju marketing si- 
stema za indijsko ministrstvo za zunanjo trgovi- 
no. Zadnja leta predava marketing in politično 
ekonomijo na Visoki šoli za organizacijo dela v 
Kranju in je kon/ultator /a področje marketinga 
v številnih delovnih organizacijah. B. je svoje ra- 
ziskovalno delo usmeril v ekonomsko plat turi- 
zma in probleme, ki jih ta prinaša. Tako je že 
leta 1965 kot diplomsko delo nastala študija Ana- 
liza gibanja turističnega prometa v slovenskem 
obalnem pasu v primerjavi s turističnim prome- 
tom v Sloveniji, leta 1967 pa njegovo magistrsko 
delo Metodološki pristop izračunavanja turistične 
potrošnje na Bledu. Objavil je še: Turizem — nu- 
jen pojav sodobne civilizacije (Tribuna 1966, št. 
10, priloga); Nevidni izvoz — turizem in vklju- 
čitev Jugoslavije v mednarodno delitev dela (ER 
1966); Kako investirali v turizem (Bančni vestnik, 
1973); investicijski marketing, multinacionalne 
korporacije in joint ventures miselnosti (Zbornik 
releratov, simpozij o marketingu v mednarodni 
menjavi, Portorož 1970; isto še v Sreč 1972, 33/34); 
Proizvodni marketing (MO 1973); Turistični 
kraj — temeljna proizvodno-trlna (marketing) 
enota turističnega trga (Sreč 1973, 37/38); Mar- 
keting in naša praksa (Slovenija-Paralele 1973, 
24). V samostojni knjigi pa je to tematiko zaokro- 
žil in izdal kot Tržna ekonomika in marketing 

turizma, Lj. 1974. 

Prim.:   Krstna   knjiga;   ščitni  ovitek   knjige,   s 
si.; SB od  1966 dalje. 

Brj. 

BUNC Stanko, sloraičar in leksikograf, pesnik, 
publicist, knjižničar, r. 30. okt. 1907 v Spodnjem 
Kobdilju, u. 7. nov. 1969 v Kranju. Oče Anton, 
železniški čuvaj, mati Ivana Fakin. Osn. š. v 
Štanjelu (1914-19); v Novem mestu, kamor sc je 
1919 družina preselila vsled it. zasedbe, je konča! 
gimn. Od 1927-31 študiral slavistiko. Po diplomi 
1931 je odšel na študij na Češko in Poljsko. V 
Krakovu je vodil seminar slov. jezika. Služboval 
je v Lj. na I. drž. realni gimn., nato bil preme- 
ščen na Drž. realno gimn. v Mrb (1936-41). Zaprt 

/aradi sodelovanja v OF. Med vojno bil na učit. 
v Lj. Nato spet na gimn. v Mrb, 1946 v Murski 
Soboti, a kmalu v Bgdu v uredništvu Uradnega 
lista (prevajalec). Od 1948 bil na gimn. v Kra- 
nju. Od 1953 do 1960 upravnik študijske knjižni- 
ce, za katero je dal pobudo za ustanovitev, nato 
vodja stud. oddelka. B. je začel kot pesnik v 
dij. glasilu Žarki. Potem je pisal v Mnt, NG. in 
KolCM, PrimN in dr. Osrednje njegovo delo so 
jezikoslovni učbeniki: Slovenska čitanka, 1939; 
Pregled slovnice slov. knjii. jezika, 1940; Jezikov- 
ni svetovalec, 1951; Slovar tujk, 1963 (kasneje več 
ponatisov); Slovarček tujk, 1952; Slovenska jezi- 
kovna vaduica... (2.-4. d., 1953-56); Spoznavajmo 
slov. jezik... za 7. in 8. razred (obe izšle v več 
ponatisih, 1964. dalje); Mali slovenski pravopis, 
1966. S področja knjižničarstva je izdal: Seznam 
gradiva za proslave, 1960; Priročnik za katalogi- 
zacijo, 1958. Pa tudi: Slrokoznanstvo za tekstilno- 
oblačilno, klobučarsko, usnjarsko-čevljarsko, kr- 
znarsko, lesuo-mizarsko ter papirno obrt, 1942. 
Veliko se je ukvarjal s slovenskimi priimki in 
imeni (prim. Slovencev koledar 1943, 170-3). 

Print: Stanko Bunc. Življenje in delo. Biblio- 
graiija del. Kranj 1967 s si.; LPJ I, 388-9 (F. Do- 
bravolje); A. P., In memoriam. S. B , Knjižnica 
1970, 124-5; Delo 1969, 305, 5; JiS 1967, 7,' 221-2; 
Glas 1967, 81; JiS 1969-70, 7/8, 273-5; Snovanja 
1969, 6, 63-4; Glas  1969, 85, 7. Brj. 

BURBONI   (BOURBONS), 
Irancoska vladarska druži- 
na. Okrog leta 900 so bili 
grajski gospodje v kraju, 
ki se danes imenuje Bour- 

. bon l'Archambaud in je 

.znano kopališče z vročimi 
in mrzlimi vrelci ob reki 
Allier v departementu Al- 
lier. Od preprostih vaza- 
lov grofov iz Bourgesa 

so se povzpeli do vazalov francoskega kralja- 
Leta 1317 so postali grofi, 1327 pa vojvodi. Bea- 
trika, ena izmed potomk, se je bila namreč po- 
ločila z najmlajšim sinom kralja Ludvika X- 
svetega. Njun sin Ludvik je postal prvi vojvoda 
in začetnik tiste veje B., ki je izumrla 1833 i 
Henrikom V., tj. z grofom Chambordom. 153' 
se je B. Anton poročil z navarsko kraljico Ivano 
Albret. Navarra, dežela Baskov, je bila od 9. sto- 
letja dalje samostojna kraljevina z ozemljem nä 
obeh straneh Pirenejev. Henrik, sin B. Antona* 
je za starši podedoval prestol v Navarri. 1589 j* 
postal tudi francoski kralj kot Henrik IV. Tedaj 
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ju od zaokrožene celote odtrgal severni del, ju- 
žni   del   pa   je   prepustil   Španiji.   B.   so   postali 
kralji Francije in Navarre. Druga veja B. je 1683 
zavladala  tudi  v  Španiji.  Od  tedaj  govorimo o 
dveh glavnih rodbinah B.: o španski in franco- 
ski, španska rodbina se je v Španiji sami raz- 
cepila v dve veji: v B.-Anjou-Cadix-Séville ter v 
tako  imenovane  karliste,  ki  so  pretendenti  na 
španski prestol. Še prej pa so i/, te španske veje 
i/šli  parmski  in  neapeljski  B.,  ki  imajo vsi  še 
živo potomstvo. - Francoski B. so svojo kraljev- 
sko oblast izgubili v julijski revoluciji 1830. Izu- 
mrli  so  v  Gorici,  kjer so  nazadnje živeli  v  iz- 
gnanstvu.  V   kripti   pod   frančiškansko  cerkvijo 
na   Kostanjevici   (Kapeli)   v   Novi   Gorici   v   Jsl. 
počiva šest članov te rodbine, in sicer: Karel X., 
Ludkiv   XIX.   z   ženo   Marijo   Terezijo   Šarloto, 
Henrik V. z ženo  Beatriko  ter Luiza  Parmska. 
Poleg njih  je pokopan vojvoda de Blacas, ki  je 
bil   s   kraljem   in   njegovim   vnukom   Henrikom 
neločljivo  povezan.  -  Med  prvo  svetovno  vojno 
je zadnja avstrijska cesarica Zita, vnukinja Luizc 
Parmske,   dala   zaradi   varnosti   prepeljati   vseh 
šest  krst  kraljevske družine na  Dunaj.  1932  so 
jih frančiškani, njihovi nekdanji varuhi, z. dovo- 
ljenjem vlade avstrijske republike zopet prene- 
sli v Gor. - 1. Karel X. Filip (Charles X.), r. 9. 
okt. 1757 v Versaillesu, u. 6. nov. 1836 v Gor. Bil 
je brat kraljev Ludvika XVI. in Ludvika XVIII. 
Leta 1773 se je poroči Iz Marijo Terezijo Savoj- 
sko, ki mu je rodila dva sina: Ludvika, vojvoda 
Angulemskega,   in   Karla   Ferdinanda,   vojvoda 
Berry, ki  je bil oče Henrika V. Umrla  je 1805. 
Ker  je Ludvik XVIII.  umrl  brez. potomcev,  je 
kralj postal 1824 Karel X., ki pa je s samovolj- 
nim vladanjem pospešil julijsko revolucijo 1830. 
Dne 2. avg. se je odpovedal prestolu. Nato se je 
s svojo družino umaknil najprej v Edinburgh v 
Anglijo;  od  tam   je šel v Prago. Ker pa  je av- 
strijski cesar Ferdinand I. sklenil, da se bo dal 
kronati za češkega kralja, je zapustil Prago in od- 
potoval v Gor., kjer je komaj 17 dni za tem, ko 
se  je  naselil   na  gradu   grofov  Coroninijev  (na 
Cingrofu ali Grafenbergu) umrl za kolero, in si- 
cer kot edina žrtev te bolezni v Gor. Zaradi te- 
ga so bili tedaj nekateri skeptični glede vzroka 

smrti. Zgodovinar Vascotti pa o tem ne dvomi, 

ker  je vso dokumentacijo,  tudi zdravniško, po- 

drobno  preiskal.  Po  ustnem   izročilu  v  družini 

Coronini si  je kralj  izbral  Gor. kot novo biva- 

lišče, ker tam ni bilo več kolere, ki se je držala 

še v Lj. in drugih mestih. Gor. ga je mikala tu- 

di   zaradi   milega   podnebja.   -   2.   Ludvik   XIX. 
(Louis  XIX), prvi  sin  Karla X., r. 6. avg.  1775, 
u.  3.   jun.   1844 v  palači  Strassoldo  v  Gor.   Ime 
Louis XIX.  je napisano na krsti in na nagrobni 
plošči;   v   zgodovinskih   knjigah   tega   imena   ni 
najti, ker ni nikoli vladal. Tam se naziva vojvo- 
da Angulemski ali tudi grof Marnski (duc d'An- 
gouléme, Comte de Marne). Bil je prestolonasled- 
nik, a se  je prestolu odpovedal istočasno z. oče- 
tom. Poročen  je bil s svojo sestrično Marijo Te- 
rezijo Šarloto, hčerjo Ludvika XVIII. V Gor. je 
gmotno podpiral gluhonemnico; po njegovi smr- 
ti so gojenci pogosto hodili na grob velikega do- 
brotnika.   -   3.   Marija   Terezija   Šarlota   (Marie- 
Thérèse-Charlotte), r.  19   dec   1778 v Versaillesu, 
u.  19. okt.  1851  v palači Strassoldo v Gor. Bila 
je hči Ludvika XVI. in Marije Antoinette, hčere 
avstrijske cesarice Marije Terezije; oba sta bila 
med revolucijo 21.  jan. 1793 v Parizu giljotinira- 
na. - 4. Henrik V.  (Henri  V),  sin  Karla Ferdi- 
nanda, ki  je bil drugi sin  Karla X. in  Karoline 
Ferdinande Luize iz Neaplja; r. 29. sept.  1820 v 
Parizu, u. 24.  avg.  1883 na gradu Frohsdorf pri 
Dunaju.  Za kralja velja samo pri  rojalistih  (le- 
gitimistih).   Zgodovina   ga   pozna   pod   imenom 
grof de Chambord ali pa vojvoda de Bordeaux. 
Ker v življenju ni nosil  krone, so mu na krsto 
položili   pozlačeno   krono   s   primernim   posveti- 
lom. Med prvo svetovno vojno je krona izginila. 
Henrik   V.   je   bil   zadnji   član   te  veje   B.   -   5. 
Marija   Terezija   Beatrlka   Kajetana   (Marie-Thé- 
rèse-Béatrix-Gaétana), r. 14. jul. 1817, u. 25. marca 
1866  v  palači  Lanthierijev  v  Gor.  Bila   je  žena 
Henrika V.;  nosila  je naslov nadvojvodinja Av- 
strija-Este. Rodbinsko ime Este sega nazaj v do- 
bo mejnih grofov iz 9. stol. v pokrajini Modena. 
Zato se pogosto imenuje na kratko Marija Te- 
rezija iz Modenc.  Dostavek  »Avstrija« spominja 
na rodbinske vezi s Ferdinandom Avstrijskim v 
18. stol. Dve leti pred smrtjo je izpolnila naro- 
čilo   svojega   moža   Henrika,   naj   v  kripti   pod 
franč. c. na Kostanjevici  uredi zadnje bivališče 
Burbonov  v   izgnanstvu   ali   »Drugi   St.   Denis«, 
kot mu pravi Pujo. Krste rajnih, ki so do tedaj 
ležale posamič v posameznih grobnicah, je zbra- 

la v en sam prostor. Za vsako krsto je dala iz- 

delati kamnit sarkofag iz nabrežinskega marmor- 

ja. Tako je urejeno še sedaj. - 6. Luiza Marija 

Terezija    (Louise-Marie-Thérèse),    sestra    Henri- 

ka V., r. 21. sept.  1819 v Parizu, u. 1. febr. 1864 

v Benetkah. Njeno truplo so v bakreni krsti pre- 

peljali v družinsko grobnico na Kostanjevici. Po- 
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ročena s Karlom III., vojvodom v Parmi. Po 

nasilni smrti svojega moža je vladala kot rc- 

gentinja za mladoletnega sina. Ko sta se Parma 

in Piacenza vključili v nastajajočo združeno Ita- 

lijo, je svoje podanike odvezala od prisege zve- 

stobe in se umaknila v zasebno življenje. - 7. 

Vojvoda de Blacas (Pierre Louis Jean Casimir 

duc de Blacas, marquis d'Aulps), r. 10. jan. 1771 

v Avignonu, u. 17. nov. 1839 na Dunaju. Tudi on 

počiva v kripti pod cerkvijo na Kostanjevici. Bil 

je kraljev dvorni minister; vse svoje zmožnosti 

in sile je uporabljal v prid dinastije B. Opravljal 

je najzaupnejše državne in dvorne posle. Kralja 

Karla X. je spremljal v izgnanstvo ter je ostal 

pri njem do smrti. Na naših tleh je imel v po- 
sesti št. Maver, ki ga je kupil od grofov Neu- 

hausov; od grofov Coroninijcv je kupil Kanal, a 

ti so ga pozneje spet odkupili. Št. Maver sta 

od njega kupila dva druga posestnika. 

Prim.: Vascotti, 127; Cvetje 1883, 315-320, 347-352; 
1912, 83-86; ZD 1886, 108 (2.5.); Meyer, Konversa- 
tions-Lexikon, 4, izd. 1886; 7. izd. Leipzig 1925; 
Vierer's Konversations-Lexikon, 7. izd. Stuttgart 
1888; Venceslav Belè, Ob grobu zadnjih Bourbo- 
nov, DS 1909, 507-513, 546-557 s si. grobnice; 
Enclt, vol. 7, Roma 19492, 445-453, posebno 448- 
449 z bibl.; Grand Larousse encyclopédique, Pa- 
ris 1960, vol. 2, 283-289; Mandel Gabriele, I Bor- 
boni di Francia, Milano 1972 (Le grandi famiglie 
d'Europa, 1), s si.; Pierre Pujo, Les rois en exil, 
Aspects de la France, 1973, 24.5.; Grobnica po- 
slednjih Bourbonov, prospekt Turist, društva v 
Novi Gorici s si.; tudi v francoščini (slike vseh 
pokopanih v kripti); Les Bourbons de France in 
exil a Gorizia, Turismo, Gorizia 1972 z bibl. 
(prospekt); StudG 1976; CvF 1885, 1887; Škrabec, 
CvF 1906, 1911, 1912. 

p. Anastazij 

BURGER Kajetan Štefan Vladimir, viotlinist-kon- 

certni mojster, r. 26. dec. 1914 v Postojni. Oče 

Alojz, hotelir, mati Antonija Kočevar. Po maturi 

je leta 1937 diplomiral na Akademiji za glasbo v 

razredu prot. Jana Slajša. V lj. O angažiran že 

med študijem, od leta 1935. Od 1947 koncertni 

mojster. Občasno je igral tudi v orkestru Sloven- 

ske filharmonije ter se ukvarjal tudi s pedago- 

škim delom. Sodeloval je v najrazličnejših ko- 

mornih ansamblih, med drugim v duu Jan Šlajs- 

Kajetan Burger in v ansamblu Slovenskih soli- 
stov. 

Prim.:  Krstne  malice;  SGL  I,  1972,  88  (Peter 

Bedjanič);   R.  Savnik,  Pivški  zbornik,   1975,   104. 

Brj. 

BURNIR Slavica, učiteljica, ravnateljica, narod- 
na delavka, r. 6. jun. 1882 v Idriji, u. 4. dee. 1939 
v Mariboru, pokopana v Lj. Oče Jožef, rudniški 
paznik, mati Katarina Podobnik. Osn. š. je obi- 
skovala v Idriji, nato se je šolala na meščanski 
višji dekliški š. in učit. v Lj. Maturirala je 1903, 
izpit za strok, učiteljico pa naredila 1923. Službo- 
vala je dve leti v Idriji, šest let v Žireh, nato 
deset let v Postojni. 1921 je prišla v Maribor in 
tu bila devet let učiteljica, nato pa ravnateljica 
na š. za duševno nerazvite in manj nadarjene 
otroke. Bila je tajnica pri mariborski ženski CM 
podružnici, od 1932 do 1936 predsednica, nato 
blagajničarka. B. si ni ustvarila svoje lastne 
družine, zato pa je postala mati mnogim. 

Prim.:   Rojstni   podatki   žpk   urad   v   Idriji; 
KolCM 1941; podatki dr. S. Janežiča iz Mrb. 

M. P. 

BUTKOVIC DragoOin), duhovnik, šolnik, r. 10. 
oktobra 1920 v Sovodnjah pri Gorici (pisatelj 
Peter Butkovič je njegov stric). Oče Avguštin, ma- 
ti Frančiška Humar. Osn. š. obiskoval v Sovod- 
njah, gimn. v malem semen, v Gor (1932-40), teo- 
logijo kot gojence v franc, zavodu v Rimu na 
Gregorijanski U (1940-44). Ord. 16. jul. 1944 v Ri- 
mu, 1945 imenovan za kpl. v Šempetru pri Go- 
rici, 1953 za nedeljskega kpl. v Štandrežu in 1959 
za žpk v Rupi-Peč. Istočasno pa je tudi poučeval 
na gor. srednjih šolah, in sicer kot prof. latinšči- 
ne in grščine v malem semen. (1945-47), in zatera 
kot prof. klasičnih jezikov na slov. liceju in gim- 
naziji ter tudi kot katehet in prof. slovenščine 
na srednji š. Za šolske potrebe je priredil Latin- 
sko metriko, ki je ciki. razmnožena izšla v Gor 
1950, in Latinsko sintakso. Sklonoslovjc, Gorica 
1950, ciki. Pri GMD je bil 1948 kooptiran v osred- 
nji odbor namesto žpk Alfonza Berbuča; kasneje 
je prevzel mesto tajnika GMD (1959-62). Sourcdü 
je tudi Koledar GMD 1961. V 1976 izide Slovensko- 
latinski slovar k vajam lat. slovn. ... V. SemeniČ- 
Bedendo (nad 400 str.) 

Prim.: NadškAGor. akti in šemat. 197! 1 iT. 
arh. GMD; SB 1951, 22; Klinec, GMD, 197, 200 
218; Brceelj, Bibliografija primorskih koledarjev 
Knjižnica 1966, enota 223; I Jože Jurakl, D. B 
50-Ietnik, KatG 1970, 42 s si.; Pertot-KoleriČ 
Cerkev na Slovenskem, 379 

Brj 
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SBUTKOVIC Peter, pesnik, 
i pisatelj,   prevajalec,   liter. 
,/.god.,   likovnik,   ugankar, 
j urednik,   duhovnik,   r.   22. 
|lebr. 1888 v Sovodnjah pri 

~jor. (v zaselku Skrije) in 
I tu   u.  27.   febr.   1953.  Oče 
i Andrej    je   bil   tovarniški 

fff^^^^Kj^^^H delavec, mati Karolina Be- 
''     :MB^

:
^^^^^R lintzer. Lj.  š.  obiskoval v 

^^•HIHBHiH Sovodnjah   in   deloma   v 
poldrugo uro oddaljeni Gor., tu tudi gimn. (1901- 
1910), ko je maturiral. V gimn. hodil deloma peš, 
deloma stanoval v malem semen., v osmem raz- 
redu spet živel v mestu. V začetku osme žolč mu 
je umrl oče. Bogoslovje v Gor. (1910-13), posvečen 
26. jul. 1913. Novo mašo daroval na Sv. gori. Prvo 
službeno   mesto  je   dobil   kot   kpl.   v   Kamnjah 
(1914-16), nato v Lokovcu in na Lokvah (1916-22), 
ko se je moral zaradi vojne umakniti v Cerkni- 
co (tu je bil tudi organist), nato je bil osem let 
v Zgoniku na Krasu (1922-30), nekaj mesecev na 
Ravnici (1930-31), od  1931  do smrti  pa spočetka 
kot vikar, nato kot žpk v rodnih Sovodnjah. B. 
je imel razvit tako literarni kakor likovni in tudi 
tilološko-kritični   talent.   Kot   drugošolec   je  dal 
pobudo za ustanovitev lit. lista Prvi cveti, v ka- 
tere je pisal, jih ilustriral in skrbel tudi za ugan- 
garski  del.  List  so predstojniki  prepovedali.  V 
(retji šoli  je začel izdajati Strune, ki jih je tudi 
sam pisal (= tehnično izdeloval).  Naslednje leto 
v četrti je bil tak list Razvoj. To leto je začel tu- 
di sodelovati s podlistki v listu Gorica in se tako 
pojavil  v  javnosti  kot  Domen Otilijev.  (Domen, 
ki  je postal potem njegov najpogostejši in naj- 
bolj   priljubljen   psevdonim,  izvira  i/,  njegovega 
imena  Peter  Damiani.)  Kot  osmošolec   je  svoje 
organizacijske sposobnosti na literarnem področ- 
ju raztegnil tudi na žensko učiteljišče in tu osno- 
val  literarni  krožek  za učiteljiščnice.  Sodeloval 
je tudi v drugih dijaških organizacijah,  skrbel, 
da   so   jih   predavali   odlični   kulturni   delavci. 
Ko  je stopil v bogoslovje, je ostal še vedno v 
zvezi z dijaštvom in pripomogel, da je začel iz- 
hajati list a (= Alfa), v katerem je tudi sodeloval 

(pesem Roža in križ). V bogoslovju je bil tudi v 

internem krožku teologov Akaclem. sv. Karla Bo- 

romejskega, kjer je vršil funkcijo tajnika. B. je 

svojo  prvo pesem   V  sveti noči objavil  v  koro- 

škem  Miru   (1909,  53,  319).  Temu   listu   je  ostal 

zvest še v letih 1910 in 1911, ko je že prešel v li- 

terarno prilogo Zore Prvi cveti (1911 in 1912). Od 

19)2 do 1914 sodeluje v Novem času in DS (1913 
in 1914). Prvi štirje letniki Mnt ga imajo za zve- 
stega sotrudnika, prav tako znanstvena revija C 
1914. Po vojni je svoje pesmi tiskal v GorS (1919, 
1921, 1922), v M (1920, 1921, 1922), nato v Jaslicah 
(1927, 1928). V pesmih prevladuje osebno razmiš- 
ljanje, vezano na motiviko božičnih in sploh me- 
lanholičnih doživetij. Močno je prisotna tudi ver- 
ska motivika. Med vojno  je v ospredju vzdušje 
vojne in njene posledice ter pokrajinski motivi 
iz domačega kraja in krajev službovanja. Nekaj 
otroških pesmi  je objavil v Jaslicah. Čeprav  je 
v prvi dobi prevladovalo objavljanje poezije, je 
vendar B. pravzaprav začel s prozo. Tako je v 
Gorici že leta 1905 objavil prozo Zima življenja. 
Sledila so leta objav v Mnt. Tu je prispeval dela 
pretežno z močnim avtobiogralskim elementom, 
iz  katerega  najbolj   izstopa  socialno  poreklo  in 
izredno podčrtana ljubezen do matere, ki je zna- 
čilna za vse njegovo življenje, pa tudi težko di- 
jaško in studentovsko življenje. Med temi črtica- 
mi so: Krizanteme — ve vzcvelitei, črtice iz naše 
zako/ne doline, Sopotnik, Dom ob akacijah, Svoji 
materi, Vran, Majev spomin, Teofil, Joža. Bežno 
se je poskusil tudi z. zgodovinsko tematiko (Izza 
reformacije), kar je zanimivo, da je čisto v istem 
času tudi sorojak A. Budal izdal Križcv pot Pe- 
tra  Kupljenika.  V  DS  ima  prozi  Spokornik  in 
Zadnje sanje ranjenca. Preko črtice pa B. ni pri- 
šel. Za B.-a prevajalca je značilno, da je prevajal 
iz številnih tujih jezikov, ne da bi se posluževal 
posredniških jezikov. Tako so znani njegovi pre- 
vodi iz angleščine, če.ščine, finščine, francoščine, 
grščine, holandščine, italijanščine, nemščine, polj- 
ščine, ruščine, španščine, švedščine.  Če k temu 
dodamo vsaj še dva klasična jezika, ki ju je pri- 
nesel iz gimnazije, hebrejačino iz bogoslovja in 
nikjer šteto srbščino in hrvaščino, potem mora- 
mo priznati  B.-u  pravo poliglotstvo. Vsaj  trije 
prevodi so izšli v knjižni obliki (Ljubezen in zve- 
stoba, iz angleščine, 1931; Mar ja Rodzieviczówna, 
Hrast-Devajtis, iz poljščine, 1943, prvih šest po- 
glavij,  ostalo  Tine  Debeljak;   P.  Hcy.se,  Steklar 
iz Murana, Slovenč. knj., iz nemščine, 1944). Med 
ostalimi avtorji, ki  jih je največ in najraje pre- 

vajal, so severnjaki:  S. Lagerlöf (Družina  1929), 

Sigrid Undset, Zacharias Topelius, dalje H. Bor- 

deaux, W. Revmont, L. N. Tolstoj, itd. Več del, 

prevedenih   iz   italij.   in   teološke   ali   pastoralne 

vsebine je bilo razmnoženih strojepisno. Tudi kot 

Jitcrarni  zgodovinar  je objavil  nekaj  zanimivih 

del, predvsem se je ukvarjal z Gregorčičem {Gre- 
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gorčičev Job, Gregorčičeva verza, Gregorčič-šalji- 
vec, Potvare rim, Simona Gregorčiča literarni 
prvenci v letih 1865-66, Simon Gregorčič: O kr- 
ščanske] stanovitnosti), vse to v Mnt 1908-1909, 
DS 1914, objavil pa je tudi zanimiva Pisma iz 
Bleiweisove dobe (C 1914), in Nckatoliški nemški 
pesniki o Mariji (C 1916, 158-62), čeprav sodi nje- 
gov prvi kritični prispevek že v 1910, v list Alfa 
(Hanplmann: Der Apostol. - Cankar: Za križem). 
Kot likovnik je B. ustvaril predvsem dolgo vrsto 
ilustracij in vinjet z močnimi potezami dekora- 
tivnosti. Njegove vinjete so značilne tako po 
zasnovi kakor in še bolj po izdelavi, da vedno 
nepogrešljivo izpričujejo njegovo avtorstvo. Iz- 
delal je tudi vrsto oprem za revije ali pratike 
(Našč 1926, Goriška pratika 1931-33, 1935, 1938- 
1940, 1947). Z risarskim in ilustratorskim delom 
je tesno povezano posebno in edinstveno B.-cvo 
polje ustvarjanja — njegovo ugankarstvo. V tem 
je med Slovenci gotovoda edini, ki je to zvrst 
tako vneto in uspešno gojil. Posebnega pomena 
pa je dejstvo, da je z Breznikovo pomočjo po- 
stavljal osnove za slovensko ugankarsko termino- 
logijo, kakor da je druge uvajal v to s tem, da 
je urejal ugankarske rubrike (M, NašC, Jaslice). 
Formalni urednik pa je bil tudi prvim trem šte- 
vilkam prvega letnika Jaslic. Kasneje je bilo nje- 
govo ime tu izpuščeno, ne pa nadomeščeno z 
drugim. Kot duhovnik je bil med ljudmi priljub- 
ljen ne glede na idejne razlike. Vneto je tudi 
skrbel za sovodenjsko cerkev, ki jo je okrasil s 
poslikanim marmorjem, katerega zvrsti je bil iz- 
kušen poznavalec še iz svoje zgoniške dobe. 
Vsaj en B.-ev tekst, pesem Zadnje sanje ranjenca, 
je bil preveden, in sicer v srbščino (Poslednji 
san ranjenika, prev. Milorad M. Petrovič, in ob- 
javljen v Balkanski rat u slici i reči, 1913, 5, 75.) 
B. je uporabljal naslednje psevdonime in šifre: 
Domen Otilijev, Domen, D. O., Grušenjka, D. Aka- 
demski klub iz Gorice je v tisku obljubil, da B.-u 
postavi ploščo na rojstno hišo, kar pa ni bilo 
uresničeno. B. je bil tudi v prvem razširjenem 
književnem odboru GMD (1924). 

Prim.: SematGor; zapisniki  Društva sv. Karla 

Boromejskega, žpk arhiv, črniče; KolGorM 1922, 
33 s si.; neobjavljeni Finžgarjcvi dopisi B.-u med 
1923 in 1929; JI o/al Llovrenčičl, P.B.D., M 1924, 
155-6 s si.; SBL I, 66; Naši ljudje. P.B.-D., NašC 
1927, 7, 204, s si.; Albert Širok, Pri naših upo- 
dabljajočih umetnikih, Luč II, 1928, 52-3; Družina 
1929, 9; Joža Clonar, Poučni slovar, 1931, 179; 
Ivan Campa, Srebrna žetev, Mnt 1937/38, 6, 167; 
7, 192-3; R. Bednarik, S 1938, 5. avg., 5; Pogreb 
župnika B.-a, Soča 1953, 291, 2 s si. pogreba; 
Umrl je župnik v Sovodnjah, PDk 1953, 51 (2361), 
4; NoviL 1953; (Zora Piščanec!, P.B.-D. umrl, D2 
1953, 390-1; KatG 1953, 10, 2 s si.; Za t P. B.-a- 
Domna, KatG 1953, 11, 4; Mohbibl. (glej kazalo); 
Bibliogralija rasprava, članaka i književnih ra- 
dova, kn j. 4, Zgb 1959, 362-3; KolGMD, Clc 1954, 
156-7 s si.; ZSS VI, 422, 428; Koblar, Gregorčič 
403, 421; S. Gregorčič, ZbD, I, 419; III, 422, 428; 
Brecelj, Koledarji (glej kazalo); Klinec, GMD, 
str. 20, 157; I Branko Marušičl, In memoriam..., 
GorZb II, 108; F. Bevk, Moja mladost, Lj. 1969, 
141; Jožko Kragelj, P.B.-D., pisatelj, ugankar in 
risar, KolGMD 1974, 68-70 s si.; Zbornik GMD, 
48; Anion Kacin, P.B.-D., publicist in ugankar, 
M(Trst) 1973, 5/6, 87-9; IStelan Tonklil Sfinks, 
Voščilo Domnu, Mnt 1939-40, 71; Zora 1907-8, 29-30, 
80; Rast 1926 (oprema in črtica Moje vstajenje, v 
kateri opisuje Ivana Rejca kot prefekta. 

Brj. 

BUTTOLO Odorico, duhovnik, r. 19. apr. 1768 v 
Sólbici, u. 3. jun. 1845 v Rävanci v Reziji. Bogo- 
slovje študiral v Clcu, služboval najprej na Ko- 
roškem, od 1815 do smrti »plevàn« (župnik) do- 
mače doline. Na željo prof. Asquinija iz Parme 
sestavil zbirko rezijanskih besedi (Un diziona- 
rietto e due Paternoster resiani inediti, v Ri- 
cerche slavistiche 4, 1956, 76-87). Ob obisku Stan- 
ka Vraza jun. 1841 prevedel v rezijanščino evan- 
gelij o dveh učencih v Emavsu, ki ga je objavil 
Oroslav Caf (Slovenska bčela 3, 1852, št. 39 in 
49) po posredovanju rezijanskega kaplana Valen- 
tina Bledigha (Bledica). Duryh Buttolo, »učeni 
domorodec «(Vraz, Dela 5, 1877, 246), ki je govo- 
ril nemški, francoski in latinski (I. Sreznjevski, 
Friuljskie Slavjane, Sankpelcrburg 1878, 4), je 
slovenščino štel za »madre illirica lingua« (pismo 
Asquiniju, 1818). 

Mtv 
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C 
CACCESE Francesco, pokrajinski fašističini taj- 
nik, inženir, r. 26. avg. 1895 v Montccalvo (Irpi- 
no), u. 25. apr. 1969 v Gor. Na Goriško prišel kot 
vojak med prvo svetovno vojno. 1921 vodja ob- 
novitvenih del v Kanalu, nato se preselil v Gor. 
Od 1927 do 1929 fašistični federalni tajnik, od 1929 
do 1940 poslanec v rimskem parlamentu. Po voj- 
ni bil preds. združenja gor. industrijcev (1955-56), 
Preds. ustanove za gradnjo ljudskih hiš (1952-57), 
Preds. Rotary club (1961-62). C. je kot gor. fašist. 
tajnik (federale) prizadel Slovencem na Goriškem 
nepopisno škodo. Zastopal je gor. pokrajino na 
konferencah obmejnih pokrajinskih federalov v 
Trstu (12. jul. 1927) in v Gor. (16. sept. 1928), na 
katerih so izdelali enoten program dokončne ita- 
Hjanizacije slov. in hrv. manjšine in sklenili za- 
treti ves slovanski tisk, razpustiti društva in go- 
spodarske ustanove, premestiti slov. učitelje in 
uvesti italijanščino po cerkvah. C. si je zagotovil 
^aslombo glavnega fašist, tajnika v Rimu Tura- 
tila in pristanek samega Mussolini ja. S kako za- 
grizenostjo je nato izvajal sprejete sklepe, lahko 
razberemo iz govora, ki ga je imel 20. marca 1929 
na nekem faš. zborovanju in ga potem objavil 
v knjižici Due anni di fascismo nella provincia 
di Gorizia 1927-1929, Gorizia 1929, kjer med dru- 
gim pravi: »Več kot 230 slov. društev s čisto po- 
litičnim značajem je bilo razpuščenih... več kot 
'50 nepoboljšljivih, Italiji sovražnih učiteljev je 
bilo odpuščenih ali premeščenih na oddaljena 
mesta... razen tega je bila pred nekaj meseci 
končno ustavljena Goriška straža.« Z odlokom 
št. 100 z dne 18. jan. 1928 je tedanji gor. prefekt 
°dstavil upravni odbor Goriške zadružne zveze, 
ki jo je C. smatral za izredno .škodljivo it. po- 
tujčevalni politiki, ker je podpirala KatK, KatT, 
Gors, GMD in druge ustanove in ki ji je načeloval 
"un pretonzolo untuoso cd insidioso«, kot pravi 
v Poročilu Un anno di vila fascista nella provin- 

cia di Gorizia, 1928. Kot inženir se je ukvarjal s 

Problematiko in z gradnjo cest ter napisal delo 

Problemi stradali, Roma 1933. Po vojni se je za- 

jemal za gradnjo avtomobilske cestne zveze med 

Gor. (Villcssc-Gorica-Ljubljana) in avtocesto Bc- 

netke-Trst. 1963 je izdelal idejni načrt za indu- 

strializacijo Gor. Načrt je vzbudil med slov. pre- 

bivalstvom sum o načrtnem raznarodovanju z. 
razlaščanjem slov. zemlje, saj bi se novo indu- 
strijsko področje razprostiralo med Gor., Štan- 
dre/.em in Sovodnjami. Tem namenom so odloč- 
no nasprotovali izvoljeni predstavniki SDZ v gor. 
občinskem svetu in Štandrežci sami s protestni- 
mi vlogami. C-jev industrializacijski načrt je bil 
kasneje v glavnem izveden: brezobzirne razlastit- 
ve so razkrojile celovitost poprej enotnega slov. 
ozemlja 

Plim.- Piccolo 1963, 7. 3., 4 in 9. 3., 4; PDk 1963, 
7. 3., 5; Cermelj, Slovenci, 112, 130-131, 172; Klinec, 
GMD, 37, 48, 55; Piccolo 1969, 26.4., 5; Gazzettino 
1969, 27.4., 7; Sfiligoj, 84, 99-104. 

Čcšč. 

CADORNA Luigi, genoral, vojskovodja, r. 4. sept. 
1850 v Pallanzi (Lombardija), u. 23. dec. 1928 v 
Bordigheri. Oče Rafael, general, mati Clementina 
Zoppi. Posvetil sc je vojaški službi; julija 1914 
postal načelnik generalnega štaba it. vojske, ob 
vstopu Italije v prvo svetovno vojno pa vrhovni 
vojaški poveljnik do jeseni 1917. Svojo taktično 
metodo in strategijo je opisal v Attacco frontale 
ed ammaestramento lattico, 1915; knjiga (priroč- 
nik) je dopolnjena izdaja že 1898 izdane knjižice 
Istruzione tattica. Na soški fronti vodil izrazito 
statično pozicijsko vojno. V 6. soški ofenzivi je 
s svojimi četami 8. avg. 1916 zavzel Gor.; sprožil 
11. ofenzivo z bitko na Banjški planoti (od 18. 
avg. do 12. sept. 1917). Vse dotlej so namreč 
avstro-ogrske armade uspešno odbijale it. napa- 
de, dokler ni v 12. soški ofenzivi it. vojska doži- 
vela polom, ko so nemške in avstro-ogrske čete 
prebile 24. okt. 1917 fronto pri Kobaridu in poti- 
snile it. vojsko na reko Piavo. C. je bil imenovan 
1917 za člana medzavezniškega vojaškega posve- 
tovalnega komiteja (novo ustanovljenega povelj- 
stva zahodnih sil) v Versaillc.su, zaradi zaslug v 
it. vojski pa 1925 imenovan za maršala Italije. 
Objavil je še: La grande guerra alla fronte italia- 

na..., Milano 1921; Altre pagine sulla grande guer- 
ra, Milano 1924. Ob 50-letnici poloma pri Kobari- 
du il. moderni zgodovinarji na osnovi objavlje- 
nih dokumentov zelo kritično ocenjujejo C.-ovo 
vojaško strategijo. 



CAFFOU 162 

Prim • P. Gorgolini, I condottieri, Piacenza 
1922; F.nclt VIII, 1930, 247 s si.; A. Tosti, Condot- 
tieri dei nostri tempi, Milano 1939; •. Monticone, 
La battaglia di Caporetto, Roma 1955; G. Del 
Bianco, Capoietto, Udine 1952; G. Del Bianco, 
La guerra e il Friuli, III in IV, Udine 1937-1958; 
VE, 4, 1961, 305; M. Silvestri, Isonzo 1917, Torino 
1965; I. Juvančič, 12. soška bitka, PDk 9. 11.- 
18. 11. 1967; IMesesnel Janez] Ivan Hmelak, Soška 
Ironia, Koper 1968 s si.; DBI, 16, Roma 1973, 
104-109 (z obširno bibl.). 

Cesi. 

CAFFOU (KAFÖL) Feliks Anton, semeniški rav- 
natelj, r. 14. jan. 1799 v Cerknem, u. 3. Jan. 1877 
v Gor. Oče štelan, posestnik, med francosko za- 
sedbo »maire«, župan, mati Katarina Klavžar iz 
Ročinja. Osn. š. v Idriji (1806-09), gimn. v Lj. 
(1809-17), dva letnika bogoslovja v Lj. (1817-19), 
eno v Gor. (1819-20) in nato na Dunaju kot goje- 
nec Avguštineja (1820-24). Posv. je bil na Dunaju 
(3.2.1822), kjer je opravil tudi rigoroze in celo 
konkurz (17. 7. 1823) za stolico moralne teolog, v 
gor. bogosl. semen. Na gimn. v Lj. je imel za 
profesorje Valentina Vodnika, Matijo Kalistra, 
Jožefa Wallanda in pri filozofiji Matevža Ravni- 
karja. Kot bogoslovec v Lj. je obiskoval tečaj 
slovenščine pri Francu Metelku. Na Dunaju je 
prijateljsko občeval s Friderikom Barago, ki je 
tedaj tam študiral pravo. Vrnil se je v Gor. in 
zasedel stolico moralne teologije v osrednjem se- 
menišču (23.4. 1824) ter jo obdržal do upokojitve 
(1.11.1870), ko mu je sledil Carlo Valussi. Na 
drž. liceju v Gor. je vrsto let poučeval teoretično 
in praktično filozofijo (1828-32). Leta 1848 se je 
odpovedal službi semeniški ravnatelj Peter Filej; 
nadškof Luschin je na to mesto imenoval Caf- 
loua, ki je nato vodil bogosl. semen, v zelo vi- 
harnih časih (1848-59). V znak priznanja ga je nad- 
škof Gollrnavr, skupno s semen, profesorjema 
Jožefom Crobathom in Jakobom Stibielom, ime- 
noval za konzistorialnega svetnika (1855) in zatem 
za častnega kanonika stolnega kapitlja (1857). Po 
C. naročilu je Jožef Tornine naslikal Marijino po- 
dobo nad oltarjem v semeniški cerkvi sv. Karla. 
Zaradi slabega zdravja se je odpovedal ravna- 
teljstvu (1859), sledil mu je Janez Budau. Nadškof 
je tedaj imenoval C. za škofijskega komisarja 
pri bogoslov, izpitih v semenišču in na franči- 
škanski gimn. na Kostanjevici. C. je vzdrževal 
prijateljske stike z gor. aristokratskimi krogi 
(grofje Atteins, baroni Buffa, Codelli, Degrazia, 
okrožni alavar grof. Gleisbach) in s pregnano 
francosko kraljevsko družino, ko se je naselila 
v Gor., grofu Chambordu je celo preskrbel sta- 

novanje, škofje Walland, Luschin in Gollrnavr 
so C. cenili kot zvestega sodelavca in modrega 
svetovalca. Za Slovence je C. važen že zlasti za- 
to, ker se je pod njegovim vodstvom v gor. 
osrednjem semen, močno razvila narodna zavest 
med bogoslovei, ki so jo nato kot dušni pastirji 
krepili med ljudstvom. 

Prim.: Š. Koeiančič, Caffou Felix Antonius et 
Crobalh Josephus Fridericus, Goritiae 1877; Cla- 
ricini 350; N 1877, 14; ZD 1877, 11; Eco 1877, 6.1. 

R.K. 

CAH Ivan, politični delavec, r. 22. marca 1897 na 
Korlini pri Rižani v Istri, u. 24. febr. 1971 pri 
Dekanih. Oče Jožef je bil skromen kmet, mati 
Ana Borut. Ker je bila družina revna, se je izučil 
za mizarja. S 17 leti so ga poklicali v prvo sve- 
tovno vojno in ga poslali na rusko bojišče, a je 
po 14 dneh prešel na rusko stran. V ujetništvu 
ga je inž. Ilič seznanil s komunističnim naukom 
in 1917 se je udeležil ruske revolucije. 1918 se je 
vrnil domov, odprl mizarsko delavnico in začel 
delovati v protifašističnem odporu. Junija 1932 
se je udeležil množičnega pohoda na Dekane, ko 
je nad 500 ljudi protestiralo proti visokim dav- 
kom. Ko je policija zvedela za njegovo protifa- 
šistično delovanje, je poleti 1933 zaprl mizarsko 
delavnico, da bi zabrisal sled, kljub temu je osta- 
la njegova hiša zbirališče aktivistov in protifaši- 
stov Slov. Istre. Pomagal je pri ilegalni partijski 
tehniki, ki je delovala v Gabrovici. Že 1941 se je 
vključil v OF za Slov. Istro. V njegovi hiši je bil 
22. okt. 1941 prvi sestanek OF, nato je začel z 
Antonom Bernetičem ustanavljati odbore OF in 
s pomočjo drugih aktivistov sta jih do maja 1943 
ustanovila 63 po istrskih vaseh. Velik je njegov 
prispevek pri ustanovitvi part, tehnike Naš dom 
v gozdu Gabrju nad Rižano (delovala od 9. maja 
do 20. okt. 1943, pozneje pod drugimi imeni dru- 
god). Dne 11. apr. 1943 je bil ustanovljen Okrožni 
komite KPS za Slov. Istro in del okolice Trsta 
in C. je postal njegov član, odgovoren za tehni- 
ko. Bil je načelnik podokrožne Gospodarske ko- 
misije za Slov. Istro, upravnik poslov okrajne 
Gosp. komisije za socerbski okraj, preds. N00 
za okraj Socerb. 26. sept. 1943 se je udeležil osvo- 
boditve 200 polit, zapornikov iz koprskih zapo- 
rov. Po vojni je bil najprej zaposlen na obč. v 
Gradišču, 15. nov. 1957 se je ponesrečil in ostal 
55 % invalid, po upokojitvi je začel zbirati gra- 
divo o NOB. Nabral je 1600 raznih dokumentov, 
predmetov in fotografij, zbral podatke in napisal 
zgodovino  za  42   krajevnih  odborov  OF,  zbiral 
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gradivo za kroniko obč. Koper. Umrl je v avto- 
mobilski nesreči sto metrov od doma. Vse živ- 
ljenje je bil zaveden Slovenec in neustrašen bo- 
rec za narodove pravice. Odlikovan je bil z di- 
plomo udeleženca okt. revolucije, z visokim re- 
publiškim odlikovanjem in z več drugimi odliko- 
vanji. Ilegalno ime Iskra. 

Prim.: A. Pagon-Ogarev: V spomin Ivanu Cahu- 
Iskri, aktivistu Slovenske Istre, PDk XXVII, št. 
21, 2 marca 1971 s si.; P.A.: Junaška doba ne bo 
Pozabljena, Borec X, 1958, 182-185 s si. in s si. do- 
mačije; Dr. Fran Juriševič: Partizansko gospodar- 
stvo na Primorskem, Koper 1975, 88, 102, 104, 
273, 288. 

Jem. 

CAHARIJA por. RADOVIC Miranda, igralka, r. 
21. okt. 1942 v Sv. Križu pri Trstu. Oče Stanislav 
je klesai" in ornamentalist, mati Darina Sedmak, 
gospodinja. Dovršila je Drž. srednjo šolo Igo 
Gruden v Nabrežini (1955), Glasbeno šolo (harmo- 
nika, 1956), Dramsko in baletno šolo v Trstu 
(1958). 2e med šolanjem je nastopala pri SSG v 
Trstu, kjer je od 1960 stalno angažirana. Njene 
vidnejše vloge: Jerica (Javoršek, Manevri), Ofelija 
(Shakespeare, Hamlet), Stazi (Kaiman, Čardaška 
kneginja), Annie (Russin, Kadar se štorklja za- 
bava), Ana Jelovškova (Kreft, Po brezkončni po- 
ti), Lucietta (Goldoni, Grobijani), Cecily (Wilde, 
Kako važno je biti resen), Jelkica (Nušić, Kaj bo- 
do rekli ljudje), Nataša in Dunja (Čehov, Tri se- 
stre in češnjev vrt), Colette (Henncquin, Anato- 
lov dvojnik), Alberta Malfenti (Svevo-Kesich, Ze- 
nova izpoved), Ana Fiodorovna (Gorki, Barbari), 
beračica Šoba (Leskovec, Dva bregova). Za to 
vlogo je dobila nagrado na Borštnikovem sreča- 
nju v Mariboru (1975). Nastopala je v vseh otro- 
ških igrah SSG od 1961 (Sneguljčica, Jurček, Jan- 
ko in Metka, Pepelka idr.). Na tržaškem festivalu 
slov. popevke (1963) je odnesla prvo in drugo na- 
grado. V Babičevem filmu Ne vračaj se po isli 
Poli (1966) je igrala Lenko, v televizijskem filmu 
Pestrna (Bevk) je bila Grivarica (1975). Nastopa 
tudi v televizijskih oddajah in v igrah na 
KAITrstA. 

Prun.: Vprašalna pola; SGL I, 90; GLTrst 1960- 
'6; časopisna poročila ob predstavah; P. Terčič: 
Intervju z Mirando Canarijevo, LitV XXVII, Tr. 
1975/76, 185; si. v GLTrst 1975 (Tri četrtine lune). 

Jem. 

CALAFATI Angelo, politik, r. na Hvaru 1765, u. 
v Kopru 3. jul. 1822. Po rojstvu sicer ni bil ple- 
mič,  ker je rodbina Calatati  šele  13.  maja  1798 

dobila patricijsko plemstvo, bil pa mu je 1804 
potrjen plemiški naslov, a cesar Napoleon Bona- 
parte ga je sept. 1811 imenoval za barona it. kra- 
ljestva. Kot sin premožnih staršev je bil po kon- 
čanem osn. pouku pri frančiškanih na Hvaru po- 
slan na šolanje v Benetke, kjer je obiskoval 
gimn. (1778-84) in liloz. (1784-86), nato končal prav- 
ni študij v Padovi (1786-89) in postal odvetnik v 
Benetkah. Pridobil si je sloves odličnega pravni- 
ka in postal aktivni dejavnik v javnem in polit, 
življenju. Ogrel se je za ideje francoske revolu- 
cije, se pridružil demokratski stranki in uvrstil 
med vodilne politične osebe v času razpada Be- 
neške republike. 12. maja 1797 je bil v Benetkah 
rapuščen Veliki svet (Gran consiglio), razglašena 
nova demokratična republika («Municipalità») in 
16. maja objavljen manifest s proklamacijo me- 
ščanskih svoboščin. Angelo Calafati in Gianluca 
Garagnin, oba po rojstvu Dalmatinca, sta bila od 
nove vlade poslana na Kvarnerske otoke, da bi 
jih pridobila /a novo vlado (pismo avstrijskega 
poslanca v Benetkah Humburga baronu Thugutu 
z dne 31. maja 1797). Na posebni fregati sta prišla 
v Zadar, da javno razglasita manifest in upokori- 
ta dalmatinskega providurja. Providur Andrea 
Querini ni bil naklonjen izvršeni reformi in je 
odlašal s priznanjem nove vlade. Preprečil je 
njuno izkrcanje z izgovorom, da se boji nemirov 
med ljudstvom, ki je že 12. junija zvedelo za 
proavstrijski razglas frančiškana Andrije Doroti- 
ča (1761-1837). Sprejel je enega oficirja s fregate, 
ki mu je izročil manifest in pisma provizorične 
vlade s pozivom, da Dalmacija pošlje svoje dele- 
gate v novo vlado, kakor tudi poslanico beneške- 
ga Comitato di pubblica salute in navodila ko- 
misarjev, odklonil pa je sestanek s komisaji in 
ni privolil na izjavo lojalnosti Benetkam. Poslan- 
ca sta 18. jun. odplula s fregato nazaj v Benetke 
po nova navodila. S tem je bila dejansko C.-jeva 
misija končana, ker se je Querini po avstrijski 
zasedbi Istre (17. jun. 1797) pridružil Avstriji in 
je 6. jul. uradno izročil Dalmacijo. Ko so av- 
strijske čete 19. jan. 1798 zasedle tudi Benetke, 
se je C. preselil v Koper in bil sprejet v mestni 
svet (Consiglio maggiore). 1802 je bil izvoljen za 
župana (sindico) koprske komune in 1803 mu je 

bil mandat podaljšan še za tri naslednja leta. 

Čeprav je C. z grolom Tottom bil na čelu pro- 

francoske stranke, je vse avstrijske odredbe in 

vladna navodila zelo vestno izpolnjeval, /a kar 

mu je Avstrija celo potrdila plemstvo (1804) Ko 

so pa Irancoske čete 28. nov. 1805 zasedle Koper, 
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je general Seras imenoval C.-ja za preds. začasne 
vlade za Istro. 16. febr. 1806 je C. objavil razglas 
o   zagotovljenem   razcvitu   Istre   pod   francosko 
upravo.  Marca   1806   je   Istra  postala  sedmi  de- 
partment novega kraljestva Italije, C. pa postav- 
ljen za prvega civilnega upravitelja (magistrato 
civile), za preds. istrskega generalnega sveta (Con- 
siglio  generale)  s  sedežem  v  Kopru  (ustanovni 
dekret 22. dec. 1807) in za preds. koprskega apc- 
lacijskcga sodišča. Na prvi seji generalnega sve- 
ta (6. marca 1808) je C. napovedal novo obdobje 
za Istro, ki »ima prijetno lego, ugodno podneb- 
je, zdrav zrak, plodno zemljo in vse pogoje za 
bogatenje*.  1809 so ga Avstrijci zaprli  in  nekaj 
mesecev  imeli  interniranega v Karlovcu, dokler 
ga niso okt. 1809 osvobodile francoske čete. Vrnil 
se je v Koper in bil imenovan za prefekta in in- 
tendanta (preletto governatore) novega istrskega 
departamenta s sedežem v Trstu. Na tem polo- 
žaju je ostal tri polna leta (6. sept. 1810-23. okt. 
1813)  in bil po odhodu gor. intendanta Lucicna 
Emila Arnaulta (v začetku 1813) intendant za Go- 
riško. Ko je bil vslcd vojnih dogodkov in razpa- 
da Napoleonovega imperija  sedež, vlade  ilirskih 
dežel premeščen iz Lj. v Trst (4. sept.) in potem 
v Gor. (24. sept.), v Videm (3. okt.) in v Benetke 
(7. okt.), je bil C. v veliko pomoč izvršitelju pre- 
mestitve generalnemu intendantu grofu Christo- 
phe-Jean  Chabrol   de  Crouzol-u  in  generalnemu 
guvernerju Josephu Fouchč-ju ter izvršil vse po- 
trebno okrog likvidacije francoske uprave, ni pa 
odšel s Francozi, temveč je ostal v Trstu. Od tod 
se  je po desetih mesecih, ko je spoznal, da je 
avstrijska zasedba ilirskih dežel definitivna (ce- 
sarski patent 23. jul. 1814), vrnil v Koper (10. sept. 
1814). Čeprav se je bolan in razočaran umaknil 
iz vsakega javnega življenja, so ga avstrijske ob- 
lasti kot znanega frankofila in visokega Napoleo- 
novega  funkcionarja  imele pod  stalnim  policij- 
skim nadzorstvom in ga sumile vohunstva (»co- 
spiratore di parte napoleonica«). C. je u. v Kopru 
3.  jul.  1822 za pljučnico  (per vasta congestione 
flemmonoidea) in bil slovesno pokopan. Meščani 
mu ni so pozabili zaslug za koprsko komuno in 

so celo po njem  imenovali eno svojih ulic (Via 

Calafati). A C. se je tudi  imel za Koprčana in 

je kot koprski župan  ter istrski  prefekt veliko 

storil  za  to  mesto. V Kopru  je izvršil več po- 

membnih urbanističnih  posegov, tako regulacijo 

Calle   Eugenio   in   Brolo,   izsušitev   močvirja   v 

mestni okolici, restavracijo trdnjave Musella, ure- 

ditev parka  in  promenade  okrog  mestnega ob- 

zidja itd., a mestu je priskrbel tudi zdravo pitno 
vodo. Izdal je ukaz o ukinitvi pokopališč v me- 
stu in snoval postopno izselitev koprskih »pao- 
lanov« iz mesta v okolico; omogočil je popravilo 
solin njihovim lastnikom. Kot navdušen pristaš 
idej francoske revolucije in zagovornik franco- 
ske kulture je okrog sebe zbiral literate in znan- 
stvenike in leta 1806 v Kopru ustanovil masonsko 
ložo kot filialo lože »Grand Orient d'Italie« v Mi- 
lanu (ust. 1805). Policijske oblasti so ga imele za 
enega najodličnejših istrskih masonov (poročilo 
z dne 12. sept. 1814 ga imenuje »il Venerabile«). 
Istega leta (1806) je v Kopru ustanovil tiskarno 
prefekture (Stamperia prefettizia, Tipografia pre- 
fettizia del dipartimento) in v njej natisnil poleg 
manjših uradnih tiskov tudi spise: Annuale Istria- 
no per l'anno 1806 (1806); Popolazione della pro- 
vinzia d'Istria nel 1807 per distretti, cantoni e 
comuni (1807); Provvidenze e discipline in pro- 
posito degli istituti di pubblica beneficenza in 
Istria (1808); Discorso pronunziato dal prefetto 
dell'Istria all'apertura del consiglio generale del 
dipartimento il dì 6. marzo 1808 (1808); Distanze 
dei paesi dell'Istria, del prefetto Calafati (1809). 
Septembra 1807 je C. ustanovil tudi prvi istrski 
časnik-tednik »Foglio periodico Istriano« (1807- 
1810), kateremu je postavil za urednika Luigija 
Marini ja. Ta časnik je poleg uradnih obvestil iz 
Pariza, Milana in prefekture prinašal tudi poro- 
čila o različnih dogodkih v Istri, sicer pa je dajal 
dosti prostora proslavljanju Napoleona. Kot ko- 
prski prefekt in istrski intendant sc je C. za- 
vzemal za izboljšanje francoske uprave na tem 
področju: tako je 1808 predlagal ustanovitev po- 
sebne apelacijske justične komisije, ki naj bi na- 
domestila avstrijsko apelacijsko sodišče tretje 
stopnje na Dunaju; 1810 je protestiral zaradi 
vključitve Istre med Ilirske dežele; 1811 je izre- 
kel svoje mnenje glede osnovnega dekreta Ilir- 
skih dežel, češ da je v taki obliki v Istri skoro 
neizvedljiv, ker pač ni nobenih svetov (conseile 
general, conseile d'arrondissement); 28. febr. 1813 
ic celo predlagal Chabrolu uvedbo poskusne sa- 
moupravne organizacije v Ilirskih deželah vsaj V 

obliki komisij, v katerih bi bil po en predstav- 

nik mest z nad 2500 prebivalcev in po en posla- 

nec za vsaki kanton, kar pa je Chabrol odklonil 

(29. apr. oz. 8. maja 1813). Posebno zanimivo je 

C-jevo poročilo kot istrskega intendanta z dne 

28. febr 1813, ker iz njega zvemo, da stroški za 

vzdrževanje narodne straže v tej provinci dose- 

žejo vsoto dvestotisoč frankov, da graščaki imajo 
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sc vedno i/ključno lovsko pravico, da je indu- 
strija nerazvita, ker obstajajo le majhne tovarne 
mila v Trstu in tovarna svile v Gorici itd. C. je 
vsekakor bil ena najvidnejših oseb v Istri in v 
Slovenskem primorju za časa francoske zasedbe. 

Prim.: Muzej grada Šibenika, Mletački proglasi 
i Plakati 1,1797); Kriegsarchiv Wien, Act. 1797, f. 6; 
Zgodovinski arhiv Koper, Preside della Com- 
missione prov. dell'Istria (1814); Archives natio- 
nales Paris, F-l-E 61-62; J. Cattalinich, Memorie 
jegli movenimenti successi in Dalmazia successi 
m Dalmazia dopo la caduta della repubblica Ve- 
nata... Spalato 1841, 36; C. Combi, Bibliogralia, 
24, 104, 292, 338, 352; Dimitz, Geschiche, 312; P. D. 
Maupas, Prospetto cronologico della storia della 
Dalmazia con riguardo alle Provincie slave con- 
termini. 2. ed. Zara 1878, 186-87; P. Pisani, La 
Dalmatic de 1797 à 1815. Épisode des conquêtes 
Napoleonnicnnes. Paris 1893, 31-32; D. Venturini, 
Guida storica di Capodistria. Capodistria 1906, 
26-28, 48-54, 67-98; B. Vošnjak, Ustava in uprava 
ilirskih dežel 1809-1813. L j. 1910, 115-16, 155-56, 
190, 212, 218; A. Battistclla, La Repubblica di Ve- 
nezia ne' suoi undici secoli di storia. Venezia 
•921, 833-38; Tamaro, Atti e memorie, 89-99; G. 
Viezzoli (Fiume, rivista XIII-XIV. Fiume 1938, 
23-99); G. Novak v: Rad JAZU, knj. 269, Zgb 1940, 
'-HO; G. Novak, Prošlost Dalmacije, Zgb 1944, 
267-75; S. Anloljak, Dalmatinsko pitanje kroz 
vjekove, Zgb 1944, 62-63; B. Milanović, Istra u 
"svitu narodnog preporoda 1797-1860, Pazin 1960, 
28-31; N. Duboković-Nadalini (Arhivska grad ja 
otoka Hvara I. Hvar 1961, 59-68); S. Cella, Piccola 
enciclopedia Giuliana e dalmata, Gor. 1962, 46; 
M. Duboković-Nadalini (Prilozi povijesti otoka 
Hvara II, Hvar 1962, 92-113); F. Zwitter, Napoleo- 
nove ilirske province 1809-1814, Lj. 1964, 25-37; B. 
Reisp, ibid. 117-27; G. Novak (Grad Zadar, pre- 
sjek kroz povijest, Zadar 1966, str. 7-76); B. Mila- 
nović, 1, 27-29, 31; L. Giuricin, Pazinski memorijal 
'/1970, Pazin 1971, 163-89; S. Žitko, Slovenska 
Istra v boju za svobodo, Koper 1975, 27-66. 

Le. 

CALIN Dominik Frančišek gl. KALIN Dominik 
Frančišek. 

CALO (KALO) Daniel, šolnik, r. v Trstu 24. mar. 
'612, u. v Gor. 7. apr. 1691. Gimn. obiskoval v 
Trstu (1625-30), lilozofijo (1630-33) in teologijo 
•634-38) študiral v Gradcu in po ordinaciji nekaj 
c°sa služboval pri škofijskem ordinariatu v Tr- 
stu, v jezuitski red vstopil 8. avg. 1641 na Dunaju 
ln po opravljenem noviciatu dopolnil teološki štu- 
dij na U na Dunaju (1645-48), dosegel doktorat 
teologije in bil prolesor moralne teologije (etike) 
na Dunaju, v Gradcu, v Gor. in v Trnavi (1649- 
5?). Potem je bil leta 1658 v Zagrebu prefekt 
gimn. in prol. teologije (kazuistike) na akademiji 

(1658-71), nato pa pridigar na Dunaju (1672-78), na 
Reki (1679-85) in v Gor (1686-91). Objavil je spis: 
Virlulcs ••••• F.leonorae Imperatrici*, Ferdinan- 

di II. conjugis (Vicnnae 1636), a v rkp. je zapu- 
stil: Tractatus de malitia peccati venialis praeto 
dignissimus. 

Prim.' A. & A. de Backer: Bibliothèque des 
Ecrivains de la Compagnie de Jésus I. Liège 1853- 
61, str. 1018; J. N. Stoeger: Scriptorcs Provinciae 
Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad no- 
stra usque tempora. Viennae 1855, str. 43; C. 
Sommervogel: Bibliothèque de la Compagnie de 
Jésus. Première partie: Bibliographie IL Bru- 
xelles-Paris 1891, str. 567; Vili. Bruxelles-Paris 
1898, str. 1968; M. Vanino: Povijest lilozofijske i 
teologijske nastave u Isusovačkoj akademiji u 
Zagrebu 1633-1773. Zgb. 1930, str. 85; F. Fancev: 
Grad ja za povijest školskog i književnog rada 
Isusovačkog kolegija u Zagrebu 1606-1772. I-II. 
Zgb 1934-37, str. 85, 90, 288; Zbornik naučnih i 
književno-umjetničkih priloga bivših d jaka i pro- 
fesora zagrebačke klasične gimnazije o 350-godiš- 
njem jubileju 1607-1957. Zgb  1957, str.  1014. 

Lc. 

CAPELLO Peter Pavel, humanist, krajewii zgo- 
dovinar, r. 1. jul. 1694 v Gor. Santu in Barbari 
Scagnetti, u. 4. apr. 1775 v Gor. Srednje š. pri je- 
zuitih v Gor., liloz. in teolog, na U v Gradcu in 
v Rimu (Collegio Romano), kjer je iz teh ved dok- 
toriral (1742). Ord. 21. sept. 1723 v Gradcu. Bil je 
ravnatelj semen, v Trevisu (1734), spovednik ka- 
pucink v Vidmu, član avstrijskega poslaništva 
pri Ap. sedežu v Rimu (1737-43). Medtem je po- 
stal kanonik patriarškega kapitlja v Ogleju (1740- 
50) in kasneje kanonik in tajnik pravkar ustanov- 
ljenega metropolitskega kapitlja v Gor. V Benet- 
kah se izpopolnil v latinščini in izdal Aphorismi 
de puritate, elegantia, copia latini sermonis, Ve- 
nezia 1730; v Augsburgu pa v latinščino prevede- 
na dela kard. Casinija: Casini cardinalis opera 
omnia ex italico in latimtm sermonem translata, 
Augsburg 1730. V Vidmu je sestavil rkp. Sermoni 
per tutti i sabati dell'anno detti nella Cappella 
Patriarcale... dal can. Pietro Cappello. Kot diplo- 
mat v Rimu je zagovarjal ustanovitev samostoj- 
ne nadškofije v Gor.; razloge za to je prikazal 
tudi v rkp. Confutazione storica cronologica del 
patriarcato di Aquileia (19. Jan. 1748), ki se hrani 
v semen, knjižnici v Gor. Za gor. zgodovino je 
važen I. sejni zapisnik gor. stolnega kapitlja Li- 

ber primus sessionum capitularium, ki ga je se- 
stavil kot kapiteljski tajnik. Za gor. Slovence je 
važen C. spis Indulgenze, Benefizi, Obblighi che 
hanno i Confratelli e le Consorelle della Ven. 
Confraternita del SS. Sacramento eretta nel Duo- 
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mo di Gorizia, Udine 1738. Bratovščina jo bila 
ustanovljena pred letom 1500; v dolgem sivnarau 
udov .so številna slovenska imena slov. duhovni- 
kov in vernikov i/. Goriee, Vipavskega, Kranj- 
skega, tudi iz Lj. 

Prim.: E. Fabbro v Vocel 19. 1. 1974; Codelli, 
Serittori (3. i/d. 1792), 69; Morelli, III, 312; Ko- 
eiančič, Historia 159; Claricini, 351; Man/ano, Cen- 
ni, 51; Fr. Spessot, La Conlraternita goriziana del 
SS. Saeramento (Estratto, StudG XXI, 8); I. Val- 
demaro, Chiesa, 35; Kapiteljski arhiv v Gor. Ses- 
siones Capitulates  II, str. 382. 

R. K. 

CAPUDER Kari, zgodovinar in javni delavec, r. 
13. dec. 1879 v Spodnjih Praprečah pri Lukovici 
(občina Domžale), u. 3. maja 1960 v Izoli. Gimn. 
je študiral v Lj. 1891-1900, zgodovino in zem- 
ljepis na Dunaju, kjer je prom. 1906. Služboval 
je kot prof. v Gor., Kranj, Mrbu. in Lj. Po 
končanih študijah je vse do jeseni 1910 učil na 
gor. gimn. C. je čas službovanja v Gor. izkoristil 
za študij gor. zgod. Zavoljo tega velja za enega 
soustvarjalcev slov. gor. zgodovinopisja. Gor. ob- 
doblje je bilo najpomembnejše za C. zgodovinske 
raziskave vobče. Tedaj je objavil svoja najbolj 
izvirna dela kot O luteranstvu na Goriškem v 
59. in 60. zvezku Jahresbericht des k. k. Staats 
gymnasiums in Górz (1909, 3-29; 1910, 3-38). Ob- 
širno je popisal tudi veliki tolminski kmečki 
upor 1713 v Goriški kmetski upor 1713 (Novi čas 
1913, štev. 11-8), v razpravi Nastoj grofije Goriške 
(Carniola 1914, 35-9) je posegel v srednjeveško 
zgod. C. je po naročilu gor. nadškofa F. B. Sedc- 
ja zbiral in objavljal vire za zgod. gor. nadškofi je 
Documenta historiam Archidioeceseos Goritiensis 
ühistrantia edita ab Ordinariatu Archiepiscopali 
Goritiensi (zv. I, Gor. 1907), ki so izhajala kot 
priloga nadškofijskega lista »Folium Ecclesiasti- 
cum«. Kasneje se z zgodovino Goriške ni več 
ukvarjal. V C, CZN, GMS, S in drugod je objav- 
ljal članke in razprave različne vsebine ter ocene 
knjižnih izdaj. Izmed teh del omenimo knjigo 
Zgodovina c. in kr. pešpotka št. 17, Clc 1917 (176 
str), ki je po avtorjevem mnenju »prva slovenska 
polkovna zgodovina«. C. se je uveljavljal tudi v 
kat. pol. gibanju. Kot jurist na Dunaju je bil od- 
bornik in nato preds. kat. akad. društva Danica, 
v Gor. se je nato pridružil »novostrujarskemu 
gibanju«, bil eden najboljših delavcev pri SKSZ 
in deloval zlasti kot predavatelj pri kat. izobra- 
ževalnih društvih po Goriškem. Med 1909-10 je 
bil blagajnik KTDGor. Svojo aktivnost je poka- 

zal tudi pozneje, ko je bil do 1922 v Mrbu, nato 
v Lj., kjer je poučeval na klasični gimn. V okviru 
Zborovanja, ki mu je bil preds., odseka /a na- 
rodno prosveto ob 5. katoliškem shodu v Lj. 
(1923) je imel rei era t Dosedanje prosvetno delo 
ter cilji za bodočnost (izšlo v knjigi 5. katoliški 
shod v Ljubljani 1923, Lj. 1924). Od 1927 do 1929 
je bil prosvetni šel, 1932 predčasno upokojen, 
1937 reaktiviran in imenovan za ravnatelja realke. 
Med okupacijo so ga Italijani zaprli, ga po enem 
mesecu izpustili. Po padcu Italije je postal rav- 
natelj realke do maja 1945, ko je bil obsojen na 
8 let strogega zapora, ki ga je prestajal v Lj., 
Novem mestu in Mrbu (do 1953). Do smrti je nato 
živel pri hčeri v Izoli. 

Prim.: SBL, •, 72; PrimL 1908, 9.7.; Erjavec, 
140, 284, 331; Gabršček, II, 318; Na bregovih Bi- 
strice, 1938, 126; Bibliografija rasprava i članaka, 
IV, knjiga 8 (Zgb 1965), 86 in knj. U (Zgb 1968), 
39; podatki uredništva SBL (pismo 7. 10. 1976); 
Kranjski zbornik 1970, 349-351; Izvest ja kranjske 
gimn. za 1911-14; slika v IS  1926. 

l CARLI Alojzij (v krstni 
knjigi ZARLI), pisatelj, 
pievajalec, publicist, du- 
hovnik, r. 3. marca 1846 v 
Tolminu, u. 28. okt. 1891 

'pri Sv. Luciji (Mostu na 
'Soči). Oče Luka, kmet, 
Imati Marija Gaberščik 
, (Gaberščig). Pri hiši se je 
I reklo »pri Luku«, iz tega 
I si je C. kasneje prevzel k 

imenu še vzdevek Lukovič. Poleg pisatelja sta v 
družini študirala še brat France, kasneje tajnik 
pri nemškem viteškem redu, pravo na Dunaju, 
Srečko ali Feliks (gl. čl.) pa je bil učitelj in skla- 
datelj. C. je osn. š. obiskoval v Tolminu, gimn. 
(1859-67) in bogoslovje (1867-71) v Gor. Posvečen 
je bil že po 3. letn. (24. sept., novo mašo pa je 
pel 9. okt. 1870), nakar je študiral še 4. letnik. 
Od 1871 do 1874 je bil kaplan v Vipavskem Križu, 
od 1874 do sredine 1877 kaplan v Mirnu, od ju- 
nija 1877 do smrti župnik pri Sv. Luciji (Most 
na Soči). Pri C.-ju se je glede poklicne usmerje- 
nosti v nekem smislu ponovil primer Simona 
Gregorčiča: C.-ja je močno vleklo, da bi šel štu- 
dirat jezikoslovje ali pravo, vendar je moral za- 
radi prezgodnje smrti brata Franceta misel na 
to opustiti. Odločil se je za duhovski stan in po- 
stal ter ostal vse svoje življenje naravnost zgle- 
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"e'n duhovnik. Imel pa je seveda vse predispozi- 
clJe za odličnega lingvista. Nekoliko pod vpli- 
vom dobe, ki je izkazovala močan pečat Lavri- 
Ct;ve osebnosti (ta je mladim dijakom in študen- 
'om priporočal učenje slovanskih jezikov), pa tu- 
oi siceršnje splošno zanimanje študirajoče mia- 
uine tako laične kakor duhovske za tuje, pred- 
vsem slovanske jezike, še več pa zaradi lastno 
"ločne volje, vedoželjnosti, osebne urejenosti ter 
'•'vljenjske treznosti, kar vse proseva iz njegove- 
ga dnevnika, je C. sklenil, da se bo z vso vnemo 
Posvečal učenju tujih jezikov. V tem svojem skle- 
pu (Ego philologus esse volo una cum vero theo- 
logo) je  ostal   trden  in  dosegel  izredne  uspehe. 

zasnoval in dobro izdelal pa je npr. junaški boj 
poslednjih poganov za rodno mesto, ki je bilo 
večinoma že krščansko. Četudi C. ni nadaljeval 
pripovedništva, mu je vendar treba priznati, da 
se je pogumno lotil literarne zvrsti, ki v slo- 
venskem jeziku domalega še ni bila oblikovana« 
(ZSS III, 88-9). Med C.-jevimi prevodi so znani: 
novela Infernali iz poljščine, črtica Zadnja pe- 
sem, delo madžarskega pisca M. Jokava iz ma- 
džarščine ter Kako je žganje prišlo na rusko 
Leva Tolstoja, prevedeno iz ruščine. Ostala C- 
jeva dela so zgodovinskega ali polemičnega zna- 
čaja. Kronološko je najprej izšla življenjepisna 
črtica   Ivan   Krilnik  Mesar  o  gor.  misijonarju 

Poleg klasičnih jezikov, hebrejščine in arabščine, (Glas 1874), spis Tolmin kot kraj i okraj (Glas 
se je učil vseh slovanskih in celo vrsto drugih 
svetovnih jezikov (italijanskega, francoskega, 
nt;rnškega, madžarskega itd.), po nekaterih izja- 
vah naj bi poznal kakih 18 jezikov (Lovrenčič, 
Evlemija..., str. 82). Večinoma se jih je lotil že 
v gimn., kljub pomanjkanju in lakoti, ki ga je 
sPremljala vsaj v prvih razredih. Z vso vnemo se 
Jc vrgel na študij, izkoristil sleherni prosti čas 
ln si tako ustvaril dokaj široko literarno obzor- 
ja- Ko bi se bil C. posvetil ustvarjanju na enem 
samem polju, npr. pripovednem, bi bil dosegel 
n(-'dvonino več, kakor je, čeprav moramo imeti 
Pred očmi tudi njegovo kratko življenje. Kot le- 
Poslovec je ustvaril dve izvirni deli. To sta Evje- 
m,ia, povest iz prvega stoletja krščanstva (Glas 
""4; ponat. v izbranem delu Evfemija in drugi 
sP'si, Gor. 1925), in njegov najdaljši prozni spis 
"'zviren roman iz petega stoletja« Zadnji dnevi 
v Ogleju (kot podlistek v S 1876, isto leto še v 
knJigi, 172 str., ponat. Gor. 1924), ki so morda na- 
stali ob rahlem zgledovanju po Wisemanovi Fa- 
b'°'i   ali   Lytten-Bulyerjevih   Poslednjih   dnevih 
ompejev ali Guenotovem delu Hanani, ali po- 

s'ednje dni v Jeruzalemu. Zadnje dneve v Ogleju 
označuje Slodnjak kot »prvi poskus izrazite ka- 
°hške  povesti  oziroma  celo  romana,  ki ne iz- 

1875; ponat. v TolmZb 2, 282-7), Luteranstvo na 
Goriškem (Glas 1875), Sveta Lucija — prazgo- 
dovinsko grobišče (DS 1891, 216-8; ponat. v Ev- 
femija... str. 69-71; v KoIGMD 1929, 41-4 po C- 
jevih zapiskih priredil A. G.: Prazgodovinska gro- 
bišča pri Sv. Luciji), posebnega pomena pa je 
[ama kronika Sv. Lucije, v katero je vključen 
popis arheoloških izkopanin (tudi z lastnoročni- 
mi C.-jevimi risbami; prim, posnetek ene strani 
kronike v TolmZb 2, 281). Latinski skrajšani pre- 
vod kronike je objavil Stefan Kociančič v Folium 
periodicum v Gor. C. se v politično delovanje ni 
vključeval neposredno. Ob razcepu se je odločil 
za Glas, ker je bil na strani pripadnikov Gorice. 
V Glasu je začel objavljati podlistke, npr. Sagra 
(Glas 1875), članke in polemične zapise, npr. No- 
vošegno sramotišče (Glas 1874), pa tudi drugod 
je tiskal: Virchow pri Sveti Luciji (Soča 1888), 
svojo nevoljo nad slogaštvom je iznesel celo v 
S. V stik, osebni in pismeni, je prihajal z vrsto 
znanih arheologov, ki so raziskovali svetolucij- 
sko nekropolo (Marchesetti, Bizarro, Szombath, 
Majonica idr.). Kot duhovnik in človek je bil C. 
blizu svojemu ljudstvu. Čeprav po značaju re- 
sen, rezek in kratkih besedi in tudi brez dlak 
na jeziku, je vendar znal najti z domačimi pre- 
bivalci skupen jezik, ko je šlo za njihovo vzgojo, 
izboljšanje socialnega ali kulturnega položaja. 
Skrb za ljudstvo diha iz prenekatere strani Kro- 

nike (žigosal je tedaj razširjene razvade: pijanče- 

vanje, ples idr.). Močno se je trudil, da bi ljudi 
Crr>. da bi bil avtor zmožen razvoja, kljub te- izobrazil. Ko so pri Sveti Luciji leta 1888 usta- 

ju, da ni znal umetniško izoblikovati zaradi novili Kmetsko bralno društvo, je postal njegov 

crno-belega" upodabljanja oseb in uporabe že predsednik. Poleg vzdevka Lukovič se je C. po- 
avno obledelega motiva zgodovinskih romanov služeval naslednjih šiler in psevdonimov: A. C, 

1 "zvestoba in izdajstvo ter plačilo in kazen") ve- L..., Hephaistos, Demokritos, Podgrivnikar. Sliki: 

"^'ga dogajanja, ki ga je želel prikazati. Izvirno      izvirna fotografija v cit. Kroniki; IS 1926, 195. 

ha la več  iz  nemške psevdoromantične  "krištof- 
injade", temveč iz zgledov italijanskega in mo- 
ebiti   celo   zahodnoevropskega   literarnega   ob- 

močja... Spis vsebuje nekaj krepko in sveže od- 

anih  bojnih   in   družinskih   scen,   ki   govore   o 

V'.n«# 
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Piim.' Krstne matice; Jo/a Lovrenčič, A C.-L., 
v knjigi A.C.-L., Evlcmija in drugi spisi, Gor. 
1925, 72-95; isti, C.A., SBL I, 73, Ivan Vouk, 
A.CL., Evlcmija in drugi spisi, E 1926; Anton 
Debeljak, A.C.L., Evlcmija, LZ 1926, 393-4; Bohuš 
Vybiral, Aicha 1926, 132; Joža Lovrcnčič, Zgodo- 
vina slovenske besede v Posočju, GorL 1944, 4; 
Anton Slodnjak, ZSS III, 1961, 88-9; F. Dobro- 
volje, CA., LPJ I, 424; Simon Rutar, Dnevnik, 
Trst-Nova Gorica 1972, 51; Marta Filli, A.C.-L. in 
njegov spis »Tolmin kot kraj i okraj«. Ob sto- 
letnici objave v Glasu, TolmZb 2, 277-87; Branko 
Marušič, Simon Rutar in njegova »Zgodovina 
Tolminskega« v knjigi: S. Rutar, Zgodovina Tol- 
minskega... Faksimilirani ponat., Nova Gorica 
1972, str. VIII, XIII; GorL I, 1974, 9-11, 30-1; 
ANSI 117. 

Br j. 

CARLI (KRALJ) Atilij, narečni pesnik in slikar, 
po poklicu gradbenik, r. v Trstu 30. 1. 1929, oče 
Drago je bil zidar, mati Justina Možina. Maturi- 
ral je v Trstu leta 1947 na tehniški šoli Volta v 
gradbeni stroki in se zaposlil v Kopru na Odseku 
za gradnje. Leta 1949 se jo vrnil v Trst in delal 
pri ZVU. Od 1959 do 1961 delal v Milanu pri za- 
sebnem arhitektu in nato dve leti v Vidmu. Od 
1963 v Trstu v prostem poklicu in sodeluje z zna- 
nimi arhitekti. Načrtuje vile, stanovanjske bloke, 
hotele, cerkve (Lignano, okolica Vidma) in se 
ukvarja z notranjo opremo (kapela na ladji Raf- 
laello, Marijin dom v ul. Risorta, sedež SP v Tr- 
stu, preureditev cerkva v Bazovici in Dolini). De- 
lal tudi načrte za Arabijo (Rijad), toda sueška 
zapora preprečila realizacijo. Slika od 1969: zani- 
ma ga Kras, njegova pokrajina in arhitektura v 
risbi, akvarelu in temperi. Priredil je šest razstav 
(Trebče, Bazovica, Opčine, gal. Barisi, dvorana 
SP v Trstu, Kraška galerija); v karikaturi (poli- 
tika in drugo) je jedek in hudomušen. O C. sli- 
karju pisali Bambič (radio, PDk), Gospodarstvo 
in G. Montenero v Piccolu, reprodukcije objavila 
PDk in M(Trst). Njegova slika je melanholična in 
pesimistična, kar izpričujejo tematika, skromna 
barvnost in kontrasti. Podobno mehkobo izkazu- 
je C. v verzih, čeprav zakrito z zunanjo krep- 
kostjo in vedrino. Za stoletnico šole v Trebčah 
napisal humoristični sketch, sledile so poezije na 
teme iz sodobnega življenja — od 1968 do 1975 jih 
je napisal okrog sto, vse v narečju (deset pri 
ložnostno objavljenih v PDk). Pripravil več scen 
za mladinske igre in sodeloval z Amaterskim gle- 
dališčem v predstavi »Dlaka v jajcu« (1973), za 
katero je napisal sketch v prozi in osnoval sceno. 
Od januarja 1974 piše za RAITrstA humoristične 
scene iz družinskega življenja (Cakole). V decem- 

bru 1974 sodeloval v Jevnikarjevi oddaji »Narečni 
pesniki« skupaj z M. Mijotovo. 

Prim.: Bambič, PDk 31.1.1974; Sestavljeno na 
podlagi razgovora v juniju  1975. 

Jem- 

CARLI Ivan, skladatelj, organist, povovodja, r. v 
Sebreljah na Goriškem 26. apr. 1851, u. v Stude- 
nem pri Postojni 3. sept. 1911. V Gor. se je naj- 
prej učil šivati cerkvene obleke. Nato je prišel v 

semen, za hlapca. Tam se je izvežbal v orglanju, 
tako da je bil nekaj časa za organista v Gornj1 

Branici pri Braniku v Vipavski dolini; hkrati je 
bil tudi cerkovnik. Glasba ga je zelo veselila in 
želel si je temeljitejšega glasbenega znanja. Zato 
se je šestindvajsetleten vpisal v orglarsko šolo v 

Lj. Dovršil jo je v enem letu (1878). Tu mu je bil 
učitelj skladatelj Anton Foerster, ki mu je tudi 
gmotno veliko pomagal. C. je potem opravljal 
službo organista in bil istočasno pevovodja v ra- 
znih čitalnicah in pevskih društvih. Najprej je 

služboval v Kovorju (poldrugo leto), nato več kot 
deset let v Škofji Loki (do 1890); od tam je šel v 
Ribnico (do 1899). Potem je bil nekaj mesecev v 
Zaplani in skoraj tri leta v Sodražici (do 1902). 
tri leta v Ajdovcu pri Žužemberku in tri leta v 

Mirni peči pri Novem mestu. Zadnje njegovo me- 
sto je bilo Studeno pri Postojni, kjer je umrl- 
Bil je Foersterjev učenec in dosleden cccilijanec 
v orglanju in skladbah. Njegove skladbe preveva 
pristni cerkveni duh; zgrajene so dovolj dobro- 
Precej skladb je ostalo v rokopisu. V tisku so 
izšle sledeče: prva je bila Sveta maša za mešani 
zbor s spremljavo orgel (Lj. 1885 op. 2); pokloni' 
jo je župniku Blažu Sokliču v Škofji Loki. Sle- 
dila je hvalnica Te Deum laudamus (Lj. 1886 op- 
3); poklonil jo je Adolfu Harmelju, pospeševate- 
lju cerkvene glasbe. Dve leti pozneje je izšla Sve- 
la maša v čast sv. Cirila in Metoda za moški 
zbor (Lj. 1888 op. 4); poklonil jo je prof. bogo- 
slovja dr. Antonu Mahniču. Poleg samostojnih 
izdaj je objavil v prilogi Cerkvenega glasbenika 
še naslednje cerkvene skladbe: 1. Asperges nte 

(CG 1885 pril. 6, 21-23); 2. Graduale in Epiphanie 
Domini (CG 1886 pril. 9, 36); 3. Graduale in dedi- 
catione Ecclesiae (CG 1886 pril. 10, 40); 4. Tu es 
Petrus (CG 1887 pril. 9, 33-34); 5. Graduate in fešto 

immac. Conceptionis B. M. V. (CG 1887 pril. 1°' 
38-39); 6. Regina codi (CG 1904 pril. 3-4, 12-14). 

Prim.: t Ivan Carli, organist in skladatelj, •^ 
1911, št. 10, 83-84; Stanko Trobina, Slovenski cer- 
kveni skladatelji, Maribor 1972, 99, 103; SBL I, 73- 

•••- 
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CARLI Srećko (v rojstni knjigi ZARLI), učitelj, 
Pi-'vovodja in skladatelj, r. 17. nov. 1852 v Tolmi- 
nu. u. 5. marca 1878 pt. Oče Luka Zarli je bil tr- 
Sovec in trikrat poročen, iz drugega zakona z 
'«arijo Gabrščik iz Tolmina sta bila med osmimi 
°troki Srečko in Alojzij, poznejši župnik in pi- 
Satelj (gl. čl.). V Gor. je dovršil učiteljišče ter 
Poučeval v Kobaridu. Na pripravljalnici za učit. 
Je učil Hrabroslava Volariča glasbeno teorijo 
ln klavir. Vodil je tudi čitalniški pevski zbor 
(kobariški Slavci) in 1877 uglasbil v tempu mazur- 
ka Slavjanko na Beneškem Petra Podrcke 
Pod naslovom Slavjanska mazurka. Prvič so 
J0 Peli na prireditvi kobariške čitalnice 15. jul. 
18?7 (Soča 27. jul. 1877), isti zbor jo je zapel tudi 
v Tolminu 19. avg. istega 1. (Soča 31. avg. 1877). 

glasbil je tudi Ptici za mešani zbor. Umrl je za 
ietiko. 

"rim.: 2pk arh. Tolmin; osmrtni članek v Soči 
14. marca 1878; Gabršček I, 191, 204, 263; Dragotin 

vctko, Zgodovina glasbene umetnosti na Slo- 
v«nskem, •., Lj. 1960, 272; Branko Marušič, Pri- 
spevek k biografiji Petra Podreke, JKol 1970, 
ly6-202; TolmZb 1975, 277. Jem. 

ARRA Luigi, katohet dn kanonik stolnoga kapit- 
lja sv. Justa v Trstu, r. 13. jun. 1906 v Trstu. Oče 
°2ef,  mati Jožefa  Feltrini. Osn.  š.  in  gimn. v 

Trstu, bogoslovje v Gor. (1930-34), ord. 30. sept. 
". V bogoslovju je bil prav v času, ko je fa- 

ktični tisk besno napadal gor. veliko semenišče, 
ekatere predstojnike in profesorje in trž. škofa 
°8arja. C. je pogumno stopil na stran trž. škofa, 
"Pisal zaupnico škofu in protestno pismo listu 

Piccolo«. Služboval je sprva v Kopru, zatem 
V Trstu, tudi kot katehet na gimn. in od 1958 kot 

nonik.  S  tragedijo  preganjanih  Slovencev  se 
soočil  zlasti  kot  kaplan  v zaporih  Coroneo, 

kJer je služboval od 1939 do 1. nov. 1946. Zapor- 
°m Pod it., nemško in zavezniško oblastjo je 

Pottlagal, kolikor je sploh mogel, le jsl. oblasti 
maja 1945 niso dovolile vstopa v zapore. Na 

mrt je pripravil 16 na smrt obsojenih oseb, med 
temi tudi slov. žrtve drugega trž. procesa  1941, 
ustreljene na Opčinah (Viktor Bobek, Ivan Ivan^ 
MČ    Ç' 

• oimon Kos, Ivan Vadnal). Pretresljivo je nje- 
v°  Poročilo  o  smrti  Simona  Kosa  v  dopisu 
ratu, s katerim je izročil  Kosova poslovilna 

- ma.  Tudi  Pinko  Tomažič v  pismu  nekaj  ur 
ecl smrtjo omenja razgovor s kpl. Carrom. 

sa •\!•': '• Kragelj, Poslednja pisma Simona Ko- 
.*• KolGMD 1971, 175 in 187; R. Klince, Nadškof 
p°JZij  Fogar, KolGMD  1972,  151;  Naš vzornik - 

lnko Tomažič, Koper 1975, 32, 33 in 41. 
Skerl 

CARRARA Dolfo Rodolfo Valentino - Marmul, pe- 
snik in zbiralec gor. furlanskih ljudskih pesmi, 
r. 10. sept. 1883 v stolniški župniji v Gor. in tu u. 
13. jan. I960. Oče Matej, trgovec, mati Emilija 
Rozanek. Študiral je na Istituto tecnico v Gor. 
in na umetnostni akademiji v Benetkah, toda 
študija ni dokončal. 1906 je postal tehnični risar 
na gor. občini. Ker je 1907 ustanovil nekako maz- 
zinijevsko republikansko stranko pod imenom 
Democrazia sociale italiana, je imel opraviti z 
avstrijsko policijo, k temu je še pripomoglo nje- 
govo sodelovanje pri Unione Ginnastica Gorizia- 
na. Pobeg v Italijo 1915 mu ni uspel in tako je 
moral k vojakom (dotlej je bil tudi dodeljen 
ljudski knjižnici). 1919 se je vrnil na občino. Bil 
je med ustanovitelji Società filologica friulana 
(1919). Kljub pritisku in grožnjam se ni hotel 
vpisati v fašistično stranko in to svojo odločitev 
celo pismeno utemeljil (1936). C. je posebej gojil 
poezijo, se ukvarjal s furlansko leksikografijo 
in folkloro. Svoje študije in članke, ki jih je 
priobčeval v StudGor in drugod, je posvečal 
problemu transkripcije Bosizievih Georgik, fur- 
lansko-italijanski leksiki, še posebej glede na 
goriško it. narečje. Študiral je tudi topografijo 
Goriške (za Istituto geografico militare v Firen- 
cah). V furlanščino je prevedel 1. spev Danteje- 
vega Pekla in sestavil novo evropsko abecedo, 
svetoval pa tudi izboljšave za italijansko in fur- 
lansko. V samostojnih publikacijah je izdal: 
Sbrinala..., 1926; Frussòns..., 1927; GragnelUs..., 
1929; Sclezis, 1930; Flòrs da redenzion, 1932; Pi- 
vêtis, 1939; Spins e speranzis pa biela Gurizza, 
1949; Gorizia nelle sue canzoni, 1959 (v tej pri- 
naša tudi nekatere pesmi, ki jim je napisal glas- 
bo Emil Komel). 

Prim.: Carlo Battisti, D.C., StudG 1960, XXVII, 
9-14 s si.; Guido Hugues, Il mondo poetico di 
D. C., StudG 1960, XXVIII, 27-38 z bibl. Brj. 

CARUSA Ivan Franc, phil. et med. doctor, znan- 
stvenik, r. 26. mar. 1627 v Gor. Oče Gašper, mati 
Uršula. Bil je zdravnik v Lj. Ko je nevarno zbo- 
lel, se je dal prepeljali v Gor. in tu umrl 6. okt. 
1688. Pokopan v samostanski cerkvi sv. Franči- 
ška. Spisal je Parenthesis enconomiasta Carnio- 
liae, tj. latinsko razpravo o podnebju, pridelkih, 
o boleznih v raznih okrajih, o drevesih in zeli- 
ščih na Kranjskem. Sovrstnik Valvasor je raz- 
pravo vključil v Ehre. C. je imel brata Adama, 
tiskalnega prokuratorja v Gor. (Črtaj v SBL I, 
85, podatek, da je bil C. brat Janeza Gašperja 
Corusi-ja.) 
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Prim.: LibBapt in LibDef gor. stolnice; J. W. 
Valvasor, HI, 373; Morelli III, 314; SBL I, 73 in 
85, Simoniti 33. 

R. K. 

CASAGRANDE Angel(o), posestnik, družbom de- 
lavec, r. 13. novembra 1852 v Ajdovščini, umrl 
dne 2. januarja 1935 v Gorici. Oče Ivan, mati 
Frančiška Marxini. Poročen je bil z Ido Höhn iz 
Šturij, ki je bila protestantka. 1890 je na veli- 
kem shodu, ki se je vršil pri Rebku v Vipavi za 
vipavsko železnico, imel glavni govor in predla- 
gal, naj bi se shod izrekel za čim skorajšnjo 
zgraditev te železnice. Ker je hotel politik dr. 
Tonkli, ki je bil navzoč, shod izrabiti, da bi iz- 
glasovali in poslali peticijo v imenu Sloge za 
preclelsko železnico, je C. enostavno predlagal 
petorico mož, ki naj sestavi samostojno peticijo, 
kar so potem tudi storili. Dve leti pozneje, 25. 
marca 1892, je bil ponovno sklican velik shod 
pri Rebku v Vipavi, kjer so spet razpravljali o 
prepotrebni gradnji vipavske železnice. Leta 1894 
je stekla furlanska železnica. Ob tej priložnosti 
je 10. junija prišel na Goriško sekcijski načelnik 
Wit lek in dvorni svetnik Wurmb. Povabili so ju 
v Vipavsko dolino, da si ogledata deželo, koder 
naj bi tekla nova železnica. Od Ajdovščine v Vi- 
pavo je gosta spremljal C. in Pod skalco govoril 
v slovenščini. Njegov govor in še drugi posegi so 
močno pozitivno vplivali na Wittka, ki je zago- 
tovil, da je o potrebi gradnje vipavske železnice 
docela prepričan in da bo zahtevo povsod zago- 
varjal. C. je bil tudi sicer spoštovana osebnost; 
zavzemal se je za rast in razvoj Ajdovščine ter 
njen prospeh. Tako je med drugim odprl pekar- 
no očetu Vena Pilona, Mcnigu. Bil je preds. obč. 
šolskega sveta v Ajdovščini in prejel tudi zlat 
križec za zasluge s krono. C.-ova hčerka Alice je 
poročila dr. Antona Breclja (gl. čl.) in postala 
tako mati dr. Bogdana in dr. Marjana Breclja 
(gl. članka). Casagrandovo hčer Marijo je por- 
tretiral Milan Klemenčič. 

Prim.: Krstne knjige v Ajdovščini; Gabršček 
II, 285-6, 320-358; Poročilo o stanju ljudskega šol- 
stva v okraju Goriškem za leto 1904-05, 67; Veno 
Pilon, Na robu, Lj. 1965 (kazalo); Klemenčičevo 
sliko iz 1912 hrani v Gor. Ines Casagrande por. 
Ziani. 

Brj. 

CASASOLA Andrea, videmski nadškof, r. 26. av- 
gusta 1806 v Buii, posvečen v mašnika 1831, pro- 
fesor gramatike, moralkc, pastoralke in cerkvene 
zgodovine v videmskem semenišču, 1853 generalni 

vikar v Vidmu, 1855 škof v Concordii, 1863 nad- 
škol v Vidmu, kjer je umrl 12. avg. 1884. Dne 25. 
jan. 1869 je napisal uvod v Podrekov Katekizem 

za Slovence vidennke nadškofijc na Beneškem, 
v katerem priporoča tamkajšnjemu »nadvse od- 
ličnemu kleru« uporabo katekizma v domačem 
jeziku, »ki so si ga že dolgo želeli« in ki je zdaj 
izšel »v odlični jezikovni podobi po mnenju za- 
služnih teologov, ki gojijo slovenščino«. Podre- 
kov katekizem je bil 1911 ponatisnjen v Vidmu. 
Po letu 1928 je bil v rabi Trinkov Katoliški ka- 
tekizem, dokler ga niso 1933 oblasti prepovedale. 

Prim.: Pietro Meniš, Andrea Casasola Arcive- 
scovo di Udine, Commemorazione nel I. cente- 
nario della consacrazione episcopale 1856-1956, 
Udine 1958; A. Cracina, Costumanze religiose di 
nostra gente, Gorizia 1965, 10 (s si.); D. Pahor, 
Gradivo k vprašanju šolstva v Beneški Sloveniji, 
JKol 1966, 56 s si. naslovne strani katekizma. 

-Ù 

CATTA (GATTA? MAČEK?) Hieronlm, prvi gor. 
arhidiakon, u. v Šempetru pri Gor. 1589. Dan in 
kraj rojstva neznana. Rodbina Catta sc je v dru- 
gi polovici 16. stol. uveljavila v Gor. in v Šempe- 
tru, kjer so prebivali nekateri njeni člani in ime- 
li bogata posestva. Uvrščeni so bili med mestne 
plemiče (1582). Hieronim je bil 1562 župnik v Gor. 
in od tu premeščen v Šempeter (1564-1589). Po 
vizitaciji cerkva po Goriškem, ki jo je 1570 izvršil 
apostolski vizitator Bartolomeo Porcia, je na zah- 
tevo nadvojvode Karla oglejski patriarh Giovanni 
Grimani 21. dec. 1574 ustanovil poseben arhidia- 
konat v Gor., ki je obsegal vse ozemlje oglejske- 
ga patriarhata znotraj avstrijskih meja. Patriarh 
je poveril arhidiakonom široka pooblastila in ju- 
risdikcijo za vse ozemlje, z izjemo oglejskega 
okraja, ki je še nadalje ostal pod neposredno 

patriarhovo oblastjo. Na nadvojvodov predlog je 
patriarh imenoval za prvega arhidiakona šempe- 
terskega župnika Catta (1574-77). Ker pa je ta do- 
cela podpiral težnje nadvojvode Karla, da bi pre- 
kinil poseganje patriarha in njegovega generalne- 
ga vikarja v Vidmu na avstrijsko področje ter se 
poganjal za ustanovitev samostojne gor. škofije, 
mu je patriarh odzvel službo arhidiakona. Na 
njegovo mesto je bil imenovan Janez Tavčar 
(1577-80). Tavčar, imenovan 1780 za lj. škofa, je 
predlagal C. za svojega naslednika, toda Paolo 
Bisanzio, patriarhov namestnik v Vidmu, je C 
odklonil in na to mesto postavil romanskega žup- 
nika Melchiorreja Stefaneo (1583) in zatem šta- 
njelskega rojaka Andreja Nepokaja (1585-96). C 
se je zelo zavzemal za ustanovitev gor. škofije in 
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Predložil nadvojv. Karlu načrt, naj se avstrijski 
del oglejske škofije razdeli na tri škofije s se- 
deži v Beljaku za Koroško, v Celju za Štajersko 
in v Gor. za Primorsko. Goriški škof naj ima 
stanovanje v hiši Hanibala Egka, kjer je nekdaj 
Pridigal Primož Trubar; hiša naj se v ta namen 
odkupi (1586). Papež Sikst V. je na predlog nad- 
vojvode Karla imenoval posebno komisijo, ki so 
jo sestavljali trž. škof Nicolò de Coret (gl. čl.), 
Sor. arhidiakon Andrej Nepokaj in šempeterski 
žpk Catta (1588). Ti bi morali proučiti gmotno 
stanje cerkva na Goriškem in poiskati dohodke 
za novo stolnico v Gor. Tudi sam C. je bil urad- 
no zaslišan (20. 7. 1588). Navedel je vrsto zanimi- 
vih podatkov o tedanjem položaju v Gor. in med 
drugim izjavil, da tu »vsi uporabljajo italijanski 
• slovenski jezik«. Do ustanovitve gor. škofije 
Pa tedaj ni prišlo zaradi nasprotovanja oglejske- 
Sa patriarha in beneške vlade. C. je odločno po- 
segal tudi v javno življenje v Gor.: ponovno je 
bil član mestnih komisij, ki so pri nadvojvodu v 
Gradcu zagovarjale gor. koristi. Spisal je Urba- 
n'oto di tutti gl'affitti della Plebe di S. Pietro 
sotto Gorizia dell'anno Virgineo 1569, iz katerega 
Je črpal Kociančič podatke za zgod. Šempetra. C. 
Je bil prištet med gor. plemiče skupno z bratom 
Fortunatom, ki je zaslovel kot poveljnik 500 gor. 
strelcev, poslanih na hrvaško mejo proti Turkom. 

Prim.: Morelli f, 286; Czoernig 1969, 626, 746, 748; 
Kociančič, Hist. Archid. 9; Kociančič, Parochia 
S- Petri prope Goritiam v FoliumGor 1878, 132- 
134; F. Mercina, Breves adnotationes quae histo- 
r'ae Plebis S. Petri a St. Kociančič conseriptae, 
1-3; Doc. Hist. Gor. 34, 233, 234, 237, 260, 281, 301, 
304; C. Capuder, O luteranstvu na Goriškem v 
Sechzigster Jahresbericht des K. K. Staatsgymna- 
siums in Gorz 1910, 4, 13; Gruden V, 747, 749; 
Valdemarin, Chiesa 47, 50; Kjuder 332. 

R. K. 

CAUCIG (CAUCIC, KAVČIČ) Franc KsaverlJ, r. 
Proti koncu 18. stol. v gor. podeželju, saj so tu, 
Pravi Morelli, številni takšni priimki. Neznana 
sta dan in kraj rojstva in smrti. Študiral je pri 
Jezuitih v Gor. in se odlikoval v matematičnih in 
mehaničnih vedah. Izdelal je znamenito krogla- 
sto uro, razstavljeno v dunajskem muzeju, ki je 
vzbujala splošno občudovanje. Mojstrovina je bi- 
la nameščena v zemeljski obli, ki je imela za rav- 
n'k gibljiv obroč in nebesni obok poslikan z 
ozvezdji, tako da je bilo mogoče sleherni trenu- 
tek dneva slediti premikom nebesnih teles, vzho- 
du, teku in zatonu posameznih ozvezdij in zvezd. 

Prim.: Codolli, Scrittori3 72; Morelli III, 315; 
Kociančič, Hist. Archid.  159; Manzano, Cenni 55. 

R.K. 

CAUCIG (KAVCIC) Franc (Xaverius, Antonius, 
Nicolaus), slikar, sin Andreja in Katarine Caucig, 
r. 4. dec. 1755 (popravi datum v SBL I) v Gor., 
u. 17. nov. 1828 na Dunaju. Največji predstavnik 
klasicizma pri Slovencih. Po osnovni izobrazbi v 
Gor. je na priporočilo grofa Vida Kobencla od- 
šel na Dunaj, kjer se je predvsem vadil v kopi- 
ranju mojstrov prejšnjih stoletij. 1781 je odšel 
na dvorne stroške v Italijo (Bologna, Rim) in 
ostal tam sedem let. Po vrnitvi na Dunaj je bil 
zopet poslan v Italijo (Mantova, Benetke). Ko se 
je dokočno vrnil na Dunaj, je postal najprej ko- 
rektor, nato prof. in akademijski svetnik, 1820 
pa ravnatelj bakrorezne, štukaterske, kiparske in 
muzivične šole na Dunaju. V Rimu, kjer se je K. 
srečal tudi z Goethejem, se je izoblikoval v izra- 
zito klasicistično umetniško osebnost. Njegove 
študije so se opirale predvsem na antiko in na 
velike renesančne mojstre. Glavnino njegovega 
opusa zavzemajo risbe po naravi, predvsem kra- 
jine in vedute z razvalinami antičnih spomeni- 
kov. Na Dunaju se je K. začel približevati nove- 
mu romantičnemu realizmu, a ni uspel, ker je 
ostal preveč hladno objektiven. Snov za svoja de- 
la je zajemal iz antike in svetopisemskih knjig. 
V soglasju z ideali klasicizma so K.-eve slike 
kompozicijsko jasne, risba ostra, kolorit pa hla- 
den, le kot nebistvena komponenta. Izdelal je tu- 
di več oltarnih podob (npr. za cerkev v Imoli) in 
portretov. Njegova dela hranijo: Narodna galeri- 
ja v Lj. (Salomonova sodba, Fokion in ieni), 
Akademie der bildenden Künste (predvsem ris- 
be), Deželna galerija v Gradcu, mnogo jih je v 
privatni lasti (npr. grofje Coronini v Gorici: Beg 
v Egipt in Sv. Ana z Marijo). 

Prim.: LibBapt gor. stolnice; Heinz Schöny, 
Wiener Künstler- Ahnen. Genealogischen Daten 
und Ahncnlisten Wiener Maler 1. Mittelalter bis 
Romantik; Franz Caucig, Professor der bildenden 
Künste zu Wien. Annalen der Literatur und 
Kunst des In- u. Auslandes, Jg. 1810, 1. Bd., Jan- 
März, Wien 1810; Kukuljević (pod Kavčič); Hans 
Tietze, Caucig Franz, Thieme-Becker VI; SBL I, 
73; Viktor Steska, Slovenska umetnost I, Slikar- 
stvo, Prevalje 1927; France Stelo, Monumenta ar- 
tis Slovenicae II, Lj. 1938; Fr. Stele, Slovenski 
slikarji, Lj. 1949; Razgledi, Trst,1949; Iz. Cankar- 
J. Čopič, Klasicizem in romantika na Slovenskem, 
Lj. 1954; Guido Manzini, I disegni di Francesco 
Caucig nel Museo provinciale di Gorizia, Firenze 
1952; Lue Menaše, Avtoportret na Slovenskem, 
Lj. 1958; Karel Dobida, Kavčič (Caucig) Franc, 
ELU III, Zagreb 1964; S. Čopič, Slovensko slikar- 
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stvo, Lj. 1966; Artisti austriaci a Roma (dal ba- 
rocco alla secessione). Mostra organizsata sotto 
il patrocinio del Comune di Roma. Maiz.o-aprile 
1972 (Istituto austriaco di cultura in Roma); IS 
1927, 192 si. V-Č 

CAVAZZA Boris, igralce, r. 2. febr. 1939 v Milanu. 
Oče Ernest, trgovec, mati Lidija Bratuž, figuri- 
nistka. Nižjo gimn. obiskoval v Milanu, srednjo 
pomorsko š. v Piranu, 4 leta bil mornar, študiral 
eno leto germanistiko in romanistiko na FF v 
Lj., nato na AGRFT v Lj., kjer je prejel Prešer- 
novo nagrado (Pogled z mostu, 1969). Nastopal v 
gledališčih v Kopru, Trstu (SSG, SAG), Lj. (Glej, 
MCAD). Od 1. sept. 1971 član Drame v Lj. 1970 
prejel Borštnikovo nagrado za vlogo Mayerja (J. 
Stoka, Moč uniforme), 1973 pa nagrado iz Pre- 
šernovega sklada za vlogo Scapina (Molière, 
Scapinove zvijače). Pomembnejše vloge: Victor 
(Vitrac, Victor ali otroci na oblasti), Adam 
(Kleist, Razbiti vrč), Herman (Veronika Deseni- 
ška), Horatio (Shakespeare, Hamlet), kapetan 
(Calderon, Sodnik Zalamejski), Messer (Opera za 
tri groše), Hludov (Bulgakov, Beg). C. nastopa 
tudi v filmih, TV igrah in nadaljevankah (Peta 
zaseda 1968, Onkraj 1970, Begunec 1973, Pasijon 
po Mateju), Zafranovič, Vdovstvo Karoline Za- 
šler (M. Klopčič), Neapeljski rubin (Boccaccio, 
Decameron), Vest in pločevina 1973, Poti in stran- 
poti (A. Marodič), in v 15   koprod. filmih. 

Prim.: Osebni podatki; SGL I, 94-95; GLDrama 
1973; 1972/73 št. 5; NRazgl 1973, 3; Peter Marko- 
vič, 7 dni 1976, 49, 22-3 + ovitek s si. 

V-č 

CAZAFURA Krsto (Krištof), kemik, rudarski stro- 
kovnjak, publicist, r. 7. dec. 1899 v Rovinju, u. 
28. okt. 1965 v Lj., pokopan v Tolminu. Oče Hen- 
rik, mati Marija Spongia. Osn. š. v Trstu in Gor., 
gimn. v Gor., v Trstu in v Gradcu, kjer je 1917 
maturiral na II. drž. realki. Zatem se je vpisal 
na kemijsko fakulteto na U v Rim, kjer je 1921 
doktoriral z disertacijo Pridobivanje in fizikalno 
kemijske lastnosti borovih jekel. Izpopolnjeval 
se je v kemijskih tovarnah v Nemčiji. 1922 se 
je zaposlil kot kemik v tovarni Solvay-Soda v 
Tržiču (Monlalcone), a že nov. 1922 odšel v Mrb 
na kmetijsko šolo. Nato je bil tehnični vodja 
v tovarni Zlatorog v Mrbu (1925-31) in potem rav- 
natelj pri Mariborski Afineriji zlata (193141). Po 
zasedbi Maribora so ga Nemci z družino izgnali. 
Preselil se je v Lj. Tu je bil brez službe: tri me- 
sece je bil v lj. zaporih (1942) in šest mesecev v 
zaporu v Ascoli Piceno (1943-44). Po vojni je bil 

uslužben pri PNOO v Trstu (1945) in zatem je 
postal direktor okrajnih podjetij v Tolminu 
(1946), glavni direktor plana na Generalni direk- 
ciji kemične industrije v Lj. (-947-51), znanstveni 
sodelavec na Metalurškem institutu v Lj. (od 
febr. 1951 dalje). Od okt. 1950 je predaval anor- 
gansko kemijo na rudarsko metalurški fakulteti 
tehnične visoke š., ozir. na montanističnem od- 
delku fakultete za naravoslovje in tehnologijo 
na lj. U. 1959 je postal hon. izredni prof. anor- 
ganske kemije. Udeležil se je številnih kongresov, 
simpozijev in posvetovanj rudarskih, kemijskih 
in metalurških strokovnjakov ter aktivno sode- 
loval s predavanji (Zvezno posvetovanje o bakru, 
Bor, nov. 1954; zvezno posvet, o redkih kovinah, 
Lj., okt. 1958; kongres Slov. kemijskega društva, 
Lj., jan. 1957; kongres za čisto in uporabno ke- 
mijo Jugoslavije, Zgb, jun. 1960). V zvezi z razi- 
skavami, ki jih je opravil na Metalurškem in- 
stitutu v Lj., je skupno s sodelavci prijavil več 
patentov (Postopek pridobivanja bakra iz bakre- 
nih rud, postopek za luženje svinčenih in cinko- 
vih rud, postopek za luženje nikljenosnih rud, 
postopek za pridobivanje kovin iz oksidnih, ok- 
sidnosilikatnih in silikatnih rud). Bil je delovni 
član komisije za nomenklaturo in terminologijo/ 
znanstvenik, ki je prispeval k obogatenju slov- 
kemijske kulture. V letih 1946-47 je pisal v PDk 
in LdTd, kasneje tudi v SPor in LdP. Več stro- 
kovnih člankov je priobčil v Rudarsko-metalur- 
škem zborniku (1954-64). Napisal je skripta Uvod 
v kemijo na fizikalno kemijski osnovi, Lj. I960; 
knjigi: Anorganska kemija. Prvine in spojine. Lj- 
1961. Hidrometalurško pridobivanje niklja iz na- 
ših nikljenosnih oksidno silikatnih rud, L. 1961- 

Prim.: Družinski arhiv; Objave Univerze v Lj- 
1958, št.  13 in 17. Jo. K- 

•••••• (ZABAEIJ, ZE- 
§|f BEY, CIBEJ) Anton, sli- 
£•• kar, r. v Ajdovščini 23- 
|'|| maja 1722, u. verjetno tu- 

ji di v Ajdovščini 1774 ali v 

začetku leta 1775. Bil Je 

najstarejši med sedmim1 

stroki kmečkega gospodar- 

I ja Matije Cebeja in Ma- 
Irine. Čeprav o njegovi 

| mladosti in šolanju n1 

točnih in ustreznih podatkov, vendar vse kaže, 
da se je slikarstva učil v Benetkah pri Giovan- 
niju Battistu Piazzetta (1682-1754) in da je nekaj 
časa delal tudi v Gorici pri Frideriku Benkoviču 
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(1677-1753), ki je po 1740 bival pri grofu Attemsu. 
V njegovi zgodnji slikarski  fazi je očiten vpliv 
teh dveh beneških slikarjev (»tenebrosi«), za fre- 
ske pa mu je bil vzornik Giovanni Battista Tie- 
Polo (1696-1770). Mogoče je celo nekaj časa delal 
PH Valentinu  Metzingerju  (1700-1759)  v Lj.,  kar 
'laje slutiti zelo podobna tehnična karakterizacija 
Potez slikarskega čopiča. Vsekakor pa je C. v le- 
tu  1750  že  popolnoma  samostojen  mojster,  ko 
dela vrsto oltarnih pai za žpk c. v Vinici na Kolpi 
'n v okolici ter restavrira sliko starejšega moj- 
stra za lj. uršulinke. Čeprav C. prištevamo k lj. 
baročnemu krogu in ga imamo za enega izmed 
štirih največjih njegovih predstavnikov (poleg V. 
Metzingerja, F. Jelovška in F. Berganta), ni mo- 
goče trditi, da je C. imel v Lj. svoje stalno biva- 
lišče in slikarsko delavnico. Za Lj. je sicer dosti 
"elal, iz dokumentov pa izvemo le, da ga je 1756 
Poklical F. Reigensfeld, da so ga 1764 šteli med 
Priseljence in da je  1766 bil član Marijine bra- 
tovščine. Njegova ohranjena in za enkrat ugotov- 
ljena dela pričajo, da je C.-jeva dejavnost segala 
°d Primorske (Ajdovščina z okolico), čez Kranj- 
sko (Lj. in Novo mesto z okolico), Štajersko (Ce- 
lje z okolico) in Belokranjsko (Vinica z okolico) 
vsc do Hrvatske (Zgb in Karlovac z okolico) in 
Slavonije  (Požega,  Kutjevo).   Bil  je  pač  dobro 
Znan in priljubljen baročni cerkveni slikar. Zato 
Je tudi njegov slikarski opus, omejen le na tretjo 
eetrtino 18. stol., precej  velik in obsega fresko- 
slikarije  in  slike v olju.  Dela:   1.  freske  (1753- 
y?4): stropne slike v diskalceatski obednici v Lj. 
lz 1753 (angel Rafael s Tobijem; prerok Danijel; 
Samuel in Savel);  pet stropnih fresk na oboku 
kapele grada Bistra pri Vrhniki; freska na stro- 
Pu grajske kapele v gradu Smlednik;   freska v 
kaPeli na Trški gori pri Novem mestu iz 1760; 
tfeske v Marijini c. v Homcu iz 1760 (propadle 
°b potresu 1895); freske v kupoli žpk c. v Dobro- 
Vl Pri Lj. (uničene v požaru 1830); iluzionistične 
jfesko-slikarije v gledališki dvorani lj. magistrata 
lz 1761 (propadle); freske na oboku kapele grašči- 
•• v Valburgi pri Medvodah;  freske na zunanji 
strani c. sv. Marjete v Dolnji Planini pri Postoj- 
•|; freski (»Smrtna žetev« in ena slabo ohranje- 
na) na zunanjih stenah žpk c. v Ihanu ter freske 
na desni strani cerkvene ladje iste c. iz 1764; fre- 
ske v obednici in kapeli lj. semenišča iz 1764-65; 
lreske v celi notranjščini podružnične c. sv. Pe- 
tra v Dobravijah pri Ajdovščini iz 1768, in sicer 
na baročnem stropu (Sv. Trojica, Sv. Peter, Sv. 
Pavel), na južni strani cerkvene ladje (Sv. Ivan 

Nepomuk), na polkupoli v prezbiteriju (iluzioni- 
stična  arhitektura  in   prizor:   Kristus  sprejema 
sv. Petra), na severni steni (mučeništvo sv. Mar- 
ka) in na  južni steni (Sv. Stefan), ki predstav- 
ljajo pravi Cebejev muzej v tej cerkvi; freske v 
žpk c. sv. Martina v Moravčah iz 1772 in strop- 
ne freske v c. sv. Ivana v Ajdovščini iz 1774. 2. 
Oltarne pale in slike svetnikov (1750-1774): a) da- 
tirane:   Mati  b.  med  sv.  Frančiškom  Serafskim 
in sv. Antonom Padovanskim (restavracija it. sli- 
karja iz 17. stol., 1750, Uršulinski samostan, Lj.); 
Najdenje sv. Križa, Sv. Frančišek Ksaverij, Brez- 
madežna (1750, žpk c. Vinica na Kolpi); Oltarne 
pale  (romarska  c.  v  Zežlju  pri  Vinici, uničene 
okrog   1920);   Brezmadežna   (1750,   Frančiškanski 
samostan, Kamnik); Sv. Peter Regalat (1753, Fran- 
čiškanski samostan, Jastrebarsko, propadla); Sv. 
Izidor, Sv. Notburga v medaljonu, Sv. Rozalija, 
Brezmadežna (1756, romarska Marijina c. na Tr- 
ški gori pri Novem mestu); Sveta Družina (1756, 
Frančiškanski samostan, Novo mesto); Marijino 
vnebovzetje (1758, žpk c. Moravče); Sv. Frančišek 
Šaleški (1759, nekdaj jezuitska, danes žpk c. Kut- 
jevo); B.D. Marija škapulirska (1759, Frančiškan- 
ski  samostan, Jastrebarsko);   Sv.  Frančišek  Se- 
rafski, Sv. Anton Padovanski (1760, Uršulinska c, 
Lj); Sv. Trojica, Marija in vsi svetniki (1761, ro- 
marska Marijina c., Sladka gora);  Sv. Aleš, Sv. 
Alojzij,  Sv.  Terezija,  Sv.  Jožef,  Sv.  Ana  (1761, 
Uršulinski  samostan, Lj.);  Sv. Lenart (1761, žpk 
c, Moravče); Mati b. dobrega sveta (1763, Diskal- 
ceatski  samostan,  Lj.);  Sv.  Rok  in sv.  Boštjan 
(1763, stara c. sv. Roka, Cerknica); Marija z Je- 
zuščkom, Marija pomočnica kristjanov (1765, po- 
družnična c, Drtija pri Moravčah);  Sv. Krištof 
(1765, pokopališka c. sv. Krištofa, Lj.); Sv. Ciril 
in Metod (1765, c. sv .Cirila in Metoda, Lj.); Sv. 
Angela v dveh variantah (1768, Uršulinski samo- 
stan, Lj.); Sv. Apolonija, Sv. Ivan in Pavel, Kri- 
žev pot (1768, c. sv. Petra, Dobravi je); Marijino 
vnebovzetje (1769, Marijina c. v Kopanju v Veliki 
Račni, zgorela v drugi svet. vojni, menda najbolj- 
še C.-jcvo delo, gl. izrez str. 172); Sv. Trije kralji, 
(1770, žpk c. sv. Marije, Zgb); Sv. Marija Magda- 
lena (1770, nekdaj žpk c. sv. Marije, Zgb, danes 
v Muzeju za umjetnost i umjetnički obrt, Zgb); 
Sv. Ana (1770, žpk c. sv. Marije, propadla);  Sv. 
Janez   Zlatousti   (1770,   Frančiškanski   samostan, 
Lj.); Sv. Urh (1770, Društvo za krščansko umet- 
nost, Lj.); Marija kraljica rožnega venca, Sv. Le- 
nart,  Sv.  Boštjan,  Sv.  Anton  Padovanski  (1772, 
žpk c. Moravče); votivna slika »Bratovština kre- 
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posti pokore« (1772, Frančiškanski samostan, Za- 
greb); Smrt sv. Jožefa (1773, žpk c. sv. Marije, 
Zgb, danes v Muzeju za umjetnost in umjetničko 
obrt, Zgb); Sveta Družina (1774, kapelica, Žužem- 
berk); Smrt sv. Jožefa, Sv. Marjeta v medaljonu, 
križev pot (1774, c. sv. Janeza, Ajdovščina), b) 
nedatirane: Marijina zaroka (c. sv. Marjete na 
Planinski gori pri Postojni); Sv. Frančišek Seraf- 
ski, Sv. Klara (Uršulinski samostan, Škofja Lo- 
ka); Madona z Jezusom, Kraljica rožnega venca, 
Mati b. in sv. Frančišek Serafski (Frančiškanski 
samostan, Karlovac); Sv. Anton Padovanski (žpk 
c., Vransko); Krst v Jordanu (c. sv. Janeza Krst- 
nika, Lctuš); Marija z Jezuščkom (žpk c, Vivo- 
dina pri Karlovcu); Sv. Lovrenc (stara c. sv. Lov- 
renca, Lokavec); Marijino rojstvo (pokopališka 
kapela, Dobrova pri Lj.); Poveličani Kristus, Po- 
veličanje sv. Jakoba, Sv. Florijan, Sv. Boštjan, 
Sv. Leopold, Rožnovenska Mati b. (Narodna ga- 
lerija, Lj.); Sv. Notburga (c. sv. Kunigunde na 
Taboru pri Ihanu); Sv. Neža (c. sv. Andreja, 
Zgornji Kašelj pri Lj.); Oltarne pale (c. sv. Ja- 
koba, Stanežiče pri Lj., c. sv. Miklavža, Bizovik 
pri Lj., c. Device Marije Bršljanske pri Komnu, 
kapela c. sv. Miklavža, Goropeče pri Domžalah 
itd.); svetniške slike v stropnih kazetnih okvir- 
jih (dvorana Klinarjeve hiše Kropa); slike z ban- 
deri (Poklonitev hramu + Sv. Martin; Jezus Sod- 
nik + Sv. Rešnje Telo, v privatni posesti Lj. in 
Novi Sad) itd. Cebejevo slikarstvo je snovno ve- 
zano na baročni program. V zgodnji fazi je še 
naslonjeno na poznobaročne beneške vzore, v 
pozni fazi pa se nagiba k nastopajočemu klasici- 
zmu in je tudi nekoliko pod vplivom domačih so- 
dobnih slikarjev. C. je vedno čutil posebno afini- 
leto za svetlobne efekte, zato so močni kontrasti 
svetlobe in sence v celem njegovem opusu, ven- 
dar delujejo mirno in dokaj mehko. Za C.-ja so 
karakteristične zelenkaste sence s precej ostrim 
osenčevanjem brade in vratu. Barve so harmo- 
nične in žive, obrazi svetnikov ustrezni legendi, 

oblike angelcev tipično baročne (navadno precej 

oble), oči živahne, inkarnat ustnic in obrazov iz- 

razit. Kompozicija njegovih slik je postopoma 

vse bolj svobodna. C. je v religiozno slikarstvo 

vnesel tudi pokrajino, ki mu je sicer le stranska 

epizoda in služi zgolj za obrobno ilustracijo le- 
gende upodobljenega svetnika ali prizora, a je 

mehka, prikupna, domača (v nasprotju z bolj 

trdo arhitekturo). Poteze čopiča dostikrat spomi- 

njajo na Mctzingerja, kolorit pa na Berganta. 

Njegove freske, zlasti stropne, predstavljajo po- 

sebno  in  važno  etapo  v  razvoju  slov.  iluzioni- 

stičnega slikarstva. 

Prim.: LibBapt Ajdovščina 1708-1740; Franči- 
škanski samostan, Jastrebarsko (rkp. Origo et sta- 
tus conventus Jaskensis ab anno 1602, 30); Mit- 
theilungen des Historisches Verein für Krain 
III, Lj. 1848, 76; P. v. Radies (Letopis MS 1880, 
1-58); E. Strahl, Die Kunstzustände Krains in den 
vorigen Jahrhunderten. Graz 1884, 2440; M. Ma- 
rolt, Dekanija Vrhnika. Lj. 1920, 86-94; Katalog 
zgodovinske razstave slovenskega slikarstva. Lj- 
1922, 24; I. Vrhovnik (ZUZ II, Lj. 1922, 106); F. 
Stele (ibid., 152); F. Mescsnel (ZUZ III, Lj. 1923, 
78); M. D. Gjurić (Umjetnost V, Zgb 1923, zv. 1. 
6-13); S. Vurnik (LZ 1923, 193-99); J. Mal, Zgodo- 
vina umetnosti pri Slovencih, Hrvatih in Srbih- 
Lj. 1924, 36, 42; F. Stele, Oris zgodovine umetno- 
sti pri Slovencih. Lj. 1924, 70, 76; V. Steska (M 
1924, 60-61, 103-04); F. Stelč (ZUZ 1924, 46; V 1925, 
112); A. Mrkun, Homec. Lj. 1925; Hrvatska metro- 
pola I. Zgb 1925, štev. 28, 334; E. Laszovvski (Vje- 
snik kr. državnog arkiva u Zagrebu I. Zgb, 115- 
56); V. Steska (ZUZ 1926, 180); V. Steska, Sloven- 
ska umetnost I. Slikarstvo. Prevalje 1927, 93- 
100; Mal, 1928, 176; F. Stele (Narodna enciklope; 
dija srpsko-hrvatsko-slovenačka, Zgb 1929, 1253), 
J. Polec (ZUZ 1930, 107-210); S. Vurnik (Doleni- 
ska metropola Novo mesto. Novo mesto 1930, 
20-23); F. Stele (Hrvatska revija V. Zgb 1932, 497- 
502, 537-43); Glonar, 1933, 484; Narodna starina 
XIII. Zgb 1934, zv. 34, 199-206; F. Buntak (Vjesnik 
hrvatskoga arheološkoga društva NS XVII. Za- 
greb 1936, 37-109); F. Stelè (ZUZ 1936-37, 61); Kra- 
jevni leksikon Dravske banovine. Lj. 1937, 142. 
F. Stelo, Monumenta artis slovenicae II. Lj. 1938. 
21; V. Manakin, Naša umjetnost. Zgb 1938, 27, 
29; ZUZ 1938, 88; J. Prohâzka, Jihoslované v Ita- 
lii. Praha 1938, 122; J. Žontar, Zgodovina mesta 
Kranja. L. 1939, 256, 273; A. Schneider (Ljetopis 
JAZU knj. 51. Zgb 1939, 168-80); Z. Jiroušck (Hr- 
vatska enciklopedija II. Zgb 1941, 241-51); J. Bu- 
turac, Požeški isusovci 1698-1773. Zgb. 1942, 15; D- 
Kniewald (Croatia sacra XI-XII. Zgb 1943, zv- 
20-21, 242-83); J. Voider (ZUZ 1944, 98-136); F. Ste- 
le (Zbornik zimske pomoči 1944. Lj. 1944, 399- 
408): F. Stelo, Slovenski slikarji. Lj. 1949, 139; A. 
Cevc, Fortunat Bergant 1721-1769. Lj. 1951, 9, 27-28, 
32; J. Sorn (ZUZ NV III. Lj. 1955, 254-56); A. Hor- 
vat, Spomenici u Hrvatskoj. Zgb 1956, 102, 108; 
M. Rupel, Zgodovina slov. slovstva I. Lj. 1956, 
322):  A.  Gspan  (ibid. 430);  A.  Cevc  (EJ  II. Zgt> 
1956, 335-36); Moder, Moh. bibl. 1957, 138, 368; Ë- 
Cevc   (Goriški   zbornik   1947-1957.   Nova   Goric» 
1957, 30-42); F. Stelo, Umetnost baroka na Slo- 
venskem. L j. 1957, 11, 14-15, 27-28; B. Horvat (EL<J 
I. Zgb 1959, 598-99); Historija Jugoslavije II. Zgb 
1959, 931; A. Horvat (ELU I. Zgb 1959, 252-62); F, 
šijanec (ibid. 262-69); M. Zadnikar (ibid. 387); F- 
Stelè, Umetnost 1960, 22, 95-96, 102; J. Curk (Cell- 
ski zbornik V. Celje 1960, 292-304; VI. Celje 1961, 
487-501); M. Zadnikar (ELU II. Zgb 1962, 60); A- 
Horvat (Zbornik Gradskog muzeja Karlovac ]• 
Karlovac 1964, 24-45); A. Horvat (ELU III. Zgb 

1964, 148-49); V. Mole, Umetnost južnih Slovanov, 
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Lj. 1965, 374; S. Copié (Slovensko slikarstvo. Lj. 
1966, 60-62); E. Cove (ibid. 138); A. Juteršek (ELU 
!V. Zgb 1966, str. 220-21, 532); F. Šijanec (ibid. 
fe25-26); KL S je 1968, 19-20, 22, 258, 449; 1971, 64, 79, 
85-89, 97, 156, 360, 371, 384, 389, 539; 1976, 389, 500; 
B- Komelj (Novo mesto 1365-1965. Maribor-Novo 
mesto 1969, 196-222); E. Strahl-E. Ceve (Loški raz- 
gledi XVII. školja Loka 1970 83-101); Đ. Cvitano- 
v'ć (Karlovac, radovi i gradja i/ dalje i bliže pro- 
bosti. Karlovac 1970, 191-241); I. Lentić-Kugli (Vi- 
jesti muzealaca i konzervatora Hrvatske XIX. 
?gb 1970, št. 5, 5-7); J. Jarc-T. Kne/.-J. Mlinaric: 
Novo mesto, kulturno-zgodovinski vodnik. Novo 
mesto 1971, 51; L. Menaše, Evropski umetnostno 
zgodovinski leksikon. Lj. 1971, 347-48; O. Hajnšek, 
Marijine božje poti. Celovec 1971, 466-68; M. Zad- 
n'kar: Spomeniki cerkvene arhitekture in umet- 
nosti. Celie 1973, 162; F. Stelo (Slovenski jezik, 
"teratura in kultura. Lj. 1974, 267-77); S. Stražar, 
Svet pod Taborom. Ihan 1974, 88, 91-92, 105); S. 
Kočar (Vransko in nova šola. Vransko 1974, 12- 
31). 

Le. 

j CEGNAR Fran, pesnik, 
j prevajalec, časnikar, r. 8. 
dec 1826 pri Sv. Duhu bli- 
zu Škofje Loke, u. 14. 
febr. 1892 v Trstu. Osn. š. 

he obiskoval v Skolji Lo- 
ki, gimn. in licej v Lj. 
(1839-49). Na U ni šel. Dve 

j leti se je preživljal s pisa- 
teljevanjem. Sodeloval je 

I pri Bleiweisovih N in pri 
ljstih Slovenija (izh. od 4. jul. 1849 do 29. marca 
1850), ki je bila prvo slov. polit, glasilo, ter pri 
ljubljanskem časniku (izh. od 2. apr. 1850 do kon- 
Ca 1851), ki je bil prvi slov. uradni list. Pri obeh 
"stih je bil C. nekaj časa sour.; pri Lj. časni- 
ku je urejal literarni del. 1851 je C. stopil v pošt- 
no službo; 1853 se je preselil v Trst, od 1856 do 
'859 je služboval v Pazinu pri brzojavnem uradu. 
Nato je bil spet v Trstu. Od 1860 do 1868 je pou- 
čeval slovenščino na drž. nemški gimnaziji v Tr- 
stu. 1890 je stopil v pokoj. C. je že v srednji š. 
ur4Jal rokopisen dijaški list. Še pred marčno re- 
volucijo je kot sedmošolec objavil v N (16. febr. 
1848) svoj prvi prispevek pesem Minljivost stva- 
ri - večnost kreposti. To je prost prevod iz nem- 
ščine. Po revoluciji se je vneto udeleževal javne- 
ga življenja. Objavljal je pesmi, zlasti priložnost- 
•• in patriotične v N, Sloveniji in Lj. časniku, 

teh letih je nastala prva redakcija znane na- 
grobnice Blagor mu, ki se spočije; izšla je prvič 
v N 1856. C. sc je kot pesnik učil pri Prešernu 
ln Koseškem  ter pri velikih  nemških  pesnikih 

Schillcrju, Uhlandu in Herdcrju. Te pesnike je 
tudi prevajal za N, Slovenijo in Lj. časnik. Pre- 
vajal je tudi iz srbščine. 1849 je izšla knjiga nje- 
govih prevodov Zgodbe in povesti (spisal Tiln 
Jaiz = p. Aegidius Jais). Kmalu se je lotil težjih 
del, namreč velikih nemških dram v verzih. Prvi 
tak poskus je bila Schillerjeva Marija Stuart; 
odlomek je izšel 1850 v Lj. časniku, v knjižni iz- 
daji pa 1861. Ta prevod je nanovo predelal in ga 
1921 izdal Oton Zupančič. V Lj. časniku je 1850 
izšel odlomek Mosenthalovc igre v verzih Debo- 
rah (celoten predov v knjigi 1883). Iz češčine je 
prevedel igro Rodoljubi (1851). Izmed večjih 
dramskih prevodov je še omeniti dve Schillerjevi 
drami: Viljem Teli (1862; II. natis 1886 kot lepo- 
slovna priloga tržaške E) in trilogijo Wallenstein. 
Najprej je izdal 1864 prvi del Valenštajnov 
ostrog, naslednje leto odlomek v izvestju trž. 
nemške gimn., 1866 pa celoten prevod Valenštajn 
v založbi trž. čitalnice. To izdajo je denarno pod- 
prl mecen Ivan Kalistcr. Pri prevajanju Schillcr- 
jevih dram je C. mnogo pomagal Fran Levstik. 
Valenštajnov ostrog literarni zgodovinarji, kot 
Fran Leveč, Anton Slodnjak štejejo med Levsti- 
kova dela. C. je prevajal tudi povesti, kot Babico 
češke pisateljice Boženc Nemcove (1862, II. natis 
1884), iz poljščine pa Koliščina in stepe (Slov. 
glasnik 1859, v knjigi 1884; koliščina je ukrajinska 
vstaja 1768). L. 1860 je izdal svoje Pesmi. Pozneje 
je napisal le še kako priložnostno pesem, npr. 
dva soneta v čast škofu Jerneju Legatu ob 25-let- 
nici škofovskega posvečenja. Objavljena sta med 
latinskimi, nemškimi, hrvaškimi, hebrejskimi, ita- 
lijanskimi pesmimi v prilogi aprilske štev. Fo- 
IiumTcrg 1872; podpisana sta s F. C. Ali pesem 
O posvečevali j u zastave delavskega podpornega 
društva v Trstu (24. sept. 1882). V Trstu se je C. 
udeleževal javnega dela. Bil je med ustanovitelji 
trž. čitalnice (1861), pri kateri je bil prvi tajnik 

Fran Levstik. Bil je prvi preds. kmečke čitalnice 

v Skednju, katero so ustanovili 12. dec. 1868. So- 

deloval je pri trž. polmescčniku Ilirski Primorjan, 

ki je izhajal od 7. jan. 1866 do konca istega leta; 

nato kot Slovenski Primorec od jan. 1867 do 

konca 1869; zadnji dve leti je bil tednik. To nista 

dva lista, temveč isti list, ki je v II. letniku po- 

slovenil naslov (Slcbinger, Slovenski časniki in 

časopisi. Bibliografski pregled od 1797 do 1936. 

Razstava slov. novinarstva v Lj. 1937, 12). Pozne- 

je je delal pri Primorcu (1871). C. je bil prvi ured- 
nik Edinosti, ki je začela izhajati 8. jan. 1876. 

Napisal je prvi uvodnik s programom, kjer pra- 
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vi, da bo Edinost popolnoma neodvisen, svobodo- 
ljuben, miroljuben, naroden časnik, ki bo budil 
slovensko rodoljubje. »Z verskimi zadevami se ne 
bo pečal i le to želi, da vsak ohrani mirno i čisto 
vest, pa bode njemu i vsem najbolj prav.« V 
uredništvu lista je ostal do zadnjega. Ko je umrl 
pesnik Ivan Vesel Koseški (28. mar. 1884), mu je 
C. govoril na grobu. C. je bil nekaj let tudi trž. 
mestni svetovalec. 

Prim.: Karel Glaser, Fran Cegnar 1892, 177- 
180, 226-228; Karel Glaser, Frančišek Cegnar 
KolclcMD 1894, 54-58; (Fran Leveč), Fran Cegnar 
LZ 1892, 185-186; Grafenauer II, 211-220; E 16. jan. 
1926 (jubilejna številka za 50-letnico; na raznih 
krajih, s si.). 

K-n 

CEGNAR Ivanka, učiteljica, r. 22. okt. 1884 v 
Skofji Loki, u. 4. febr. 1968 v Trstu; oče Ivan, 
mati Ivana Rcšek. Od okt. 1945 do sept. 1955 je 
službovala na slov. osn. š. pri Sv. Jakobu v Trstu. 
V družbi s Polak Marijo in Polak Marijo Vero je 
sestavila naslednje učne knjige za slov. osn. š.: 
Rast. Berilo za II. razr., Trst 1946; II. natis 1948; 
Zorenje. Berilo za III. razr., Trst 1946; II. natis 
1948; žetev. Berilo za IV. razr., Trst 1946; Korak 
v življenje. Berilo za V. razr., 1947. S Hinkom Me- 
diconi pa je sestavila Življenje je učenje. Berilo 
za V. raz., Trst 1955. 

Prim.: IzvTrst 1947/48;  1955/56. 
K-n 

CEJ Anton, slikar, r. 4. apr. 1857 v Planini pri 
Cerknem, u. 2. apr. 1897 v bolnišnici usmiljenih 
bratov v Kandiji pri Novem mestu, pokopan na 
šmihelskem pokopališču. Oče mu je bil Anton, 
oglar in vojaški godec, po rodu iz Ravnice, mati 
pa Elizabeta Mravlje. Ljudsko š. je obiskoval v 
Cerknem, oče ga je učil glasbe, pa se je deček 
raje oprijel slikarstva, še posebej, ko je skozi 
Cerkljansko prihajal slikat podobar Jakob Raz- 
pet. V Dupljah na Gorenjskem, kjer je bival pri 
teti na šmarjetni gori pri Kranju, je prišel v 
stik s slikarjem Janezom Gosarjem in bil pri 
njem več let. Kasneje je prišel v delavnico Jane- 
za Wolfa v Lj. Po Wolfovi smrti se je osamo- 
svojil (poročil se je s hčerjo cerkovnika v Crn- 
grobu in se tam nastanil) in v ta čas spada večina 
njegovih izdelkov za Goriško in Istro. Toda bil 
je nemiren duh; 1896 je pustil ženo in odšel v 
Italijo študirat. Obiskal je Benetke, Firenze, Rim. 
Vrnil se je domov, z veliko vnemo in vročičnost- 
jo delal (čez dan slike, ponoči pa risal in študiral 

anatomijo), a je zaradi zastrupljenja krvi z bar- 
vami že naslednje leto umrl. Ustvarjal je oljnate 
slike in freske. Za rojstno faro v Cerknem je 
napravil dve olji: sv. Martina in sv. Jošta; za 
cerkev Božjega groba v Novem mestu je izdelal 
sv. Jožefa, za cerkev v StopLčah pa sv. Jošta. V 
Smihelu pri Novem mestu je 1896 naslikal Ma- 
rijo z Jezusom in Janezom Krstnikom ter Sv. 
Družino; na stenah obeh kapel skrivnosti sv. rož- 
nega venca, Žalostno M. B. in v sredini stropa 
Čednosti sv. Frančiška Pavclskega; v Štangi fre- 
ske v zunanjih kapelah; na stropu žpk cerkve 
na Slapeh (Smarjeta na Dolenjskem) Karmelsko 
M. b.; v Zagradcu sv. Družino (na steni); v kape- 
lici na Grmu Smrt sv. Jožcga in Učenca na poti 
v E ma vs. 

Prim.: DS 1898, 640; Stanko Stanič, Anton Cei, 
slikar, Mladika III/1922, 369-70; St(clè), SBL I, 74 
(popravi rojstni kraj v: Planina ter smrtni dan 
v. 2. april). 

Brj- 

CEJ Ciril, publicist in ilustrator, r. 22. sept. 1887 
v Gor. in tu u. 17. avg. 1971. Oče Matija, oglar 
iz Voglarjev pri Trnovem, mati Terezija Plesni- 
čar. Realko študiral v Gor., nato tehnično (stroj- 
no) fakulteto v Pragi, a študija ni končal, ker je 
bil prej vpoklican k vojakom leta 1914. Bil je na 
ruski fronti v Galiciji in prišel do Odese (zmrzni- 
li so mu prsti na nogah). Ko so ga Rusi zajeli* 
se je potem vse do 1923, ko se je vrnil v Gor., 
preživljal po ruskih mestih s tem, da je kot 
amater igral na klavir improvizirane skladbe P° 
kinodvoranah in tako spremljal neme filme. Ker 
se ni hotel vpisati v fašistično stranko, v Gor. • 
dobil prave zaposlitve, tudi ker je bil pred prvo 
svetovno vojno vnet Sokol. Spočetka je učil rU" 
ščino na Zvezi prosvetnih društev v ul. S. Gio- 
vanni. Šele leta 1943 je dobil na gor. občini služ- 
bo risarja v tehničnem oddelku. Tu je delal do 
1954, ko je bil upokojen. Kot aktiven poznavalec 
ruskega jezika je leta 1927 prevedel za Književno 
družino Luč krajšo povest Dostojevskega Tuja 
žena in mož pod posteljo. Tu se je tudi prvič i° 
najbrž zadnjič podpisal s polnim imenom. Ka- 
sneje je bil nekoliko tudi po sorodniških zvezah 
(Damir Feigel je bil njegov stric) pritegnjen k 
delu za GM. Tako je v vrsti koledarjev GM pri- 
speval tehnične risbe (zemljevide, grafikone, Pa 

tudi portrete znanih ali velikih osebnosti), nari- 
sal kake platnice (npr. za KolGM 1934) in najbrž 
tudi zaglavja za mesece (KolGM za leta 1934 do 
1939). Ilustriral je Feiglovo črtico Moja hoja čez 
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Mojstrovko (KolGM 1930; tu se je podpisal s 
kraticama C. C. na str. 44). Enako so najbrž nje- 
gove ilustracije v Potratovi knjigi Zdravje iz 
rastlin. Gor. 1933 (tudi platnica ?). Važnejši pa 
Je njegov delež publicista. Za GM je sestavil tri 
knjige poliudnoznanstvene vsebine, tako: Z orod- 
lem v rokah (1934), ki govori o vsakdanjih delih 
•n popravilih; Dobro, bolje, najbolje (1938), ki 
nam približa razvoj meteorologije, akustike itd.; 
Žarki in življenje (1939), ki govori o izžarevanju 
v vsemirju, na zemlji in pri živih bitjih. Vse te 
tri knjige je C. tudi opremil (narisal ovitek), na 
nj'h se je podpisal s psevdonimom Jakob Trno- 
ve. Pod tem skritim imenom je napisal tudi 
kak članek; tako o bakterijah Mogočni pritlikov- 
ci (KolGM 1938) ter Mi in stroj (KolGM 1939) 
"r'rn. še str. 55, kjer založba napoveduje C.-evo 
delo Veliki vprašaj, ki pa ni izšlo. 

Prim : Krstne matice na Placuti; V Gorici je 
Umrl C. C, PDk 1971, 183, 4 s si.; zapisniki GM 
^•• oddelek Goriške knjižnice); ustno sporočilo 
~"evih sorodnie Hele in Pavline Komel; KolGM 
'934, 118; Luč II, 101; Kacin 106; Koleričeva enote 
"20, 94.S, 975 (dvakrat z nerazrešenim psevdoni- 
mom). 

Brj. 

*-EJ Demetrij  Ivan,  slikar,  scenograf  in  kostu- 
m°graf, r. 28. maja 1921 v Beogradu. Oče Roman, 
üradnik, mati Štefanija Remškar. Osn. š. je obi- 
skoval v Bgdu (1938-42). Ko se je 1942 z družino 
Preselil v Gor., je moral C. dokončati osn. š. v 
"• jeziku (1942-44). Obiskoval je nato slov. gimn. 
•n se 1947 vpisal v Istituto statale d'arte v Gor. 
DiPlomiral je 1952. Od 1953 do 1964 je bil zapo- 
slen kot delavec v tržiški ladjedelnici. 1965 se je 
"reselil v Trst, kjer je angažiran kot scenograf 
ln kostumograf v SSG. Od 1973 je tudi notranji 
^'ndikalni  zastopnik.  Razstavljati je začel   1949. 
Sarnostojne razstave: Gor. (1958, 1960, 1961, 1965, 
'%6, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974); Benetke (Opera 
bevilacqua  - La  Masa  1959);  Trst  (Alla  Loggia 

96°. Comunale 1966, 1973, Slov. kult. dom 1967, 
968); Tržič (1961, 1962); Ronchi (1963, 1971); Spi- 

''mbergo (1963); Celje (1964); Velenje (1964); Mila- 
ni0 (S. Babila 1965);  Vicenza (Il Cenacolo  1966); 

adova (Primopiano 1967);  Videm (Al Quadrifo- 
nie 1968); Hruševica (2xGO 1971); Sežana (Hrast 
9yl); Radovljica (1971); Repentabor (Kraška hiša 
972, 1975); Ljubljana (1972);  Portorož (Metropol 
973>;   Kranj   (Prešeren   1973);   Piran  (1973);   Rim 
41 Colosseo 1974); Milje (Mandracchio 1975); Do- 
•• (Torkla 1976);  Zagorje (1976). Udeležil se je 

naslednjih kolektivnih razstav: (deželne): Gor., 
Trst, Videm, Portogruaro, Sacile, Gradisca, Spi- 
limbergo, Lignano, Cormons, Aquileia, Tarcento 
(Mostra di pittura veneta contemporanea 1962); 
(narodne): Vittorio Veneto, Thienc, Caorle, Ve- 
nezia, Milano, Castelfranco Veneto, Arezzo; (med- 
narodne): biennale mladih v Gor., v Peschiera del 
Garda in v Bormio, 5" Mostra soggiorni di espe- 
rienze v Vidmu, Villach, Graz, Celje, Nova Gori- 
ca, Koper, Lj. Prejel je vrsto nagrad in odliko- 
vanj, tako: 1. nagrado ex tempore v Sacilc (1962); 
1. nagrado ex temp, v Mariano (1963); 1. nagrado 
ex tempoie v Steverjanu (1965); 1. nagrado ex 
tempore v Miljah (1968); 1. nagrado na Razstavi 
o Odporniškem gibanju v Trstu (1974); 1. nagrado 
na razstavi Kluba bivših dijakov slov. trgov, za- 
voda KASTA (1974); 1. nagrado (ex acquo) ex 
tempore v Maiano (1975). Za samostojne razstave 
je izšla vrsta katalogov, vključen pa je tudi v 
kataloge kolektivnih razstav. Za scenografijo se 
je začel zanimati v Gor., kjer je med 1960 in 1964 
zasnoval več scen za »Piccolo Teatro Città di Go- 
rizia« (E. Lee Masters, Antologia di Spoon River; 
A. Miller, Ricordo di due lunedì; G. Lorca, La 
calzolaia ammirevole; Ruzzante, Bilora, Parla- 
mento de Ruzante). C.-jevo sodelovanje z SSG v 
Trstu se je začelo 1965 za Marie October (J. Ro- 
bert - J. Duvivier - H. Jeanson) in za Janka in 
Metko (S. Skufca). Od 1965 do 1975 je izdelal čez 
30 scenografij (27 sam, pri šestih pa je sodeloval), 
tako za: Kongres (J. Kozak), Jajce (F. Marceau), 
Slovenske balade in romance, Beseda Ivana Can- 
karja, Le premisli, Giacomino (L. Pirandello), 
Pravila igre (F. Benedetič), Cešnjev vrt (A. P. Če- 
hov), Božič pri Cupiellovih (E. de Filippo), Za 
narodov blagor (I. Cankar), Dva bregova (A. Le- 
skovec). Pripravil je tudi scene za PDG Nova Go- 
rica: Policaji (S. Mrožek), Ostržkovc dogodivšči- 
ne (K. Eidam), Arzenik in stare čipke (J. KesscI- 
ring), Martin Kačur (I. Cankar). 1971 se je ude- 
ležil PQ 71 - Pražkć quadriennale... v Pragi. 

Prim.: KatG 1959, št. 23, 24; 1961, 10; G. Man- 
zini, Gazz. 1962, 25.11. in 1964, 19.6.; F. Monai, 
Picc. 1964, 16.11. in 1971, 11.6.; GLTrst 1965/66- 
1975/76; Zbornik SSG v Trstu 1965-1970, 353-6, 
358-9, 373-4, 377-8, 381-2, 387-90, 395-8, 401-2, 405-8, 
413-4, 419-22; Repertoar, enote 3340, 3342, 3344, 
3354, 3354a, 3?55c; M (Trst) 1972, 5 s si.; D. Bo- 
namore, Le Arti 1972, 7/8, 63; M. Bambič, PDk 
1972, 16.9.; J. Mesesncl, Dan 1973, št. 1; A. Boc, 
Delo 1973, 30 5.; G. Montcncro, Picc. 1973, 18.9.; 
R. Tepper, MessV 1973, 20.9.; Artisti triestini 
contemporanei, Trieste 1973, 97-98; PDk 1973, 7. 
10. (intervju); P. Breščak, Delo 1974, 12.8.; T. Bo- 
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navita, Il Tempo di Roma 1974, 23. 8.; M. Rener, 
PDk 1974, 15.11.; Zbornik SSG 1970-1975, 431-4, 
43940, 445-6, 449-50, 461-8, 475-6, 483-6, 491-4. 

Vh 

CEJ Jože, slikar in arhitekt, r. v Gor. 27. febr. 
1941   očetu   Andreju,   lesnemu   trgovcu,   in   Vidi 
Grbec. Obiskoval  slov. osn. š., slov. nižjo sr. š. 
in slov. učiteljišče v Gor, kjer je diplomiral 1960 
(matura v Trstu).  1962 diplomiral na umetnost- 
nem liceju v Benetkah, 1964 opravil usposoblje- 
nosti izpit za poučevanje risanja na sr. šolah. 
Od 1963 do 1970 študiral arhitekturo v Benetkah, 
diplomiral   1970   in   istega   leta   opravil   državni 
usposobljenostni   izpit   za   svobodni   poklic.   Od 
1963 dalje poučeval risanje v Gor. (slov. učitelji- 
šče), v Nabrežini, Sv. Križu, Gradiški, spet v Gor. 
Sedaj  poučuje na nižji sr. š. v Foglianu. V sli- 
karski  svet   je  C.-ja  uvedla  prof.  Noemi  Rener 
roj.  Gleščič,  ki  mu  je bila  profesorica  risanja 
tako na nižji sr. š. kot na učiteljišču. C. se je 
prvič predstavil javnosti na Razstavi najmlajših, 
ki jo je 1955 v KatK v Gor. priredil AKG: tu je 
prejel   prvo   nagrado   za  akvarel   Pogled  preko 
streh. Odtlej se je C. v slikarstvu hitro razvijal. 
V figurativnem pogledu je že od vsega začetka 
ìazodeval  nestrpno iskanje novih dognanj, zato 
je njegova krajina, ki je skoro izključni slikarjev 
motiv, kazala nekakšen ekspresionistični nemir. 
Postopoma pa se izraz umiri in preide v obrav- 
navo pokrajine kot neprestane gradnje s trdni- 
mi skladi; v tej elementarnosti išče slikar potr- 
dila globlje realnosti, iz katere odseva večna za- 
konitost. Ponekod se pojavljajo tudi orientalski 
motivi: pokrajina je tu bolj pravljična in se razo- 
deva kot pisana preproga. Najraje uporablja olj- 
no tehniko in akvarel. Zadnja leta se C. posveča 
izključno stavbarstvu. Osnovni koncept njegove- 
ga načrtovanja sledi načelu, da je arhitektonski 
objekt namenjen človeku, ki je pogojen z oko- 
ljem; zato odklanja golo funkcionalnost. Važnej 
ša dela: spomenik padlim v NOB na Vrhu (1974, 
poudarjena ambientalna vrednost kraških zidov); 
spomenik ZSSDI v Sovodnjah (1974, zdrava rast); 
spomenik padlim v NOB v Podgori (1975, prostor 
je podarila tovarna  kot priznanje delavcem, ki 
so med vojno branili tovarno; arhitektonski del 
kot posoda, iz katere se sproščajo človeške ro- 
ke  —   kiparski   del   Negovan   Nemec  —   in   kot 
milinik, ki kaže na prost pristop k Soči); spome- 
nik padlim v Dolu (1976, stena kot zavesa, ki po- 
nekod   omogoča  pogled  v  prostor,  kip  pa  ele- 
mentarno obdelovanje kamna v domačem občut- 

ju); Kulturni dom »A. Budal« v Standrežu; mest- 
na hiša Košič-Rogclja. - Skupinske razstave: Raz- 
stava najmlajših, Gor. 1955; Košič-Cej, Gor. 1959; 
Bardusco-Cej, Gor. 1968. Samostojne razstave: 
Gor. 1961; Trst 1964; Gor. 1966; Jesenice 1967; Ko- 
čevje 1968; Gor. 1968; Gradiška 1968. O njem so 
pisali: Milko Bambič, Roberto Joos, Guido Man- 
zini, Fulvio Monai, Giulio Montenero, Bruno Pa' 
tuna, Slavko Rebec, Milko Rener. Ob razstavah 

je izšlo tudi nekaj katalogov. 

Pnm.: Vprašalna pola; KatG 11.6. 1959; PDk \\- 
in 14.3.1961; Picc. 15.3.1961; Picc. 12.6.1964; NL 
18.6.1964; Picc. 7.11.1966; Gazz. 8.11.1966; PD* 
10.11.1966; PDk 18.1.1966; Gazz. 14.3.1968; Picc- 
15. 12. 1968; PDk 1976, 274, 4 si. 

Ren- 

CEKLIN Franc, publicist, zgodovinar, scenarist, 
r. 1. okt. 1911 v Stari Fužini v Bohinju. OČe 
Ivan, lovski čuvaj, mati Ivana Boltar. Diplomira' 

na 1. stopnji iiloz. fakultete (zgodovina, zemlja 
pis, turistična smer, 1964). Med vojno v NOV, od 
1949 na Primorskem v upravni službi, od 1950 v 

Tolminu upravni referent, od 1965-1971 direktor 
hotela Krn v Tolminu. Med NOV je bil član eki- 
pe v partizanski tiskarni Trilof v Davči. Tu so 
izdajali glasilo kolektiva Naše glasilo, kjer je tu- 
di sodeloval. Leta 1956 je v prvem TolmZb ob- 
javil članek Tu rod je moj, tu moj je krah- 
(str. 107-12), ki vsebuje rodovnik Simona Gregor- 
čiča. Pomemben je C.-ov delež pri zgodovini pla- 
ninstva. Posebne vrednosti je članek Čigava noga 

je prva stopila na teme Velikega Triglava (Pv 

1957, 6, 311-23), dalje Štirje srčni možje (PV 1965- 
67), v katerem opisuje gorske vodnike Korošce. 
Kosa, Rožiča in L. Willomitzerja, v članku J°*e 

Skantar-Sest, potomec bohinjskih kosezov (P 
1960), pa vodniško družino Škantarjev, pred obja- 
vo pa ima delo Bohinj in Triglav, v katerefl1 

obravnava zgodovino kosezov in svobodnikov v 

Bohinju (izide v PV 1977); razprava je prejela !'• 
nagrado na natečaju PV leta 1975. V zvezi s P1"' 
ninsko publicistiko je tudi C.-ovo organizacijs^ 
delo na tem področju. Že leta 1949 je v Postojn1 

dal pobudo za ustanovitev alpinističnega odsek"' 
ki je že naslednje leto (1950) imel v dolini Zad- 
njici 12-dncvni alpinistični tabor. Prav tako je "a 

pobudo, trasirai in sodeloval pri izdelavi direktn 
plezalne poti k Vojkovi koči na Nanosu (195W' 
Alpinistične pobude je nato prenesel v Toim"|' 
kjer so že 1951 ustanovili alpinistični odsek; 
je pobudnik nove plezalne poti na Mangrt. Tesn 

povezano   s   planinsko   problematiko   je   C-° 
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udejstvovanje in delovanje na področju turizma. 
Kot dolgoletni član Goriške turistične zveze in 
elan republiške komisije za propagando v turi- 
zmu je predvsem skrbel za to, da je zbiral gradi- 
v° za prvi prim, turistični prospekt (1950), potem 
Pa so temu sledili številni drugi. Bil je pobudnik 
«Ha 1952 •. gospodarske razstave z močnim tu- 
fistično-gostinskim   poudarkom  v   Tolminu.   Del 
gradiva  te  razstave je bil  kasneje  prepeljan v 
Trento, kjer je od 1953 vključen v trentarsko mu- 
rsko zbirko. C.-ovo zanimanje je v zvezi s tu- 
•1•••• bilo usmerjeno tudi v ustvarjanje tek- 
stov za turistično propagandne filme. Tako je na- 
•)lsal scenarij in snemalno knjigo za barvni film 
0 Trenti na Kugvjevo besedilo (1954), dalje sce- 
lat"ij za krajši igrani turistično-propagandni film 

0 Primorski Trije biseri (1956), na nagradni na- 
tečaj   Triglav-filma   se   je   1951   odzval   in   na- 
P'sal  sinopsis  za   film  Marina,  z   delovnim   na- 
slovom   Srenja,   ki   se   godi   med   Bohinjem   in 
Cedadom. Tekst je delil 2. in 3. nagrado (skupaj 
z Ivanom Ribičem). C.-ov delež v razvoju turi- 
-ma in turistične propagande na Primorskem je 
e"k, saj je polni dve desetletji bil stalno priso- 
en na tem področju ustvarjanja. Dolgoletno je 
udi njegovo stalno sodelovanje pri PV, občasno 
•a je tudi pisal v PrimN in SIovJ. Za svoje delo 

Prejel zlati znak Saveza planinara Jugoslavije, 
rebrni znak Turistične zveze Slovenije, srebrni 
nak PZS, medaljo za zasluge za narod in druga 

Pri*nanja. 

v 
p/im.: Cit.  letniki  PV;  SB  1945-;  osebno  spo- 

ročilo. 
Brj. 

ČENČA por. KLINC Marija, profesorica,  r. 31. 
a)a 1941 v Trstu v del. družini. Oče Josip, šofer, 
ati Ada Benevol. V Trstu dovršila slov. osn. š. 

Mes. licej Fr. Prešeren (1959), diplomirala je 
a trž. U iz leposlovnih ved (1965). Službovala je 

•• ?nan. liceju  Fr.  Prešeren  (1965-67), a je bila 
e leti štipendistka na izpopolnjevanju slov. je- 

?'ka in slovstva na lj. U. Od 1967 poučuje slov. 
E8od. na trg. tehn. zavodu Ž. Zois. Napisala je 
Pravi:   Slovenski  razsvetljenci in  Metastasio, 

'S XIII, 1968, 237; Ob stoletnici obiska jeziko- 
l°vca Batidouina de Courtenava, KolGMD 1973, 
89   y 

' ta it. ant. // Teatro sloveno, Padova 1975, je 
vcdla odlomke  iger:  Fin/gar:  Veriga,  stoka: 
c uniforme, Majcen: Apokalipsa, Remec: Mag- 

• Leskovee: Dva bregova in Kreft: Velika pun- 
1|a. Z literarnimi in kulturnimi oddajami so- 

eluJe na RAITrstA; pomembna sta cikla o Tru- 

barju in časopisu Slovenka. S sodelavci sestav- 
lja čitanko za višje sred. š. V GL Teatro Stabile 
Friuli-Venezia Giulia (1976, št. 5) je objavila čla- 
nek Cankar a Trieste. 

Prim.: Osebni list; arh. Trg. zavoda Ž. Zois; M. 
Jevnikar, 11 Teatro sloveno, LitV XXVII, Trst 
1975/76,  122-123. Jem. 

CENCIG (CENCIC) Emil, beneški duhovnik in 
narodni delavec, r. 25. dec. 1925 v Črnem vrhu 
(Montelosca) v Slov. Benečiji Jožefu, kmetu, in 
Antoniji Specogna (Špekonja). Osn. š. v Črnem 
vrhu, Manzanu in Pradamanu; gimn. in bogoslov- 
je v Vidmu (1937-49). Ord. 29. jun. 1949. Služboval 
najprej kot kaplan v Mažerolah (1949) in v Pra- 
protnem (1950-52); nato kot upravitelj v Čencboli 
(1952-55), kjer je sezidal novo cerkev; zatem kot 
kaplan v Comegliansu v Karniji (1955-57), od ko- 
der odšel v Arboč in končno v Gorenji Tarbij. Na 
Lateranski U je dosegel licenciât iz teolog, in na 
U v Padovi je opravil pravno fakulteto. Kot du- 
hovnik in sociolog izhaja iz kršč. soc. nauka v 
slogu pap. Janeza XXIII. V verskem listu Dom 
in v številnih predavanjih zagovarja naravne, na- 
rodne, verske in politične pravice beneških Slo- 
vencev ter žigosa gospodarsko zapostavljanje Be- 
nečije, ki sili prebivalstvo v emigracijo in poča- 
sno izumiranje. S sobratoma Birtičem in Lavren- 
čičem je 1966 ustanovil medžupnijski verski list 
Dom, ki izhaja občasno. Dom pomeni »hišo, cer- 
kev, vas, izročila, domovino«. List Dom je 1976 
prejel prvo nagrado iz Sklada Dušana Cerncta. 
C, dejanski animator slov. duhovnikov v Nadi- 
ških dolinah, pogumno sodeluje pri javnih nasto- 
pih predstavnikov Slov. Benečije, pri kulturnih 
prireditvah na Kamenici. Nastopil je večkrat s 
predavanji o Slov. Benečiji (prim. Ideje in vred- 
note, zbornik Draga 1972, Trst 1973, str. 72-80 
s si.). Na evharističnem kongresu v Vidmu 1972, 
kamor je prišel tudi papež Pavel VI., je C. spre- 
govoril slov. vernikom, zbranim k posebni evha- 
ristični pobožnosti v baziliki Marije Milostne: 
»Prvikrat v zgodovini smo uradno združeni vsi 
skupaj videmski, goriški in tržaški Slovenci...« 

Prim.: Ustni viri; Sreč 1971, 31; TKol 1972, 112, 
113; 1973, 51, 59; 1975, 81; KatG 1972, 22.6.; Ne- 
deljski dnevnik 1975, 24.8. s si.; KatG 1976, 8.1. 
in 1.4.; NL 1976, 1.4.; A. Cracina, Gli Slavi della 
Val Natisone, Udine 1976; PDk 1973, 177, 3 s si. 

R. K. 

CERAR Anton, istrski duhovinik, žrtov it. narodne 
nestrpnosti, r. 16. jan. 1892 v Dobu pri Domža- 
lah Francu in Katarini Zalokar, u. pt. 13. marca 
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1976. Srednje š. v Lj., bogoslovje v Gor. in Lj. 
Ord. 10. jun. 1917 za trž.-koprsko škofijo. Službo- 
val je kot kaplan v Brestovici v Istri (1917-19), 
kot ekspozit v Vatovljah (1919-20), kot žpk upra- 
vitelj v Brestovici (1920-25), v Šmarjah pri Ko- 
pru (1926), v Koštaboni in Krkaveah (1926-32), v 
Bazovici (1932-41) in končno v Matenji vasi pri 
Postojni (1941-67). Pokoj je preživel v rodnem 
Dobu (1967-76). Kot goreč in v ljudstvu zakore- 
ninjen duhovnik se je boril za verske in narodne 
pravice istrskih Slovencev v letih najhujšega it. 
potujčevalnega pritiska in zato bil eden izmed 
najbolj preganjanih slov. duhovnikov: že pod vo- 
jaško upravo je bil interniran na Sardinijo (od 
1. maja do 1. dec. 1919); fašisti so mu dali piti 
ricinovo olje, ga vrgli s prižnice med slov. pridi- 
go v Bazovici, ga obsodili na sodniji v Kopru 
zaradi razdeljevanja knjig GMD (1929). Prefektu- 
ra v Pul ju ga je uvrstila v seznam 52 »nezaneslji- 
vih duhovnikov«; prefekt Foschi ga je v poročilu 
na notranje ministrstvo (3. apr. 1932) označil za 
»izmed vseh slovanskih duhovnikov najbolj žila- 
vega in neupogljivega nasprotnika Italije in (fa- 
šističnega) režima«, zato mu je izrekel policijski 
opomin in zahteval od ministra, naj mu odvzame 
it. državljanstvo; ponovno je zahteval od trž. 
škofa Fogarja, naj ga premesti, in ker se je ta 
upiral, ga je zatožil vladi, da »trmoglavo ščiti in 
podpira duh. Ccrarja«. C. je bil glasbeno na- 
darjen in vzgojil več slov. organistov. 

Prim.: ŠkATrst, akti in šematizmi; Memoran- 
dum Cleri Sloveni et Croati Regni Italici S. S. Pio 
Papae XI, anno 1927, 6; Soklič, Istra; Klen, 36, 
42, 58, 60, 79, 88, 96; Klinec, GMD, 61; Zbornik ob 
50-lclnici GMD, Gor. 1976, 33; Družina, 1976, 28.3.; 
Okrožnica ap. adm. za Slov. Primorje, 1976, 38. 

Skerl 

CERER Ivan Nepomuk (v matičnih knjigah na- 
vadno ZÖRRER), rodoljub in časnikar, r. 5. ma- 
ja 1789 v Škofji Loki, u. 14. okt. 1849 v Trstu. 
Oče Franc je bil orglar in najbrž tudi učitelj, ma- 
ti Julijana Peternel. Osn. š. je dovršil najbrž v 
domačem kraju, 1. raz. gimn. v Lj. (1802), 2., 3. 
in 4. v Novem mestu, kjer ni maturiral. Nato se 
ne ve o njem nič do 1816, ko je bil oskrbnik in 
okrajni komisar v Kozjem na Štajerskem. Iste- 
ga leta je postal okolišni (distriktni) gozdar v 
Trnovem pri Ilirski Bistrici in se 1819 poročil z 
Marijo Teic/ijo Horrak iz Slavonskega Broda, 
hčerjo Venccslava, stotnika v tamkajšnjem regi- 
mentu krajišnikov. 1829 je postal okrožni tajn. v 
Postojni,  pozneje  gozdni  cenilni  komisar,  nato 

užitninski  komisar  na  Planini  (1831)  in v Gor. 
(1832-33), 1834-35 v Lj. oficial pri okrajni kameral- 
ni  upravi.   1835 je  bil  imenovan za  inšpektorja 
finančnih straž za celo Istro in Otoke s sedežem 
v  Pazinu,  štiri  leta  pozneje  so  ga  prestavili v 

Trst.  1843 ali  1844 pa je napredoval do kontro- 
lorja pri glavnem carinskem uradu in tu ostal 
do smrti. Ob smrti je zapisala Laibacher Zeitung 
(18. X. 1849), da je bil vzoren državni uradnik, za 
svojo domovino goreč Slovan, možak neuklonlj1' 
vega značaja, krščansko moralnega mišljenja W1 

neutrudljive pridnosti. Luka Svetec ga je v NOr 
grobnici Vertovcu uvrstil ob Franceta Prešerna 
in Antona Mažgona, ki sta tudi umrla leta 184" 
(N  10. IX. 1851).  Kot  gozdar  je spoznal potrebo 
po umetnem  pogozdovanju  in  1821  sestavil ob- 
širen spis Od potrebe zareje drevja v premsketn 
koloni postojnske kresije, ki je najstarejše slov- 
gozdarsko delo, a je ostalo v rkp.  (v knjižnici 
Kmetijske družbe za Kranjsko v Lj.). Na urad- 
nih obhodih si je zapisoval v zvezek nenavadne 
besede domačinov in ta zvezek je 1848 odstop» 
Slovenskemu društvu v Lj., ki je prosilo gradivo 
za nameravani slovar. Zbiral je podatke in doku- 
mente za kranjsko zgod., a je ostalo v rokopis11- 
zemlj.  in statist, podatke ter 1824 sestavil oP's 

premskega okraja.  Izvleček je objavil  1839 P°d 

nastovom Auszüge aus der statistisch-topograpl"' 
sehen  Beschreibung des  Bezirkes  Prem  v  Be'" 
träge  zur  Naturgeschichte,  Landwirtschaft  un" 
Topographie  des  Herzogthums  Krain  (Lj.   183"» 
22-111). Ze leto prej pa je v istem časopisu priob- 
čil opis raziskave in načrte Križne jame pri L0' 
žu, ki jo je 1825 prvi raziskal s čolnom, izdela1 

njen  načrt  in  povrhnji  poligon  (prvi v SlovJ- 
Beschreibung   einer   Berghöhle   beim   Heiliëe,t 

Kreuz unweit Laas im Adelsberger Kreise, nebst 
dem Grundrisse und Situations-Plane. Od 1827 do 
1848 je bil član Kranjske kmetijske družbe. I848 

začel dopisovati v N o ustroju naročnikov časo- 

pisa, o zastopstvu kmetov v parlamentu, o da"' 

kih, o zeleni kavi v Trstu, o koristi gojenja Pa' 

sjega  trna, iz katerega so izdelovali barve. So- 

deloval je tudi  v  Sja,  kjer je priobčil Pregib 

obljudenja Istre (1848, št. 14), ki ga je sestavil P° 

uradnih  podatkih  in  lastnih  izkušnjah.   Iz &v 

predelnice izhaja, da je bilo tedaj v Istri 56.20" 

Italijanov in  172.960 »Slovencev«. O istem vpr»' 

šanju  je izšla na Dunaju  1849 njegova  knjižic 

flistori^ch-etlmographischc Notizen über die t*a 

tionalitüten Österreichs. V Sja je priobčil še P°" 

ročilo  o   Istrijanskem  eolnem  izjemniku (20* 
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ai'sschluss) (št. 20), ki je izšlo v ponatisu v Sla- 
vJanskem rodoljubu (1849, št. 2, 3), in o vpraša- 
nju Ali je res, de bodo litorali kmetje odpravi je- 

"e tinnitile dolžnosti nrajšakam  sami povenuti, 
ttfajšaki pa pri timu odkupljenjti veliko, veliko 
^gubili? (št. 24, 25).  1848 je na predlog društva 
Slovenija z Dunaja in na nasvet prijateljev kan- 
"'diral v postojnskem okraju za drž. zbor. Izdal 
Je  volivni   letak   Odkrito  pismo   Stovencam   na 

sanjskim, posebno v Postojnski kresiji, na ka- 
cm je v šestih točkah razložil svoj program: 

'•ustavodajna skupščina naj ima eno samo zbor- 
no, 2. v bodočem parlamentu naj bo senat vo- 
Jcn za pet let, polovico naj  ga imenuje cesar, 

Polovico izvoli ljudstvo, 3. pravice zemljiških go- 
Posk naj izgubijo vso veljavo, srednjeveške brez 
uskodnine, za ostale naj plača pol odškodnine 
zava, Pol kmet, 4. hitro in v izdatni meri naj 

e v korist revežem in živinoreji zniža davek na 
so'. odpravijo naj se mostnine in cestnine, pre- 
ndi naj se patent o kolkovanem papirju, ker ta 

boU prizadeva reveže kot bogataše, 5. polit., po- 
ICIJska in vojaška uprava naj se poenostavijo in 

ct-'nijo, 6. naj  se poenostavi pobiranje rednih 
ln 'zr^dnih davkov. Ni bil izvoljen, ker je bil pre- 

alo poznan po vsem okraju. S pismom z dne 
• Jul. 1848 se je za p0[ ]eta Vpjsai v Slovensko 

rustvo v Lj. Ko so se začele priprave za usta- 
°vitev Slavjanskega društva v Trstu, je bil C. 
eu glavnimi pobudniki in takoj po ustanovitvi 

• okt.  1848) je začel zagovarjati misel, da bi 
lajali svoje glasilo. Dec. so sprejeli sklep o iz- 
aJanju, toda Ivan Vesel Koseski je odstopil kot 

pr«ls. in 25. febr. 1849 je postal C. preds. Zdaj 
]e bila časopisu odprta pot, saj je C. med člani 
"abral preko 400 gold. zanj. In 27. mar. 1849 je 

• ]zdal  prvo  št. z naslovom Dokaz vravnanja 
delavnosti Slavjanskiga druživa v Terstu od 

Sv°ika začetka do konca Februarja 1849. Vredil 
an Cerer. 2. štev. je že imela dokončni naslov 
vlanski rodoljub. Mesečni časopis na svitlobo 

.       °d Slavjanskiga družtva v Terstu. Vsega je 
. lo šest dvojezičnih številk, slov.-hrvaških. Ker 

bl' C. »od nog do glave v opravke zakopan«, 
zmogel vsega dela z urejanjem in pisanjem, 
0 Je list ustavil. Članki so večinoma nepodpi- 
'. zato se ne da ugotoviti, katere je sestavil 

al1 Pripravil C. 

l845)'m" Samo Panor> Ivan Nepomuk Cerar (1789- 
j„   !• v knjigi Slavjanski rodoljub, faksimile vseh 

izčr     ŠtciYilk iz lcta 1849- Trst ,971' 10"13' ki°r J° 
Žvah°n   ^'v'JcnJcPis   z   vso   bibliogralijo;   Lovro 

D- Zgodovinske črtice o Slavjanskem društvu 

v Trstu, Slovan 1886, 168-169, 186-188, 202-203; Ga- 
bršček I, 11, 16; dr. Vlado Valenčič, Slovensko 
gozdarstvo v predmarčni dobi, Go/darski Vesl- 
nik, 16 (1958), 285-287, Roman Savnik, Prvi razi- 
skovalci našega kraškega podzemlja, Naše jame, 
2 (I960, 19-20; Milan Dodič, 225 let novomeške 
gimnazije, Novo mesto 1971; KL Sje I, 48, 381; ž. 
arh. Skol ja Loka; o Slavjanskem rodoljubu po- 
ročajo liter, in polit, zgodovine. 

Jem. 

CERKVENIK Angelo, dramatik, pripovednik, 
mladinski pisatelj, urednik, sindikalni delavec, r. 
29. avg. 1894 v Pazinu. Oče Franc, dacar, kasneje 
gostilničar. Mati Katarina je bila Hrvatica iz 
Sujcvičev v pazinski občini. Se pred koncem sto- 

letja se je družina preselila v Ilirsko Bistrico, 
tako da so v družini govorili slovensko. Lj. š. 
obiskoval v Trnovem pri Ilirski Bistrici (1. in 2. 
razr.), nato v Trstu (3. in 4. na Ciril-Metodovi š. 
pri Sv. Jakobu), in dve leti nemške pripravljal- 
nice za gimn. ter še 5. razr. CM šole. Hrvaško 
humanistično državno gimn. je obiskoval v Pa- 
zinu (1907-08 - 1914-15), opravil predčasno vojno 
maturo okt. 1914. Vpoklican k vojakom je bil v 
27. domobranskem polku (kasneje 2. polk gorskih 
strelcev). Po opravljeni oficirski šoli v Leobnu 
in Gor. je služil vojake v različnih krajih (Trento, 
Zloczów, Kromeriž). Najprej je bil v zaledju ti- 
rolske lronte, potem pa na soški fronti, kjer je 
bil 1915 ranjen pri Doberdobu, leta 1916 in 1917 
je bil na nemško-ruski fronti in ponovno na it. 
fronti pred Asiagom. Na ruski fronti je bil dru- 
gič ranjen. Konec vojne je dočakal v Wilnu v 
Litvi. Nato je služboval pri Južni železnici (Pli- 
berk, Metlova, Trbovlje, Grabštajn, nato Lj.), 
kjer je opravljal razne službe (prometnik, spe- 
cialni knjigovodja, knjižničar strokovne knjižni- 
ce, tajnik direktorja, urednik železn. glasila), od 
1939 do 1945 premeščen h generalni direkciji drž. 
železnic v Beograd. Upokojen 1951. Pred vojno je 
aktivno sodeloval v Zvezi delavskih prosvetnih 
društev Svobod, pri Cankarjevi družbi in pri Ze- 
dinjeni zvezi železničarjev Jugoslavije. Med voj- 
no je bil član NOO za železniško kolonijo Košut- 
njak v Bgdu. Maja 1945 je bil poslan v Trst kot 
član delegacije Jugoslovanskih drž. železnic. 2e 
v gimn. se je srečal z Radom Pregarcem, kasnej- 
šim igralcem in režiserjem ter piscem. Z njim 
sta ustanovila tajno lit. društvo. Kasneje je C. 
postal član uredništva lit. glasila Naprijed. Tu 
je C. tiskal svoje prve slov. pesmi in hrvaško 
prozo. Kasneje je sodeloval pri vrsti slov. in hr- 
vaških listov, pretežno levičarskih ali marksistič- 
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no usmerjenih, tako: Maska, Kres, Naprijed, Rde- 
či pilot, Delavce, Pod lipo, LZ, ADK, Delavska 
politika, Razgled, Mladina, ŽS, Prosveta, Ženski 
list, Proletaree, Svoboda, Ujedinjeni železničar, 
KolCD, Naš val, NašR, Razori, Obzornik, Pionir, 
Ciciban, SlovP, Tov, LdPr, Za naše bralec, PDk, 
SIK, Galeb 1957-58, TT, 7 dni, Rodna gruda, 
LD. C.-ova dramatika vključuje dramo 
V kaverni (19241, ki je prva slovenska kolck- 
livistična drama; dramsko trilogijo V vrtincu 
(1925;, Greh (1926, tisk. 1928), Očiščenje (1927, tisk. 
1928); dalje igro Roka pravice (1927, tisk. 1937-8), 
Kariera Možine (1932); vojno zgodbo Kdo je kriv? 
(1934), tragedijo delavskega voditelja Žrtev (1940, 
tisk. 1940-41) ter dramska teksta Jernač (1950) in 
Cordana (1952). Tudi prozna dela se gibljejo 
skoraj vsa v svetu delavstva in bojev za delav- 
ske pravice, v njih pa je opaziti tudi močno sa- 
tirično tendenco, posebno ko gre za malomeščan- 
sko okolje. Ta dela so: Daj nam danes naš vsak- 
danji kruh (1929, 1930), Poslednji dnevi človeka 
(1931), Orači (1932). Daljša dela, ki so bila pa ti- 
skana le v revijalnem tisku, so: Padel za domo- 
vino (1921), Prostitutka Zoša (1921), Emilio Bere- 
nini (pod psevdonimom Sel Catini) in Rosa. C. 
je tudi uspešen avtor mladinskih del, pre- 
težno z živalsko tematiko. Taka je že njegova 
prva mladinska povest Ovčar Runo (1937, poprav- 
ljeni ponatis 1962, 1965, 1967, 1974), dalje Sivi 
(1947), Medvedek s Kočne (1953), Medvedek s 
Križeve gorice (1956) ter mladinska povest iz do- 
be fašistične okupacije Slovenskega primorja 
Markov beg (1961). Nekatera C.-ova dela so bila 
prevedena tudi v tuje jezike; tako v nemščino 
Gefallen furs Vaterland (Padel za domovino) v 
Volkstimme 1921, v hrvaščino sta bili pod skup- 
nim naslovom Kroz rat (knjiga je izšla v Zagrebu 
1932 v prev. Iva Frola) izšli povesti Prostitutka 
Zoša ter Padel za domovino. C. je nekaj tudi 
prevajal; tako Lovrakovo mlad. povest Tovarišija 
Petra Grče (1945, 1967), dalje Pišite za mladino 
(1947), Dugonjicev referat O ljudski mladini (1948) 
in še nekatera dela, včasih se je tudi kaj pole- 
mično oglasil (Poklicni in nepoklicni umetniki). 

Misli k polemiki med Tonetom Seliškarjem in 

Miho Malešem, Delavska politika 1928, 84; Besede 

o proletarsdki kulturi in umetnosti, Delavska po- 

litika 1930, 51-2. Pisal je tudi ocene (npr. Krai- 

gherjeve Školjke, Maska 1920-1, 123-4) in je tudi 

veliko potoval po Evropi (Nemčija, Češka, Dan- 

ska, švedska, Holandska, Francija, Italija, Angli- 

ja), v nekatere države tudi po večkrat.  Njegov 

portret je izdelal Tine Kos. Uporabljal je psev- 
donime in šifre: CA., A.C., Sel Catini, Peter 
Kremen. 

Prim.: I Milan Zadnekl, Pri prijatelju A.C. P- 
jutrišnji uprizoritvi nove C.-ove drame »Greh«--' 
SN 1929, 111, 2 s si.; Problem dvojne morale. PO' 
govor s pisateljem A.C. Človeška družba se mora 
notranje preroditi, SN 1927, 137, 4-5; J. Traven 
Obraz mlade slovenske literarne generacije, Df 
1927; l Bogo Tepy ] Talpa, Slovenska socialna knji- 
ževnost, KolCD 1930, 109-10; Angelo Cerkven*; 
Pobuda za moja mladinska dela, LD 1955, 2. apr-i 
Albert Širok, Razgovor /. A.C., UT 1937-8, 12, ' 
s si.; GL Mestnega gledališča v Lj., 1956-57, 9»; 
Janež, Zgodovina slovenske književnosti, 195'' 
604-5; DP 1929 1929, 243; SDL I, 58-9; A. SlodnjaK. 
Slovensko slovstvo, 1968, 378; Lino Legiša, v ZSi> 
VI, 203-4 s si.; Kojeko 2, 146; Dušan Moravec. 
Iskanje in delo Ferda Delaka, Lj. 1971, 48, 52, 55. 
80; SGL I, 97; LPJ I, 432-2 s si. in bogato biblio- 
grafijo (J. Koruza in F. Dobrovoljc); avtorjev* 
osebna sporočila (1976). BfJ' 

CERNIC Matej gl. CERNIZ Matej 

CERNIGOI Klavdij, slikar, r. 28. febr. 1929 v 

Trstu. Oče Evgen je bil trgovec, mati Štefanij» 
Ursich. Osn. š. je začel obiskovati v Trstu in 1° 
je dovršil v Mrbu, kjer je napravil tudi dve me 

ščanski š. (1942). Marca 1942 se je vrnil v Trst 
in dovršil trg. strokovni tečaj (1944). 1947 je od- 
šel v Lj. in napravil dve leti Sole za umetno obi1 

(1949). Oktobra 1950 se je vpisal na dunajsk" 
slikarsko akademijo, bil v Parizu in po Evro- 
pi, od 1953 se je naselil na Švedskem in osta 
tam trinajst let, le 1955 je bil poleti tri mesece n9 

Majorki. Na Švedskem je slikal in vodil trgoV" 
no. 1966 je odšel v Brescio in odprl atelje, po- 
zneje še v Milanu, 1971 se je dokončno vrnil 
Trst. Kot slikar se je prvič uveljavil 1947, k° 1 
dobil na mladinskem festivalu »nagrado za sli- 
karstvo« za sliko, ki so jo izbrali za Mednarodfl 
festival v Pragi. Potem je razstavljal: v Trst** 
1947, 1948, 1950, 1953, 1954, 1958, 1971, 1972, 1973' 
1974 (dvakrat); na XXV. beneškem biennalu 195°' 
v Pragi 1947; v Parizu 1947, 1951; na Dunaju 195lj 
v Amsterdamu 1952; v Monzi 1963; v Rimu 1955' 

na Majorki 1955; v Stockholmu 1956; v Javl" 
(Švedska) 1956; v Brcscii 1966, 1967, 1968, V69' 
1970; v Miljah pri Trstu 1972; v Gor. 1974. ?°& 

pisujc se: Claudio Cernigoi, Claudio Cernie0' 
Ursich in Cerni-goi. 

Prim.: Osebni podatki; razstavni katalogi; ^llj 
seppe De Marco, Un significativo panorama dc 

l'arte contemporanea e moderna, CorrTs 28. sÇP ' 
1950 IDecioI Gioiscili], Claudio Cernigoi UrsiÇ"' 
Giornale di Tr. 15. sept. 1950; Cesare Sofianopu'0' 
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'' biennalista Ursich alla Galleria Moderna, 
MesV 12. sept 1950; C G.T. (-, Giorgio Til/.), Ccr- 
"'ë4 ConTs 16. sept. 1950; Vladimir Bartol, 
jvlavdij Cernigoj-Uršič v galeriji »Škorpijon«, 
"yk 16. sept. 1950; Gio., Claudio Cernigoi Ursich 
£"a Jerco, Giornale di Tr. 9. marca 1954; Arco, 
Gaudio Cernigoi, CorrTs 12. marca 1954; 11 
Gruppo Stern« di »Giosi«, il Paese, Rim, 8. maja 
1955; M.   Bota   Totxo,   Claudio   Cernigoi   Ursich, 
Pintor triestino y sus óleos sobre lemaš poUeiv 
^'nas, Cori, revista mallorquina, 27. avg. 1955; 
p ••> Exposición de pintura y escultura en 
"ollcnsa, ABC, Barcelona, 6. avg. 1955; isti v La 
vanguardia espanola, Barcelona, avg. 1955; Harry 
Kàll 
hol: 

mark, Claudio Cernigoi Ursich, Dagen, Stock- 
•n, 1. nov. 1956; Torsten Bergmark (brez na- 

rova), Dagens Nyheter, Stockholm, 1. nov. 1956; 
H- Wickman, Italienskt och svenskt Norlands Po- 
?jcn, JUvle (Švedska), 11. okt. 1955; N. G. Hokby, 
•von: st Po hotel, Geile Dagblad, 12. okt. 1955; Gio., 

audio Cernigoi Ursich alla Galleria Comunale, 
p-PÇ- 5. sept 1958; Z. Jelinčič, Cernigoi-Ursich, 
£Dk 14. sept. 1958; Mape, Occhio alle gallerie, 
Brescia Club, 28. apr. 1968; S. M. Cerni-goi, Picc. 
''• Jun. 1972; M. B. (= Milko Bambič), Cerni-goi 
j občinski, PDk 30. marca 1974; knjiga C. Mar- 
elh. Pittori e scultori a Trieste, Tr. 1973; avto- 

portret v CorrTr 19. sept. 1959; avtoportret in si. 
av. 1955. 

Jem. 

v Cort 27, 

CERNIVANLIJ Bartoi0 gì. CERNIVAN Jernej 

cERNiVAN[Ij Pietro gl. CERNIVAN Peter 

CER\IZ (CERNIC, ZERNIZ, ZERNITZ) Matej, 
Ccrkveni govornik, r.  12. sept.  1752 v Šempetru 
*""' Gor., u. 7.  tebr.   1837 v  Gor.  Humanistične 

đlJc,  filoz.  in   teolog,   obiskoval  z  najboljšo 
£Cen° v Gor. Posv. 21. sept. 1776. Sprva je služ- 

al kot podravnatelj in korepetitor (profesor) 
nune  teologije  v   gor.  osrednjem  semenišču 

^'76-80),  zatem  je  bil  kpl.  v  Ločniku  (1780-87), 
uPnik v Dornberku (1788-94) in korni vikar ter 

2
Urat v gor. stolnici (od 1795 dalje). 1819 je bil 

ni katehet na gor. filozofskem zavodu (da- 
i„i njl ^las. Hcej). Kmalu zatem je nevarno zbo- 

stopil v pokoj. Ko se je opomogel, je pro- kl m 
sil 

kaiv 
teol, 

•• stolico pastor, teologije v semen. (1822), za 
or»ikat (1824) in spet za pastor, ali moralno 

°8' V scmen- (1825), česar pa zaradi slabega 
avJa in starosti ni več dosegel. C. je slovel kot 
den govornik v it. in slov. jeziku; vodil je 

«_• .i0nc tudi v slov. vaseh, duhovne vaje, postne 
'Be. Ob ponovnem odprtju bogosl. semen, v 

^••   n 1 
• wi. nov. 1818) je C. imel slavnostni govor v 

it.: ,,T    . 
• 

Je ''ar1, ^i Sa ju pripravil Gospod.« Se- 
am (tabella)  gor.  duhovnikov  (1819)  ga hvali: 

»Prostovoljno poučuje v slov. jeziku kršč. nauk 
pri Sv. Ignaciju v Gor.« V prošnji za kanonikat 
navaja kol posebno zaslugo, da je »vsako nede- 
ljo in praznik popoldne učil v slov. jeziku kršč. 
nauk za odrasle ali v uršulinski cerkvi ali v stol- 
nici.« (NadškAGor, 46/1825). Pri uršulinkah sta 
1821 razlagala kršč. nauk v slovenščini M. Cerniz 
in Anton Peteani, poznejši škof (ZD 1867, 120). 

Prim.: NadškAGor, akti: 18/HI/1794; 46/1/1795; 
637/1822; 656/1823; 46, 83 in 425/1825; 739/1828; 
Tabella »Status Cleri in decanatu Gor. 1819«; 
SematGor 1833, 44; ZD 1867, 120; Kociančič, Hist. 
Sem. 101; Claricini 387. 

R. K. 

CERNOIA gl. CRNOJA Peter Virgil 

CERUT Silvester, prosvetni delavec, r. 31. dec. 
1889 v Rižani pri Kopru, u. febr. 1945 v Dachauu. 
Maturiral je 1908. Kot učitelj je služboval v Tru- 
škah (1908-16). Od 1865 do 1905 so učenci iz Trušk 
obiskovali šolo v Marezigah, toda 1905 so zgradili 
na Vrhu pri Truškah novo šolo, v katero so za- 
hajali učenci iz vseh bližnjih zaselkov (Truške, 
Trsk, Popetcr, Bučaji, Kozloviči, Jurasi, Zabavlje 
in Vršič). C. je bil 1916 mobiliziran in kmalu za- 
tem je na bojišču v Karpatih padel v rusko ujet- 
ništvo. Po vojni se je vrnil domov in poučeval 
nekaj let v Truškah, Ricmanjih in v Podpeči. V 
Ricmanjih je zelo pospeševal ljudsko prosveto 
(pevski zbor, godba na pihala, čitalnica, cerkveni 
pevski zbor), zaradi česar so ga it. oblasti kazen- 
sko premestile v Predloko v Rižanski dolini. Za- 
radi polit, osumljenosti se je zatekel v Jslo in 
nastopil službo v Zalogu pri Lj. Bil je med usta- 
novitelji učit. pevskega zbora, pozneje njegov 
tajnik in arhivar. Vodil je zbor po raznih turne- 
jah po Jsli in izven nje (Avstrija, Češkoslovaška, 
Bolgarija). Po nemški zasedbi je bil učit. v lj. 
jetnišnici. Ker je bil povezan z osvobodilnim gi- 
banjem, so ga 1943 aretirali in poslali v Dachau, 
kjer je že bil njegov sin. O njegovi smrti v ta- 
borišču ni točnih vesti. 

Prim.: Podatki znancev v Ricmanjih; PrimN 
1976,  16.4. (št.  16, str.  12);  Ravbar. 

Kač 

CESAR Jože, slikar in scenograf, r. 22. apr. 1907 
v Trstu. Oče Anton, delavec, mati Marija Dodič. 
Opravil je meščanske š. pri Sv. Jakobu. Zrasel v 
delavskem okolju, se zaposlil kot skladiščnik v 
pristanišču. V mladosti se je udejstvoval v ama- 
terski dramski skupini šentjakobske Čitalnice (na- 
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slednicc požganega Narodnega doma). Slikarstva 

sc je učil (skupno s Spacalom) pri A. Cernigoju. 

Istočasno se je intenzivno ukvarjal s športom 

(nogometaš pri šentjakobski »Adriji«, teniški in 

smučarski učitelj, kolesar, predvsem pa plani- 

nec). Od 1933 do začetka druge svetovne vojne 

so ga it. oblasti osemkrat aretirale zaradi pro- 

svetnega in političnega dela. Med drugo svetovno 

vojno aktivno sodeloval v NOB. C.-jeva ustvarjal- 

nost se je razvila šele po drugi svetovni vojni: 

postal je prvi seenograt obnovljenega SSG v Tr- 

stu. V prvih povojnih letih pripravil znamenite 

scene za drame Hlapec Jernej, Scampolo in De- 

seti brat. Pri SSG deloval polnih 18 let. Istočasno 

bil seenograt za reško gled., lj. O, Mestno gled. 

Lj. ter za gled. v Tuzli, Banji Luki in drugod. V 

Novem Sadu prejel prvo nagrado za scenografijo 

Tavčarjeve komedije Pekel je vedno pekel. V sli- 

karstvu goji predvsem figuralno kompozicijo. V 

prvem razvojnem obdobju precej vidna Cerni- 

gojeva sled. V ospredje prihaja v začetku pretež- 

no krajinarstvo in tihožitje s precejšnjim impre- 

sionističnim pridihom, kmalu zatem pa se C. 

usmeri v ekspresionizem, ki mu omogoča pri- 

kladnejšo izrazno obliko. Sedaj ga začne zani- 

mati tudi portret. V krajini izraža C. strastno 

ljubezen do svoje zemlje, kakršna se je izobliko- 

vala v delavski in slovenski zavesti. V krepko 

očrtanih izrezih in močnih kontrastih širokih 

barvnih plasti izstopa žgoča podoba narodno 

ogroženega prostora. V portretih pa slikar na- 

glasa povečini grenke poteze našega človeka. 

C.-jev slikarski opus je izraz življenjske odpor- 

nosti in socialnega čutenja, obenem pa pomeni 

odklon vsake zlaganosti. Slika predvsem v oljna- 

ti tehniki, temperi in akvarelu. C.-jeve slike so 

po zasebnih domovih, društvih in kulturnih usta- 

novah. Važnejše razstave: Lj. 1946, 1950, 1954; 

Trst 1950, 1952, 1958, 1967 (retrospektivna ob 60- 

letnici); Gor. 1952, 1973; Koper 1959; nato še v 

Benetkah, Milanu, Veroni, Portorožu in drugod 

po Jsli. Ukvarjal se je tudi z opremo (Koledar 

OF za STO 1949; vinjete za JKol 1964). 

Prim.: VI. Bartol, Razgl 1946, 160; 1952, 136-37; 
S. Mikuž, SPor 1946, 66; J. Kosovel, LdTd 1950, 
13; Z. Jelinčič, PDk 1952, 64; SlovJ 1952, 11; R. 
Rehar, SlovJ 1959, 10. jul., 5; Sijanec, 263-64; M. 
Bambič, PDk 1964, 196; J. Koren, PDk, 65; M. 
Rener, PDk 1973, 20. marca; PV 1967, 320-1; Jadro, 
dijaški list, Nabrežina, marec 19.76, 12-3. 

Ren. 

CETIN Anton, španski borec, r. 17. fubr. 1902 v 
Sergaših pri Kopru. Družina je bila številna, "e' 
vet otrok, oče čevljar. Zgodaj je moral na kmeč- 

ko delo. Med prvo svetovno vojno in po nJeJ 
prišel v stik z udeleženci v ruski revoluciji lJ1 

ruskimi ujetniki, kar je kasneje opredelilo •••" 
govo pripadnost. Po vrnitvi od vojakov (1924) se 

je zaposlil v ladjedelnici trž. Lloyda, tu deloval 

kot sekretar partijske celice. Na kongresu K-«1 

za Julijsko krajino sodeloval kot delegat. Let3 

1929 pobegnil v Jslo, od tam v Francijo in da'Je 

v Alžir, kjer je delal do 1936, ko se je udelcž'1 

španske državljanske vojne kot poročnik. Bil 1 
ranjen (1937), nato delal v cenzuri. 1939 se urna1'' 
nil v Francijo in se že leta 1940 bojeval v sklop^ 
lrancoskih armad proti Nemcem. Po kapituladJ 
Francije odpeljan v taborišče, a se že 1941 P°" 
vezal s francoskimi partizani. Julija 1942 posta 
namestnik komandanta pokrajine Lyon, bojeva 
se je tudi v Grenoblu. Potem je prešel v ItalU 
in pomagal snovati garibaldinske brigade, tako 
Milanu kakor v pokrajini Varese, kjer je posta* 
komandant partizanske brigade, a bil 1944 spe 

zajet. Po pobegu bil v Brescii v pogorju Valtron1 

pia kot komandant 122. brigade in s činom Ka 

petana. Po vojni se je vrnil v Trst in Koper. Od- 

likovan je bil za zasluge tako v Franciji kak° 
v It., pa tudi z redom dela z zlatim vencem- 

Prim.: Albert Klun, A. C. - sedemdesetletnik' 
PrimN 1972, 7, 7, s si.; isti, Še mnogo zdravih lct:' 
TV-15, 1972, 8, 13, s si.; isti, PDk 1972, 43, 3, s s'- 

Bri- 

CHER gl. KER 

CHIACIG Jože gl. KJAČIČ Jože 

CIBIC Karel Just (podpisoval se je kot Drag0'; 

učitelj, pevovodja, r. 28. okt. 1890 na Prošeku Prl 

Trstu, u. 6. okt. 1969 v Mrb. Oče Valentin, kmet' 

mati Marija Stoka. Po dovršenem učit. je pou^ 

val na Prošeku, pri Sv. Ivanu in na Padričaj1- 

Že v mladosti je deloval kot pevec, pevovodJ9 

in organist. Nekako od 1911 do 1914 je vodil zna' 

ni pevski zbor Hajdrih na Prošeku in med vojn° 

ženski zbor Danica na Kontovelu, organist pa }e 

bil v proseški in kontovelski c. Uveljavil se Ie 

tudi kot organizator in v glavnem je on organi21 

ral veliko vseslov. prireditev 1913 na Prosefcu' 

kjer so se v počastitev obletnice obstoja društva 
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"äjürih /brali  številni  pevski /.bori  in godbe i/ 
okolice  in ostale Slovenije.  1919 se   je poročil z 
Antonijo Grgič i/. Ba/.ovice.  Po nastopu laši/ma 
^ »maknil   v Jslo  in  se  naselil  v  Mrb.  Deloval 
Jc kot organizator in pevovodja /lasti v delavskih 
' r°kovnih  organizacijah.  Med   drugim  je  vodil 
Pevski /bor pekovskih delavcev in zbor delavcev 
cMiih  trgovcev  in  tovarne  kot  na  Pohorju.  Na- 
kopal je kot govornik in bil član Ceškoslovaško- 

Jugoslov. lige. 1924 je izstopil i/, kat. vere. Po za- 
sedbi Mrb. so ga Nemci preselili v Cačak in je 

m v  Milanovcu vodil pevski  zbor izgnancev. 
0 vojni se je vrnil v Mrb. in nadaljeval z delom. 

s
pnw..- 2pk arh prosck; j. k (Jože Koren): 

p"?1"1 zglednega proseškega rojaka Draga (Karla) 
Ribica, PDk  12. okt.  1969. 

Jem. 

CIBIC 
1909 

Milko, pevovodja in organist, r. 11. sept. 
na Prošeku. Oče Rudolf,  kmet, mati  Ivana 

an<-'V. Glasb, tečaje obiskoval v šoli sv. Cirila 
m Metoda v Trstu v letih 1923-24; privatno se je 

c'l pri prof. Viktorju Soncu. Mlad je igral v do- 
ac°m orkestru čelo in sodeloval pri pev. dru- 
vu Hajdrih. 1929 prevzel vodstvo c. p. zbora v 
v- Križu. V letih  1934-36 v konfinaciji v južni 

I tal 
ske 

'JiF ker je skrivaj  učil domače fante sloven- 
- Pesmi. Po vrnitvi je zopet vodil kriški c. p. 
°r do 1940, ko so ga z očetom in bratom poslali 

v koronejske zapore. V letih 1942-43 je bil pokli- 
n k vojakom in kot nezanesljiv vključen v po- 

'. n' bataljon (»battaglione speciale«). Po vojni 
obnavljal zborovsko petje na Prošeku in vodil 
s- zbor pri domači prosveti in obenem poma- 

^a| voditi cerkveni zbor. V Sv. Križu je vodil 
1957, ko je dokončno postal organist na 'bor do 

Pr, °seku. 
prim.. Osebni podatki 

Har. 

Anton, črniški dekan, narodni delavec in CIBIC 

°r8ani/ator, r.  16.  jan.  1832 v Podsabotinu (Dol) 
etu Valentinu in Mariji Ani Scholariš, u. 16. 
ca 1906 v Crničah.  Po končani gimn. v Gor. 

" 0p,l v bogoslovje (1855-59) in bil kot četrtolet- 
r"k Posv. 21. sept.  1858.  Kot je vse š.  izdelal z 

^o (spričevalo iz bogoslovja: v vseh predme- 
'Prirna eminenter«), tako se je na vseh služ- 
'n mestih uveljavil kot goreč dušni pastir, po- 

,     n'k slov. šolstva, organizator dekanijske du- 
racine. Služboval je kot kpl. v Kanalu (1859-60), 
Kobaridu (šest mesecev), in v Bovcu (1860-64); 

'kar v Vedrijanu (1864-66) in v Kozani v Brdih 

(1866-76) ter v rodnem Podsabotinu (1876-78); /pk 
in dekan v Crničah (1878-1906). V Vedri janu je 
prostovoljno in brezplačno učil v š. in za to do- 
bil pohvalni dekret; v Crničah je bil š. nadzornik 
vsega okrožja. V Crničah je razvil bogato dejav- 
nost: organiziral je vrsto ljudskih misijonov (1885, 
1893, 1895); vodil je in zelo okrepil III. red sv. 
Frančiška; ustanovil je »Crniško Marijino družbo 
(kongregacijo) za mladeniče« (25. maja 1895): to 
je bila prva Marijina družba v slov. delu gor. 
nadškofije; sestavil ji je tudi slovensko pisana 
pravila. Iz te kongregacije je izšel poznejši ško- 
lijski voditelj Marijinih družb Leopold Cigoj. 
Ustanovil je tudi »Hranilnico in posojilnico«, jo 
osebno vodil, tako da je postala ena najmočnej- 
ših podeželskih denarnih zavodov in močna po- 
stojanka krščanske organizacije na Goriškem. 
Njegovo največje delo pa je povsem prezidana, 
razširjena in podaljšana žpk e. sv. Vida v Crni- 
čah; od prvotne c. je ostalo le središče. Dela je 
vodil zidarski mojster Miha Blažko (1882-84; gl. 
čl.). Zgradil je tudi nov zvonik v Malovšah (1900). 
C. je bil velik ljubitelj mladine, zbiral je dijake, 
jih pošiljal v srednje š. v Gor., organiziral na 
dekanijski ravni zbirke za Andrejeviščc. Bil je 
častni konzistorialni svetnik in kard. Missia ga 
je imenoval za častnega kanonika stolnega kapit- 
lja v Gor. (22.1.1902). 

Prim.: Zpk arh. v Crničah in nadškAGor, arhi- 
vahje; Pri mL 1902, 16.1. in 1906, 19.4.; Gabršček 
11,67. R. K. 

CIGALE (ZIGOLLE) Gašper, narodni buditelj, 
publicist, r. 2. jan. 1805 v Črnem vrhu nad Idrijo, 
v naselju Zadlog, u. 2. maja 1850 v Biljani. Oče 
Boštjan, kmet, mati Elizabeta Tornine. Bogoslov- 
je opravil v Gor., kjer je bil ord. 10. sept. 1830. 
Nadškol Walland ga je določil za dušno pastir- 
stvo: sprva bil kaplan v Biljani, ekspozit v Vipol- 
žah in kaplan v Medani (1830-38); zatem je bil 
premeščen za kurata k Sv. Roku v Gor. (1838-40) 
in od tam /a župnika v Biljano (1848-50), kjer je 
komaj 45-leten umrl. C. je pripadal krogu gor. 
študentov in bogosloveev, ki so se zbirali v bu- 
kvarnici Valentina Staniča, ter skupini briških 
duhovnikov, ki so pod vodstvom svojega Iočni- 
škega dekana Jožela Stibiela skušali v Brdih 
ustanoviti prve stalne slovenske šole. širil je slo- 
venski tisk, zlasti N, v katere je tudi dopisoval. 
Tako je v N objavil dopise z Goriškega o slov. 
šolstvu v Gor., o smrti V. Staniča, o posvečenju 
trž. -kopr. Škofa Jerneja Legata. V N 1847 je 
priobčena tudi njegova pesem Kavka in petelin. 
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Prim • Žpk arli. v Črnem vrhu; NadškAGor, 
akti; N 1847, 19, 67, 72, 109, 184, 1848, 4, Gabršček 
I, 6, 7, 8, H). 

M. P. 

CIGALE Matej, jezikoslo- 
vce in pravnik, r. 2. .sept. 
1819 v Dolenjih Lomeh, 

[župnija Crni vrh nad Idri- 
jo, u. 20. apr. 1889 na Du- 

jnaju. Oče Jo/.el, polgrun- 
tar, mati Neža Tominec. 

I Osnovno šolo je obiskoval 
v Črnem Vrhu do 1830, 

jglavno šolo v Idriji do 
11833, gimnazijo in licej v 

Gorici do 1841. Nato je stopil v bogoslovje v 
Ljubljani, kjer je ostal eno leto. Potem je 
eno leto študiral pravo v Gradcu, tri leta na Du- 
naju do 1846. Služboval je kot sodni pripravnik 
pri mestnem in deželnem sodišču v Gor. Prve 
dni 1848 je v Clcu, kjer je bil sedež apelacijskega 
sodišča za Notranjo Avstrijo, napravil izpit za 
sodnika. Ce/, nekaj mesecev je izstopil iz. državne 
službe. Postal je urednik prvega slov. političnega 
lista Slovenija, ki je pričela izhajati v Lj. prve 
dni julija 1848. V sept. 1849 je C. šel na Dunaj. 
Na Bleiweisov predlog je bil sprejet v urad pra- 
vosodnega ministrstva, kjer so prevajali državne 
zakone v vse avstrijske jezike. Tam je ostal do 
smrti. C. se je zanimal za jezikoslovje že na li- 
ceju v Gor.; tam je bila stolica za slovenščino. 
V lj. bogoslovju in na U je študij slovanskega je- 
zikoslovja še poglobil, in sicer iz osebnega zani- 
manja 1er pod vplivom tedaj mogočne ideje o 
slovanski vzajemnosti. V N 1845 je opisal prvo 
avstrijsko razstavo na Dunaju. To je bil njegov 
prvi objavljeni spis. Naslednji dve leti je priobčil 
v N nekaj prosto prevedenih pesmic. V Gor. je 
1847 po naročilu tržaškega guvernerja grofa Sta- 
diona skupaj z Antonom Mažgonom prevedel v 
slov. občinski red. V Lj. je bil, ko je urejal Slo- 
venijo, odbornik Ljubljanskega slovenskega dru- 
štva, kateremu je predsedoval Bleivveis. Namen 
društva je bil »omikanje in razširjevanje sloven- 
skega narečja po vseh mogočih in po ustavi do- 
voljenih potih« (N 14. jun. 1848). Na Dunaju je 
bil C. član drž. komisije za juridično-politično 
terminologijo za slovanske jezike Avstrije. Komi- 
sijo je izdala nemško-hrvatsko, srbsko in sloven- 
sko terminologijo (Dunaj 1853). C. je obdelal slo- 

venski del Slovenische juridisch-politische Ter- 

minologie. Isto leto je izšel na Dunaju Občni dr- 

žavljanski zakonik (trije deli, skupaj 668 str.) in 

Kazenski zakonik, oba v C-tovem slovenskem 

prevodu. C. je poslovenil tudi zakonsko pravo U1 

rudniški zakon. Od 1853 do 1869 slov. prevod dr- 
žavnega zakonika ni izhajal v tisku. Znova je za- 
čel 1870; prenehal je 12. novembra 1918. V drugi 
dobi sta ga prevajala C. in Josip Stritar. 1854 SO 
C.-lu poverili zahtevnejše delo, tj. sestavo ••••' 
ško-slovenskega slovarja. 2e Lj. slov. društvo Je 

imelo v načrtu izdati obširen nemško-slovensk' 
slovar, ki bi ustrezal takratnemu stanju jezika- 
Načrt se ni izvršil. V avg. 1853 je jezikoslovce 

Miklošič pisal Bleivveisu o potrebi takega slovar- 
ja. Bleiweis je nato v začetku 1854 omenil zadev" 
slovarja školu A.A. Woltu. Ta je misel sprejo 
in dal na razpolago denar, potreben za uredita 
in natis nemško-slovenskega in slovensko-nemške 

ga slovarja. Za uredn. je Bleivveis pradlagal C-ta- 
Ta je delo sprejel. Slovar Deutsch-slovenisches 

Wörterbuch je izšel 1860 v dveh delih. Obsega 
nad  2000  strani.  Slovensko-nemški  slovar je P 
izšel tudi v dveh delih 1894 in 1895. Uredil ga Ie 

.    r 
Maks Pleteršnik. Dvajset let za slovarjem J<- 
izdal  Znanstveno  terminologijo s posebnim <><• 
rom   na   srednja   učilišta   (Deutsch-slovcniscn 

wissenschaftliche Terminologie. Lj. 1880), ki je 
nekem smislu dopolnilo slovarja. C. je v jezi* 
slovnih člankih v N in drugih časopisih obravn 
val  besedni  red  in  stavo enklitik (N  1853,  l^' 
Slov. glasnik 1862), dovršne in nedovršne glag°le 

(N 1854), stavo glagolov v stavku (N 1855), tvorbo 
ženskih  samostalnikov  na -ica (N  1857), svoji>n' 
in   predmetni   rodilnik  ter  nekatere  točke slo • 
sintakse (N 1859), razliko med glagoloma moči i 
morati (N  1863), pisavo vrt ali vert  (N  1866)- 
teh člankih  je pokazal oster čut za duh in Pr 

vilnost jezika  Skoraj vsi njegovi predlogi s° P1^ 
šli v slov. slovnico in veljajo še danes. C je 

deloval  z  jezikoslovnimi članki  tudi pri Slov 
skem   pravniku   in   pri   celovškem   četrtletni 

Kres. C. je kot presojevalec imel mnogo oprav 

so- 
cn- 

ku 

13 
tudi s slov. šolskimi knjigami, katere je izdaja 

drž. zaloga šolskih knjig na Dunaju. Prevedel J 

Kratek  popis  cesarstva  avstrijanskega  spi0'1 

lì 
njegovih dežel posebej. Za nižje gimn. in rea 

(Dunaj  1861;  nemški spisal  Heul'ler Ludwig)- 
Atlant, ki ga  je Slov. matica izdajala v sešit 

od 1869 do 1877, je priredil slov. besedilo. •-•°\ 

psevdonim   je Lomski.  C-tu  so  1894 postavil1 

Črnem  vrhu spomenik, na  katerem  je več • 
c tov 

kov. Med njimi sta dva pomembna. Prvi je >-'•' 

citat: »Kar zrak stvarem, je narodom narodno 



187 CIGOJ 

"rugeni pa Navratil poudarja C-lov pomen: 
cden poglavitnih stebrov nule .slovenščine in 
Ucn   največjih   dobrotnikov   slovenskemu   ljud- 

u<<- Ta spomenik in spomenik postavljen dr. 
rancetu Lampetu so 1934 Italijani hoteli odstra- 

'• a je žpk c. oba dala prestaviti i, javnega 
Ostora na bivše pokopališče znotraj  cerkvene- 
°°zidja. 1967 je Turistično olepševalno društvo 

Orazumno t. /pk dalo prenesti oba spomenika 
v Park sredi vasi. 

, Pri'n.: SBL I, 78; J.ložel D.lebeveel. Matej Ciga- 
,7/j- slovenski je/ikoslovee, DS 1889, 154-158; 

"''8; dr. Fr. Lampe, Matevžu Cigaletu v spo- 
k
nin.. DS 1894, 545-547 s si.; krstna in družinska 

\v.'-'8a 'uPniie Crni vrh; dr. Janko Lokar, Blei- 
, '!> in novičarji v borbi /a slovenski je/ik in 
liüÜace lovstvo, Bleiweisov zbornik L j. 1909, 
M4°:  IS  1926,  171  si. 

K-n 

*»•• Anton, slikar samouk, r. 13. maja 1895 v 
OV     l£   • - 

• •••/.• na Vipavskem (danes Vipavski Križ), 
. ' •">• apr.  1963 v Ajdovščini. Oče Anton, kmet, 

odšel v Ameriko, kjer se je ponesrečil na delu, 
. atl Marija Batic. Doma so imeli gostilno, ki jo 

vodila mati, ta je hotela, naj bi tant ostal do- it^   • ' i      J 
ln   vodil   gostilno   in   trgovino.   Vendar   je 

°USel v gimn. v Gor. (ok. 1905 do  1908 ?), nato 
uve ictj a0]aj /a trgovea v Komnu in Gor.), a 

(    
skupaj  pustil in pobegnil k mornarici, kjer 

(
e služil na »Viribus Unitis« (od ok. 1910 do 1918, 

' v Boki  Kotorski).  Želel je — in  se prigla- 

koi 
2a ekspedicijo na Južni tečaj, pa je potem 

r).|"
caI  kot elektnkar v Trbižu  (Rajbeljski rud- 

n'
k) °<J 1918 do 1932, ko je /aradi narodne zaved- 

,     ' moral  čez noč preko Avstrije pobegniti v 
slo   c 

M U     
Pocctka   s^   i^  ustavil  v  Celju,  potem  v 

,. , u delal v Mariborski tiskarni pri anilinskem 1*•• 
Uruž 

"° 1941. Ko so Nemci okupirali Mrb, so ga 
"o kot it. državljana poslali v Trst, kjer 

le 'aposlil pri Smolars & nipoti, družina pa je 
, Rovala na Prošeku. Po 8. sept. 1943 je odšel s 
1Cl;ri. J 

,      «ma na Vogrsko, nato se naselil v Vipav- ec, m K 
vašk 

rizu; napeljeval je elektriko po Brjah, bil 
raa 

1 zaščiti, pri gospod, komisiji. C. je silno 
j 'kal že v otroških letih, pa tudi marine, ko 

Žil ••' lnornar'c'- Kasneje se je v Trbižu dru- 
v delal skupaj s Slatinškom iz Bovca, pred- 

dol-i risbe, akvarele. C.  je po naročilu iz- 
i t-'liko cerkvenega slikarstva; tako je za cer- 

^ v V 
tod        'Pavskem Križu izdelal sv. Cirila in Me- 
lt^ a <s°<Jt-'lovala tudi hčerka Danica (gl. članek), 
?a '      ln ornarnL>ntalno  figuraliko  (tudi  ozadja 

,Cc> itd.) pa je izvršil v cerkvah v Tolminu, 

Mirnu, v Istri, v Batujah, v Tomaju, na Kam- 
nem, v Dornberku, tu in tam v sodelovanju z 
drugimi. 

Prim.:  Krstne  matice;   ustno  sporočilo  hčerke 
Danice Kuščer. 

Brj. 

CIGOJ Leopold, vzgojitelj, 
školijski voditelj Mariji- 
nih družb, rojen 21. marca 

j 1886 v Malovšah pod Cav- 
jnom, župnija Crniče, kme- 
itu Simonu in Julijani Fi- 
jšer, umrl 7. avgusta 1934 
iv Malovšah. Osn. š. obi- 
skoval v Crničah, vadnico 
1(1894-97) in gimn. (gojenec 
nnalega semen. Andreanu- 

ma, 1898-1905), bogosl. (1905-09) v Gor. Posvečen 
18. apr. 1909. Kpl. v Dornberku (1909-10). Ker 
je zbolel na pljučih, ga je nadškof Franc Borgia 
Scdej poslal za župnijskega upravitelja na Lo- 
kve (1910-16) in nato za vikarja v Stomaž (1916- 
25). Medtem so v Gor. odprli škofijsko gimn. v 
malem semen.; nadškof ga je sprva imenoval za 
prelekla v malem semen, in kpl. pri Sv. Roku 
(1925) in nato za špirituala v semen, in kpl. na 
Placuti (1927-35). 1934 je zbolel na zlatenici in ra- 
ku; na smrt bolnega so ga prepeljali v Malovše 
na rodni dom, kjer je umrl. Po priključitvi Pri- 
morske k Italiji so slov.-hrvaški duhovniki po- 
živili »Zbor svečenikov sv. Pavla« (8. 1. 1920) in 
ustanovili .-.tanovsko glasilo ZbsvP. V društvu so 
ust. razne odseke. C. je prevzel »odsek za šol- 
stvo«, ki se je bavil s poukom kršč. nauka v osn. 
š. in z vzgojo otrok (ZbsvP 1920, 78). Ta pouk je 
bil v kri/.i. Po dotedanji avstrijski šolski zakono- 
daji je bil verouk obvezen šolski predmet, pouče- 
vali so ga duhovniki; it. šolski zakon, ki so ga 
tedaj razširili tudi na Primorsko, pa je izločeval 
iz obveznih predmetov verouk in ni dovoljeval 
duhovnikom vstopa v šole. Nadškol Sedej je po 
težkih bojih vendarle dosegel, da je verouk ostal 
obvezen predmet in da so ga še dalje poučevali 
duhovniki. Nadškof se je v tem boju opiral prav 
na ta »odsek za šolstvo« in na C, ki je v ZbsvP 
objavil vrsto člankov: Boj za kršč. šolo (ZbsvP 
1920, 36, 67), Kršč. nauk za prvence (ZbsvP 1920, 
115; 1921, 37); /(. katoličani za svobodo šole 
(ZbsvP 1921, 70, 144, 165). Dragoceni so bili C.-jevi 
napotki v Zbornikovi rubriki Katehetski vestnik. 
Sedejeva zmaga v zadevi verouka je ohranila slo- 
venski manjšini v It. pouk verouka v slov. tudi 
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po Gcnlilejevi šolski reformi tja do šolskega leta 
1928-29 in kasneje v Sedejevih »larnih šolah« in 
še danes zagotovi ja katehetom na osn. š. v gor. 
in trž. pokrajini i/jemen piuvni položaj. C. je 
kot škofijski voditelj slov. Marijinih družb (1923- 
35) s pomočjo številnih sodelaveev (Andrej Pav- 
lica, Mirko Brumat, France Svara, Jakob Ukmar, 
Loj/.e Filipič idr.) zgradil mogočno organizacijo 
slov. Mar. družb v nadškofiji. Bil je pobudnik 
prve dijaške Marijine kongregacije v Andreanu- 
mu (1905); v Šlomažu je ustanovil dekliško Mar. 
družbo (1916); v Sv. Križu je organiziral skupni 
shod Mar. družb črniške dekanijc (12.9. 1918). Ta- 
koj po vojni je postal vodilni pobudnik za obno- 
vitev v vojni zamrlih Mar. družb; v ZbsvP je ob- 
javil vrsto člankov, organiziral shode krajevnih 
voditeljev Mar. družb in dekanijske »marijanske 
konlerenee« za poživitev marijanskega duha med 
duhovniki ter dekanijske shode Mar. družb. Na 
njegov predlog je nadškof Sedej imenoval za 
škofijskega voditelja Mar. družb Andreja Pavlico 
in kasneje Cigoja samega (19. 1. 1923). Novi ško- 
fijski voditelj je razpredel marijansko gibanje 
preko vse škofije: imenoval je dekanijske vodite- 
lje Mar. družb; uvedel njihova vsakoletna zboro- 
vanja v nadškolijski palači v Gor.; širil Bogo- 
ljub. Skupno z Mirkom Brumatom sta organizi- 
rala dva škofijska kongresa Mar. družb: v Logu 
pri Vipavi (2. in 3. sept. 1924) in na Sv. gori (1. 
in 2. sept. 1925), kjer se je zbralo nad 4.000 druž- 
benic. Na I. slov. kongresu Mar. družb v Lj. 
(6.-8. sept. 1924) je C. poročal o Mar. družbah na 
Goriškem in imel govor Marija in karitativno 
delo v kongregacijah. Nadškof Sedej ga je ime- 
noval še za voditelja gor. dekliške Mar. družbe 
(1926-35), ki ima izredne zasluge za versko in na- 
rodno življenje slov. skupnosti v Gor. Ko je faši- 
zem 1927 uničil vsa prosvetna društva, je na Go- 
riškem preko 100 Mar. družb (dekliške, fantovske, 
materinske) in morda še več Marijinih vrtcev za 
deklice in dečke z. več kot 10.000 organiziranimi 
člani vršilo temeljito versko, vzgojno in narodno 

prosvetno delo vse do padca fašizma. C. pa je 

slovel zlasti kot duhovni voditelj neštetih verni- 

kov, kot spiritual v gor. malem semen, in vzgo- 

jitelj številnih slov., hrv. in it. semeniščnikov, po- 

znejših duhovnikov in svetnih izobražencev. Kot 

semen, prefekt in kasneje kot duhovni vodja je 

z izredno psihološko bistrino in vzgojiteljsko pre- 

pričljivostjo uvajal gojence v svet duhovnosti in 

jih vzgajal v goreče duhovnike in zavedne narod- 

ne delavce. Rast v duhovnosti naj bi bila evha- 

lislično in marijansko poudarjena: bogato zakrä' 
mentalno življenje in predanost Marijinemu CL" 
ščenju. Zato je tudi v semen, ustanovil Marijin0 

družbo in v njej celo vrsto »odsekov« (literarn1' 
vzhodni, misijonski itd.), ki so se razvili v P0' 
membne študijske krožke. Ciani krožkov so imc' 
li tedenske sestanke, razpravljali, sestavljali PrC' 
davanja, ki so jih nato podajali na mesečnih shO' 
dih vseh kongreganistov. C-ovo vzgojiteljsko de 
lo se je po teh gojencih pretakalo med vse Prl 

morsko ljudstvo. C. je napisal več člankov 
ZbsvP, Bogoljubu, KolGMD in izdal Obredna 

Marijinih družb, Gorica 1927. V rkp je kronik* 
štomaške Mar. družbe (Žpk arh. v Crničah). "' 
je imenovan med papeške častne komornike. NJ4- 
gova zamisel je bila Lurška votlina (kapela) 
vrtovih mal. semen, v Gor. in dograjena nje*111 

v spomenik 1953. 

Prim.:   NadškAGor.,   arhivalijc;   ZbsvP   (Pol^g 

zgoraj navedenega) 1921, 87, 99, 115, 211, 213; 1^-' 
št. 5, 6 in 8; št. 6, 7; 1924, 28, 40, 69, 92;  1925, •£' 
64; Bogoljub 1924, 127, 184, 212, 232; 1925, 42, 2U'' 
NašC   1925, 226;  Vijolica   1959,   julij;   Kjuder 4'-,' 
KolGMD 1925, 127; 1960, 152 s si.; KatG 1975, H-8'' 
KolGMD 1976, 93. v 

R. >• 

CIGOJ Štefan, politični delavec, poslanec, r- 
marca 1935 v Solkanu. Diplomiral na Visoki š* 

31- 
ioli 
de- za politične vede. Clan ZKJ od 1955. Politični 

lavec od 1958, sekretar komiteja občinske kont 
renče   ZK   Nova   Gorica   (1964).   Clan   CK   ZM 
1958-1962. Za člana CK ZKS i/.bran leta 1965. °^ 
leta 1970 je član stalnega dela Republiške konfe- 

rence ZKS in član komisije CK ZKS za tnd 
rodna in politična vprašanja in zveze z drug 
komunističnimi partijami. 

Prim.: Kojeko 2, 147. 

:dn»' 
ini' 

• 

CIGOJ-KUščER   Danica   Slavlca,   slikarka-sa"1^ 
uka, r. 22.  marca  1923 v  Kamnjah. Oče An'""' 
slikar-samouk (gl. čl.), mati Marija Makovec- 

vela je v Trbižu in Mrbu, med vojno v Lj-. n' 
v  Trstu.  Po  sept.   1943  v  Vipavskem  Križu; 

to"' 
t* 

poučevala na osn. š., bila nekaj časa v. d. tajn 

N00  za Vipavski  Križ.  Od  1946  na  Zavodu 

tU 

• 

To'' 
socialno zavarovanje v Ajdovščini, od 1957 v 

minu. Upokojena 1974. S slikanjem se ukvarJ',j 
od osnovnošolskih let dalje. Prvi pouk ji Ie . v 

oče.   Bila   je   članica   Kluba   slikarjev-amaterJ 

»Nikolaj Pirnat« v Novi Gorici, v okrilju katC 
je  tudi razstavljala (skupinsko), prav  tako 
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••1 v Tolminu; tu tudi trikrat samostojno. En- 
rat tudi v okviru iger članov socialnega zavaro- 
anKi. Slika akvarele, olja, tempere. Največkrat 
Podablja pokrajine, tudi tihožitja in cvetje. Več- 
rat je pomagala tudi očetu (gl. čl.). Zastopana 

J° v galeriji na Kromberškem gradu. 

ini/'"'-' Likovna ra/stava v Novi Gorici 7-12 dec. 
d/ 'katalog /. uvodom Emila Smoleta I, / repro- 
IK 

ci'° in biogralskimi podatki; I Marta Filli - 
ka Gerželj I Im: D.C.-K. ra/.stavlja v Tolminu, 

n-imN 1971, 12, 7; •. Pagon-Ogarev, Tolminski 
:"karji ljubitelji prirode, PDk 1976, 218, 5; oseb- 
•| Podatki. 

Brj. 

JAK Alojz, avtor diramskih, predvsem ljudskih 
jH režiser, r. na Kontovelu 20. jun. 1903, očetu 

naelu, delavcu, in materi Mariji Stare, branjev- 
Pr' Rusem mostu v Trstu. Osn. š. na Prošeku, 

°brtno  mehansko v Trstu;   1933 opravil  na  trž. 
^lekturi izpit za vodiča in tolmača v šestih je- 
_'n. Delal  je kot mehanik pri trž. Lloydu, pri 

•   vodovodu,   tehnični   uradnik   v   ladjedelnici 
c>da  v  Margheri  in  bil  deset  let  profesor za 
aktično mehaniko na ni/ji  industrijski šoli v 

lru in na Opčinah. 1947 je napisal v kontovel- 
0rri narečju komedije: Pošast, Künsten brivec, 
ria;  194g dramo v 4 dej. Neurje, ki je istega 

eta  izhajala  v  PDk;   1948  igro  v  narečju  Naši 
grahi na radio. Za spevoigro Lojtrca je C.  1950 

snoval in napisal scenarij ter spevoigro režiral; 
giovali so še Viktor Cermelj, ki je zbral 62 

'del  starih  ljudskih  pesmi, orkester in zbor 
D*] 

sta pripravila Adi Dancv in Milko Cibic. C. je 
u   napisal   cnodejanko   Sol,   1953   dvodejanko 

adruw, 1960 cnodejanko Plastika in 1965 enode- 
nko Iznajdba; iz 1967 je dvodejanka Slana voda. 

so bile večkrat  uprizorjene na odrih in  š. 
cditvah, večina tudi na trž. radiu. C. je več 

•ger 
Mi,i 

reziral,   med   njimi   Linhartovo   Županovo 
ck0| Finžgarjevega Divjega lovca in Cigane F. 
Clnskega. Nekaj iger pa je prelil v kontovel- 

kü narečje. 

l9to""-; Vprašalna pola;  PDk   julij   1968 in  julij 
oy: KolGMD 1975, 134 

Har. 

ClPci 
v Spa- 
rst 
tor 

Jakob (Jakov), glasbenik, dirigent, r.  1901 
•tu, u. 1975 v Mrbu. Družina se je preselila 

>n C. se  je šolal  na glasbenem konserva- 
.   I|u Tartini ter 1921 diplomiral i/ violine. Nato 
Stli,!:.    . 1••1  kompozicijo  pri   Illersbergu  in  1925 do- 
S'Ud 

,        studije. Že od  1919 dalje  je v opernem or- 
ru igral kot violinist, po diplomi pa se je ra- 

je posvetil violi. 1924 je Dudovič, prvi violist oper- 
nega orkestra, zapustil svoje mesto in C. je po- 
stal prvi violist pri orkestru in kot tak prepoto- 
val in gostoval po Italiji. Kot strumentalist je 
sodeloval pri raznih orkestrih, v trž. gledališču 
Verdi, na ladjah Vulcania in Saturnia, po kavar- 
nah in v gledališču Rossetti. Po končanem štu- 
diju kompozicije se je oprijel dirigiranja in vodil 
lasten orkester, s katerim je stalno potoval do 
izbruha vojne 1940, ko je bil vpoklican. Radio 
Trst je 1943 ustanovil svoj simfonični orkester, 
ki se je kmalu nato preimenoval v Tržaški fil- 
harmonični orkester. Marjan Kozina je dosegel, 
da se je avg. 1945 celotni orkester preselil sprva 
v Zgb in zatem v Lj.. Orkester, pri katerem so 
sodelovali C, Pavel Jankovič, Marjan Kozina, 
Just Kapun, je nastopal po raznih jsl. mestih 
in vzbujal zanimanje za Trst. C. je 1947 nastopil 
službo na lj. radiu in v letih 1948-1955 vodil lj. 
lilharmonični orkester. Nato je odšel k operi v 
Mrb., kjer je bil do 1969 ravnatelj, pozneje pa 
samo glasbenik. 

Prim.- Razgovor z dirigentom J. C, KL 1951-52, 
3, 35-6 s si.; Jakov Cipci, KL 1953-54, 111 s si; 
Jložel Flistrovičl, Umetniški jubilej J.-a C.-ja, 
Delo 1959, 225 s si.; Dušan Mevlja, Temperament 
in poezija za pultom, 7 dni, 49, 11; Jakov Cipci - 
vso srečo!, Večer 1961, 246; Miran Sattler, J. C , 
Dnevnik 1968, 314, 3 s si.; B. L. I Borut Loparnikl, 
Moistrovo petdesetletno prizadevanje, Delo 1969, 
341, 5; Dušan Mevlja, Petdeset let umetniškega 
dela J -a C.-a, GL Mrb. 1968-70, 7, 260-62 s si.; isti, 
Pol stoletja življenja za glasbo, Večer 1969, 280; 
Ivan Kranjčič, Čarobna dirigentska palica J.-a 
C.-a. GL Mrb. 1969-70, 8, 284-6 s si.; Kojeko 2, 148; 
vb I Vlado Golobi, 70 let J.-a C.-a, Večer 1971, 
246 s si.; D. M. I Dušan Mevlja!, J. C, sedemdeset- 
letnik, GL Mrb. 1971-72, 3, 60 s si.; MSE I, 273; 
Tov 1946, 1. 

Sah 

CIPERLA Filip, kamnosek, r. verjetno proti kon- 
cu 18. stol., u. po 1830. Neznana sta kraj in let- 
nica tako rojstva kakor smrti. Kot rojak z Go- 
riškega ali morda iz same Gor. se je sam pod- 
pisal. Poznamo eno samo njegovo delo, in sicer 
nagrobni spomenik Aloisu in Katharini Kuhnel 
na pokopališču ob podružni cerkvi sv. Jožefa na 
Žalah v Kamniku iz 1830. Nagrobnik sestoji iz 
više stoječe urne, ovite s kačo, ki se sama grize 
v rep, spodaj pa je v reliefu izdelana pokrajina 
s piramido in odbitim stebrom ter zahajajočim 
soncem. V pokrajini le/i bradat genij smrti, s 
krili, koso, ob njem peščena ura. Ob napisu na 
levi in desni navzdol obrnjene goreče bakle. Pod 
napisom prekrižani kosti z mrtvaško glavo. Na 



CIVIDINI 190 

reliefu    podpis:    Philippus    Cipolla,    goritiensis 
sculpsit. 

Prim.' Stelo, Politični okraj  Kamnik, Lj.  1929; 
Mescsnel, ZUZ 1926, 60-4. Brj. 

CIVIDINI Rudolf, inženir gozdarstva, r. 12. maja 
1917 v Trstu. Osn. š. končal 1927 v Srpskih Mo- 
ravicah, maturiral na II. moški realni gimn. v 
Zgbu, diplomiral 1941 na Poljoprivredno-šumar- 
ski lakulteti v Zgbu. Služboval je na Direkciji 
banovinskih šuma na Sušaku (1941), na Direkci|i 
državnih šuma v Gospiću (1941), od 1941-45 na ka- 
tedri za dendrometrijo Poljoprivredno-šumarske 
fakultete v Zgbu, od 1945-46 pri Goransko-primor- 
ski industriji drveta v Delnicah, od 1946 pa je v 
Lj. na Inštitutu /a gozdno in lesno gospodarstvo 
LRS. Izpopolnjeval se je in študijsko delal tako 
doma kakor v tujini (Bundesanstalt für Forst- 
und Holzwirtschaft v Reinbecku in na Tehniški 
visoki šoli v Stuttgartu, za sušenje lesa, 1953). 
Udeležil se je strokovnih kongresov v Konstanzu 
(1953) in v Bad Homburgu (1954). Poučeval je na 
Nižji gozdarski š. v Lj., na normirskih tečajih, ki 
jih je prirejalo Ministrstvo za gozdarstvo in les- 
no industrijo (1948, 1949), bil je zunanji sodelavec 
Slovenijaprojekta, Industrijskega biroja, Ventila- 
torja predvsem na področju sušenja lesa, mehan- 
ske predelave lesa in toplotne obdelave lesa. De- 
loval je v okviru Društva inženirjev in tehnikov, 
veliko predaval, sodeloval s tujimi eksperti za 
lesno industrijo na področju Slov. in Hrv. Kot 
predavatelj predmetov Mehanska predelava lesa, 
Tehnologija lesa, Sušenje in parjenje lesa je na- 
pisal tudi strokovna in znanstvena dela s tega 
področja. S sodelovanjem Miroslava Pristerja je 
napisal: Prispevek k racionalizaciji dela s krožni- 
mi žagami, Lj. 1949; Tehnika vpenjanja žagnih 
listov v jarem, Lj. 1950; Brušenje in nega žagnih 
listov; Kinematika jarmenika in razporejanje 
Žagnih listov v jarem. Z Maksom Wraberjem je 
sestavil pregled Gozdarski institut Slovenije v 
letih 1947 do 1949, Lj. 1950. S prispevki je sodelo- 
val v strokovnih revijah Šumarski list (Zgb), 
Les (Lj.), Izvestja Gozdarskega instituta (Lj.). 

Prim.:  Objave  univerze v Ljubljani,  št.  1, Lj. 
1955, 13-15. 

Brj. 

CLAPSCHE gl. KLAPSE 

CLARICINI   Alessandro  Filippo  Ferdinando  de, 
pravnik, zgodovinar, goriški župan, sin Jožefa in 
Elisabette de Finetti, r. v Versi 27. jan. 1811, u. v 

Gor. 12. avg. 1880. Izhaja iz znane plemiške dru- 
žine de Claricini  i/.  Bologne,  ki  se je ok.  1• 
preselila (Boniatole de Claricini) v Čedad. Študi- 
ral  je pravo na Dunaju, nato služboval na sou 
nijah v Gor. in Trevisu.  1850 se je vrnil v Gol"-' 
kjer je začel opravljati službo okrajnega sodn 
ka. 1857 je bil izvoljen za preds. mestne pretuf ' 
nato je postal sodnijski svetnik. Bil je občins 
svetovalec že od ustanovitve prvega odbora (l*-1 [' 
1852-1853  je brezplačno poučeval  na gor. realk'- 
Bil  je  preds.  »Kmetijske  družbe  goriške«  (!• 
Società agraria in Gorizia) v letih 1862-1869 in na- 
to od 1869 do 1873 gor. župan. Kot preds. KmeW' 
ske družbe je na odborovi seji 28. maja 1863 Prc , 
lagal, da bi se poleg it. družbenega glasila »A  _ 
e memorie« tiskal tudi podoben slov. list »Um 
gospodar«. List je urejal Andrej Marušič (od J   ' 
1863 do dec. 1865) in velja za prvi slovenski časni' 
na Goriškem (ako ne štejemo edine številke 
riškega oglednika z jan. 1862). Objavil je več ra 
prav o kmetijstvu, predvsem o sviloreji in sp1 

še   nekaj   drugih   del:   Conversione   dell'israe 

sordo-muto  Giacomo   Morpurgo  di  Gorizia bat- 

tezzato sotto il nome di Stefano Morpurgo ( 
rizia 1859); Antico inginocchiatoio Aquileiese ( 
rizia 1879). Njegovo najvažnejše delo je Gori 
nelle sue istituzioni e nella sua azienda conuiH 
durante il triennio 1869-1871 (Gorizia 1873). V r•j 
je ostala njegova Autobiografia kakor tudi c 

vrsta pesniških in dramskih del. Iz njegove 
za- 
ivi' 

puščine je Franc Ksaver Zimmermann ob) 
spis o dr. Francu Leopoldu Savio, kateremu 

tudi Matija Čop napisal nekaj pisem. 

Prim.: Francesco Schröder, Repertorio £••••%•- 
gico delle famiglie confermate nobili e dei     1• nonni e ""-*     i0. 
lari nobili  esistenti  nelle province venete, ",Ty 

-40;    Domovina 
  0     3;   L'Eco  del  L.^.^.v   - 
Vili.);  Ludwig Schiwitz von  Schiwizhoffcn. - j 

gna   1972,   I,   239-40;    Domovina" 1889   (2. VU1]' 
Czoernig   1873,  663;   L'Eco  del  Litorale   1880 V 

Adel  in  den  Matriken  der Grafschalt GÖrz u 

Gradisca,   Gorz   1904;   Franz   Ks.   Zimmerman ' 
Über die Gor/er Landrate dr. Franz Savioi u-    • 

Franz Leopold Savio, Gorz 1912;  B. Marušič.    ^ 
stoletnici Umnega gospodarja v JKol 1963, 209-i 

CLIGNON Alojzij gl. KLINJON Alojzij 

CLODIG gl. KLODIC 

COBENZL (tudi COBENTZL, KOBENCL), Plt,lT\ 
prv" 

c. Je ška družina.  Izhaja s  Koroškega,  kjer se 
omenja v 13. stol. (1209 in 1272). Frizelinus ^; ' 

1 ii^ imel   pusestva  na  Koroškem.  Po  krašike• 
skem izročilu, ki seveda ni zgodovinsko do* 
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n°. je družina C   i/.šla iz trdne kmečke družine 
v Volčjem gradu  na dolunjem  Krasu (gl. Mah- 
n,c). Prvi C, omenjen na Goriškem, je bil Kri- 
'°f pl. Proseški (von Prosecco). Ob izbruhu be- 
eske  vojne   je  bil   poveljnik  gradu   Štanjel  na 

Krasu do 1508, ko se je moral vdati. S poroko z 
••>• iz rodu grolov Logarjev (Lueger) si  je pri- 

obi,[  grac[   Prediamo pri   Postojni.  Njegova  si- 

nova  Ulrik  in  Janez  sta   1572  dobila  gospostvo 
Kopriva, že prej (1564) sta postala barona. Isto 
'° je Janez  postal   gor.  patricij.  Janez   je  bil 
ari nemškega viteškega reda in kom tur v Prece- 

do (1574). živel je v Lj., v Gradcu in v Dunaj- 
'Kem  Novem  mestu.  Bil   je med  važnejšimi dr- 
•avniki svojega časa:   nadvojvodov  tajnik  (1562) 

vieekancler  (1567),  nadvojvodov -komisar  pni 
Urejanju gor. meje (1570), od 1571 do 1573 cosar- 
skl Poslanik  v Rimu, od  1576 do  1581  poslanik 
Ce&arjev Maksimilijana II. in Rudolfa II. v Mo 

Vl Pri Ivanu II., potem pooblaščeni zastopnik 
'   raznih državnih zborih, končno nadvojvodov 

dv°rni  kancler, glavar v Gradiški (1590)  in dež. 
Slavar na  Kranjskom  (1582).  Nadvojvodu  Karlu 
Ie Predlagal za lj. škofa Konrada Glušiča, župni- 
.a v Koiminu (1570).  Na koncu Travnika v Gor. 
"-' dal sezidati palačo (1587), ki je tedaj bila naj- 

Psa v mestu; poaneje je prešla v last Avguština 
<JeIlija (gl. čl.), ta pa  jo je daroval za stano- 
n'c gor.  nadškofom.  Umrl   je v  Regcnsburgu 

m,*l zasedanjem drž. zbora (1594). - Filip C, UI- 
°^ &in,  je bij vicedom na Kranjskem in dež. 

namcstnik v Gor. (1608). - Rafael C. je bil jezuit; 
'K°  si   je  prizadeval   za  ustanovitev  prve   je- 

^itsko hiše v Gor. (1617). - Janez Filip C, r. v 
r-  1635,  ki   je bil  najbrž vnuk  Ulrika  C.,   je 
••••   s   svojim   bratom   Jakobom  Ludovikom 

°stal drž. grof (1675). Bil   je dež. namestnik v 
r- (1671), glavar v Trstu (1673) in dež. glavar v 

j °r- (od 1697 do smrti 1712). - Janez Gašper, sin 
neza Filipa, r.  1664,  je bil  dež. glavar v Gor. 

.   '•) in dež. glavar na Kranjskem  (1714);   imel 
se druga visoka drž. mesta; umrl je v Gradcu 174-,   . 
c- Njegov brat Ferdinand Leopold  je bil stol- 

Prošt  v  Lj.  Drugi  brat  Ludovik Grundaker, 
arski komornik, je imel dva sinova. Prvi, Ja- 

j16* Karel Filip, r. v Lj. 21. jul. 1712, je bil v prvih 
'(-•tih 
raz, 
ščen 

vlade  cesarice  Marije  Terezije  poslanik  v 
nih  nemških  državah.   1753   je  postal poobla- 

1 minister za upravo tistega dela Holandske, 

20, 
10 sPadal pod Habsburžane. Umrl je v Bruslju 
lan. 1770. Izkazal se je kot dober upravnik, 

'rnal se je za gospodarsko obnovo dežele in 

za razvoj kulture. V Bruslju je ustanovil akade- 
mijo znanosti. Francoski pisatelj Montesquieu, 
avtor znanega dela Esprit des lois, se je v pismu 
abbéju de Guasco z dne 26. dec. 1753 zelo po- 
hvalno izrazil o njem. - Njegov brat Gvido, r. v 
Lj. 14. jan. 1716, u. v Gor. 12. okt. 1797, je po- 
memben, ker je v Gor. pomagal ustanovita »Ac- 
cademia degli Arcadi romano-son/.iaci« (1780). 
Clan te akademije je bil tudi slov. pisatelj Jurij 
Japelj, prevajalec sv. pisma. Janez Karel Filip je 
imel deset otrok. Najstarejši izmed njih Ludovik 
Filip, r. v Bruslju 21. nov. 1753, u. na Dunaju 23. 
febr. 1809, je bil diplomat, od 1779 do 1795 posla- 
nik v Peterburgu. Tam je pisal francoske veselo- 
igre za carsko poletno gledališče Ermitage. Dne 
17. okt. 1797 je podpisal mir v Campoformiu; ne- 
kaj časa je bil predstojnik zunanjega ministr- 
stva. 1798 je bil zopet poslanik v Peterburgu. Ta- 
krat se mu je posrečilo pridobiti Rusijo '/a zvezo 
proti Franciji. Pozneje je kot drž. minister in 
podkanolor vodil posle vse države. Dne 9. febr. 
1801 je podpisal mir v Luneville. - Gvidonov sin 
Janez Filip, r. v Lj. 28. maja 1741, je služil pod 
vodstvom svojega strica Janeza Karla Filipa na 
Holandskem. Ccvsarica Marija Terezija ga je že 
1767 imenovala za namestmega predsednika fi- 
nančnega sveta v Bruslju. Potem ga je poklicala 
na Dunaj in mu dala nalogo, naj uredi upravo 
uži Iranskega davka. 1777 je spremljal Jožefa II. 
v Francijo. Ker je njegov bratranec Ludovik Fi- 
lip nenadno zbolel, so poslali njega na mirovino 
konferenco v Tešin (1779). Ob tisti priložnosti je 
izšla v Gor. njemu na čast zbirka pesmi »Raccol- 
ta di composizioni e di poesie italiane, latine, 
francesi, friulane, tedesche, Gragnoline, inglesi, 
greche ed ebraiche fatta in occasione che Sua 
Eccellenza il signore Giovanni Filippo S.R.I. Con- 
te di Cobenzel etc.«, v kateni sta bili tudi dve 
slovenski odi: eno je napisal Jurij Japelj, a se 
ni podpisal, drugo pa Andrej Lavrin, župnik v 
Šempetru pri Gor. Lavrin, ki pravi, da govori v 

imenu »Slavencev«, ima C. za Slovenca. »Mi se 

le časti vesel'mo visoke maš'ga Slavonca« in prosi 

slavi jenca »per toikanj delih nikar pozabit Tvojih 

Slavencev«. V Tesimi se je tako uveljavil, da je 

bil ob povratku imenovan za vicekanclerja. Ob 

izbruhu nemirov v Brabantu 1789 so ga poslali 

tja, da bi začel pogajanja, a ni uspel. V okt. 1795 
je podpisal pogodbo z Anglijo in Rusijo in 1797 

je bil eden cesarskih zastopnikov pri -pogajanjih 

z Napoleonom Boiiapartcjcm. Nato je bil 1801 

imenovan za poslanika v Parizu, a ni imel veliko 
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uspeha. Ob začetku move vojno 1805 se je vrnil 
na Dunaj. Po sklopu miru v Schonbruntiu ga je 
Napoleon 15. okt. 1809 poklical k sobi in dobil od 
njoga podatke o prebivalcih ilirskih provinc. Ja- 
nez Filip je umrl na Dunaju 30. avg. 1810; bil je 
zadnji svojega rodu. Vsa svoja posestva je zapu- 
stil nečaku grofu Mihaelu Coroniniju. 

Prim.: SBL I, 83; SematGor 1845, 12 in 16; Mo- 
relli pass., zlasti III, 317-28 in 349; IV, 308; 
Czoernig 1873, 767-770, 933; A. Mahnič, Kako je 
oče Kobencelj na Dunaj kraški sir nosil, Kres 
1882, 409-417; Wurzbach II, 389 s si.; I. Prijatelj, 
Slovenščina pod Napoleonom, Veda 1911, 128-29; 
Gruden IV, 658 in 661 (s si. Janeza C. s Prošeka); 
NašC 1928, 184-85; Kidrič, Zgod. 198; Simoniti, 30; 
KolclcMD  1952, 115-16. 

K-n 

COCEANI Romeo (Kocjančič Romej), akadem. 
ski slikar, r. 26. jun. 1905 v Trstu, u. 23. jan. 1956 
v Gor. Njegova družina izvira iz biljanske fare, 
oče Alojz, mati Josipina Sfiligoj. Dovršil je pet 
razr. realke v Lj., dvoletno trg. šolo v Trstu 
(1923-25), diplomiral na Akademiji v Benetkah 
(1941). Poučeval je risanje na sred. š. v Gor. 
(1945-47), na slov. učit. in liceju v Gor. (1947-53), 
na sred. š. I. Cankar v Trstu (1953-55), zgod. 
umetnosti na liceju v Gor. (1955-56). Razstavljal 
je v Bocnu (1942), v Trstu prvič na skupinski 
razstavi »Cvetlic«, drugič na skup, razst. pod ge- 
slom »Mati« (1944), v Gor. (1946), v Trstu skupaj 
z R. Saksido (1947), v Gor. (1948), v Krminu (1950), 
s furlanskimi umet. v Vidmu (1951), s Furlani v 
Gor. (1952), sam v Milanu (1953) in še kje. Nje- 
gova umetnost teži k poznemu impresionizmu. 
Bil je tih, skromen človek, slabo je slišal, zato 
se je umikal javnosti. Bil je znan v it. kro- 
gih kot slovenskih. Njegovo Nevihto (last prof. 
M. Jevnikar) so prinesle kot prilogo LitV febr. 
1956. 

Prim.: J. Peterlin, Naša slikarska priloga, Ro- 
mej Kocjančič: Nevihta LitV 1955/56, 4, 120-190; 
razstavni katalogi, posebno milanski 1953; Razgl 
1947, 2, 90. 

Jem. 

COCOLIN Pietro, štirinajsti gor. nadškof, r. 2. 
avg. 1920 v vasi Saciletto pri Cervignanu v Fur- 
lani j i. Oče Franc, kmet, Mati Eliza Ceppelotti. 
Osn. š. v vasi Perteole, gimn. in licej v malem 
semen. (1932-40) in bogoslovje v Gor. Posv. 3. jun. 
1944. Kpl. v Krminu (1944-51); nato žpk v Ter/o 
di Aqiiileia (1951-55), žpk in dekan v Ogleju (1955- 
66). Nadškol Pangrazio ga je premestil za nad- 
župnika    in    dekana    v    Monfalcone    (Tržič)    in 

imenoval za častnega kanonika gor. stoln. ka- 
pitlja (1966). Po premestitvi gor. nadšk. Pangrazia 
v rimsko predmestno škofijo Porto e S. Rulina 
je papež Pavel VI. 26. jun. 1967 imenoval C-a za 
novega gor. nadškofa in metropolita. Škofovsko 
posvočenje je prejel 3. sept, v oglejski bazilik1 

in bil slovesno umeščen v Gor. 24. sept. Prvo 
uradno srečanje s slov. verniki je bilo na pra- 
znik Kr. Kralja (20. okt. 1967) pri Sv. Ignaciju in 
nato pri pozdravni akademiji v Kat. domu. C.-ovO 

škofovanje poteka v pokoncilski dobi, ko se P0' 
stavljajo zahteve po posodobitvi cerkvenih struk- 
tur in verskega življenja. Zato si je C. postavil v 
program, da vzpostavi dialog z vsemi, da v vseli 
vzbudi zavest, da so sami živa Cerkev, dolžni so- 
delovati pri evangelizaciji sveta in biti pričevalci 
Kristusovega odrešilnega dela. V prizadevanj 
za tako osveščenje sklicuje na posvete zbor ško- 
fijske duhovščine in redovnikov; ustanovil Ie 

škofijski duhovniški svet (1969), izdelal večletne 
pastoralne načrte. V snovanju je škofijski pa- 
storalni svet, v katerem bodo poleg duhovnikov 
tudi številni laiki; ta bo v bodočnosti osrednji 
škofijski organ. Prav tako se snujejo na župnijski 
osnovi krajevni pastoralni sveti. Vsa cerkvena 
in verska dejavnost bo tako imela izrazito pasto- 
ralni značaj in temeljila na »božjem ljudstvu«- 
Za slov. vernike v Gor. je 1972 ustanovil osebno 
duhovnijo tkim. Slovensko pastoralno središče 
lastnim žpk in kpl. Podobno je krminskim Slo- 
vencem dodelil posebnega slov. duhovnika s cer- 
kvijo na Subidi (1973). Po odstopu trž. škofa An- 
tona Santina je papež Pavel VI. dne 23. jun. 19'5 

imenoval C-a za ap. administratorja trž. školiJe' 

Prim.:   NadškAGor,   akti,   šematizmi;   Folit"11' 
Gor, pass.; KoIGMD 1968, 30 s si.;  1976, 33 s si- 

R.K- 

CODELLI DE FAHNENFELD, plemiška družina, 

izpričana 1277 s prvotnim nazivom Covel ali C& 
dol, ko je Martin Covel, francoski vojak, zapus" 
svoj grad v Milanu sinu. Potomec Andrej CodeU'' 
sin Avguština  in Suzane Frazoni, se je ok.  1" 
presolil iz Borgama v Gor. in si kupil pri Sv. R°" 
ku   hišo.   Imol  je  pot   sinov:   Pavla,  Dominik3' 
Ivana,  Petra   in  Lovrenca.   Ker  so zadnji   trlJC 

bratje padli  kot  junaški častniki v armadi F<- 
dinanda IL, sta bila Pavel in Dominik dvigni*-41 

v  plemski  stan z naslovom  »Fahneinfold«  0" '^ 
Tudi cesar Leopold   je potrdil  plemiške nasi* 
(baron) raznim C. Dominikova sinova Poter .An'0^ 
in Avguštin sta začetnika ljubljanske in gori»'' 
veje C. Peter Anton je študiral v Clcu montan1 
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•"'tko, razvil na Koroškem jeklarsko industri ja 
n se zelo bogat naselil v Lj. Tu se brž uveljavil 
°l trgovec in veleposestnik. Sprejet   je bil med 

koroško (1696)  in  kranjsko (1700) plemstvo. Ker 
"' imel otrok, je svoje premoženje zapustil ne- 
aku Avguštinu. Peter Anton je zaslužen za slov. 
'ovslvo, ker je kot velikodušen mecen založil 
v- zvezek pridig Janeza Svctokriškega »Sacrum 

Pr°niptuarium«   (Sveti   priročnik,   Lj.   1700).   Ta 
,vez.ek  je njemu posvečen. Brat Avguštin je bil 
-uravnik v Gorici;  poročil se je s Katarino Cri- 
°'olutli. živela sta v veliki  revščini. Njun sin 

*v8uštin, r. 3. apr. 1683 v Gor., u. 20. jul. 1749 v 
, •'• ter pokopan v naelšk. kapeli v Gor.,  katero 
Je 

Bor. 
s'an. 
vzü 

sam zgradil, se je proslavil kot soustanovitelj 
nadškofije. Karel VI. ga je dvignil v plem. 
cesarica Marija Terezija pa ga  je 1749 po- 

'Snila   med   nemške  barone  z  naslovom   »de 
ahnenleld«. V zakonu z grofico Marjano Candi- 

lc imel dva sinova: Antona, ponovnega začet- 
'ka lj. vcje Q    tLM- Franca. Ko je Avguštin po- 

toval stričevo imetje v Lj., je bil eden najbo- 
L']ših na Slovenskem ón se je posvetil dobro- 

^nosti. Pri frančiškanih v Lj, je zgradil marmo- 
^    oltar in v stolnici ustanovil bogat kanonikat. 

"i  omogočil  ustanovitev  gor.  nadškofije,   je 
stanovanje  bodočega  nadškofa   1747  daroval 
vkar  kupljeno  Cobenolovo palačo,  kateri   je 

Zldal kapelo Najdenja sv.  Križa,  ter obširno 
""J išče. Osnoval je tudi nadškofovo nadarbino 
crn, da je prvotno Gullinovo (gl. čl.) glavnico 

0,T|nožil z zneskom 40.000 florintov. S podobnim 
žrtask, 
"i d 
dol, 

°rn 40.000 florintov je ustanovil še prosti jo 
Va  kanonikata, za  stanovanje  prosta pa  je 

' naklonila pravico, da predlaga, kdo naj bo 
fcor. nadškof, in mu hkrati podelila patro- 

-»ko pravico -nad prosti jo v Gor. in župnijo v 

n't '' '••0 da bi lahko imenoval prošle in žup- 
^e v Moši.  In  tako  je C.  izbral  grofa  Karla 
„    a°'a Attemsa najprej za ap. vikarja v Gor. in 

v \• Za lT>'rv°Sa Sor. nadškofa. Kupil je gospostvo 
,     °si in zgradil v gradu kapelo z oltarjem Vne- 

°vzet,> 
n     w(-. dragoceno umetniško delo. Ta oltar  je 

daroval gor. stolnici (sedanji oltar Najsve- 
^   tvSa). Postavil je še Marijin oltar pri Sv. Igna- 

?      
v Gor., vodnjak na vrtu o. kapucinov. C. je 
Zün tudi za slov. kulturno in slovstveno zgo- 

°> ker je denarno podpiral I j. kapucine, da 

'o«li   i/dati  zbirko pridig  p.  Rogerija  »Pal- 

sta 
empvreum«  (Zmagovita nebesa).  Njemu 

ato posvečena oba zvezika pridig; prvi je iz- 

šel 1731 v Celovcu in drugi leta 1743 v Ljubljani. 
Franc C. velja za utemeljitelja veje v Moši in 
Gor. BLI je zelo razsipen. V zakonu z Marjano de 
Conti je imel devet otrok, med njimi prosta 
Petra Antona (gl. čl.) in Avguština. Baron Avgu- 
štin C, uslužben pri carinskem nadzornem uradu 
v Gor., se je poroöil z grofično Pavlino Delmestri 
iz Krmina in imel dva sina: Avguština in Seksta. 
Baron Avguštin C. de Fahnenfeld, stolni prost 
in šolnik, se je r. v Gor. 15. apr. 1807 in pt. u. 23. 
maja 1880. Ord. 19. sept. 1830. Bil je dvorni kpl. 
nadškofa VVallanda (1931-32) in po smrti Luke 
Urbančiča prost stolnega kapitlja v Gor. (1833- 
80). 1841 je postal rektor modroslovmcga učilišča 
(filozofskega zavoda) v Gor. Po njegovem priza- 
devanju sta bili 1848 ustanovljeni na učiliščit 
stolici za slov. in it. jezik v 7. in 8. razr. Kot ka- 
piteljski vikar je 1854 uvedel v gor. bogoslovju 
duh. vaje za duhovnike. Bil je preds. Kmetijske 
družbe. Njegov brat Sekst, poročen z grofično 
Amalijo Beretta, je Imel sina Henrika, ki zdaj 
živi v Moši. 

Prim.: SematGor 1854, 14; Morelli •, 88, 139, 
328; Czoernig 1969, 664, 682, 718. 766; Kociančič, 
Hist. Archici. 109, 160; N 188, 168, 176; Eco 1880, 
27.5.; FoliumGor 1880, 192; J. Lovrenčič, Goriški 
memento, Cas 1921, 65; V. Spreti, Enciclopedia 
storico-nobiliare italiana, Milano 1928, II, 490; 
Gabršček I, 10, 45, 49, 79; Legiša, 287, 291; KatG 
1957, št. 51; Gius Marchetti, Il Friuli, uomini e 
tempi, Udine 1959, 748. 

R. K. 

CODELLI DE FAHNENFELD Peter Anton, baron, 
gor. stolni prost, zgodovinar, pisatelj in drama- 
turg, r. 27. jun. 1754 v Gor. in u. pt. 27. febr. 
1822. Oče grot Franc (Gianfrancesco) C. in mati 
Marjana de Conti. Peter Anton je študiral sprva 
pri Somaskih v Čedadu, nato pri jezuitih v Gor., 
v semen, v Gradiški in spet pri jezuitih v Gor. 
15. sept. 1770 je u. v Gor. prvi prost Peter Anton 
Pollini (1752-1770). Da bi ostala družini bogata 
prostija, sta ga oče Franc in lj. stric Anton pred- 
ložila nadškolu Attemsu in ta ga je brc/ težav 
imenoval za prosta, dasi je imel komaj 16 let. 
Kasneje sta patronatsko pravico nad gor. pro- 
šlijo izvajala izmenoma lj. in gor. veja C. Mladi 
prost je nato izvršil bogoslovne študije v Germa- 
niku v Rimu. Prvo mašo je opravil 15. sept. 1774 
pod okriljem »duhovne matere« cesarice Marije 
Terezije. Brž je nastopil službo inluliranega pro- 
sta in to mesto obdržal 48 let. Bil je član Kme- 
tijske družbe in dejanski ustanovite!] Akademije 
rimsko-soških arkadov (ust. 8. avg.  1780) z ime- 
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nom »Archigenes Beotius«, ker si je kot prvi iz- 
posloval v Rimu naslov »arkada« in posredoval, 
da so si tudi drugi »ustanovitelji« dobili podob- 
ne naslove, »dasi nekateri izmed njih so se ko- 
maj znali podpisati«. Kot razsvetljenec je spo- 
četka odobraval jožefinskc relorme in tudi od- 
stranitev nadškofa Rudolfa Edlinga (gl. čl.), ka- 
sneje pa, ko je bila nadškofija zatrta, je vse to 
glasno obsojal. Ko je Jožef II. zatrl v Gor. bogo- 
slovno semen. (1783) in ust. v Gradcu osrednje 
bogoslovje, so v posameznih školijah ust. nekaka 
»praktična semenišča« in v njih nudili novomaš- 
nikom, ki so se vračali iz. Gradca, pastoralne do- 
polnilne tečaje. C. .je postal ravnatelj tega zavo- 
da. Ves ostali čas pa je porabil za literarno 
ustvarjanje: izdal je pesniške zbirke, prevedel ali 
spisal več dram in veseloiger, izdal več govorov 
in nekrologov in spisal nekaj zgodovinskih del. 
Najpomembnejša je zbirka življenjepisov Gli 
scrii tori friulano-austriaci degli ultimi due .secoli. 

Gorizia 1783 (II. izdaja 1785 in ponatis 1792); 
tretja izd. izšla 1975 kot fotomehanični posnetek 
pri Arnaldo Forni, Ed. Bologna. Nje se poslužu- 
jemo pri navajanju.) V knjigi so življenjepisi tu- 
di slov. osebnosti: Franc Ks. Križman, Jožef 
Cusani, Franc Ks. Galičič, Anton Muznik, Janez 
Svetokriški idr. Med dragocenimi zgodov. podatki 
so tudi površne navedbe, kot npr. o Jožefu Cu- 
saniju (gl. čl.), ki stavijo slovstvene zgodovinarje 
pred prave uganke. 

Prim.' Codelli, Scrittori, 1-12, navedeni viri pri 
rodbini Codelli; Št. Kociančič, rkp. »Sunto del 
Compendio storico della Famiglia Codelli«, 1788 
(Semen, knjižnica); Man/ano, Cenni 62; R. Klinee, 
L'Attuazione della legislazione eecl. di Giuseppe 
II nell'Armi, di Gorizia, Gorizia 1942, 43, 174. 

R. K. 

COIS Mihael, ladjar, brodar in pomorski pod- 
jetnik, živel v 18. stol. Po vsej verjetnosti izhaja 
iz znane ljubljanske rodbine. Že okoli 1720 je bil 
ugledna tržaška osebnost; imel je lasten dom, 
trgovsko hišo, skladišča, pomorsko trgovsko de- 
lovanje, ki je segalo tja do Dubrovnika, južne 
Italije, severne Afrike in preko jadranskih prista- 
nišč v notranjost Primorja ter v avstrijske de- 
žele in gornjo Hrvaško. Kot ladjar je sklepal 
pogoste in pomembne poslovne zadeve. Sodeloval 
je pri gradnji ladij in najrazličnejših vrst jadrnic 
v lržaških ladjedelnicah; kupoval je in trgoval z. 
deleži jadrnic. Kot brodar je znal jadrnice uspe- 
šno izkoriščati v svojih poslih, ki so mu prina- 
šali izredne dobičke. Kupoval in prodajal je plo- 

vila; tako je 1745 prodal svojo jadrnico dubrov- 
niškemu kapitanu B. Tomaševiču. A še isto lct0 

je izdelal sebi novo jadrnico vrste nava. DeleZe 

pa je imel še pri naslednjih treh jadrnicah sku- 
paj z nekaterimi drugimi tržaškimi italijanskim 
in   slovenskimi  podjetniki.  Za  prevoz  trgovski» 
poslov in blaga je najemal tudi tuje ladje, pred- 
vsem   dubrovniških   ladjarjev.   Znano  je,   da  J 
1752 najel  in  zavaroval  celotni  ladijski  in  skia 
diščni prostor dubrovniške jadrnice, ki ji je P° 
veljeval kapitan Franja Glavovič, in je prevaža 
tovore iz Trsta v Neapelj. Akti v dubrovniške1" 
arhivu govore tudi o nekem sporu C-a s kap 
tanom ladje »Madonna del Rosario e San Nico- 
lò«,  Franjom  Kavovičem.  Delovanje  C-a spa" 
v  dobo, ko so  se pomorske sile Benetk  zai-C 
umikati pred gospodarsko premočjo Avstrije, ka 
je bilo posebej občutiti v Primorju. Poleg trg0 

skih poslov pa se je C. ukvarjal tudi z denar» 
mi transakcijami. Izstavljal je pomorska kredi 

na  pisma.  Svoja  sredstva   je vlagal  v  ladjt 
• 

ladjedelništvo,  da   je  lahko  vedno  bolj   razvil» 
posredniško trgovino z lesom, gradbenim leso   • 

končnimi   izdelki,  železom   in  železnimi  izd0 

kožami, tobakom itd. 

Plim.: Josip  Luetic,  M. C,  pomemben  tržas> 
pomorski podjetnik, PDk 1965, 245. : 

COLBAC(C)HIN(I), z.vonarska rodbina, po rodu 

iz Padove. Znana sta brata Romano in Giovan • 
Zvonovi iz njihove livarne so znani v Gorici P 
uršulinkah (1816), 6 stotov težak za Slivje {•[' 
376 kg težak za Podmelec (1828), za Kastav ma1""' 
ši zvon (61 kg), 1829, za Kamnje, težak 590 •• 

1841. 

Prim.: Cassar, Arte 85. 
Bri- 

COLJA Srećko, politični 'delavec, -r. 24. sept 
v  Volčjem  gradu   pri   Komnu.  Oče  Alojz   Ie 

1909 

klesar,  mati  Alojzija Žerjal.   1910 se   je dru'j 

bil 
žin.-1 

to)*0 

v os"' 

Ži- 

preselila v Nabrežino, med prvo svetovno 
v Borovnico, kjer je začel Srečko hoditi 
š., dovršil pa jo je po vojni v Nabrežini- Kles <; 

stva se je učil pri podjetju Marangon v Nat» • 
ni, istočasno je obiskoval triletno klesarsko o 

no šolo v Nabrežini in jo dovršil 1923. Po z° 
vojni   je dovršil  še srednji  gospodarski  tcca

]<,j 

i- 
od 

Kopru (1949). Delal  je v Nabrežini. 1925  i e °•1^. 
zaradi  krize v  kamnolom  v Marušiče  pod 
njanom v Istri, kjer je ostal eno leto, pn išel SP1- 
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v Nabrc/ino in ponovno v Istro. 1931 je stopil v 
Kp in 1932 bil član I odoraci je KPI. Ko .so začeli 
"»34 komuniste zapirati, so jo umaknil v Zminj 
Pri Pazinu in tu so ga 8. jun. 1934 /aprii in po- 
stavili v Rimu prod posebno sodišče. Dobil 6 let 
•••••• in ka/.en je prestajal v Castelfranco d'Emi- 
lla- Aprila 1937 so ga pomilostili, toda 10. jun. 
l940 so ga spet zaprli in 1. doc. 1941 obsodili v 
Tr-stu na 16 lot ječo. Zaprl je bil v Castelfranco 
^'Emilia, od 1942 v Sangeminiano. 1944 jo prišel 
lz ječe in se takoj povezal z NOB ter opravljal 
•••••   funkcijo:   bil   jo   sekretar   KPS   in   OF  /a 

r^dnjeprimorsko okrožje in prods, kraškega 
°krožnoga volivnega odbora. Nov. 1944 jo stopil 
v Partizanske vrste in ostal v njih do nov. 1945. 

eta   1945   je  bil   prods.   Enotnih   sindikatov  za 
°no B, 1947 direktor Socialnega zavarovanja za 
ono B, personalni  referent  pri  poverjeništvu v 

Ajdovščini, na ministrstvu za delo LRS, oddelek 
?a Pokojnine v Lj. (1948 nekaj mesecev), inštruk- 

r za socialno zavarovanje v Kopru, član polit- 
blroja KPS za istrsko okrožje, član NOO za Istro 
n Prods, kontrolno komisije /a koprski okraj. Od 
,93l do 1953 je bil član KP, nato NSZ-USI, od 
l960  PSI.  Od   1952   jo  obč.   svetovalec  devinsko- 

abre/inske obč., član glavnega odbora Zveze par- 
,'Zan°v, od 1964 prods. Kraškega vodovoda in član 
'-vršnoga odbora za IV. prometno področje. 1957 

Je naselil v Sesljanu, kjer ima kamnoseško 
avnico, samostojen obrtnik pa je od 1954. Nje- 

se 
del 

<=°vo partizansko ime jo bilo Javornik, v protifa- 
,stični borbi Cesar. 

. firn.: Vprašalna pola: Srečko Colja petdosot- 
^tnik, PDk 24. sept. 1959 s si.; Aula IV; F. Juri- 
li-4""' Partizansko gospodarstvo na Primorskem, 
*opor i975j 75 

Jem. 

OLJA Stojan,  igralec, r. 24.   jun.  1947 v Trstu. 
c° Emil  je bil natakar, mati Antonija Bidovec 

^0sPodinja.  Dovršil   je  znanstveni  licej   Fr.   Pre- 
rcn v Trstu (1968)  in  nato igralsko akademijo 

A
GRFTV v Lj. (1972). Prvič jo nastopil  na odru 

'Petimi  leti  kot  palček v Snegaljčici (opisal  v 
l[V 1964-65,  134:  Palček). Nekaj časa  je sodelu- 

je Pri Prim, dramskem gledališču, od 1974-75 jo 
Oriorarno deloval  v SSG v Trstu, od  1975-76 je 

no angažiran.  Njegove  vidnejše  vloge   Sirat- 
.     'Cankar, Za narodov blagor), prof. Clemente 

4uarzina, Tri četrtine Ume), Fumarola (Bcnede- 
"Košula,  Rizama),  Arčon  (Loskovec,  Dva   hre- 
Va), Stepan Lukin (Gorki, Barbari), Rilovv (Wa- 

dek' lnd,  Pomladno  prebujenje),  Gregor  (Tavčar, 

Igorju ugaja Bach). Sodeluje pri mladinskih 
igrah, na RAITrstA in na lj. televiziji. 

Prim.:  Vprašalna  pola;  časopisna  poročila  ob 
predstavah; GLTrsl 1975 s si. (Tri četrtine lune). 

Jem. 

CORADUZZI   (CARADUZZI)   Ester   Maximiliana, 
r. baronica Bruckenthalska (von Prückenthal, 
Prigonthal) na gradu Suhi (Neuhaus, Neuhausel) 
na Koroškem, se jo 16. 4. 1662 na Suhi poročila z 
baronom Francem Henrikom Coraduzzijem. Žive- 
la je na gradu Koča vas (Hallerstoin) pri Ložu 
in postala po moževi smrti 1667 lastnica dela te- 
ga gradu. Cirkniški župnik Gregor Cervie (Cer- 
vie?) je v svoji slovenski oporoki z dne 26. doc. 
1685 omenil, da je Veliko Dobrote preieu od Moie 
Gnauline Gospe Matere Ester Maximilliane Fraier- 
ze Coradezin Vdoite in se je zavezal, zapustiti ji 
vse svoje premoženje. U. mod 1691 in 1699 nezna- 
nokje. Avtorica najzajetnejše ohranjeno sloven- 
ske korespondenco (27 enot) iz 17. stol.: dopiso- 
vala si je s hčerjo Marijo Izabelo (r. v Ljubljani 
14. 3. 1665), poročeno / baronom Lodovicom An- 
toniom Marenzijem v Trstu. Kritično objavo te 
korespondenco — s pismi Marije Izabele Marenzi 
je vsega 30 enot — pripravljata dr. Jože Koruza 
in Pavlo Morkù, slednji to korespondenco tudi 
hrani. Slučajna najdba te korespondence 1971 
krepi domnevo, da je bila slovenščina že pred 18. 
stol. v rabi kot občovalni jezik tudi pri plemičih. 

Prim.:  Zaliv  1972,  8-20;   M.  Rupel,  Prispevki   k 
prolirclormacijski dobi  . SR 1954, 193. 

-ù 

CORET (CORETTO, a COROT, de CORET) Ni- 
kolaj, tržaški škof, sii-n grofa Antona iz Tridonta, 
sprva oglejski kanonik in zatem prost pri Gospe 
Sveti na Koroškem, je bil eden najbolj vplivnih 
svetovalcev avstrijskega nadvojvode Karla. Tudi 
po C-vem nasvetu je nadvojvoda Karel uspel 
doseči od oglejskega patriarha, da je ustanovil 
v Gor. arhidiakonat (1574). Po smrti trž. škofa 
Hijacinta Frankopana (de Frangipanis) je nad- 
vojvoda predlagal papežu Coreta za trž. škofa; 
papoški odlok imenovanja je z dne 28. febr. 1575. 
Novi tržaški škof jo z močno roko izvajal preno- 
vitvene odloke tridentinskoga cerkv. zbora, od- 
stranjeval razvade, skušal zatreti lutoranstvo. 
Sklical jo školijsko sinodo (1583) in obnovil ško- 
fijsko palačo. Umrl je po 1. marcu 1591. Škof 
Corot ima izredne zaslugo za ustanovitev gor. 
nadškolije. Nadvojvoda Karel ga je poslal v 
Rim   (1580),   da   bi   papežu   obrazložil   nevzdržno 
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versko stanju v avstrijskem delu oglejskega pa- 
triarhata. Nadvojvoda in Ap. sede/, sta leta 1588 
imenovala posebno komisijo, ki so jo sestavljali 
trž. škol Coret, goriški arhidiakon Andrej Nepo- 
kaj in šempetrski žpk Hieronim Catta (gl. čl.), da 
je preučila premoženjsko stanje gor. cerkva in 
predlagala, kako naj se poiščejo sredstva za do- 
tacijo nove škofije. Papež. Sikst V. je poveril 
školu C-LI nalogo, naj izvede vrsto kanoničnih po- 
stopkov in zasliši več osebnosti o položaju v Go- 
rici in podeželju (9. apr. 1588). Ta uradna zasli- 
šanja (gor. arhidiakon A. Nepokaj, šempetrski 
župnik H. Catta, mestni sodnik pl. Ciprijan Co- 
ronini, vojaški poveljnik grol Peler Strassoldo, 
Simon Tavčer iz Štanjela, Sebastian Rebec iz 
Kamen j idr.) vsebujejo dragocene zgodovinske 
podatke o tedanjem mestnem obsegu, družbenem 
sestavu, o govorjenih jezikih (habitatores loqui 
Selavonice, Italica et Germanice promisque; seel 
Italico et Selavonice omnes scire), o duhovnijah, 
cerkvah itd. 

Prim : Doe. Hist. Gor. 29, 34, 266, 272, 277; Lo- 
renzo Tacchiclla, II Card. Agostino Valier e la 
riforma tridentina nella Diocesi di Trieste, Udine 
1974, 63, 157; Kjuder, 568; Gruden VI, 752; 
SematTrst 1954, 7. 

R. K. 

CORONINI, plemiška rodbina langobardskega 
izvora, izhaja iz kraja Berbenno pri Bergamu. V 
listini iz 1168 se v prvo omenja »Johannes de 
Locadello« (Kapiteljski arh. v Bergamu H, fase. 
XV.). »Ser Alexius de Locatellis«, javni notar v 
Bergamu, kraljevski poslanec (missus regius) in 
sodnik, si je 1470 privzel naslov »Corona«, odtod 
ime Coronini. Coroniniji so se proti koncu XV. 
stol. naselili po Furlaniji in v Gorici (1487). »Jo- 
hannes Coroninus lilius ser. Alexii Coronae de 
Locatellis« je imel tri sinove: Ciprijana (1540- 
1610), Orio ja (f 1593-94) in Marsilija (+ 1594), ki 
so začetniki treh družinskih vej: Coronini-Cron- 
berg (kromberška), Coronini-Rubije-Tolmin (tol- 
minska), ki je izumrla 1959, in Coronini-Oelberg 
(Monte Oliveto)-Sempeter (šempetrska). Kromber- 
ška se je pozneje razdelila v kojščansko (začet- 
nik veje je bil RudolI, 1589-1648) in v kromber- 
ško (ter cerovsko), ki jo je ustanovil Rudolfov 
brat Ludvik (1602-53). Cesarski diplomi izdani 17. 
avg. 1630 v Regensburgu in 23. okt. 1687 na Du- 
naju sta uvrstili Coronini je med barone in grofe 
sv. riinsk tesarstva. Cesarski privilegij 1680 je 
naklonil Ludviku C. naslov »Grof in gospod 
Kromberka, Prvačinc, Gradišča, Sv. Roka, Šem- 

pasa, Vitovelj, Ozeljana, Oseka, Smihela, Trnove- 
ga, Lokev in Vogrskega«. C. so bili prišteti med 
gor.   (1604,   1619,   1627),  koroške  (1634,   1682),  šta- 
jerske (1697) in kranjske dež. patricije (1705). Co- 
roniniji so imeli gospostva, gradove in posestva 
širom po Primorski, Koroški, Štajerski in Kranj- 
ski. Posest se  je stalno množila. Tako je Peter 
Anton, ki je že posedoval Rubije, Prvačino, Gra- 
dišče, Villesse v  Furlaniji, gospostva Wembcrg. 
Aichelburg in  Dambschach na Koroškem, kup1' 
1651   od  baronov   Brcunerjev  še  gospostvo  Tol- 
min; Rudolf je 1630 kupil od grofa Ivana FiliPa 

von Thurn  Kojsko. Ko sta izumrli  rodbini Ri- 
batta (1796) in Cobenzl (1810), je njihova dedišči- 
na pripadla Coronini jem (Kanal, Dornberk, Šta- 
njel, Lože, Predjama, Planina, Logatec, Vrhnika. 
Hmeljnik, Steegberg). Skupna posest vseh vej Ie 

po jožefinski koncentraciji zajemala več kot po- 
lovico  poknežene  goriške  grofije.  Številni  član1 

C.  rodbine so dosegli  visoke družbene položaj 
v dež. in drž. merilu: na dvoru, v diplomaciji, 
vojski, v upravi, v Cerkvi. Tu omenjamo le vi«" 
nejše osebnosti, zlasti tiste, ki so imeli kak dele 
pri   zgodovinskem   dogajanju   slov.   ljudstva  n 

Primorskem. 1. Kromberška   veja   se zač- 
ne  s  Ciprijanom,  ki  ga   je  nadvojv.   Ferdinafl 
1596 povzdignil v pilem. stan z družinskim grbom- 
Rodbina je bila 1604 uvrščena med dež. stanove- 
Ivan Marija  (u.  1616)   je bil  poveljnik  trdnjave 
Marano  proti  Benečanom.  Od  Dornberžanov J 
kupil Loko in Stran  (1609). Vladar mu  je tedaj 
podelil sodno pristojnost I. stopnje ter plemič" 
naslov »von Cronberg«. Ivan Marija  je prezida 
grad in naselje Stran si je privzelo ime Kron1 

berk. Kromberški grad je bil obnovljen  1936 • 
ponovno   pozidan   po  zadnji   vojni.   Danes   Ie 

njem Goriški muzej. Ivana Marije najstarejši s1 

Rudolf je 1630 kupil od grofa Ivana Filipa vo«1 

Thurn gospostvo v Kojskem in tako postal za 
četnik stranske kojšča.nske veje C. Bil je povew 
nik v PorpeUu, ces. svetnik  in katastalni korï1' 

sar dež. stanov v Gor. Rudolfov sin Ivan Vince" 
(1628-94),   gor.   glavar   in   ces.   svetnik,  je  usPc 

omejiti   kugo,   ki   je   1682  morila   po  Goriške^ 

Nadvse zaslužen za gor. zgodovinopisje je Ru£l 

C, politik, zgodovinar, pesnik, r. 10. jan. I"1 

Gor. Rudolfu  Petru  in  Elizabeti  Neuhaus, "•   | 

maja  1791   na Dunaju.  Srednje š.  pri jezuitih 

Gor, pravo  na  plein,  akad.  Tcresianum  na v 

naju. Prol. Era/em Fnilicli ga je navdušil za Zfc. 

dovinopisje.  Bil   je ces.  lajni  svetnik, podpre - 

gor. grofije, svetnik pri gor. dež. sodišču. Vod 
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sredi rimsko-soških arkadov, /. imenom »Libanius 
s-n.ssanlcus«, je 1782 /bral na svojem kojščan- 
•skem gradu vse člane »Akademije rimsko-soških 
arkadov<, da so proslavili potovanje papeža Pi ja 

'• sko/i Gor. na Dunaj. Se/idal je cerkev v Koj- 
skum (1764; in izdelal načrt za pot preko Predila 
•• Koroško. Spisal je Tentameli genealogico- 

r°>iologicnm    Comilum    et    Rerum    Goritiae eh 
(W "-'n 1752, 2" 1759), ki velja za prvo znanstveno 
ustavljeno  zgodovino  gor.  grolije.   Izdal  je  še 
v°č   del,   npr.   Bellum   Petriniense,   Misceilaneae 
or Pesniški zbirki Deliciarum ruralium Carmina 

ln Fastorum Goritiensiitm libri III. - Ludvik se 
Jc odlikoval kot vojaški poveljnik in branil trd- 
njavo Tabor. Pridobil si je gospostvo v Cerovem 
ln tako postal  začetnik corovske veje C. Karel 
(1818-1910), ces. svetnik, dež. preds. v Salzburgu, 
8or-  župan   1872-73.   Pisatelj   in   pesnik.   Zakonca 
trnest   in   Ivana   von   Klosenau   sta   imela   sina 
Alfreda (gl. čl.). Alfredov sin Karel (1870-1944) je 

•gradi]   umetniški   park  ob  C.-jevem  dvorcu   na 
Llngrofu. Uveljavil .se je kot izvrsten slikar, zla- 
st'i Pokrajinskih slik. Poročil se je z grofico Olgo 

oslPhalen   von   Fürstenberg.  Od  njunih  otrok 
•••• živita v Goirici grofica Nikoleta in grof VI- 
••••11   zgodovinar,   umetnostni   kritik,   neutrudni 

""atelj pergamen in zgodovinskih listin, ki pri- 
pravlja nadvse temeljito zgodovinsko dolo o Co- 

sici, 2. Tolminska   veja.   Ustanovite!j  je 
Orfeji sjn Janeza Coroninusa. Orfejevi sinovi 

an Peter (gen. in ces. svet.), Pompej (tr/. šikof) 
an Anton (gener. iztirjevalec gor. grolije) so bili 

' Ovzdignjoni v »barone v Prvačini  in na Gradi- 
ču«, Ivan Peter in Ivan Anton sta biila 1626 tudi 
"lesčena   v   gospostvo   Pnvačine   in   Gradišča. 
0tnPej, trž. škof (1631-46), r. v Lj., je študiral v 
'• Prt jezuitih in dokt. v Bologni iz filoz., teol. in 
raVa (1607). Prav tam izdal Assertiones politicae 
e  Republica   (1607).   Služboval   je   kot   stolniški 
°kan v Lj. m postal  1625 Škot  v Pičnu in 1631 

«kor 
(M, 
do' 

v Trstu. V Trstu je ustanovil zastavljalnico 
0ns pietatis). - Družina, ki je že poprej pose- 
dla  Rubije,  Wernberg,  Aichelburg  in  Damb- 
^ach na Koroškem, si je pod Ivanom Petrom 

pobila   1633   v   fevd   še   Villesse.   Njegov   sin 
er Anton je kupil 1651 od baronov Breunerjev 

•stvo in glavarstvo Tolmin z gradom  »Koz- 
8°spo 

rob«, s podložnimi vasmi in hišami, pravica- 
. • ' nižjo in kriminalno sodnostjo. Da bi okre- 

svojo oblast v gospostvu, si je hotel podvreči 
rnskorutarje in ukiniti pravice, ki  jih  je imel 

IAA       
m'nskem čedajski  kapitelj.  Sledil  mu je 

'stoimenski sim Peter Anton. Cesar Leopold 

je tedaj podredil tolminske glavarje goriškim, 
a /oper lo podreditev se je pritožil Petra Aniona 
Min Jakob Anton (u. 1741) in spet dosegel neod- 
visnost Po smrti brala in stricev je Jakob Anton 
/družil v svojih rokah premoženje celotne tol- 
minske ve|c ter bil 1687 (skupaj /. bratranci obeh 
starejših vej) povzdignjen med nemške grofe z 
nazivom »Coronini-Cronberg«. Doživel je 1713 ve- 
liki »tolminski punt«. Upor ni bil naperjen zoper 
njega, temveč /oper davčnega zakupnika Jakoba 
Bandeua (gl. čl.), ki je brezsrčno izterjeval davek 
na meso in vino. Upor, ki se je raztegnil na vso 
deželo, so zatrli dež. stanovi in ces. namestnik 
Adam Strassoldo, ki so dosegli poseg tujega vo- 
jaštva in ces. komisije. Ta je izrekla smrtne ob- 
sodbe nad vodilnimi uporniki. Ivan Ignac je 
znan po svojih spopadih s Štefanom Goljem, 
župnikom na Knezi, in s čedajskim kapitljcm. 
Anton, zadnji iz rodu C, ki je gospodoval na 
TolminskcTn, je 1848 prodal Tolmin Alojziju Sil- 
voriju Kromeirju. - 3. šempetrska veja. 
Začetnik veje Aleš (u. 1679). Cesar Ferdinand III. 
ga je 1656 prišle! med nemške barone z nazivom 
»Von Oelberg« (di Monte uliveto). Njegov sin 
Ivan Baldasar je dobi.l v posest Bukovice Sorod- 
nik Ivan Krstnik si je s poroka z Magdaleno de 
Simonetti pridobil Šempeter, Sv. Rok, štandrež 
in Vrtojbo. Rodbina je dosegla svoj višek z isto- 
imenskim Ivanom Krstnlkom (1794-1880). Vstopil 
je v vojaško službo in bil od 1836 do 1848 vzgo- 
jitelj cesarja Franca Jožefa. Kot generalmajor 
je v avstr.-it. vojni 1848 branil Tirolsko; v vojni 
na v/hodu 1854 je kot vrhovni poveljnik povelje- 
val ob turško-ruski meji in zasedel Romunijo. 
Leta 1860 je bil poveljujoči general Gornje in 
Nižje Avstrije, Sal/burga, Štajerske in Ogrske. 
Umaknil se je iz vojske in nato živel v Šempe- 
tru. V zgodovini gor. Slovencev je važno vlogo 
igral njegov sin Franc (gl. čl.). 

Prim.: Družinski arh grolov Coronini v Gor.; 
Coronini Cronberg Rudolphus, Bellum Petrinien- 
se, Goritiae 1779 (/ dvema rodovnikoma); Codelli, 
Scrittori3 82-99; Leupold K F. B., Allgemeines 
Adels-Archiv der Oesterreichischen Monarchie, 
Wien, F. A. Hollmeister, I. Bd., 206-35; Wurzbach, 
III, 10-12; Morelli, pass.; Czoernig 1969 pass, (zla- 
sti 654-57); Man/ano, Cenni 67-69; Rutar, Tolm. 
107-129; Gruden VI, 890, 1049; Gabršček pass.; 
Golhaischcs gràlliches Taschenbuch 1841-1941 (zla- 
sti 1854); ŠcinatTrst 1954, 7, 14; Giuseppe Mar- 
chetti, Il Friuli. Uomini e tempi. Udine 1959, 462; 
Genealogisches Handbuch des Adels, Gräfliche 
Hauser,"ß, Bd. II, 1960, 73-82; Simonili, 32; I Lud- 
vik Zor/ut I Fervidus, Pod rimsko-soškimi arka- 
dami, KolGMD 1974, 162; TolmZb 2, 1975, 286. 

R. K. 
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CORONINI-CRONBERG Alfred, gioì, politik, slo- 
venski dež. in dr/., poslance, r. 5. avg. 1846 v Bo- 
šlaniu, u. 12. dec. 1920 v Gor. Bil jo poleg Anto- 
na Gregorčiča vodilna osebnost v slov. narodni 
stranki na Goriškem. Slovenci so ga dvakrat po- 
slali v dunajsko poslansko zbornico (1891-97 in 
1897-1900) in dvakrat v dež. zbor (1893-95 in 1895- 
99). Bil je plcmcnitaš bistrega razuma, neustra- 
šen in neuklonljiv; kot graščak v Gor., v Krom- 
berku in na Vogrskem je dobro poznal dejanske 
razmere na Goriškem, imel vplivne zveze z ari- 
stokratskimi krogi na Dunaju in užival ugled 
pri poslancih, zaradi česar je učinkovito podpiral 
slov. zahteve po jezikovni in narodni enakoprav- 
nosti in i/.datno prispeval k duhovnemu in tvar- 
nemu napredku gor. Slovencev. Polit, društvo 
»Sloga« ga je pri volitvah v dr/, zbor 1891 izvo- 
lilo na Usti za vcleposeslvo. Na Dunaju je bil do 
1893 član Hohenwartovega kluba; sam ali z dru- 
gimi poslanci je odločno nastopal za slov. na- 
rodne in gospod, koristi. Tako je 1892 skupaj z 
Gregorčičem in Nabergojem vložil ostro interpe- 
lacijo proti italijanizaciji slov. krajevnih imen. 
Z Gregorčičem sta izročila prosv. ministru Gau- 
tsehu zahtevo, naj se osnuje slov. ljudska š. v 
Gor., minister je poslal ustrezni ukaz v Gor., to- 
da mestna občina je s pretvezami zavlačevala od- 
prtje šole. Dee. 1893 so C, A. Gregorčič in Vj. 
Spinčič vložili interpelacijo, naj se slovenščina 
kot dež jezik uvede tudi po sodnijah. Podprl je 
zahtevo po slov. obrtni š. v Gor. Pri volitvah v 
drž. zbor 1897 je Sloga kandidirala C. kar na 
dveh listah: v veleposestvu in v slov. občinah 
treh okrajev. Bil je izvoljen v kmečkih občinah. 
Kot drž. posi, se je julija 1897 udeležil velikega 
shoda slov. politikov v Lj., ki je skušal ublažiti 
napetost med strankami. Ko je 1899 prišlo na 
Goriškem do razkola v Slogi, je C. odložil man- 
data v drž. in dež. zboru. Ker pa je prejel od 
številnih občin zaupnice, je na volivnem shodu 

v Goričici spet sprejel državnozborski mandat 

in ga obdržal do razpusta parlamenta 1900. V dež. 

zboru, kamor je C. prišel po smrti posi. Josipa 

Ivančica, je zastopal sprva slov. trge (1893-95) in 

zatem veleposestvo (1895-99). Tudi tu je krepko 

zahteval, naj se uvede slovenščina v uradih, na 

sodiščih, v trg. in obrtni zbornici, naj se osnuje- 

jo slov. osnovne in obrtne š., zgradijo ali izbolj- 

šajo ceste, zlasti pa se je zavzemal za zgraditev 

vipavske žele/nice, ki ji je bil prvi preds. in za 

katero je nastopil še tik pred zaključitvijo par- 
lamenta in jo z. osebnimi stiki tudi dosegel, tako 

da jo |e sam minister Badeni imenoval »Coroni- 
ni]eva žele/niea«. Proti koncu 1895 so se vsi slov- 
poslanci združili v »Klubu slov. poslancev v dež- 
zboru« (preds. kluba A. Gregorčič, podpreds. Co- 
ronini, tajnik Turna), da bi enotno postavljal' 
slov. zahteve (poslopje slov. š. v Gor., ustanovitev 
upravnega odbora itd.). S Turno sta pregovorila 
nadšk. Zorna, da je z virilnim glasom podprl ne- 
kaj slov. zahtev (cesta Soča-Trenta). Ker so i'- 
poslanci načrtno odklanjali vse slov. zahteve 
(dež. š. zalog, obrtna š., volilni red za trg. >n 

obrt. zbornico), so slov. poslanci začeli z absti- 
nenco (1897-99), ki sta jo vodila C. in Gregorčič- 
V zbor so se vrnili, ko je vlada predložila nacrt 
o dež. š. zalogu. C. je bil dolgo dobo odbornik 
polit, društva Sloga; po prelomu z Gabrščkom 
in Turno sta z Gregorčičem ust. Centralno poso- 
jilnico in C. je bil njen prvi predsednik; podpira 
je slov. šolstvo in prispeval 1.000 gold, v sklad 
eolskega doma ter bil njegov član in pokrovi- 
telj; sodeloval je pri nakupu in razširitvi Narod- 
ne tiskarne; bil je član šolskega odbora pri dez- 
zboru. Zadeva abstinence v dež. zboru, vedno 
glasnejša zahteva krše. soc. nove struje po na- 
čelni politiki ter želja po uveljavitvi A. Gabršcka 
in H. Tume, ki sta izstopila iz Sloge (apr. 18""' 
in ustanovila narodno-napredno stranko (190W> 
so privedli do razkola, ki je bil »mnogo hujs 
od vseh prejšnjih. Po obliki je bil grd, a je Dl 

koristen.« (Gabršček, Crtice iz polit, zgodovin6 

Goriške, E 1926, 17.1.) Osebna obračunavanja i° 
še posebej Gabrščkovi kruti napadi na njegov" 
osebo so ga tako zagrenili, da se je odtegnil laV' 
nemu delu, a ohranil je prijateljske stike s so- 
mišljeniki. Prvo vojno je preživel na Solnogra' 
škem. Po vojni se je vrnil v Gor. in tu umrl- 

Prim.- SBL 1, 84; Corriere di Gorizia 1897, 13-3' 
in 8.5.; Pertratta/ioni della Dieta prov. di Got- 
e Grad.; GorS 1920 (popravi SBL), št. 50, 51; ^ 
Lončar, Polit, življenje Slovencev, Lj. 1921, 65, 

KolGorM 1922, 21 s si.; GorS 1923, •.•.; A- Ga- 
bršiek, Crtice iz polit, zgodovine Goriške, 
1926, 17. L; Gabršček, I. in IL, pass.; Turna, pas-4" 
Krajevni leksikon Slovenije III, Lj. 1976, 254. 

CORONINI-CRONBERG Franc Karel, grof. Ver 

litik, dež. glavar, r. 18. nov. 1833 v Gor., u- 25' 
avg   1901 v Šempetru pri Gor. Oče Ivan Krstnik' 

.fica 
iai- 

vzgojitelj   cesarja   Franca   Jožela,   mati   gro 
Marjana Angela Marsciano. Ko je oče na duna 
skem   dvoru   vzgajal   prestolonaslednika,   mu  J 
pridružil še sina Franca ter poznejšega mini-4t' 
preds. Taaffeja. Cesar in Taatfe sta bila kasneje 

.str- 
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Sogojencu C. /cio naklonjena in mu poverila vi- 
•°ke  položaje.  C.  je  študiral   na  Dunaju  gimn., 
""•ol. in pravosodje. Slopil je 1850 v vojaško 

službo,  se  udeležil  dveh  vojn  (1859,  1866)  in bil 
ez.|e  ranjen   pri   Koniggratzu  (Kraljevi  gradeč). 
0 le okreval, je s činom polkovnika stopil v 

Pokoj (1867), prevzel posestvo v Šempetru in tu 
stalno živel do smrti. V Šempetru je od 1868 da- 
1° vodil kot župan občino s slov. uradovanjem. 
°vori|   je   lepo   slovenščino.   Prišteval   se   je   k 
'"'-'''ni it. liberalni stranki, dasi je bil avstrijske- 

8a mišljenja, in odklanjal vsak iredentizem. Uži- 
al ie polno zaupanje dunajske vlade. 1870 je bil 

v^leposestvu izvoljen v dež. zbor in 1871 v du- 
a)ski drž. zbor. Dvakrat je bil gor. dež. glavar 

(1870-77, 1883-99). 2e na prvi seji gor. dež. zbora 
Jc  sPregovoril   v   it.   in   slov.   Čeprav   ni   podprl 

Sc'h slov. zahtev (npr. naj bi dež. zbor dopisoval 
- dunajsko vlado tudi v slov. jeziku), se je zavze- 
ma' za številne slov. predloge (za zgraditev pre- 
uske in vipaske železnice, za dež. šolski zalog) 

in 
bo 

Se udeleževal slov. prireditev. Kot preds. od- 
ra  za  pogozditev   Krasa   in   preds.   Kmetijske 

j^užbe   (1870-1901)    je   pospeševal   pogozdovanje 
a!>kih   površin   in   razvoj   kmetijstva:   kmečka 

azstava  1891  v  Gor.  je bila  predvsem  njegovo 
e'o. V cestnem odboru za gor.-okolični okraj je 
°del  slov.  uradovanje.  Kot dež.  glavar je bil 
'Pristranski in vodil seje s čutom pravičnosti: 
acelno se  je vzdrževal  glasovanja in prepuščal 
tvilčno  enako  močnim   it.  in  slov.   strankam, 

da So se sporazumevale.  Ni  pa uspel  preprečiti 
r'h narodnostnih trenj, ki so privedle do po- 

Vrnh abstinenc in nesodelovanja zdaj slov. in 
al 't. poslancev. Na zahtevo slov. poslancev je 
"a izdelala  načrt  o ustanovitvi  dež.  šolskega 
°Sa,  toda  ker je  deputacija  gor.  občinskega 

c'a  zahtevala  od   C,   naj   se   upre  vladnemu 
Prtdlogu,   |e  ta  jan.   1899  odložil  mandata  dež. 

Varia in dež.  poslanca.  S C.-jevim odstopom 

dežela izgubila nepristranskega glavarja. Kot 
drž '• Poslanec  je C. zagovarjal  »narodnostno na- 

0<<  in  v govoru 25. jan.  1874 zahteval, naj  se 

soriškem oba deželna  jezika, slovenščina in 
'Janščina, vpeljeta v srednje š. kot učna jezi- 

• Nemccv v deželi ni niti 2 % in ni prav, da so 
Vse SI"ednje š. izključno v nemškem  jeziku. Ko- 

°fna resolucija (30.   jan.  1874) je odredila, naj 

.   v Gor. ustanovi učteljišče z it. in slov. učnim 
'kom. C. se je na Dunaju pridružil zmernemu 
u nemške ustavne stranke in zatem napred- 

ttTlu klubu, ki ga je izvolil za preds.; 1878 je po- 

stal preds. avstr. delegacele, 1879 preds. posi, 
/bornice. Zaradi nesoglasja z ustavno stranko se 
je 1881 odpovedal predsedništvu parlamenta in 
1882 ustanovil vladi prijazen »Coroninijev klub«, 
s katerim je tvoril sredino med vladno in opo- 
zicijsko skupino; 1897 je postal član gosposke 
/bornice. Cesar ga je prištel med tajne svetnike 
in ga odlikoval / redom žele/ne krone I. ra/.r. 
Napisal je Aquileja's Parliarchengràber. Mono- 
graphische Ski//en. Wien 1869; / sepolcri dei Pa- 
triarchi di Aquiìeia. Udine 1889; Testamento d'un 
conte pubblicato per cura del Zavaton di Trieste 
(versi), Trieste 1872. 

Prun.: Družinski arh. grolov Coronini; podatki 
v SBL, I, 85; Novice 1870, 249; L'Ison/o, Gorizia 
1874, št. 25 in 26; 1875, št. 10 in 17.4.; Claricini, 
297; Corriere di Gori/ia 1891, 9.4.; PrimL, 1901, 
št. 35 in 37, Eco 1901, 26.8.; Gabršček I in II 
pass.; Tuma, 211, 214; Meyer.s (Brockhaus) Kon- 
versationslexikon. 

R. K. 

COSSAR Ranieri Mario, zgodovinar, etnograf, 
umetnostni zgodovinar, r. 16. okt. 1884 v Gor., u. 
4. dec. 1963 v Trstu. Likovno umetnost študiral 
v Benetkah, poučeval risanje in zgod. umetnosti 
na gimn. v Kopru, ravnatelj v Poreču in podrav- 
natelj učit. v Trstu. Od 1918 do 1920 urejal muzej 
v Kopru, 1924 uredil muzej in knjižnico v Pore- 
ču, od 1937 do 1938 urejeval zbirke in gradivo v 
gor. vojnem muzeju in bil tudi njegov vodja. Od 
1944 do upokojitve zaposlen pri Zavodu za spo- 
meniško varstvo (Soprintendenza ai monumenti) 
v Trstu. C.-jevo delo obsega 897 enot, med temi 
knjige, brošure, študije, članke in različne zapi- 
ske, ki so nastali ob proučevanju zgodovinske 
preteklosti, navad in običajev, umetnosti in obrt- 
ništva na Goriškem in Tržaškem. C.-jeva dela so 
sad dolgoletnih arhivskih raziskav in zbiranja po- 
datkov na terenu, čemur se je posvečal predvsem 
v obdobju 1926-36, kljub temu da včasih v svojih 
spisih ni prišel do prave sinteze. Najpomembnej- 
še njegovo delo je Storia dell'arte e dell'artigia- 
nato in Gorizia. Pordenone 1948. Med ostalimi 
večjimi ali pomembnejšimi deli za študij gor. oz. 
t rž. slov. m it. zgod. so: Gorizia d'altri tempi. 
(lor. 1934; Gorizia e il suo castello. Udine 1937; 
L'industria del vetro nell'Alto Goriziano. Trieste 
1926; Castelli del Colilo- Vipulzano. Gor. 1946; 
/ merletti d'ldria. Gor. 1940; Lineamenti storici 
dell'arte goriziana della seta. Gor. 1933; Lettere 
erudite di Sigismondo d'Atteins. Gor. 1960; Il pit- 
tore Giuseppe Tominz.. Trieste 1941. C. je bil so- 
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delavce številnih (nad 50) it. in tujih revij, pred- 
\seni pa StudG, Memorie storiche lorogiuliesi, 
PO, Archeogralo Triestino. 

Pihn : Pico. 1963, 5. 12..4; 6. 12., 4 s si.; 7. 12., 7; 
Arena di Pola 1963, 10. 12.; 17.12.; 24. 12 ; PO 1963, 
XXX111, 300; G. Man/ini, Memorie storiche loro- 
giuliesi, Udine 1962-1964, XLV, 267-268; Marcello 
Fraulini, Bibliografia della critica sugli scritti di 
R.M.C., StudG 1966, XL, 33-44. Cešč. 

COSSUTTA (KOŠUTA) Karlo, oporni pevec, r. v 
Sv. Križu pri Trstu 8. maja 1932 kamnarju Vik- 
torju in Emi Fabris. Osn. š. v Sv. Križu, dva 
letnika slov. nižje š. v Trstu. 1948 je emigriral v 
Argentino, kjer je bil mi/ar. 1950 je opustil obrt 
in se posvetil glasbi. Kariero opernega pevca je 
začel 1958 v gledališču Colon v Buenos Aire.su. 
Od tedaj nastopa v glavnih opernih hišah na 
svetu: v Parizu, Berlinu, na Dunaju, v Londonu, 
New Yorku, San Franciscu, v Chicagu in, seveda, 
v rodnem Trstu. Po glasu je dramatičen tenor 
in je po mnenju kritike eden največjih na svetu. 
Imel je vodilne vloge v Trubadurju, Othellu, De- 
klici divjega zapada, Don Carlosu, Moči usode, 
Borisu Godunovu, Aidi in drugih. 

Prim- Jože Koren, K. K.-a - »Učo« Kocjanov pe- 
vec svetovnih opernih odrov, PDk 1975, (8. nov.), 
5 s si. Har. 

COSTAPERARIA Josip, arhitekt, r. 2. jun. 1876 
v vasi Krap je na Savi na Hrvaškem, u. 12. jul. 
1951 v Lj. Oče je bil lesni trgovec. Srednjo š. je 
dovršil v Zagrebu (1894), na Dunaju je študiral 
na tehniški visoki šoli in na akademiji lepih 
umetnosti, toda očetova smrt 1896 in materina 
1897 sta ga priklicali domov, kjer je vodil pose- 
stvo s sestro do jeseni 1897. Vrnil se je na Dunaj 
in 1900 postal arhitekt. Najprej je delal na Du- 
naju v ateljeju prof. arh. dr. Maksa Fabianija, 
ta pa ga je čez nekaj časa poslal v Trst kot vod- 
jo gradnje iiarodnega doma (sezidan 1904) in ka- 
sneje še Trgovskega doma v Gor. 1905 je dobil 
namestitev pri gradbenem podjetju Consorzio 
d'ingegneri costruttori v Trstu, ki ga je zaposlilo 
pri gradnji palače Kreditnega zavoda v Trstu. 
Nekaj časa je pomagal tudi projektantu arh. 
prof. E. Nordiu. 1907 se je prvič udeležil javnega 
natečaja za meščansko šolo v Postojni in zmagal. 
Z njeno zgradbo se je postavil na lastne noge. 
Sledile so: Ciril-Metodova šola v Trstu, Zivno- 
stenska banka v Trstu (palača, v kateri je zdaj 
Banca d'America e d'Italia, ul. Roma), hiša Sutej 
v Zgbu, delavske hišice slov. družbe Moj dom idr. 

1914   je  bila  Živnoslenska  banka  končana,  tod' 
ko  je preselil svoj atelje v njene nove prostol 
je moral  za štiri  leta  in  pol  na srbsko bo]iSc 

Po vojni se ni mogel več vrniti v Trst; naselil h 

io v  Lj.  in  stopil  v  službo Južne železnice K 
šel   oddelka  za  visoke  gradnje.  Tu  je  ostal 
1923 in izdelal več manjših in večjih načrtov, mL 

njimi   hišo  na  Resljevi  cesti,  Ljubljanski  dvo ' 
carinarnico  in  carinska  skladišča v  Zgbu.  Is 

časno mu je bil poverjen načrt za lj. velcscjcj1 > 
ki  je bil  prvič odprt  1921. Leta  1922 je sprcjc 

mesto vodje  tehn. oddelka Jadranske banke 
zanjo vodil gradnjo palač v Zagrebu, Beograd 
hišo v Celju in manjše poslovalnice. 1925 jc v 

.jšiH 
stal zasebni arh. v Lj., gradil stanovanjske 
in vile na Vrtači, preurejal notranjosti staroj 
stavb, se udeleževal natečajev itd. Po zadnji v 
ni je sodeloval pri obnovi, rešil problem KaZ1 

na Bledu, i/delal številne načrte za zadružne ^ 
move, stanovanjske hiše, nadzidal sodno pa'a 

v Lj. itd. Za vse to je bil odlikovan z redom oL 

Prim : F. Ivanšek: Arh. Josip Costaperana. 
hitekt 1, Lj   1951, 42-43 s si ; Enciklopedija l^ 
nih umjetnosti I, Zgb 1959 

jet»- 

COTIC  Franc,  prosvetni delavec,  publicist, r- 
avg.  1904 v Renčah, živi v mestu Diadema w 
Paulo)  v  Braziliji.  Oče Ivan, kmet, mati Mai"1^ 
Gorjan. Prvo vojno je z družino preživel kot 
ijunec  v  Semiču  v  Beli  krajini.  Po  vojni se Jc 

vrnil v opustošene Renče in se izučil v zida' 
stroki. Delal  je pri gradnji nove bazilike na 

„rs*1 

SV' 

, na 
gori.   Kot  suorganizator  slov.   kršč.  prosveto 
podeželju je podprl ustanovitev PZGor in bil m 
najboljšimi  sodelavci   Filipa  Terčelja.  SkupaJ 
inž. Andrejem Mozetičem je bil med ustanov 
prosv. društva Iskra v Renčah in pri društvu 
deloval  kot režiser, odbornik in tudi precis- 

Z 

-tel*1' so fašisti zatrli vse prosv. delo na Primors* 
so ga skušali pridobiti zase in so mu ponu) 
službo  na  občinskem  uradu  v  Vrtojbi,  toda 

patii" 

t(iO>' 
so 

se je raje z drugimi Rcnčani izselil v Sao 
(Brazilija). Tu se je preživljal kot zidarski 
ster. Ker je zaslovel kot gradbeni podjetnik ^ 
mu poverili tudi večje gradnje, npr. zvonik ^ 

cerkvi Najsv. Zakramenta. Nadaljeval j*-' tu ,v 

prosvetnim delom, dal pobudo za ustanov' ^ 

pevskega zbora Primorje, ki se je razvil v s . 
prosv. društvo Primorje. C. je bil društveni ^ 
nik (1929-33), režiral igre, organiziral pevske 
stope. S publicistično dejavnostjo je začel z<- 
Goriškem: dopisoval je v GorS, Našč; in kasf 
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Duhovno   življenje,   Pros veto,   Kanadski   glas, 
£ve Marijo, Iskro (Zagreb), Jugosloven (S. Paulo, 

razilija), v brazilski časopis (nedeljska priloga) 
^olha da Manha.  Podpisoval  se  je F-ić ali A. •. 
^°vaëan. Ostal je v stalnem stiku s F. Tcrčeljem, 

1 mu je jeseni 1928 pisal: »Pri nas (na Primor- 
em) gre vso navzci0i   Listi bodo kmalu vsi za- 

'• Za enkrat je prav slabo. Ne vem, če bom 
°gel čez morje. Opiši stanje ljudi za Čolnič.« 

Cno se je prizadeval za duhovno oskrbo slov. 
rnikov v Braziliji. Brž po prihodu v Brazilijo 
Prosil v Lj., naj pošljejo tja slov. duhovnika. 

se je 1957 začela snovati v Sao Paulu slov. 
. Pnija, je pobudo podprl in pripomogel, da se 

!967  ustanovila  slov.  kaplanija  in  1971  slov. 
°vnija,   ki   jo  zdaj   vodi   izredno   delavni   L. 

degnar. 

pnm.: NašC  1927, 148 in  182;  ZbSS 1960, 165-6 
25

s{-; KatG 1964, 30.7.; ZbSS 1962, 195; SvSI 1975, 
'": Podatki L. Cegnarja in Vinka Mirta. 

R. K. 

coTlc 
M, 

Franjo, gospodarstvenik, strokovni pisec, 
„ Jan. 1898 v Dornberku, u. 11. nov. 1955 v Za- 

°u. Oče Jože, mati Jožefa Sinigoj. Osn. š. obi- 
<A v Dornberku, gimnazijo v Gor., ekonomi- 

.. . a Dunaju. Napisal je knjižico Goriške češnje 
• ' 1947) in ra/.ne članke v KolGorM ter v revi- 
ja" SiV in SVV. V KolGorM 1928 sta izšla član- 

»M "IndustriJ'a umetne svile v Italiji« (100-101) in 
v t nar°dna gospodarska konferenca« (101-102), 
H _ Je objavil: »Zimsko škropljenje sadnega 
$e

eVja<< XXXII/1946, 35; »Ugotovitev zrelosti če- 

s(
nJ« XXXII/1946, 100; »Izvoz in načrtno sadjar- 

ja0« XXXH/1946, 120-121; »Pot v bodoče sadjar- 
,J° XXXII/1946,  186-187;  »Novodobni pokončni 

'rev0"" XXXI11/1947' 23"24; »Na razpotju. O po- 
v^b| nove politike v sadjarstvu« XXXIII/1947, 57. 
iži ° člankov je nadaljeval v SVV: »Za revizijo 
•••°•• SOrt S°riških češenj« HI/1951, 7-8; »Obira- 
la,"1 spravljanje goriških izvoznih češenj« III/ 

'0-72;   »Kodra  in  še  marsikaj  o  naših če- 
195 -'*   Hi/1951,  201-202;   »Vinjolska črnica«   IV/ 

12-13. 

•••-   Podatki  sestre  Lide. 
Har. 

U ,   C Makso, časnikar, 
12 

r. 7. dec. 1854 v Vipavi, 
b0 ' sePt- 1930 v Mariboru; pokopan je v Mari- 
sa ' ^sn. š. obiskoval v Vipavi, nato se je vpi- 

ta*   a rea'ko v  Gorici,  a je zaradi  družinskih 
«mer ni dovršil. Ze tedaj se je živo zanimal za 

javno in kulturno življenje svojega časa. Sam si 
je i/.popolnieval svojo i/obra/.bo. Napisal je ne- 
kaj člankov in jih poslal Slovenskemu narodu, 
katerega je urejal Josip Jurčič. Ta mu je odgo- 
voril, da so članki še nezreli; vzpodbujal pa je 
C., naj še piše, ker je nadarjen. Ko je služil vo- 
jaščino v Pulju, je dopisoval v nemški list, ki je 
izhajal v Zagrebu (najbrž Agramer Tagblatt), in 
v nemški list »Politik« v Pragi. Sodeloval je tudi 
pri dveh tržaških humorističnih listih »Jurij s 
pušo« (1884-1886) in »Rogač« (1887-188). Vztrajno 
je dopisoval v tržaško E; njegovi članki v tem 
listu so vzbujali vedno večjo pozornost. Konec 
1889 ga je prol. Matko Mandič povabil, naj pride 
v Trst. S 1. jan. 1890 je postal glavni in odgovor- 
ni urednik lista Edinost, ki je takrat izhajal dva- 
krat na teden v majhnem formatu. C. je list ze- 
lo dvignil. Od 2. jan. 1894 je E izhajala trikrat 
na teden v jutranji in večerni izdaji, torej prak- 
tično šest številk tedensko. 2. apr. 1898 je postala 
dnevnik; pozneje je nekaj let izhajala dvakrat 
na dan. Ob 50-letnici obstoja se je tiskala v 
15.000 izvodih. C. je bil odgovorni urednik do 
1894. V uredništvu je ostal do 1927, ko je stopil 
v pokoj. Poleg neštetih vsakodnevnih člankov, 
ki so razen v začetku vsi nepodpisani, je C. ob- 
javil v Edinosti več prevodov iz hrvaščine, zlasti 
Avgusta Senoa (1902, 1904-1906) in Ksaverja San- 
dorja Gjalskega (1906). Dopisoval je v druge slov. 
liste in v praško nemško »Politik«. Šifre: M. 
C-tč, M. C-č, C-t-č-, -č, -t-. C. je aktivno sodeloval 
v raznih društvih. Skoro ves čas je bil tajnik 
polit, društva Edinost, nekaj let je bil starosta 
Sokola, od 1904-1907 je bil predsednik pevskega 
društva »Kolo«, več let odbornik in tajnik Delav- 
skega podpornega društva. 1927 se je preselil v 
Maribor. Javno se ni več udejstvoval; z ljubezni- 
jo pa je spremljal dogodke na Primorskem. 
Močno ga je prizadela usoda E, katero je faši- 
stična oblast 4. sept. 1928 ustavila, še bolj pa vest 
o ustrelitvi bazoviških mučenikov. C. je enkraten 
pojav v slovenski primorski žurnalistiki in tudi 
v ostalem slovenskem časnikarstvu mu skoraj 
ne najdemo vrstnika, ki bi tako predano in po- 
žrtvovalno vršil svoj poklic. 

Prim.: Ob pelindvajsetlotnici slovenskega ured- 
nika (brez podpisa, s sliko), E 1. jan. 1915; Makso 
Cotič (brez podpisa, s sliko) in Iz življenja in de- 
lovanja Maksa Cotica, E 20. febr. 1927; Banket 
tiskarne »Edinost« v čast Maksu Cotiču, E 22. 
lebr. 1927; Lelja Sancin-Rcharjeva, Makso Cotič, 
urednik »Edinosti«. (Ob 120-letnici rojstva) JKol 
1975, str. 172-177; SBL I, 86. 

B.S. 
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COTIC Viktor, slikar, scenograf, ilustr., r. 8. dec. 
1885 v Trslu, u. 29. jun. 1955 v Lj. V Idriji je obi- 
skoval nižjo realko, od 1908 študiral slikarstvo na 
dunajski akademiji pri prof. Bacher ju. Kot prof, 
risanja je služboval v Zadru, od 1919 pa na real- 
ki v Mariboru, kjer je deloval do 1933, od tega 
leta dalje pa do 1950 je bil srednješolski profesor 
v Lj. Zadnja leta pred drugo svet. vojno je po- 
stal barvno slep, kasneje med vojno se mu je 
stanje nekoliko izboljšalo, da se je utegnil spet 
posvečati vsaj ilustraciji in opremi knjig. Pač pa 
je slikarstvo počasi začel opuščati že pred zad- 
njo vojno in postajal vedno bolj vnet ribič. Po 
svojem likovnem izrazu je C. realist, ki je vnašal v 
svoja dela veliko impresionističnih in secesijskih 
prvin, pa celo ekspresionizem. Najbolj pri srcu 
mu je bilo upodabljanje narave, pokrajine, pa ni 
zanemarjal tudi portreta. Čeprav je spočetka 
ustvarjal v več tehnikah (olje, risba, grafika), se 
je kasneje odločal pretežno za akvarel. Močno je 
naglašal barvo, kar mu je omogočalo, da se je 
lahko približal različnim modernim umetnostnim 
tokovom. Med najbolj znanimi C.-evimi deli so 
akvareli Jutru, Bukovca, Motiv iz Ribnice; eks- 
presiomstično izdelana Kamnica, lesorez Židov- 
ska stolpa. C. je v obdobju pred prvo vojno in 
po njej veliko razstavljal, tako v Zadru, na Du- 
naju, v Trstu, v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu. 
Beogradu, Varšavi, Hodoninu, Gorici, Leobnu. 
Pretežno število njegovih slik hranijo posamezni- 
ki, mnogo jih je propadlo med zadnjo vojno; 
pred vojno je vel. županstvo v Lj. in prosv. mi- 
nistrstvo v Bgdu imelo kako njegovo delo. Kot 
scenograf je začel že v Trstu pred letom 1918; 
napravil je nekaj scenskih osnutkov, kasneje je 
to zvrst negoval v Mariboru; tu je opremil Cai- 
men (1924) in Gorenjskega slavčka (1925). Iz te 
dobe je njegov potret Pavla Rasbergerja (oglje), 
iz kasnejše dobe je še Prešeren. Med prvimi nje- 
govimi deli na polju ilustracije so Pravljice Utve 
in Mire (Clc 1913), ki jih rešuje secesijsko, med 
kasnejše spadajo Ribičičevi Čirimurčki (1937), po 

zadnji vojni pa Izbrane srbske narodne pripoved- 

ke (oprema in vinjete v duhu jsl. narodne orna- 

mentike) in štiri knjige poljudnoznanstvene vse- 

bine (M, Zei, Iz ribjega sveta, 1951; isti, Morski 

svet, 1956; isti, Vretenčarji, 1961; B. Skcrlj, Ne- 

všečno sorodstvo, 1955). Kot ribič se je oglašal 

tudi v strokovnem glasilu Ribič Pregled v pre- 

teklost in bodočnost (1949, 1, 2-3) in s psevdoni- 

mom Cotov, Zrcalo naših ribičev (1949, 1, 6-8). 

C. se je izka/al tudi kot spreten in vnet organi- 

zator. V Mariboru je takoj po prvi vojni priredi 
prvo kolektivno razstavo slikarjev in ustanovi 
umetniški klub »Grohar«, kateremu je pet '*- 
predsedoval. Z ustanovitvijo tega kluba pa sl J 
pridobil zares neprecenljive zasluge, saj je 
snejše likovno življenje poganjalo prav iz nJc* 
in raslo daleč v naš čas. 

Prim.: SBL I, 86 (Mesesnel); IS 1926, 19, 3 sli- 
ka; Albert širok, Pri naših upodabljajočih •••• 
nikih, Luč II, 45; Kulturna izložba Julijske •-•• 
jine, Bgd 1930 11 z repr.; Julijska Krajina, Bêu. 
1930, 73; Slovenski lesorez, Lj. 1944; HE 4, > • 
Umetniški zbornik I, 1943, 234 + ilustr.; Brank- 
Rudolf, Spominu V.-ja C.-a, Večer 1955, 175. £ 
Plamen 6, s si.; ELU I, 658; Stele, Umetnost, *•' 
118 z reprod.; Slovenski gledališki portret, w- 
1960, enota 10; SDL I; SGL I, 102; Rep<-'rtc'i 
4076,  4085;   Sijanec,   Sodobna  slovenska  hk°vr 

umetnost, Mrb  1961, 120;  SB 1945-. 
ßij- 

CRACINA (KRACINA) Angel Peter, beneški o» 

hovnik,  etnograf,  zgodovinar  Slov.  Benečije. 
16. apr.  1909 v kraju Campeglio (Cempej) v ° 
čini Fojda. Oče Valentin, kmet in zidar iz B^ 
ja pri Tajpani v Zapadni Benečiji, mati Ama 
Bon, Furlanka iz Colugne blizu Vidma. Osn-  ^ 
v Campegliu (1916-21), gimn. in licej v semen-^ 
Vidmu  (1921-29), bogoslovje v videmskem t>og 

slovju (1929-33). Posv. 23. jul. 1933. Študiral je  ^ 
višjih cerkvenih učiliščih in dosegel diplom 
liturgične teologije pri Istituto di Teologia J1 

gica v Padovi (1968); licenco iz dogmatične tc°.. 
gije   (1971)   in   doktorat   iz   pastoralne   teolog 
(1974) na Lateranski U v Rimu. Doktorska te 

Gli slavi della Val Natisene. Religiosità e P 

blemi pastorali (Slovenci v Nadiški dolini- 
nost in pastoralni problemi), Udine 1976. S'u    r 

val je kot kpl. v Paularu v Karniji (1933-36), VI 

v Huminu (Gemona, 1936-37), kurat v Gore"'l p 
Barnasu (1937-39), žpk pri Sv. Lenartu (l939'^njji 
nadžupnik in dekan v župniji Buia v Fun      . 
od 1966 dalje. V letih 1939-43 je bil hkrati v0,^đi. 
kurat pri  »Milizia  territoriale alpina, zono 

,       :n  I1 

ne«. Kot dušni pastir, ki spoštuje verske 
rodne pravice izročenih mu vernikov, je s ., 
skim vernikom nudil duhovno oskrbo v nj>n -e 

jeziku  in  se je vsekdar potegoval za P"z v. 
naravnih   narodnih   pravic   beneških   S'°vC tiĆ' 
Zato pa je doživel težke napade it. naciona ' ^ 

nega časopisja: tik po vojni se je v Sv. L ,cj. 
pridružila ameriški posadki kot obmejna P _ 
ja 7. brigada Ozopovcev in začela izdajati n 
no nacionalistični in proticerkveni list "l 
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Ure<< (jun. 1945);  temu se je kasneje (sept. 1946) 
Pridružila nič manj  nacionalistična »La vedetta 

cl Natisone-i.  Lista sta strupeno napadala vse 
°ven.ske duhovnike v  Benečiji,  tudi  I. Trinka, 

1 so v cerkvi uporabljali slovenski jezik in jim 
Hala  protidržavno  rovarjenje,  tilokomunizem, 

Pr°tiitalijansko čustvovanje. C. je (15. jul.  1945) 
••••  nadškofa  poslal  protestno  pismo  videm- 
eniu prefektu Agostinu Candoliniju, sobrat Jo- 

'    Kramar pa naravnost vladnemu predsedniku 
• parriju ter v vednost zunanjemu ministru A. 
e Gasperiju. Parri je tedaj poslal stroga navo- 
a  Prefektu   Candoliniju,   naj   zaščiti   narodne 

. av'ee slovenskemu življu v pokrajini. Candolini 
*i.  avg.   1945  pismeno  odgovoril  Cracini,  da 

^a nič zoper to, »da se med Slovenci uporab- 
slov. jezik pri pridigovanju in spovedovanju 
4e se kdo posveča pouku tega jezika. Saj ni- 

0 zaman izšli iz fašistične kratkovidne in ab- 
une politike, ki je nasprotovala Slovanom za- 
1 njihove prvotne narodnosti.« Toda gonja ni 

t
renehala in kasneje (1950-52) sta podobne ob- 

v'H     davnega izdajstva in titovstva objavljala 
emskì Messaggero Veneto in milanski Corrie- 
della Sera. C. je vložil tožbo proti  listoma. 

, . aJ je nadškof Nogara nastopil v obrambo 
vicno napadenih duhovnikov s člankom  »Per 

19-•°•• del Clero« v listu Vita Cattolica (10. maja 

1954 
"i dosegel, da je C. tožbo umaknil. Oktobra 
sta  začela  napadati  C.  zaradi  slov.  dušne 

rbe videmski list Friuli Liberale ter gor. Are- 

••• di Pola. Kljub prepovedi nadškoia je C. tožil 
usta; razprave so se vršile v Vidmu, Trstu 

Ob; 

'"K 
se ,„ 
ko      nePr<-'trgoma boril za dušni  blagor verni- 

lo 

lrnu in se končale z obsodbo obeh listov. C. 

j     ln pravice Cerkve, da svobodno opravlja du- 

Sest 
Pastirstvo v  materinščini.  Sodeloval je pri 

t'n   .   JanJu spomenic na papeža (škof Vovk je 
v g 12ročil 1959 papežu Janezu XXIII. in kasneje 

netkah o tem poročal Kramarju in Cracini), 
•     a"škofe (nekatere so bile oddane na skupnih 

^ienc 
«ko ficah vseh  slov.  duhovnikov),  na pokrajin- 

c 
v°dstvo Kršč. demokracije (13. sept. 1965). 

k se ni potegoval samo za narodne pravice 

Sel' Slovencev, za pravico Cerkve do cvan- 
••, 

ClJC in bogoslužja v narodnih jezikih, za 
\• ' °'agor svojih vernikov, ampak tudi za kršč. 
skiK ^'adih rodov, za poklice in za lepoto ver- 
de 

Pr°storov: v Sv. Lenartu je prenovil vseh 

b •^ Cerkva in sezidal dve novi kapeli: Lurške 

••:      ••• v Utani in Fatimske D. Marije v Dole- 
M lJersi. Ko se je leta  1966 poslavljal iz Sv. 

Lenarta, mu je tamkajšnja občinska oblast po- 
klonila v priznanje zlato kolajno. V Buii je C. 
sezidal mogočen Mladinski dom (1972). C. je za 
Slov. Benečijo zelo zaslužen tudi kot zgodovinar 
in narodopisec: v 10 brošurah, ki jih je izdal 
zlasti ob proslavah novih ali zlatih maš, je pri- 
kazal pomembnost in lepoto tamkajšnjih starih 
verskih običajev in ljudskih navad. Objavljeni 
spisi so: A ricordo della I. Messa di D. Paolo 
Caucig (1958), Per la I. Messa di D. Mario Qua- 

lizza (1962), Una Messa d'oro a Cosizza (1963), 
Don Rino Fortunato Marchig (1964), // Giubileo 
sacerdotale d'oro del M. R. D. Pietro Cernoia 
(1964), Costumanze religiose di nostra gente 
(1965), Missionari nostri (1965), Devetica boiična 
v Podutanski fari (1966), Un sacerdote novello D. 
Jainich di S. Leonardo (1966), La chiesa di S. An- 
tonio abate in Bergagnacco (S. Leonardo, 1967). 
Poleg kratkih življenjepisnih podatkov slavljcn- 
cev je skušal ugotoviti njihove rodovnike, zgo- 
dovino rojstnih vasi, verske običaje in sploh 
zbrati narodopisne drobce. Med osnovno it. be- 
sedilo je vneseno veliko slov. imen, izrazov, pe- 
smi, zapisov, kar naj med preprostim ljudstvom 
budi narodno zavest. Največji C. uspeh pa je, 
da je odkril važno zgodovinsko-kulturno listino 
Starogorski spomenik, ki ga je objavil sprva 
KolGMD za leto 1974 in nato še v posebni it. 
brošuri Antiche preghiere popolari slovene del 
Santuario di Castelmonte. C. je pa napisal tudi 
številne članke leposlovne, zgodovinske in pole- 
mične vsebine v Trinkovem koledarju (1953-58) 
in v furlanskem listu Patrie dal Friul (1952-57). 

Prim.: Vprašalna pola; osebno dopisovanje; 
KatG 17. 3. 1966; A. Cracina, Il giubileo... D. Pietro 
Cernoia, Gorizia 1964, 19; JKol 1969, 134; Mladi- 
ka 1972, št. U; I nt Furlane 1973, št. 1; Družina 
1974, št. 6; Friuli Sera 20. 2. 1974; KolGMD 1974, 
140; Jezik in slovstvo 1973/74, 192-211 in 309-313; 
1974/75, 67-75; Nedeljski dnevnik 10.8.1975; A. 
Crac-ina, Gli Slavi della Val Natisone, Udine 1976, 
pass. 

R. K. 

CRACINA (KRACINA) Pavla (pri krstu: Evrozija), 
etnografinja, uršulinka, r. 3. avg. 1915 v kraju 
Campeglio pri Čedadu slov. zidarju Valentinu in 
Furlanki Amaliji Bon. Osn. š. v Campegliu, stro- 
kovne š. in učiteljišče v Čedadu, leposlovje na 
U Presv. Srca v Milanu (1939-43). Tam doktori- 
rala. Kot asistentka prof. romanistične filologije 
Luigia Sorrento v Milanu je urejala petnajst- 
dnevnik »Squilli studenteschi« in list »Gioven- 
tù«.  1944 je stopila med uršulinke, se vrnila v 
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Čedad in postala (1946) protesorica na čedadskem 
učiteljišču »Istituto Magistrale Orsoline«. Izdala 
je knjigo »No/./.e ieri in Friuli, usi e costumi nu- 
ziali friulani« (I. izd. 1967, II. izd. 1968 in III. 
izd. 1974). Poročnim običajem med beneškimi 
Slovenci je posvečeno vse 17. poglavje (str. 
213-229). 

R. K. 

CRAGNOLINI Anton, arhitekt in stavbar, r. v 
Huminu (Gemona) v Furlaniji 12. jun. 1809, u. v 
Celovcu 1837 (datum neugotovljen). Sin Krištofa, 
stavbarja v Celovcu, obiskoval škofijsko gimn. v 
Vidmu 1820-24 in akademijo (Accademia di Belle 
Arti) v Benetkah 1824-27 (ornamentika, slikarstvo 
in kiparstvo), nakar se je izučil stavbarstva pri 
očetu v Clcu, a 1832 je v Lj. naredil izpit za mest- 
nega zidarskega mojstra in še teoretično-praktič- 
ni izpit za mestnega stavbarja. V kratkem času 
(1832-34) je v Lj. veliko zidal (zunanja dela na 
mestnem gledališču, štukaturna dela na škofij- 
skem gradu Goričane, privatne zgradbe za Kau- 
sa, Seuniga, Recherja, Schvvarza, Gugla, Urbasa, 
Englerja, Tomana, Ungcrja, Lazarinija in dr.). V 
Zgbu je 1833 prevzel nadzidavo palače grofa Or- 
šiča in gledališča (po pogodbi s Krištoforjem 
Stankovičem od 29. apr. 1833). C. je sicer dobil 
na razpolago načrt B. Felbingerja (1785-1871) za 
gledališčno stavbo, vendar je sam izdelal nove 
načrte, ki so bili tudi sprejeti. Delo je z očetovo 
pomočjo dovršil in 4. okt. 1834 je bilo gled. že 
odprto. 1833-35 je C. vršil tudi nadzidavo mest- 
nega rotovža (večnice), a so ga sredi dela začeli 
preganjati upniki, nakar je odšel v Lj., odkoder 
je na zahtevo zagrebških obrtnikov Hatza in 
Sorga, katerim ni mogel plačati dolgov, ker mu 
je bil K. Stankovič dolžan, bil prepeljan v Zgb 
in celo zaprt. Posrečilo se mu je pobegniti v Lj., 
kjer je ostal do jeseni 1836 in potem odšel v 
Celovec. Tam je sredi poletja 1837 nenadoma 
umrl, star šele 28 let (sum o samomoru, za kar 
pa ni dokazov). C.-jevo gled. v Zgbu je zgrajeno 
po zgledu italijanskih renesančnih dvornih gle- 
dališč; po zunanjosti je enostavno, skladno, ar- 
hitektonsko solidno konstruirano; imelo je vse 
odlike po tudi slabosti modernih gledališč v ob- 
liki podkve. Glavna gledališčna hala je imela ve- 
lik parter, 58 lož v treh nadstropjih in galerijo 
(okrog 750 prostorov za gledalec). V notranjosti 
je prevladal empire stil lepih in mirnih linij. 
Akustičnost in vizualnost sta bili optimalno re- 
šeni, odrski prostor proporcionalen, stranski pro- 
stori ustrezni, vse zelo ekonomično komponira- 

no. Glavni vhod je imel trojna vrata z relieti nad 
vratnicami, v višini prvega nadstropja sta bili 
med okni dve niši z alegoričnimi figurami, sred- 
nji del lasade je bil zaključen s strešnim ven- 
cem okrašenim z reliefnim fri/.om. V pritličju so 
bili gledališčna hala, prostori za igralce, vestibul, 
brivnica in slaščičarna; v prvem nadstropju ple- 
sna (redutna) dvorana z galerijo. Zal je 1897 pri 
restavriranju stavbe (prilagoditev za mestno več- 
nico) notranjost in tudi zunanjost Cragnolinijevc- 
ga dela bistveno trpela. C. je v tej stavbi reali- 
ziral lunkcionalno arhitekturo z zelo malo klasi- 
cističnega dekorja, a samo zgradbo je posrečeno 
vkomponiral v obstoječi ambient starega mesta 
7. oziram na njene proporcije in dimenzije, kar 
priča o talentiranem arhitektu. Da je C. ustvaril 
res vreden arhitektonsko-scenski objekt v Zgbu, 
dokazuje tudi dejstvo, da je bila formirana po- 
sebna družba (Anton Cragnolini, Ivan Balde, Pa- 
vel Aidinger) za zgraditev novega gled. v Peču ju 
že 16. okt. 1834, torej takoj po dovršitvi zgb gled. 
Realizacijo tega objekta v Pečuju je onemogo- 
čila njegova smrt. 

Prim.: HA Zgb, Protocola act. polit. 1832 (št. 
2139), 1833 (1234, 1287, 1545, 2132, 2281, 2301, 2304, 
2964, 3247), 1834 (2199, 2423, 2440, 3148), 1835 (168, 
292, 546, 662, 2306, 3127, 3653-55, 4081, 4337), 1836 
(2715, 2947), 1837 (928, 2183, 2331), 1838 (1704); za- 
pisniki mest. zastopstva 9-12. marca 1883, A-§ 2; 
DAH Zgb, Županija zagrebška, k. CDX; MA Lj, 
Reg. I. lase. 273, fol. 642; DAS Lj, Gubern. arhiv, 
fase. 27 (1831-32), konv. 148; Agramer politische 
Zeitung VIII. Zgb 13. avg. 1833, 65; IX. Zgb 16. 
jul. 1834; 25. nov. 1834; Intelligenzblatt ?.. Agra- 
mer Zeitung 31. maja 1834; Allgemeine Theater- 
zeitung XXVII. Wien 1834, štev. 230, 921; Vienac 
zabavi i pouci, Zgb 1877, 64; A. Hudovski, Zagreb 
i okolica, Zgb 1892, 62-64; V. Gudel, Vienac zabavi 
i pouci, Zgb 1893, 594-97; A. Andrič, Spomcn- 
knjiga hrvatskog zemaljskog kazališta pri otva- 
ranju nove kazališne zgrade, Zgb 1895, 10-125; N. 
M. Simonovič, Začetak i razvitak hrvatskog ka' 
/ališta, Zgb 1905; M. Ogrizović, Pedeset godina 
hrvatskog kazališta od 1860 do 1910, Zgb 1910, 
3-10; V. Lunaček (Obzor, Zgb 1924, štev. 268); M- 
Stanisavljević (Narodna starina Zgb 1929, zv. 19. 
str. 116-17); Almanah grada Zagreba, Zgb 1931. 
507-08; V. Gudel (Jutarnji list XXI. Zgb 1932, štev- 
7509, 17; Zgb 1933, štev. 7515, 21; štev. 7757, 9-10); 
B. Papandopulo, Novosti, Zgb 1934, štev. 273; v- 
Gudel, Stogodišnjica hrvatskoga preporoda, Zgl> 
1936, 29-44; Gj. Ezabo, Kazališni almanah 1937, 
Zgb 1937, 22-31); A. Freudenreich <ibid. 32-42); B- 
Brcyer, Das deutsche Theater in Zagreb •80' 
1840, Zgb 1938, 69-74); H. Hinković (Kazališni al- 
manah 1938, Zgb 1938, 51-57); R. Andrejka (Kro- 
nika slovenskih mest, Lj. 1939, 22-26); Gj. Szabo, 
Stan Zagreb, Zgb 1940, 90; 2. ed. Zgb 1971, 64-65; 
I. Ulčnik (Zagreb, Zgb 1941, 259-86); C. Batušic 
(Hrvatska enciklopedija, Zgb 1942, 84); R. Horvat. 
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Prošlost grada Zagreba, Zgb 1942, 398-99; S. Ba- 
tušić (Znanje i radost. Enciklopedijski zbornik, 
Zgb 1943, 155-58); P. Cindrić, Hrvatski i srpski 
teatar, Zgb 1960, 54-55, 196; P. Cindrić, Grički mi- 
lenij. Kulturno-povijesna panorama. Zgb 1965, 92; 
V. Valcnčić (Kronika XVII. Lj. 1969, zv. 2, 72-81); 
P. Cindrić (Hrvatsko narodno ka/alište 1894-1969. 
Enciklopedijsko i/danje. Zgb 1969, 40-44); P. Cin- 
drić, Kaj. Zgb 1969, št. 11, 86-91; I. Kampuš-I. Ka- 
raman, Tisućljetni Zagreb od davnih naselja do 
suvremenog velegrada. Zgb 1975, 143-44. 

Lc. 

CRAMARO (KRAMAR, 
KRAMER) Jožef, beneški 
duhovnik, prireditelj rezi- 
janskega katekizma, borec 
za manjšinske pravice, r. 
29. sept. 1897 v Platišču 
pod Ivancem, u. 22. dec. 
1974 v Campegliu (Cempe- 
ju) in pokopan v Prema- 
riaccu. Oče Ivan, kmet in 
zidar, mati Marija Barbe- 

i'is. Osn. š. v Platišču, pripravnico in nižjo gimn. 
v semen, v Čedadu (ust. 1906), licej in bogoslovje 
v Vidmu. Med prvo svet. vojno pod orožjem 
(marec 1915-nov. 1918), ranjen v bitki pri Zenson 
di Piave. Po vojni se vrnil v bogoslovje in bil ord. 
23. jul. 1923. Služboval je deset let kot vikar v 
Osojanih in Učji v Reziji (1923-33), zatem kot žpk 
v Landarju (1933-47) v Nadiški dolini in bil sosed 
prijatelja Cuffola (gl. čl.), žpk v Lazah, in končno 
v furlanskem Premariaccu pri Čedadu (1947-69), 
od koder se je umaknil v pokoj v Campcglio 
(1969-74). Kot Trinkov učenec je že kot semenišč- 
nik učil domače otroke slov. cerkvene in narod- 
ne pesmi. V Osojanih je zelo vzljubil rezijanske 
vernike, občudoval izraznost njihove slov. govo- 
rice in sklenil, da jim v spomin zapusti poljud- 
no veroučno knjigo, katekizem. 2e poljski jezi- 
koslovec Baudouin de Courtenay je odkril dva 
rkp rezijanska katekizma iz. 1797 in ju prvič 
izdal 1875 v Varšavi in drugič v Vidmu z naslo- 
vom 11 Catechismo Resiano. C. je priredil rezi- 
janski katekizem in ga 1927 izdal v založbi KatK 
v Gor. z naslovom 7"o krist jansko učilo po ro- 
loanskeh, ta s tega katekizma, kuaženega od tega 
svetega Oče Pija X., predano od jera Jožefa 
Kramaro, kapalana v Osojatiili. Hkrati je sode- 
loval še s skupino beneških duhovnikov (I. Trin- 
co, J. Gorenščak, A. CufTolo, A. Kosmačin), ki 
ic pregledovala Podrekov »Katekizem za Sloven- 
cu videmske nadškofije na Beneškem« (izšel 1869, 

ponatisnjen v Vidmu 1911). Ta posodobljeni »Ka- 
toliški katekizem« je izšel v Gor. 1928 in bil po- 
svečen nadškofu G. Nogari v znak vdanosti bene- 
ških Slovencev, ki »ne zaostajajo za nobenim v 
verskem čutu in neomahljivi predanosti cerkve- 
nim oblastem«. C. se je preselil v Landar v času, 
ko se je začela strašna gonja proti beneškim du- 
hovnikom in proti slov. jeziku po cerkvah. Vi- 
demski prefekt Temistocle Testa je avg. 1933, na 
izrecni Mussolinijev ukaz, prepovedal v vseh cer- 
kvah. Slov. Benečije uporabo slov. jezika pri bo- 
goslužju (gl. Cuffolo Anton): vse se je moralo 
vršiti samo v italijanščini. Duhovniki so se pri- 
tožili pri nadšk. Nogari, ki je obljubil, da bo ta- 
koj predložil zadevo Ap. sedežu, medtem naj se 
držijo ukazov, da ne bodo konfinirani. Ker pa 
so oblasti pritiskale na duhovnike, grozile s kon- 
tinacijami, plenile molitvenike in katekizme po 
cerkvah in hišah, je nad 30 beneških duhovnikov 
poslalo v Rim. J. Cramarja in kodermaškega vi- 
karja Boža Zullerlija. Nadškof Nogara, ki se je 
bil pravkar vrnil z romanja v Sv. deželo, ju je 
spremljal v Vatikan. Drž. tajnik kard. Pacelli je 
bil tedaj v Švici, zato jih je sprejel msgr. G. 
Pizzardo (26.9.1933). Na C.-jevo protestno poro- 
čilo je vzkliknil: »Ali je sploh mogoče, da po 67 
letih, kar ste pod Italijo, ljudje še ne znajo ita- 
lijanščine!« Zatem jih je sprejel msgr. Tardini in 
svetoval, naj predložita posebno spomenico na 
sv. očeta. Odposlanca sta sestavila spomenico 
(gl. TKol 1976, 61-64) in jo oddala. Preganjanje 
duhovnikov v Benečiji pa ni ponehalo: več jih 
je prejelo »svarilo« (diffido), C. in še drugi so 
bili predlagani za konfinacijo na Asinari. C. je 
poslal prefektu ostro pismo, ta ga je povabil na 
dolg razgovor, toda kljub C.-jevemu odločnemu 
nastopu je prepoved slovenščine v cerkvi ostala. 
C. pa je še nadalje ob vsaki priložnosti zago- 
varjal jezikovne pravice svojega ljudstva. Med 
vojno je reševal svoje vernike pred rcpresalija- 
mi in ker je svoje fante skrival pred odgonom, 

so ga Mongolei na trgu pretepli. Ko so po vojni 

trikoloristi (gl. Cracina) strupeno napadali slov. 

duhovnike in uporabo slov. jezika po cerkvah, 

je C. 11. jul. 1945 poslal ministr. preds. F. Parriju, 

in v vednost zunanj. ministru A. De Gasperiju 
ter nadšk. Nogari protestno pismo. Preds. Parri 

je ukazal videmskemu prefektu Candoliniju, naj 

poskrbi, da se tudi v videmski pokrajini spoštu- 

jejo narodne pravice slov. prebivalstva, prefekt 

pa je izdal znano okrožnico 18. sept. 1945 o spo- 

štovanju pravic, ki pritičejo tudi beneškim Slo- 
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vencem glede narodnega razvoja. To pa je ostalo 
le na papirju. Ker se je časopisna gonja nada- 
ljevala zoper njega in sobrata Cracina, je C. pri- 
stal na premestitev v Premariacco. Tam je pre- 
novil cerkev in versko dvignil župnijo. Še nada- 
lje je zagovarjal slov. zahteve, naj se popravijo 
krivice, ki jih je fašizem prizadel Slovencem v 
Benečiji (lj. škofa Vovka je 1960 naprosil, naj 
ob svojem obisku v Rimu sproži zadevo pri pap. 
Janezu XXIII.; škof Vovk je na povratku okt. 
1960 na srečanju v Benetkah o tem poročal C. in 
Cracini). C. je bil vodilni v »krogu čedermacev«: 
ko je šlo za slov. pravice je s svojo asketsko 
postavo, bistroumnostjo in govorniško spretnost- 
jo neustrašeno stopal pred prefekte, škofe in 
vatikanske dostojanstvenike. Bevkov Cedermac, 
ki nastopa pred škofom in prefektom v Vidmu, 
je Jožef Cramaro. Ker se je v vojni boril na 
Piavi, je bil odlikovan z »viteškim križem Vit- 
torio Veneto«. 

Prim : Matične knjige v Platišču; A. Cracina, 
II giubileo sacerdotale di D. Pietro Cernoia, Gor. 
1964, 18, 19 s si.; A. Cracina, Costumanze religio- 
se di nostra gente, Gor. 1965, 9; H. Spekonja (M. 
Turnšek), Rod za mejo (brez nav. kraja in leta), 
63; JKol 1966, 59, 66, 81; 1969, 120; 1970, 173; At- 
tilio Bonetto, D. Giuseppe Cramaro, nel trigesi- 
mo della morte. Udine 1975, s si.; Družina 1975, 
16.2.; Novi Matajur 1975, maj-jun.; La vita cat- 
tolica, Udine 1975, 20. 12. s si.; TKol 1964, 44; 
1976,  57-66;  osebni  spomini  in  dopisovanje. 

R. K. 

CREMONESI PILLEPICH Arduino, šolnik in 
publicist, r. 29. avg. 1912 na Reki, oče Piero Pil- 
lepich je bil knjižničar, mati Alice Cremenich. 
Dovršil je Istituto nautico na Reki (1932) in na- 
pravil učit. izpit v Trstu 1933. Poučeval je na 
osn. šolah (1934-64), od 1965 dalje je bil didaktič- 
ni ravnatelj v Gonarsu do upokojitve. Zivi v Vid- 
mu, kjer je poučeval nemščino in francoščino v 
večernih tečajih združenja Acli (1958-71). Predaval 
je v raznih it. mestih o slov. lit. in nastopil z 
njo tudi na TV v oddaji Rischiatutto (1972). Leta 
1975 je predaval v raznih krajih o zgod. in kultu- 
ri rimskega Ogleja in posebno o turških navalih 
na Kranjsko, Koroško, v Furlanijo, Toskano in 
v Južno Italijo. O slov. zgod. in lit. je pisal v 
Scuola d'Europa (Rim), v La Vita Cattolica in 
Messaggero Veneto (Videm), zdaj piše v videm- 
ske revije II Friuli, La Panarie in Bollettino Uf- 
ficiale della Camera di Commercio in v gor. Ini- 
ziativa Isontina. Jedro njegovega dela predstav- 
lja knjiga L'eredità europea del Patriarcato di 

Aqitileia (Udine 1972, 2. dop. izd. 1974). V njej je 
ob zgodovini oglejskega patriarhata prikazal nje- 
gov vpliv na Slovence, opisal samostane na slov. 
tleh, turške vpade, protestantizem in kat. versko 
obnovo, sklenil pa je knjigo s kratkim pregle- 
dom slov. kulture. Uporabil je bogate vire in jih 
na koncu navedel. 1975 je priobčil v Goriškem 
letniku razpravo Opatija v Roiacu (GorLtk 1975, 
2; prevod M. češčut). Druga njegova knjiga Udi- 
ne. Guida storico-artistica (Udine 1975). V tisku 
ima delo Terrore turco dagli Asburgo ai Veneti- 

Prim.: Osebni list; M. Sah, Evropska dediščina, 
M(Trst), XVI, 11, 1972, 179-180; A. Rejec, Evrop- 
ska dediščina oglejskega patriarhata, PiC V, 1-2. 
1973, 126-7; a. b., Evropska dediščina oglejskega 
patriarhata, KatG 30. XI. 1972; Slovensko slovstvo 
na ital. televiziji, Gosp. 25. II. 1972; Mario Quar- 
gnolo, Una documentata ricerca storica di Ar- 
duino Cremonesi, Messaggero Veneto, Udine 20. 
lebr. 1972. Isti: Nel cuore d'una città serena, 
MessV, Vid. 25. Vili. 1975; Etp (Etalcredo Pasco- 
lo), L'eredità europea..., Int Furlane, X, 11, Vid. 
1972; N. N.. L'eredità europea..., Friuli d'oggi, Vio- 
lo. XII. 1972; Metejensis (Camillo Medeot), l'ere- 
dità europea..., Vocel 7. IV. 1973. Isti: Una guida 
al capoluogo friulano, Vocel 9. IX. 1975; Galliano 
Zof, L'eredità europea..., La Panarie, Vid. jun- 
1974; Lucio Peressi, L'eredità europea..., La Vita 
Cattolica, Vid. 29. VI. 1975; Celso Macor, Udine.-. 
Iniziativa Isontina, Gor. dec. 1975; Domenico Zan- 
nier, Udine, guida storico-artistica, La Vita Cat- 
tolica, Vid. 19. VII. 1975; N. N., Una città scono- 
sciuta a molti dei suoi abitanti, Gazz. 24. VU- 
1975; Luigi Comuzzi, Una guida che conduce Pcl 

mano, Boll. Ufi. della Camera di Commercio. 
Vid. sept. 1975; Draga 74, 15-16 s si.; StudG 1976- 

Jem- 

CRNOBORI Ljudevit, igralec in režiser, •. 1913 v 
Banjoiah pri Pulju. Igralsko š. opravil v Mrbu- 
Do 1934 je bil v Mrbu član SNG, v Lj. 1934-36. 

spet v Mrbu 1936-41, 1941-42 v Splitu, nato po en° 
leto v Dubrovniku in v Banjaluki. Udeležil se Je 

NOB (1943-44), zatem je bil spet pri gledališču v 
Sarajevu (1945-47), nato pa pt. pri Bosna fi• 
(1947-51); v letih 1951-53 je bil pri SNG v Trstu, 
kjer je režiral in kot igralec izoblikoval nekaj 
osrednjih vlog, kakor vlogo Grozda, Herman* 
Celjskega, Kalba, Dunda Maroja. Nato je odse 
v Pulj, kjer je igralec, režiser in umetniški vodja 

tamkajšnjega hrvaškega gledališča. 

Prim.: SDL; SGL in GLTrst  1951-52, 1952-53 
Har- 

CROBATH (CHROBAT, HROVAT, KROSA*. 
KROBAT) Jožef Friderik, hermenevtik, biblici**' 
r. 4. marca 1795 v Kranju upravniku Jožefu l 
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Barbari Paradeiser, u. 5. febr.  1877 v Gor. Osn. 
š. v Kranju, srednje v Ljubljani in  filozofijo v 
Gradcu (1812-14).  Po končani filozoliji je pt. 28. 
nov. 1814 stopil v bogoslovje in ga v letih 1815-18 
nadaljeval v Lj. Posv. je bil 21. sept. 1818. Med- 
tem so v Gor. odprli bogoslovno semen., ki ga 
je bil 1783 ukinil Jožef II. škof Jožef Walland je 
razpisal  natečaj  za profesorske stolice.  Natečaj 
se je vršil  delno na  Dunaju:  udeležil  se ga je 
Anton Peteani za stolico sv. pisma stare zaveze; 
delno  v  Lj.:  udeležili  so  se  ga Jožef  Stibiel  za 
stolico pastoralne teologije, Jernej Arco za dog- 
matiko, Jožef Poklukar za  moralko, Jožef Cro- 
bath za sv. pismo nove zaveze. Vsi ti so postali 
redni  profesorji  v  gor.  bogoslovju.  Crobath  je 
prišel v Gor. 31. okt. 1818, začel s poukom, de- 
linitivni profesor pa je postal 1. jul. 1820, potem 
ko je ponovil konkurzni izpit, kajti dvorna šol- 
ska  komisija   je   bila  razveljavila   lj.   konkurze. 
Stolico biblične vede nove zaveze je C. ohranil 
44 let (1818-62), ko je stopil v pokoj. 1848 je bil 
sicer  imenovan  /a  ravnatelja  osrednjega  seme- 
nišča v Gor., a je mesto prepustil prijatelju Fe- 
liksu Caffouu; sprejel pa je imenovanje za kon- 
zistorialnega svetnika (1855). V lj. bogoslovju je 
C. imel za ravnatelja Matevža Ravnikarja, očeta 
slov. pro/e in poznejšega škofa v Trstu, za   spi- 
rituala pa Franca S. Metelka, jezikoslovca, pro- 
fesorja slovenščine na lj. drž. liceju. Metelkovih 
slovenskih  predavanj   so  se obvezno udeleževali 
tudi bogoslovci II. letnika, da bi lahko kot du- 
hovniki v enotnejši, slovniško pravilnejši in lepši 
slovenščini razlagali s prižnic božjo besedo. Slu- 
šatelj Crobath je Metelku predložil slovensko na- 
logo Nevošljivost s podpisom Jože Krobat. Spi- 
sal  je tudi delce Cvetovi Kranjske modrice,  ke 
ìih je nabral in spisal Jože Krobat (1817). V rkp. 
zapuščini sta dve slov. pridigi, ki ju je C. imel 
1824 pri Sv. Ignaciju v Gor. (na praznik sv. Jo- 
žefa in  »Pridga na Velki-petk.  1824. J. C.  dixü«. 
Pozneje je spisal  razpravo o slov. jeziku Bendč- 
šina z geslom »Usak dan nekej« (1848); poslovenil 
je škoiovsko poslanico na državni zbor v Kro- 

tticrižu   Ugovor  škofov,   kateri  cerkve   ilirskega 

kraljestva   na   Kranjskim   in   Pomorju   vladajo, 

kakor so •• poslali zboru austrianske konštitucie 

• Kremsir na Marsko (1848) in spisal še Pater 

Salvator prov resnično popisuje N.  zamaknjeno 

• Gore zraven Cirknce (Gor. 1850). Vlada v Trstu 

le 1834 imenovala C. za uradnega izpraševalca iz 

ilovenščine, tako da je mogel izdajati potrdila o 

znanju slovenščine vsem, ki so hoteli imeti urad- 

niško službo med Slovenci. Kot temeljit biblicist 
je svoja svetopisemska predavanja napisal in ne- 
katera vezal v prave knjige: v zapuščini je ostalo 
kakih 40 takih večjih ali manjših del. Najvažnej- 
ša: dve knjigi predavanj iz evangelija (Syntagma 
evangelii theopneusti); dve knjigi o videnjih A. 
Katarine Emmerich. 

Prim.: St. Kociančič, Cal lau Felix Antonius et 
Crobath Josephus Fridericus, Goritiae 1877; A. 
Maru.šič, Moja doba in podoba, Gor. 1898, 41; 
Mal VII, 258; Claricini 350;  Novice  1877, 30. 

R. K. 

CRONIA Arturo, literarni zgodovinar, r. 13. dec. 
1896 v Zadru,  u.  11.  maja  1967  v  Padovi.  Klas. 
gimn. dovršil v Zadru (1914), U v Gradcu in Pra- 
gi (1914-19), doktorat v literarnih vedah v Padovi 
1972). Bil je redni prol. na klas. liceju in učite- 
ljišču   v   Zadru   (1922-28),   v   akademskem   letu 
1923-24 je  dobil  študijsko  štipendijo  za  praško 
U v Pragi, da se je izpopolnil v jezikih in lite- 
raturah Južnih Slovanov. 1924 je napravil libero 
docenco   za    srbohrvatski    jezik    in    literaturo. 
Nato  je bil od  1928 do  1932 prof. gost za ital. 
jezik in literaturo na U v Brnu in pov. prof. v 
Bratislavi, od 1932 do 1936 pa v Pragi. 1937 so ga 
premestili  na  U v  Padovo,  kjer je prevzel  slo- 
vansko lilologijo, istočasno je poučeval v Bolo- 
gni in pozneje v Benetkah.  1940 so ustanovili v 
Padovi nalašč zanj (»per chiara fama«) stolico za 
srbskohrvatski jezik in literaturo, prvo v Italiji, 
in na njej je ostal do smrti. C. ni bil samo na- 
darjen znanstvenik, ampak je poznal vse slovan- 
ske jezike in literature tako popolno in v podrob- 
nostih, da je mogel kot suveren gospod razprav- 
ljati o njih. In neutrudno je pisal o vseh litera- 
turah in slovanskih kulturnih vprašanjih od naj- 
starejših časov do sodobnosti. Izdal je nad 220 
razprav in knjig, ki so ga uvrstile med največje 
ital. slaviste. Pri srcu mu je bila posebno hrva- 
ška  in srbska literatura, ker se je rodil v Dal- 
maciji in ker je dovršeno obvladal tudi narečja 
obeh  jezikov.  Njegova Grammatica della lingua 
serbo-croata (1923, osma izdaja 1966)  je doživela 
40.000 izvodov in mu  prinesla tak ugled, da se 
ga je oprijel vzdevek »avtor srbskohrvatske slov- 
nice«.  Pri  srcu je bila C. tudi slovenska litera- 
tura in  jo  je spremljal od sv. bratov Cirila in 
Metoda, Brižinskih spomenikov, Čedadskega ro- 
kopisa   do   moderne.   Višek   predstavlja   knjiga 
Ottone Župančič (Rim, 1928), o kateri je pesnik 
sam rekel, da ga je izmed vseh liter, zgodovinar- 
jev C. najbolje spoznal. C. je posegal tudi v slov. 
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zamejsko življenje, ker je bil večkrat predsednik 
komisij za maturitetne izpite v Trstu. V Padovi 
je občasno predaval tudi o slov. jeziku in lit. ter 
lako vzgojil vrsto sedanjih zamejskih profesor- 
jev (B. Pahor, Fr. Skerlj, J. Seražin, M. Rosi 
idr.). Po njegovi zaslugi so 1963 ustanovili v Pa- 
dovi stolico za slov. jezik in liter. Pri njem so 
napisali 30 doktorskih tez iz slov. jezika in liter. 
C. je bil član številnih znanstvenih ustanov in 
je prejel več odlikovanj. 

Prim.: Giovanni Maran: Arturo Cronia uomo e 
slavista, Sludi in onore di Arturo Cronia, Centro 
di studi sull'Europa orientale, Padova 1967, 1-27 
s sliko; v isti knjigi: Jolanda Marchiori: Biblio- 
grafia di A.C., 29-54; J.A.G. (Clonar): Cronia Ar- 
turo: Ottone Župančič, LZ XLVIII, 1928, 632-634; 
F. K. (Koblar): Arturo Cronia: Ottone Zupančič, 
DS XXXXI, 1928, 158-159; M. Jevnikar: Umrl je 
A.C., LitV XVIII, 7, 1966/67, 217-218 in Mladika 
XI, 6, 1967, 83, obakrat s sliko; isti: A. C: La for- 
tuna di Dante nella letteratura serbocroata, 
Most, 1, 1, 1965, 32-33; isti: Slovenistika v Padovi, 
Most  IV, 16, 1967, 265. 

Jem. 

CROVATIN (HROVATIN) Ivana (Iva), profeso- 
rica, šolnica, r. 20. maja 1924 v Gor. Oče Jožef, 
uradnik, mati Olga Bregant. Osn. š., it. girmi, in 
licej je opravila v Gor. in maturirala 1942. Na U 
v Trstu je 1951 dosegla doktorat iz kemije. Pou- 
čevala je sprva na slov. sred. š. (učiteljišče in 
licej) v Gor (1947-67); od 1968 dalje poučuje na li- 
ceju »Giacomo Stellini« v Vidmu. V Gor. se je 
kot vzgojiteljica zanimala za dijakinje in delova- 
la zlasti v Dekliških krožkih. Kot šolnica je na- 
pisala in priredila kot skripta ali tudi prevedla 
razne učbenike za licej in učit.: Kemija in mi- 
neralogija. Gor. 1950, ciki.; Naravoslovje (Bota- 
nika in zoologija). Gor. 1950, cikl.; Naravoslovje. 
Botanika. Gor. 1950, cikl.; Naravoslovje. Biologi- 
ja. Gor. 1950, cikl.; Naravoslovje. Živalstvo. Gor. 
1950, cikl.; Botanika. Gor. 1952, cikl.; Organska 
kemija. Gor. 1955, cikl.; Splošna kemija. Gor. 
1955, cikl.; M. Gori, Biologija I. in II. (tiskana v 
Bologni 1970 in 1971). 

Prim.:   Osebni   podatki;   Slov.   bibliografija  za 
1952, Lj. 1954, 22. 

M. P. 

CRUXILLA (KRUŽILA) Ivan Krstnik, šolnik in 
filozofski pisatelj, r. v Tolminu 23. jun. 1622, u. 
7. febr. 1684 v CIcu. Grammaticalia in humaniora 
obiskoval v Gor. (1632-37), filoz. študiral v Grad- 
cu (1637-39), nakar je stopil v jezuitski red avg. 
1639 in po opravljenem noviciatu na Dunaju in 

magisteriju v Leobnu poučeval humaniora in 
matematiko na gimn. v Gradcu in Clcu (1642-47). 
Po končanem študiju teologije v Gradcu (1647-51) 
je dopolnil študij filoz. na U v Gradcu in dosegel 
doktorat iz filoz. (1655). Potem je bil profesor 

filoz. v Gradcu (1655-63) in moralne teolog, v Gor- 
v Passauu in v Clcu (1664-84). Bil je tudi spoved- 
nik in svetovalec več škofov, med njimi tudi Jo- 
žefa Rabatte, lj. škofa (1664-83). Objavil je nasled- 
nja dela: Placita philosophica de ente logico co- 
gnoscibili, quae sub Auspiciis Serenissimi Carol» 
Josephi Arciducis Austriac, Magnorum Caesarum 
Fratris Georgius Sigefridus S.R.I. Comes a Die- 
trichstein (Graecii 1661); Laureata Nobilitas in 
111. D. Georg. Sigefricdo S.R.I. Comité a Die- 
trichstein delincata (Graecii 1661); Chronographi- 
ca Imago Nobilitatis Illustrissimae familiae a 
Dietrichstein a Caroli M. memoria (Graecii 1662); 
Philosophia quinque-partita quam sub Augustis- 
simis Auspiciis Invictissimi, ac Potentissimi Leo- 
poldi I. Romanorum Imperatoris... In Alma Cele- 
berrima Graecensi Universitate pro consequendo 
AA.LL. et Philosophiae Licenciatu Publicae Di- 
sputationi proposuit Georgius Sigefridus S.R-1- 
Cornes à Dietrichstein... Praesidc Joanne Baptista 
Cruxilla... (Vicnnae 1662). 

Prim.: A. & A. de Backer, Bibliothèque des 
Ecrivains de la Compagnie de Jésus I. Liege 
1853-61, 485; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae 
Austriacae Socictatis Jesu ab ejus origine ad no- 
stra usque tempora. Vicnnae 1855, 48; C. Sommer- 
vogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus- 
Première partie: Bibliographie II. Bruxelles-Pa- 
ris 1891, 1708; Simoniti 34. 

Le 

CUCEK (SUZZI) Franc, šolnik in javni delavec. 
r. 9. sept. 1910 v Gornji Košani na Krasu, u. 2»- 
maja 1961 v Trstu. Oče Jakob, kmet, mati Marija 
Šprohar iz Cepnega. Dovršil je klas. gimn. v ško- 
fijskem semen, v Kopru (1929), učiteljišče v Vid- 
mu (1933) in dosegel doktorat iz tujih jezikov in 

literatur na U v Turinu (1944). Od 1934 do 1945 

je poučeval na it. osn. šolah v trž. pokrajini (o" 
1938 stalni učitelj), po vojni je bil pov. prof- ati' 
gleščine na trg. tehn. zavodu Žiga Zois (1945-58)' 
na it. doposcuola Padovan (1948-49), na sr. š. *• 
Cankar (1949-50), nato se je vrnil na it. osn. š- v 

Rojan (1950 do smrti). Napisal je knjigo Mavtica' 
I. del. Priročnik z berili, z osnovnimi pojmi slov- 
nice in s čtivom iz različnih panog za poučevani 
italijanščine na osn. š. Z risbami opremil Mi"c0 

Bambič. Trst 1956. C. je bil med obnovitelji SKSZ 
v  Trstu,  ki je imela  svoje  korenine  in  vzor 
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Predvojnem Udruženju slov. in hrv. kršč. social- 
em. Po daljših pripravah je SKSZ avg. 1948 jav- 
no nastopila s C. preds. in Petrom Sorlijem (gl. 
čl.) tajn. Dne 22. apr. 1949 je sklenila s SDZ spo- 
razum za volitve v obč. svet. te prvo leto je or- 
ganizirala Prosvetni odsek, ki je prirejal vsakih 
14 dni prosvetne večere. C. je ostal preds. SKSZ 
«Jo 1950. 

1'nm.: IzvTrst 1948, 1956; arh. Trg. /avoda Z. 
*ois; ž. arh. v Ko.šani; Za edinost in demokraciju, 
KatG 31. avg. 1949; Peter Šorli, Moj odgovor De- 
mokraciji, KatG 5. okt. 1949; Tvoj rojak in ko- 
'cga (-Tone Penko), Slovo od Francia, PDk 31. 
maja 1961 s si. 

Jem. 

CUDER Tomaž, rudar in javni delavec, r. 14. ma- 
ja 1908 v kraju Ranxel v Nemčiji emigrantoma 
Tomažu in Mariji Kravanja, zdaj živi v Rablju. 
starša sta rojaka iz Soče pri Bovcu. Osn. š. v 
Soči in na Jesenicah, kamor se je družina za- 
tckla med prvo svetovno vojno. V Rabelj je pri- 
šel 1924 in se zaposlil v rudniku. Več člankov o 
življenju Slovencev v Rablju je objavil v zamej- 
cem tisku (KatG, PDk, Gosp). Skupaj z žpk P. 
lommasinom je nekaj let izdajal dvojezični (slo- 
^nsko-italijanski) list »La Lampada«, v KolGMD 
'965 str. 99 je objavil l,ov na divjega petelina. 

Plim.: Vprašalna pola;  dopisovanje. 
Špac. 

CUDERMAN Vinko, dramatik, publicist, šahist, 
r- 21. jan. 1933 v Tupaličah pri Preddvoru. Oče 
'Snac, vrvar, trgovski pomočnik, mati Frančiška 
^arkun. Osn. š. v Preddvoru (1939-41 slov., 1941- 
45 nemško), 7 razr. gimn. v Kranju, 8. v Lj. Sla- 
v'süka na lj. U (1951-57). Kot profesor slovenščine 
Uc'l v Zireh,  Kranju, na Jesenicah, od  1962 na 
8'rnn. v Idriji. Ljubezni do gledališča, aktivnega 
Sranja in režiranja se je navzel že v domači hi- 
'• ker se je njegov oče z vsem tem ukvarjal v 

°kviru amaterske gledališke dejavnosti. Leta 1966 
C. objavil svoje prvo dramsko delo, komedijo 

• «-'nirn odmorom  Umor, o katerem so pozabili 

frodati (Kaplje 1966), ki pa še ni prišla na oder. 
J°Sova prva uprizorjena drama je Igra o greš- 
•"• ptintarju, ki jo je izvedlo PDG v Novi Go- 
,Ql (predpremiera  14. febr.  1975 v Novi  Gorici, 

Cerniera 27. febr. v Idriji, oddajal Radio Trst A 
"). jemlje snov iz spodnještajerskih puntarskih 

'mirov  konce  16.  stol.  Več  njegovih  dramskih 
0skusov je doslej še ostalo v rkp. C. se je tudi 

Uvc'javljal  kot  šahist.   1950 je postal  mladinski 

prvak Ljubljane, 1953 kandidat za mojstra m v 
letih 1957, 1958 in 1961 sodeloval na državnih ša- 
hovskih prvenstvih. Aktiven tudi na družbenem 
in kulturnoprosvetnem področju; v Idriji je bil 
predsednik Svobode, ZKPO, dve mandatni dobi 
preds. sveta /.a kulturo in prosv. pri obč. Idrija, 
dve leti preds. izvršnega odbora kulturne skup- 
nosti, vsa leta član republiških forumov (pred- 
sedstva ZKPO, tajništva), odborov pri Kulturni 
skupnosti Slovenije. Na idrijski gimn. je vodil 
dramske in recitacijske krožke, vodil je delo 
idrijskega Dramatičnega društva itd. Publicistiko 
(zlasti krajše kulturno-polemične članke, ocene, 
glose itd.), je objavljal v idrijskih Kapljah, pri 
katerih je bil član uredn. odbora od 1967 do 
konca izhajanja, odg. uredn. pa od št. 19-23 
(1970-71) ter v Idrijskih razgledih, kjer je že dol- 
ga leta član uredništva. Psevdonimi in šifre: 
Veno Cigoj, -on. 

Pnm.. -ea, Igra o grešnem puntarju, PrimN 
1975. 7, 11 s si ; GL Primorsko dramsko gledališče 
1974/75, 41 s si.; Slovenski šah, Lj. 1972, passim; 
osebni podatki. 

Brj. 

I CUFFOLO (KUFOL) An- 
I ton, beneški duhovnik, 
I narodnoobrambni in kul- 
I turni delavec, nabiralec 
narodnega blaga, r. 15. 
sept. 1889 v Platišču, u. 
13. okt. 1959 v bolnišnici 

I v Čedadu ter pokopan v 
Lazah. Oče Boštjan, kmet, 

Imati Marjana Špekonja. 
'Sred. š. in bogoslovje v 

Vidmu (1902-14). Zaradi vpoklica pod orožje ord. 
12. jul. 1914 in na sam dan nove maše (14.7.) se 
je moral predstaviti v vojašnici. Bil je pri sani- 
tejcih v Bologni in Benetkah; kasneje prišel za 
vojnega kurata na soško fronto (Kalvarija nad 
Podgoro). Bil je ranjen in nato zbolel za kolero; 
po okrevanju sprejel dušno pastirstvo v Mirniku, 
hkrati opravljal županske posle ter skrbel za 
briške begunce. Nov. 1918 mu je it. guverner v 
Trstu poveril še posle civilnega komisarja v ob- 
činah Dolenje in Kožbana. Tu ostal do 3. marca 
1920. Nato je bil nastavljen za vikarja v Lazah v 
Nadiški dolini (od 16. marca 1920 do smrti). Laze 
so bile 1956 povzdignjene v župnijo in C. je bil 
prvi njihov župnik. C. je i/šel iz Trinkove šole 
in je bil njegov najzvestejši učenec. Neizmerno 
je  ljubil  svojo  »teptano  Beračijo«   (Slov.  Bene- 
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čijo) in se neustrašeno boril za ohranitev slov. 
jezika v cerkvi. Kot dijak se je s sedmimi pri- 
jatelji pretihotapil  iz  Italije na dijaški  shod  v 
Lj., poročal o stanju v Slov. Benečiji, poslušal J. 
Ev. Kreka pri Sv. Joštu. Podobno je 1908 prišel 
v Gor. na občni zbor vseslov. dijaške zveze. Po 
vojni se je začel javno potegovati za jezikovne 
pravice beneških Slovencev. Tako se je 1920 ude- 
ležil srečanja beneških duhovnikov v Spetru ob 
Nadiži, od koder so poslali protest nadškofu Ros- 
siju v Videm, ker je s Stare gore odstranil slov. 
duhovnika in poklical it. kapucine, ter spomeni- 
co na papeža Benedikta XV. o sovražnem zadr- 
žanju videmskega škofa do Slovencev v Benečiji 
ter o potrebi, da se v semenišču uvede pouk slo- 
venščine. Ker je 1927 tudi furlanska duhovščina 
protestirala pri papežu, je ap. vizitator škof An- 
drej Longhin iz Trevisa zaslišal tudi slov. duhov- 
nike v Spetru. C. mu je izročil novo spomenico 
o krivicah, ki so jih trpeli slov. duhovniki in ver- 
niki. Nadškof Rossi je bil odstranjen. C. je bil 
vodilni član  komisije za sestavo novega kateki- 
zma za Slovence videmske nadškofije (A. Cuffo- 
lo, J. Gorenščak, P. Hvalica in A. Kosmačin iz 
Landarja). Katoliški katekizem  je bil  tiskan  15. 
okt. 1928 v KatT v Gor v 2.000 izv. Dec. 1929 je 
C. osmešil občinskega komisarja, ki ga je obsodil 
na tridnevno roboto, tako da je vzel lopato in 
samokolnico ter šel delat. Zaradi silnega razbur- 
jenja med ljudmi je oblast komisarja Tommas- 
sinija odstranila iz Podbonesca. V Lazah je raz- 
širil cerkev, nabavil nove zvonove, dosegel nape- 
ljavo elektrike, skrbel za slov. petje in bogosluž- 
je v domačem jeziku. Medtem so fašist, oblast- 
niki sklenili pregnati slovenščino iz cerkva v Slo- 
venski   Benečiji:   orožniški   poročnik   Vincenzo 
Battiatti je 16. avg. 1933 poklical v Spcter Cuffo- 
la, Cramara, Gujona in Hvalico in jim prepove- 
dal še nadalje rabiti slovenščino pri petju, mo- 
litvah, pridiganju in verouku;  ti so naslednjega 
dne skupaj  s Petričičem protestirali pri nadšk. 
Nogari, ki je zadevo predložil Ap. sedežu. Orož- 
niki  so začeli  pleniti  po  župniščih  in  domovih 
slov. katekizme in molitvenike; C. jih je ponoči 

skril v samotni cerkvi in odhitel, da bi se rešil 

ardaci je, k nadškofu v Videm. Duhovniki so se 

pritožili na Vatikan (gl. Cramaro Jožef). Pisatelj 

Bevk poroča, da  je »največ podatkov«  za svoje 

delo Kaplan Martin Cedermae dobil pri C.-u, ki 

je bil knjigi »hrbtenica«, saj  je Bevk v njej opi- 

sal C.-vo duhovnijo in delovno sobo.« Pri upodo- 

bitvi sloke in asketske poslave Martina Cederma- 

ca pa je Bevk imel pred očmi J. Cramara, ki mu 
je prav tako prispeval  veliko podatkov. C. piše 
v dnevniku: »Vse, kar je v romanu, je do pičice 
resnično. Sedmak 1 = F. Bevki je s svojim tru- 
dom   napravil   monument  vernim,  poštenim,  za 
božjo pravdo vnetim slov. duhovnikom in jih je 
tako odškodoval za neizrečno, brutalno trpljenje, 
kateremu so bili izpostavljeni, ko so padli v roke 
vseh  božjih  sovražnikov.«  C.-a je  fašist,  oblast 
nadzirala,  klicala na  kvesturo in mu grozila s 
konfinacijo. Med nemško zasedbo je C. rešil vas 
in ljudi pred uničenjem, ki ga je bila nemško- 
kozaška komanda že odredila za 1. jan. 1944. ?o 
razsulu fašizma je pomagal 35 angleškim ujetni- 
kom, da so se preko Jugoslavije prebili do svoje 
armade. Med temi sta bila major Ballantine M 

Južne Afrike in major Gibbon iz Anglije. Ko so 
po drugi vojni trikoloristi spet strahovali duhov- 
nike (gl. Craeina Angel) je C. skupaj z nekateri- 
mi sobrati ostro nastopil pri prefektu ColoniJu 

(1950) in Meneghini ju (1957) ter pri nadškofu No- 
gari  (18.  maja  1955) in Zaffonatu  (1. okt.  1957)- 
Kot  markantna osebnost  je  C.  družil  slov. so- 
brate, dajal  pobude, sodeloval pri pisanju sp0' 
menic in nastopih pri oblasteh. V letih izselje' 
vanja beneških Slovencev v tujino je dvigal glaS 

proti odseljevanju,  svaril  pred  nevarnostjo si'1' 
koze v belgijskih rudnikih in izseljence z dopis0' 
vanjem vezal na domačo zemljo. Zbiral je narod- 
no blago, si zapisoval ljudske pesmi, zgodbe, obi- 
čaje, izročila in odkril v starih vizitacijskih za- 
pisnikih veliko podatkov za zgodovino Slovens^0 

Benečije. Del tega gradiva je izšel v Mladi setvi 
(1947), v Demokr.  (1951)  in v Turnškovcm  de,u 

Pod vernim  krovom. C.  je veliko pisal zlasti 
beneškem  narečju.  Njegovo je Pismo z Vide**1' 

skew v ZbsvP 1926, 56. Kot »Stric Jakob« je °b' 
javil vrsto dopisov v izseljenskem glasilu Slove"' 
ski glas beneških Slovenju u Belgiji (1951-1960'' 
ki ga je izdajal duhovnik Zdravko Reven. PrisPe' 
val je pretežni del gradiva za Naie molitve, r° 
litvenik za beneške Slovence, ki je pod TrinK 

vim  imenom  izšel  1951  v Gor.  Njegova jc tu 

Zbirka ljudskih nabožnih pesmi (rkp. v arri-    • 
Cracine). Dragocen zgodovinski dokument je nj 
gov Dnevnik v 3 zv., od katerega se drugi 
hrani v arhivu IZDG. 

Piim.:  H.  Spckonja  •=•.  Turnšekl,  R°d S. 
mejo, 62; KolGMD 1961, 144; A. Craeina, H S'1'^, 
leo sacerdotale d'oro di Pietro Cernoia, Gor. ' 
14,  17, 19 s si.;  isti, Costumanze religiose eli 
Mra gente, Gor. 1965, 28 s si.; Albert Rejec, ^ 
glas beneških Slovenju u Belgiji, KolGMD V 
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77 s si.; Ljudmila Bezlaj, Dnevnik beneškega Slo- 
venca, J Kol 1969, 117, 135; Ž. Gruden, Kulolov 
dnevnik, Dan 1972, 28; TKol 1960, 40-58 s si.; 
1973, 38-48;  1975, 68-78 s si. 

Jo. K. 

CURK Antonija, pisateljica, r. 10. jan. 1906 na 
Slapu pri Vipavi. Oče Andrej je bil manjši po- 
sestnik in obč tajnik, mati Rozalija Trampuž. Je 
četrta izmed 12 otrok in je dovršila 6-razr. osn. 
š. v domači vasi (1912-20) z odličnim uspehom 
(vpisana v zlato knjigo). 1926 je odšla v Trst za 
gospodinjsko pomočnico in to ostala do 1943, ko 
se je /. lastnim izobraževanjem povzpela do urad- 
nice. V prvi službi je bila telefonistka in tipka- 
riea do 1946. Na Istituto di cultura commerciale 
v Trstu je napravila 28. maja 1946 izpit iz prak- 
tičnega računovodstva in bila od tedaj računo- 
vodkinja najprej v gradbenem podjetju, nato v 
industrijskem. Se zdaj je priložnostna uradnica 
pri neki bogati družini. Ker v zamejstvu ni bilo 
slov. tiska, je prva članka objavila v Svctogorski 
Kraljici (1939), po zadnji vojni je objavljala član- 
ke in črtice v zamejskih tednikih. V Pčk je od 
1958 priobčila 5 pesmi, 65 črtic in krajših prispev- 
kov, dve daljši pravljici in dve celoletni mladin- 
ski povesti: Malemu Francka se odpira svet 
(1966/67) in Marjetica (1967/68). Od 1956 je od- 
dajal Radio Trst A 50 njenih spisov: 21 pravljic, 
15 mladinskih zgodb, 9 iger za odrasle in 5 dra- 
matizacij. Važnejše igre so: Vitez Erazem Pred- 
iamski (1957), Jezusovo javno delovanje, trpljenje 
in smrt (1966), Tretji plača (natečaj 1964), Dota 
(nagrajena na natečaju 1968), Prekinjena slava 
(natečaj 1968), Smrt Pavla Rostosa (Francozi na 
Vipavskem, 1972), Pri sveti luči v Bregu (1974). 
Napisala je tudi štiri novele, izmed katerih je 
bila Hišo zidal pohvaljena na radijskem natečaju 
1%5. Večina je izšla brez podpisa. 

Prim.: Osebni podatki; bibliografija pri avtorju 
tl-'ga članka; Jože Peterlin, Natečaj za izvirne no- 
vele na Radiu Trst, M(Trst) 1965, št. 9-10, 174-175; 
20 let Radijskega odra, Trst 1966; SGL III, 825; 
JL'vnikar, Zam. lit., M(Trst), 1968, št. 6-7, 120. 

Jem. 

CfRK Jože Vid, umetnostni zgodovinar in kom- 
Syrvator, r. 15. jun. 1924 v Vipavi. Oče Franc, 
čevljar, mati Jožefa Jamšek. Družina se je po 
Ietu 1930 izselila v Mrb. Diplomiral na lj. U. Od 
'956-62 konservator v Celju, kasneje ravnatelj 
'°krajinskega mu/eja v Ptuju. Napisal je vrsto 
Ul-'l S področja umetnostne zgodovine in obrob- 
nin ved, ki obravnavajo geografska območja Ce- 

lja, Ptuja, Ormoža in njim bližnjih ozemelj, ta- 
ko: Prva raz.stava grafičnih del in risb maribor- 
skih upodabljajočih umetnikov, 1953, Razvoj por- 
talov v Celju (Kron, 1956), Razvoj celjske mestne 

hiše (CeZ, 1958), Stara grofija (Cez, 1958), Ptujski 
grad (Kron, 1958), Mariborski mestni grad (ibid. 
1959), Olimje (CeZ, 1959), Umetnostni profil Po- 

savinja skozi stoletja (CeZ, 1960), Umetnostni pro- 
fil šmar-iko-Rogaškega-Kozjanskega skozi stoletja 
(CeZ, 1961), Razvoj mariborske mestne vedute 
(Kron, 1961), Razvoj •••••• mestne vedute (Ptuj- 
ski zbornik II, 1962), Ptuj (skupaj z Ivo Ciuk, 
1965, 19702, nemški prevod 1967), Delci italijanskih 
gradbenikov na Štajerskem v 16. in 17. stoletju 
(ZUZ nv Vil, 1965 lizšlo 19661), Topografsko gra- 
divo. Sakralni spomeniki občine Celje, 1966, 
... Zalet; 1967, ... Velenje, 1967, ... Slovenske Ko- 
njice, 1967, ... Mozirje, 1966, ... Šmarje pri Jelšah, 
1967, ... Šentjur pri Celju, 1967, ... Laško, 1967; 
Oris naselitvene zgodovine Podravja. Ozemlje 
slovenjbistriške občine, 1968, in O fevdalni arhi- 
tekturi na ormoškem območju (oboje v: Ormož 
skozi stoletja, 1973) ter Ormož in njegova oko- 
lica, 1973. Uredil je zbornik Ormož skozi stoletja 
ter Ptujski zbornik IV, 1974. 

Prim.: Krstne matice; Menaše 413; SB  1945-. 

Brj. 

CUSANI (CASSANI, COSSANI, COSAN, KOSAN) 
Jožef, nabožni pisatelj, r. 14. marca 1702 v Šem- 
petru pri Gor. Oče Štefan Cosan (Košan) in mati 
Ana, oba šempetrska rojaka. Biti sta morala pre- 
možna, če sta sinu za krstna botra izbrala pl. 
Ignacija de Gibelli ter Faustino Grabi/.. Šempe- 
trski dekan Franc Mercina je v opombah h Ko- 
ciančičevi zgodovini Šempetra (FoliumGor 1878, 
132) objavil C.-jev krstni list in dostavil: »Da je 
Josephus Cosan (kakor še zdaj pravijo neki po- 
stranski rodbini) identična oseba z "Josephus 
Cusani", ne dvomim, če premislimo na tedanje 
čase, ko so preobračali ali reete pačili imena 
ad libitum.« Ker je bila župnija Šempeter od 
1618 dalje pravno združena z jezuitsko redovno 
hišo v Gor., tako da je jezuitskemu predstojniku 
v Gor. pripadala uprava župnije, je C. prišel še 
kot otrok v stik z jezuiti. Zato je obiskoval gim- 
nazijo (grammaticalia et humaniora) v jezuit, ko- 
legiju v Gor. (1716-22). Nato je stopil v kapucin- 
ski red in opravil (1722-23) noviciat na Reki (re- 
dovno ime Rogerij - Calculus inseript. novi!. O. 
F. Cap. Flumincnsis). Zdi se, da je kot bogoslo- 
vec v  Gradcu,  kjer je opravil  filoz.  in  teolog. 
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(1723-27), izstopil iz reda in bil ord. konec marca 
1727. Kot svetni duhovnik je 24. apr. 1727 nastopil 
službo kooperatorja (= kpl ) v Šempasu, kjer je 
ostal tri leta. Premeščen je bil drugam, toda 1732 
ga je novi šempaski žpk Vit Romani spet dobil 
za kooperatorja v Šempas. Tu  je zdaj ostal se- 
dem let, do 1739, ko je odšel za vikarja v Štanjel 
na   Krasu   (St.   Kociančič,   FoliumGor   1878,   86). 
Cerkveni  položaj  v  komenski  dekaniji je bil v 
tistih časih edinstven: župnija Komen, pod  ka- 
tero je spadala tudi podružna cerkev v Štanjelu, 
je bila od 1665 podobno kot Šempeter združena 
z jezuitskim kolegijem v Gor. Zavodski rektor je 
imel pravico predlagati škofu v imenovanje du- 
šnega pastirja v Komnu: ta se je imenoval »stal- 
ni  vikar«   (vicarius  perpetuus)   in  je  bil   hkrati 
tudi dekan (vicarius foraneus commcnsis). Dušni 
pastirji podružnih cerkva (vasi, tudi Štanjela) so 
se pa  imenovali vikarji  (vicarius) ali tudi  izpo- 
stavljeni   kaplani   (capellanus  expositus).  C.-jeva 
prisotnost v Štanjelu je izpričana za leta 1750-54. 
Poročilo o vizitaciji v Štanjelu, ki jo je opravil 
gor. ap. vikar K. Attems 4. nov. 1750, izrecno ne 
navaja imena štanjelskega duhovnika, pač pa ga 
navajalo »Odločbe«, ki jih je nadškof po vizita- 
ciji poslal komenskemu dekanu: »Pomembno re- 
likvijo sv. Prospera... naj čast. Jožef Cusani, kra- 
jevni kpl. kurat, izpostavi javnemu češčenju. Isti 
kpl. naj letno opravi 26 sv. maš.« (NadškAGor., 
Visitationes Tnum. 201, 24, 96). Knjiga potrjenih 
spovednikov,  ki  se začenja z  1750, pravi, da  je 
»Cusani, kurat v Štanjelu«, dobil jurisdikcijo, da 
lahko pri spovedi odveze od več pridržanih pri- 
merov. V isti vrsti sledi pripis z isto pisavo, a 
drugačnim črnilom: »Factus minorità professus! - 
Postal    je    minorit    s    slovesnimi    obljubami.« 
(NadškAGor., liber 12, 37). Kdaj je C. odšel k mi- 
noritom   (konventualcem   reda  sv.   Frančiška)   v 
Gorico' Vizitacijski zapisnik za 1758 pravi, da je 
jan. 1755 postal vikar v Štanjelu domačin Janez 
Švagelj. (Liber visit. 1758, 24). Sledilo bi, da je C. 
odšel k minoritom 1754. Minoritski provincial v 
Clcu Konstantin Watt je 1757 prosil nadškofa At- 

temsa, naj pošlje na Koroško duhovnika, vešče- 

ga slov. jezika, ki naj prevzame službo slov. mi- 
sijonarja v Ziljski dolini (Missionarius Sclavoni- 

cs ex Conventibus S. Francisci pro Valle Gillia). 
Nadškof je predlagal Cusanija, ki  je v začetku 

1758  odšel   v   Podklošter  in  od   tam   vodil   slov. 

misi ione (NadškAGor., Protocollus Caes. Reg. Rc- 

seriptorum   de   annis   1750-1760,   Lib.   n.   1,   št. 

644/57, 674/57, 728/58). Značilno je, da gor. akti 

govorijo o »Cusaniju«, medtem ko ga odgovori 
iz Celovca imenujejo »Cassani« (ali Cossani), kar 
potrjuje Mercinovo tiditev, da je Cusanijev pravi 
priimek »Košan«. Nadaljnja njegova usoda je ne- 
znana in ne vemo, kdaj in kje je umrl. Zdi se pa, 
da je bil 1764 še živ. Vizitacijski zapisnik 1764 
pravi namreč, da se je štanjelski vikar Janez Šva- 
gelj pritožil nadšk. Attemsu, češ da je nepreviden 
umrl Simon Rudež iz Hruševice pri Štanjelu, 
dasi je bil prosil za duhovno pomoč patre mi- 
norité iz Bistrice (PP. Minoritae in Feistriz vulgo 
Bistrica), ki so prišli na obisk v Štanjel. Kdo so 
bili ti minoriti, ki so iz daljne Bistrice na ZilJ1 

prišli v Štanjel, ako ne naš C. s svojimi sobrati. 
(Visitationes, Lib. n. 32, 42 bis). Kot nabožni pi- 
satelj je C. izdal dve knjigi: 1749 je dal natisniti 
v Benetkah knjigo o pripravi na smrt (Umirajoči 
kristjan) pod naslovom Christianus moribundus 
Sacramentis Poenitentiae, Viatici et Extrernac 

Undionis proviens... collectore p. Josepho Cusani 
sacerdote citrato, Vcnetiis 1749, tipis Modesti 
Fentii. Ohranjenih je le malo izvodov te knjige- 
V izvodu, ki ga hrani Biblioteca Civica v Trstu 
je kot dodatek slov. prevod »Dies irae dies ilia- 
Boshia miizh se bo serdilla«. Codelli pravi, da Jc 

C. izdal Catechismits Slavonicus, ki bi utegni' 
biti Klapšetov (Clepse). Katekizem da je prirejen 
po Bellarminovem, vsebuje pa še razlago dnevnin 
evangelijev in snov za pridige. Do zdaj ni znan 
noben primerek tega katekizma, ki bi imel izre- 
den jezikovni pomen. Codelli ni poznal dobr 
C.-ja; zmotno trdi, da je bil prej konventuale 

in potem svetni duhovnik, ne omenja knj'ß 
Christianus moribundus, ne pozna ne leta in n 

kraja rojstva. Prav tako jc zgrešena domnev > 
da gre najbrž za Klapšetov katekizem. C .-J 
katekizem — tako pravi — je nosil naslov Ca 
chismus   Slavonicus,   Klapšetov  pa  Catechism 

bel 
ali  poduzhenie  eniga  Christiana  u'  tih  nar 
potrebnih Štukah te Kershanske vere (I. iz"- 
1743, II. izd. Lj. 1757 z naslovom Synopsis Cate- 
chetica itd.). Pa tudi vsebina obeh katekizmov I 
povsem drugačna: Klapšetov podaja erotema 

no, v vprašanjih in odgovorih, poglavitne ver 

nauke, razlaga molitve, ima nagovor na zc 

izšel 

1764 

Če 

in  nevesto  ter pesem o veri.  Ali jc zares 

C.-jev katekizem? II vizitacijskega zapisnika 

sledi, da so na vprašanje nadškofa AttcmS' 

poučujejo kršč. nauk v ljudskem jeziku, du 
niki dajali  različne odgovore:  nekateri, da si    ^ 

jo Bellarminovemu katekizmu, drugi KanizU 
mu, številni župniki (v Kamnjah, Vipavi, Sv. 
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žu, na Slapu, Prošeku, v Mirnu, Renčah itd.) so 
Pa izjavljali, da uporabljajo slov. katekizem, pri- 
rejen po Bcllarminu, ki ga je izdal gor. Ordina- 
riat. Tako je žpk v Nabrcžini rekel, da sledi ka- 

tekizmu »slovenskega avtorja, ki ga je i/.dal nad- 
školijski ordinariat«. Nikjer ni rečeno, kdo je ka- 
tekizem sestavil. le bil to Cusani? Odgovor žpk 
v Vipavi bi utegnil meriti nanj: pravi, da uči 
kršč. nauk po katekizmu, ki so ga izdali misijo- 
nar]i (se tradere Cateehe.sim ex libellis a missio- 
nariis exmissis). Tako je izpričano, da je pred 
1760 izšel v založbi gor. nadšk. ordinariata kate- 
kizem, ki ga je slov. avtor priredil po Bellarmi- 
novem in ki so ga uporabljali slov. župniki. Uteg- 
nil bi biti Cusanijev. 

Prim.: NadškAGor, Visitationes 1750 (num. 20), 
24, 96; Liber Visitationis 1758 (num. 27), 24; Liber 
(num. 12), 37; Visitationes 1764 (num. 32), 42 bis; 
Protocollus 1750-60, pass.; Codolli, Serittori (1792), 
'01; Morelli III, 366; Kocianćič, Hist. Archid., 
'61; Kocianćič, FoliumGor 1878, 89; Fr. Mercina, 
Breves adnotationes, quae historiae Plebis S. Pe- 
tra ab Abbate Stephano Kociančič conscriptae, 
•majorem minoremve adferunt lucem; Manzano, 
Cenni, 72; L. Svab, Knjižne redkosti slovenske, 
LZ 1886, 502-508; J. Balič, Soča 1887, št. 13; S. 
Skrabee CFr 1889; Glaser I, 136; Simonič I, 67; 
Gralenauer, Kratka, 79; F. Kidrič, Zgod., 11, 142, 
'56; F. Kidiič, Dobrovsky in slov. preporod nje- 
gove dobe, Lj. 1930, 7; F. Kidrič, SBL II, 411; A. 
Kjuder. Drobci i/. 42 duhovniških življenjepisov, 
'40-42 (rkp); ZSS I, 314; ZSS I, 314; Simoniti, 35; 
KatG 1957, št. 51; F. Pogačnik-F. Zadravec, Zgod. 
s'ov. slovstva, Mrb. 1973, 95; I. Gralenauer, 1973, 
'56; V. Jelinčič, Esiste il Catechismus slavonicus?, 
StudiGor, vol. 21, 47-51; nekatere podatke je lju- 
beznivo  posredoval  prol.  Andrej   Lisac  iz  Zgba. 

R. K. 

CUSSA   (KUSA,   KUSSA,   KHUSCHA,   KUSHA) 
*uhael, kipar in kamnosek, r. v vasici Pri Kuših 
nad Ajdovščino 8. maja 1657, u. v Lj. 8. okt. 1699. 

njegovem mladostnem življenju in šolanju ni 
Podatkov, vendar je gotovo, da se je kiparstva 
n kamnoseštva izučil v Benetkah, nakar ga 1677 

Srečamo v Lj. med prvimi člani ceha kamnosekov 
]n zidarjev (pravila potrdil 6. okt. 1676 cesar Leo- 

0'd L). Potem ga zasledimo med davčnimi plač- 
'*'  kot  lastnika  kamnoseške  obrti  z  desetimi 

p°niočmki  in  dvema  učencema  (1677).  Tako je 
Ussa postavil temelje znanim lj. kamnoseškim 
klavnicam,  ki  so  s  svojimi  izdelki  oskrbovale 
oraj eno stoletje celo slov. ozemlje, pa tudi so- 

Sydnjo Hrvaško. Njegovi delavnici (1676-99) je sle- 
',a delavnica Luke Misleja  (1701),  v katero je 
^'   vstopil   Francesco  Robba,  poročil  njegovo 

hčerko in po njegovi smrti vodil delavnico do 
svojega odhoda v Zgb (1727-54). Iz ohranjenih do- 
kumentov je razvidno, da je Cussa dobival ple- 
menite vrste marmorja /a svoje izdelke iz Italije 
(genoveški, kararski marmor), pa tudi naročal ne- 
katere tipične svetniške in angelske kipe v Be- 
netkah in jih potem vkomponiral v svoje oltar- 
ne arhitekture, kar dokazuje, da je njegova de- 
lavnica uživala velik sloves in vedno bila izredno 
preobložena z naročili. Cussova dela so številna 
Med prva je šteti različne kamnoseške posege 
pri zgradbah v Lj. (oboki, portiki, balustrade) 
Med ta sodi balustrada prižnice v nekdanji ka 
pucinski cerkvi (danes žpk e.) v Mozirju. Sledili 
so marmornati oltarji in menze še očitno z na- 
slonom na tradicijo lesenih oltarjev srednjeevrop- 
skega tipa, ki so pa že kazali vpliv mode črnih 
marmornatih oltarjev z raznobarvnimi intarzija- 
mi. Med prvimi te vrste zasledimo oltarje za 
stolnico v Zgbu (Tisoč mučencev 1685; sv. Eme- 
rika 1689; sv. Jerolima 1691) in oltar sv. Treh 
kraljev v nekdanji avguštinski (danes frančiškan- 
ski) c. v Lj. (po pogodbi 12. maja 1690). Potem se 
vrstijo dela: oltar za kapelo sv. Križa v franči- 
škanski c. v Lj. 1694 (od leta 1787 v žpk c. v Hre- 
iiovicah), s štirimi kipi svetnikov in dveh ange- 
lov; dva stranska oltarja v žpk c. v Škofji Loki 
1694; oltar sv. Antona Padovanskega (po pogodbi 
1. jul. 1695) za samostansko c. klaris v Mekinjah 
in še dva stranska oltarja (Brezmadežne in sv. 
Frančiška Seralskega) v isti c. 1696 je C. izdelal 
svoje najboljše delo — pnžnico katedrale v Zgbu 
(po pogodbi 28. apr. 1695), ki se s svojo izredno 
kompozicijo in skladno plastiko šteje med naj- 
večje dragocenosti te stolnice: velik krilat angel 
kleči na eni nogi, /. desno roko se opira na kole- 
no in na svojih ramah drži mogočno peterokotno 
prižnico; bele plošče z reliefi (dvanajstletni Kri- 
stus v templju in štirje evangelisti) ločujejo rdeči 
marmornati stebriči z angelskimi glavami: v 
ozadju je relief Kristusa, ki daje ključe sv. Pe- 
tru, a na levi strani stopnišča je plošča z grbom 
donatorja Znike in napisom z letnico. Ob tem 
delu je Simon Klemen t v svojem dnevniku 15. 
avg. 1715 zapisal, da presega vse, kar je do tedaj 

videl (dnevnik objavljen v ČZN XVI. Maribor 

1920/21, str. 79-104). Leta 1696 je C. izdelal tudi 

oltar za c. sv. Krištofa v Lj.; 1698 glavni oltar 

sv. Trojice v frančiškanski c. v Karlovcu; 1699 

glavni oltar v c. sv. Florijana v Lj., ni pa v isti 

c. utegnil dovršiti oltarja sv. Kozme in Damjana. 

Istega  1699 je postavil Marijin oltar ex voto v 
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star; žpk c. v Lokavcu pri Ajdovščini in še dva 
oltarja v isti c. (sv. Barbare in sv. Roka), a po 
naročilu barona J. D. Gallenfelsa je /.ačel izdelavo 
treh oltarjev /a romarsko e. na Blejskem otoku, 
katere je po njegovih načrtih dovršil Francesco 
Ferralta 1700, ker je Cussa med delom umrl. 
Prav tako ni izdelal oltarja za mavzolej Ferdi- 
nanda II. v Gradcu, katerega je dobil v naročilo 
njegov sorodnik kipar Leonardo Pacassi iz Gor. 
in ga je zaradi njegove smrti vdova prepustila 
v delo Cussi, ki je tudi kmalu umrl. Vse kaže, 
da je C. imel še naročilo za nekatere druge ol- 
tarje, tako npr. za zagrebško stolnico. V tej je 
namreč njegov učenec Ljubljančan Tomaž Jurje- 
vič (u. 1713), ki je leta 1694 stopil v pavlinski red, 
postavil po njegovih načrtih in v njegovi maniri 
oltarja Zadnje večerje in sv. Luke leta 1707 in 
1707 tudi glavni oltar Matere božje v pavlinski 
cerkvi v Remetah pri Zagrebu. C. je glavni za- 
stopnik črnomarmornate manire italijanskega 
zgodnjebaročnega oltarja pri nas, ki je bila po- 
sebno priljubljena moda 17. stol. v Srednji Ev- 
ropi in na Poljskem. Njegova dela karakterizira 
originalnost arhitekture in skladnost kompozici- 
je v tipični sestavi in uporabi vložkov raznobarv- 
nega marmorja v okvirni črnomarmornati ol- 
tarni arhitekturi okoli niše za sliko. Iznajdljivost 
menjavanja vložkov z izrednim čutom za sklad- 
nost njihovih barv je Cussovim izdelkom zagoto- 
vila odlično mesto v naši baročni arhitekturi in 
kiparstvu. Cussa se je podpisoval: universae 
Carnioliae lapicida et arehiteetus (pa tudi: taglia- 
pietra). 

Prim.: DAH Zgb, Acta Capituli zagabriensis 
antiqua, Conventio Cath. Eccl. zagabr. N-VI; MA 
Lj, Gerichtsprotokolle 1677, 1. 9; Arhiv provincije 
OFM Lj, Ms M. Fajdiga, Bosnia seraphica, 302-03; 
Illyrisches Blatt XXIII. Lj. 1841, 96; Schellen- 
burg-Stiftung. Lj. 1843, 7; I. Kukuljevič, Prvo- 
stolna crkva zagrebačka opisana s gledišta pov- 
jestnice, umjetnosti i starinah. Zgb 1856, 21, 22, 
38, 40, 42-44; I. Kukuljevič, Slovnik umjetnikah 
jugoslavenskih I-V. Zgb 1858-60, 210-12; K. Weiss, 
Der Dom zu Agram. Wien 1860, 21-24; I. K. Tkal- 
čič, Prvostolna crkva zagrebačka nekoč i sada. 
Zgb 1885, 101-02; I. Vrhovec, LZ 1888, 87-93, 1964- 
72; Argo I. Lj. 1892, 20; F. Pokorn, DS 1894, 658; 
F. Lampe, DS 1895, 640, 735; A. Stegenšek, Dcka- 
nija gornjegrajska. Maribor 1905, 88; J. Bario, 
Remete. Zgb 1914, 45-46; T. R. Gjorgjevič CZN 
XVI. Maribor 1920/21, 79-104; I. Vrhovnik, ZUZ 
II. Lj. 1922, 105-29; J. Mal, Zgodovina umetnosti 
pri Slovencih, Hrvatih in Srbih. Lj. 1924, 24, 42, 
54-55; J. Mal, ZUZ IV. Lj. 1924, 88-92, 148-53, 197- 
202; V. Steska, ZUZ V. Lj. 1925, 1-24, 81-98; E. 
Las/.owski, Znameniti i zaslužni Hrvati... Zgb 
1925,  155;  SBL  I, 87;  F.  Rupnik, KolGMD  1928, 

59-68; F. Mesesnel, Julijska krajina. Lj. 1930, 71; 
J. Glonar, Poučni slovar I. Lj. 1931, 233; I. Franič, 
Zagreb H. Zgb 1934, 24-28, 55-59, 73-77, 115-20, 
151-54, 167-73, 209-15, 245-54, 270-76, 294-301, 321-29, 
376-86; III. Zgb 1935, 9-14, 75-79, 97-106; Krajevni 
leksikon Dravske banovine. Lj. 1937, 188, 373; 2. 
Jiroušek, Jutarnji list, Zgb 24. dec. 1939, 13; R- 
Horvat, Zagrebačka katedrala. Zgb 1940, 12; G. 
S/.abo: Stari Zagreb. Zgb 1940, 53; 2. i/d. Zgb 
1971, 40, 184; Z. Jiroušek, Hrvatska enciklopedija 
IV. Zgb 1942, 157; R. Horvat, Prošlost grada Za- 
greba. Zgb 1942, 391-93; Hrvatska straža XIV. 
Zgb 1942, št. 41; D. Kniewald, Croatia sacra XI- 
XII. Zgb 1943, /v. 20-21, 242-83; V. Steska, ZUZ 
XIX. Lj. 1943, 51-54; F. Stelè, Iskusstvo Sloven- 
skogo Primorja v Julijskaja Krajina. Lj. 1946, 
21-52; M. R. Cossar, Storia, 219-29; A. Ivandija, 
Stara zagrebačka katedrala. Zgb 1948; F. Stele, 
Ephemerides Instituti Archaeologici Bulgarie! 
XVI. Sophiae 1959, 205-12; E. Cevc, ZUZ NV I- 
Lj. 1951, 222-24; A. Horvat, Spomenici u Hrvat- 
skoj... Zgb 1956, 104, 108; F. Stelè, Südost-For- 
schungen XVI. München 1957, 284-888; E. Cevc, Go- 
riški zbornik 1947-1957. Nova Gorica 1957, 30-42; 
M. Stelè, ZUZ NV IV. Lj. 1957, 31-70; F. Stele, 
Umetnost v Primorju. Lj. 1960, 22, 123-25, 128, 
185-87, 201; M. Miklavčić, SBL III, 215-16; S. 
Vrišer, Baročno kiparstvo na Slovenskem Šta- 
jerskem. Maribor 1963, 56, 202; F. Stelè, ELU 
III. Zgb 1964, 267; E. Cevc, Slovenska umetnost. 
Lj. 1966; A. Ivandija, Zagrebačka katedrala. Zgb 
1967, 9-10; S. Vrišer, Ars Sloveniae I. Lj. W67' 
XXXVI1I-XXXIX; KL Sje, L, 24, 252; H- l>- 
1971, 189; III. Lj. 1976, 227; Đ. Cvitanović, Karlo- 
vac. Radovi i gradja iz dalje i bliže prošlosti- 
Karlovac 1970, 191-241; D. Zdunić, Zagreb... Zgb 
1970, 34; L. Menaše, Evropski umetnostno zgo- 
dovinski leksikon. Lj. 1971, 415; J. Buturac-A- 
Ivandija, Povijest katoličke crkve medju Hrvati- 
ma. Zgb 1973, 297; N. Sumi, Slovenski jezik, li- 
teratura in kultura. Informativni zbornik. •' 
1974, 297-305; I. Kampuš-I. Karaman, Tisućljetni 
Zagreb od davnih naselja do suvremenog vele- 
grada. Zgb 1975, 109; KL Sje III. Lj. 1976, 227. 

Le 

CVEJN Frančišek, češki duhovnik na Tržaškem, 
r. v kraju Viska na Moravskem 5. mar. I"6 ' 
posv. 25. avg. 1889, u. v Borštu 26. nov. I?2'' 
Službena mesta: kaplan v Brezovici in v Sežani, 
od 1895 do smrti župnik v Borštu in nekaj >e 

upravitelj v Ricmanjih, kjer je s svojo dobro 
blažil posledice cerkvenega razkola. Zgleden 
hovnik, močno priljubljen  pri  narodu.  9.  mal 
1921 so ga fašisti napadli, mu grozili z revolv- 
jem in ga hoteli odpeljati. Spada v število vcĆJ 
skupine čeških duhovnikov (40), ki so že k°ne 

••' 
preteklega stoletja (1887) začeli prihajati na 
žaško in v Istro ter bili tu v veliko pomoč 
mačim duhovnikom. Odzvali so  se vabilu tr 

ško-koprskega škofa dr. Ivana Glavina, ki se 
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lakrat zdravil v Karlovih Varih na Češkem in 
sporazumno s tamkajšnjimi školi objavil v če- 
pkih časopisih oglas in poziv dijakom in bogo- 
s-loveem za delo na Tržaškem. Bogoslovne študi- 
je so opravljali v goriškem bogoslovju; med po- 
čitnicami so bivali pri slov. in hrv. duhovnikih, 
l'a so se lahko naučili jezika, se vživeli v nove 
razmere ter se tako usposobili za dušno pastir- 
stvo v Istri. V istem obdobju so prihajali v te 
kraje tudi duhovniki in bogoslovci s Kranjske 
'n štajerske. Cerkveni letopisi navajajo skoraj 
200 takih duhovnikov samo v tržaško-koprski 
^koliji. Ravno tem duhovnikom se ima naš narod 
zahvaliti, ker so mu stali pogumno ob strani v 
odločilnih letih njegove novejše zgodovine. 

Prim.: ZbsvP 1921, 201; 1927, 156. 
K-ač 

CVEK Leopold, učitelj in skladatelj, r. 9. nov. 
1814 v Idriji, u. 2. sept. 1896 v Lj. Obiskoval je 
glavno š. v Idriji. Prve glasbene nauke je dobi- 
val pri organistu Viktorinu Kobalu (flavta, violi- 
na, orgle). 18-leten je prejel spričevalo o dovrše- 
nem študiju (1832). Obiskoval je nato 6-mesečen 
t(-'čaj na »vzorni šoli« v Lj. 1836 je nastopil službo 
na idrijski osn. š. kot učit. pripravnik. V letih 
1837-40 je služboval kot učitelj, organist in cer- 
kovnik v Črnem vrhu nad Idrijo. Nato je opravil 
konzistorialni izpit in bil imenovan za učit. po- 
močnika v Senožečah (1840), a že istega leta ime- 
novan za učit., org. in cerk. v Dolu pri Lj.; 1843-49 
Je služboval na Vrhniki. 1849 postal stalni učit., 
0rS- in cerk. v Cerkljah na Gorenjskem. 1855 je 
"'I na lastno prošnjo spet premeščen na Vrhni- 
k°- 1874 se je preselil na predmestno šolo pri Sv. 
Pttru v Lj. in bil 1879 upokojen. Služboval je 
Potem kot pomožni učitelj in organist v lj. pri- 
dni delavnici (1884-92). V tisku so izšle sledeče 
njegove zbirke: Napcvi za svete pesmi (Blasnik, 
°5l), Napevi za šolo, cerkev in kratek čas (Ce- 

'ovec, 1855), 12 cerkvenih pesmi (Giontini, 1872), 
ei božičnih pesmi (1878). V rokopisu so ostale 

njegove cerkvene skladbe z lat. besedilom: Missa 
n C, Missa in F, Missa in D, Missa in G, 2 Te- 
^•••, Veni Sancte Spiritus, 10 Tantumov. V 

°v- skladbah se C. precej oslanja na narodno 
P(-'sern, pozna pa se mu tudi vpliv nemških pe- 
niaric. V cerkvenih skladbah je čutiti odsev po- 
stne glasbe, pozneje tudi težnjo (po Hoffbauer- 

1 v<-'m načelu) po novem cerkvenem duhu v na- 
boj. 
ki 

ni glasbi. Harmonska struktura je še v bistvu 
as'cistična. Njegov kompozicijski stavek je pre- 

prost, a tehnično in oblikovno precej dognan. 
Najbolj popularna in obenem najbolj dovršena 
ter kompo/ieijsko razvita je božična Raduj, člo- 
vek moj. Latinske skladbe so manj dovršene. 
Glede lat. maš je se odprto vprašanje, ali so nje- 
gove ali  jih  je on samo prepisal. 

Pnm.: SBL I, 87-88; Rakuša, Slov. petje v pre- 
teklih dobah, Lj. 1890; D. Cvetko, Stoletja slov. 
glasbe, Lj. 1964, 196, 202; D. Cvetko, Zgodovina 
slov. glasbe, III; S. Trobina, 94, 266; Arko, Idrija, 
242;  IdrR 1956, 60 (J. Grilc). 

Ren. 

CZOERNIG Carl von, avstrijski statistik, zgodo- 
vinar, etnograi, r. 5. maja 1804 v kraju Cernousy 
na Češkem, kjer je bil oče uslužbenec grofa Clam- 
Gallasa. Mladost je preživel in se šolal (gimn.- 
licej) v Liberecu, v Jičinu in v Pragi, kjer je na 
U začel študij prava in ga uspešno zaključil 1827 
na dunajski U. Na priporočilo grofa Clam-Gal- 
lasa je bil 1828 nameščen za državnega uradnika 
v Trstu. Od tu 1831 prestavljen v Milan. 1834 je 
postal tajnik lombardskega guvernerja grola Har- 
tiga in bil na njegovo priporočilo 1841 imenovan 
za dvornega tajnika in direktorja statističnega 
urada na Dunaju. Na tem mestu se je zelo pri- 
zadeval za napredek raznih industrijskih in tr- 
govskih družb, posebej Donavske paroplovne dru- 
žbe (omogočil je varnejšo plovbo skozi Djcrdap 
z odstranitvijo raznih čeri in skal pri Oršovi). 
Leta 1846 je postal dvorni svetnik. V revolucio- 
narnem letu 1848 je bil ponovno v Milanu pri 
grofu Harligu in je odločno zastopal avstrijske 
interese v prebujajoči se Italiji. Istega leta je bil 
izvoljen v frankfurtski parlament kot odposlanec 
češkega mesta Frydlanta in praška U ga je ob 
50-letnici obstoja (1848) imenovala za častnega 
doktorja prava. Po 1848 se je nekaj časa inten- 
zivno ukvarjal s pomorstvom Avstrije: 1850 je po- 
stal vodja oddelka za navigacijo in je ustanovil 
v Trstu centralni pomorski urad, da bi oskrbel 
Avstriji prvenstvo v trgovini z Vzhodom. Izredna 
dejavnost mu je prinesla priznanje: 19.6.1852 je 
bil odlikovan z železno krono II. r. in prejel ple- 
miški naslov (baron - pi. Cernousyski). 1852 je bil 
zopet na Dunaju, kjer je vodil oddelek javnih 
gradenj, 1853-59 pa državne železnice. Istočasno 
se je zelo trudil za ustanovitev c. k. komisije za 
spomeniško varstvo in bil v 1. 1853-63 njen prvi 
preds. 1859 je postal tajni dvorni svetnik. Daleč 
največ prizadevanja pa je pokazal pri proučeva- 
nju in pospeševanju statistike. Osnoval je c. k. 
centralno komisijo za statistiko in bil 1863 ime- 
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novan za njenega prvega precis. 1866 je /.bolel in 
se preselil v Gorico, kjer si je poslavil vilo: tu 
je 5. oktobra 1889 umrl. Poleg službenih obvezno- 
sti, kjer se ]e izkazal kot vnet avstrijski državni 
uradnik, je C. našel čas za proučevanje statisti- 
ke, zgodovine, geogralije, pa tudi navad in jezi- 
kov prebivalcev, kjer je služboval; poskušal se je 
celo v publicistiki, saj je 1849 ustanovil gospo- 
darsko-politični list Austria in 1850 pričel izda- 
jati časopis Mitteilungen über Handel, Gewerbe 
und Verkehrsmittel. V avtobiografiji (izšla je na 
Dunaju kot tiskan rkp. 1879 in 1888) pravi, da je 
izdal 25 večjih del, 167 manjših del in člankov raz- 
lične vsebine, bil častni član 26 znanstvenih hiš 
in literarnih ustanov, član 49 drugih ustanov, 
prejel mnoga tuja in domača odlikovanja, bil 
častni občan Libereca, Frydlanta, Gorice in Ogle- 
ja. V bogati beri njegovih del velja posebej ome- 
niti anketo za ugotovitev jezikovne pripadnosti 
vseh področij avstrijske monarhije, ki je do 1880 
prvi tovrstni poskus. Statistični podatki so izha- 
jali v delu Tafeln der Statistik der österreichi- 
schen Monarchie, Wien, od 1841 dalje. Iz tega se 
je rodilo njegovo temeljno delo Etnographische 
Karte der österr. Monarchie, Wien 1855 (na 9 li- 
stih), ki so mu 1857 sledili trije zvezki spremnega 
besedila: Etnographie der österr. Monarchie, I- 
III, Wien 1857. Čeprav je to delo nedokončano, 
je vendar zelo važno za poznavanje jugoslovan- 
skih etničnih problemov. K temu velja dodati še 
Statistisches Handbüchlein für die österr. Mo- 
narchie, Wien 1861; Oesterreichs Neugestaltung 
1848-1858, I-II, Wien 1858; članek Zur Reform der 
administrativen Statistik (v Statistische Monat- 
schrift, Vili. Jg., XII. Heft). Pomembne so vse- 
kakor razprave, ki obravnavajo slovenski prostor, 
zlasti ozemlje Goriške. 2e 1868 je C. dal pobudo 
za ustanovitev Društva za deželoznanstvo, ki bi 
preiskovalo razne razmere goriške dežele, a ni 
našel pravega odmeva, zato je društvo propadlo 
(SN 1868, 14. IV.). Osrednji spis za Goriško je 
geografski, statistični in zgodovinski prikaz z na- 

slovom Das Land Görz und Gradisca, Wien 1873- 

74, I-II (v ital. prevodu E. Pocarja, Il territorio 

di Gorizia e Gradisca, Gorizia 1969). Zgodovinski 

značaj imajo tudi spisi: Die gefürstete Grafschaft 

Görz un Gradisca, Górz 1891 (ital. prevod F. Sim- 

ziga, La principesca contea di Gorizia e Gradisca, 

Gorizia 1891); Die Grafschaft Gorz und Gradisca 

unter österr. Herrschaft 1500 bis 1880 (v Wiener 

Zeitung 1880, št. 245 in 246); Die vordere Graf- 

schaft Görz mil Riickhl. auf die Geschichte des 

Pustertales m Mittelalter (v Zeitschrift des Ft'i'- 
dinandeums, 21, 1887, str. 15-85); lieber Friaul 

Seine Geschichte, Sprache und Altenlütner (v Si- 
tzungbenchte der phil.-hist. Classe der kaiser- 
Akademie der Wissenschalten in Wien, 1853, B- 
X, str. 137); Die Stadt der Gallier bei Aqmleia (v 
Mitteilungen der k. k. geograph. Gesellschaft 'n 

Wien, Bd 21 (1878), str. 49-57); Geschichte der 
Triester Staats-Kirchen und Gemeinde Steuren, 

Triest 1872. Na področju etnografije: Die alten 
Volker Oberitaliens, Wien 1885; lieber die Ethno- 

graphie Oesterreichs (v Sitzungsberichte der phü-' 
histor. Classe der k. Akademie der Wissenschal- 
ten, XXIV Band, str. 277). Na področju lingvisti- 
ke: Die deutsche Sprachinseln in Süden des ge' 
schlossenen deutschen Sprachgebietes in ihren 
gegenwärtigen Zustande, Klagenfurt 1889; D'e 

deutschen Sprachinseln südlich der Alpen (v Mit- 
teilungen des deutsches und österr. Alpenvcreins, 
Jg. 1888); Die Sprachinsel Deutschruth (v Zeit- 
schrift des d. und. ö. Alpenvereins, Jg. 1875); Die 

deutsche Sprachinsel Gottschee (v Zeitschr. des 
d. un ö. Alpenvereins, 23. Nov. 1878); Die deu- 
tsche Sprachinsel Sarwis in Friaul (v Zeitschr- 
des d. und ö. Alpenvereins 1880). Na področju 
geografije: lieber in die in der Grafschaft GiirZ 
seit Römerzeiten vorgekommene Veränderungen 

der Flusslaufe. Der Isonzo als der jüngste FlUsS 

von Europa (v Mitteil, der k. k. geograph. Gesell- 
schaft in Wien, Bd 19, 1876, str. 49-54, ital. prevod 
Mutamenti del sistema fluviale avvenuti nella 
contea di Gorizia dai romani in poi v Atti e rne- 
morie dell'i, r. Società agraria di Gorizia, N. 4' 
1876); Burg Görz. Neue Auf., Gorizia 1965; Ent- 
deckung einer Karstgrotte (bei Borgnano) (v Deu- 
tsche Rundschau für Geogr. und Statistik, l2 

(1890), str. 322). 

Prim.: F. Umlauft, Carl v. Czoernig (Deutsche 
Rundschau für Geographie und Statistik, Wie"' 
1884, 472-474, s si.); E. Maionica, Saggio critico- 
letterario, Carlo b. de Czoernig, Gorizia 1889; Eco. 
5. in 7. okt. 1889; F. Zwitter, C, EJ Zgb 1956, str- 
512 (popravi datum smrti: 5., ne 25. X. 1889); r' 
Kroller, Saggio di bibliografia in lingua tedesca 
sul Goriziano (v StudG 1966, voi. XXXIX); ^ 
Pocar, Premessa (VH-XIII) v C. Czoernig, H *•. 
ritorio di Gorizia e Gradisca, Gorizia 1969; L'• 
magine di Gorizia, Gor. 1974, 15, 32, 77, 140, l4'' 
189. ,- 

KraU 

CZOERNIG Carl jun., sin Karla pi. Czoefflté3 

star. (gl. članek), dvorni svetnik na Dunaju, r' 

1839 v Milanu, u. 1893 v Innsbrucku, kjer je bl 
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Provincial• finančni ravnatelj. Po očetovem zgle- 
du je pioučeval /.goduvino, narodopisje in stati- 
čko avstrijskih narodov. Za slovenske ra/.meie 
na Primorskem je /.animivo njegovo delo Die 
ethiwloiif>che Verhältnisse des österreichischen 
Küstenlands, Trieste 1885, v Oesterr. Monarchie in 
"Ort und Bild pa študija o gozdovih, lovu, indu- 

striji, trgovini, poklicih  in prometnih /vezah na 
Goriškem. 

Plini.: K. Pocai, Premessa (IX), v delu C. v. 
•/•••••, Gon/ia, Gor. 1969; H. Maionica, Saggio 
critico-letterario, C. bar. de C, 18; Della princi- 
pesca Contea di Gorizia e Gradisca, Gor. 1976, 39. 

Kralj 

V 

C 
CABAJ (CABEJ, CHIABAI) Štefan, ljudski pesnik 
'n humoristični pripovednik, po domače Vodopi- 
Vec, r. 29. mar. 1847 v Lesah (Dolina) v občini 
Grrnek v Benečiji in pt. u. 20. jan. 1930. Oče Stc- 
lan, mati Marija Rutar. Bil je vrsto let župan v 
Grmku. Bil je kmet izredne bistrosti, zastaven 
^ožak, velik narodnjak, ki je obiskal celo Lj., 
KJw so ga »fotografali«. Kot »najljubši gost« 
Vs^h novih mas, »ojcetih« (porok), skupnih ro- 
•nanj in večjih gostij je imel duhovite govore v 
v°zani in nevezani besedi. Mojstrsko je znal im- 
provizirati pesmi, prigodnice, dovtipe in zbadljiv- 
Kc' Sam ni nič napisal, toda njegove dogodivšči- 
ne in »pralce« krožijo še zdaj po Rečanski do- 
lni. Kot ljudski humorist je prispeval, da so se 
franile v deželi vrste lepih navad, pravljic in 
a°vtipov, svežega narodnega blaga in izročil, ki 
0 tako značilna za pristno duševnost beneških 

Si 'ovencev. Kot moder župan in vpliven gospodar 
Je s svojimi nasveti vnašal mir v družine in pre- 
Pr°čil marsikatero pravdo pri zapuščinskih raz- 
bijah. Bil je tudi mož globoke vere, ki sc je 
•<• mudil v družbi domačih duhovnikov, zlasti 
••• Cernote, kpl. v Kožicah. Imel je 17 otrok. 
na izmed hčerk je postala redovnica, sestra Fi- 
^'na, in preživela vrsto let v Krminu pri sve- 

tcu »Rosa Mystica«. 

, Prim.: H. Špekonja, Rod za mejo, 52; Trinkov 
K°li?dar 1963, 99-106; Novi Matajur, 1, št. 10, 11-13. 

B. Z. 

CADE2 Danilo, pevec in glasbenik, r. 4. jul. 1932 
*°lkanu. Oče Jožef, delavec iz kmečke družine, 

^at' Stanislava Boškin. Osn. š. v Solkanu 1938- 
• gimn. v Gor., Šempetru pri Gor., Lj. 1945-53. 

počasno dve leti zborovske šole 1953-55. Srednja 
g'asbena  š.  v  Lj.   1956-59  (prof.  Jelko  Stergar), 

vmes vojaščina. Akademija za glasbo (4 seme- 
stre, prol. Ado Darian). Glasbo poučeval na osn. 
š. v Šiški (Lj.), bil ravnatelj nižje glasbene š. v 
N. Gor. (Solkan) od 1962 do 1969. Od 1966 je po 
smrti Janeza Lipuščka, tenorista pri Slovenskem 
oktetu, stopil na njegovo mesto. Od 1969 je delal 
kot redaktor za zborovsko glasbo na RTV Lj., od 
1974 je tu urednik. Kot član Slovenskega okteta 
se je udeležil vrste turnej: ZDA, Kanada, Island 
(1966), Norveška, Danska, Švedska, Zvezna rep. 
Nemčija, Nemška dem. rep., Avstrija, Češkoslo- 
vaška, Egipt (1960), Sudan, Francija, Sovjetska 
zveza, Grčija, Italija, Avstralija, Mehika, Kuba 
(1975), Japonska (1971). Pel je z oktetom na Va- 
tikanskem konservatoriju ob otvoritvi Slovenika 
in na Radiu Rim, Carnegie Hallu (New York), v 
Los Angelesu, San Franciscu, Pittsburgu, Toron- 
tu, Tokyu, Sydneyu (Opera House), Bayreuthu 
(Zah. Nemčija), Berlinu, Parizu (Gran Palais). So- 
listično poje na RTV Lj., z ansambli, je sousta- 
novitelj Črnskega kvarteta (danes Kvartet DO). 
Ustanovil je in vodil orkester na glasbeni šoli in 
/bor v Novi Gorici, nekaj časa tudi Goriški ok- 
tet; je solist pri APZ »Vinko Vodopivec«, 10 let 
član komornega zbora RTV Lj. Pel je pri Aka- 
demskem in Koroškem oktetu ter v tilmskih sce- 
nah v filmih: Tistega lepega dne, Ko pride po- 
mlad, Tuja zemlja. Nekaj je tudi komponiral, 
tako: zborovske, klavirske in vokalne s klavirsko 
spremljavo: Vinska, Vse dolge noči, Prvomajska 
la otroški zbor, Barkarola. Nekatere so bile jav- 
no izvajane, nekatere tudi tiskane. V okviru Slo- 
venskega okteta nastopa na več ploščah in mag- 

netolonskih kasetah tako: Slovenski oktet poje, 

Katrca, Sedem si rož, S pesmijo okrog sveta, 

Pri slovenskih skladateljih. Večje število plošč je 

posnel tudi z različnimi ansambli. C. se je kot 
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amater ukvarjal tudi z dramatiko. Bil je igralec 
v dramski skupini SKUD »Jože Srebrnič« in v 
gimn. igralski skupini. Našludiral pevske točke 
v Miklovi Zali Ni/ji glasbeni šoli v Solkanu je 
oskrbel kipe Volarica, Kogoja in Kumarja (delo 
Borisa Kalina), ob dvajsetletnici te šole je pri- 
pravil in uredil posebno brošuro (Ob dvajsetlet- 
nici glasbene šole v Novi Gorici, 1968). Njegov 
portret je risal Ivan Torkar, karikaturo B. Pečar 
(objava v: Pečar, Obraz /arisan v čas), za sku- 
pinsko plaketo Slovenskega okteta pa Jaroslav 
Stoviček. 

Plim.: GL PDG sez. 1974-75, št. 40, 1141; Sloven- 
ski oktet, Lj. 1971; Slovenski oktet, 1976; osebni 
podatki. 

Brj. 

CADE?. Marijan, meteorolog, univerzitetni profe- 
sor, r. 7. sept. 1912 v Gor. Osn. š., gimn. in U je 
obiskoval v Lj., kjer je diplomiral 1936. Profe- 
sorski izpit napravil 1940, doktoriral 1942 na pod- 
lagi disertacije Vpliv turbulence na postanek in 
razvoj inveriti ter na razvoj O-izotermij (delo iz- 
šlo v Razpravah AZU, matematično-prirodoslovni 
razred. IL, tudi kot posebni odtis, str. 481-501). 
Od 1938-39 je bil najprej kontraktualni, potem 
redni suplent na gimn. v Prizrenu, nato v Celju 
1939-41. Med vojno bil na raznih lj. gimnazijah, 
deloma tudi brez službe. Od 1944 na Zavodu za 
meteorologijo in geodinamiko v Lj., nato na 
Kmetijskem znanstvenem zavodu. Kasneje pokli- 
can v Bgd za pomoč pri organizaciji novousta- 
novljene Zvezne uprave hidrometeorološke služ- 
be. Tu delal od 1947 do 1956, ko je postal izredni 
prof. za teoretično meteorologijo. Upravnik aero- 
loškega observatorija. Istočasno je od 1947 do 
1953 honorarno predaval na hidromteorološki š. 
v Bgdu in sicer predmet fizika atmosfere. Od 1948 
je bil izbran za honorarnega učit. za predmet 
teoretična meteorologija, od 1951 pa še za pred- 
met analiza in prognoza vremena. Od 1956 je šef 
metereološko-klimatološkega zavoda na prirodno- 
matematični fakulteti. Obsežno je njegovo orga- 
nizacijsko delo na področju ustanavljanja in ob- 
likovanja šol in pouka meteorologije ter meteoro- 
loške službe Jsle. Pomagal je postaviti prvi pro- 
gram te službe, predvsem skrbel za unifikacijo 
navodil, obrazcev, instrumentov in vremenskih 
hišic. Veliko se je posvečal sistematični znanstve- 
ni obdelavi razvoja vremena Jsle. Predlagal in 
dosegel je, da se vreme obdeluje po sistemu sta- 
tistike fenomenov in vremenskih tipov, in to be- 
leži na posebnih obrazcih. Kasneje je na Medna- 

todnem centru za raziskovanje meteorologije Me- 
diterana dosegel, da se isti obrazci od 1957 vpe- 
I jejo na \seh standardnih postajali na področju 
Medilerana. Udeležil se je številnih kongresov in 
podobnih sestankov doma in v tujini. Od 1951 Sc 

član aerološke komisije Svetovne meteorološka 
organizacije; od 1956 kot prvi Jugoslovan član 
Kraljevskega meteorološkega društva Velike Brl' 
tanije. Vrsto let je bil izbran v upravni odbor 
Meteorološkega kluba v Beogradu, bil njeg°v 

prvi predsednik.  1957 izbran za preds. novousta' 

novljenega   Meteorološkega   društva   Srbije. Od 
1951 do 1956 glavni ur. Vesnika hidrometeorološke 

službe, ur. je pravtako dva letnika Godišnjak 
Aerološke opservatorije, član uredništva Zborni" 
ka razprav (izd. Meteorološka služba Slovenije'' 
Od 1956 je sekretar meteorološke podkomisije Ha' 
cionalne komisije za geofizično leto. Vse to t> 
gato meteorološko delo je posledica velike ljut"- 
zni  in zanimanja za meteorologijo, ki jo  je P 
dedoval od očeta dr. Franca Cadeža. 2e kot di- 

jak je C. skonstruiral ombrograf in anemogra < 
za   zadnjega   prejel   nagrado   lj.   mestne   občin 
Vsega skupaj je objavil nad 80 znanstvenih r3 
prav, tako doma kakor v tujini. Sodeloval je P 
naslednjih tiskih: Kronika slovenskih mest W   ' 
1939), Metereologische Zeitschrift (1939, 1940), P 
(1941), Gore in ljudje (1946), Astronomska i &•' 
teorološka  saopštenja  (1947-49),  Publikacije Zv^ 
zne uprave hitrometeorološke službe FLRJ ('" ,[ 
1950,   1954),   Godišnjak   aerološke   opservatorij 

(1953, 1956), Večje število prispevkov je objavil 
nemških,    angleških,    francoskih    meteorolosK 

glasilih in zbirkah. Izdal je knjigo Fizika a"n 

'•fere, Beograd. 
a   i957> 

Print.: Objave univerze v Ljubliani, st. o, 
47-9;  Kokole, 82;  Kojeko 2, 159. ßrj. 

P- CARGO Ivan, slikar, r 
lebr.   1898  v  Tolminu    ^ 
12.  avg.   1958  v  Ljubli'10 

Oče Franc, ravnatelj 

Ijiške knjige, mati 
a   Sovdat.   Ljudsko 

obiskoval   v   Kanalu 

' ^jA, '"W^'f ^^• selila.   Gimn.    ]C 
•Sfi   \|TV   •BGo1'.   a   nadaljeval 
HSBB WE vem  mestu,  kamor se 

morala    družina    preseliti    po    izbruhu 
med Italijo in Avstrijo. Toda gimnazije • 
čal,   ker   je   moral   že   sedemnajstleten 

zel"' 

Ama"' 
so'0 

••- 
Pre- 

. ,i  v zacei 
v  M0' 

je 

k voJ'r 
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kom na rusko Ironto. Po vrnitvi i/. Rusije sc 1919 
spet /ateče v Novo mesto, kjer mu je medtem 
umi la mati. Tu spet naveže nasiloma pretrgane 
stike s sošolei in znanci (pesnikom Podbevškom, 
gralikom Božidarjem Jakeem, pesnikom Miranom 
Jarcem), prvič sodeluje na razstavi slov. umetni- 
škega društva, nato se vrne v zasedeno Primor- 
sko in gre študirat na akademijo v Firence in 
Rim na Scuola di Belle Arti (pri mojstru Va- 
gnettiju). Nato se je vrnil na Primorsko, tvoril 
z V. Pilonom in L. Spazzapanom ter kasneje A. 
Cernigojem in Italijanom Pocarinijem futuristič- 
no skupino. To »goriško obdobje« je za C.-a tra- 
jalo nekako od 1924 do 1927, ko odide v Lj., kjer 
sodeluje pri ustanovitvi avantgardistične revije 
Tank. Toda Lj. se mu zdi premrl va in malome- 
ščanska in tako se preseli v Bgd, kjer živi kakih 
deset let od 1927 do 1937. Med 1937 in 1940 ga jsl. 
Policija stalno preganja, tako da ga 1940 skušajo 
izgnati v Italijo. Od 1941 ima že prve stike z 
osvobodilnim gibanjem. Italijani ga aretirajo av- 
gusta 1941 (ob tej priložnosti mu zlomijo roko) 
'n vodijo po različnih zaporih, tudi na otoke 
Tremiti. Po 8. sept, se priključi prekomorskim 
brigadam in se tako za daljši ali krajši čas mudi 
v Bariju, nato na Visu, Braču, Korčuli in Splitu. 
2 brigadami se vrne v Lj., tu še nekaj časa ak- 
livno posega v organizacijsko delo pri slikarskih 
razstavah (udeleži se razstave umetnikov-partiza- 
nov (1945, katalog), ki pomeni po razstavah, ki jih 
•)<-' imel v Bariju in Splitu leta 1944 njegov zadnji 
Pomembnejši nastop. Zastopan je tudi na razsta- 
vi primorskih slikarjev v Trstu 1946. Potem pa se 
J1-' C, razočaran kot umetnik izrazito avantgar- 
distične narave, da bi bil zdaj prisiljen ustvarja- 
ll dela po kânonih socialističnega realizma, umak- 
nil iz umetniškega sveta, prenehal, razen izjem- 
nih svetlih trenutkov, ustvarjati in se prepustil 
unietniški bohemi, telesno in duševno strt. V prvi 
Povojni dobi je bruhnila na dan vsa Č.-ova umet- 
niška potenca. Njegovo duševno razpoloženje so 
valovi zahodnoevropskega avantgardizma, ki jih 
J0 črpal skupaj s tovariši v primorskem sloven- 
sko-italijanskem umetniškem krogu, samo še 
spodbujali in krepili. To je čas č.-ovih dinamič- 
no razgibanih kompozicij, pa tudi že v groteskno 
zasnovanih portretih igralcev in umetnikov, pa 
tudi že v nakazovanju tiste socialne problemati- 
k° v njegovih delih, ki se bo v naslednjem času 
Se razmaknila in postala pravzaprav osrednja 
Urnetnikova preokupacija, ki bo več kot samo 
s"karsko zrcalo njegove notranjosti, temveč tu- 
di njegovo idejno in programsko načelo, saj bo 

to en sam spev domači zemlji, delavcu, posebej 
njegovemu, primorskemu idrijskemu rudarju. Iz 
prve dobe so zanj značilni velikopotezni nsarski 
kartoni in stenske kompozicije dramatsku eks- 
presivne sile. Bil je to čas, ko je bil ves predan 
iuturistično-konstruktivistični koncepciji likovne- 
ga ustvarjanja. To je bila doba, ko se je bila 
slov. lik. umetnost vezala tudi izven meja do- 
movine (v reviji Der Sturm, 1929; in še prej v 
llodoninu, 1922, 1er v Umeleckem listu). Iz teh 
in poznejših let je dolga vrsta portretov vidnej- 
ših slovenskih in tujih kulturnih delavcev, pred- 
vsem igralcev (Betteto, B. Kreft, Dostojevski, J. 
Košuta, Gorki, Cankar, Tolstoj, H. G. Pcrušek, 
M. Kogoj, R. Jakopič, O. Zupančič, M. Bravničar, 
Ukmar, Kovač, Konrad Veit, Ita Rina, Ana May 
Wong, Dolores del Rio, Dante, Skrbinšek, Emil 
Kralj, Mira Danilova, večkrat tudi lastni portreti; 
izdelal je tudi kip Cankarja, itd.) Na razstavi v 
Bgdu so bila tudi dela: Idrijski rudarji, Vojna, 
Ženski akt, Delavec, Snemanje s križa, Vrvež na 
tržaški ulici, Kristus, Japonski motiv, sploh je 
v tej dobi prispeval veliko risb za Slovenski beo- 
grajski tednik. Poleg risb, posebno z rdečo kre- 
do, pa je ustvarjal tudi v olju in tu v »navidez 
ekspresionističnih oblikah nakazoval celo pot v 
dinamično barvno abstrakcijo« (Ivan Sedej). V 
30-letih pa se je začel bolj umirjati, njegove ris- 
be so bliže realizmu, a čisto svojevrstnemu, 
»•čargovskemu«, iz premnogih dihajo tudi ekspre- 
siomstična nastrojenja. Medtem ko je bila zna- 
čilna za č.-ovo futuristično in kubistično obdob- 
je linearnost ter izrazita stilizacija, je za kasnej- 
šo dobo risba pojmovana dokaj plastično, liki so 
deloma tudi individualizirani in celo anatomsko 
dovolj pravilni (Hlapec Jernej), da kar ne mo- 
lejo iz spomina, prim, roke njegovih Starih čol- 

narjev, Rudarjev, Splavarjev ali v Vsakdanjem 
kruliti. Pomembno je tudi C.-ovo delo, ki ga je 
izvršil kot scenarist. Ć. je tu in tam kaj napisal; 
predvsem kritike o umetnosti ali aforizme (prim. 
Umetniški zbornik 1, 1943, 286-7). Slike: IS 1926, 
312 (skupinska slika); Portret I. C. (Veno Pilon). 
Za številne portrete gledaliških osebnosti prim. 
Ilustracija 1929 in 1930, za socialno risbo pa delo 
Socialnokritična umetnost, grafika in risba, Lj. 
1976. 

Prun : Ivan Zorman, XVI. razstava v Jakopiče- 
vem pavil/onu, LZ 1919, 738-44; Veno Pilon, Prva 
goriška umetnostna razstava, J 1924, 122; Ivan 
Cargo, Nekaj misli o gor. umetnostni razstavi, E 
1924, 128 in 134; Tank, Revue Internationelle ac- 
tive, Lj. 1927 (2 št.); France Stelo, DS 1928, 3, str. 
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90; Kulturna izložba Julijsko Krajine, Bgd 1930 
I katalog ra/.slavc I, se/nam ra/stavl jenih del in 1 
repi".; Fran Mesesnel, Slo\enačka likovna umet- 
nost u Julijskoj Krajini, v: Julijska Krajina, Bgd 
1930, 73; Blartoll Vlladimirl, Akademski .slikar 
I.C., Zagrebški tednik 1933, 3 pul. s si. + reprod; 
Blojcl Vlilkol, Akademski slikar I. C, Sloven-,ki 
beograjski tednik 1933, 11, s si.; Turna, 191; SI tane] 
Mikuž, I.C.: »Hlapec Jernej«, DS 1940, 187; Umet- 
niški zbornik 1, Lj. 1943, reprod. + 154, 186, 286-7 
I C.-ovi aforizmi o umetnosti I; Razstava slovenskih 
primorskih umetnikov, Trst-Gorica, 1945 I kata- 
log I, Avgust Cernigoj, Spomin na slikarja C.-a, 
NRazgl 1958, 17, 417 s si.; Fre, V Ljubljani je 
umrl slikar I. C, PDk 1958, 193; Cargo 1898-1958, 
Nova Goriea 1962 I katalogi; I. C, SPor 1958, 1921, 
2; Rlapal Slukljel, Ivan Cargo, LDk 1958, 187 
s sliko; Janko Traven, In memoriam: Ivan 
Cargo, Gledališki list MGL 1958-59, 2, 34-6; Av- 
toportret na Slovenskem, Lj. 1958 [katalogi, 62 
s si. in lit ; Vladimir Bartol, Lj. I. C , NRa/gl 1959, 
15-16 s si ; Pavel Medvešček, Spomini na I. C, 
PrimN 1959, 42 s si.; Stelò, Umetnost, 1960 pass.; 
F. Stelè, CL, ELU I, 1959 •19601; Okupatorjevi 
zapori in taborišča; Vera Visočnik, I.C.-"Janez"- 
Palan, PZDG 1960, 1, 354; Slovenski gledališki por- 
tret, Lj. 1960, 20, enote 16, 35, 36, 43, 61; Fran Si- 
janec, 107; Lucijan Menaše, Avtoportret v zahod- 
nem slikarstvu, Lj. 1962, 38; Vladimir Bartol, I. 
Č. je dobil spomenik v Kanalu. Retrospektivna 
razstava slikarjevih del, PDk 1962, 157 s si.; 
BiblNOR pass.; Spelea Čopič, Slovensko slikar- 
stvo, Lj. 1966; SDL I; [Portret dr. Bratka Kref- 
ta 1, Knjižnica Mestnega gledališča, knj. 21, ovi- 
tek; [Vera Visočnik 1 V. V., I. C.-Janez, slikar in 
ilustrator, Borec 1968, 6/7, 597-99; Andrej Pavlo- 
vec, I. C, slikar, Galerija Krško 1968 [prospekti; 
i. z., Drobec iz Cargove podobe, DL 1968, 44, 8; 
Janez Mesesnel, Dediščina likovnega revolucio- 
narja, Delo 1968, 315, 2; 1929-1950: nadrealizem, 
socijalna umetnost, Bgd 1969 [razstavni katalogi; 
Krško: razstava C.-ovih del, Delo 1968, 297, 5 hio- 
tical; Tone Zorn, Slikar I. C. in ljubljanska po- 
licija, Sreč 1971, 28, 61-2; Menaše, stlp 417; Peter 
Krečič, Umetnost na Primorskem v prvih letih 
po I. svetovni vojni v luči slovenske likovne kri- 
tike, JKol 1972, 138-148; Marijan Breed j. Slikar 
I. C, Naš list (Anhovo) 1972, 9, 5 s si.; Janez Me- 
sesnel, I. C, Komunist 1973, Teoretična priloga 
1/2), 18 z reprod.; SGL I, 105; Delo 1972, 20 [re- 
prod. s podpisom ob razstavi v Mestni galerij il; 
Janez Mesesnel, Razstava-opomin, Delo 1972, Ï18, 
6 z ilustr.; Dela I.-a C.-a, TV-15 1972, 20, 7; [Re- 
produkcije C.-ovih deli, Komunist 1972, 19, str. 
3, 23; št. 20; Ivan Sedej, I. C, Lj 1972 (katalog), 
ilustr.; MI artin 1 Bencina, Sodobni slovenski 
umetniki, Umetniški zbornik 1, 1943, 234; Srečko 
Vilhar-Albert Klun, Prva in Druga prekomorska 
brigada, Nova Gorica 1967 (v prilogi Abecedni se- 
znam... str. 7); Ferdinand Delak in Heinz Lue- 
decke, Der Sturm (Berlin) 1929, 330; Ilustracija 
1929, 6, 206 /. repi" ; Stane Mikuž, Risbe I. C. (Po 
obisku pri njem.), S 1940, 57; R[apal Sfukljcl, 
I. C, LdP 1958, 188, 2; v isti štev. parte. 

Brj. 

I ČEBOKLI Andrej, pesnik 
pisateli, kritik, dramatik, 

r. 27. nov. 1893 v Kredu 
pri Kobaridu m tam u. 
17. okt. 1923. Oče Ivan, 
kmet, mati Terezija Ku- 
ščar. Osn. š. v Kredu, 
nato bil v vadnici Šolske- 
ga doma v Gor. (1904-05), 

(naslednje leto (1905-06) na 
otliJ (jr/. pripravnici, od koder 

je odšel v gimn. v malo semenišče, kamor je bil 
sprejet, ker je vikar Jakob Fon spoznal dečkovo 
vsestransko nadarjenost in pridnost. Imel pa Je 

»Jurecev« - tako se je pri hiši po domače reklo - 
v Gor. tudi strica Andreja, ki je bil nadpaznik 
v kaznilnici; ta mu je pomagal, da je prebrodil 
gmotne težave prvih let v Gor. V višji gimn. P° 
je izstopil iz semenišča in stanoval privatno ter 
se vzdrževal z inštrukcijami. Po maturi — napra- 
vil jo je ob začetku vojne leta 1914 — je moral 
namesto na univerzo v vojake, čeprav se je bil 
že vpisal na graško U. Bil je na raznih bojiščih, 
kjer si je nakopal hud revmatizem. Iz vojne se 
je vrnil leta 1918 in se potem leto dni do jeseni 
1919 zdravil doma, v Kredu. Jeseni 1919 je polo- 
žil lilozolsko-pedagoški uvodni izpit. Na lj. U Je 

od 1919-20 do 1922 študiral slavistiko in romani- 
stiku in v šolskem letu 1922-23 že bil nastavljen 
za suplenta na ženskem liceju v Lj., kjer je uci 
slovenščino in it. 2o med letom pa so se pokaz 
li prvi znaki jetike kot posledice težkih vojni 
let. Cez poletje je šel domov v Kred z veliki"1 

upanjem, da se pozdravi, a je že sredi oktob 
umrl. C. se je začel oglašati kot pesnik v L° 
1912-13 in 1913-14, objavil je osem pesmi (Bela ja- 

dra, In tebe še ni..., Srečanje, Nočni odmev, JP 

znanje, Skoz noč brez neba), deloma psevdoni 
no (Andreanov), deloma kot Andrò Čebokli- 
vojni pa je objavil le eno samo pesem Prolog 
»Peklu na zemlji« (Almanah katoliškega dijaSt 

Že v 

pod- 
1 DS 

črnček, Otrok gladu, Sonce se smeje nad črn 
. Ar£' 

rakvami, Idijot Marko in oni, Pod mrtvimi 
vesi), nekaj malega M 1920, 1921 (Sanje bobïnC 

ga večera, Skrivnostni domovi,  Ločeni sveto 
C.  je  tudi   pisal  ocene  knjig  (npr.  o  Rc• 
knjigi Iz moje domovine, DS 1923, pa tudi 
1923), medtem ko je ostala v rkp. njegova dis ^ 
tacija   o   pesniku   Josipu   Pagliaruzziju-Kn 

za leto  1922, 85). Tudi njegova proza sega 
predvojni čas. LZ 1914 mu je objavil prozo 

lokarjev Tine, vse ostale proze pa je prinese 
od 1920 do 1923 (Otok živih, Velikonočno pi 
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Prav tako neobl javi jen je osta! rkp. Tragedija 
nerojenega o/roka (dramski tekst), ćeboklijevo 
ustvarjanje je bilo spodrezano od prerane smrti 
že koj v zarodku, v začetnem poletu, in ga zato 
ni mogoče obravnavati drugače, kot mnogo obe- 
tajoče literarno ustvarjanje. Vendar dokazuje, 
da je bil C. rojen literarni talent, ki je povrhu 
vsega vstopil v slov. lit. življenje v dobi po mo- 
derni in v prvi ekspresionistični fazi, ko se je 
»spremenjeno duhovno ozračje sproščalo v krče- 
vitih emocijah, napetih gestah in zato tudi v dr- 
znih zvezah« (Legiša, ZSS VT, 29), kar bi veljalo 
deloma tako za nekatere č.-jeve pesmi kakor tu- 
di za kratko prozo, o kateri meni (F. Vodnik, 
Mnt 1938-39, 82), «da so njegove črtice nadvse zna- 
čilne za nastopajočo generacijo in pomenijo ne- 
mara najčistejši izraz našega ekspresionizma v 
Prozi«. Č. je bil res »klicar novega človeka, ki 
naj bi bil boljši, čistejši in plemenitejši«, zakaj 
Sorje in strahote, ki jih je doživel v vojni, so se 
neizbrisno zarisale v njegovo duševnost. 

Prim.: M 1921, 192; J. Lovrenčič, A.C., S 1923; 
F- Koblar, A.C., DS 1923, 245; NašC 1923, 115 s 
si.; F. Bevk, Tebi na grob Tpeseml, M 1923, 446; 
•>• Lovrenčič, A C, M 1924, 154-5 s si.; A.C., Kol- 
GorM 1925, 93; 1 Ivan Grafenauerl Grl., C. A., SBL 
'. 90; J. Lovrenčič, Pogovor z A. C. fpeseml, DS 
'933, 488-9; F. Vodnik, Grobovi tulijo, Mnt 1938- 
••> 82; J. Lovrenčič, Drugi pogovor z A. C, DS 
943; isti, Pisatelj A.C., GorL, 29, 2/3; Bibliogra- 

'Ua rasprava, članaka i književnih radova 5, 429; 
ZSS VI, 29-30, 145, 201 in pass.; LPJ I, 486 (L. Le- 
Siša) z lit.; Branko Maru.šič, Pesnik in pisatelj 
A- C, PDk 1973, 247, 5 s si.; Vinko Beličič, Pisatelj 
A- C., KoIGMD 1974, 40-1 z objavo nekaterih C. 
tl-'kstov, str. 55-61, in Lovrenčičevim Drugim po- 
govorom j, •. C, 61-2; A. Slodnjak, Obrazi, 1975, 
3°2; prim, še KolGorM 1921, E (1921); IS 1927, 407. 

Brj. 

^EBULAR Jakob, šolnik in fizik, r. v Tekačevem 
pri Rogaški Slatini 31.  jul. 1844, u. v Lj. 3. jul. 
l929. Gimn. je obiskoval v Celju (1858-66) in nato 
Stuüiral filozofijo na U v Gradcu in na Dunaju 
(•866-70),   kjer  je   tudi   postal   doktor   filozofije 
4871). Najprej  je služboval kot suplent na gimn. 
v Gradcu (1870-71), potem pa je bil trideset let 
a° svoje upokojitve prof. na realki v Gor. (1871- 
,9°4). 1915 se je preselil k hčerki Mariji por. Sir- 
a-   Na   Dunaju   bil   član   »Slovenije«,   v   Gorici 

_ zelo  aktivno  sodeloval  v  društvenem  življe- 
,U'  v  Čitalnici,  pri  Goriški  ljudski   posojilnici 
'' v načelslvu)  in  pri  Trgovsko-obrtni zadrugi 

. °99 bil preds.  nadzorstva). Bil je v tesnih pri- 
atcIjskih  stikih  s  Franom  Erjavcem,  Matejem 
duškom in Matevžem Bogdanom Ternovcem, 

pa tudi s pesnikom Simonom Gregorčičem, ka- 
terega je bil velik častilec in zagovornik (na nje- 
govem pogrebu je bil v častni straži ob krsti). 
V političnem oziru je bil bolj naklonjen staro- 
slovencem. Ko je državni zbor 1880 sprejel Voš- 
nJakovo resolucijo o slovenščini kot učnem jezi- 
ku, se je kot strokovnjak za fiziko in kemijo z 
velikim navdušenjem posvetil ustvarjanju slov. 
strokovne terminologije; za ti panogi je s po- 
močjo Frana Erjavca uspešno izdelal primerno 
slov izrazoslovje z naslombo na hrvaško termi- 
nologijo Bogoslava šuleka. Rezultat tega dela je 
njegova knjiga Fizika za nižje gimnazije, realke 
in učiteljišča v dveh delih (Gor. 1882-83). Napisal 
je biografiji Karla Jaromira Erbena (Vienac za- 
bavi i pouci 1886, 281, 284-87, 314-16) in Simona 
Gregorčiča (Nada 1895, 215-17, 236-37). Sodeloval 
je tudi s številnimi manjšimi nepodpisanimi pri- 
spevki v takratnem gor. časopisju (GospL, Glas, 
Soča, Slovan, Goriški vestnik). V poznejši dobi je 
za banovinsko zalogo šolskih knjig in učil v Lj. 
sestavil še učbenik Knjigovodstvo za dvorazredne 

trgovske šole (Lj. 1923). 

Prim.: LZ, 1882, 571-72; Kres, Clc 1882, 495; III, 
Clc 1883, 480; I. Berbuč (LZ 1883, 67-70, 131-35); I. 
Zoch, Hrvatska enciklopedija II, Osiek 1890, 175; 
LZ 1895, 45; Glaser IV, 221, 428; Simonič, 72; SBL 
I, 91; šuklje, 1, 71; Clonar, I, 236; Gabršček, I, 268, 
494; II, 6, 45, 228; Turna, 255; Krajevni leksikon 
Dnnskc banovine, Lj. 1937, 599; Kron 1937, 254; 
N. Kuret, Slovenska knjiga, Lj. 1939, 168; Bano- 
vinska zaloga šolskih knjig in učil - Cenik... Lj. 
1939, 27, 37; Plesničar, 34; Bibliografija rasprava, 
članaka i književnih radova I, Zgb 1956, 388; III, 
132; MohBibl 337; R. Kodela-J. Munda-N. Rupel, 
Bibliogralsko kazalo Ljubljanskega zvona 1881- 
1941, Lj. 1962, 100, 246, 251; Koblar, Gregorčič, 
421; KLSje III, 396; Veneajz, Spomenica..., Lj. 
184, 138. Le. 

CEC Luka, odkrilelj Postojnske jame, r. 11. okt. 
1785 v Postojni, u. prav tam 31. jul. 1836. Rod iz- 
vira po vsej verjetnosti iz Cičarije v Istri (v jam- 
skih vodnikih ga ponekod tiskajo Cič). Obe ob- 
liki sta na Notranjskem pogosti. Leta 1807 se je 
poročil s Katarino Smcrdu in imel z njo 8 otrok. 
Ko je postojnski okrožnik blagajnik Josip Jer- 
šinovič pi. Lovvengreif, ki se je z veliko ljubezni- 
jo posvečal kraškemu podzemlju v Postojni, na- 
jel v prvi polovici maja 1816 nekaj delavcev, da 
bi primerno razsvetlili Veliko dvorano v jami za 
vhodom, kajti okoli 14. maja se je v Postojni 
ustavil avstrijski cesar Franc L, je med drugimi 

najel tudi C.-a, poleg Franca Šibenika, Valentina 

Berneta. Ti so bili  torej  že takrat svetilničarji. 
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Dve leti kasneje, aprila 1818 je bil cesar Franc I. 
z. ženo cesarico Karlo Avgusto že spet v jami. Ob 
tej   priložnosti  je  Jeršinovič   poveril   nadzorstvo 
nad  delavci,   ki  so  v  Veliki  dvorani   nameščali 
transparente in luči, bivšemu cestnemu nadzor- 
niku Jakobu Vidmarju.  Neko popoldne je dela- 
vec č.  splezal z  največjim  naporom  na visoko 
skalo nad podzemeljsko Pivko in izginil vsem iz- 
pred oči. Ker ga ni bilo več kot pol ure, so se 
vsi zbali in slutili nesrečo. Ko pa se je č. spet 
prikazal, je navdušeno zaklical :»Tu je nov svet, 
tu   je  paradiž!«.  Naslednji  dan  so  skupaj   s  Č. 
šli globoko v jamo Jakob Vidmar, Jakob Vičič, 
Franc Šibenik in okrajni gozdar v Planini Franc 
Miihlcisen. O verodostojnosti teh podatkov priča 
zaslišanje  bivšega   cestnega   nadzornika  Jakoba 
Vidmarja,   ki   ga   je  opravil  postojnski  okrožni 
komisar  Friderik   Kreuzberger  vitez   pl.   Kreuz- 
berg, in sicer 19. dec. 1823. Jamska komisija, ki 
je začela delovati po odstopu Jeršinoviča (sept. 
1823), je leta 1825 izvolila prvo jamsko osebje, ki 
je zapriseglo februarja. Med 6 pomožnimi vodni- 
ki   svetilničarji   je  bil  imenovan  tudi  Č.  Ta  je 
ostal potem v službi v jami do svoje smrti, ko 
je umrl za kužno boleznijo. Pet dni prej mu je 
umrl petletni sin Andrej in petnajstletni sin Jo- 
žef, dan prej  pa še žena.  Njegovo mesto  jam- 
skega vodnika je prevzel njegov brat Jakob. Za- 
radi slabega gmotnega položaja in številnih dru- 
žin so se Berne, Šibenik in C. obrnili na deželni 
gubernij (17. marca 1825) in pozneje celo na ce- 
sarja (1832), da bi jim zaradi zaslug pri odkriva- 
nju jame priznali vodniško službo do smrti. Proš- 
nja  jim   je bila zavrnjena.  Č.   je  v času  svoje 
jamske službe pomagal uravnavati jamske poti, 
za Zastorom je uredil bazen s človeškimi ribica- 
mi,  zasadil  prvo  drevje  pred  vhodom  v  jamo, 
leta  1831  pa odkril prvega jamskega hrošča na 
svetu.  Izročil  ga je  Francu  Hohenvvartu, piscu 
prvega jamskega vodnika po Postojnski jami, ta 
pa ga je dal naprej velikemu prirodoslovcu-ama- 
terju Ferdinandu Schmidtu. Ta je hrošča poime- 
noval  po darovalcu  Hohenvvartu Leptodirus ho- 
henwarti in tudi slovensko drohnovrainik. Leta 
1968 je bila odkrita v Kongresni dvorani spomin- 
ska plošča z napisom: »Notranje dele Postojnske 
jame je odkril 14. aprila 1818 domačin Luka Čcč 
1785-1836«.   Po  njem   se   tudi   imenuje  jamarski 
klub v Postojni, ploščo ima tudi na rojstni hiši 

v Postojni. 

Prim.: RTomanl Savnik, Naši zaslužni razisko- 
valci in propagatorji Postojnske jame, TurV 19.55, 
325-7; isti, Iz zgodovine Postojnske jame. L, Kron 

1958, 138-145; France Habe, L. C, odkritelj Po- 
stojnske jame, v: 150 let Postojnske jame, Po- 
stojna 1968, 9-17; tudi str. 5; Naše jame, 1968, 1/2, 
passim; E. Schuchmacher, Evropski narodni par- 
ki, Lj. 1975, 253 (slika drobnovratnika) in 269; 
Perco, Postumia e le sue celebri Grotte, Postu- 
mia,  1942, 49. Brj. 

CEFERIN (ZEFERIN, ZEFFERIN) Bernard, šol- 
nik, misijonar in pisatelj, r. v Gor. 21. maja 1628, 
u. v Gor. 15. apr. 1679. Gimn. (1641-46) in filoz. 
(1646-48) končal v Gor., vstopil v jezuitski red 3. 
okt. 1648 na Dunaju in po opravljenem noviciatu 
dopolnil študij filozofije na dunajski U (1652-54), 
dosegel doktorat iz tilozofijc, študiral teologij0 

(1654-58) in odšel v Reko, kjer je poučeval hu- 
maniora na gimn. (1658-60) in od tam misijonaril 
po Dalmaciji (okrog Zadra in po otokih). Potem 
je bil prof. matematike in etike na U v Trnavi 
(1661-62), retorike na akademiji v Zgbu (1663) in 
filoz. na U na Dunaju (1664-66). Z Dunaja je z 
avstrijskim ambasadorjem poslan za pridigarja 
na saški dvor (1666), a ko se je vrnil v Gor. (1673), 
je tam te/ko bolan preživel zadnja leta. Napisal 
je dela: Ephemerides Tyrnavienses (Turnaviae 
1662) in Quaestioiies controversiarwn (Rornae 

1680). 

Prim.: A. & A. de Backer, Bibliothèque des 
Echivains de la Compagnie de Jésus III. Liège 
1853-61, 1711; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciac 
Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad no- 
stra usque tempora. Viennae 1855, 404; C. Sorn- 
mervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Je- 
sus. Première partie: Bibliographie Vili. Br"; 
\elles-Paris 1898, 1479, M. Vanino (Vrela i prinosi 
I. Sarajevo 1932, 106-82); F. Fancev, Gradja za P°; 
vijest školskog i književnog rada Isusovačkog 
kolegija u Zagrebu 1606-1772. III. Zgb 1934-37, 90, 
297. Lc- 

CEHOVIN    (ZHEHOVJtf' 
ZHEHOVINI) Andrej (An- 
dreas),   baron,  častnik, 
26. avg. 1810 v Branici Prl 

• îtanjelu  kmetu Marku |• 

gj.VIariji   Uršič  (Urschitsch). 

•J. 10. sept. 1855 v BadenU 
l^pri Dunaju, kjer je pok°' 
^'|| pan. Pod vodstvom nwte' 

"rinega brata Andreja, du 

     .    , hovnika, je obiskoval PrV 

razr. ljudske š. v Postojni, nato normalko v " 
Gimn.  je obiskoval v Gor. (1827-30) in v Lj. ° ^ 
koder so  ga  1831   v/eli  k  vojakom,  v  reginr- 

ie-Schule. topničarjev. Tu je obiskoval Kompagnie-, 
nato polkovno š. za  podčastnike, kjer je os; tal 
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dve leti. Aprila  1835 so ga poslali na dunajsko 
bombardirsko š., da bi se izučil za topničarskc- 
ga častnika. Postal je topničar (Feuerwerker, 21. 
jul. 1845) in nato nadtopničar (Oberfeuerwerker, 
U.  jun.  1847). Ko  je izbruhnila vojna med Pie- 
montom in Avstrijo, je bil C. kot nadtopničar v 
brigadi kneza Lichensteina pod Radetzkvjem na 
vojnem pohodu  1848 v It.  Izkazal se je v bitki 
Pri Montanari (29. maja 1848), kjer je s svojimi 
'opovi razgnal sovražnika in dosegel, da so Av- 
strijci zavzeli vse it. topove in s strelivom oblo- 
žene vozove.  Bil   je odlikovan z veliko srebrno 
medaljo.   Udeležil   se   je  obleganja  Vicenze  (10. 
Jun.) in bitke pri Madonna del Monte zraven Ve- 
rone (23.  jul.). V bitki blizu  Somma Campagna 
'25. jul.) je zapodil v beg sovražnike in ko je pa- 
del avstrijski  poveljnik topničarske baterije, je 
<-• prevzel poveljstvo in zmagal. Zdaj je bil od- 
hkovan z veliko zlato medaljo. V bitki pri Cu- 
st°zi  (26.  in 27.   jul.)  si je s  svojim   junaštvom 
Pnboril čin poročnika in Radetzkv mu je pove- 
r'l poveljstvo nad topničarsko baterijo. Pri Mu- 
sone zraven  Milana  je 26.  avg.  pognal  v beg 
Saribaldince.  Naslednje leto je  služil  v brigadi 
kncza Kolovrata  (Kollovvrath)  in  je v bitki pri 
fortan  (21. marca  1849) porazil  Piemonteze. V 
"Uki  pri  Movari  (23.  marca)  je vzdržal z enim 
samim  topom proti  številnim sovražnikom,  do- 
k'er in prišla pomoč. Dobil je tedaj viteški križ 
°da Marije Terezije in bil povzdignjen v baron- 

sk' stan (20. jun. 1850). Bil nato v Toskani, se 
lžkazal v bitki pri Livornu in dobil za to prizna- 
nJc kneza Kolovrata. Po padcu Livorna je Č. bil 
v Sarniziji  v  Firencah  in  v  drugih  toskanskih 
"testih. Ob povratku na Dunaj je bil sprejet pri 
c°sarju, ki mu je ponudil čin stotnika v 1. regi- 
mentu ulanov. C. je ponudbo sprejel, a po krat- 

eni času se je vrnil v topničarski 8. regiment. 
0skanski nadvojvoda Leopold II. ga je odliko- 
a' z viteškim redom tretjega razreda  (28. apr. 

55) in njskj car mu  jc podelil viteški red sv. 

^riia. Ko  je bil  1855 v garniziji v Mantovi,  je 
' °'el, šel  iskat zdravja v Baden  in  tam umrl. 
°•• ministrstvo mu  je na pokopališču v Ba- 
•• postavilo spomenik. Tudi v rojstni vasi so 
u 14. avg. 1898 postavili spomenik, ki ga je iz- 

ela' goriški kipar Bitežnik. 

(t,P"'"'" N 1854, št. 87 (Verdelski); 1855, št. 80 
l8R

l'oller); S 1885, št. 270, 171; 1897, št. 237; \J, 
(j ' 701; 1886, 766; 1888, 319; SN 1887, št. 232-238 
îj.^'ban); E 1888, št. 31; P] i m L 1892, št. 13; 1898, št. 
buV l"(-'han. Andreas Freiherr von Čchovin, Mar- 

fi  1895,  tudi v  slovenščini Andrej  baron  Čc- 

hovin, Lj. 1898; Soča 1898, št. 65; Komatar, Do- 
nesek k životopisu A. C, IMK 1896, 1-19; Pm 1898, 
št. 23; Eco 1898, št. 89-91, 93, 94; DS 1899, 657, 
665, 768 s si.; Kollowralh L.-Krakowsky, Meine 
Erinnerungen aus den Jahren 1848-49, Wien 1905; 
Hirtenleid, Zhchovin aus dem Militar Maria-The- 
ìesias Orden (spis v spominski knjigi na domu); 
Wur/bach, III, 97-99. 

Vh 

CEHOVIN1 Dušan, ekonomist, politik, r. 20. maja 
1923 v Gornji Branici. Diplomiral na ekon. fakul. 
Vključil v NOB 1. 1943. Od 1963 pomočnik zvezne- 
ga sekretarja za splošne gospodarske zadeve, 
1965-68 za industrijo in trgovino, 1968-70 za go- 
spodarstvo, do 1972 sekretar zveznega izvršnega 
sveta za spremljanje gospodarskih gibanj, do 
1974 sekretar v IS skupščine Slov., zdaj član de- 
legacije skupščine SR Slov. v zboru republik in 
pokrajin skupščine SFRJ, član zakonodajno-prav- 
ne komisije tega zbora in član odbora (v tem 
zboru) za trg in cene. Objavlja članke o gospo- 
darskih problemih v Delu (Prizadevanje za sta- 
bilizacijo, 1971, 20-3); v Ekonomski reviji (H go- 
spodarskemu Kihanju v letu 1964, 1965, št. 1, 1-6) 
in v Gospodarskem vestniku (Razvoj industrije 
plastičnih mas v svetu, 1961, 13, 12, št. 97; Pro- 
blemi kmetijske politike in Skupni evropski trg, 
1962, 6, 1, št. 2; Nekateri aktualni problemi go- 
spodarstva, 1964, 31, 7, št. 60). 

Prim.: Delo 1972 (19-2), št. 47, 15-16 (intervju); 
NRa/.gl 1975 (8-8), št. 15 (566) intervju s si.; Ko je- 
ko 2, 164. 

Vh 

CEKUTA Vilko (Viljem), arhitekt, r. v Trstu 17. 
sept. 1915; oče Peter, stražnik, mati Alojzija Mar- 
kuža, kuharica. Osn. š. je obiskoval v Mrbu 
(1922-26), srednjo v Mrbu (1926-34), arhitekturo v 
Lj. (1934-38), inženirstvo v Trstu (1946-48). Pono- 
vil je maturo na slov. znanstvenem liceju v Tr- 
stu (1946). Služboval je kot tehnični uradnik na 
tehničnem oddelku lj. mestnega magistrata (1939- 
45); nato poučeval v nadškolijski gimn. v malem 
semen, v Gor. ter na strokovni š. v Trstu (1945- 
47); potem je bil vodja zasebne kamnoseške de- 
lavnice v Nabrežini (1947-55); medtem (1952-55) je 
sodeloval pri dramatskom oddelku RAITrstA. Po 
izselitvi v Kanado je vodil oddelek Principal In- 
vestment Oksobena Turoka v Torontu (1955-62); 
od 1962 je arhitekt projektant gradbenega mini- 
strstva v Torontu. Pred vojno je sodeloval kot 
ugankar v celjski M in Mnt, po vojni je bil ured- 
nik  ugank  clc  ViD.  V  Gor.  je  bil  umetnostni 
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vodja in inscenator mladinskega gledališča; ena- 
ko delo opravlja sedaj pri slov. gledališču v To- 
rontu. V Trstu je izdal Čitanko za slovenske 
nižje srednje in strokovne šole (1947). Poglavitno 
njegovo zanimanje velja arhitekturnim objek- 
tom, kot so kapelice, nagrobniki, božji grob itd. 
Na Primorskem so bili po njegovih osnutkih na- 
pravljeni naslednji objekti: v Gor. trije nagrob- 
niki, na Kostanjevici pri Gor. božji grob, v Pod- 
gori kapelica; na Tržaškem pa: na pokopališču 
pri Sv. Ani v Trstu dva nagrobnika, v Bazovici 
krstilnica, na Pesku c, v Piščancih kapelica, v 
Sv. Križu oltar, v Mavhinjah dva nagrobnika in 
kapelica, v Stivami križ na pokopališču. Po nje- 
govih načrtih so bile zgrajene tudi nekatere sta- 
novanjske hiše na Opčinah in v Sesljanu. Nekaj 
stvari je napravil tudi v Sloveniji, npr. v Mrbu 
nagrobnik staršem ter pri Sv. Joštu nad Vrhni- 
ko načrt za povečanje pokopališča in dve sta- 
novanjski hiši. Svoje ustvarjalno delo nadaljuje 
v Kanadi in ZDA, v Torontu, Clevclandu, San 
Franciscu, Lemontu itd. Med vojno je narisal 
platnice za KolMD, opremil je KolGMD za 1947 
(platnice in zaglavja za mesece), v Kanadi pa 
za koledar Ave Maria. 1975 je v Torontu izdal v 
bibliofilski opremi knjigo Prgišče (300 izv.), ki 
vsebuje slike okoli 80 izbranih zasnov in izvrše- 
nih del od 1938 do 1975, spremljajo jih osebne 
umetniške izpovedi. Opremil je več knjig in glas- 
benih edicij. 

Prim.: Vprašalna pola; Prgišče, Toronto 1975; 
-sb-. Knjiga V.-a C.-a, KatG 1976, 22. jun.; M(Trst) 
1976, 7,  108;  Koleričeva. K-n 

ČEMAZAR Jakob, narodni delavec in žrtev faši- 
stičnega nasilja, r. 15. jul. 1874 v Železnikih de- 
lavcu Valentinu in Mariji, u. 20. jun. 1924 pri 
Mali Nedelji blizu Ljutomera. Kot bogoslovcc 
četrtoletnik je prestopil iz Ij. škofije v trž. Bo- 
goslovje je dokončal v Gor. in bil posv. 25. jul. 
1898. Službe: kpl. v Krkavčah (1898-99) in na Op- 
činah (1899-1904), žpk v Koštaboni (1904-11) ter v 
Šmarjah pri Kopru (1911-23). V priznanje zaslug 
za požrtvovalno pastoraeijo je bil imenovan za 
častnega konzist. svetovalca trž.-kopr. škofije 
(1919). Ker je branil pravice slov. jezika v c, so 
ga it. nestrpneži in fašisti večkrat fizično napadli, 
mu odrekli državljanstvo, izdali povelje za in- 
ternacijo in ga avg. 1923 z orožniki izgnali i/. It. 
Bivši trž. škof Karlin ga je sprejel v mrb ško- 
fijo in ga imenoval (11. okt. 1923) za žpk v Mali 
Nedelji. Fašistično preganjanje ga je živčno tako 
izčrpalo, da je sedem mesecev kasneje umrl. Te- 

danje časopisje je soglasno pripisovalo njegovo 
smrt   posledicam   fašističnega   nasilja   v   Istri. 

Prim.: ZbsvP 1924, 53; Slovenec, 22. jun. 1924, 
št. 121, 4; Slovenski gospodar, 26. jun. 1924, št. 
26, 4; Bogoljub 1924, 183; Soklič, Istra 73; Klen 
17; podatke prispevala tudi Jože Smej, ravnatelj 
šk. pisarne v Mariboru in Lojze škerl  i/. Trsta- 

R. K. 

CENCUR Jakob, učitelj in pevovodja, r. 15. apr- 
1837 v Planini pri Rakeku, u. 28. okt. 1888 v Sked- 
nju pri Trstu. Oče Matija je bil kajžar (majhen 
kmet), mati Marija Merhar. Doštudiral je za uči- 
telja in 1858 nastopil službo uč. in organista v 

Skednju. Ko so 29. jan. 1861 ustanovili v Trstu 
Slovansko čitalnico, je C. takoj stopil vanjo, za- 
čel učiti škedenjec rodoljubnih pesmi in jih v0' 
diti na prireditve Slov. čitalnice. Tako so tuo 
škedenjski pevci peli podoknico črnogorskemu 

velikemu vojvodi Mirku, ki se je na poti z Du- 
naja domov ustavil v Trstu v Grand Hotel ct oe 

la Ville. Prav tako je 21. jan. 1865 nastopil s 27 
škedenjskimi pevci na besedi Slov. čitalnice. "• 
dec. 1868 so v Skednju ustanovili Kmečko čital- 
nico (potrjena 5. jan. 1869), prvi preds. je bil Pe' 
snik Franc Cegnar (gl. čl.), C. pa je bil prvi vodja 
njenega pevskega zbora. Kmečka čitalnica pa J 
zaradi razprtij kmalu zamrla. 

Prim.: žpk arh. v Planini pri Rakeku; Samo •a' 
hor,   Začetki   prosvetnega  delovanja  v   škedniU- 
v brošuri Čitalnica v Skcdnji, Trst 1968, 5-10 s si- 

jem- 

CEPE Marica, šolska nadzornica, učiteljica, druž- 
bena in politična delavka, r. 29. jan. 1909 v •••' 
niči  pri  Mrbu.  Oče  učitelj.  Tudi  sama  postal3 

učiteljica. Z OF se je povezala v sept. 1941. Na' 
slednje leto je bila sprejeta v rajonski komite za 
Bežigrad, od sept. 1943 pa je bila članica okraj' 
nega komiteja. V febr. 1944 je kot članica Okro- 
žnega komiteja in kot šolska nadzornica bila P 
slana v Brkine na Primorsko. Od maja 1944 
lebr.  1945  je bila sekretarka AFŽ pri  Pokra)"1' 
skem odboru OF za Slov. Primorje. Ilegalno U"" 
Eva.  Spomine na  svoje  delovanje  na podro 
šolstva na Primorskem je opisala v več sest 

«d 

• 

kih, tako: Med primorskimi ženami (Spornim 
partizanska  leta, 4.  knj., Lj.  1950), Sporni* 
partizanske šole v Slovenskem Primorju (0| ' 
in  družina,   1961, 4,   121-22),  Drobni spotni>n 

partizanske  šole  v  Brkinili   (Brkini   74,   Se/-' 
1974, str. 127-136). 

4.   knj;' Prim :   Spomini   na   partizanska   leta, 
Lj. 1950, 3 s si. 

•••- 
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CERIN Tomaž, bogoslovni prof. in dež. poslanec, 
r. 21. dec. 1846 v Cerknem, u. 18. nov. 1901 v 
Gor. Oče Anton, trgovec, mati Jera Osebik. Sr. 
ž. in bogoslovje v Gor. Posv. 30. avg. 1874. Stopil 
je v dušno pastirstvo in bil kpl. v Ročinju (1874- 
75), vikar v Vcdrijanu (1875-77), vikar v Avčah 
(1877-84), stolni vikar v Gor. (1884-85) in končno 
prof. pastoralne teologije v gor. bogoslovju (1885- 
1901). Nadškof Zorn ga je 1887 imenoval za pro- 
sinodalnega spraševalca. Kot prof. je sestavil 
Naak o dušnem pastirstvu v lat. jeziku in ga 
natisnil kot rkp. Bil je tudi deželni poslanec 
(1889-94), a je zaradi nesoglasja z drugimi slov. 
Poslanci odložil mandat. Izvoljen je bil v skupini 
gor. kmečkih občin, sledil mu je Blaž Grča. C. 
je pripadal skupini Mahniča, Gabrijevčiča in 
Tonklija, ki so odločno nasprotovali »liberalni in 
breznačelni politiki« Antona Gregorčiča. Bil je 
med ustanovitelji Slov. Alojzijevišča, ki mu je 
sestavil prva pravila. Ob smrti je vse svoje imet- 
je pustil malemu semen. »Andreanum«. 

Prim.: NadškAGor, akti in šemati/.mi; PrimL 
1901, 21.11.; Gabršček I, 259, 260, 353, 514, 515; 
H, 8. 

R. K. 

ČERMELJ Lavo, profesor, poljudnoznanstveni pi- 
satcU, narodnoobrambni publicist, prosv. organi- 
zator, r. 10. okt. 1889 v Trstu. Oče Josip, težak v 
Javnih skladiščih, mati Amalija Cotman, gospo- 
d'nja. č. je dovršil v Trstu šestrazredno nemško 
osn. š. od 1895-1901, nemško gimn. z maturo 
1901-09. Eno leto študiral pravo na U v Pragi, 
nato štiri leta matematiko in fiziko na dunajski 
u- Na gimn. in na U se je sam vzdrževal z in- 
ž'rukcijami. Jeseni 1914 je doktoriral iz fizike, 
1914-15 položil prof. izpit iz matematike in fizi- 
*e- Od jeseni 1914 do jeseni 1918 poučeval na 
Zasebni slov. trgovski š. v Trstu, 1916-17 postal 
SuPlent na zaposlovalnih tečajih Goriške slov. 
Srnin, v Trstu, ki se je morala zaradi bojev ob 
S°či umakniti iz Gor. S 1. aprilom 1918 je bil 
"nenovan za prof. na novoustanovljenem oddcl- 

u z it. in slov. vzporednicami za pomorske 
strojnike na drž. obrtni š. v Trstu. Avstrija ga ni 
m°gla odpreti, ker ni bilo tedaj kandidatov, ki 

1 Ustrezali pogojem za vpis; njej sledeča it. oku- 
pacijska oblast pa ni imela interesa za tako š. 

L'r ta oddelek nikakor ni začel delovati, je Č. 
Prevzel   pouk  na   drugih  že  obstoječih   it.   odd. 
obrt 
sred 

ne š. Okupacijske oblasti so ukinile vse neit. 
nje in strok, š.: tako slov. trgovsko š., zapo- 

0valne  tečaje gor.  slov.  gimn.  in vse  nemške 

srednje š., na katerih je bila tretjina dijakov 
slov. narodnosti. Da ne bi ostali vsi ti številni 
dijaki brc/ pouka, so slov. prof. skrbeli za ile- 
galni pouk slov. dijakov višjih razr. omenjenih 
šol v zakotnih skrivališčih. C. je prevzel pouk 
opisne geometrije za realce in realne gimn. Po- 
leti 1919 je bila matura teh dijakov pod pred- 
sedstvom slov. šolskega nadzornika. V novem 
šolskem letu je C. nadaljeval s poukom na it. 
obrtni š., toda sredi leta so ga poslali v »misijo« 
na slov. nižjo gimn., ustanovljeno v sklopu s 
slov. realko v Idriji. Konec marca 1920 so proti 
C.-u uvedli disciplinski proces in ga suspendirali. 
Na njegovo pritožbo so ukrep preklicali. Č. je 
zopet nastopil službo na svoji matični obrtni š. 
v Trstu. V počitnicah 1921 je bil proti njemu di- 
sciplinski proces, na katerem so ga upokojili na 
tri leta. Na C.-evo pritožbo so kazen preklicali 
in Č. je bil na dopustu do začetka maja 1923. Ta 
čas je č. izkoristil za sestavo svojih prvih knjig 
o fiziki (prim. ni/e!). V začetku maja so uprizorili 
proti Č. proces pred komisijo druge instance, ki 
mu je izrekla samo ukor. Tako je spet lahko 
nastopil službo na obrtni š. Z začetkom novega 
šol. 1. 1923-24 je ministrstvo za nacionalno eko- 
nomijo v Rimu preklicalo potrditev C.-eve službe 
na obrtni š. in ga odpustilo zaradi politične ne- 
zaupljivosti. Ker niso it. oblasti dovolile, da bi 
se zopet odprla slov. trgovska š. v Trstu, je na 
Č.-evo pobudo Trgovsko izobraževalno društvo s 
šol. 1. 1922-23 odprlo enoletni trgovski tečaj, iz 
katerega se je kaj kmalu razvila prava dvoraz- 
redna trgovska š. čeprav ni bila ne dovoljena ne 
uradno priznana, so vendar njena spričevala pri- 
znavali v zasebnih in javnih podjetjih. Č. je pre- 
vzel vodstvo te šole in ga obdržal do svojega 
prebega v Jslo. nov. 1929. Po njegovem prizade- 
vanju je Trgovsko izobraževalno društvo pod 
okriljem neke it. zasebne š. 1925 odprlo večerne 
tečaje za slov. trgovske vajence, ki so trajali do 

1929. č. je bil hkrati tudi vodja zadružnih teča- 
jev, ki jih je prirejala ZZTrst v letih 1921, 1922, 

1924 in 1926. Leta 1919 je sodeloval pri ustanovi- 

tvi Višjega kulturnega sveta in pri izdajanju re- 
vije Njiva. Ob napadu arditov 1919 na Delavski 

dom so Č.-a aretirali v prostorih Ljudskega odra. 

1920 je skupaj / Ivanom Regentom interveniral 

pri preds. vlade Nittiju proti zaprtju slov. in hrv. 

š. 1917 se je Č poročil / učiteljico Olgo Vouk Iz 

tega /akona se je rodila Vlasla, kasne)ša zdrav- 
nica, in Samo, kasnejši rudarski inženir. 1923 je 

C.   skupaj   /.  zdravnikom   dr.  Justom   Pertotom 
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kot prcds. nove kulturnoprosvetne krovne orga- 
nizacije Prosvela sprejel mesto tajnika in razši- 
ril  svoje delovanje na številna društva po vsej 
Primorski, zlasti na Tržaškem.  Skupaj  s prija- 
telji in somišljeniki  je na predvečer drugih po- 
litičnih volitev v rimski parlament (1924) ustano- 
vil tednik Novice, ki je izhajal do okt. 1927, ko 
je trž. prefekt preklical odgov. ur. in je moral 
list prenehati z izhajanjem. 1924 je tedanji gl. ur. 
dnevnika E, prof. Filip Peric pridobil C.-a, da je 
za E vsak teden napisal en poljudnoznanstveni 
članek, vse do jeseni 1928, ko je bila E ukinjena. 
Ko so fašist, oblasti prepovedale uvoz slov. knjig 
iz. Jugoslavije, je Č. s skupino Slovencev, med ka- 
terimi sta bila F. Bevk in A.  Budal, ustanovil 
književno družino  »Luč«,  ki  je dvakrat na leto 
i/.dajala  serijo  treh  knjig:  zbornik Luč,  izvirno 
slov. povest in prevod iz kakega slovanskega je- 
zika. C. je bil urednik Luči do svojega odhoda iz 
Trsta.  Ko so zatrli  slovenske liste in revije, je 
na Č.-evo pobudo nastala BZPZ, ki je z drobnimi 
zvezki na cenenem papirju vsaj  delno nadome- 
stovala  ukinjene  periodične  publikacije.  Docela 
prikrito pa  je ostalo drugo Č.-evo publicistično 
delovanje; on  je namreč že zelo zgodaj začel si- 
stematično  zbirati  vesti  in  celotno  dokumenta- 
cijo o zatiranju Slovencev in Hrvatov na Primor- 
skem. Dolga leta je C. redno pošiljal tajniku Ju- 
goslov. Matice v Lj. Mahkoti ta material. Jugosl. 
Matica je uporabljala to gradivo v svojih bilte- 
nih, ali pa ga je tudi posredovala jsl. tisku, zla- 
sti Primorskemu glasu, ki je izhajal na Dunaju. 
Spomladi  1929 je bil C. policijsko posvarjen in 
se je nov. 1929 izognil aretaciji tako, cla je zbe- 
žal v Jslo. Po prihodu v Jslo je bil poleti  1930 
nastavljen za  kontraklualnega, in  dve leti nato 
za stalnega prof. na •. realni gimn. v Lj. Izvo- 
lili  so ga  za  precis.  Ij.  sekcije Jugoslovanskega 
profesorskega društva. Bil  je soustanovitelj pri- 
rodoslovne revije Proteus in vsega skupaj uredil 
22 letnikov te revije. Spisal  je vrsto šolskih uč- 
benikov  i/,  naravoslovnih  ved  in  napisal  dolgo 

vrsto  poljudno  znanstvenih  knjig.  Leta   1933  so 

ga dodelili Manjšinskemu inštitutu, tla bi lahko 

posvetil svoje sile samo vprašanjem slov. manj- 

šine pod  Italijo.  Bil  je  načelnik  publicističnega 

odseka   Zveze   jugoslovanskih   združenj   iz  Julij- 

ske krajine v Jugoslaviji. Od številnih narodno- 

manjšinskih  publikacij  (prim,  ni/e!)  velja  pose- 

bej omenili knjigo Life and Deal h Simonie of a 

National minority i/, leta 1936, ki je do 1974 izšla 

dvakrat v angl. in lrane. ter po enkrat v ruščini, 

slov in it. Na osnovi te knjige ga je 1937 povabil 
angleški  Balkan Committee v London, kjer sta 
skupaj   s  preds.  emigrantske  zveze  dr.   Ivanom 
Marijo Čokom poročala o slov. manjšini pod Ita- 
lijo  v  dvorani   angleškega   parlamenta.   Te  seje 
sta se udeležila znana angleška publicista in stro- 
kovnjaka za jugoslovanske probleme Seton Wat- 
son in Henry Wickham Steed. Na komemoraciji 
mučenikov prvega trž. procesa pred Posebnim fa- 
šističnim tribunalom, ki jo je priredilo emigrant- 
sko društvo Tabor nov. 1940 v gozdu blizu Lj. 
je C. govoril in omenil, da se po novih številnih 
aretacijah   pripravlja  drugi,   še  večji   proces   v 
Trstu. Zaradi tega govora so bila na zahtevo fa- 
šistične Italije razpuščena vsa emigrantska dru- 
štva v Jsli. Ob vdoru fašistične Italije in  naci- 
stične Nemčije aprila 1941 so C, Drago Marušič 
in Ivo Sancin sklicali primorske emigrante v Lj. 
že 7. aprila 1941, da se priključijo snujoči se So- 
ški legiji. Zaradi ustašev na Hrvatskem so spra- 
vili Soško legijo samo do Karlovca. C.  se je z 
večino  drugih  emigrantov  vrnil  v  Lj.,  kjer  so 
ga že 20. aprila  1941  aretirali it.  policisti. Sredi 
julija 1941 so ga prepeljali v rimske zapore Re- 
gina Coeli, kjer so ga priključili številnim areti- 
rancem iz Primorja. Proces proti Č.  in drugim 
je bil v Trstu od 2. do 14. dec. 1941. C. je bil ob- 
sojen na smrt, a še isti dan pomiloščen na do- 
smrtno ječo. Kazen je prestajal v Portolongonu 
na  otoku   Elba.   Na  intervencijo  mednarodnega 
Rdečega križa so ga konec  januarja  1944 izpu- 
stili. Vrnil se je v Trst in avg. 1944 odšel v parti- 
zane. Imenovali so ga za člana študijske komisi- 
je pri SNOS. Po končani vojni  je bil član Inšti- 
tuta  za  mednarodna  vprašanja  pri  ministrstvu 
za zunanje zadeve v Bgdu. Leta  1945 je postal 
strokovni  izvedenec na konferenci zunanjih mi- 
nistrov velikih  sil v Londonu in naslednje leto 
na  mirovni  konferenci  v  Parizu.   1947  je  postal 
načelnik oddelka za zahodne meje v Inštitutu za 
narodnostna vprašanja pri U, pozneje pri istem 
Inštitutu pri Izvršnem svetu LRS v Lj. Upokojen 
/e 1919 in kasneje spet upokojen 1959. Za publi- 

kacije   o   narodno-manjšinskih   vprašanjih   in   s 

področja   prirodoslovnih   ved   v   povojnih   letih 
postal član Jugoslovanskega združenja za medju- 

narodno  pravo  in  več  let član  odbora Jugoslo- 

vanske  revije  /a  medjunarodno  pravo.  Dvakrat 
je   prejel   Levstikovo   nagrado  za   poljudnoznan- 

stvene spise, 1966  je prejel  nagrado Kidričevega 

sklada za slov. izdajo knjige Slovenci in Hrvatle 

pod Italijo. Leta 1964 so ga izvolili za častnega 
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člana Prirodoslovnoga društva Slovenije za zaslu- 
ge pri ustanovitvi in razvoju tega društva, ob 
80-Ietnici pa /a častnega ur. Proteusa. Prejel je 
tudi /lato spominsko plaketo SKGZ v Trstu. 1970 
je prejel red zaslug za narod z zlato zvezdo. 
1974 so ga izvolili za častnega člana Društva ma- 
tematikov, fizikov in astronomov LRS za nje- 
gove zasluge za razvoj matematike, fizike in 
astronomije v S ji. - C.-eve publikacije o zgo- 
dovini eksaktnih znanosti pri Slovencih in Jugo- 
slovanih: Boškovićev nauk o materiji-prostoru- 
času v luči relativnostne teorije, 1923; Roger Jo- 
seph als Relativist, 1929 (sep. odt. iz Archiv für 
die Geschichte d. Mathematik, d. Naturwissen- 
schaften und d. Technik); O razvoju ladijskega 
Pogona (ob 75-letnici izumitelja vijaka Jožefa 
Rcssla), BZPZ XV, 1932; Jurij Vega, ob stoletnici 
njegovega logaritmovnika, Vegova številka ZiS 
1935; Nikola Tesla in razvoj elektrotehnike, 1933; 
Josip Stefan, življenjepis in delo velikega fizika, 
1950; Nikola Tesla in razvoj elektrotehnike, 2. 
dop. i/d. 1953; Ob dvestoletnici rojstva Jurija 
v<?ga, 1954; Fizik Nace Klemenčič (1843-1901), 
ZZNT, 1971; Boškovič und die Relativität der 
Trägheit, 1959 (Actes du Symposium international 
R. J. Boškovič). Priredil je slov. izd. knjige O' 
Neill: Življenje in delo Nikole Tesle, 1951, nova 
dop. izdaja 1976. Sest. in ur. je prispevke o slov. 
matematikih, fizikih in kemikih za SBL in za 
EJ. Objavil je več prispevkov v delu Naši zname- 
niti tehniki, 1966. Za zbornik Slovenska Matica 
(1864-1964) je spisal razpravi: Fizika, astronomija, 
Meteorologija, matematika ter Naravoslovje po 
letu 1900. O slov. matematikih in fizikih je obja- 
vil celo vrsto člankov v Protcusu ter v drugih 
'revijah (Obzornik za matematiko in fiziko, N- 
"azgl; Priroda in Elektrotehničar v Zgbu; Sa- 
turn, Glasnik jugoslov. profesor, društva in Bel- 
grader Echo v Bgdu. Je bil član ured. odb. Leksi- 
kona Cankarjeve založbe (za matematiko, fiziko, 
as>tronomijo. - Pedagoško-didaktične publikacije: 
Kozmografija za višje razr. sred. Sol, 1934; sku- 
fai t Vladimirjem Lapajnetom, Geometrija za 

'• in 2. razred srednjih šol, 1937; Geometrija z 

Wonieirij.skim risanjem za I. in 2. razred me- 

ščanskih šol, 1938; Geometrija z geometrijskim 
risanjem za i. razjed meščanskih šol, 1938; Geo- 

'"Hetrija z. geometrijskim risanjem za 4. razred 

""•'ščanskih šol, 1938; sodeloval je pri UListu, v 

• Prosvetnem delavcu, Glasniku prolesorskih 

društev ter pri mladinskih listih NR, NoviR, 

"lonir.   Poljudno-znanstvene   publikacije:   Kako 

vidimo v temini in skozi meglo, 1948; Materija 
in energija, 1923; Ljudska astronomija, 1930; 
Osolučje m osvetje, 1930; V svetu atomov, 1948; 
7. raketo i> vesolje, 1959; Človek v vesolju, 1961; 
Prev. in prir. je: R. L. Peierls, Zakoni narave, 
I960; Walt Disney-Keinz Haber, Naš prijatelj 
atom, 1962. Bil je ustanovitelj, sodel. in ur. do 
6. številke BZPZ. Za zbirko Sodobno ilustrirana 
enciklopedija pri Mladinski knjigi je prir. in 
prev. dela Znanost, 1969, Tehnika, 1965, Pot 
Zemlja-Luna odprta, prev. in prir. po it. izv., 1969. 
Bil je soustanovitelj, stalni sodel, in ur. od VII. 
do vključno XXXI. letn. revije Proteus; reden 
sodelavec s poljudnimi članki pri trž. E (od 1922 
do ukinitve 1928); 130 signiranih in veliko nesig- 
niranih člankov. O suverenosti nadzračnega pro- 
stora je pisal v Jugoslovenski reviji za medju- 
narodno pravo, sodeloval pri vrsti koledarjev 
(KolGM, Kmetijski koledar, JKol, Koroški kole- 
dar). Narodno-manjšinske publikacije: Knjige in 
separati: Julijska krajina. Nacionalno kulturni 
pregled, 1930; Die Jugoslawen (Slowenen und 
Kroaten) v knjigi Die Nationalitaten in den Staa- 
ten Europas, Wien 1931, natisnjeno tudi kot "Vor- 
druck", respektive "Probe" z naslovom Die iMge 
der Südslawen (Slowenen und Kroaten) in Ita- 
lien, dodatek k temu pa še v knjigi Die Natio- 
nalitäten in den Staaten Europas Ergänzungs- 
band, Wien 1932; anonimno: Cerkvene razmere 
v Julijski krajini, izd. Manjšinski Inštitut, tisk. 
kot rkp. (Pril. Pastirskemu listu v Ljubljani 
1931; anonimno: Uitalic et la minorité yougo- 
slave, 1931; izšlo tudi v angl. jeziku z naslovom 
Italy and the Jugoslav Minority within her bor- 
ders, 1931; pod psevdonimom Peter Pavlovič ur., 
izd. in sodel. pri knjigi Naši onstran meje, 1935; 
Prikaz preganjanja slovenskega in hrvatskega 
jezika v cerkvah Julijske krajine, memorandum 
predložil papeškemu odposlancu poljskemu kar- 
dinalu Hlondu ob evharističnem kongresu v Lj. 
1935; Life-and-Death Struggle of a national mi- 
norilv (The Jugoslavs in Italy), 1936; 2. dop. i/d. 
1945; I rane. izd. tega dela kot I,a minorile slave 

en Italie (Les Slovène et Croates de la Marche 
Julienne), 1938, 2. izd. 1945; skrajšana i/d. v ru- 

ščini z naslovom: Slavjanskoe menjšinstvo v 

Halli (Slovenci i Horvati v Julijsko) krajini), 
1945; slov. izd.: Slovenci in Hrvatje pod Italijo, 

1965; il. i/d.: Sloveni e Croati in Italia fra le due 

guerre, 1974; anonimno: Les déportés et condam- 

nes Slovènes et Croates depuis l'accord italo- 

yougoslave  (Memorial  présenté  par  les  émigrés 
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yougoslaves de la Marche Julienne à  la Confe- 
rence international de U et  17 décembre 1937 à 
Paris);   Slovenci   m   Hrvatic   pod   Italijo,   demo- 
grafska študija po povojni uradni statistiki, dop. 
ponat. iz Misel in delo, 1938; Bilanca našega na- 
roda za mejami,  ponat.  iz Misel  in  delo,  1939; 
pod psevdonimom Peter Pavlovič: Julijska kraji- 
na in Zadržka pokrajina, imenoslovje in politič- 
noupravna razdelitev, 1941; 2. dop. izd. pod pra- 
vim imenom in z naslovom Julijska krajina, Be- 
neška  Slovenija  in  Zadrška  pokrajina,   1945;   za 
knjigo Oko Trsta napisal poglavje Narodnostna 
struktura in drugo, 1945 (str. 111-162 in 374-392); 
/a knjigo IM Marche Julienne, étude de géogra- 
phie  politique,   1946 prispeval  poglavje Les  pro- 
messes et les actes italiennes (str. 245-288);  Re- 
censement de  1910 à Trieste d'après les procès- 
verbaux de la Diète provinciale de Trieste et du 
Parlement autrichien, 1946; izšlo tudi v angleščini 
z naslovom The Census in Trieste ter v ruščini 
z naslovom Narodnaja perepis 1910 goda v Trie- 
ste;  La Slovénie Vénetienne,  1946;  tudi v  angl. 
izd. z nasi. Venetian Slovenia; in v ruski izd. z 
nasi.  Venecijanskaja Slovenija; bil  je anonimni 
ur. in  sod.  pri  knjigi  Beneška Slovenija,  ki  je 
izšla pod imenom Damira Feigla in Viljema Na- 
nuta, 1950; za knjigo Istra in Slovensko Primor- 
je, 1952 in za knjigo Slovensko Primorje in Istra, 
1953  je napisal poglavje Istra in Slovensko Pri- 

morje med obema vojnama (str. 127-159); Il Ve- 
scovo Santìn e gli Sloveni e Croati delle diocesi 
di Fiume e Trieste-Capodistria, 1953; Slovenci u 
zoni A Slobodne teritorije Trsta,  1953; Slovenci 
pod Italijom, 1953; skupaj z Ivom Mihovilovićem 
in dr. Stankom  Peterinom:  Italian Genocid Po- 
licy against the Slovenes and the Croats, a se- 
lection of Documents, 1934; za knjigo Jugoslavija 
i Ujedinjene nacije napisal poglavje Zaštita ma- 
njina u svetlosti povelja,  1955;  Tržaško ozemlje 
ter goriška in videmska pokrajina, 1958; O ljud- 

skem  štetju  v  Trstu  leta  1910  (v Anali  Jadran- 
skog Instituta II, 1958; Kmetijstvo na Tržaškem 

(sep. odtis  iz Gospodarskega koledarja za  1958, 
7-51). Spomini:  Ob tržaškem  procesu  1941.  Spo- 
mini  in beležke, 1962;  Spomini na moja tržaška 

leta, 1969; Med prvim in drugim tržaškim proce- 

som,  1972. Članki v časnikih  in revijah. Kot re- 

den  sodelavec tržaške Edinosti  v letih  1922-1928 
je v njej objavil celo vrsto člankov o naši manj- 

šini   na   Primorskem  zlasti  o  šolstvu,  gospodar- 
stvu, statistiki idr. V Luči  je objavil  tudi:  Poli- 

tičuo-upravna razdelitev Julijske  krajine v  raz- 

vojnem pregledu od 31. maja 1927; Dodatek do 
30. junija 1928; Politično upravni in sodni pregled 
Julijske krajine ob koncu l. 1928; skupaj s F. 
Bevkom: Periodne publikacije, strokovno šolstvo 

v Trstu; Realka v Idriji. Po prihodu v Jslo je 
sodeloval pri Manjšinskem inštitutu v Lj., bil 
načelnik publicističnega odseka Zveze jugoslo- 
vanskih združenj iz Julijske krajine ter stalno 
sodel. pri tedniku Istra, kjer je objavil številne 
članke in prikaze o ljudstvu na Primorskem. So- 
deloval je tudi v drugih publikacijah in revijah: 
tako pri knjigi Naši obmejni problemi, ki jo je 
izd. CMD z razpravo O naši mladini v Julijski 
krajini, v Glasniku jugosl. profesor, društva, 
1931, z razpravo Jugoslovani v Italiji, v Pregledu, 
1939 (str. 186-87) s člankom Slovenci i Hrvatje 

pod Italijom. Članek so ponatisnili Izbori I" 
(Borovo 1939). Med vojno je kot član študijske 
komisije pri SNOS sestavljal poročila o položaju 
v Italiji ter sam ali skupaj z dr. J. Ferfoljo spi' 
sal vrsto referatov za mirovno konferenco in za 

bodočo ureditev Julijske krajine. Po vojni je kot 
član Inštituta za medjunarodna pitanja pri m1' 
nistrstvu za zunanje zadeve sestavljal referate in 
preglede za mirovno konferenco, podobno tudi 
kot ekspert na konferenci v Londonu 1946 in v 

Parizu 1946. Kot znanstveni sodelavec in vodja 
Inštituta za narodnostna vprašanja v Lj. (194'' 
1959) je spisal celo vrsto referatov za Izvršni 
svet LRS in za ministrstvo za zunanje zadeve 
Bgdu. Iz tega časa so še objave: Goriška Mohor- 
jeva družba v luči uradnih italijanskih spts0 

(KolMD 1955), Družba sv. Mohora za Istru, R1' 
ječka revija, III, str. 11-15; Fašistični plebiscit 
leta 1929 na Goriškem (Bori 1955). Revija Medju- 

narodna Politika je prinesla naslednje njcg°v 

članke (letniki III-IV): Denacionalizacija Slove- 

naca u englesko-američkoj coni STT; The C?" 
stion of Trieste; Slovenci u Italiji; «Italian Ar 
fairs» and Documentation on Trieste; Uspoine 

Karla Gallija; Italijanske statistike o Trstu, Ju- 

goslovanske  revija  za  medjunarodno pravo P ' 

The Sovereignity over the Territory of Trieste 
the light of Italian doctrine and jurisprudence- 

NRa/.gl  1953,  1956:  Italija in samoodločba naro- 

dov; Cona A STO v luči podatkov zadnjega H" 
skega štetja; Miselnost  in  metoda  italijanskem 

iredentizma; Tržaško vprašanje v Tarchianil 
spominih.   NSd   1956-1958:   Pravica   samoodločb^ 

narodov in etnične manjšine; Politično z'v'lc 

na Svobodnem Tržaškem ozemlju in ital4al   ^ 

fronta;  Vprašanje slovenskega šolstva na 
Trta- 
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•škein in v Goriški pokrajini; Kulturne ustanove 
v sodobnem Ti slu. Gospodarski koledar 1955: 
(Gospodarske perspektive po Londonskem spora- 
zumu. 7č 1956: Kako je prišlo do priictteli.skegu 
pakta med Italijo in kraljevino SUS leta 1924. 
Kron 1970: Ob petdesetletnici požiga Narodnega 
doma v Trstu. Razen tega je veliko njegovih 
člankov v vseh letnikih PDk. C. je uporabil več 
psevdonimov, šifer in kratie, najpogosteje pa na- 
slednje: L. C, Šlibarjev Polde, Peter Pavlovič, 

P. P. A. R. 

Prim.: SBL I, 92-3; Gabršček II, 391; Plesničar 
Mr. 119; A. Budal, Dr. L. C. - šestdesetletnik, 
KolOF TO 1950, 54-8; J. Kosovel, Dr. L. C, šest- 
desetletnik, LdTd 1949, 188, 13 s si.; Anton Peter- 
im, Dr. L. C. - šestdesetletnik, Proteus 1949/50, 
4/5, 121; Lavo Čermelj, Moje uči tel jevan je pod 
lašistično Italijo, PDk 1951, 99; EJ 2, 555; f.d. 
I = Franjo Dominkol, L. C, NRazgl 1959, 21, 94; 
Ob sedemdesetletniei dr. C, PDk 1959, 240 s si.; 
Tomaž Pav.šie, Dr. L. C, IdR 1959, 4, 104-5; Sedem- 
desetletnica prijatelja Furlanske Slovenije, Mata- 
iur 1959, 18 s si.; Ivo Juvančič, Dr. L. C. petin- 
sedemdeselletnik, NRazgl 1964, 22, 433; Albert Re- 
jec, Pol stoletja v službi slovenskega naroda. Ob 
C-evi 75-letniei, PDk 1964, 247-251; Lavo Čermelj, 
Po petindvajsetih letih zopet v Portolongonu, 
JKol 1967, 167-171; isti, Spoznanje ob visokem ju- 
bileju: Starost je /.• delo neznanka, Večer 1969, 
272 s si.; Fran Dominko, Dr. L. Č. - osemdeset- 
letnic Proteus 1969/70, 2, 53-5 s si.; Ivan Kolar, 
Življenjski jubilej dr. L. C, Delo 1969, 286, 23 s 
*>!.; Osemdesetletniku prol. L. C, Zaliv 1969, 20/ 
21, 210; Albert Rejec, Dr. L. C. 80-letnik, JKol 
1969, 51-7 s si ; isti, Zgodovinski razpon dr. Cer- 
nici jevega dela, PDk 1969, 236 s si.; Janko Jeri, 
Ob 80-letniei dr. L. C, NRazgl 1970, 1, 7; Kojeko 
1. 2; MSE I, 196. I Po izrecni želji avtorja članka 
Alberta Rejca so izpuščeni vsi članki, recenzije 
'n zapisi o Cermcljevih delih, ker bi presegali 
možnosti in meje v okviru te publikacije.! 

Brj. 

CERMEU Peter, planinec, r. 25. jun. 1900 v Gor. 
•n tu u. 27. jan. 1973. Oče Andrej in mati Kata- 
rina Horvat. Med prvo svet. vojno je bil v oko- 
lici Ljutomera, po vojni prevzel očetovo trgovino 
na Kornu v Gor. Preganjan od fašistov. Bil je 
^cd prvimi ustanovitelji in delavnimi člani v od- 
boru goriške sekcije SPD (dolga leta je bil od- 
bornik, gospodar, podpreds.). Bil je velik ljubi- 
telj planinske llore, skrbno urejeval herbarij in 
"nel izredno bogato zbirko planinskih diapoziti- 
vov. Poskusil se je tudi v nezahtevni poeziji 
(Prim, sonet Pozdrav Rodici v knjigi Slov. plan. 
društvo v Gor. 1911-1971, Gor. 1972, 63). Udejstvo- 
Va' se je tudi v strokovnih organizacijah trgov- 
ce stroke. Za svoje delovanje v planinstvu pre- 
•kl srebrno /načko PZS (1967). 

Prim.: Ludvik Zor/iit, SPD Gorica in P. č. - 
Ciklaminčck, PV 1965, 2, 77 s si.; PV 1967, 183; 
Ilvo I Mlannčičl, Umrl je P. C , PDk 1973, 28. jan., 
sti. 4; isti, Naše so/al je; P.C., Gosp 1973, 929, 3; 
Zadnja pot P. C , PDk 1973, 30. |an., str. 3 s si. + 
palle; Ludvik Zoivut, Na grobu P.C. gorijo go- 
riški nageljni, PV 1973, 6, 324-5 s si.; Slovensko 
planinsko društvo v Gorici 1911-1971, Gor. 1972, 
s si. 

Brj. 

ĆERMELJ Viktor, učitelj in prosvetni delavec, 
r. 12. nov. 1899 v Barkovljah pri Trstu, u. 25. nov. 
1973 v Lj. Oče Vincene, doma v Šmarjah pri Vi- 
pavi, je bil delavec in je imel hišico pri Cjakih 
(Barkovlje), mati Karla Starec. Č. je študiral v 
Trstu in napravil 28. jun. 1918 uč. maturo pred 
gor. komisijo v Trstu, usposobljenostni izpit 1921 
v Tolminu. Učil je v Barkovljah (1918-21), v Trcb- 
čah (1921-22), Sv. Križu (1922-23), na Premu (1923- 
26), po Gcntilejevi relormi je odšel v Jslo in 
poučeval v Prevorju pri Celju do jun. 1941, ko so 
ga Nemci zaprli in pregnali v Bosno. Tu je v 
raznih krajih deloval kot partizanski aktivist in 
pevovodja, nazadnje je vodil pevski zbor osvobo- 
jenega Prijedora. 1945 se je vrnil v Barkovlje in 
tukaj poučeval eno leto, nato do smrti na Pro- 
šeku. C. je bil že kot dijak član filharmoničnega 
orkestra, takoj po prvi svetovni vojni je bil pe- 
vovodja barkovljanskega pevskega zbora Adrija. 
Po 1945 je nekaj časa vodil barkovljanski pevski 
zbor, nato do smrti pevski zbor na Proseku-Kon- 
tovelu in ga pripeljal 1952 do Prešernove nagrade. 

Prim.: Arh. Odseka /a zgod. pri NŠKTrst; Riko 
Pertot, Zgodovina barkovljanskega zborovskega 
petja, JKol 1968, 160-165; Marjan Pertot, Spominu 
neutrudnega prosvetnega delavca Viktorja Cer- 
nici ja, PDk 25. nov. 1973 s si. 

Jem. 

CERNAC Tone, gozdni delavec in tehnik, r. 8. 
febr. 1905 v Matenji vasi pri Postojni. Oče Janez 
nameščenec državnega veleposestva, mati Barba- 
ra Maver. C.-evo ljubezen do gozdov in do div- 
jadi je še potrdil gozdar Kolol, ki je nadarjene- 
ga lanta poslal na gozdarsko-kmetijske tečaje na 
Tržaškem. Po tečajih so ga začasno zaposlili na 
posestvu v listih strokah, ki se je v njih odliko- 
val. Vojaško službo je opravil pri karabinjerjih 
od 1924 do 1927, potem ni mogel nikjer dobiti 
službe, ker je bil odločen Slovenec in odkrit na- 
sprotnik lašist. režima. Febr. 1928 je pravočasno 
zbežal ilegalno preko meje v Lj. Tam se je pri- 
družil organizaciji jsl. emigrantov (ORJEM), ki 
so jih vodili znani slovenski antifašisti iz Trsta. 
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Tesno so je povc/al z Ivanom Regentom. Samo 
nekaj tednov je ostal v Lj. in že je šel nazaj ile- 
galno na Pivko, kar je najmanj stoki at ponovil, 
/.e na prvi poti je tovoril v nahrbtniku slovensko 
in italijansko prolilašist. literaturo. Bil je dobro 
oborožen, da je odbijal lašist. obmejno milico. 
Spočetka se je Č.-u pridružil Danilo Zelen i/. Se- 
nožeč, študent strojne lakultete. Oba sta bila 
člana TIGR in še Jože Kukec — to je bila naj- 
bolj znana tigrovska trojka. Skozi gozdove in 
preko kraških gmajn je C. vodil z nepogrešlji- 
vim čutom za pravo smer svoja tovariša po Piv- 
ki, po Krasu, po slov. Istri, po goriškem Krasu, 
po celi Primorski, zmeraj ponoči, leto in dan, 
leto za letom. C. je bil ostrostrelec in njegov 
strel ni nikdar zgrešil. Tarča so mu bili fašist, 
obmejni miličniki v zasedah, pa tudi sploh v 
lašistične unilorme oblečeni lašisti. Maja 1930 
sta se odpravila C. in Zelen v Pariz do raznih 
antilaš. strank in gibanj. Oba sta občudovala 
ostro it. antitašistično literaturo, toda čudila sta 
se njihovi nesposobnosti konkretno se bojevati 
s lašizmom. Edino it. zlata medalja Giovanni 
Raflaele Rossetti je zbujal njuno zanimanje, ko 
jima je razlagal eksplozivni stroj na električni 
vžig. Ko sta se vračala iz Francije v domovino, 
sta zvedela za bazoviške žrtve, ki so se skupno 
z njima bojevale tri leta proti fašizmu. Pri priči 
sta jo C. in Zelen mahnila proti Javornikom na 
Pivko. Tedne in tedne sta križanla v temnih 
nočeh in napadala kot obsedena lašist. nasilnike 
kot izvrševalca oporoke svojih bazoviških pobra- 
timov. C. je še nekaj let po Bazovici vodil slo- 
vensko gverilo na lašist. postojanke, nato se po- 
lagoma umaknil. Udeležil se je NOB, bil demo- 
biliziran na jesen 1945 in opravljal razne funkci- 
je na gospodarskem področju. 

Prim.: Tone Rutar, Kratek pregled delovanja... 
TIGR na Tolminskem 1927-1940, TolmZb 2, 315-361 
s si. na str. 339. A. R. 

jCERNE Anton, politik, r. 
iTomaju 15. jan. 1813, u. 
Iprav tam 11. apr. 1891. 
1 Oče Marko, mati Marija 
JRcnčelj iz Sežane. Po po- 
I klicu je bil kmet. C. je 
I bil prvi pomemben in za- 
jveden slov. politik na Go 
jiiškem in je krepko pose- 
gel v polit, dogajanje med 

11848 in 1877. Leta 1848 so 
stopali gor. pokrajino v drž. zboru na Dunaju 

in v  Kromcrižu poslanci  Cerne, Doliac, Goriup, 
Pi t Ieri in Catinelli. C. je obdržal to posi, mesto 
do  1873. V drž. zboru je bil med najbolj odloč- 
nimi slov. poslanci. Govoril in glasoval je proti 
odškodnini,  ki  bi  jo  morah  kmetje  plačati za 
odpravo tlake in desetine; njegova dva govora v 
avg. 1848 sta globoko socialno občutena, pravič- 
na  do  kmeta  in  ironična  do  gospode.  V  dobi 
1861-02 je  dosegel  višek polit,  ugleda.  N  v  teh 
letih obširno poročajo o njegovih govorih in spo- 
menicah v drž. zboru. 27. jun. 1861 (N  1861, 38) 
je imel važen govor, v katerem je zahteval, naj 
se odpravijo iz služb uradniki, ki ne znajo slov.; 
dejal je, da se ravna s Slovenci kot z nižjim slo- 
jem; zaradi te izjave je prišel v spor s posi. Dez- 
manom.  V  zvezi  z  zapostavljanjem  slovenščine 

na sodiščih trž. in graške višje dež. sodnijc Je 

imel 1861 več govorov ter interpelacij v drž. zbo- 
ru in je končno dosegel, da je bilo garantirano 

sodno obravnavanje v slov. V istem letu se je zC' 
lo zavzemal za ustanovitev slov. ljudskih, sred- 
in višjih šol. 8. sept. 1861 je bil zelo počaščen na 
slavnosti  v  Vipavi  kot:   »... neprestrašljivi  zag0' 
vornik naroda slovenskega...«  1861-77 je zastopa1 

v gor. dež. zboru sežansko-komenski okraj. *" 
je vseskozi med najodločnejšimi in najbolj UP° 
števammi poslanci. V svojih govorih in sponi 
nicah  je  vedno  poudarjal,  da  zastopa  interes 

preprostega slov. ljudstva s podeželja, branil Jc 

kmete in zagovarjal interese slov. dela prebiva 
stva. Podpisoval se je s slov, priimkom in je nL 

kaj krat   govoril   v   slovenščini.   1863  je  zahtev 
enakopravnost za Slovence na Goriškem, ker »z1 

v deželi 120.000 Slovencev in le 60.000 Italijanov.-" 
Istega leta je z Rismondom zahteval uvedbo si 
venščine in italijanščine kot učnih jezikov nam 
sto nemščine. 1866 je skupaj s Pajerjem zahte 
ustanovitev slov. in ital. U. Po 1869 so ga pr'ce ' 
z   raznih   strani   kritizirati,   ker  ni   nastopit 
Sempaskem  taboru in  ker je izrekel pomisl 
proti Tonklijevi in Žigonovi interpelaciji za 
dinjeno Slovenijo v gor. dež. zboru. O tej za 

so se v tedanjem časopisju vlekle dolge Polt 

ke. C. je bil 1870 znova izvoljen v dež. zbor • 

je začasno sprijaznil s polit, društvom Soča, 
sta ga vodila Lavrič in Tonkli. Nezadovoljstvo 

njim pa se je stopnjevalo, ko se 1871 ni pri" 
lederalistom, bil z glasovi ital. volivcev znova 

voljen v drž. zbor in to mesto sprejel, kiju 

soluciji  polit, društva  Soča  (Soča,  1871,  l''- 

marca 1872 je dobil na shodu kraških volivcev 

Sežani   nezaupnico.  Zagovarjal  se  je  najp 
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brošuri Odgovor, to je opravičenje... na nezaup- 
nico (Trst, 1872) in poleni na shodu 14. apr. 1872, 
toda kraški volivci so nezaupnico le potrdili. Da 
bi si zopet pridobil zaupanje, je govoril v drž- 
/boru 9. okt. v lederalističnem duhu za obstanek 
in razvoj slovanskih narodov, 1873 pa je prote- 
stiral proti direktnim volitvam. Pozneje je sku- 
šal doseči za Kraševce nizke davčne razrede, tudi 
z. brošuro Kras in njegove razmere (Trst 1884), 
toda vse kaže, da pri tem ni imel sreče. 

Prim.: SBL I, 92; Pertrattazioni; Apih, Sloven- 
ci, 153, 180, 185, 189, 219; Lončar, pass.; SS 1891, 
144; Gabršček I, pass.; Kjuder 1949, 420; EJ II, 
555; Simonie, 73; N 1861, 13, 38; 1862, 13, 59; 1865, 
300; 1866, 397; ZD 1867, 29; SN 1891, 85; L. Leardi: 
Gorizia e il Friuli orientale nel Risorgimento 
(dokt. disert.); B. Marušič, Doneski k politični 
zgodovini goriških Slovencev v razdobju 1870- 
1975, ZC 1970; isti, Razvoj političnega življenja 
goriških Slovencev od uvedbe ustavnega življe- 
nja do prvega političnega razkola, ZC 1969, 1-30, 
211-256;  IS 1926, 255. 

Špac. 

CERNE Dušan, politik, časnikar in javni deilavoc, 
r. 21. maja 1916 v Trstu, u. 29. mar. 1975 v bolni- 
šnici v Vidmu in pok. v Kor. Oče Alojz, mati Mar- 
ta Zorž. Klasično gimn. obiskoval v gor. malem 
semen. Zaradi preganjanja družine se je izselil 
v Lj., kjer je 1937 maturiral. Vpisal se je na 
pravno lakulteto v Bgdu. Aktiven v študentskih 
primorskih emigrantskih društvih. Od 1938 do 
1941 tajnik in knjižničar Slov. prosvetnega dru- 
štva v Bgdu, kjer je organiziral slov. ljudsko 
knjižnico. Od 1938 do 1941 tajnik narodnoobramb- 
nega združenja primorskih Slovencev v Bgdu 
»Julijska krajina«. Nato organizira v Lj. odpor 
proti nacističnemu okupatorju. Od 1941 sodeluje 
v demokratičnem osvobodilnem gibanju in v ile- 
galnem odporništvu okrog lista »Združeni Slo- 
venci«, član Narodne legije, tj. skupine, ki je 
vodila boj proti nacifašističnemu okupatorju in 
5>< prizadevala ustanoviti federativno, demokratič- 
no in socialno pravično Jugoslavijo. 1942 ga faš. 
oblasti aretirajo. Več mesecev talec v zaporu, 
nato interniran v taborišču v Gonarsu. 1943 v 
Gor. sodeluje pri demokratičnem gibanju »Tretja 
skupina«, kjer nadaljuje ilegalno narodnoob- 
rumbno detavnost. V letih 1943-44 sodeluje v li- 
sUi Narodna edinost. Od 1945 do 1947 član vod- 
iva Slovenskega mladinskega gledališča v Gor. 
V letih od 1948-54 je član raznih odborov aka- 
demskega kluba »Jadran« v Trstu. Sodeluje z dr. 
Besednjakom pri Krščanskosocialni zvezi. 1948 
Postane urednik časnikarskega oddelka RAITrstA. 

Od 1952 član glavnega odbora SKSZTrst. 1955 
ustanovi krožek Mladih slov. izobražencev in ga 
vodi do 1961. Ol 1954 do 1956 urednik tiskovnega 
urada lr/. prelekture. V letih 1954-56 sodelavec 
RAITrstA. Od 1954 do zadnjega sodeluje v NL s 
članki, kiitikami, reportažami, komentarji, ki jih 
ni podpisal ali jih je podpisal s kraticama DD 
ali s psevdonimom Dušan Dolence. 1962 je bil 
sopobudnik Skupne slov. liste na Tržaškem in 
član njenega vodstva. V stranki, ki se je 1964 
preimenovala v SSk, je bil večkrat politični taj- 
nik in šest let njen blagajnik. 1962 je postal stal- 
ni urednik slov. časnikarskega oddelka RAITrstA. 
1966 je napravil izpit za časnikarja na ministr- 
stvu za pravosodje v Rimu. Oktobra 1974 je bil 
imenovan za predsednika nadzornega odbora 
SSk. Po njem imenovan Sklad Dušana Černeta, 
ki vsako leto podeli nagrado. 

Pritn.: Osebni C. podatki, katere je izpopolnila 
njegova sestra Boža Mervic; PDk 1.4. 1975; KatG 
3.4.1975 in 10.4.1975; Gosp 4.4.1975; NL 10.4. 
1975; M(Trst) 1975, št. 4; KolGMD 1976, 147. 

Har. 

CERNE Marija Serafina (pri krstu Jožefa), mi- 
si jonarka, r. 8. marca 1908 v Kromberku (nekoč 
Via della Fornace, 35, danes Nova Gorica, Voj- 
kova ul.). Oče Janez, tovarniški delavec, kasneje 
mlinar, mati Alojzija Pavšič. Oče je 1913 odšel 
na delo v Cleveland (ZDA) in tam ostal do 1920. 
Mati je umrla 1915, nakar sta otroke-sirote vzela 
v begunstvo na Štajersko Frančiška in Gregor 
Lorenčič, skladiščnik na železniški postaji v Gor. 
Odšli so v Zgornjo Brež.nico v Laporje pri Slov. 
Bistrici. Po vrtnitvi si je oče kupil mlin na Je- 
senci v župniji Fram pri Mariboru. C.-tova je 
osn. š. začela v Šolskem domu v Gor., 4. in 5. 
razr. v Laporju in v Framu, nakar se je udinjala 
pri nekem kmetu, nato pa sledila sestri Valeriji, 
ki je že delala v predilnici v Tržiču. Tu je Č. 
stanovala v Dekliškem domu. Z željo, da bi po- 
stala redovnica-misijonarka je 1932 vstopila k 
Šolskim sestram sv. Frančiška v Mariboru in po 
noviciatu napravila večne zaobljube (1933). Že na- 
slednje leto je odšla v Paragvaj. Tu delovala med 
Indijanci v krajih San José in San Leonardo v 
zamočvirjenem predelu porečja reke Pilcomayo. 
Njeno delo je bilo med domačini, ki so bili še 
čisto brez kulture, zato je bila redovnica, učite- 
Ijiva, zdravnica. Vsled napornega dela je 1966 
prestala srčni inlarkt in se zdravila v Buenos 
Airesu, kjer je po okrevanju tudi ostala. 1973 so 
jo prestavili najprej v Rosario, nato v San Lo- 
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renzo pn Santa Fe. Pri svojem delu je tako po- 
drobno spo/nala in .se priuèila indi lanskemu je- 
ziku kuèuluk (êulupi), ila je v njem napisala na 
prigovarjanje predstojnikov prvo čitanko v tem 
|e/.iku, na podlagi katere je domorodec pouče- 
vala. Tudi je njena čitanka služila kot osnova za 
druge šolske učbenike v tem jeziku, ki so jih 
kasneje napisali. Julija 1976 se je po 42-letni od- 
sotnosti spet mudila v domovini. - Tudi njena 
rodna sestra Ernesta Cerne, roj. v Kromberku, 
u. v Parizu 24. dec. 1959, je delala spočetka v 
predilnici v Tržiču, se še udeležila velike tekstil- 
ne stavke, leta 1939 odšla v Francijo in postala 
redovnica v samostanu Brezmadežne z imenom 
Ema Marija. 

Prim.: R. A., Neznana znanka. Misijonarka s. 
S. C, Družina 1976, 32, 5 s si.; dopisi njene sestre 
Valerije Cerne, Križe pri Tržiču, sept. 1976. 

Brj. 

CERNE Marijan, kipar in slikar samouk, r. 5. 
lebr. 1921 v Skednju pri Trstu, oče Josip je bil 
tehnik livar v ILV1 (zdaj Italsider) in umetniški 
livar, mati Marija Vovk. Po osn. š. v Skednju je 
dovršil Avviamento agrario ter odšel zaradi oče- 
tove bolezni (silikoza) v ILVO (1938-45), kjer je 
bil tajnik, zadnje leto asistent in knjižničar. Od 
1944 do 1956 je obiskoval risarsko š. muzeja Re- 
voltella v Trstu, zasebno pa so ga poučevali sli- 
karji Loniar, Sbisà in Sambo. 1945 je postal svo- 
boden umetnik. Prvo razstavo je priredil 1945 v 
ILVI, dve leti pozneje kolektivno v galeriji Scor- 
pione v Trstu. Sledile so razstave v Trstu, Rimu, 
na Dunaju, v Vibo Valentia (Kalabr.), Gradiški 
idr., zadnji v Trstu maja 1975 in Bologni. Od 
1970 ustvarja slike v olju, temperi in akvarelu, 
od 1973 s suho iglo. Njegovi kipi stojijo v na- 
slednjih krajih: v Ricmanjih na pokopališču Živ- 

ljenje se nadaljuje (železo in marmor), na otro- 
škem igrišču pod Sv. Justom v Trstu Sirenica, 
Drsalci in Ringaraja (nabrežinski marmor), v sa- 
natoriju Salus v Trstu sv. Peter, ki drži krstilni 
kamen (zelen granit), v Devinu na koncu parkir- 
nega prostora Ženska z oljčno vejico, v naravni 
velikosti (nabrež. marmor), v muzeju Revoltella 
Sova (marmor), baronica Romano v Trstu ima 
keramiko Cvetoči vrt in relief Pripravljanje kru- 
ha (sadra, 5 kv. m). Ostala njegova znana dela 
so: Kardinal, Mati in sin, Zmagoviti petelinček, 
Maček, Maškara, Jezdec, Vstajenje (osnutek za 
spomenik v Rižarni), Trije prijatelji, Križani, 
Ženski portret, Pes, Deklica, Materinstvo, Dekli- 
ca s kokošjo, Špartakovo križanje in Kraško ka- 

menje (tolčeno zlato) itd. Največ uporablja bron, 
marmor, les, srebio in glino; njegova umetnost 
je surrealistična. Zmagal je na natečaju za spo- 
menik v Bazovici, vendar ga niso uresničili. Iz- 
delal je vrsto risb in njihovi lastniki so po vsem 
svetu. 1974 mu je Gruppotrieste izdal ital. knjigo 
Poesie, s spremno besedo Claudia Martcllija, v 
300 numeriranih izvodih in z avtorjevim podpi- 
som. V knjigi je 11 kratkih pesmi (od 2 do 16 
verzov), modernističnih, provokatorskih in opo- 
rečniških. Zdaj piše v ital. roman. 

Prim.: Osebni podatki; razstavni listi; Milena 
Lavrenčič-Lapajnctova, Delež Skedenjcev v slo- 
venski kulturi, v brošuri Čitalnica v Skednji, 
Trst 1968, 52 s si.; I. N. (= Montenero), Cerne, Il 
Piccolo, 14. jun. 1972 in 11. maja 1975; PDk 1976, 
270, 4. 

Jem. 

CERNEKA Zvonimir (v rojstni knjigi Anton), 
šolnik in prosvetni delavec, r. 20. maja 1899 v 
Borštu pri Trstu, u. 15. okt. 1967 v Murski So- 
boti. Oče Andrej je bil železniški čuvaj, mati 
Marija Sinderle. Gimn. obiskoval v Trstu, a 
je moral v prvo svetovno vojno. Prve dni 1919 
so it. zasedbene oblasti poslale družino v Jslo, 
čeprav je bil oče nad 34 let v službi v Borštu. £• 
je v Mrbu dovršil učiteljišče in dobil službo uč., 
pozneje š. upravitelja, v Gradu oz. Gornji Slave- 
či pri Lendavi. Ustanavljal je pevske zbore, vo- 
dil tamburaške skupine, cerkveno petje in orgia' 
nje v Gradu, sodeloval pri organiziranju gasil- 
skih društev po številnih vaseh v okraju in kma- 
lu postal načelnik združenih gasilskih društev v 
tamkajšnjem okrožju. Po upokojitvi se je Pre' 
selil v Mursko Soboto, kjer je njegov sin urau- 
nik v Narodni banki, in sodeloval pri mnog'" 
mestnih prosvetnih društvih. 

Prim.: žpk arh. v Boljuncu; M„ Smrt zaslužne- 
ga slov. šolnika rojaka iz Boršta, Z. C, PDk, 
okt. 1967. 

Jem- 

CERNIC (CERNIZ) Vinko, učitelj, družbeni de- 
lavec, r. 4. jan. 1845 v Šempetru pri Gor. in tu u- 
22. lebr. 1886. Oče Blaž, mati Marija Sever. Opra- 
vil je normalko, gimn. in dva letnika učitelji» 
ter   kmetijsko   strokovno   š.   Kot   učitelj   Jc 

»spreten šolnik, neutrudljiv stanovski buditell 
narodni organizator« (Učiteljski list 1923, št. 
Po njem so 70. in 80. leta imenovali kar »Cerni- 
čevo« obdobje. V dobi njegovega službovanja 

domači vasi je narodno življenje doživelo izre 
razcvet. Bila je to doba taborov in C. je bil zveš 
Lavričev učenec. Njegov izboren pevski zbor 
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slovel po vsej goriški okolici, tako so Šempeler- 
ci v dobi taborov dramili še svoje sosede. Bil je 
pevovod]a. Med učiteljstvom je propagiral stio- 
koviio izobrazbo. Ko je bil ouslanovljeno Okraj- 
no učiteljsko društvo v Gor., mu je predsedoval 
do 1884. Velika je tudi njegova zasluga za prvo 
učiteljsko strokovno glasilo na Goriškem Šola, 
ki je i/.hajalo od 1880-1884. Bil je organizator te- 
ga glasila, izdajatelj, urednik in ponajveč tudi 
pisec. Za tedanjo dobo je bil list zelo dober, stro- 
go strokoven. Glasilo je zamrlo, ko je C. začel 
bolehati. 

Prim.: Šola I-1V pass.; Petdesetletnica okrajne- 
ga učiteljskega društva v Gorici, UL. 1923, 24 in 
25;  M.  Brecelj, Soča  1976, 9,  16. 

Brj. 

CERNIGOJ gl. tudi CRNIGOJ 

CERNIGOJ Avgust, slikar, r. v Trstu pri Sv. Ani 
24. avg. 1898; oče Maks, težak v pristanišču, mati 
Marija Grgič, gospodinja. Osn. in meščansko š. 
|e dovršil v Trstu (1904-12); nato je obiskoval 
umetnostno obrtno š. (1912-16), služil vojake (1916- 
18). Od okt. 1920 do konca sept. 1922 je bil prof. 
risanja na meščanski š. v Postojni. V marcu 1922 
je napravil usposobljenostni izpit na umetnostni 
akademiji (Istituto Belle Arti) v Bologni. Jeseni 
1922 je šel v München na umetnostno akademi- 
jo. Ker je bila umetniško preveč konservativna, 
je spomladi 1923 šel v Weimar na umetnostno 
obrno visoko š. Staatliches Bauhaus (dobesedno: 
državna gradbeniška hiša). Rektor je bil zname- 
niti Walter Gropius, med prolesorji pa prav ta- 
ko znameniti ruski slikar Vasilij Kandinskij. Iz 
Weimarja se je v začetku 1924 vrnil preko Munch- 
na v Lj., kjer je eno leto živel brez stalne za- 
poslitve. Od 14. febr. do 30. jun. 1925 je bil prot. 
na tehnični srednji š. v Lj. Potem ga je policija 
izgnala zaradi suma, da je v zvezi s komunisti. 
Vrnil se je v Trst, kjer je zasebno veliko delal. 
Po vojni je od 1946 do 1968 poučeval risanje na 
•ndustrijski strokovni š. v Rojanu, na nižji sred. 
š-, na znanstv. liceju in na učiteljišču. 1968 je 
stopil v pokoj. Sedaj ima v Trstu zasebno sli- 
karsko šolo. C. je izredno raznolična umetniška 
osebnost. V Miinchnu se je seznanil z nemškim 
•mpresionizmom, v Weimarju pa se je navdušil 
zu konstruktivizem. V Lj. je stopil v družbo li- 
kovnih umetnikov, ki so zastopali revolucionarne 
smeri; glavni so bili: Lojze (Luis) Spazzapan, 
*van Cargo in Veno Pilon, sami primorski umet- 
niki.  1924 je priredil v Lj. svojo prvo razstavo, 

naslednje leto še eno. Snoval je modernistično 
levijo Konstruktivi/em, ki pa ni izšla. K sode- 
lovati |ii je vabil tudi Srečka Kosovela. Sestavil 
je konstruktivistični manilest /,a avantgardistično 
revijo Tank (s podnaslovom Revue internationale 
active - Mednarodna revija nove umetnosti), ka- 
tero je izdajal Ferdo Delak, doma iz Solkana. 
Tu je prispeval tudi ilustracije. Izšli sta dve 
številki. Od 1923 do 1926 je sodeloval kot ilustra- 
tor mladinskega mesečnika Novi rod (Trst). V 
letniku 1925/26 je objavil članek Otroške risbe 
(131-132). 1926 je priobčil nekaj ilustracij v sred. 
nješolskem mesečniku Naš glas (Trst). Izvršil je 
velike dekoracije na italijanskih prekooceanskih 
ladjah (Saturnia, Vulcania, Neptunia, Oceania, 
Conte di Savoia, Victoria). Poslikal je e. na Gra- 
hovem v Baski dolini, v Drežnici (skupaj z Zo- 
ranom Mušičem), v štivanu pri Devinu, v Kne- 
žaku in na Baču, v Košani ter v Račkah v Istri. 
C.-eva umetniška pot teče vedno v revolucionar- 
ni smeri od postimpresionizma v ekspresioni- 
zem, kubizem, futuri/em, konstruktivizem, novi 
socialni realizem, lovizem, neokubizem in ab- 
straktizem. V marcu 1927 je imel v občinski ga- 
leriji v Trstu s svojo skupino sindikalno razsta- 
vo. Ob isti priložnosti je bilo v razstavnem ka- 
talogu njegovo delo orisano takole: »Sedanjo 
umetniško produkcijo lahko označimo kot ab- 
straktno-impresionistično. Barva in prostor sta 
osrednji prvini, ki ju umetniško hotenje ustvar- 
jalca oblikuje s samolastnim izpovedno izraznim 
načinom. Razstavljavec individualno presnavlja 
realizem, to je, gradi svoj lastni likovni svet i/. 
stvarnega sveta in iz vsakodnevnih zapažanj. 
Prostor skuša razbiti, ga pregledati iz vseh per- 
spektiv, tudi iz. onih, ki jih ni in ki so plod 
ustvarjalčeve fantazije« (Šijanec 105). Ć. je veli- 
ko razstavljal. Prve razstave je imel v Lj. (1924 
in 1925). Organiziral je skupino konstruktivistov, 
ki so razstavljali v Trstu 1927. Med Slovenci so 
bile njegove razstave še v Mrbu, Gor., Celju, 
Kranju, Idriji, Kopru, Clcu; drugod v Jsli pa v 

Zgbu, Bgdu, na Reki in v Dubrovniku. V Italiji 

je razstavljal v Milanu, Monzi, Neaplju, Livornu, 

Veroni, Vicen/.i in Vidmu. Segel je tudi v druge 

države z razstavami na Dunaju, v Berlinu, Stutt- 

garts Pragi, Ziuichu, Bernu, Arbonu (Švica), v 

Cincinnati (ZDA), Bringhtonu (Anglija) in v Rot- 

terdamu (Holandska). Po zadnji vojni je sodelo- 
val pri dekoraciji Kulturnega doma v Trstu 

(1964). C. je izdal naslednje samostojne publika- 

cije: Slovenski pesniki in pisatelji v grafiki. Se- 
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dcmnajst listov s 34 portreti. Trst 1948, 4"; 
Grafika. Izvirni lesorezi. Koper 1950 (200 slov. in 
200 ital. izv.); Srečko Kosovel, L'inno tlel poeta. 
Traduz. di Pavle Merkti. Izd. L'Asterisco, Trst 
1974; lormat 50x50. Vsebuje pet povečanih leso- 
rezov iz Našega glasa 1925. Za svoje življenjsko 
delo je C. 6. febr. 1976 prejel Prešernovo nagra- 
do. C.-evi učenci so Lojze Spacal, Jože Cesar, 
E. Zaje, Klavdij  Palčič, J. Lukežič. 

Prim : Vprašalna pola in osebni podatki; Stele, 
Umetnost 1960, 139-142; Fran Šijanec, Sodobna 
slovenska likovna umetnost, Maribor 1961, 104- 
107; Ferdo Delak-IIeinz Luedecke, Junge sloweni- 
sche Kunst. Der Sturm, Berlin 1929, XIX. letnik, 
Sonderhett; Katalog razstave konstruktivistične 
skupine v Trstu 1927; ZSS VI, 169-170; Janez Mc- 
sesnel, Konstruktivistični jubilej Avgusta Cerni- 
goja, Sinteza, revija za likovno kulturo. Lj. 15. 
okt. 1969, 29-34; Milko Bambič, Avgust Cernigoj 
je končno vendarle spregovoril tudi o Srečku 
Kosovelu, PDk 19.8.1973; Srečko Kosovel, Inte- 
grali, Lj./Trst 1967 - Predgovor: Anton Oevnk, 
Srečko Kosovel in konstruktivizem 82-97. 

K-n 

CERNIGOJ Evgen Adolf Danilo, inženir elektro- 
tehnike, vakuumist, r. 24. sept. 1908 na Cesti (Vi- 
pavski Križ). Oče Karel, urar, mati Marija Ber- 
buč. Kot zdomec je v težkih razmerah študiral 
v Lj., kjer je diplomiral za inženirja elektroteh- 
nike. Zaradi gospodarske krize ni mogel dobiti 
dela in se je zaposlil šele leta 1938 kot asistent 
v Laboratoriju za preiskavo materiala na Tehni- 
ški lakulteti v Lj. Zaradi svoje aktivnosti proti 
okupatorju, je bil 1942 aretiran. Po vojni je iz- 
vrševal razne naloge gospodarsko-upravnega zna- 
čaja. •••• je bil med drugim tudi svetnik pri 
jsl. trgovinskem atašeju v Milanu, še prej je bil 
član jsl. reparaci j ske komisije. V tem času je le 
za kratek čas delal pri Inštitutu za elektrozveze 
v laboratoriju za razvoj elektronskih sestavnih 
elementov. Kasneje (1953) je prevzel mesto direk- 
torja komaj nastajajočega Vakuumskega labora- 
torija pri lakulteti za elektrotehniko in tu ostal 
do upokojitve (1971). Pod njegovim vodstvom je 
laboratorij postal močan raziskovalno-razvojni 
center, v katerem ima slov. in jsl. vakuumska 
tehnika svojo trdno znanstveno oporo, istočasno 
pa si je IEVT ustvaril sloves tudi v inozemskih 
krogih. Sodeloval je na vakuumskih kongresih. 
Na 6. takem kongresu so mu za njegovo organi- 
zacijsko delo na tem področju posvetili 13. zbor- 
nik-bilten kongresa. 

Prim.: Krstne matice;  Kojeko 2, 167; Jugoslo- 

venski komite za vakuumsko tehniko Bilten 13, 
Lj    1975, str. MU I s si. 

Brj. 

CERNIGOJ Franc, pesnik, r. 2. nov. 1948 na Pred- 
meji pri Ajdovščini. Oče Franc, upokojeni gozd- 
ni delavec, mati Antonija Štrosar. Osn. š. obi- 
skoval na Predmeji, v Podkraju in v Novi Go- 
rici (1955-63); gimn. v Tolminu in v Ajdovščini 
(1964-69); PA v Lj. (1969 do 1972 Lslov. j.-shrv. j.l; 
FF v Lj. od 1972 do 1974, ko je absolviral [slov. 
j.-shrv. j.l. Od 1974 poučuje slov. in shrv. j. na 
osn. š. v Vipavi. Pesmi začel objavljati v Kapljah, 
1968 (Ko sem prispel v raj), nato v Sreč 1968 
(Pesem, Skrb, Pesem), v lit. prilogi Mladine - Mla- 
da pota, (1968, 1969, 1970), v PiC, 1970-71 (Bal sem 
se, Cesia je črna, Prihajam od TAM, Iskanje, 
Križišča, Zvezde, Obrazi, Zadnji krajec, Konvoji), 
1974 (Zemlja, Bo/ potomcev); v NSd 1970, 1972 
in 1974 (Spomin, Vodnjak, Ko sem spoznal svol 
raj, Doživljanje dogajanja, Na dnu globeli, Tam 
čez, Barvna slepota, Strupeno sozvočje, Zašla 
ptica, Vlažni žarki, Vračanje); v NM 1970 (Hiša, 
ki ne poje več, Jesen št. !,, 5, Jutro, Oblak, Tople 
sence); v Obali 1971, 1972, 1974, 1975; na Radiu 
Ljubljana 1971, 1972, 1973, 1974; na Radiu Študent 
1974, na Radiu Ptuj 1976. Prvo pesniško zbirko 
Svetlobne luske je izdal 1975 pri založbi Obzorja 
v Mariboru v opremi Franceta Anžla. V petih ci- 
klih vsebuje nad 50 pesmi; druga, Vlažni žarki, 
pa je skupina 12 pesmi, ki je izšla v skupni ma- 
pi z 12 gralikami Lucijana Bratuša. Tudi bese- 
dila pesmi je likovni spremljevalec Bratuš kah- 
gralsko izpisal in je tako mapa izšla v sarnoza- 
ložbi avtorjev  1975 v 50 izvodih. 

Prim.:  Marijan   Brecelj,  Prvenec  mladega  Pr'' 
morskega pesnika. F. C. Svetlobne luske, PrimN 
1975, 27, 11; Brane Kovic, Bratuševa in Ccrnrgo- 
jeva gralika in poezija, PrimN 1975, 26, H; Nf" 
1972, 6, 640 s si.; M. Zlobec, F. C, Svetlobne lu- 
ske, NSd 1975, 11, 945; Denis Poniš, Poezije •• • 
kritike IF. C, Svetlobne luske I, NRazgl 1975, o'4' 
Darinka Kladnik, Pesnik F. C. in grafik Lucija" 
Bratuš: Obtok, vračanje, LDk 8. jul. 1975. 

BO- 

CERNIGOJ Pavla, kuhurnoprosvetma in narodno- 

obrambna delavka, roj. 21. dec.  1889 v Selu na 
Vipavskem. Oče Anton, mizar, mati Josipina M 
molja. Po zgodnji materini smrti (Č.-eva je ,rn _ 
komaj dve leti) se je oče preselil v Gor., kjer J 

do- 
postal lastnik majhne delavnice. V šolskem 
mu opravila 8 razr., nato obiskovala trgovsko 
v Lj. na Višji dekliški š. Zaradi družinskih raZ' 
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mer morala ostati doma pri številni dru/ini in 
pomagati očetu v strojnem obratu. Begunstvo je 
preživilala v Lj., tu je bila vzgo|ile!jiea v pre- 
možnih družinah Po vrnitvi v Gor. 1918 je do- 
bila mesto pri Deželnem odboru v okviru novo- 
ustanovljenega Urada za pomoč beguncem. Leta 
1921 je prešla k Deželnemu kmetijskemu uradu. 
Po odpustu iz te službe zaradi iredentističnega 
odnosa do Slovencev (odpustili so takrat dr. An- 
tona Podgornika, Miltona Klavžarja itd., ker so 
urad priključili videmski pokrajini), je našla delo 
pri oskrbništvu posestev grola Coroninija v Šem- 
petru pri Gor. Po treh letih službe je postala 
brezposelna. Po ponovni vzpostavitvi Gor. kot 
glavnega mesta pokrajine je spet prišla h Kme- 
tijskemu uradu, ki je sedaj nosil naslov Ispelto- 
lato Provinciale dell'Agricoltura, še prej pa Cat- 
tedra ambulante di Agricoltura. Tu ostala do 
upokojitve 1957 kot vršilec dolžnosti računovod- 
je. K prosvetnemu delu jo je povabil dr. Andrej 
Pavlica, ko je zbiral prispevke za Slovensko si- 
rotišče. V ta namen je prirejal veselice z igro- 
kazi in deklamacijami. Ponudil ji je glavno vlogo 
v igrici »Pri gospodi«, ki jo je sprejela in zbrala 
še druga dekleta za ostale vloge. Dvakrat so na- 
stopili Pri zlatem jelenu. In tako je začela po- 
časi zoreti zamisel in volja dr. Pavlice, da po- 
stavi Slovensko sirotišče, ko je spoznal, kako it. 
dekliško sirotišče Contavalle raznaroduje slov. 
otroke. Jeseni 1913 je C.-evo povabil Avgust Ro- 
zman k sodelovanju pri Dramskem krožku. Ta 
je imel v načrtu po eno novo igro vsak mesec 
(prva igra na sporedu je bila Charlyjeva tetka). 
Po vojni so 1920 spet ustanovili (ali obudili) 
Dramsko društvo. Tu je bila C.-eva tajnica in 
igralka. 1922 je sodelovala pri ustanovitvi Splo- 
šnega ženskega društva, pri katerem je ostala 
tajnica vse do leta 1926, ko so fašisti društvo uni- 
čili, čeprav so člani še nekaj časa potem z delom 
konspirativno nadaljevali. Med zadnjo vojno je 
Postala članica odbora OF, na njihovem domu 
Jc bila ustanovljena AFŽ, zbirali so material za 
Partizanske borce in skrivali osumljence. Po od- 
hodu ZVU iz Gor. so se nad družino Cernigojevih 
'-nesli fašisti (razbili stanovanje in marsikaj po- 
končali). Od 1947 dalje je bila članica Podpor- 
na društva (do 1969). 

Prim..- Krstne knjige; krajši zapis lastnoročno 
napisanih spominov P. Črnigojeve; več ustnih 
v'rov še živih njenih sodobnikov. Brj. 

CERMIVAN   Jernej   (Bartolomeo   Nicolò   Cerni- 
•••),   glasbenik,   organist,   kanonik   in   stolni 

prokurator, r. 11. jul. 1704 v Kopru, u. 14. jul. 
1767 v Kopru. Oče Pelei, mati Katarina. Čeprav 
je v teh časih priimek Cernivan oz, Cernivan(i) 
precej pogost tudi med nižjimi, kmečkimi in 
obrtniškimi plastmi Kopra, smemo sklepati, da 
je bil C. patricijskega rodu, kajti leta 1728 je 
končal svoi študij v Padovi z doktoratom »more 
nobilitili!«. Po ohranjenem arhivu v koprski stol- 
nici je C. dosegel mesto kanonika, vendar se je 
njegova dejavnost pokazala predvsem na glasbe- 
nem področju. V arhivu koprske stolnice se nam 
je ohranilo nekaj C.-ovih kompozicij, tako: pet 
maš, med njimi jVfc.s.sa a 3 voci in B la, en ma- 
sni stavek Credo, trije pasijoni (po Marku iz 
1730, po Janezu in po Mateju), Te detim, Mag- 
nifikat (1759), psalm Domine in adjuvandum, 
Tantum ergo (1762). Po zvrsteh je torej ustvarjal 
vokalno-instrumentalno glasbo (ta je najboljša), 
naslonjeno na severno-italijansko oz. beneško po- 
/nobaročno manj zahtevno cerkveno glasbo. Dru- 
ga zvrst je vokalna glasba (a capella) ob le 
skromni orgelski .spremljavi (stile ecclesiastico 
ali stile antico). 

Prim.: Janez Holler, Glasbeniki koprske stolni- 
ce v 17. in 18. stoletju, Kron 1968, 140-4 i lit.; isti, 
Bartolo in Pietro Cernivan - imeni koprske glas- 
bene preteklosti, Obala 1972, 14, 45-6 z lit. 

Brj. 

CERNIVAN Peter (Pietro Nicolò Ceoiivantil), 
glasbenik, organist, kanonik, koprski arhidiakon, 
r. 10. avg. 1736 v Kopru in tam u. 11. jun. 1808, 
pokopan v Semedeli. Oče Nikolaj, mati Marija. 
Po vsej verjelnosti je C. nečak Jerneja Cerniva- 
na (gl. zgoraj). Tudi Peter je študiral v Padovi in 
dosegel doktorat 1776, tudi ta »more nobilium«. 
Postal je koprski arhidiakon. Od njegovih skladb 
so se ohranile le štiri: trije vokalno-instrumen- 
talni psalmi: Domine e Dixit Dominus (za tri 
glasove), Laudate pueri Dominum (/.a dva glaso- 
va) in še enkrat Laudate pueri Dominum (za dva 
glasova), poleg tega še manjši odstavek iz Creda 
ht incarnatus est el crucifixus. Kaže, da je bil 
Peter C. bolj nadarjen od svojega strica Jerneja. 
V njegovih delih se že kaže novo obdobje galant- 
nega sloga oziroma zgodnjega klasicizma. C. je 
izrazit melodik, po tedanji navadi posnema oper- 
no glasbo. Njegov instrumentalni stavek odlikuje 
virtuoznost violinske igre in subtilnejša uglaše- 
nost s pevskimi linijami. Njegova dela, čeprav 
po oblikovni strani nezahtevna, so brez baročne 
obremenjenosti in jih je mogoče vključiti v splo- 
šno evropsko raven tega časa. 
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Prim.. Jane/ Holler, Glasbeniki koprske stolni- 
co v 17. in 18 stolotiu, Kron 1968, 140-4 / lil., 
Barlolo in Pietro Cernivan - imeni koprske glas- 
bene preteklosti, Obala 1972,  14, 45-6 /. lit.     Bi i. 

CERNIVEC-KOGEJ Mila gl. KOGEJ-CERNIVEC 
Mila 

CERNO (CERNO) Viljem, prosvetni in družbeno- 
politični delavec, r. 24. jul. 1937 v Bardu (Luseve- 
ra) v Torski dolini v Slov. Benečiji. Oče Rudolt, 
zidar, mati Micotlis Evtrazija Marija. Po it. osn. 
š. v Bardu (1943-47) jo obiskoval v Gor. slov. 
strok. š. (1949-50), srednjo š. (1951-54) in učiteljišče 
(1954-58). Po učit. maturi (1958) jo študiral na trž. 
U (lilo/, lakulteta, leposlovna skupina) od 1958- 
68. Doktoriral je 1968 z disertacijo Aspetti geo- 
grafici del fenomeno migratorio in nove Comuni 
della cosidetta Slavia Friulana, v kateri je obrav- 
naval /.askrbljajočo izseljevanje iz Slov. Benečije 
(TKol 1972, 43). Sprva jo služboval kot izredni 
učit. v raznih krajih (Bardo, Conta, Longriacco, 
Ciseriis, Viskorša) od 1959-64. Zatem je odslužil 
vojaški rok (1964-65) in nadaljeval s poučevanjem 
kot redni učit. v Pontobbi (1965-66) in v rojstnem 
Bardu (1966-69). Od 1969 daljo je rodni prolesor 
/godov. m zemljepisa na nižji sred. š. v Centi 
(Tarcento). C. je kot podjeten slov. izobraženec 
znatno prispeval k narodnemu osveščanju bene- 
ških Slovencev. Pionirsko jo posegal in posega 
na šolsko, prosvetno in družbenopolitično pod- 
ročje. Na šolskem področju je organiziral pošol- 
ski pouk slovenščino v Bardu in Toru (nov. 1973), 
v Gorenjem Tarbiju (od 1974 daljo) in na osn. š. 
v Mašorah (maj 1976); organiziral jo tudi tečaj 
slov. jezika in kulturo v občinski dvorani v Če- 

dadu (apr. 1976). Večkrat je javno zahteval, naj 
se osnujejo slov. š. v Benečiji. Na posvetu o šol- 
stvu, ki ga je organiziral SLORI, je sodeloval s 
posegom Stanje šolstva v Ben. Sloveniji (izšlo v: 
Posvet o šolstvu v It., 1976). Bil je mod ustanovi- 
telji kult. društva I. Trinko v Čedadu (1954) in od 
1973 njegov prods. V Bardu organiziral Center 
/a kulturne in socialno raziskavo (1967) tor otno- 
gralsko razstavo in muzej (1973); skupaj s Skup- 
nostjo Nadiških dolin jo organiziral proslavo 20- 
letnice smrti I. Trinka (26. jun. 1974) in srečanja 
sosednjih narodov na Kamenici (1974 in 1975). Na 
družbenem področju jo posvečal posebno skrb 
izseljencem in zanje organi/iral »dan emigranta« 
v Bardu (od 1966) in v Čedadu (1974 in 1975); kot 
občinski svetovalec v Bardu (od 1964) in član 
Gorsko skupnosti Torskih dolin (1976) so jo za- 
vzemal   za   krajevne  potrebe  prebivalstva,  zlasti 

še po potresu 6. maja 1976. Njegova dejavnost se 
ne omejuje samo na Slov. Benečijo, pač pa na 
ves slov. zamejski prostor: član |e i/vi snega od- 
bora SKGZ, podpreds. SLORI od ustanovitve, na 
RAITrslA je govoril o klimi in iast|u v Slov. Be- 
nečiji (1969); na Studijskem srečanju o problemih 
slov. manjšine v Gor. (18. 5. 1974) je nastopil z ro- 
leratom Stanje manjšine v Benečiji (izšel v: Con- 
vegno di sludi sui problemi della minoranza 
slovena, Gor. 1974, 167-171) in na Mednarodni 
konlerenei o manjšinah v Trstu julija 1974 
z referatom Zgodovinski in kulturni oris Beneške 
Slovenije. V TKol je objavil pesmico Rodna vas, 

več člankov pa v Matajurju in Emigrantu. Za 
javno spodbujanje kulturnega življenja mu jc 

ZKPO Slovenijo dala Odličje svobode 1973. 
Pum.: Vprašalna pola; TKol 1964, 80; 1972, 43, 

99, 111 in 113; 1973 59; PDK 1966, 203; 1969, 20 
in 21.3.; Nedeljski dnevnik 1975, 31.8.; Novi Ma- 
tajui   1976, 18; 22, str. 2 s si. R. K- 

CERNY Adolf, češki pesnik, prevajalec iz slavan- 
skih literatur in velik pospeševatelj vseslovanske 

vzajemnosti, urednik, publicist, r. 19. avg. 1864 v 
kraju  Hradcc  Kràlové, u. 27.  dec.  1952 v Pragi- 
Pod  psevdonimom  Jan  Rokyta jo  izdal  nad 2" 
zbirk izvirno poezije, ki ga kaže kot posnemoval- 

ca Jaroslava Vrchlickoga, ko poje o idealni lju"' 
I jeni   /eni,  o   skrivnostni   bolečini,   istočasno  Pa 

opeva  junake husitsko dobe (Jan Hu\,  1919). I/- 

dal   je  med  drugim   tudi  pesniško  zbirke  Vide 
sem duši ieny (1902), Punta a peruti (1905), Prokop 
Ribär (1913), Na staromestskom  rynku (1918). c- 

pa so   je posebej  zapisal  v zgodovino  kot veli 
ljubitelj, poznavalec, pospeševalec lužiškosrbsK 
ga slovstva in kulture, predvsem pa kot zagovo 
nik to najmanjše slovansko veje na zahodu (cla 
ki, knjigo, prevodi, recenzijo lužiškosrbskega g" 
diva gredo  v  desetine)).  Posebno  pomembna J 
njegova   ustanovitev   revijo   Slovanskv   pren 
(1898-   ),  ki   jo   jo sam  urejal  in  izdajal  do H-'1'1 

1914, nakar so jo drugi nadaljevali. V njej • s tal" 

no zasledoval kulturno in literarno življenie 
vanskih narodov. V Slovanskem prehledu je 
javil številne članke in zapiske o južnih Slova 
posebej  o  Hrvatih.   Mod  Slovenci   jo  pn kazal 

Ja- 
revi|i Ketteia, Aškerca idr. Ko jo poiova 
dran  in v Dalmacijo (o tem tudi večkrat Pisj! ' 
se je 1898 ustavil tudi v Beneški Sloveniji, v    ^ 
ziji, spoznal  Ivana Trinka, si z njim dopi*0 

O vsem  tem  je napisal  najprej  članek Res 
Slovane  severoitalšti  (Kvetv   1897),   Ivan  Tri»'• 
(Slovanskv   prohled   1905),   U   italskych   Slova 
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(Kvety 1906), Opet v Resii (Zlata Praha 1905), V 
i'uloli Resic (Slovansky prehled 1900), prevajal pa 
tudi Gregorčiča (7-e .slovanske poesie, Hli'dka 
Času 1908) in pisal beležke npr. o Baudouinu de 
Courtenayu (gl. PSBL 11, 47-8). Nekateri njegovi 
zgoraj omenjeni članki o Rezijanih in Benečanih 
so izšli tudi kol separatni tiski. Slovenske revije, 
posebno LZ, so o njegovih slovenističnih člankih 
redno poročale. Pomembno je tudi, da je so- 
delavce za Slovanskv prehled pridobival med pri- 
morskimi Slovenci (dr. Dermota, I. Trinko). 

Pum.: Slovanskv prehled 1914-1924, izšel 1925, 
je kot enotna številka posvečen 60-letnici rojstva 
•. C , vsebuje bibliograiski popis njegovih objav, 
članke o njem, objavo kosov korespondence (z 
Aškercem), itd.; Gabršček II, 57; HE 4, 232; Klei- 
ne slavische Biographie, Wiesbaden 1958; Priruč- 
ni slovnik naiiény I, Praha 1962, 373; Kodcla- 
Munda-Rupel,  Bibliografsko kazalo LZ,  1962. 

Brj. 

CERV (CHEREV) Anton, zgodovinar, nabožni pi- 
satelj, r, 20. jan 1846 v Koritnici pri Grahovem 
kmetu-kaj/arju Mihaelu in Neži šorli, u. pt. 13. 
dec. 1811 (popr. SBL 14. dec. 1891). Posv. 24. jan. 
1869. Služboval je nekaj mesecev na Grahovem 
kot novomašnik, nato kot kpl. v Bovcu od 5. jan. 
1870 do 25. jul. 1870), kot vikar in š. uč. v Trenti 
(1870-72), kot kurat v Ročah (1872-76). Apr. 1876 
je zbolel, začasno stopil v pokoj in se umaknil 
v Šmartno v Brdih (1876-77); vikar v Kozani 
(1877-80). Spet težko zbolel in se umaknil na Sv. 
goro (od 23. jan 1880 do 5. nov. 1886); tam je 
spovedoval, pridigal in se zanimal za zgodovino 
svetogorske b. poti. Zdravje se mu je zboljšalo 
in nadškol Zorn ga je 15. okt. 1886 imenoval za 
duh. voditelja (spirituala) v gor. bogoslovju. Tu 
se je zaradi prezaposlenosti živčno izčrpal in 22. 
marca 1889 zaprosil za upokojitev. Nasledil ga 
)c Alojzij Faidutti. C. se je sprva umaknil k 
Usmiljenim bratom v Gor. in nato na dom v Ko- 
•"'tnico, kjer je umrl. C. je bil zelo izobražen in 
odličen govornik. Opisal je Trento (Glas 1874); 
P°d psevd. Job je priobčil humoristični spis ča- 
s°pisje na trdih kmetih (Soča 1878); objavil je še: 
Črtice o ruski Cerkvi (RK 1889-90); zgodovinski 
•sPis Sveta nora pri Gorici (Gorica, 1883), zbirko 
trtic z istim naslovom Sveta gora pri Gorici 
(Gorica, 1883) ter Devetdnevnica k Materi b. na 
Sv- nori (Gorica, 1883), Vrh Skalnice (ZD 1883, 
"'), Opis prihoda nadškofa Zorna v Gorico (ZD 

'°°3, 332). Zgovorno je njegovo pismo sošolcu 
pcsniku Simonu Gregorčiču (M 1921, 360). 

Prim: NadškAGor, arhivalije; SBL I, 94; ZD 
1883, 189, 332 in 384; LZ 1892, 60; DS 1892, 192; 
Koblar, Gregorčič, 22, 98; M 1921, 360; Simonie, 76. 

R. K. 

CERV Franc, cerkveni govornik, r. 29. nov. 1851 
na Crvovem vrhu na Šentviški gori na Tolmin- 
skem, u. 7. nov. 1922 v bolnišnici Kainbach pri 
Gradcu. Oče Mohor je bil lastnik obširne kme- 
tije na šentviškogorskem Vrhu, mati Marija Go- 
lja. Študiral je nemško gimn. (1863-71) in bogo- 
slovje (1871-75) v Gor. Posv. 28. (ebr. 1875. Služ- 
boval je kot kpl. v Cerknem (1875-80), vikar v 
Oblokah (1880-86), vikar v Novakih (1886-93) in vi- 
kar na Grahovem (1893-1909). Leta 1909 je zaradi 
bolezni stopil v pokoj in se preselil k Sv. Luciji 
(Most na Soči), kjer je po svojih močeh pomagal 
žpk Jos. Fabijanu. Ob izbruhu vojne 1915 se je 
nastanil v servitskem samostanu v Frohnleitnu 
nad Gradcem, a ker je 1921 ohromel, se je zate- 
kel v bolnišnico Kainbach in tam umrl. C. je 
bil izredno nadarjen, duhovit, družaben, krepak 
cerkveni govornik. Vse svoje cerkvene govore je 
napisal, a večino jih je uničila vojna, ostali so 
le trije nepopolni letniki govorov. Svetoluci|ski 
žpk Josip Abram jih je deloma objavil v hoini- 
letični prilogi ZbsvP »Verbum Dei«, kasneje pa 
v reviji Verbum Dei (1928, 79-88, 95-104, 109-119, 
127-129, 137-139, 169-173). 

Prim.: NadškAGor, arhivalije; ZbsvP 1928, 78; 
GorS 29 II. in 5. 12. 1922. R. K. 

CERV (CERU, ZHERU) Janez Evangelist, prvi 
vzgojitelj in dobrotnik Simona Gregorčiča, ver- 
ski organizator, narodni buditelj, r. 28. dec. 1809 
na Šentviški gori, u. 15. nov. 1874 na Libušnjem 
in pokopan pri cerkvi sv. Lovrenca. Ob njegovi 
strani je bil kasneje pokopan Simon Gregorčič. 
Gimn. in bogoslovje (1831-35) v Gor., kjer je tudi 
posv. 21. sept. 1835. Služboval je kot kpl. in uč. 
na Libušnjem (1835-36), kpl. v čezsoči (1836-39), 
spet kot kpl. na Libušnjem (1839-62) ter nato vikar 
na Libušnjem (1862-68), ž.pk v Rihcmberku (1868- 
73). Zaradi težke bolezni je stopil v pokoj, se 
vrnil 8. maja 1873 na Libušnje in tam čez leto dni 
umrl. C. je skupaj s kooperatorjem Janezom 
Bevkom vodil enorazrednico na Libušnjem in bil 
tako prvi vzgojitelj S. Gregorčiča ter podpornik 
v letih šolanja. Da bi učinkoviteje vzgajal mla- 
dino, je C. 1850 — vsaj eno desetletje pred na- 
stankom čitalnic — ustanovil »Družbo mladeni- 
čev in devic za pobožno življenje« ter 1852 še 
»Društvo Marije Device za pomoč misijonarjem 
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v srednji Afriki«. V prvo organizacijo sc je brž 
vpisalo 15 fantov in 59 deklet, druga pa je 1856 
štela že 120 udov. Da bi vsem oskrbel primerno 
čtivo, je ustanovil žpk knjižnico (bukvarnico), 
ki je že 1853 štela okoli 50 »najboljših slovenskih 
bukev«, širil je N in ZD ter sam objavil več 
člankov v ZD. 

Pnm.: NadškAGor: akti, šemati/mi, se/nami 
bogosloveev; ZD 1853, 118-19 in 121-22; 1856, 18; F. 
Koblar, Simon Gregorčič, Lj. 1962, 19, 165, 333, 
350; Branko Marušič, Društveno življenje na Co- 
nskem v dobi pred čitalnicami, JKol 1972, 171. 

R. K. 

CERVAR Simon (širne), hrvaški duhovnik trž.- 
koprske škofije, narodni mučenik, r. 17. okt. 
1874 v Poreču kmetu Mihaelu in Katarini Lovri- 
novič, u. 17. jan. 1931 v Skopem. Bil je nečak 
škola Dobrile. Mladost je preživel v Bermu. Sr. 
š. v Pazinu, Trstu in na Reki; bogoslovje v Gor. 
(1893-97). Ord. 13. jul. 1897 v Gor. Služboval je 
kot kpl. v Buzetu (1897-98), kot žpk upravitelj v 
Novakih (1898-99), v Roču (1899-1901), v Grožnjami 
(1901-02), in v Zrenju (1902-03 in zatem kot žpk 
v Zrenju (1903-30). Ko so ga prisilno upokojili, 
se je umaknil v Skopo (15. sept. 1930), kjer je 
čez štiri mesece umrl star komaj 56 let. Č. je 
bil odličen organizator ljudskih posojilnic in za- 
drug, govornik in politik. Dvakrat (1908 in 1914) 
je bil izvoljen za deželnega poslanca v »porečkom 
saboru«. Tu je neustrašeno zagovarjal naravne 
in narodne pravice svojega ljudstva. Zato je bil 
med prvo svet. vojno interniran na lj. gradu, po 
vojni pa ena izmed prvih žrtev it. nacionalizma 
in fašist, nasilja. Ze pod it. vojaško zasedbo 1919 
je imel težave s civilnim komisarjem v Poreču, 
tako da ga je moral braniti škof Karlin. Ob par- 
lamentarnih volitvah 1921 so fašisti vdrli (4. ma- 
ja) v župnišče, vrgli opremo in knjižnico na ce- 
sto in sežgali ter tako divjali, da sta se Č. in 
njegova mati onesvestila. Deset dni kasneje (14. 
maja) so fašisti spet prihrumeli v Zrenj, ga pre- 
tepli in mu razbili čeljust, mu vtaknili med zve- 
zane roke it. zastavo in prisilili, da je z balkona 
vzklikal: »Evviva l'Italia!«. Nato so ga na kamio- 
nu peljali v Motovun ter ga zaprli za mesec dni 
v samico. Da bi ga še bolj preplašili, so se faši- 
sti pred ječo na glas razgovarjali, da ga odvedejo 
v gozd in ustrele. Iz zapora je prišel strt. Umak- 
nil se je k šolskim sestram v Tomaj. Ko je 
okreval, se je vrnil v Zrenj, a puljska prefektura 
je tako pritiskala nanj, da se je moral župniji 
odpovedati in oditi v Skopo. Božo Milanovič in 

Jakob Soklič ga v svojih spisih o/načujeta kot 
»narodnega mučenika«. Zaradi teh strahot je tu- 
di C-jeva mati umrla prerane smrti. 

Prim.: ŠkATrst, arhivalije; ZbsvP 1920, 134; 
1921, 102; 1922, 204; Vita Nuova, Trieste 1921, 3. 9.; 
Memorandum Cleri Sloveni et Croati Regni Ita- 
lici S.S. Pio Papae XI., a. 1927, 7; Soklič, Istra, 
15; Gabršček lì, 480; Čermelj, Slovenci 195, 265; 
Klen, 13; A. Kjuder, Drobci i/. 42 duhovn. življe- 
njepisov (rkp), 35; Milanovič, H, 304 s si. in 488. 

R. K. 

CESNIK (CESNIK, raba koleba) Dragotin, šolnik 
narodnoobrambni delavec, r. 13. sept. 1865 v Kne- 
žaku, u. 11. nov. 1939 v Lj. Oče Jurij, trgovec, 
mati Jožefa Ziherl (Siherl). Učiteljeval je dolgo 
leta v rodnem Knežaku, obenem pa upravljal po- 
sestvo, ki mu ga je oče zapustil. Znal je svetovati 
in tudi pomagati vaščanom. Izredno delaven v 
strokovnih šolskih organizacijah; preds. okrajne- 
ga učit. društva v Ilirski Bistrici, zastopnik v 
okrajnem šolskem svetu, tajnik učiteljske zveze. 
Poleg tega je bil tudi delaven član, oziroma od- 
bornik pri vseh prosvetnih, gospodarskih in na- 
rodnih organizacijah. Tako je bil spočetka tajnik 
Ciril-Metodove podružnice Pivka v St. Petru na 
Krasu. Ko se je kasneje na njegovo pobudo usta- 
novila 1911 za Knežak lastna ženska podružnica, 
je postal njen prvi odbornik. Pri tej podružnici 
je delovala tudi njegova žena Marija Prime (1867- 
1918) kot podpredsednica. Po it. zasedbi se je 
moral umakniti v Jslo., kjer je do upokojitve 

služboval na Rakeku, nato v Planini. 

Plim.: Župnijske matice, Knežak; Ante Beg. 
Naši grobovi, KolKDCM 1941, 64 s si. 

Bij- 

CESNIK  Ivo,  pripovednik  in dramatik, organi- 
zacijski delavec, odvetnik, r. 4. nov. 1885 v Sana- 
boru pri Colu, u. 19. jul. 1951 v domu onemogli" 
v Fliielnu (Švica). Oče Andrej, mati Ana Česnik- 
Osn. š. obiskoval na Colu in od 1896-97 v Vipavi, 
gimn. v Lj. 1897-1905. Na U v Gradcu je spočetka 
poslušal slavistiko, francoščino, umetnostno zg 

dovino in specialno filozofijo, a presedlal na Pr 

vo,  kjer   je  promoviral  jun.   1911.   Na  U  1e 

Zarjan. V Zarjo je vstopil v X. tečaju (1905-06) m 
postal takoj blagajnik (10. in 11. teč.), v 15. te- 
pa preds. (1908), v 1909-10 odborniški namestnik- 
C.   je  1906 dosegel, da je  postala  Zarja članica 

Slovenske   krščansko-socialne   zveze.   Večkrat 
predaval; tako na I. slov.-hrv. vsedijaškem ka ° 
liškem shodu v Zgbu, na ustanovnem shodu £ 
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ze slovenske mladine v Ljutomeru (18. jun. 1908), 
v katol. i/obra/evalnem društvu Kres (1910), npr. 
O postanku družine, O nalogah občine, Država 
in njen razvoj, o MD. Pred prvo svetovno vojno 
je bil advokatski koneipient v Gor., kjer se je 
udeleževal katoliško-kulturnega gibanja. Bil je 
odvetnik v Novem mestu. Tu je kandidiral na 
listi SLS (1927) za okraj Novo mesto. Ukvarjal se- 
je tudi 7. narodno-obrambno problematiko (Naši 

narodno-abramhui problemi, Lj. 1936, str. 41, to 
je predavanje, ki ga je imel na tečaju Prosvetne 
zveze). Po maju 1945 je emigrirat in živel v Švici. 
Kakor ostali prozaisti njegove dobe, se je C. za- 
čel najprej oglašati kot pripovednik za mladino 
v Zk(od 1904), V, nato v Zori, posebej v njeni pri- 
logi Prvi cveti, v Kvedrove DP (Mrlič, Slari sti- 
var, Marlin Praprotnik, Grlica, Mačka, Poezija 
svete noči, Znamenita pravda, Krivda, Trot, Tri- 
je večeri, Dva soseda, Za zemljo), kjer je ostal 
do 1913 Največ pa je v letih pred vojno pisal za 
MD, lako: Mihčeva Anica, Blaiev Stefan (obe 
KolMD 1905), Laka Gaber, Kazen, Ogljar Luka, 
Tomaž Klinar (KolMD 1911), Zlata krona (Kol- 
MD 1912), Naši ljudje (SV 1910), Kristus (SV 
1914), Pater Gervazij (SV 1915). Pri DS je sodelo- 
val od 1907 do 1913; objavil je: Dve dogodbi, Si- 
romakova bajta, Mlinar Janez, Martin in Minka, 
Smrekova vejica, Dedova pravljica, Na robu, 
Martin Klančar, Dve sliki, čmošolec, Njiva, Ri- 
bič. Celovški Mir mu je prinesel teksta Kmet 
Porenta, Kolera. V Zori je objavil dela: Legenda 
o slepcu, Donodek, Dimnikar Jakob, Madona, 
Mladina, zadnja objava v Mohorjevem koledarju 
je bil potopis Vipavska dolina (1945). V begun- 
stvu je pridno pisal. Zadnji njegov spis je povest 
Svetogorska pesem, od katere pa je napisal le 
1. del (objava KatG 1951, št. 22-50). Že v študen- 
tovskih letih je kot igralec amater večkrat na- 
stopal; tako je igral Nandeta v Rokovn jačih v 
Vipavi in na Colu. Iz tega zanimanja in ljubezni 
do igre je že 1911 dramatiziral Jurčičevega Dom- 

na (uprizorjen v Trstu 1914, v Ptuju 1920, 1936- 

S7), leta 1914 pa izdal izvirno burko kmečko ko- 

medijo s petjem v 3 dejanjih Pogodba, ki so jo 
Podeželski odri mnogo igrali, saj je knjiga doži- 

vela do 1938 že tri izdaje. Na področje literarne 
zgodovine je posegel s študijo o Silvia Pellicu 

(C 1913) C. je tudi kaj prevedel; tako npr. Papi- 

nija (Molitev h Kristusu, itd., CvF 1942-1943). Med 
/adnjo vojno je pisal v frančiškansko glasilo tu- 

di versko publicistiko npr. Dobrodelnost prvih 

kristjanov (CvF 1942), Naglavni grehi v pregovo- 

rih (CvF 1941), Kulturno-zgodovinski pomen sv. 

Frančiška (CvF 1940), obenem pa poskrbel, da je 
CvF prineslo zadnja leta izhajanja nekaj vi- 
pavskih narodnih pesmi. Napisal je tudi krajši 
poljudni pregled Turki na Goriškem (Slovencev 
koledar 1945). Uredil je tudi izbrane pesmi An- 
tona Erjavca Mladostni plameni, jim napisal 
spremno besedo in objavil nekaj svoje korespon- 
dence s pesnikom (1944). Vse C-ovo pripovedni- 
štvo se je napajalo iz domačih virov. V svojih 
spisih je prikazoval vaško, pretežno kmečko živ- 
ljenje. Lino Lcgiša je strnil sodbo o njegovem 
dolu v zaključek, da je C. »tiskal zgodbe, ki sko- 
raj niso več kot anekdote, nesočna poročila iz 
juridične prakse ali ogrodja stvarnega življenja. 
Včasih se dotakne tudi globlje resničnosti, ker 
pa ni v njem večje ustvarjalnosti, ostaja pri 
vrhu, pri sila preprosti, konvencionalni, roman- 
tično realistični, največ vzgojno presukani pripo- 
vedi brez prave lokalne barve« (ZSS VI, 53). Zah- 
tevnejša kritika je kako njegovo delo tudi že koj 
spočetka odklonila (npr. Pogodbo; prim. Lov- 
renčičevo oceno v DS  1914, 239). 

Prim • Krstne matice, Col; Mnt 1910-11, 11, 8, 
192; LZ 1910, 755-6 (Joža Clonar); LZ 1911, 272-73 
(Josip Wester); DS 1911, 159 (Adoll Robida); DS 
1914, 239-40 (Jos. Lovrenčič); SBL I, 63; NE I, 426 
(Ivan Prijatelj); HE 4, 288; f dr. I. C , KatG 1951, 
30, (26. jul.); SDL I, 63 (V. Smolej); Repertoar 
3109, 4729, 4786; SOL I, 108; ZSS V, 284; VI, 31, 
33, 53; Pogačnik-Zadravec ZSS 5, 119, 168 (pomo- 
toma navedeno, kot da gre /.a dva različna av- 
torja!); LZ 1914, 587; gl. še Mnt 1939-40; KoIGMD 
1951. 

Brj. 

CESNIK Janko, politični delavec poslanec, r. 24. 
maja 1932 v Šempetru na Krasu (Pivka), posla- 
nec republiškega sveta skupščine SRS. Diplomi- 
ral na pravni lakulteti v Lj. Od 1958 do 1965 sod- 
nik m preds. okrožnega sodišča v Postojni, od 
1965 do 1967 občinski javni tožilec v Postojni. 
Preds. zakonodajno-upravne komisije skupščine 
SRS, podpreds. skupne komisije vseh svetov 
skupščine SRS za spremembe in dopolnitve po- 
slovnika skupščine in član komisije za ustavna 
vprašanja  skupščine  SRS. 

Prim.: Kojeko 2, 167. Ur 

CESNIK Silvester, misu jonar, r. 5. jam. 1941 v 
Lokavcu pri Ajdovščini delavcu Alojzu in Mariji 
Curk. Obiskoval je osn. š. v Lokavcu (1948-52) in 
v Ajdovščini (1952-56) ter gimn. na Srednji verski 
š. v malem semen, v Vipavi (1957-61), kjer je tu- 
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di maturirah Bogoslovje v Lj. (1961-67), vmes je 
opravil vojaško službo. Ord. 2. jul. 1967 v Kopru. 
Po kratki kpl. službi v Postojni je 1968 odšel kot 
škofijski misijonar na Madagaskar, v »Mission 
Catholique« v okraju Ranomena. 1975 se je vrnil 
v Evropo na zdravljenje, v Metzu na Francoskem 
1976 opravil noviciat in postal član Misijonske 
družbe sv. Vincencija Pavelskega za malgaško 
provinco na Madagaskarju. 

Prim : Cerkev na Slovenskem. T. P. 

ČEŠCUT Jožef, sovodenjski župan, delavec, r. 28. 
lebr. 1920 v Sovodnjah ob Soči. Oče Sebastijan, 
kmet, mati Frančiška Nanut. It. osn. š. v Sovod- 
njah, nato se posvetil kmetijstvu, kasneje pa se 
zaposlil v tekstilni tovarni v Sovodnjah. Med 
drugo svet. vojno odšel v partizane nov. 1943. De- 
loval na vipavskem vojnem področju in bil član 
komande mesta Renče. Po vojni se je vključil v 
gor. poulično življenje: sodeloval 1947 pri usta- 
novitvi DFS, na občinskih volitvah v Sovodnjah 
1951 kandidiral na listi DFS, ki je prejela največ 
glasov, C. pa največ preferenčnih glasov. 24. jun. 
1951 prvič izvoljen za župana občine Sovodnje, 
ponovno pa na listi Občinske enotnosti na ob- 
činskih volitvah 1956, 1961, 1965, 1970, 1975. Ta- 
ko ima C. najdaljšo dobo županovanja med slov. 
župani v It., pa tudi med župani dežele Furla- 
nije-Julijske krajine sploh. C. ima velike zasluge 
pri organizaciji prosvetnega, gospodarskega in 
socialnega življenja v Sovodnjah. Od 1947 je od- 
bornik, od 1949 podpreds. in 1967 preds. Kmečko- 
delavske posojilnice v Sovodnjah, med ustanovi- 
telji katere je bil tudi Č.-ov oče. Odbornik prosv. 
društva »Sovodnje« od ust. dalje, član športnega 
društva »Sovodnje«. Kot član PSI je kandidiral 
tudi na državnozborskih volitvah za poslansko 
zbornico 1968 in 1976. Bil je pobudnik za gradnjo 
Kulturnega doma v Sovodnjah. Za zasluge, ki si 
jih je pridobil za napredek sovodenjske občine, 
ga je občinski svet v Sovodnjah 24. jun. 1971 od- 
likoval z /lato medaljo, priznanje OF pa je pre- 
jel 1975 »za antifašistično delovanje, sodelovanje 
v NOV ter za napore v boju za socialne in na- 
lodne pravice Slovencev v Italiji« in priznanje 
sovodenjske obč. uprave ob 25-letnici delovanja. 

Prim.: m.larkol w.l altritschf, 50 let župana J. 
C, PDk 28.2.1970, 5 s si.; L. Kante, 19 let sovo- 
denjski župan, Delo 27. 10. 1970, 1 s si.; Občina 
Sovodnje ob Soči. Upravno obdobje 1965-1970; 
Miran Sattler, J. C, LDk 22.10. 1972, 5 s si.; PDk 
27.4.1975, 1, 4 s si.; Občina Sovodnje ob Soči. 
25-letnica občinske uprave 1951-1976, Sovodnje ob 
Soči 1976, pass.; osebni podatki. Češč. 

ČEŠČUT Marija, javna delavka, profesorica, r. 
24. avg. 1942 v Gor. Oče Franc, delavec v tržiških 
ladjedelnicah, mati Ana Bregant. Osn. š. v So- 
vodnjah pri Gor. (1948-53), nižjo sr., klasično 
gimn., licej obiskovala v Gor. (1953-61). Studirala 
na trž. U (filozofska fakulteta, smer leposlovna 
skupina) od 1961-72, vmes bila kot štipendistka 
tudi na lj. slavistiki (1967-69). Poučevala na nižji 
sr. š. Igo Gruden v Nabrežini in na nižji sr. š. 
S. Kosovel na Opčinah (1965-73), od 1973 dalje na 
znanstvenem liceju F. Prešeren v Trstu. Diplomi- 
rala je na podlagi dela La rivolta dei Tolminot/i 
ne! 1713 e il romanzo storico »Tolminci« di Ivan 
Pregelj (1972), s katerim je z arhivskimi viri do- 
kazala, da se je Pregelj pri oblikovanju zgodovin- 
skega ozadja romana skoraj docela zvesto nasla- 
njal na arhivske vire o tolminskem puntu. Svoje 
izsledke je potem predelane objavila v KolGMD 
1973 (Nekaj zgodovinskega gradiva k Pregljevim 

»Tolmincem«, str. 125-128), ter v knjigi Veliki tol- 
minski punt leta 1713, Tolmin 1973, str. 95-99: 
Pregljevi »Tolminci« v luči arhivskih virov. V 
GorLtk 1,2 je prispevala nekatere prevode član- 
kov in povzetkov (gl. kazala). Je sodelavka PSBL 
od prvega zvezka. Sodelovala je pri M(Trst). Ve- 
liko je delala tudi v organiziranju zamejskega 
(goriškega) kulturnega in prosvetnega življenja, 
posebej kot članica odbora SKAD in ZSKP ter 
pri GMD. S kulturnimi oddajami sodeluje na 
RAITrstA (o Rutarju in njegovih zgodov. spisih, 
o pomembnih zgod. dogodkih naše dežele, idr.) 

Prim.: NL 1973, 933, 5 + 7; B. Marušič, Veliki 
tolminski punt iz leta 1713, Trst 1973, 32; Kmečki 
upori v slovenski umetnosti, Lj. 1974, 15, 141-2; 
Slovenska narečja, Lj. 1975 (Kondor, 154), 54-55, 
90; 20 let SKAD, Gorica 1975, 10, 12-14, 34; B. Ma- 
rušič, Po poteh velikega tolminskega punta 1. 2. 
Mrb 1976 (Kulturni in naravni spomeniki Slove- 
nije, 55-56); osebni podatki. 

CIBEJ Edmund, učitelj, r. 15. mar. 1861 v Lokav- 
cu (zaselek Slokarji) in tu u. 9. jan. 1954. Matu- 
riral na učit. v Kopru 1881. Služboval je v R'" 
hemberku (danes Braniku) v dobi, ko je bil tam 
Gregorčič, in tudi na Brjah, nato v Vipavskem 
Križu, od 1884 (usposobljenostni izpit delal maja 
1885) pa do svoje upokojitve (zaprosil jo je Prei d- 

časno, ker mu je oče umrl in je po njem prt'v'- 
domačijo, in tudi /aradi bolezni) leta 1913 pa J 
bil učitelj na Dolu-Predmeji. Do leta 1926, ko so 
It. ukinili občino v Lokavcu,  je bil  njen župan. 
Zadnja leta,  tudi po zadnji vojni, je pisal sp 
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mine in urejal svojo domačo muzejsko zbirko. 
C.-evo dejavnost v tako dolgi dobi življenja, saj 
je bil starosta primorskih učiteljev, je težko za- 
jeti, ker je tako mnogovrstna. Kot učitelj je bil 
dober pedagog in vzgojitelj. Njegov stalni in živi 
stik z naravo ter dolgoletno (nad 29 let) bivanje 
na območju Trnovske planote ga je usposobilo 
in mu dalo podnet za vrsto dejavnosti, ki jih do- 
tlej še nismo poznali, ali pa so bile v zarodku. 
Tako naj bi bil Č. prvi ali vsaj med prvimi, ki 
so pri nas uporabljali smuči. Leta 1888 ali 1889 
si jih je na podlagi obvestila-reklame v dunaj- 
skem Weltblattu naročil prvi par iz Kristjanije 
(Osla) na Norveškem. Tako je začel smučati on 
in gozdarski oskrbnik na Dolu Josip Jarisch, ki 
sta kasneje to športno zvrst (ki je bila spočetka 
le uporabne narave kot pripomoček za hitrejšo 
hojo po snegu!) širila med domačini. C. je bil tu- 
di izvrsten gorohodee in ljubitelj gozda, kar ga 
je spravilo v slik s celo vrsto gozdarskih stro- 
kovnjakov, ki so delovali na Trnovski planoti in 
ki so bili tudi izvrstni lovci (prim njegov spis, 
ki ga je priredil Pavel Plesničar, Profili zelene 
bratovščine iz Trnovsko-idrijskega gozda, PV 
1940, in ki je prava zgodovina gozdarstva in go- 
zdarjev na tem območju). Tudi znanstveniki so 
ga radi obiskovali, da jih je spremljal in jim 
Pomagal raziskovati, tako npr. Franu Erjavcu 
čavensko floro. Leta 1903 je bil C. imenovan v 
komisijo, ki je preiskovala Trnovsko planoto 
(zemljo, kamnine, rudnine, floro, vode in živali). 
V njej so bili dr. Kossmat, ravnatelj dunajskega 
drž. muzeja, dr. Jan Lego, ravnatelj praškega 
drž. muzeja, in prof. Seidl, geolog iz Gor. Iz tc- 
Ba časa datirajo C.-eve prirodoslovne zbirke. Nje- 
gov delež pri organizaciji SPD je tudi precejšen. 
Bil je sploh med pobudniki ustanovitve podruž- 
nice SPD v Ajdovščini leta 1903. Učakal je tudi 
n)'cnih petdeset let delovanja, in medtem ko je 
°il njen prvi podpreds., je postal leta 1953 njen 
kastni član za zasluge, ki jih je imel za planin- 
stvo v domačem kraju. Pisal je v PV leta 1906 
O Trnovski planoti in o treh najlepših razgledih 
v Trnovskem gozdu. Potegoval se je za zgraditev 
ceste Predmeja-Slokarji (1892 do 1897). Poleg te- 
8a je tudi sam amatersko kaj rezbaril, dopisoval 
v razne liste SM, J, PV, Lovec (nekrolog Josipu 
desničarju, 1913, 100-1). Slika: Lovec 1940, 148 
z netočnim podpisom, da je že pokojni, prim. 

Sl-' str. 192, opomba I. Bil je med organizatorji 
Clr>karske šole na Dolu. 

Prim.:  Poročilo  o  stanju  ljudskega  šolstva   v 
ok rani  Goriškem  za  leto  1904-05,  Gor.   1905,  72; 

Gabršček II, 514 I netočna vest, da je C. umrl 
1916! I; J 1938, št. 31; Edmund Cibej - Pavel Ple- 
sničar, Prolili zelene bratovščine i/. Trnovsko- 
idrijskega go/da, Lovec 1940, 95-9, 148, 192 in 
pass.; I Ludvik Zor/.ut I, C. E. - devetdesetletnik, 
Nova Golica 1951, 11, 4 s sl.; E.-u C.-u v spomin, 
PV 1954, 3, 169-170 s sl ; I Just Perai I -jp, E. C, 
najstarejši učitelj na Primorskem, je umrl, PDk 
1954, 13; PI avle I Vozlič, I/, zapisov vipavskega 
modreca, Tov 1954, 47, priloga Rast in lepote na- 
še domovine, 17 s sl.; GorZb 2, 108; Just Perai, 
Karlo Vončina, Izpod Goljakov s smučmi na Kuk 
in Matajur, Sreč 1969, 19, 60-4 in dodatek Branka 
Marušiča p. t. str. 65; H. Močnik, Spomini in iz- 
kustva, Gorica 1971, 55-59; Ludvik Zor/ut, V 
prvem objemu gora, v: Slovensko planinsko dru- 
štvo v Gorici, Gor. 1972, 23-4; Slovensko učiteljišče 
v Kopru 1875-1909, Koper 1976; KolGorM 1928, 2. 
sir. ogl. Brj. 

IČIBEJ Franjo, pedagog in 
llilo/ot, strokovni pisatelj, 
|r. 21. jun. 1901 v Gor., u. 

15. inaia 1929 v Lj. Oče 
| Franc, pisarniški ravnatelj 
Lipclaei jskega sodišča, ma- 

lti Katarina Eržen. Druži- 
na se je zaradi očetovih 

[premestitev morala seliti 
I iz rodne Ajdovščine v Go- 
I rico, nato v Trst, kasne- 

je še — kot vojni begunci leta 1915 — v Gradec 
in Lj., zato je Č. obiskoval osn. š. v Trstu (via 
Fontana), tu nemško gimn. na Piazza Lipsia, od 
jeseni 1915 klasično gimn. (I. Staatsgvmnasium) 
v Gradcu, po preselitvi družine v Lj. 1919 je obi- 
skoval 8. razr. gimn. na Poljanah. Na lj. U je 
študiral na liloz. lak. (filozofijo, pedagogiko in 
matematiko). Leta 1924 je diplomiral in se zapo- 
slil kot prolesor na lj. učiteljišču, 1925 pa pro- 
movira) iz teme Predmetno-psihološka analiza 
socialnih form, nato je 1925-26 študiral en sem. 
v Miinchnu pri prol. dr. Fischer ju, hkrati pa na- 
vezoval stike z vidnimi nemškimi pedagogi ter z 
dr. Biihlerjovo na Dunaju. Več let je bil preds. 
in je predaval na Ljudski univerzi (predavanja 
v balkonski dvorani v Lj). Sprva je prosil za do- 
centuro pri prol. Ozvaldu, a je ni dosegel, zato 
se je jeseni 1925 obrnil z isto ponudbo na liloz. 
lak. v Skopju. Poleg svojega pedagoškega po- 
klica na moškem in ženskem učiteljišču pa se je 
C. v svojih znanstvenih razpravah, člankih in štu- 
dijah /animal /a lilo/olska, splošnokulturna in 
sociološka vpiašanja, posebno tista, ki so bila v 
tesni /vezi z življenjem (film, ples). Tako je ob- 
javil: Pola in razpotja v sodobnem mladinskem 
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gibanju (Pedagoški zbornik 1922), O virih duhov- 

nega in kulturnega življenja (ibidem, 1923), Mo- 
lala in družba (SN 1924), Doneski k utemeljitvi 
sociologije umetnosti (DS 1925), Erotika in sek- 
sualnost mladostnika (P 1925), Umetniške mož- 
nosti kina (DS 1924), Iz snovanja naše etike (Mnt 
1924), Nekatere točke iz modernega mladinoslov- 
ja (C 1925), Funkcije pesništva (LZ 1926), Kristus 
in tragika človeškega srca (Almanah katoliškega 
dijaštva, 1922), Temeljna vprašanja sociologije 
religije (C 1925-26), O revoluciji kmeta (1925), Kič 
in šund (DS 1929), Estetika in sociologija filma 
(DS 1929), O bistvu plesa (Križ na gori 1926), Pro- 
blem slovenske izobrazbe (DS 1927), Umetniško 
ustvarjanje Ivana Cankarja (LZ 1927). Posmrtno 
je izšla (v Umetniškem zborniku 1, 1943) razpra- 
va Umetnost in vzgoja, medtem ko je njegovo 
glavno delo Psihologija pedagogike, teorija in 
očrt psihičnega razvoja pri otroku, s katerim 
se je menil habilitirati, ostalo do danes v rkp. 
C. je bil aktiven član križarjev, sodeloval je v 
njihovih glasilih (Križ na gori, Križ). Objavljal 
je v rubriki S »Za duha in srce«. C. je imel za 
prijatelje S. Kosovela, brata Vodnika, Doro Vod- 
nikovo, Almo Sodnikovo idr. Bil je oster, pro- 
nicljiv um, široko razgledan, kljub temu pa po 
značaju skromen in ljubezniv. Bil je rojen znan- 
stvenik; živel je samo študiju in iskanju duhov- 
nih vrednot. Vsi so mu — ne glede na svetovni 
nazor — priznavali objektivnost, zraven tega pa 
izjemno nazornost v ekspoziciji njegovih idej. 
Njegov učitelj dr. K. Ozvald mu je posvetil svoje 
delo Duševna rast otroka in mladostnika, Lj. 
1930. 

Prim.: Fr. Stelè, + Dr. F. C, DS 1929, 6, 192; 
Stfankol Gogala, Cibejevo znanstveno in kultur- 
no-literarno delo, Pedagoški zbornik 1929; Edo 
Kardelj, Dr. F. C. kot učitelj, P 1929-30, 9/10; 
t F. C, Križ 1929, V/Vt, 112 (nekrolog); Dr. Stan- 
ko Gogala, Žrtve posvečujejo delo... Dr. F. C, 
Križ 1929, VII/VIII, 135-6; CF., EJ 2, 594 (S. 
G. = Stanko Gogala); SGL I, 108; France Brenk. 
Oris zgodovine filma v Jugoslaviji (v knjigi: 
Georges Sadoul, Zgodovina iilma, Lj. 1960), 545; 
Kokole, 38; Marko Dvorak, Poizkus orisa križar- 
skega gibanja, NPot 1969, 4/6, 171 in pass.; F. 
Lužar, Dr. F. C, SU 1929, 5/6, 87; f Dr. F. C, S 
1929, 110 s si.; ZSS V, 147; VI, 159-161, 163, K4, 
176, 177, 311; Zadravec, ZSS 6, 25; sporočilo in 
družinski arhiv Cibejevo sesti e Olge por. Maleš; 
V. Bartol, Ilustracija 1929, 159; Sto let ljublj. uči- 
teljišča, Lj. 1973, 100. 

Brj. 

CIGON Karel, nabožni pisatelj, r. 31. okt. 1848 v 
Štanjelu na Krasu, u. pt. 24. okt. 1919. Oče An- 

ton, kmet; mati Jožefa Slaban. Bogoslovje v Gor. 
(1871-74); ord. 19. dec. 1874. Službe: kpl. v Sv. Kri- 
žu na Vipavskem (1875-77) in v Crničah (1877-84); 
vikar v Temnici (1884-94) in v Vojščici (1894-1916). 
Upokojen (3. okt. 1916) se je umaknil zaradi 
Ironte v Štanjel. Spisal je: Življenje sv. Franči- 
ška in III. red, Gor. 1887; Skrbi za dušo!, Gor. 
1890, Winterberg na Češkem 1898; Nebesa naš 
dom, Winterberg 1898. Za šolsko mladino je iz- 
dal: Mali učenec in Mala učenka, Gor. 1893; Sveti 
angelj varh, Winterberg 1894; Marija, varhinja 

nedolžnosti, Winterberg 1898. 

Prim.: NadškolAGor, arhivalije;  Glaser IV (II. 
zv.), 227; SBL; Simonie, 73. R. K. 

CIŽMAN Anton, šolnik, r.  12. junija 1821 v Lj. 
u. 8. lebr. 1874 v Trstu. Oče je bil učitelj na nor- 
malki v Lj.;  umrl je, ko je bilo C.  13 let. Kot 
sirota se je skupaj z bratom Jožetom težko pre- 
bijal skozi študentovska leta. V Lj. končal gimn- 
in   licej.   1846   je  dokončal  pravno  fakulteto  na 
Dunaju in nastopil službo pri  tamkajšnjem so- 
dišču, a že naslednje leto stopil v službo vzgoji- 
telja   v  družini   poslanika   ZDA   pri   dunajskem 
dvoru W. H. Stiles. Kasneje je pri Stilesu postal 
tajnik in mu je 1849, ko je bil odpoklican, zaupal 
vodstvo   poslaništva   ter   delo   takrat   odsotnega 
ameriškega   generalnega   konzula.   Na   Stilesovo 

povabilo je za leto dni in pol odpotoval v ZDA- 
Tu   je  Stilesu  pomagal  napisati  delo o  marčni 
revoluciji   1848  v  Avstriji.  Delo  je  izšlo   1852  v 

Londonu in  New Yorku. C.  je potoval po ZDA 
in Kanadi, predaval o geoloških, etnografskih i° 
zgodovinskih vprašanjih,  deloval  pa  celo nekaj 
časa na U v mestu Montgomery. 1856 se je vrni 
v  Evropo.  Tu   je  bil  po  opravljenih  izpitih  za 
poučevanje na šolah  imenovan za prof. zem'je- 
pisa, statistike in zgodovine na Navtični akade- 
miji v Trstu, od  1871 dalje pa ravnatelj. Trgov- 
ska zbornica v Trstu se mu je 1872 zahvalila za 
zasluge, ki si jih je pridobil za zavod. O njego 
sposobnosti pričajo tudi razna imenovanja, taK 
bil je predsednik izpraševalnih komisij za 'adJ 
delništvo, za prof. kandidate matematično-navti 

ne stroke na pomorskih š. ter za uč. meščans 
in osn. .š. Svoje obzorje in spoznavni svet si J 
širil s stalnimi potovanji, za katera je izrab J 
počitnice. Bil je tako po zahodni Evropi, RUS,JJ 
Mali Aziji, Siriji, Palestini in Egiptu.  1869 je^ 
Damasku   zbolel   in   po   dolgotrajnem   trpljenj 
umrl. Njegovo ogromno znanje kaže že poda     • 
da je govoril 11 jezikov, slovel kot marljiv P1 
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znanstvenih del s področja zemljepisa, botanike 
in jezikoslovja in sicer v angleškem, nemškem in 
it. jeziku. Napisal je zgodovino obrti in iznajdb, 
ki so jo strokovnjaki ocenili kot vzorno delo. V 
zapuščini so našli obsežne dnevnike s potovanj 
po Evropi, Aziji, Ameriki in Afriki, dalje obsežen 
slovar japonskega jezika ter obsežno gradivo za 
učbenik oceanogralije. Bil je vedno Slovan, nik- 
dar ni zatajil svoje slovenske narodnosti in z lju- 
beznijo govoril svoj materin slovenski jezik. Bil 
je ustanovni član Slovenske Matice in ostal njen 
član do svoje smrti. 

Prim.: Becker, anonimni nekrolog v SN 13. 
febr. 1874; N 1865, 164; LMS 1874, 8; Zmago Bu- 
lon, A. C, Proteus 1972/73, 73-5; JKol 1966, 149. 

Brj. 

ČOK Amalija, učiteljica in prosvetna delavka, r. 
30. jun. 1889 v Lonjerju pri Trstu, sestra inž. An- 
dreja (gl. čl.). Oče Mihael je bil podjeten kmet, 
organiziral je prevoz peska v Trst in gnoja iz 
mesta, mati Marija Cok. 1909 je dovršila gor. 
učiteljišče in začela poučevati na Katinari. V za- 
četku 1911 je z dr. Ivanom M. čokom (gl. čl.) 
ustanovila v Lonjerju podružnico CMD in po- 
stala njena tajnica. 1921 se je preselila z mater- 
jo in bratom k Sv. Ivanu pri Trstu, kjer živi 
še sedaj. 1922 so jo prestavili k Sv. Ivanu in tu 
je učila še 1927, ko so jo po Gentilejevi reformi 
upokojili. Pri Sv. Ivanu je bila preds. krajevne 
podružnice novoustanovljenega Šolskega društva, 
ki je prevzelo naloge ukinjene CMD. V š. 1. 1928/ 
29 je prevzela službo na slov. zasebni š. pri Sv. 
Jakobu in tukaj ostala dve leti, do ukinitve. Na- 
to je na zasebni š. v ul. Battisti v Trstu pouče- 
vala slov. (s Ferdom Kleinmcyrom in Jožetom 
Kosovelom), toda 3. jun. 1938 so jo aretirali in 
brez obtožbe zaprli v Tržiču, nato v Trstu, kjer 
je niso niti zaslišali. Izpustili so jo 14. jan. 1939. 
Med zadnjo vojno je zbirala otroke na svojem 
domu in jih poučevala. Delovala je tudi v teda- 
njih dobrodelnih društvih. 

Prim.: Slovenska šola od zatrt ja do obnovitve. 
V usodi Amalije čok faze trpke zgodovine slo- 
venskega šolstva, PDk 10. 5. 1970, 5-6 s si.; Alojzij 
(»eržinič, Pouk v materinščini - da ali ne?. Bue- 
nos Aires 1972, 42; Drago Pahor, Prispevki k zgo- 
dovini obnovitve slovenskega šolstva na Primor- 
skem 1943-1945, Trst 1974, 71. 

Jem. 

COK Andrej, šolnik, javni delavec, r. v Lonjerju 
Dri Trstu 2. jun. 1884, u. v zaporu v S. Gimignano 
v Toskani 5. maja 1942. Oče Andrej, gostilničar, 

mati Josipina Hrovatin; brat dr. Ivana Marije 
C. (gl. čl.). Osn. š. je obiskoval v Lonjerju, uči- 
teljišče v Kopru (1903-07). Po maturi je bil takoj 
imenovan za uč. na občinski osn. š. na Prošeku; 
naslednje leto je služboval kot občinski uč. pri 
Sv. Ivanu v Trstu. 1910 je dobil drž. službo kot 
vadniški uč. Od 1915 do 1918 je bil pri vojakih. 
Ob it. zasedbi je ostal v drž. službi. Ko pa ga 
je š. oblast hotela premestiti na realko v Idrijo 
istočasno kot prof. dr. Lava Čermelja, mu je 
zasebna Cirilmetodova šola pri Sv. Jakobu v Tr- 
stu ponudila mesto ravnatelja, katero je obdržal, 
dokler ni v okt. 1930 oblast šole zaprla. Kot pri- 
znan pedagog je sodeloval pri Učiteljskem listu, 
ki je bilo glasilo Zveze slovanskih učiteljskih 
društev v Trstu (1920-26). Zastopal je trž. učitelj- 
stvo na raznih tečajih in kongresih. Bil je preds. 
Delavskega konsumnega društva pri Sv. Jakobu, 
odbornik Narodnega gledališča v Trstu in odbor- 
nik Tržaške hranilnice in posojilnice, lastnice 
hotela Balkan, kjer je bil osrednji sedež najviš- 
jih kulturnih in gospodarskih ustanov; faš. so ga 
zažgali 20. julija 1920. Tržaška Hranilnica in po- 
sojilnica je bila 1941 uradno razpuščena; vse nje- 
no delovanje in premoženje je prevzela Cassa di 
Risparmio v Trstu. Te krivice, storjene Sloven- 
cem, po vojni niso popravili, kot so popravili 
podobne krivice židovskim zasebnikom in usta- 
novam. 1938 je C. postal član Narodnega sveta, 
ki so ga sestavljali napredni in skupina dr. E. 
Besednjaka; ta Narodni svet ni posloval dolgo. 
Ob vstopu Italije v vojno je bil C. 12. junija are- 
tiran in poslan v internacijo v Gradež. Dne 21. 
sept. 1940 so ga v Gradežu ponovno aretirali in 
poslali v zapor Coroneo v Trst. V drugem trž. 
procesu (od 2. do 14. dec. 1941) je bil obsojen na 
dvanajst let ječe. Ze bolnega so poslali v zapore 
v S. Gimignano v Toskani, kjer je čez nekaj me- 
secev umrl. Njegova vdova Zora Drašček je v 
nov. 1945 dala prepeljati njegovo truplo na open- 
sko pokopališče. Po vojni so 1949 ustanovili na 
Opčinah Prosvetno društvo Andrej Čok, ki pa se 
je 7. dec. 1967 združilo s Prosvetnim društvom 
Opčine in z mladinskim krožkom Opčine v novo 
prosvetno društvo Tabor. 

Prim.: Piccolo 3.-16. dec. 1941; Il popolo di Trie- 
ste 3.-16. dec. 1941; Cernici j, Proces 1941, 72, 85; 
Ćermelj, Med prvim, 142-170; Vas, ljudje in čas. 
Zgodovina Opčin. Trst 1975, 58, 206 (navaja kot 
datum smrti 7. maja), 223, 234. 

S. T. 

ČOK   Andrej,   inženir,   strokovni   pisatelj,   r.   5. 
sept. 1898 v Lonjerju pri Trstu, oče Mihael, pod- 
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jeton kmet, mati Marija Čok. Študiral je na nem- 
ški realni ginin. v Trstu (7 let), opravil enoletni 
slov. srednješolski tečaj, zbolel na pljučih in ma- 
luriral febr. 1921 na realni gimn. v Idriji. Vmes 
je bil v prvi svet. vojni, nazadnje v sprejemni 
pisarni bolnišnice v vojaškem taborišču v Leb- 
ringu. Jul. 1925 je postal inž. na Visoki kmet j. š. 
v Brnu. Od avg. 1925 do jun. 1926 je bil v službi 
pri Tržaški kmetj. družbi kot strokovnjak, nato 
do maja 1945 pri Federazione agraria giuliana, ki 
se je preimenovala v Consorzio agrario provin- 
ciale per la prov. di Trieste, kjer mu je bilo po- 
verjeno vodstvo oddelka trgovine s semeni, s 
kmetijskim orodjem in stroji. Od maja 1945 
do lebr. 1947 je bil relerent za kmetj. in za- 
družništvo pri PNOO v Trstu, nato je bil do dec. 
1949 ravn. Kmetijske nabavne in prodajne zadru- 
ge v Trstu. Od jul. 1925 dalje je objavljal stro- 
kovne članke v GospV in E do ukinitve. Prva 
leta pri Federaz. agr. giuliana, ki je imela svoje 
urade skupaj z Delavskimi zadrugami, je bil ko- 
rektor mesečnika Zadrugar. Po 1945 je objavljal 
strokovne članke v PDk, Gosp in Delavsko kmeč- 
ki enotnosti. V Gosp je nekaj let urejal Vestnik 
Kmečke zveze. Napisal je nekaj strok, predavanj 
in obnovljenih prevodov iz ital. za RAITrstA ter 
razne spise o položaju in potrebah slov. kmeto- 
valca na Prim. Priobčil jih je v koledarju ZVU, 
ERP in v JKol. Pomemben je njegov zgod.-go- 
spod.kult. spis Lonjer skozi stoletja (JKol 1975). 

Prim.: Osebni list; Dr. Fran Juriševič, »Trža- 
ška kmetijska družba« za Trst in okolico v 
Trstu, JKol 1972, 210-224. 

Jem. 

ČOK Anica por. Kalan, učiteljica in prosvetna 
delavka, r. 6. apr. 1894 na Katinari pri Trstu, u. 
7. nov. 1970 v Trstu. Oče Andrej je bil učitelj (gl. 
čl.), mati Johana Cernigoj, sestra Jelica, učitelji- 
ca in prosvetna delavka (gl. čl.). Študirala je na 
c. kr. Izobraževališču za učiteljice v Gor. in ma- 
turirala 1913, učiteljski usposobljenostni izpit je 
napravila 5. maja 1916 v Lj. Poučevala je na 7- 
ra/r. dekliški osn. š. CMD na Acquedottu v Trstu 
(1913-16), na Katinari (1916-17), v Gropadi-Padričah 
(1917-23), pri. Sv. Barbari (1923-24), na Ostrožnem 
brdu (1924-26), vmes je bila nekaj mesecev na 
mešč. š. v Postojni. Avg. 1926 se je poročila s 
Kobaridcem, didaktičnim ravn. Josipom Emilom 
Kalanom, se preselila k njemu v Tolmin in za- 
puslila šolo. 1932 so moža proslavili v notranjost 
It. in mu večkrat menjali službeno mesto. Na 
zadnji postaji v Cussagu (Brescia) je mož umrl 

(19. febr. 1946) in C. je začela spet poučevati, 
prvo leto v Brescii (1946-47), od 1947 do upoko- 
jitve 1963 na Katinari. C. je bila v odboru ženske 
podružnice CMD, v Marijinem domu v Trstu je 
zrežirala od 1920-25 deset iger, istočasno je igrala 
pri slov. gledališču v Narodnem domu pod Skr- 
binškovo režijo in pela pri učit. pevskem zboru 
tudi kot solistka. Po zadnji vojni je bilo odbor- 
nica PD Lonjer-Katinara, vodila otroški pevski 
zbor, režirala in pet let skrbela za upravo Ga- 
leba. 

Prim.: Družinski podatki; arh. MarDr. v Ma- 
rijinem domu v ul. Risorta v Trstu; Koledar 
CMD 1915, 168; D. P. (= Drago Pahor), Umrla je 
Anica Kalanova, PDk 8. nov. 1970, 2 s si.; L. A. 
I = Lojze Abrami, A. Kalan, Galeb 1970, št. 2, 27 
s si. 

Jem. 

COK Anton, duhovnik, r. 10. j an. 1878 v Lonjerju 
pod Katinaro pri Trstu, u. 18. lebr. 1927 v Trstu. 
Oče Andrej, gostilničar, mati Jožefa Hrovatin. 
Brat dr. Ivana Marijo Čoka in Andreja C. Gimn. 
je obiskoval v Trstu in Lj., teologijo v Gor.; ord. 
je bil 3. avg. 1902. Služboval kot kpl. v Truškah 
(avg. 1902-apr. 1903), nato do smrti kot kpl. v 
Trstu, in sicer: pri Sv. Ivanu (1903-11), pri Novem 
sv. Antonu (1911-16), skoraj eno leto pri Starem 
sv. Antonu, od maja 1917 do febr. 1927 zopet pri 
Novem sv. Antonu. Zelo idealen in delaven du- 
hovnik; zanimal se jo zlasti za mladino. Več let 
je bil katehet na slov. š. Joža Abram-Trentar ga 
šteje med najimenitnejše tržaške sodelavce dr. 
Janeza Kreka (Trentar, Dr. Janez Ev. Krek 1865- 
1917. Za desetletnico njegove smrti. Gorica 1928, 
35-40). O Kreku je predaval v Marijinem domu 
13. nov. 1916. Tam je imel tudi več drugih pre- 
davan j. c. je pri Sv. Ivanu z župnikom Francem 
Silo ustanovil Marijino družbo, ki je štela 400 
deklet; bil je tudi med ustanovitelji slov. kult. 
društva, ki je štelo veliko moških ter rajfajznov- 
ke. Oba, Sila in C, sta zbirala denarna sredstva 

/a Gospodarski narodni dom. 

Prim.: ŠkATrst;  ZbsvP 1927, 42. 
Skerl 

COK Antonija, učiteljica in kulturna delavka, r. 
29. doc.  1897 v Lonjerju pri Trstu. Oče Matevž 
je  bil   kmet,   mati   Marija  Gombač.   Dovršila  Jc 

meščansko š., zaposlovalno tečaje gor. učitelji-1» 
v Trstu in dosegla učiteljsko maturo 1917 v t1 

stu; usposobljenostni izpit  jo napravila v Toim 
nu   1920.   Učila  je   v   tržaški   okolici:   Sv.   Ivan, 
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Trobce, Katinara, Skedenj, Gropada in Ba/ovica 
in 30. sept. 1923 je bila kot prva slov. učiteljica 
odpuščena i/, službe. 1923 je odšla v Jslo in pouče- 
vala v kočevskem okraju: Loški potok, Stara 
cerkev, Kočevje, Kočevska reka in spel Stara 
cerkev. Tu so jo 15. okt. 1942 prijeli in odpeljali 
v zapor v Lj., odtod v taborišče Monigo pri Tre- 
visu. Po vojni je 1945-46 učila pri Sv. Ivanu, na- 
to je bila do upokojitve pri SPZ, kjer je skrbela 
za šolstvo. Od 1915 do 1923 je bila organist na 
Katinari, v vseh službenih krajih na Prim in v 
Jsli je vodila pevske zbore, zadnji je bil moški 
pevski zbor emigrantov Orjem v Kočevju. Od 
1928 do 1942 je bila tajnica Jugoslov. učiteljskega 
združenja /a kočevski okraj. Odlikovana je bila 
za zasluge pri RK in je nosilka Spomenice iz 
1941. V pokoju živi v Lonjcrju. 

Prim.: Os. podatki; R. R. (= Rado Rauber), 
Tončka Cokova ima že 70 let, PDk 20. jan. 1968; 
Slovesna in obenem zelo prisrčna počastitev ju- 
bilantke Tončke Cokove, PDk 21.   jan.  1968 s si. 

Jem. 

ČOK I rane Svobodln, začetnik tržaškega mladin- 
skega gibanja, r. 2. maja 1898 v Lokvi in tu u. 
5. jun. 1922. Oče Jožet je bil mali kmet, ki si je 
služil kruh tudi z zidarjenjem, mati Katarina 
Gregorčič, rodovini sta za več rodov nazaj lo- 
kavski, pri hiši se je reklo pri Milavčevih. Leta 
1910 je C. odšel v Gor. na gimn. Tu se je pri- 
ključil preporodovcem, zato je večkrat potoval 
v Lj. in Trst. Že 1914 je imel preiskavo; avstrij- 
ska policija ga je iskala, ko je imel komaj 16 let, 
ker je bil osumljen srbolilstva in protiavstrijskih 
tendenc (doba sarajevskega atentata). Leta 1916 
je bil vpoklican k vojakom v Kóflach, nato na 
romunsko fronto, od koder se je kasneje rešil s 
tem, da je zaprosil in dobil študijski dopust, da 
bi lahko šel v Trst opravljat tečaj za gimn. Tudi 
po vojni je ostal še leto dni v Trstu na tajni 
gimn. V tem času je ustanovil dijaški krog Pro- 
sveta, ki je postal kasneje osnova mladinskega 
gibanja, on sam pa je postal njegov preds. Na- 
slednje leto 1919-20 je odšel v Lj. na novousta- 
novljeno U, kjer se je vpisal na pravno fakulteto. 
Tu se je več posvečal mladinskemu gibanju in 
so ga zaradi izredne aktivnosti, požrtvovalnosti 
'n idejnega vpliva, ki ga je imel na študente, iz- 
brali za člana delegacije jsl visokošolcev, ki so 
sc udeležili vscslovanskega sokolskega zleta v 
Pragi. Ob tej priložnosti si je C. ogledal češke 
oružbene razmere in vrsto delavskih središč. Žal 

pa se je močno prehladi!, kar se je kasneje spre- 
menilo v tuberkulozo. Zdravil se je najprej v Lj., 
poleni v Topolščici, konec marca 1922 pa se je 
vrnil v rojstno Lokev in tu čez nekaj mesecev 
umrl. Do leta 1975 je stal na lokavskem pokopa- 
lišču nagrobnik z napisom: »Umel je učene lju- 
di / govornik, ki v grobu tu spi. / Svoj narod je 
ljubil srčno, / življenje dal zanj je mlado.« Ka- 
sneje je bil predelan v družinskega, a brez lepe- 
ga in pomembnega napisa. 

Plim.: Krstne matice in sporočilo žpk urada, 
1976; Iv. Janez Kolar, Prcporodovci, Kamnik 1930, 
145, Prcporodovci proti Avstriji, Lj. 1970, 278, 281, 
286; S. C. začetnik tržaškega mladinskega giba- 
nja, PDk 1969, 132 s si. 

Brj. 

ČOK Ivan Marija, politik, odvetnik, r. 21. marca 
1886 v Lonjcrju pri Trstu v znani zavedni dru- 
žini »pri Županovih«; oče Andrej, gostilničar; 
mati Jožela Hrovatin, zasebnica; umri 17. jun. 
1948 v New Yorku; pokopan je na Katinari 
pri Trstu. C. je obiskoval gimnazijo v Lj.; pravo 
je študiral na Dunaju in v Pragi. Po doktoratu 
se je posvetil advokaturi v Trstu. Tukaj je začel 
delovati v političnem društvu E. V začetku 1915 
se je udeležil tajnega sestanka slovenskih in hr- 
vaških politikov, katerega so sklicali tržaški vo- 
ditelji na pobudo dr. Trumbiča, ki je že delal v 
inozemstvu za ustanovitev Jugoslavije. Poleg dr. 
C. so se tega sestanka udeležili dr. Otokar Rybar, 
dr. Gregor Žerjav, dr. Gustav Gregorin in dr. 
Vladimir Ravnihar. Na tem sestanku so sklenili 
dati Trumbiču pooblastilo in zaupnico. To mu je 
nesel dr. Mandič v Rim. Drugi sestanek je bil 
v aprilu 1915 pred začetkom vojne z Italijo. (Spo- 
minski zbornik Slovenije, Lj. 1939, 47.) Ko se je 
16. avg. 1918 ustanovil v Lj. Narodni svet, v ka- 
terem sta bila dva zastopnika pol. društva E, je 
bil dr. C. eden izmed zastopnikov Trsta. 11. sept. 
1918 je organiziral veličasten sprejem dr. Antona 
Korošca v Trstu na proslavi Krekovega dne in 
je postal član krajevnega Narodnega sveta v Tr- 
stu, ki so ga ob tej priložnosti ustanovili. Skupaj 
z dr. Josipom Willanom je bil tudi član Narod- 
nega veča v Zagrebu in kot tak je bil med osta- 
lim član komisije, ki je v imenu Narodnega vi- 
jeća 31. okt. 1918 na krovu oklopnice Viribus Uni- 
Us prevzela vojno brodovje bivše avstroogrske 
monarhije. Po proglasitvi Zedinjene kraljevine 
SUS je bil nekaj časa član Začasnega narodnega 
predstavništva,  ki  se  je prvič  sestalo  1.  marca 
1919 v Beogradu. Na mirovni konferenci v Parizu 
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je bil član etnografske sekcije jugoslovanske de- 
legacije. Izmed Slovencev so bili člani te sekcije 
še dr. Lambert Ehrlich, dr. Ivo Šorli, inž. Janko 
Mačkovšek, dr. Matija Slavic in še nekaj drugih. 
(Spom. zbornik Slov. 69). Jeseni 1919 se je dr. Č. 
vrnil v Bgd, od tam pa na povabilo posebne de- 
legacije, ki jo je vodil dr. Slavik, zopet v Trst, 
kjer je nadaljeval svoje odvetniško delo in se 
živahno udejstvoval v slov. organizacijah in pri 
političnih nastopih. Napisal je obširen informa- 
tiven članek Pomen in važnost prosvetnih dru- 
štev na Tržaškem (E 16. jan. 1926, 17-19). Razme- 
re pa so postajale iz leta v leto težje. Faš. ob- 
lastem je bil zelo na poti. 1928 mu je bila pod- 
taknjena zastava pevskega društva v Prebenegu, 
zaplenjena ob razpustu društva. Po provokater- 
ju so mu jo poslali v hrambo. Pri hišni preiska- 
vi so jo našli pri njem in ga zato obdolžili tat- 
vine. Obsojen je bil na en mesec in dvajset dni 
zapora. Ker potem ni mogel več izvrševati odvet- 
niškega poklica, se je izselil v Jslo. Tam se je 
takoj vključil v delo Saveza jsl. emigr. udruže- 
nja. Na kongresu emigrantskih društev je bil 20. 
sept. 1931 izvoljen za preds. novoustanovljene 
Zveze jugoslovanskih emigrantov iz Julijske kra- 
jine. To je ostal do 1940, ko je jugoslovanska 
vlada (Cvetkovič-Maček) na nemški in it. pritisk 
zvezo razpustila, dr. C. pa internirala v Arandje- 
lovcu v Srbiji. Kot predsednik omenjene Zveze je 
imel dr. C. tesne stike z jsl. vlado, posebno z 
zunanjim ministrstvom in tudi z dvorom. Posre- 
doval je za podpore slovenski manjšini v It., za 
urejanje položaja emigrantov in za njihovo za- 
poslitev v Jsli. Vodil je delo Zveze, ki je 1938 
štela 46 društev s približno 5.000 člani in je bila 
glasnica krivic v faš. It. in boriteljica za uresni- 
čenje želja slovenske in hrvatske manjšine. Vzpo- 
stavil je stike z it. antifašisti in z drugimi silami, 
ki so bile naravne zaveznice v boju proti naci- 
fašizmu. 1941, neposredno pred napadom na Jslo 
je dr. C. pobegnil iz konfinacije v Palestino, od 
tam v Egipt in nato v ZDA, kjer je kot preds. 

»Jugoslovanskega odbora iz Italije« deloval za 

priključitev Primorske in Istre Jsli. V ta namen 

je napisal brošuro, za katero mu je Louis Ada- 

mič dobil založnika. 1943 se je vrnil v Egipt, od 

koder je šel v London, kjer se je pridružil giba- 

nju za sporazum med AVNOJ-em in kraljevsko 

vlado (sporazum Tito-Subašić). S svojimi inter- 

vencijami je dosegel, da so Zavezniki začeli spu- 

ščati iz ujetniških taborišč it. vojake slovenske 

in hrv. narodnosti. 1945 se je vrnil v Trst. Tu je 

nekaj časa sodeloval v študijskem odseku PNOO. 
Toda nove razmere niso bile zanj, zato se je 
umaknil iz javnega dela in se vrnil k advokatu- 
ri. V avgustu 1947 so ga v Lj. na procesu proti 
skupini inž. Nagode-dr. Boris Furlan proglasili 
za agenta tuje obveščevalne službe (SPor 5. avg. 
1947). S tem je bil izpostavljen javnim napadom. 
Zato se je zagrenjen in razočaran napotil v ZDA 
k starejši hčerki, ki je tam poročena, a nenadna 
smrt mu je jun. 1948 prekinila nit življenja. Me- 
sec dni zatem je u. V predvojnem tisku emigran- 
tov iz Julijske krajine je napisal številne članke 
in spomenice. Med vojno je sodeloval pri gla- 
silu »Bazovica«, ki je v okviru njegove akcije iz- 
hajalo v Kairu (urednik prof. Ivan Rudolf). V 
angleščini je izdal dve samostojni publikaciji: 
1. Memorandum of the Committee of the Jugo- 
slavs, that is Slovenes and Croats, under Italy, 
and their aspirations and claims. Presented by 
dr. Ivan M. Cok (New York, zal. Committee of 
the Jugoslavs from Italy 1942); 2. The First to 
Resist. Story of the First Underground Move- 
ment in this War by Ivan Marija Čok. Preface 
by Prot. W.J. Rose (London 1945, zal. The New 
Europe Publishing Co). V slednji opisuje, kako 
so Slovenci in Hrvati v Italiji bili prvi, ki so se 
v organizaciji TIGR uprli silam Osi. 

Print.: f Dr. Ivan Marija Cok (nepodpisano) 
Demokr. 25. VI. 1948; Iz mojih spominov na dr 
Ivana Marija Čoka (podpisan: Njegov sodelavec) 
Demokr. 25. VI. 1949; SPor 30. VII. do 13. VIII 
1948; Cermelj, Lile and death Struggle ol a Na 
tional Minority, str. 182;  E 16. jan. 1926 s si. 

B.S.+ A.R 

COK Jelica  por.  Žagar,  učiteljica  in  prosvetna 
delavka, r.  12.  febr.  1899 na Katinari pri Trstu- 
Oče Andrej je bil učitelj (gl. čl.), starejša sestra 

Anica   učiteljica   in   prosvetna   delavka   (gl.  "•"' 
mati Ivana Cernigoj. Učiteljsko maturo napravi' 
la 1917 v Trstu, učit. usposobijenostni izpit 1920 
v Tolminu. Poučevala je na Katinari (1917-23), 
Herpeljah-Kozini  (1923-26).  1927 se je poročila s 
Ferdom Žagarjem in se preselila v Tržič na 0°* 
renjskem, kjer živi kot vdova. C. je igrala v Ma 
domu, ul. Risorta v Trstu v igrah, ki jih je re' 
širala njena sestra Anica. V Tržiču je veliko r 
žirala in igrala. 

Prim.: Arh. MarDr.  v  Marijinem  domu  vUj 
Risorta v Trstu; arh. Odseka za zgodovino NSN 
Trst- T „, Jeni' 
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ČOK Karel, društveni delavec, posestnik, r. 3. 
maja 1880 v Lonjerju pri Trstu, u. 8. aprila 1974 
v Lonjerju. Oče Andrej, gostilničar; mati Jo/eta 
Hrovatin, zasebnica; brat dr. Ivana Marije C. 
C. se je že kot mladenič živahno udejstvoval v 
slov. narodnem življenju pred prvo svet. vojno. 
V moški dobi je prevzel domačijo z znano go- 
stilno. Bil je viden član in odbornik mnogih dru- 
štev; v njegovi hiši so se zbirali slov. politični 
in kulturni delavei. Zaradi tega in posebno še 
zaradi brata dr. Ivana Marije so ga fašistične 
oblasti med obema vojnama preganjale in je bil 
z vso družino konfiniran. C. je bil 1908 sousta- 
novitelj »Prvega tržaškega društva gramoznikov 
v Lonjerju«, ki se je razvilo v pravo podjetje za 
lomljenje in drobljenje apnenca v kamnolomu 
nad vasjo. Podjetje je — razen med prvo svet. 
vojno — uspešno poslovalo do druge svet. vojne. 
Č. je bil nekaj let predsednik in nato blagajnik 
domače »Zavarovalnice za govejo živino«, ki je 
delovala od 1908 do druge svet. vojne. Prva leta 
Po prvi svet. vojni je bil odbornik »Tržaške kme- 
tijske družbe«, katero so 1929 fašistične oblasti 
razpustile. 

Prim.: Kare! Čok osemdesetletnik, Demokr. 15. 
maja 1960; Andrej čok, Lonjer skozi stoletja, 
JKol  1975, 178-195;'osebne informacije. 

B.S. 

ČOK (ZOCH) Mihael, orglar in komponist 2. pol. 
18. stol., začetek 19. stol. Doma je bil iz Plavij. 
V koprski stolnici je orglal med leti 1799 in 1801, 
nato je odšel v Buje. Bil je tudi komponist. 
Ohranjene so Č.-ove kompozicije, ki so nastale 
v Bujah leta 1804. 

Prim.: G. Pusterla, I Rettori di Egida, Capodi- 
stria 1891, 146; Janez Holler, Glasbeniki koprske 
stolnice v 17. in 18. stoletju, Kron 1968, 143. 

Brj. 

ČOK Stanko, politični delavec, r. 27. apr. 1897 v 
Lonjerju pri Trstu, živi v Kopru. Oče Josip je 
bil kmet, mati Antonija Pečar, šivilja. Dovršil 
le štiriletno osn. š., dva razr. pripravnice za 
sred. š., 1. razr. nemške gimn. in Trgovsko š. v 
Trstu (1914). Zaposlil se je pri podružnici Zveze 
mlekarskih zadrug v Trstu (avg. 1914), a so ga 
°b vstopu It. v vojno poklicali k vojakom. Bil 
J° na bojišču pri Doberdobu, pri kadru v Radgo- 
•. pri 4. artilerijskem trdnjavskem polku v Pu- 
'ju do konca vojne. Po vrnitvi je začel delovati 
Pfi domačem pevskem društvu in bil izvoljen 
19l9 za preds., kar je ostal do sept.  1923. Febr. 

N20 so ga zasačili in aretirali, ko je tihotapil 
knjige in pisma iz Jsle kot kurir političnega dru- 
štva E. Zaprt je bil skoraj dva meseca, vojaško 
sodišče ga je pogojno obsodilo na 18 mesecev in 
izpustilo, ker je bil medtem amnestiran. V avg. 
so ga ponovno zaprli v Kopru in brez zaslišanja 
izpustili po 14 dneh. Apr. 1920 je dobil službo 
pri Kmetijski vrtnarski zadrugi v Trstu in vodil 
sestanke po vaseh trž. okolice, po Krasu, kopr- 
skem okraju in na Pivki. Bil je poverjenik E za 
Lonjer in ob volitvah v mestni svet 1922 je kan- 
didiral na listi E. Bil je ustanovitelj in preds. 
Zadruge upravičenih posestnikov v Lonjerju in 
tajnik Zveze zadrug upravičenih posestnikov za 
trž. okolico (1922-23). Ko je bila 1923 Kmetijska 
vrtnarska zadruga likvidirana, je izgubil službo. 
Zaradi stalnega zasliševanja na policiji in hišnih 
preiskav je 1923 odšel v Lj. Vstopil je v Orjuno 
(postal kapetan) in v Sokola. Naslednje leto se 
je preselil na Sušak, spravljal ljudi čez mejo, 
prenašal antilašistični material, nazaj pa vesti 
za obveščevalno službo in časopise. Pisal je v ra- 
zne časopise, posebno v Sokolski glasnik na Su- 
šaku o razmerah na Primorskem. 1927 so ga ob 
obisku domačih v Trstu aretirali in ga lebr. 1929 
pred posebnim sodiščem v Rimu obsodili na 10 
let joče. 1934 so ga amnestirali, prepeljali v Trst 
in po 4 mes. obsodili na tri leta konfinacijc na 
otoku Ponzi. Ker je bil jsl. državljan, so ga jul. 
1935 izgnali v Jslo. Naselil se je v Beogradu in 
dobil službo v Javni borzi dela, deloval pa je 
tudi v emigrantskem društvu Istra-Trst-Gorica. 
Leto pozneje se je poročil z Marijo Furlan. V 
službi je ostal do marca 1944 in deloval za OF, 
potem pa se je skrival in delal kot zidarski po- 
močnik. Po osvoboditvi Beograda je bil na mini- 
strstvu za soc. politiko, jun. 1945 pa ga je OF za 
Slov. v Bgdu poslala v Trst. Nameščen je bil pri 
N00 za trž. okrožje kot referent za zadružni- 
štvo, ko je bilo to odpravljeno, pri PNOO. Jan. 
1947 so ga poslali v Koper, kjer je ustanovil Za- 
družno zvezo, nekaj hranilnic in posojilnic ter 
združil Cons, agrario z Okrajno gosp. zadrugo. 
Od ustanovitve 1. apr. 1947 do občnega zbora 
jul. je bil njen tajnik, potem načelnik splošnega 
oddelka, zatem tajništva, 1945 je bil premeščen 
k Zavodu za pospeševanje gospodarstva. 

Prim : Vprašalna pola; Un emissario dell'Orju- 
na dinanzi al Tribunale Speciale, Il Giornale 
d'Italia, Rim 26. lebr. 1929; L'esemplare condan- 
na di un commissario dell'Orjuna, La Vedetta 
d'Italia, Reka 27. lebr. 1929; spominski članek 
Številka 56Ì6, JKol, Zgb 1937, 157; Aula IV (slov.), 
101. Jem. 
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COPIĆ Henrik, clektrostrojni inženir, univerzi- 
tetni prolesor, r. 9. jul. 1898 v Pulju (Pula), u. 8. 
icbr. 1956. V Pul|u jo obiskoval osn s. in realko, 
matur, v L|. 1916. Na tehn. visoki šoli v Lj. štu- 
diral do opravljenega prvega državnega izpita, 
nato študij nadaljeval v Brnu. Diplomiral 1923 
za elektrostrojnega inženirja. Od 1923-1925 bil v 
Lj. na U asistent prof. Milana Vidmarja, zgradil 
in opremil elektrostrojni laboratorij, istočasno pa 
predaval na ra/.nih oddelkih strojne fakultete. 
Bil je tudi konstruktor in vodja montaže v to- 
varni Translormator v Lj. in bil obratovodja 
Elektriške zadruge. Leta 1928 je šel v Dugo Reso 
pri Karlovcu za obratnega inženirja, od 1935 je 
bil obratovodja v tekstilni tovarni Hutter v Ma- 
riboru. Ko so Jslo zasedli Nemci, so ga izgnali v 
Srbijo, od tu se je vrnil in se preživljal s preda- 
vanji na srednji š. in tehniški lak., dokler ga ni- 
so Italijani internirali v Gonars. Po sept. 1943 se 
je vrnil v Lj. in postal projektant kalorične cen- 
trale v papirnici Vevče. Avg. 1945 je bil poklican 
v ministrstvo industrije in rudarstva Sje, 1947 
postal pomočnik ministra. 1949 postal redni prof. 
na oddelku za elektrotehniko na tehniški fakul- 
teti, saj je tu predaval od 1945. Po preosnovanju 
tehniške lakultete v Tehniško visoko šolo je po- 
stal prorektor, leta 1953 ob združitvi tehniške vi- 
soke š. z V pa dekan tehniške fakultete. Od 1949 
do 1951 je bil glavni elektroenergetski inšpektor 
LRS (iz te zadolženosti se je rodila njegova knji- 
žica Problematika elektroenergijskega gospodar- 
stva Slovenije, ki je izšla v dveh natisih 1949), 
predsednik revizijske komisije za projekte elek- 
troenergetskih naprav, preds. komisije za stro- 
kovne izpite ter član strokovnega sveta pri jsl 
ladijskem registru, bil je še član komisije za 
vodno gospodarstvo SRS, član uprave Zveze jsl 
društev inženirjev in tehnikov. 

Prim.: Ko jeko 1, 115-6; ULjBB I, 358. 
Brj. 

COPIC Venceslav, pedagog, strokovni pisatelj, š. 
svetnik, r. 9. nov. 1893 pri Slokarjih v Lokavcu 
pri Ajdovščini, živi v Lj. Oče Franc, Žagar, inati 
Terezija Bolko. Osn. š. v Lokavcu (1899-1907), pri- 
pravnica za učit. v Sežani (1907-08), ki jo je vodil 
Alojz Baje; učit. v Kopru (1908-09) in v Gor. (1909- 
12). Matura (1912) in usposobljenostni izpit (1914). 
Izpopolnjevalni   tečaji:   trgovsko  nadaljevalna  š. 

v Lj. (1919), kmetijsko nadaljevalna š. na Grmu 
(Novo mesto, 1921), osem semestrov višje peda- 
goške š. v Zgb (1921-28). Diplomski izpiti v Zgb: 
/a meščanske š. (1926), za srednje š. in višje 
nadzodnike (1928); prolesorski izpit (1932). Vojak 
(1915-18), na Tirolskem težko ranjen. Po zlomu 
je skušal organizirati narodno obrambo na Kra- 
su; 16. nov. 1918 aretiran v Ajdovščini in pregnan 
v Jslo. Službe: učitelj v sežanskem okraju: Povir 
(1912-13), Stjak (1913-15). Ob plebiscitu učitelj na 
Rudi na Koroškem (1919-20) in v Pišecah pri Bre- 
žicah (1920-21); prof. na mešč. š. v Ptuju (1922-23) 
in ponovno v Pišecah (1924-25); prof. na učit. v 
Lj. (1928-42). Med drugo vojno: talec v zaporih v 
Lj. (1942), interniranec v Viscu (194243) in v 
Dachauu (nov. 1943-jun. 1945). Po vojni je vršil 
službo v prosv. min. SR Slovenije kot nadzornik, 
kot preds. za strok. učit. izpite, nato preds. glav- 
ne komisije za učne načrte in preds. prosvetne- 
ga sveta. Zaslužen za uzakonitev 8-razr. osn. š- 
obveznosti v Jsli. Upokojen 1951. Honorarno: okr. 
š. nadz. za gor. okraj (1951-53; nadzornik za krški 
okraj (1953-55); vodil tečaj za učit. in prof. na 
Pedagoškem centru v Lj. (1955-60); bil direktor 
Prosvetne pedagoške službe v Ajdovščini (1962- 
64), nato prosvetni svetovalec do ponovne upo- 
kojitve (30.6.1965) v N. Gorici. Sodeloval kot or- 
ganizator društva in Zveze društev »šola i" 
dom« (1932-41). Objavil: Praktični učiteljski, ve- 

roučileljski izpit in praktični izpit za otroške 
vrtnarice (1938); v Krškem je uredil Zbornik za 
pouk domoznanstva »Spodnje slov. Posavje« (Tr- 
bovlje 1956); v Zborniku za historiju školstva 0- 
knjiga, Zgb 1965) je objavil Stane Žagar - liciteli! 
v knjigi »Osnovna šola na Slovenskem 1869-1969« 
(Lj. 1970) je objavil Pouk matematike v obvezrt1 

osn. šoli in Zemljepis v obvezni osn. šoli; v zbor- 
niku »Sto let učiteljišča« (Lj. 1973) je objavil 
Sto let Ijublj. učiteljišča. Samostojni deli: Meter 
ski sestav in učno navodilo (Ljubljana 1962) 
ter Pisanje (Ljubljana 1965). Bil je tudi uredni'' 
Male pedagoške knjižnice, ki jo je izdajal Peda' 
goški center v Lj. (1955-60) in sodeloval pri Kra' 
jevnem leksikonu Slovenije (1969) z zbiranjem 
gradiva občine Ajdovščina. Pisal je članke o rnf 
todičnih in pedagoških vprašanjih. 

Prim.: ZSS VII, 19; MSE I, 313; Sto let Ijublj- 
učitelj.; Lj. 1973, 101; Slovensko učit. v Kopru- 
Koper 1976, 77. 

Mk- 
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Dodatne kratice in krajšave 

i\V* 

.TIR 

uč. 

A, Splošne 

l\ .DBS DruStvo bibliotekarjev Slovenije 

vv 'DFS Demokratična fronta Slovencev 

,   gl. čl. glej članek 

GRS Gorska reševalna služba 

kpl. kaplan 

mdr. med dragim 

' MLO Mestni ljudski odbor 

•   MS (SM) Slovenska matica, Ljubljana 

v   NSKT Narodna in Studijska knjižnica, Trst 

• ONOO Okrožni narodnoosvobodilni odbor 

•G Primorsko dramsko gledališče, Nova Gorica 

,   PNOO Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor 

SLÓRI Slovenski raziskovalni inštitut, Trst 

SNG Slovensko narodno gledališče 

Tabula Imperii Romani 

učitelj 

v. d. * vršilec dolžnosti 

ZSŠDI Zveza slovenskih športnih društev v Italiji 

t   ; B. Bibliografske 
'•- %, 

/AKj Arheološka karta Jugoslavije 

ANSI Arheološka najdišča Slovenije, Ljubljana 1975. 

Apih, Slovenci Josip Apih, Slovenci in leto 1848. Ljubljana 1888. 

örecelj. Koledarji Marijan Brecelj, Slovenski primorski koledarji, v: Knjižnica 1965, Novi list 1968. 

??mbi, Bibliografia Carlo Combi,, Saggio dl bibliografia istriana. Capodistria 1864. 

- ^prrTs II Corriere di Trieste. Trieste I (1945) - XV (1959). 

,.Pimit2, Geschichte August Dimite, Geschichte drains yon der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813. 
:f Ljubljana 1876. 
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Galeb. list za mladino. Trst 1954/55 -. 

Giornale di Trieste. Trieste I (1947) • Vili (1954). 

Joža Glonar, Poučni slovar. Ljubljana I (1931) • II (1933). 

Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo. A. Zgodovinski del. Ljubljana I (1919/20) 
do XXV/XXVI (1944/45). - B. Prirodoslovni del. Ljubljana I (1919/20) do X 
(1929). 

Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja. I (1974) -, 

Kaplje. Revija za kulturo in obča vprašanja. Idrija 1966-1972. 

Koncertni Ust. Ljubljana I (1951/52)-. 

Knjižnica. Glasilo Društva bibliotekarjev Slovenije. Ljubljana I (1957) •. 

Koledar Družbe sv. Mohorja. Celovec-Prevalje-Celje-Ljubljana. 1861 -. Prvotni na- 
slov: Koledarček družbe sv. Moborja (1861-1871). 

"Leksikon Cankarjeve založbe. Ljubljana 1973, 1976*. 
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Letopis Muzeja narodne osvoboditve. Ljubljana I (1957) do II (1958),    * 

Messaggero Veneto. Udine I (1946) -» 

a NOja. 

Novi rod. List za mladino. Trst I (1921) do VI (1925/26). ! NRod 

»   Pertrattazjqni   ,   ~ PertrattaJaonî della Dieta Provinciale dì Gorizia e Gradisca. Gorizia 1863-1912. 
v.i 
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Pohlln      .      "f  "Bibliofheca Carnioliae... Laibach 1862. Priloga k Mittheilungen des historischen 

"'•>-"   ' Vereins für Krata XVII (1862). 
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' '-Prispevki za zgodovino delavskega gibanja. Ljubljana I960". 

*   "France Sijanec, Sodobna slovenska likovna umetnost. Maribor 1961. 

Franjo đuklje, Iz mojih spominov. Ljubljana I (1926) do • (1929). 
< •* "  ' y i 

Attilio Tamaro, Atti e memorie della Società Istriana di arcfieologià e storia 
w patria. Parenzo 1927« * i 

-  Stanko Trobìna, Slovenski cerkveni skladatelji. Maribor 1972. 
• 

Učiteljski list. Glasilo »Zveze slovanskih učiteljskih društev y Trstu«. Trst Ï (1920) 
do,VII (1926).      ' 

Chiaro Vaseotti, Storia della Castagnevizza, Gorizia 1848. , 

*,Vijolica. Glasilo Slovenske dekliške Marijine družbe v Gorici. Gorica 1 (1945)-. 

Zdravstveni obzornik. Instruktivno informativna glasilo. Izdaja Zveza društev 
" medicinskih sester Slovenije. Ljubljana X (1967) ~1   ... 

;^tè XS&j&tâ* 


	PRIMORSKI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON
	SODELAVCI III. ZVEZKA IN NJIHOVE ZNAČKE
	B
	C
	Dodatne kratice in krajšave
	A, Splošne
	B. Bibliografske


