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Dne 21. okt. letos nas je zapustil sodelavec dr. Roman Savnik, velik strokovnjak za 
Kras in njegove raziskovalce. Z veliko ljubeznijo je sodeloval pri PSBL od 1977 in pri- 
pravil članke le do t. V tem letu nas je zapustil tudi dolgoletni sodelavec in predsednik 
GMD Mirko Rijavec. življenjepis obeh je v tem snopiču. Ohranili ju bomo v hvaleinem 
spominu. 

SODELAVCI 13. SNOPIČA IN NJIHOVE ZNAČKE 
(Imena umrlih sodelavcev so zaznamovana s križcem) 

Ade. dr. France Adamič, univ. prof. v p., Lj. 
A. PP. dr. Aston Prijatelj, dr. med. znan., Zdrav, dom, N. Gor. 
A. Savli- Andrej Savli, prosv. delavec v p., Lj. 
Blatte dr. Kazimira Blažic, prof.. Gor. 
B. Kolar Bogdan Kolar, salezijanec, Lj.-Rakovnik 
B. Lu. dr. Lucana Budal. prof., Gor. 
B. Mar. dr. Branko MaruSic, viSji znan. sodelavec ZRC SAZU, N. Gor. 
B. S. inž. Boris Sancin, ravn. RAITrstA v p., Trst 
B.Ur. Borut Uršič, raziskovalni asistent, ZRC SAZU, Lj. 
ćeM. dr. Marija Cešcut, prof., Gor. 
Drago Baje dr. Drago Baje, prof., Trst 
E. Cevc dr. Emilijan Cevc, akademik, znanst. svetnik ZRC SAZU, Lj. 
F. Cotar Franc čotar, prosv. delavec, Buenos Aires, Argentina 
Har. dr. Zorko Hare j, programist RAITrstA v p., Trst 
Hartman dr. Bruno Hartman, ravn. Univ. knjiž., Maribor 
Hum. dr. Kazimir Humar, stolni vikar, Gor. 
• Ivo Jevnikar, časnikar na RAITrstA, Trst 
Jan Zoltan Jan, prof., N. Gor. 
Jem. dr. Martin Jevnikar, univ. prof. v p.. Trst 
Jok Jožko Rragelj, župnik v Batujah 
Kandtit dr. Jakob Kandut, pravnik in prof. v p., Trst 
Koren Jože Koren, časnikar, Trst 
Kralj Franc Kralj, prof. na Srednji verski Soli, Vipava 
Le Ljubomir Lisac, arhivar v p., Zagreb 
L. D. Lucijan Drole, prof. v p., Gor. 
idt Lida Debelli Turk, urednica na RAITrstA, Trst 
URS Lelja Rehar Sancin, univ. prof., Trst 
M. Baje dr. Marjan Baje, urednik na Deželi F-JK, Trst 
Mlakar Boris Mlakar, mag., asistent raziskovalec IZDG v Lj. 
M. Pah. Minia Pahor, učiteljica v p., Trst 
M. V. Marko Vuk, kustos Gor. muzeja, N. Gor. 
N*n Nellda Silič-Nemec, v. d. ravnatelja Gor. muzeja, N. Gor, 
Pan. dr, Nadja Pahor Verri, prof., Trst 
Pietro Zovatto   dr. iPietro Zovatto, duhovnik in univ. prof., Trst 
Plah. Slavica Plahuta, kustos Gor. muzeja, N. Gor. 
Pic Tomaž PavSič, kustos Mestnega muzeja, Idrija 
R|). Mirko iRijavec, duhovnik in prof, v p.. Gor. <t) 
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sinu) in z njim razpravljal o smislu življenja, 
o filoz., veri, narodu in najrazličnejših vpraša- 
njih. Najtrdnejši je bil Kandor še v veri: »Bog 
je edino dejstvo...« Ob prof. hčeri Nori je skušal 
v sebi znova obuditi ljubezen do ženske, ven- 
dar ni mogel »stopiti iz risa, ki ga je bila dru- 
ga ženska potegnila okrog njega«. Tako je vrtal 
vedno globlje vase in v razmere in prišel do 
spoznanja, da je za človeka pomembno samo 
tisto, kar je v sredi: »Samo tam je mera za 
človeka: delo, vsakdanjost, ponavljanje, v upa- 
nju.« In še: »Ne živi zase.« Konec izzveni pe- 
simistično: Kandor je izdal knjigo in jo sam 
nosil ponujat po trgovinah: »Dvoje nog gre da- 
lje, desna in leva zdaj družno obračata navzven, 
silhueta s paketom pod pazduho je obrnila za 
ovinek, Silvan Kandor je izginil. Vračal se je v 
temo.« Roman je po psihološki globini in obli- 
kovni dovršenosti edinstven; 1979 je doživel po- 
natis in 1981 prevod v srbohrv. (Globus, Zgb). - 
1968 je prišel R. pri isti založbi do svojega naj- 
daljšega (618 str.) m najuspešnejšega romana 
V Sibilinem vetru, ki ima marsikaj skupnega s 
prejšnjim. V obeh romanih sta junaka klas. in 
filoz. izobražena, oba sinova majhnega in zati- 
ranega naroda, oba notranje razbolela in raz- 
dvojena, oba iščeta smisel življenja, skozi du- 
šo obeh se pretaka miselni in čustveni konflikt 
nekdanjega in sodobnega človeka in oba sku- 
šata postati »dobra človeka«. Junak v Sibilinem 
vetru je osvobojeni suženj Nemezian, po rodu 
Jacig, ki je prišel z desetimi leti v Rim. Go- 
spodar ga je zaradi nadarjenosti osvobodil in 
ga dal klasično izobraziti. Postal je družabnik 
njegovega sina in skupaj sta študirala v Ate- 
nah. Nato je stopil v vojsko proti Partom, se 
dal zaplesti v zaroto proti cesarstvu, padel v 
roke tajni policiji, več let delal kot kaznjenec 
v bakrenih rudnikih na Sinajskem polotoku, 
pobegnil, bil prof. v Atenah, se poročil, na bo- 
jišču ob Donavi postal zaupnik cesarja Marka 
Avrelija, prepisoval njegov Dnevnik, nazadnje 
pa se amiril, se z ženo naselil nekje blizu iz- 
liva Timave in pisal spomine V Sibilinem ve- 
tru. V roman je R. zajel vse utripanje rimske 
države v 2. stol. po Kr., ko je že presegla zla- 
to dobo in počasi .'ezla v vojaško diktaturo. 
Čeprav je delo zgod., je očitno, da izpoveduje 
pisatelj resnico današnjega sveta in razmer. Celi 
galeriji nosilcev dejanja je izklesal telesno in 
duševno življenje, da v vsej polnosti zaživijo v 
knjigi.   V  zboru  od   sužnja   do   cesarja   stojijo 

tudi tri ženske, trije tipi ljubezni: nežna, idi- 
lična in čista Psihe, prebrisana in lahkoživa 
Mamea in tiha, zvesta in pomirljiva Elektra, 
s katero se je Nemezian poročil. Ideja romana 
je humanistična vizija človeka, odprtega Abso- 
lutnemu. Jezik je izbrušen in s klasičnim pri- 
dihom. - Sesta R-ova knjiga je Gorje zelenemu 
drevesu (Obz. Mrb. 1971), dnevniški zapiski od 
20. okt. 1962 do 29. dec. 1964. V knjigi je za- 
jeto tedanje življenje in pisateljevo reagiranje 
nanj. Kras živi v vsej svoji nenavadni lepoti, 
toda vasi se praznijo, »otroka skoraj ne vidiš 
na vasi«. Kot rdeča nit se pletejo skozi knjigo 
vprašanja narave, problem slovenstva doma in 
v svetu, smisel umetniškega ustvarjanja in člo- 
vekovega življenja, iskanje Absolutnega, človeč- 
nosti, etosa. - Leto pozneje je izšel roman Divji 
golob (MD v Celju 1972). Junak je Jordan Ko- 
šutnik, ki v prvi osebi pripoveduje zgodbo. 
Vojna leta je preživel pri teti Galiciji v Novem 
mestu, ker sta oče in mati odšla k partizanom. 
Dovršil je gimn., delal na mladinski progi v 
Bosni, stopil kljub nasprotovanju domačih v 
bogoslovje in postal duhovnik. Ker so bili nje- 
govi iz Trsta, je prišel sem in začel delovati 
kot duhovnik v trst. okolici. Pisatelj je poustva- 
ril povojne razmere v Sji in na Tržaškem (1954- 
58). Junak je nekak divji golob, poln telesnega 
in duševnega zdravja, samostojen, ves pokoncil- 
ski: vse skuša razumeti in dati vsemu božje 
merilo: »Kristjani moramo samo celiti rane... 
Samo v enem primeru smo nezmotljivi: kadar 
ljubimo!« Na Tržaškem je našel za krščanstvo 
jalova tla, vendar je kljub temu oznanjal evan- 
gelij. Na vsak korak je zadeval na narodnostno 
vprašanje in ga reševal v krščanskem duhu. 
Ob Jordanu živi vrsta najrazličnejših ljudi, v 
drugem delu nastopa tudi Silvan Kandor iz 
Senčnega plesa. V romanu je razdvojen odšel v 
temo, tu pa mu je Jordan počasi dal smisel 
življenja in ga vrnil življenju. Iz senčnega ple- 
sa je zakorakal »v svetlobni ples žarnice na 
klancu«. Pisatelj je spremenil imena krajev in 
ljudi, da bi pogledal nanje »malce oddaljeno«, 
vendar se dajo ugotoviti. Po avtorjevi izjavi na 
mozaiku »skoraj ni kamenčka, ki ne bi bil vzet 
iz resničnosti«. - Po Divjem golobu je čutiti v 
R-ovem ustvarjanju presledek, čeprav je izšla 
1977 pri Zal. Lipa v Kopru z dveletno zamudo 
(zaradi Kocbekove afere) knjiga Snegovi Edena 
in s podnaslovom Novele (s polit, posegom je 
bila iz knjige izločena igra Kralj Matjaž). Knji- 
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ga vsebuje vse zvrsti R-ovcga dosedanjega ustvar- 
janja: kralek roman, dnevnik, novele in črtice. 
V kratkem romanu Ob babilonski reki je prika- 
zal pisatelja, ki piše loman, a mu delo ne gre 
od rok. Ves je živčen, nemočen, zamejstvo ga 
duši. Močnejša je žena Adela, ki na koncu od- 
ločno poseže v moževo malodušnost in reši 
novi roman. Ob obeh nastopa slikar Jermolaj, 
širokopotezen, globok in brez predsodkov, nekak 
»baron« (lik povzet po Cirilu Kosmaču). Po ro- 
manu so najdaljši Snegovi Edena s podnaslo- 
vom Gobarjev dnevnik. Gre za 25 liričnih črtic 
o nabiranju pravih in simboličnih gob po ob- 
savskih gozdovih. Izmed novel in črtic izstopa 
Ob uri najkrajših senc, ki prikazuje duševno 
razpoloženje Adama in Eve po izgonu iz raj- 
skega vrta. - 1980 je izšla pri MD v Celju bio- 
grafija Dull Velikih jezer in s podnaslovom 
Lik Ireneja Friderika Baraga. V delu spremlja 
po zgod. virih Barago od rojstva do smrti, 
stvarno in prepričljivo, vendar z vso močjo 
svoje umetniške nadarjenosti. Posebno je pou- 
stvaril Barago med Indijanci, njegovo delo, lju- 
di in razmere, razgrnit pa je tudi pokrajino, v 
kateri je delal. Preden je napisal knjigo, je 
odšel R. v Baragovo misijonsko področje in 
ga prehodil in preštudiral. O tem je napisal 
dnevnik, ki je izšel 1985 pri MD v Celovcu in 
trž. Mladiki z naslovom Oblaki Michigana. • 
Zadnji Rov roman je Zeleno izgnanstvo (SM 
1982). V njtm opisuje Enea Silvija Piccolomini- 
ja, ko je bil tri leta (1448-51) škof v Trstu, 
po rodu plemič iz Siene, diplomat, pisatelj, hu- 
manist, šele eno leto duhovnik, še poln posvet- 
nosti, vendar zvest posvečenju in z željo po 
večji popolnosti in s silno ljubeznijo do nara- 
ve. Ob škofa postavi pisatelj vikarja Tilna s 
Prošeka pr: Trstu, l.i se je poslovenil iz hrv. 
Ličana, si sam nabi-.il neverjetno obsežno zna- 
nje, bil dober duhovnik, gostilničar, kmet, ri- 
bič, škofov vikar (lik, povzet po pisateljevem 
prijatelju duhovniku Frančku Križniku). Na zu- 
naj je robat, a zna razpravljati o veri, filoz., 
politiki, umetnosti. O Slov. sodi zelo trdo: »Pre- 
strašen narod. ZensKi narod. Narod za krmo 
večjim... Vzgajati ga je treba k možatosti in 
pokončnosti.« Slov. živi v mestu malo, njihova 
posest pa sega do mestnih vrat, a jo že za- 
čenjajo rrzlaščati. It. zastopajo kanoniki in ne- 
kateri meščani, na Slov. gledajo zviška, dovolili 
bi jim le, da bi »enkrat na leto nastopili v 
svojih pisi.nih patriarhalnih  nošah«.  Roman  je 

nabit z razpravami o veri, polit., filoz., umet., 
turški nevarnosti. Njegova posebna odlika je 
narava, ki jo je pisatelj prenesel v knjigo tako 
živo in nazorno, da vse cvete in diši. - Skupaj 
z V. Beličičcm, B. Pahorjem in V. Ošlakom je 
soavtor knjige Stedovi Drage (Trst 1985), svoja 
dva obiska Kolorada v ZDA (1979 in 1983) pa je 
dnevniško obdelal v knjigi Vrt bogov (SM Lj. 
1986). - V šestdesetih in sedemdesetih letih je 
Radio Trst A prenašal več R-ovih rad. iger. 
Voda sprave je dobila 1964 na rad. natečaju 
2. nagrado, Pilatova iena je izšla v KMD 1972. 
šest iger z religiozno tematiko je izdalo Ognji- 
šče v Kopru 1985 pod naslovom Savlov demon. 
To so: Četi ti kralj in Neznana zvezda z božično 
tematiko, Poncijeva lena in Somrak z veliko- 
nočno, Mesto Arbela s sodobno, Savlov demon 
z biblijsko. Igre je odrsko priredila in opre- 
mila s scenskimi napotki R-ova žena Zora Tav- 
čar. Tudi več R-ovih romanov je v dramatizi- 
rani obliki prenašal Radio Trst A, sam pa je 
sodeloval z raznimi prispevki. - V it. je izdal 
poleg razprave o slov. prevodih Dantejeve Bo- 
žanske komedije še razprave: Un poeta tra 
Cristo e Marx (Edvard Kocbek) (Inizi 1981, št. 
77, 11-16); / cattolici sloveni tra le due guerre 
(v knjigi I cattolici isontini nel XX secolo, Gor. 
1982); Non è già l'ora, o Dio? (Uvod v Cankar- 
jeve Immagini dal sogno - Podobe iz sanj, Ma- 
rietti, Torino 1983, str. VII-XI); Srečko Kosovel 
minatore del mistero (v knjigi Trieste tra uma- 
nesimo e religiosità. Trst 1986). - Njegovo pre- 
vajalsko delo obsega: Gramsci, Pisma (v No- 
vem svetu); A. Vivante, L'irredentismo adriatico 
(v PDk 1949); Plavt, Vojak bahač (igralo SSG 
v Trstu 19E2). V sklopu novega prevoda Sve- 
tega pisma nove zaveze (Lj. 1984) je prevedel 
Pavlova pisma (Rimljanom, Galačanom, Efeža- 
nom, Fiiipljanom, Kološanom, 1 Tesaloničanom, 
2 Tesaloničanom, Filemonu) in Razodetje. V 
it. pa je prevedel Edvard Kocbek, Compagnia 
(Tovarišija), (Jaca Book, Milan 1975). - Kot sour, 
je za revijo Sidro 1953 izbral in prevedel nekaj 
rokopisnih pisem Stanka Vuka, za rev. Most 
1971 je prttipkal iz rokopisa Stanka Majcna 
Moji spomini na Antona Korošca, za rev. Mia 
dika je pretipkal iz rokop. dnevnika Lada Pi- 
ščanca V zelenili daljavah božje bodočnosti 
(1978-80) in Lojzeta Breznika Dnevnik (1986). - R. 
tudi veliko predava Slov. in It. o miselnih, na- 
rodnih in verskih problemih. Nekaj njegovih 
predavanj-esejev je  izdalo  Naše  tromostovje  v 
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Lj.: Krščanska avantura (1970); Lik Sinu Člove- 
kovega (1972); Smer Nova Zemlja (šest reli- 
gioznih meditacij, MD v Celju 1972); Edvard 
Kocbek, pričevalec našega časa (skupaj z B. 
Pahorjem, Trst 1975); Jacques Maritain: Človek 

in mislec (1981). - V odb. je Društva slov. izo- 
bražencev (DSI) v Trstu, ki že 20 let prireja 
študijske dneve Dra,»a. Na teh dneh je predaval 
1968: Slovenci med domom in svetom; 1972: O 
spremenljivosti in nespremenljivosti vrednot 
(obe predavanji sta izšli v zbornikih Draga). - 
1968 je dobil trž. liter, nagrado Vstajenje za 
roman V Sibiline»! vetru, za isto delo tudi na- 
grado Prešernovega sklada. - Psevd.: Jadran, 
Peter Skalar, Lev Rudinski (v rev. Trieste). 

Prim.: Osebni podatki; L. Legiša, PDk 1951, 
št. 224, 225; 1952, št. 72, 143, 235, 377; 1953, št. 
46; NO-ja 1947; Knjiga 56, 284; J. Pctcrlin, LitV 
1955-56, ö5 s si.; Aleks. Skaza, Avtorjev odnos 
do liter, likov in oblikovanje intelektualne fizio 
gnomije v romanu Senčni ples, JiS X/1965, 235- 
41; J. Pogačnik, Rusi most, Lj. 1967 s si.; Isti, 
B. Pahor in Al. Rebula, Zaliv 1971; Isti, Slov. 
zamejsko ir> zdomsko slovstvo, Trst 1972 (tudi 
v: Pogačnik-Zadravec, Zgod. slov. slovstva, Mrb. 
1972); Jevnikar, Zam. lit., M(Trst) 1967, 17-18; 
1971, 169-70, 193; 1972, 17, 197-99; 1977, 153-54; 
1981, 18; 1982, 36-37; 1986, 141, 160; Slovenska 
književnost 1945-1965, I, Lj. 1967, 345-50 s si.; J. 
A. Hočevar, Umetniške silnice v delih Al. R., 
Ob 1/1969; F. Bernik, V dilemah preteklosti in 
današnjosti, PiC 1/1969, 128-37; Jaka Müller, Iz 
razna dvojnost R-ov.-ga Senčnega plesa, SR 18/ 
1970, 17-54; J. Zadravec, Pogovor s pisateljem 
romana V Sibilinem vetru, Znamenje 1973; Al. 
R. petdesetletnik, PDk 21. jul. 1974; A. Inkret, 
Spomini na branje, Mrb. 1977; Isti, Novi spo- 
mini na branje, Lj. 1980; povojne liter, zgod.; 
SBL III, 60-61; SLNP 254. O posameznih knji- 
gah so pisali: Devinski sholar: M. M(ejak), TT 
1954, št. 8o s si.; Miki. Prosenc, Beseda 1954, 
580-83; L. Legiša, NO-ja 1954, 626-28; VI. Bartol, 
PDk 1954, št. 205, 206; M. Jevnikar, ViD VI/1954, 
124; Ada Skerl, Večer 1955, št. 164. - Vinograd: 
Jan. Dokler, MladP 1956-57, 407-10; S. G.(odnič), 
SPor 1957, št. 6; Br. Hofman, Večer 1957, št. 12; 
A. Budal, PDk 1957, št. 28; Kaj. Kovic, LdP 1957, 
št. 32 (A. Rebula), Knjiž. glasnik MD 1957, št. 1; 
L. Legiša, NO-ja 1957, 241-45; J. Pogačnik, NRazgl 
1957, 216-19; K(ajetan Kovic), TT 1957, št. 7; J. 
Moder, JiS 1957-58, 169-71. - Klic v Sredozemlje: 
A. Budal, PDk 1958, št. 3; Isti, LitV 1957-58, 87-88; 
Knjiž. glasnik MD 1958, št. 2. - Senčni ples: Kaj. 
Kovic, LD 1960, št. 160; V. K.(onjar), Mladina 
1960, št. 34; Jolka Milic, NRazgl 1960, 375-76; Ma- 
rija Cvetko, TT 1960, št. 39; B. Stih, NSd 1960, 
1140-43; V. Konjar, MladP 1960-61, 43-53; J. Grc- 
gorič, Nova pot 1961, 59-61. - V Sibilinem vetru: 
J. Gregorič, Nova pot 1968, št. 10/12; Andr. In- 
kret, Tribuna 1968/69, 23-24; Dim. Rupel, NRazgl 
1969, št.  1;  I. G.(edrih), PD 1969, št. 4;  Družina 

1969, št. 4; V. V.(uk), Večer 1969, št. 66; T. (Igo 
Tratnik), Večer 1969, 67; -pp (P. Vodopivec), Mla- 
dina 1969, št. 8; Delo 12. apr. 1968; H. Vogel, 
Dial 1969, št. 11; M. Jevnikar, LitV XX/1969, 
126-27; J. Hrovat, Sd 1970, 206-09; Fr. Vodnik, NM 
1970, št. 1; Fr. Papež, Medd. 1970, 303-06; Arnaldo 
Bressan, Sd XXX/1982, št. 11. - Gorje zelenemu 
drevesu: Mir. Košuta, Dan 1971, št. 2; Matjaž 
Kmecl, Delo 1971, št. 268; -MKV (Vitko Musek), 
Družina 1971, št. 17; J. Hočevar, PiC 1971, št. 
9-10; JAN (Zoltan Jan), Sreč 1971, št. 31, 169; H. 
Vogel, TT 1971, št. 26; M. C.(epič), Večer 1971, 
št.   279;   Mara   Poldini-Debeljuh,   PDk   5.   sept, 
1971, - Divji golob: Kaj nam je povedal Al. R., 
NL 22. dec. 1975; PDk 1972, št. 297; M. Mahnič, 
Znamenje 1973, št. 2; Andr. Inkret, NRazgl 1973, 
št. 2; B. S.(molej), NM 1973, 115-17; Silvo Cuk, 
Ognjišče 1973, št. 2; SI. Ru(pel), PDk 1973, št. 
37; j. Mahnič, PiC 1973, 24142; H. Vogel, TT 1973, 
št. 3; Jož. Gregorič, Znamenje 1973, št. 1; Al. 
Geržinič, SijSS 1973, št. 4. - Smer nova zemlja: 
J. Faganel, Družina 1972, št. 22 in 23; V. Beličič, 
M(Trst) 1972, 157-59; VI. Kos, Medd. 1973, št. 2; 
J. Rajhman, NM 1973, št. 1; Jož. Gregorič, Zna- 
menje 1973, št. 1; Anka, KatG 1973, št. 9. - Pilo- 
tova iena: T. D.(ebeljak) ml., SvSl 17. avg. 1972; 
NL 24. avg. 1972 (o upriz. v Buenos Aircsu); 
Medd. 1973, št. 2, 160 s fotografijami igralcev v 
Buenos Airesu. - Sncgovi Edena:  M.  Cuk, PDk 
1977, št. 229; Franca Buttolo, PrimSreč 1977, št. 
5; Silv. Cuk, Ognjišče 1977, št. 9; D. R. (Drago 
Rust ja),   DL   1978,   št.  6;   Andr.   Inkret,   NRazgl 
1978, št. 3; Jož. Zadravec, Cerkev 1978, št. 5/6; 
Vin. Ošlak, Zaliv 1978, št. 3/4; Lid. Rupel, Dan 
1978, št. 77/78. - Zeleno izgnanstvo: Andr. Inkret, 
Teleks 1981, št. 47; Mar. Zlobec, Delo 1981, št. 
229; Aleš Debeljak, Dnevnik 31. okt. 1981; Al. Re- 
bula, M(Trst) 1981, št. 10 (intervju s si.); Aleks. 
Zorn, NRazgl 1981, št. 22; Ace Mermolja, PDk 
1981, šl. 288; Silv. Cuk, Ognjišče 1981, št. 12; J. 
Messner, Mladje 1982, št. 45; Glasnik SDD 1982, 
št. 1; Zeljko Kumar, PrimSreč 1982, št. 32/33; 
M.   Kravos,  JKol   1983.  -  Duh-   Mar.  Cuk,   PDk 
1980, št. 279; Vil. Fajdiga, Družina 1980, št. 28; 
Isti,  Cerkev  1981, št.  11/12;  Silv. Cuk, Ognjišče 
1981, št. 1. - Savlov demon: jz, Na razpotju zve- 
zde in demona, Družina 6. okt. 1985; Ester Ster- 
co, M(Trst) 1985, št. 10. - Oblaki: Ester Sferco, 
M(Trst) 1985, št. 10; Slov. država (Toronto) 1986, 
št. 2; KatG; Družina 12. mar. 1986. - Vrt bogov: 
Nace Polajnar, Družina 7. dec. 1986; Mitja Ribičič, 
Delo 31. dec. 1986 in 23. jan. 1987; Fr. Srimpf, 
Večer 21. jan. 1987; Fr. Bohancc, Delo 22. jan. 
1987 (v prilogi); P. Urbane, Slov. država, jan. 1987; 
Igor Zabel, NRazgl 13. febr. 1987; P. Srakar, Mla- 
dina, febr. 1987; V. Beličič, KatG 26. febr. 1987; 
L. Bratuž, Robulovi ameriški dnevniki, PrimSreč 
1987, št. 74/75, 432-33; Fr. Pibernik, Clc. Zvon, 
mar. 1987, V/14, 90-91. Jem. 

RECHBACH Hleronlm (Jeronim), šolnik in zgo- 
dovinar, r. 19. sept. 1721 na Trbižu, u. 31. mar. 
1786 v Dobrli vesi na Koroškem. Gimn. obisko- 
val v Celovcu (1730-36), filoz. študiral v Gradcu 
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(1736-38). 28. okt. 1738 je vstopil v jezuitski red 
in po opravljenem noviciatu na Dunaju (173840) 
in magisteriju v Leobnu (1740-41) poučeval hu- 
maniora v Gradcu in Celovcu (1741-46), nakar je 
študiral teologijo na Dunaju (1746-50) in postal 
doktor filoz. in teologije. Potem je bil prof. fi- 
lozofije (etika) v Gradcu (1751-52) in Linzu (1752- 
54), teologije (moralka in kazuistika) v Linzu, 
Passauu in Celovcu (1765-73), kjer je bil tudi zad- 
nji rektor jezuitskega kolegija. Po razpustitvi je- 
zuitskega reda (21. jul. 1773) se je preselil v 
upravno hišo samostana v Dobrli vesi in poslej 
tam živel kot prost in arhidiakon podjunski do 
smrti. Bil je zelo cenjen in priljubljen med ljud- 
stvom, ki mu je postavilo nagrobni spomenik 
pri vhodu Marijine cerkve na Gori. Objavil je 
pomembno delo: Historia reformationis religio- 
nis in Styria, Carinthia et Corniola ex Marci Han- 
siz Germaniae sacrae, Tomo III (Clagenfurti 1769). 

Prim.: A. & A. de Backer, Bibliothèque des 
Ecrivains de la Compagnie de Jésus, III, Liège 
1853-61, 78; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae 
Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad no- 
stra usque tempora, I, Viennae 1855, 294; C. Wurz- 
bach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums 
Oesterrcich, XXV, Wien 1873, 143; C. Sommervo- 
gel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Pre- 
mière partie, Bibliographie, IV, Bruxelles-Paris 
1895, 1564; J. Clonar, SBL I, 291-92; A. Z., Delo- 
vanje jezuitov v Dobrli vesi od deta 1601 do 1773, 
KolclcMD 1957, 70-72; F. Lukman, SBL III, 61. 

Le. 

RECHBACH Ivan Ferdinand, šolnik, politik in 
pisatelj, r. 27. dec. 1675 na Trbižu, u. 3. Jan. 
1757 v Celovcu. Bil je sin slov. staršev. Lat. šole 
je dovršil v Beljaku, filoz. v Gradcu, 9. okt. 
1691 je vstopil v jezuitski red na Dunaju in po 
opravljenem noviciatu nadaljeval filoz. in teol. 
študij na dunajski U. Nato je bil prof. liter, v 
kolegiju na Dunaju in filoz. v Celovcu. Potem 
je bil 21 let (1707-29) osebni ataše feldmaršala 
kneza W. L. Dauna (1668-1741), neapeljskega pod- 
kralja (1707-19) in dunajskega guvernerja. V letih 
1730-34 je bil rektor kolegija v Steyru, nato pa 
ravn. semenišča na Dunaju in v Celovcu. Objaval 
je dela: Echo lauditm et luctiium ad Tumulimi 
Emminentissimi S.R.E. Cardinalis Leopoldi a 
Kolloniz persolutorum... (Viennae 1707); Exercita- 
tiones théâtrales Rhetorum Viennensium laureato 
honoris Theatro Illustrissiinorum... (Viennae 
1709); Observations ad stylum Curiae Graecen- 
sis et subordinatorum tribunalium Styriae, Ca. 
rinthiae, Goritiae, Tergesti, Fhtminis et Ampletii 
anno 1680... (Graecii 1719). 

Prim.: J. B. v. Winklern, Biographische und li- 
terarische Nachnichten von den Schriftstellern 
und Künstlern, welche in dem Herzogthumc 
Steyermark geboren sind, und in, oder ausser 
demselben gelebt haben und noch leben, Grätz 
1810, 158; A. & A. de Backer: Bibliothèque des 
Ecrivains de la Compagnie de Jesus, III, Liege 
1853-61, 78; J.N. Stoeger, Scriptores Provinciae 
Austriacae Sociotatis Jesu ab ejus origine ad no- 
stra usque tempora, I, Viennae 1855, 294; G. Va- 
lentinelli, Bibliografia del Friuli, Venezia 1861,228; 
C. Combi, Saggio di bibliografia istriana, Capo- 
distria 1864, 287; A. Dimitz, Geschichte Krains 
von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813, IV, 
Lj. 1876, 157; C. Sommervogel, Dictionnaire des 
ouvrages anonymes ot pseudonymes publiés par 
des religieux de la Compagnie de Jésus, Paris 
1884, 1147, 1154, 1365; Isti, Bibliothèque de la 
Compagnie de Jésus, Première partie, Bibliogra- 
phie, IV, Bruxelles-Paris 1895, 1563-64; G. Garollo, 
Dizionario biografico universale, I, Milano 1907, 
637. 

Le. 

REDELONGHI Marko, partizanski komandant 
in narodni heroj, r. 24. apr. 1912 v Zapotoku pri 
Podbonescu v Beneški Sloveniji, u. 5. maja 1944 
v Brdcah pri Breginju. Oče Bernard, kovač in 
kmet, je po prezgodnji ženini smrti (1. apr. 
1926 v bolnišnici v Čedadu) težko preživljal šest- 
člansko družino. Mati je bila Alojzija Zorza iz 
Marsina. Marko se je po materini smrti preživ- 
ljal s priložnostnim delom po Furlaniji. 1937 je 
prišel na Breginjsko, kjer se je poročil z Marijo 
Kramar iz Podbele in imel z njo dva otroka. Za 
delom sta odšla v Nemčijo, kjer sta delala po 
kmetijah. Ker je policija odkrila njegovo po- 
vezavo z vojnimi ujetniki, so ga izgnali nazaj v 
It. Še istega leta (1942) je dobil zaposlitev kot 
miner pod Polovnikom pri Trnovem. Za načrto- 
vano elektrarno na Soči so gradili predor skozi 
goro. Povezal se je z aktivisti OF in jih oskrbel 
z eksplozivom za enote Soškega odreda. Policija 
ga je aretirala in internirala v mestu Pesticci. 
Po padcu fašizma je pobegnil in se 5. avg. 1943 
povezal s part, na Breginjskem. - Po kapitulaciji 
It. je postal organizalor vstaje in med bitko za 
Kobariško republiko postal komandir čete So- 
ške brigade. Boril se je pri mostu Sv. Kvirina 
pri Spetru Slovenov in nato na Stolu. Postal je 
namestnik komandanta 4. bataljona Bazoviške 
brigade. 6. nov. 1943 je z mitraljezom zadrževal 
sovražnika na Matajurju in zaradi premišljeno- 
sti in hrabrosti dosegel položaj komandanta 2. 
bataljona Briško-bcneškcga odreda. Izvršil je na- 
bor novih borcev in pod njegovim vodstvom je 
bila jan. 1944 porušena tovorna žičnica med Stu- 
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pico in Črnim Vrhom. Njegov najuspešnejši vo- 
jaški podvig pa je bil napad na nem. vojaško 
letališče Belvedere pri Vidmu 13. mar. 1944. Nem- 
ci so ga razglasili za najbolj nevarnega koman- 
danta »Banditen« bataljona na tem področju. Iz- 
dajalcu so obljubili 150.000 lir denarne nagrade. 
16. mar. je bil v boju pri Robedišču hudo ranjen 
v nogo. Neprestano so ga morali premeščati v 
zasilna skrivališča. Nemci so ga iskali in izvajali 
nasilje nad sorodniki: ubili so mu očeta. Zaradi 
izdaje je sovražnik 5. maja 1944 iznenada napa- 
del zatočišče v Brdcah pri Breginju. R. si je s 
strelom sam vzel življenje. 20. dec. 1951 je bil 
razglašen za narodnega heroja. Na kraju smrti 
je postavljen spomenik. Doprsni kip ima v 
Starem selu. 

Prim.: D. Zega in S. Jan, brošura ob odkritju 
spominskega obeležja napadu na letališče Bel- 
vedere pri Vidmu in doprsnega kipa narodnemu 
heroju M. Redclonghiju, Staro selo, okt. 1985; 
J. Perat, Napad na letališče v Vidmu, PrimN 22. 
mar. 1961; I. Kurinčič, Pred 25. leti je padel na- 
rodni heroj M. Redelonghi-Benečan, PrimN 19. 
nov. 1969; Na Brdcah nad Breginjem - spomenik 
M. Redclonghiju in Avg. Vrečarju iz Borjane, 
TV-15 10. dec. 1969; K. Roš, V nekaj vrstah, Ka- 
ravla heroja M. Redelonghija, Delo 25. okt. 1979; 
F. Črnugelj-Zorko, Uničeno letališče, TV-15 8. 
nov. 1984; J. Perat, Napad na letališče je uspel, 
Delo 20. mar. 1969; J. Oblak, Uspel napad na le- 
tališče Belvedere pri Vidmu, PDk 9. mar. 1981; 
Narodni heroj Beneške Slovenije, TV-15 3. apr. 
1980; Marija Rcdelonghi, Narodni heroj Marko 
Redelonghi, TV-15 29. maja 1980; L. Bezlaj-Krc- 
velj, Razvoj narodnoosvob. gibanja v Brdih in 
Benečiji, Nova Gorica 1969, 25 in 26; Pismo Ma- 
rije Redelonghi (Tolmin); Jožko Ošnjak, Pod Ma- 
tajurjem, Lj. 1969, 171-74 s si. 

Stres 

REDESKINI Ambrozij, filozof, r. 21. jul. 1746 v 
Ajdovščini, u. 4. febr. 1810 v Gor. O njem vemo 
le, da je bil od 1765 kapucin, a ne, kje je službo- 
val. Njegov spis iz 1778 Istitutiones universae 
philosophiae Recentioris, iisibus discipulorum 
accommodâtae (rkp. v kapuc, samostanu v Skofji 
Loki) obsega nagovor dijakom, uvod o pojmu, 
delitvi in izvoru filozofije ter o iiioz. šolah, lo- 
giko in metafiziko. Pri obravnavi filoz. je usvo- 
jil teorijo o dinamizmu Dubrovčana Rogerja Bo- 
škoviča (1711-87). Elementi teles so za R. enovite, 
nerazsežne podstati (substance). Podstati ne poj- 
muje razsežno kakor Descartes, marveč kot silo, 
delovanje. Prvotna sila je ena in deluje po do- 
ločenem zakonu, odbojno ali privlačno. Na osno- 
vi tega zakona skuša R. razložiti vse prirodne 
pojave: neprodirnost, razsežnost, de.'jivost, prož- 

nost, trdnost, tekočnost ter magnetske in elek- 
trične pojave. Boškovićev vpliv je opazen tudi v 
problemih o stiku telesnih prvin, o delovanju na 
razdaljo, o homogenosti površin, o absolutnih 
pritikah. Znanstven pogled na naravo je po nje- 
govem mnenju tisti, ki razlaga prirodne pojave 
kot delovanje sil. V tem je modernost njegove 
filozofije. A pri R. se čuti tudi vpliv filoz. G. 
Duns Scota (1266-1308), ki se je razširila pri nas 
v 18. stol. Po tej filoz. rešuje R. odnos med bi- 
stvom (essentia) in bitjo (existentia) na način, 
da zanika realno razliko med njima. R-cva filoz. 
je nekak prehod iz skotizma v Boškovićev di- 
namizem. R-ev filoz. spis je primer Boškovičc- 
vega vpliva na filoz. literaturo, ki je nastala v 
drugi polovici 18. stol., kot npr. Bivvald, Insti- 
tutions physicae 1766; Horvath, Physica gene- 
ralis 1774. 

Prim.: Schemat. F. F. capuc. prov. Styriae 1908; 
A. Sodnik, Vpliv Bošk. prirodne filoz. v naših 
domačih filoz. tekstih 18. stol., Razpr. SAZU, 
Filoz.-filol.-hist. razr. I, 740; Ista, Iz zgod. filoz. 
pri Slovencih, Razpr. II, 41-53; Ista, SBL III, 63. 

Har. 

REGENT Ivan, politik in publicist, r. 24. jan. 
1884 na Kontovelu pri Trstu, u. 26 sept. 1967 v 
Lj. Oče Jože, delavec, mati Apolonija Zlobec. 
Osn. š. obiskoval na Prošeku, nato je s trinaj- 
stimi leti začel delati v prodajalni žganja in li- 
kerjev v Trstu, čeprav je želel nadaljevati šola- 
nje na gimn. Menjal je več vajeniških služb (po- 
strešček v trgovini s papirjem, slaščičarski va- 
jenec, žganjarna), pomembno pa je, da se je ta- 
krat samoizobraževal. Zlasti, ko je prišel v stik 
s slov. sovrstniki, se je pričel narodnostno osve- 
ščati. Začel je pisati v slov. jeziku (drama Ivana 
Barkič, dve komediji in pesmi; vse to je danes 
uničeno). Po nasvetu prof. Julija Kleinmayrja 
(PSBL II, 61-62) je pričel dopisovati v tržaški hu- 
moristični list Škrat (izhajal med 1903-06) in se 
včlanil v trž. slov. Dramatično društvo ter na- 
stopal v manjših vlogah. Na R-ovo poznejšo 
idejno polit, odločitev so vplivali krvavi trž. do- 
godki 1902. Tega leta se je vpisal v trž. sekcijo 
JSDS. Potlej je deloval v socialističnem gibanju 
in že od samega začetka zelo aktivno, veliko je 
prebiral, postal je raznašalec Rdečega prapora 
(RP) in bil na V. zboru JSDS v Lj. (1904) član 
delegacije trž. socialdemokratov. Na kongresu je 
bil za zapisnikarja. Po povratku v Trst so ga 
kooptirali v odb. trž. sekcije JSDS in tako je 
postal eden vodilnih trž. slov. socialistov in na- 
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stopal poslej na vseh naslednjih zborih JSDS. 
Skupaj z A. Jcrnejčičem je začel delati za usta- 
novitev Delavskega odra v Trstu; to je bilo prvo 
moderno delavsko kulturnoprosvetno društvo na 
Slov. R. je bil njegov ustanovitelj in je med pri- 
pravami na ustanovitev društva v trž. Delavskem 
domu prvič javno nastopil (1905). Istočasno je 
začel dopisovati v RP (verjetno je prva R-ova 
objava podlistek Na sejmu, RP 11. nov. 1904. 
podpisan I. R.), dopisnik je ostal tudi še kasneje, 
ko se je RP preselil v Lj., dopisoval pa je tudi 
v list Zarja, ki je bila naslednik RP (njegovi 
članki so nepodpisani, ali pa nosijo podpise i. r., 
iris). Ker je bil brez posla, je 1905 postal razna- 
šalec RP za Trst, 1907 pa raznašalec (kmalu na- 
to glavni ekspeditor) it. socialističnega dnevnika 
Il Lavoratore. V tem času se je izkazal že kot 
učinkovit časnikar (npr. polemika z it. socialisti 
zaradi paktiranja z liberalci na občinskih voli- 
tvah v Pulju) in je napadal zlasti Narodno delav- 
sko organizacijo v Trstu (NDO), ki naj bi s pod- 
poro slov. trž. liberalcev delovala tako, da od- 
tegne delavce vplivu demokracije. Prav zavoljo 
NDO je JSDS v Trstu začela izdajati lastno gla- 
silo Delavski list (jan. 1908-jul. 1909), ki mu je bil 
R. urednik. List je dopolnil seznam slov. (in 
dvojezičnega) socialističnega tiska v Trstu (In- 
ternational, glasilo pekovskih delavcev; Železni- 
čar; Stavbinski delavec; Kamnarski delavec; Ko- 
vinar), zaradi šibkega finančnega položaja je pre- 
nehal izhajati. R. sc je zaposlil pri okrajni trž. 
bolniški blagajni (s presledkom vojnih let je bil 
zaposlen vse do konca 1919). R. je seveda ostajal 
v polit, dogajanjih in posegal z volilno propa- 
gando v občinske volitve v Trstu 1909 (kandida- 
tura slov. socialističnih predstavnikov ne le v 
okolici, marveč tudi v mestu Trst samem), prav 
tako tudi 1913. Slov. socialisti sicer volilnega 
uspeha niso dosegli, večalo pa se je število gla- 
sov, ki so jih kandidati prejeli. Za volitve 1913 
je kot ponatis članka iz lj. Zarje izdal brošuro 
Socialna demokracija in občinske volitve v Trstu; 
napadel jo je II Lavoratore, češ da preveč pou- 
darja narodnostne zahteve Slov. Napad je zavr- 
nila deželna konferenca JSDS v Trstu (7. dec. 
1913). Pred pričetkom prve svet. vojne so socia- 
listi predlagali, da bi se izvršni odb. JSDS iz 
Lj. preselil v Trst. Sklep o premestitvi je sprejel 
9. zbor JSDS v Lj. (28. in 29. jun. 1914). Prcds. 
izvršnega odb. je postal R., ki je začel priprav- 
ljati tla za delo slov. delegacije na mednarod- 
nem socialističnem kongresu na Dunaju o jsl. 

vprašanju. Vse te akcije je prekinila svet. vojna. 
Se preden je It. napovedala Avstro-Ogrski vojno, 
je bil R. vpoklican, postal vojak in služil preko 
tri leta, do avg. 1918. Zaradi težav z vidom ni 
bil poslan na fronto, zato je lahko tudi kot vo- 
jak sodeloval z dopisi v takratnem slov. socia- 
lističnem tisku (Zarja; dopisi in podlistki, pod- 
pisani z i. r. in I. Sokol). - Ko se je vrnil v Trst. 
je dopisoval v II Lavoratore (s psevdonimom 
Alfa), pisal je o trž. vprašanju in o potrebi so- 
glasja med trž. socialisti obeh narodov. Na kon- 
ferenci jsl. socialdemokratskih strank v Zgbu (6. 
okt. 1918) se je R. izrekel proti sodelovanju so- 
cialistov v narodnih svetih, kjer so bile sicer 
združene vse ostale polit, stranke. Svoje stališče 
zoper sodelovanje z drugimi strankami je po- 
jasnil tudi v članku v Napreju (31. okt. 1918). 
Problematika sodelovanja socialdemokratov z 
meščanskimi strankami, na primeru Trsta pa 
zlasti sodelovanje slov. socialistov v trž. Narod- 
nem svetu ter v it. Comitato di salute pubblica 
in s tem povezan prihod it. vojske v Trst (3. 
nov. 1918), je vzbudila v memoaristiki in zgodo- 
vinopisju posebno pozornost, zlasti pa polemike 
(H. Turna, D. Kermavner, M. Kacin-Wohinz itd.). 
Po it. zasedbi Primorske je R. ostal v Trstu 
in bil na čelu vsem socialističnim organizacijam 
zasedenega ozemlja. Na njegovo pobudo so za- 
stopniki delavskih organizacij iz Trsta in okolice 
izvolili 9. mar. 1919 »višji kulturni svet«, ki je 
od 8. maja do 10. okt. 1919 izdajal revijo Njiva 
pod R-ovim vodstvom (gl. ur.). R. je sklical in 
vodil 6. apr. 1919 meddeželno konferenco orga- 
nizacij JSDS z zasedenega ozemlja; ta konferen- 
ca se je izrekla za III. internacionalo in za po- 
vezovanje s tistim delom Socialistične stranke 
Italije (SSI), ki je sledil taki usmeritvi. Slov. in 
hrv. socialistične organizacije so nato 21. sept. 
1919 sklenile, da pristopijo v SSL Na njihovem 
kongresu (Bologna, okt. 1919) je bil R. izvoljen 
v centralni odb. (tu je pripadal komunistični 
frakciji). R. je tedaj opustil službo pri bolniški 
blagajni v Trstu in postal zunanjepolit. ur. II 
Lavoratoreja, nekaj časa je bil temu listu tudi 
gl. ur., istočasno je postal dopisnik milanskega 
Avantija, sodelavec turinskega Ordine nuovo in 
revije Lo stato operaio (psevdonima Matej Or- 
lov in Vanja Ukov). Kot član centralnega odb. 
SSI je bival 1920 več časa v Rimu in pripravljal 
izpit na višji tehniški š. R. je začel od 20. febr. 
1920 v Trstu izdajati list Delo, najprej kot Gla- 
silo socialistične zveze Jul. Benečije, nato kot 
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glasilo komunistične zveze (3. febr. do 11. maja 
1921) in nato kot glasilo KPI (1924 nekaj časa 
glasilo proletarskega udruženja); list je nehal iz- 
hajati 12. avg. 1926. Kasneje je izhajal ilegalno 
do 1940 kot glasilo KPI (in KPJ), tiskan je bil 
na Prim., v Jsli in drugod. Tudi v Delu je R. 
zastopal komunistično usmeritev socialistične 
stranke (polemika s H. Turno) in prav njegovo 
delo je, da so se slov. in hrv. socialistične orga- 
nizacije v Slov. Prim, in Istri odločile za KPI, 
ki se je ustanovila po odcepitvi na kongresu 
socialistov v Livornu (jan. 1921). R. je bil potlej 
vodilna osebnost v gibanju komunistov na Prim, 
vse do maja 1927, ko je emigriral v Jslo. Bil je 
izvoljen v trž. občinski svet, a vanj kot ostali 
komunistični svetovalci zaradi nasilja fašistov 
ni zahajal. Ko so maja 1921 fašisti požgali ti- 
skarno II Lavoratoreja in Dela, se je R. vrnil v 
službo na bolniško blagajno, a na začetku 1927 
so ga faš. od tod odstranili. Ves ta čas se je R. 
povezoval tudi s somišljeniki v Jsli in bil soiz- 
dajatelj in sodelavec revije Zapiski Delavsko- 
kmetske matice v Lj. (1925). Revijo je oblast 
kmalu ukinila. - V Jslo je R. prišel ilegalno in 
živel kot polit, begunec. Sodeloval je pri ilegal- 
nem Delu in pisal članke za legalni list KPJ 
Enotnost, med njimi je zlasti obsežen Trst in 
triaško vprašanje ob polomu avstro-ogrske mo- 
narhije (psevdonim A. Mladen; Enotnost št. 40- 
45, 1928). V istem času je objavil brošuro La 
Venezia Giulia durante l'occupazione e l'annes- 
sione italiana e sotto il terrore e le violenze del 
regime fascista (Pariz 1929; prvi zv. zbirke Fa- 
scismo e lotta di classe it. sekcije Mednar. rdeče 
pomoči). R. je v Jsli ustvaril ilegalne kanale za 
pošiljanje antifaš. literature na Prim., vzdrževal 
stike s CK KPI in skušal od tu voditi ilegalno 
delo komunistov na Prim. V Lj. je tudi navezal 
stike z organizacijo TIGR in jo povabil na so- 
delovanje pri ilegalnih antifaš. akcijah; do dogo- 
vora o sodelovanju pa je prišlo šele kasneje 
(1936). Okt. 1929 je jsl. oblast R. izgnala, preko 
Dunaja je prišel v Pariz. Tu je sodeloval v CK 
KPI, skrbel za Delo in pomagal pri reviji Lo 
stato operaio (sodelovanje s P. Togliattijem in 
R. Griecom). V Parizu ga je KPI zadolžila, da 
vodi poseben odb., ki naj bi iz tujine skrbel za 
komun, gibanje v JK. Ker se s stališči do narod- 
nega vprašanja, ki so ga imeli predlagani člani 
odb. (L. Frausin), ni strinjal, ni hotel sprejeti 
vodstva. Frausin je namreč trdil, »da bomo v 
primeru proletarske revolucije v It. tudi z orož- 

jem v roki prisilili Slovence in Hrvate v Jul. 
krajini, da ostanejo v mejah socialistične Ita- 
lije« (I. Regent, Spomini, 313). R. je zagovarjal 
stališče, da je narodno vprašanje neločljivi del 
socialnega vprašanja in da more samo sociali- 
stična revolucija zagotoviti narodnim manjšinam 
njihove pravice. Med R. in P. Togliattijem je 
prav zaradi tega prišlo do nesoglasij, ki so bila 
verjetno poglavitni vzrok, da ga je CK KPI po- 
slal v Moskvo. Konec leta 1930 ga je v Parizu 
aretirala franc, policija in ga s soprogo Malko 
(gl. čl.) ter hčerko Maro (r. 1923) izgnala v Bel- 
gijo; od tu je prišel sredi jan. 1931 v Moskvo, 
kjer je bil zastopnik it. Rdeče pomoči v se- 
kretariatu Mednar. Rdeče pomoči. To nalogo je 
opravljal do konca 1932, nato je bil vse do 
1941 načelnik jsl. oddelka pri založbi tujejezične 
literature (izdala je 32 del v slov. jeziku). Leta 
1934 je sodeloval pri ustanovitvi slov. oddelka 
na komunistični univerzi zah. narodnih manjšin 
v Moskvi; tu je predaval občo zgodovino. Takrat 
se je dolgo časa podpisoval z ilegalnim priim- 
kom Matteo ter se kot Regent prvič pojavil avg. 
1941, ko je zastopal Slov. v Slovanskem komi- 
teju; to ustanovo je poklical v življenje napad 
nacistične Nemčije na slovanski svet, Slovani 
naj bi se v boju zoper nacizem naslonili na SZ 
in na druge demokratične sile sveta. R. je tudi 
v Moskvi veliko pisal (za Lo stato operaio o 
problemih jsl. manjšine v It.), posebno veljavo 
pa je dobilo njegovo časnikarsko delovanje ta- 
krat, ko je začel sodelovati na radiu Moskva. 
Opustil je delo v založbi in postal vodja slov. 
radijske oddaje. Zavoljo nevarnosti nemške za- 
sedbe Moskve se je skupaj z radiom Moskva 
preselil v Kujbišev. Po nekaj tednih se je vrnil 
v Moskvo in začel ponovno z radijskimi odda- 
jami. Od poletja 1943 do konca 1944 je sodeloval 
pri polit, tečajih za it. vojne ujetnike; predaval 
je zgod. it. delavskega gibanja ter dialektični in 
historični materializem. Med vojno je več član- 
kov objavil v revijah Slavjani in Meždunarodna- 
ja literatura. Poleti 1944 se je R. odločil, da se 
bo vrnil v domače kraje. Priložnost se je poja- 
vila v začetku febr. 1945, ko je v Jsl. odhajala v 
SZ formirana jsl. tankovska brigada. - Aprila 
1945 je prišel v Belo krajino, takoj po osvobo- 
ditvi pa v Trst in že 3. maja 1945 javno nastopil. 
Takoj se je vključil v polit, dejavnost Trsta, 
postal je ur. II Lavoratoreja in sodelavec revije 
Il Comunista. Iz Trsta se je umaknil ob splošni 
stavki jul. 1946, ker mu je pretila aretacija. V 
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odsotnosti je bil nato obsojen na 4 mesece za- 
pora. Prišel je v Lj., kjer je bil od jun. 1947 v 
vladi LRS najprej minister za komunalne zade- 
ve, nato minister za delo in končno še za pro- 
sveto. Od apr. 1951 je bil podpreds. prezidija 
ljudske skupščine LRS, nato pa 1953 in 1954 član 
izvršnega sveta LRS. Bil je več let poslanec 
repub. in zvezne skupščine. Med njegovimi teda- 
njimi polit, funkcijami je omeniti, da je postal 
1948 član CK KPJ, član polit, biroja KPS in član 
izvršnega komiteja CK ZKS. 1952 je bil izvoljen 
za preds. Zveze delavskoprosvetnih društev Svo- 
boda, 1952 pa je bil izvoljen za preds. Slovenske 
izseljenske matice. Tudi po drugi svet. vojni je 
ostal publicistično aktiven. Posvečal se je ak- 
tualnim polit, vprašanjem v zvezi s svojim 
javnim delovanjem, gradivo je izhajalo v dnev- 
nem tisku, v revijah in drugod. Posebno poglav- 
je njegove publicistike so spomini in teoretični 
prispevki. Izbor tega gradiva je izšel v treh 
knjigah Poglavja iz boja za socializem (Lj. 1958, 
1960, 1961), vendar prinašata prvi knjigi izbor 
člankov, ki so nastali pred letom 1945. Poleg 
tega je objavil življenjepis Jože Srebrnič. Juna- 
ški bojevnik za bratstvo med narodi in za pra- 
vice delovnega ljudstva (Gorica 1946; tudi v it.). 
Skupaj z Iv. Kreftom je soavtor knjige Progre- 
sivna usmeritev političnega gibanja med vojnama 
v Sloveniji in Trstu (Murska Sobota 1962), knjiga 
je nato izšla v drugi izdaji (kot tretji soavtor 
je naveden Janko Pletcrski) kot Progresivna Slo- 
venija, Trst in Koroška (Murska Sobota 1964). 
Odlomke iz spominov, ki jih je od 1945 večkrat 
objavil (Primorska delavska enotnost, NS, PDk, 
LdP, Delo, Obz, SocM, NRazgl, Kron, PZDG itd.), 
je zbral v knjigi Spomini (Lj. 1967), ki je izšla 
posmrtno in je nedokončana. R. je napisal 
spomine do svojega ponovnega odhoda iz Trsta 
(1946), del spominov pa je posebej posvetil Et- 
binu Kristanu, Henriku Tumi in Ivanu Cankarju, 
s katerim se je seznanil 1907 v okviru dejavnosti 
trž. Ljudskega odra. Dejavnosti tega društva se 
je večkrat spominjal. Bibliografija R-ovih objav 
ni izdelana, vsebovati bo morala tudi njegove 
prevode, med temi zlasti omenimo Cankarje- 
vega Hlapca Jerneja, ki je izšel v Trstu v it. 
kot II servo Bortolo e il suo diritto (1925 sku- 
paj z Giovanni Sussek, dve izdaji, ponat. 1945).-R. 
je prejel več visokih drž. odlikovanj, več nagrad, 
priznanj in počastitev. Po smrti so po njem poi- 
menovali nekaj javnih ustanov v Sji, v Kopru 
so mu odkrili spomenik (1969), prav tam pa je 

bila ob deseti obletnici smrti (1977) odprta R-ova 
spominska soba (Delavska U). 

Prim.: D. Kcrmavner, SBL III, 68-70 ( s tam 
nav. liter.); Delo 16. febr. 1962; 24. jan. 1964; 
PDk 24. jan. 1964; NRazgl 25. jan. 1964; PDk 27. 
sept. 1967; NRazgl 7. okt. 1967; Delo 16. febr. 
1968; 26. sept. 1968; PDk 7. jun. 1969; 26. jan. 
1984; Kacinova, pass.; Kacinova, 1921-28, pass. 

B. Mar. 

REGENT Malka Amalija, roj. LIČAR, polit, de- 
lavka, r. 24. sept. 1888 v Gorenji Trebuši, u. 11. 
maja 1970 v Lj. Oče Janez, mati Marija Gruden, 
kmeta. Zelo mlada je odšla v Trst, tu se je pri 
društvu Ljudski oder seznanila z Ivanom Regen- 
tom (1912) in se z njim poročila (1915). Svoje 
življenje je najtesneje povezala s polit, aktiv- 
nostjo svojega moža. Spremljala ga je v emigra- 
cijo in mu pomagala pri polit, delovanju. Kot 
emigrant je več časa pieživela v Moskvi; polit, 
je delovala v tovarni, kjer je bila zaposlena. 
Med zadnjo vojno je bila napovedovalka pri slov. 
oddajah radia Moskva. Po vojni je delovala v 
Trstu. Ob možu Ivanu Regentu je bila ena iz- 
med »tihih, brezimnih bojevnic« (C. Zlobec). 

Prim.: C. Zlobec, LdP 24. sept. 1958; SPor 25. 
sept. 1958; I. Regent, Spomini, Lj. 1967, pass.; 
PDk 12. maja 1970; podatki žup. urada Gor. Tre- 
buša (pismo z dne 18. jul. 1986). B M 

REHAR Alojz, pesnik, carinik, r. 30. okt. 1948 v 
Vipavi, oče Alojz (r. 1905 v Vipavi), kmet, mati 
Jožefa Krapež z Otlice (r. 1919), gospodinja. V 
družini so bili štirje otroci. R. je obiskoval osn. 
š. v Vipavi (1956-64), nato gimn. v Ajdovščini 
(1965-66), maturiral je izredno v Zgbu 1971. Od 
1973 je bil ob delu vpisan na višjo upravno š. v 
Lj. in diplomiral 1978. V carini se je zaposlil 
1970 in postal višji carinik, 1974 se je poročil z 
Radoško Radigon in živi v Gornjem Cerovem 
(N. Gor.). S pesništvom se je ukvarjal v dija- 
ških letih in celo izdal v samozaložbi pesniško 
zbirko Diagonala spomina (Nova Gorica 1971). 
Po obliki so pesmi modernistične, metaforika 
pa dokaj tradicionalna. Vsebinsko posegajo na 
področje eksistencialne problematike in notra- 
njih konfliktov. 

Prim.: Osebni podatki; Zvonko Lipovšek, Dia- 
gonala spomina, novost na knjižnem trgu, PrimN 
17. sept. 1971; Herman Vogel, Lojze Rehar, Dia- 
gonala spomina, NRazgl 28. jan. 1972. 

Jan 
REHAR Lelja, por. SANCIN, kulturna delavka, 
igralka, publioistka in prevajalka, r. 11. maja 
1922 v Mrbu, kamor so se starši umaknili po it. 
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zasedbi Primorske. Oče Radivoj (Franc), časni- 
kar in književnik (gl. čl.), mati Marija Punčuh, 
učiteljica, brat Voja (gl. čl.). Otroška leta je 
preživela v Vipavi pri materinih starših (Fran 
Punčuh, PSBL III, 120-21). Osn. š. in realno gimn. 
obiskovala v Mrbu, kjer je jun. 1940 maturirala. 
Jeseni se je vpisala na romanistiko Filoz. fak. 
Ij. U, kjer je spomladi 1947 diplomirala iz it. 
jezika in književnosti. Vzporedno je od pomla- 
di 1946 študirala na AIU v Lj. (6 semestrov), 
1964/65 se je z jsl. štipendijo izpopolnjevala na 
Odd. za slovan. jezike na Filoz. fak. lj. U. - Med 
vojno je živela kot štajerska begunka v Lj., kjer 
se je 1943 zaposlila kot uradnica na Prehranje- 
valnem uradu Lj. pokrajine, po vojni je bila 
takoj premeščena na Primorsko (cona B), kjer 
je vodila Blagovni odsek pri PRERADU (Pre- 
hranjeval, uradu PNOO) v St. Petru na Krasu 
(zdaj Pivka). Od dec. 1945 do maja 1946 je vo- 
dila Odsek za ljudsko pros veto pri Okraj. N00 
v Postojni, obenem je poučevala dijake slov. 
in matem. na pripravljalnih tečajih za gimn. 
in vodila Okraj, prosv. komisijo. Maja 1946 se je 
vrnila v Lj. študirat. Poleti 1947 je prišla kot 
študentka AIU v Trst k SNG kot igralka ra- 
dijskega odseka. Jeseni istega leta se je poročila 
s trž. igralcem in režiserjem Modestom Sanci- 
nom (gl. čl.). V zakonu so se jima rodili štirje 
sinovi, od 'katerih je eden (Igor) od 1980 igralec 
v gledališču v Celju. 194849 je bila zaposlena v 
NSKT, naslednje štiri sezone od 1949 do 1953 
pa kot igralka pri SNG v Trstu. Vloge: Lončka, 
Lady Milfordova, Armanda idr. 1947 je nasto- 
pila v vlogi Palade Atene (Poslednji dnevi So- 
krata) v lj. Eksperimentalnem gled. v Križan- 
kah. Že od 1947 je igrala tudi na RTrstA in po 
ustanovitvi koprskega radia še tam. 1983 je igra- 
la tudi pri Viba filmu v Lj. v eni od Treh zgodb 
o slovenski norosti. Za Primorski dnevnik je v 
prvih povojnih letih pisala članke pred pre- 
mierami in pozneje ob raznih priložnostih 
(sigla L. S.). Predavala je tudi dikoijo na dram- 
ski šoli SNG (1950-51, 1951-52), režirala po oko- 
liških društvih, tri sezone (1959-60 do 1961-62) je 
vodila otroško dramsko skupino pri PD Ivan 
Cankar pri Sv. Jakobu. Od 1954 je redna zunanja 
sodelavka Radia Trst A. Napisala je več radij- 
skih iger za otroke, med temi: Prigode pogum- 
nega zajčka v dveh delih (1956), Zatika in pošast 
(1958), po norveškem narod, motivu Mlin na dnu 
morja (1963) in šest zgodb o Repoštevu po če- 
škem narod, motivu (1961 do 1965), za odrasle pa 

rad. igro po zgod. dogodku Kneginja Darinka 
(1973) in 13 radijskih prizorov iz življenja po- 
membnih skladateljev Glasba, posvečena njej 
(1977). Dramatizirala je Reharjevo Vijolico Vero 
v dveh delih (1956), Finžgarjeve Strice, pet novel 
Boccacciovega Dekamerona, De Amicisovo mla- 
dinsko povest Od Apeninov do Andov, Milana 
Lipovca Ljudje ob cesti v treh delih, dva ro- 
mana J. V. Križanovske Moč preteklosti v 20 
delih (1978) in Ncmezo v 20 delih (1979), štiri 
zgodbe za mladino, v katerih nastopa Jonsso- 
nov junak Vike Viking (1984). Za Radio Trst A 
je priredila vrsto odrskih del dn prevedla preko 
80 dram in rad. iger (delni seznam v Modrovem 
SLNP, 254-55), vrsto novel in pesmi. Prevaja iz 
it., franc, in srbohrv. tudi za SSG Trst, za Mla- 
dinsko in Eksperimentalno gledališče v Lj. ter 
za gled. v N. Gor., Celju, Mrbu. Od 1960 do 1980 
je napisala za Radio Trst A preko 200 oddaj v 
dialogizirani obliki, več tudi v narečju z naro- 
dopisno tematiko. Gradivo je več let zbirala na 
terenu po Primorski, plod toga raziskovalnega 
dela je tudi 25 oddaj o izumrlih poklicih in 26 o 
otroških igricah, izštevankah itd. V letih 1970 
do 1977 je nastalo 138 oddaj v rubriki Naši kraji 
in ljudje v slovenski umetnosti, kjer je obdelala 
skoraj vse vasi na Tržaškem in Goriškem. 1978 
je vodila komentirane oddaje Misterij iene - trža- 
ške črtice Zofke Kvedrove, s posebnim ozirom 
na feministično gibanje v avstr. Trstu ob prelo- 
mu XX. stol. in 20 oddaj o Pismih Marie Isa- 
belle Marenzi iz druge pol. 17. stol. Razmišlja- 
njem ob raznih sindikalnih, mirovnih pobudah 
in o feminističnem gibanju je bil posvečen ci- 
klus oddaj Svet se vrti počasi (1981-82), razisko- 
vanju tržaške preteklosti pa oddaje Stari časi 
(1970), Matija Sila: Zgodovina Trsta in okolice 
s komentarjem (13 oddaj 1975) in cela vrsta 
oddaj o nekdanjem humorju. Že dolga leta pri- 
pravlja tudi razne priložnostne oddaje in so- 
deluje pri oiklusu Liki iz naše preteklosti, Naše 
iene in Obletnice, od 1982 pa tudi pri Kulturnih 
dogodkih (130 oddaj), kjer poroča o pomemb- 
nejših publikacijah ali dogodkih. - Poleg tega je 
bila od mar. 1967 do avg. 1972 honorarno za- 
poslena na Odseku za zgod. in etnografijo pri 
NSKT, kjer se je posvečala raziskavam o slov. 
kult., gosp. in polit, organizacijah v It. od prvih 
začetkov do 1927, ko je fašizem zatrl vsakršno 
dejavnost. Rezultat tega dela je obsežen seznam, 
objavljen v Prosvetnem zborniku 1868-1968 (str. 
249-323), ki ga je izdala SPZ v Trstu 1970. Med 
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1968 in 1972 je na istem odseku sodelovala pri 
raziskavah in pripravah za slov. toponomastični 
zemljevid za tržaško, goriško in videmsko po- 
krajino in pri prvih zametkih prim, biograf, 
leksikona. R. je posvetila veliko svojih moči šir- 
jenju slov. jezika in kulture med it. someščani. 
Od šol. leta 1970/71 vodi tečaje slovenščine pri 
Ente italiano per la conoscenza della lingua e 
della cultura slovena v Trstu, od akad. leta 
1976/77 je pov. prof, za slovenski jezik na Šoli 
za tolmače in prevajalec pri Ekon. fak. v Trstu 
(Scuola di lingue moderne per traduttori cd in- 
terpreti di conferenze della Facoltà di economia 
e commercio), ki je z akad. Ietom 1978/79 po- 
stala samostojna fak.: Scuola superiore di lingue 
moderne per interpreti e traduttori, ikjer ji je 
bilo poverjeno prevajanje iz it. v slov. Od jeseni 
1986 je pridruženi (associato) prof. Raziskovalno 
se ukvarja z interferencami it. jezika v slov. 
zamejskem periodičnem in drugem tisku. Aktiv- 
na je v Slavističnem društvu Trst. 

Prim.: Osebni podatki; SGL III, 578; 20 let Rad. 
odra, Trst 1966, pass.; Repertoar slov. gledališč 
1867-1967. Lj. 1967; Dopolnilo, Lj. 1973, 1978; Mo- 
der, SLNP 254-55; GL SSG Trst. 

Pan. 

REHAR RadlvoJ (krščen kot Franc), časnikar, pe- 
snik, pisatelj <in kult. delavec, r. 4. jan. 1894 v 
Sturjah pri Ajdovščini, u. 9. maja 1969 v Kopru 
za srčno kapjo. Oče Franc, kmet, mati Jožefa 
Bratož, gospodinja iz Orehovice pri Podnanosu, 
hčerka Lelja, por. Sancin (gl. čl.). Po sinovem 
rojstvu se je družina naselila na posestvo gra- 
ščaka Mayerja na Rovni blizu Vipave in ga ob- 
delovala. Tu je R. vzljubil in spoznal naravo, 
rastlinski in živalski svet, ki ga tako pogosto 
opisuje v pesmih, pripovedkah in pravljicah za 
otrdke. Osn. š. je dovršil v Vipavi, nižjo realko 
v Idriji, Trg. akad. na Dunaju. Po prvi svet. 
vojni je začel med rojaki zbirati podpise za ple- 
biscit, zato se je maral umakniti preko meje. Na- 
selil se je v Mariboru in se posvetil časnikar- 
skemu poklicu. Najprej je bil ur. neodvisnega 
polit, dnevnika Mariborski delavec (1919-20), nato 
glavni ur. mrb. dnevnika Tabor (ustan. 27. avg. 
1920 do 1924); mrb. ur. narodno radikalnega 
dnevnika v Lj. Jutranje novosti (izh. od jan. 
do dec. 1923), neodv. polit, dnevnika Narodni 
dnevnik (izh. od 1923-28) in dnevnika Jugoslovan 
(izh. od jun. 1930 do nov. 1931); nazadnje je bil 
ur. Mariborskega Večernika Jutra, naslednika Ta- 
bora (192741, od 1932-35 odgov. ur., potem kult. 

in zunanjepolit. ur.). Istočasno je bil dopisnik 
raznih jsl. in tujih listov, tako Prager Presse 
in Neue Zucrichcr Zeitung, od maja 1939 do apr. 
1941 tudi Timesa in Daily Telegrapha. »V časni- 
karski publicistiki se je razpisal v vseh zvrsreh 
časnikarskega oblikovanja: od uvodnika in felj- 
tona, od gledališke in knjižne recenzije do pole- 
mike in romana... Tu je izpričal odlične kvalite- 
te: razgledanost, bogat besedni zaklad, spretno 
zasnovani koncepti v kompoziciji, lahkota in br- 
zina v sukanju peresa« (Fr. Vatovec). Večernik 
je odprl vsem sodelavcem, ne glede na njihovo 
polit, ali strujno pripadnost. Zlasti se je odločno 
boril zoper nacizem in fašizem, za Prim, in Ko- 
roško. »V času pred napadom na Jslo je bil R. 
edini Slov., ki ga je imenoma napadala naci- 
stična publicistika zaradi njegovih načelno neiz- 
prosnih člankov, tako da je tedanji nem. posla- 
nik v Bgdu terjal, naj ga lastništvo Večernika 
odstrani s položaja urednika. Ob hitlerjevskcm 
vdoru so razpisali nagrado na njegovo glavo. 
Moral je v ilegalo« (Fr. Vatovec). - V Mrbu je 
urejal tudi neodv. revijo za polit., social., kult. 
vprašanja in leposlovje Piramida (izh. od maja 
1936 do avg. 1937, vsega 10 St.). V njej je zapisal, 
da bi hotel biti v teh žalostnih časih, ko je vse 
v rokah polit, strank, nad njimi in nad nazori. 
»Na splošno je bila po pomenu precej skrom- 
na« (L. Legiša). V Mrbu je bil pobudnik in tajn. 
kluba Grohar ter 15 let preds. kluba Brazda, k; 
je povezoval vse upodabljajoče umetnike na šta- 
jerskem. Prav v tem okviru so bile zagotovljene 
prve redne likovne razst. v Mrbu. Vneto se je 
zavzemal za napredek mrb. gledališča. - Ob nam. 
okupaciji se je R. preselil v Lj., kjer se je pre- 
življal s pisanjem, po vojni pa se je naselil v 
Kopru in sodeloval pri Radiu Koper, SlovJ, 
PrimN, v Tr. pa pri JKol, PDk in Gosp. »Bil je 
nedvomno najvztrajnejši publicistični bojevnik 
za koprsko pristanišče in železnico. Zato je pre- 
jel turistično odlikovanje« (Fr. Vatovec). - R. je 
bil tudi neizčrpen liter, ustvarjalec. Ustvarjal je 
z lahkoto in v vseh liter, zvrsteh. Sodeloval je 
v večini tedanjih glasil: DP, Sn, Knjiž. Jug, LZ, 
M, Mladina, Naš glas, Odmevi, KGM, S2, Zcna 
in dom, S, D, Umetnost, Vrtec, Angelček, NR, 
Galeb. Napisal je več sto mlad. in otroških pe- 
smi, vrsto pravljic, legend, črtic in novel, roma- 
nov, dram in mlad. radijskih iger. Zanimivo je, 
da je bil med Slov. prvi, ki je napisal znan- 
stveno utopični strip ter utopične in pustolovske 
kriminalke. V knjigah so izšla naslednja dela: 
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za mladino najprej pesmi Koromandija (samoz 
Mrb. 1927); pravljice Začarani krogi (Mlad. rn-it. 
7, Lj. 1927); pravljična povest Vijolica Vera (Mlad 
mat., 9, 1930); strip Potovanje po zvezdi Večer- 
niči (Merkur, Lj. 1931); novele Vipavske povesti 
(Knjiž. založba, Mrb. 1933); roman Semisiris (Zal 
Piramida, Mrb. 1936). V Lj. je med zadnjo voj 
no napisal šest del: dvodelni roman Argonavti 
(Slovenčcva knjiž., št. 53, 67, 1943), kjer pod 
psevd. Radislav Rudan pripoveduje o Jazonu in 
starogrških Argonavtih, ki so ali v Kolhido po 
zlato runo; roman je poln junaštev, spletk, za- 
rot, ljubezni, ljubosumnosti, sovraštva itd., pri- 
kazuje pa tudi starodavno kult. in versko živ- 
ljenje v tedanji dobi. Rina (psevd. Marij Ska- 
lan, Dobra knjiga, 1943) je psihol. roman iz me- 
ščanskega sveta, glavna junakinja Rina je poro- 
čena s stvarnim, dolgočasnim prof., potem se 
meša z nekim skladateljem. »Roman je uspešen, 
dokler se odvija v resničnem meščanskem oz. 
malomeščanskem okolju, neprepričljiv, ko pre- 
stavi pisatelj junakinjo v nekakšno inteligenčno 
bohemp, in ponesrečen, ko dà junakinji živeti v 
nekakšnem gledališkem, bolje kabaretnem sve- 
tu« (Smolej). Za mladino je izdal dve knjigi pe- 
smi: Mlada Vesna (Ljudska knjig. 1942, psevd. 
Radislav Rudan) in Živali in iivalce (Nova zal., 
1944, isti psevd.), pravljice pa so v knjigi Bilo 
je nekoč (Slov. knjiž., št. 110, 1945, isti psevd.). 
Po vojni je napisal: strip Za očetom (SPor 1956, 
psevd. Janez Trnove); Pravljica o ugrabljenih 
otrocih (Obz. Mrb. 1956, psevd. Vilko Banko) in 
Vodnik po koprskem okraju (Tur. podzveza Ko- 
per 1957, psevd. Rudo Goljak). - V predvojnih 
Večernikih so ostali romani, podpisani s psevd 
Marij Skalan: Oceanopolis, utopični roman; Ma- 
ščevanje prof. Kabaja, utop. roman; Sida Sila- 
nova, psihol. roman (ponatisnjen tudi v SN) 
Ramas in Jora, utop. roman; v medvojnem Druž 
tedniku v Lj.: Demon ljubezni, psihol. roman; 
Popotovanje v usodo, pustolovsko detektivski 
roman; roman Izkoreninjeni so odkupili, a ne 
objavili. - R. je napisal več iger. V Mrbu so 28. 
mar. 1931 uprizorili njegov »misterij življenja 
v 16 slikah« Učlovečenje, 31. okt. 1944 pa v lj. SNG 
dramo v 3 dej. September. Drama je ibsenov- 
ska, v njej je nakazal problem starostne in druž- 
bene jeseni v Evropi in značilnosti moralnega 
razkroja tik pred drugo svet. vojno. Sorodna je 
njegovemu romanu Rina. Po šolah so veliko igrali 
njegovo otroško igro Palčki (rkp. izgubljeni. V 
rkp. so ostala odrska dela: Pravljica o zlatolisti 

roli, mlad. igra; Voduljka, mlad. pravljična igra; 
Romilda, zgod. drama v verzih; Karantanska tra- 
gedija, zgod. drama v verzih; Panonska tragedija, 
zgod. drama v verzih; Nekje na Jutrovem, tra- 
gikom, v verzih; Moralisti, kom. v verzih. Radio 
Trst A je po vojni uprizoril več R-evih mlad. 
iger: Tri sestrice roiice, mlad. igra (1957); Veli- 
kan Samuh in deček Dane, pravljična igra (19o0); 
Berač Lazar, pravljica (1967); Dvoje mask, rad. 
drama {1968); Institut Omega, rad. drama (1973) 
in vrsta drugih. Radio Trst A je prenašal tudi 
več dramatizacij R-evih del. Radio Lj. pa je od 
23. avg. 1969 dalje prenašal utop. nadaljevanko 
v 5 epizodah Mojstrovine Sama Soma. Nekaj 
iger je prenašal tudi radio Koper. Mlad. prav- 
ljična igra Hrustač, nagrajena na natečaju SPZ 
Trst 1945 (1946?) je bila pomotoma uvrščena 
med part, igre v knjigi Teika ura (Kondor 94, 
Lj. 1967) kot delo neznanega avtorja. - R. je ve- 
liko prevajal, največ za časopise, v knjigah pa 
so izšli prevodi: O. Wilde, Lady Windermere 
(Mrb. tisk 1921); Pestìi o kraljeviču Marku, pre- 
pesnitev (Merkur, Lj. 1932); Esad Bey, Nikolaj 
II., roman (Piramida, Mrb. 1936); Alphonse Dau 
det, Lidija Feniganova (Piramida, Mrb. 1937) 
SNG v Mrbu je uprizorilo prevode njegovih 
iger: O. Wilde, Pahljača Lady Windermere (1922) 
(s Pavlom Rasbergerjem) Jacobson, Bruno War- 
den, Jean Gilbert, Noč v Kairu (1938) in Vlad 
Jankovič, Sreča a. d. (1938). - V rkp. so ostale 
pesniške zbirke, povesti v verzih: Veverica Ve- 
vercla, Vedomec Vodobrin, čmrlj Cvetoslav, Ba- 
sni v verzih in Ženske pesmi. - Psevd. in šifre 
R. R. Rovanov, Marij Skalan, Radislav Rudan 
Errah, Janez Trnove, Vilko Banko, Rudo Go- 
ljak, Saša Vrbnik, R. R., -r, R. G. (v Gosp). Ne- 
kaj R-jevih otroških pesmi je uglasbil Karol 
Pahor (PSBL II, 559-60). - Poglavje zase so R-jeva 
prva povojna leta. Ker se ni držal kult. molka, 
mu po vojni niso dali službe. 2e pred vojno je 
pisal v angl. liste, zato je po vojni z delom na- 
daljeval, in sicer skrivaj in naivno. Odkrili so 
ga, zaprli in postavili 13. apr. 1948 pred vrhovno 
sodišče LRS kot špijona skupaj s prof. Mirkom 
Bitencem, tehničnim nameščencem Jankom So- 
kličom, duhovnikoma Marijanom Doklerjem in 
Vinkom Zorom ter še sedmimi drugimi. Obtož- 
nica ga je dolžila: »Obtoženi Radivoj Rehar je 
hotel na podlagi starega neplačanega računa za 
svoje špijonsko delovanje pred vojno v korist 
neke tuje obveščevalne službe obnoviti svoje 
špijonsko delovanje ter se je v ta namen obrnil 
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na predstavnika tuje države v Lj. Ta mu je iz- 
plačal na račun zaostalega dolga 5.000 din ter 
mu dal nalogo, da napiše poročilo o gosp. in 
polit, položaju v državi, ki ga je ta predstavnik 
odnesel v Trst in tam predal tudi obveščevalni 
službi...« Delo se je nadaljevalo, angl. konzul, za 
tega je šlo, ga je povezal z neko žensko, kateri 
je R. oddajal fotokopirana poročila. Na razpra- 
vi, ki je trajala pet dni in jo je zastopal javni 
tožilec Vlado Krivic, je R. vse priznal, tudi to, 
da mu je dal konzul v 9 mesecih 123.000 din 
in zlato pero, toda prava obravnava se je zavoljo 
»predstavnika tuje države« odvijala proti njemu 
za zaprtimi vrati. Bitenca in Sokliča so obsodili 
na smrt z ustrelitvijo, R. dn dva druga na do- 
smrtno prisilno delo, ostale na manjše kazni. To- 
da R. so že spomladi 1954 izpustili. (Pred vrhov- 
nim sodiščem LRS se je pričela razprava proti 
špijonu Bitenou ter ostalim agentom tujih ob- 
veščevalnih služb, SPor 13.-17. apr. 1948). 

Prim.: Vodnik po Mariboru, 1932; SBL III, 70- 
71 (osebni podatki); SGL III, 578-79; L. Legiša, 
ZSS VI, 335; V. Smolej, ZSS VII, 362-63, 374; 
Fr. Vatovec, Delo 4. jan. 1969; Isti, PrimN 1. 
jan. 1969 s si.; PDk -10. .naja 1969 s si.; L. Berce, 
Gosp 16. maja 1969; Fr. Gerželj, PrimN 17. maja 
1969; Lelja Rehar, Liki iz naše preteklosti, Radio 
Trst A maja 1979; SLNP 254; podatki hčere Le- 
lje Rehar, por. Sancin, ki ima večino rokopisov, 
veliko tudi sin Radan Rehar v Lj.; arh. PSBL; 
SPor 13.-17. apr. 1948. 

Jem. 

REHAR Vojan (Voja, Vojadln), aktivist OF na 
Vipavskem, esejist, književnik in filmski kritik, 
r. 2. avg. 1923 v Mrbu, kamor so starši odšli 
takoj po it. zasedbi Primorske, u. 25. jan. 1957 
v Bgdu, pokopan v Zemunu. Oče Radivoj Rehar, 
časnikar in književnik (gl. čl.), mati Marija Pun- 
čuh, učiteljica, sestra Lelja (gl. čl.). Osn. š. v 
Mrbu (1929-34), klas. gimn. najprej v Mrbu (1934- 
41), potem v Lj. (1941-42), 7. in 8. razr. pred Stal- 
no izpitno komisijo za borce in aktiviste pri 
SNOS v Lj. 1945/46. Najprej se je vpisal na 
Prav. fak. U v Lj., pozneje je v Bgdu študiral 
filoz., a je zaradi bolezni študij prekinil. Že v 
3. razr. niž. gimn. se je v Mrbu pridružil levi- 
čarski mladini in toil 'kmalu sprejet v SKOJ, 
kjer je bil z Bojanom Ilichom in nekaterimi 
drugimi med najaktivnejšimi člani. Po kapitula- 
ciji Jsle se je z očetom umaknil v Lj., kjer se 
je spet Vključil v SKOJ, potem KP in OF. V spo- 
razumu s Ton. Tomšičem je odšel že v prvi pol. 
jun. 1941 kot organizator OF v Vipavo, da bi pre- 

učil možnosti za organizirano odporniško delo. 
Prve stike je navezal z druž. Perhavec dn z neka- 
terimi antifašisti na Slapu in v Ložah in se že 
čez nekaj dni vrnil v Lj. poročat o veliki pri- 
pravljenosti ljudi. Potem je organizacijsko delo 
hitro steklo, na Prim, so začeli prihajati novi 
aktivisti. Drugo polovico jun., ves jul. in avg. je 
preživel v Vipavi pri teti Eli Hrib, od koder se 
je vsak večer s kolesom vozil tudi v okoliške 
vasi, Slap, Lože, Podrago in tam organiziral 
sestanke in delo. Kmalu se mu je pridružil 
Lemut Jože-Saša, povezan pa je bil tudi z An- 
tonom Veluščkom-Matevžem ter z Oskarjem in 
Leonom Kovačičem. Občasno je hodil tudi na 
Pivko in v Trst. V Podragi je organiziral zbirno 
bazo propagandne liter, za vso Goriško in jo 
tudi sam prinašal iz Lj. Z Lemutom sta v Vi- 
pavi ustanovila najprej rajonski in nato dec. 
1941 okrož. komite za Vipavsko, pri katerem je 
postal prvi organizacijski sekretar. Od sept. 1941 
je sicer obiskoval 6. razr. klas. gimn. v Lj., ven- 
dar se terenskemu delu ni odpovedal in je še 
vedno tedensko prinašal v Vipavo material in 
vodil številne sestanke v Vipavi in po vaseh. 
Navezoval je stike z domačimi fanti, ki so pri- 
hajali iz it. vojske na dopust, in jih usmerjal v 
partizane, med njimi sta bila tudi nar. heroj 
Janko Premrl-Vojko (ki nosi po njem svoje 
ime), in nar. heroj Anton Ferjančič-Zvonko. Z 
njim se je 20. okt. 1941 srečal v Vipavi tudi 
Leon Kovačič na svoji prvi poti v Trst. Po šte- 
vilnih aretacijah dec. 1941 in jan. 1942 v Trstu 
je postajalo delo vedno bolj tvegano in 1. apr. 
je dobil v Lj. nalog, da se umakne v Trst v ile- 
galo, med čakanjem na zvezo v Vipavi pa je 
bil 6. apr. aretiran skupno s sorodniki (družina 
Hrib), pri kateri je stanoval. Zaprt je bil najprej 
v Ajdovščini, potom v Gor., na otokih Lipari, 
spet v Gor., kjer se je v zaporu srečal s pisa- 
teljem F. Bevkom, potem v taborišču Cairo 
Montenotte pri Alcssandrii. Po nem. zasedbi ta- 
borišča je bil premeščen v Mauthausen, pozneje 
v druga taborišča, hodil tudi na delo v tovarne 
in bil v Linzu celo mobiliziran v civilno proti- 
letalsko zaščito. Od tod je pobegnil in bil na 
Dunaju pred SS sodiščem dec. 1944 obsojen na 
pet let Dachaua, kamor zaradi bližajoče se fron- 
te ni prišel, pač pa so ga selili iz zapora v 
zapor vse do konca vojne, ko se mu je le po- 
srečilo, da je pobegnil in se proti koncu jul. 
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prebil do Lj., kjer se je takoj spet vključil v 
polit. delo. Jeseni 1946 je odšel v Bgd kot in- 
štruktor k CK Mladine Jsle, še istega leta pa 
kot referent na poslaništvo v Prago. 1948 se je 
vrnil na CK Mladine Jsle v Bgd, kjer je zaradi 
posledic vojne težko zbolel (TBC). Po zdravlje- 
nju je nekaj časa delal kot personalni referent 
pri Glav. odb. invalidov Jsle, potem pri Jsla 
film. Ukvarjal se je tudi s publicistiko, kriti- 
ko in esejistiko. Prve članke je objavil 1952 v 
revijah Film in Kamera, potem še v časopisih 
Politika, Svcdoćanstva in Mladost. Zaradi šib- 
kega zdravja je opustil službo in se odločil za 
svobodni poklic. Do smrti (generalizirana TBC) 
je objavljal v srb. listih in revijah Nova misao. 
Mlada kultura, Književne novine, Omladina, NIN, 
Vidici, Književnost, Izraz in dr. - Ob 20-letnici 
njegove smrti je sarajevska založba Svjetlost 
izdala v zbirki Izraz izbor Rajeve esejistike z na- 
slovom Lepota iti akcija (Sarajevo 1977). V njem 
je tudi selektivna bibliografija R-jevih del. Po- 
globljeno študijo je napisal ur. izbora Sveta Lu- 
kič iz Bgda, kritične pripombe Kasim Prohić, 
spomine na V. R. pa Karlo Ostojić. V širšem 
jsl. prostoru je R. poznan zaradi svojih ugo- 
vorov Borisu Ziherlu o eksistencializmu, ki jih 
je 1953 objavila Nova misao. Sveta Lukič meni, 
da so tisti ugovori za R. najmanj značilni, nje- 
gove zasluge so večje, bil je v svojem času pio- 
nir, izrazit — v Bgdu takrat edini — predstavnik 
nove vrste kritike, ki se še najbolj pridružuje 
gledanju nekoliko mlajših slov. intelektualcev 
okoli Besede, kot so J. Kos, T. Kcrmauner, P. 
Kozak. V Bgdu se je osamljen boril za svobodo, 
za angažirano, humano umetnost in kritiko. S 
kritiziranjem skrajnosti in zlorabe v ideološkem 
tolmačenju umetnosti se je obrnil k njeni pri- 
marni slušno-doživljajski eksistenci in preko to- 
talnosti človeka, humanizacije in humanizma pri- 
šel do zamisli kritike kot totalne kritike, filoz. 
zasnovane kritike ideje, ki lahko najbolj ustre- 
zno dojame in tolmači današnjo umetnost. Ka- 
sim Prohić piše, da ni nihče »v naši povojni 
estetski misli tako lucidno in pametno spoznal 
"estetsko relevantnost" Marxovega pojmovanja 
fetišizma blaga in Kapitala kot V. R. ... To, kar je 
zahteval od drugih (jasnost, konciznost, prepro- 
stost, ekonomijo besed, intenzivnost misli), je sam 
dosegel v tolikšni meri, da njegove tekste Toni in 
ideje, Med resnico in ideologijo, Variacije na 
temo zelenega, Ideologiziranje vidnega sveta in 

Dialog na razstavi lahko tudi danes obravnava- 
mo kot miselno-stilno vzorne, po moralnem pa- 
tosu, v katerem so napisani, pa kot edinstvene 
v povojni jsl. marksistični esejistiki.« R. je pisal 
v Bgdu v neoporečni srbohrv. in celo izoblikoval 
svoje stilne poteze, Sja ga kot esejista ne pozna. 
Zaradi njegovih zaslug med NOV so v Vipavi 
1985 imenovali po njem del glavne ulice, ki pelje 
skozi Vipavo in povezuje Titov trg s Trgom 
Pavla Rušta. Tam stoji nekdanja Hribova do- 
mačija, od koder so se jun. 1941 začele plesti 
prve niti OF v Zgornjevipavski dolini. 

Prim.: Podatki sestre Lclje in dokumenti, ki so 
v njeni lasti; Napredno slov. gibanje na Sloven- 
skem, DEn 1985, 113, 114 (naveden z napačnim 
imenom Rado R.); Slavica Plahuta, Srednje pri- 
morsko okrožje 1941-1945, Nova Gor. 1981, 6; JKol 
1981, 46; Arh. NSKT; PDk 26. apr. 1981 - izjava 
L. Kovačiča; Marjeta Vasic, Literarni leksikon 
21 - Eksistencializem in literatura, DZS 1984, 93, 
95; Arh. GorMuz v Novi Gor.; Večer, Mrb. 30. 
jan. 1957; Politika, Bgd 27. jan. 1957; Kasim Pro- 
hić, Zadata mjera Reharovog esejističkog djela 
(str. 185-90), Svota Lukić, Citajuči ponovo Voju 
Rehara (str. 193-205), Karlo Ostojić, Sećanjc na 
Voju Rehara (str. 209-11), Ljubica Milinković-Ta- 
tić, Selektivna bibliografija radova V. R. (str. 
179-82), vse v V. R.: Lepota ili akcija, Svjetlost, 
Sarajevo 1977; Odlok Skupščine občine Ajdovšči- 
na z dne 27. nov. 1985 o imenovanju ulic v na- 
selju Vipava (prepis v Vipavskem glasu dec. 
1986). 

LRS 

UEHAR Peter, akad. slikar, r. 27. mar. 1956 v 
Kobjeglavi na Krasu, živi in dela kot učitelj 
likovnega pouka na Dobrovem v Gor. Brdih. 
Oče Franc, kmet, mati Ester Vetrih. Osn. š. v 
Štanjelu in Dutovljah (1962-70) ter poklic, trg. š. 
v N. Gor. (1970-73). 1977 se je vpisal na Akad. 
lepih umetn. v Benetkah, kjer je diplomiral pri 
prof. Emiliu Vedovi. Slik. specialko je 1981 vpi- 
sal na ALU v Lj. pri prof. Andreju Jemcu, a ni 
diplomiral. R. je sprva sodeloval na skupinskih 
študentskih razst. v Benetkah in v Lj. 1983 se 
je pridružil novoustanovljenemu Društvu za vi- 
zualne medije Praska v N. Gor. in s člani razst. 
v Solkanu, Tolminu, Idriji, Gor., N. Gor. Na 
samostojnih razst., ki so po 1983 sledile, se je 
R. potrdil v globoko občuteni in doživeti risbi 
profinjeno in fragmentarno prikazanega figural- 
nega svota s krepko ekspozitivno izpovedno noto. 
V njegovih delih je čutiti vplive v tem času 
močno prisotne »nove podobe«, vendar je R. 
znal podati oseben pogled. Ob njegovih samo- 
stojnih razst. (osn. š. Dutovlje - 1983, Gal. Meblo, 
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N. Gor. - 1983, Mala gal., Sežana - 1984, Klub 
kult. in znanst. delavcev v Lj. - 1983 in Informa- 
cijski center za družboslovje Lj. - 1983) so pi- 
sali likovni kritiki: F. Zalar, J. Korošec, T. 
Pregi in B. Kovic. 

Prim.:  Osobni  podatki;   Društvo  za  vizualne 
mediije Praska 1983 (katal. skupinske razst.); T. 
Pregi, Uvod v katal. osobne razst. (skupaj  s F. 
Zbono), Gal. Meblo, N. Gor. 1983; B. Kovic, Uvod 
v katal. skupin, razst., Gal. Meblo, N. Gor. 1984; 
F. Zalar, Dnevnik 1984, št. 229, 5; A. Dvorak, DE 
1984,   št.   33,   9;   J.   Korošec,   Dnevnik   1984,   št. 
245,   S;   B.   Kovic,   Uvod   v  zlož.   osebne   razst., 
Mala gal. Sežana, 1984; T. Progi, Teleks 1986, št. 
46, 22. M Nsn. 

REIF(F)ENBERG, (REYFENBERG, REIFEN- 
BERCH, REYFIMBERG, REIFIMBERCH, GREI- 
FIMBERG, RAIFFIMBERGO, RIFIMBERG, RI- 
HEMBERK), ugledna goriška plemiška družina. 
Po mnenju zgodovinarja Wolfganga Laziusa iz- 
haja iz plemiške družine Greyfenberg (Grifim- 
bereh, Roiffenbercht, Rifimberg), ki se je poja- 
vila na Bavarskem sredi XII. stoletja. Goriški 
zgod. R. Coronini (PSBL I, 196-97) omenja Oto- 
na di Reitemberg (Reifenberg ?) kot pričo v do- 
kumentu patriarha Ulriha II. iz leta 1165 (1188?). 
Vendar ne moremo upravičeno trditi, da je Oton 
član ugledne družine, za katero vemo, da je 
gotovo bivala v gor. grofiji v XIII. in XIV. stol. 
Njeni člani so bili vazali gor. grofov, ministe- 
riales, in so v kratkem času postali tako ime- 
nitni, da se je njihovo ime pisalo takoj za pa- 
triarhovim. Ni znan družinski grb. Prvi doku- 
ment, iz katerega je razvidno, da se je družina 
uveljavila na Goriškem, je iz leta 1232: brata 
Volker in UIrih sta bila prisotna pri potrditvi 
komende tevtonskega reda v vasi Precenicco 
gor. grofu Majnhardu III. Nekaj let kasneje 
(1249) je bil Henrik postavljen za sodnika v prav- 
di med istim grofom in oglejskim patriarhom 
Pertholdom. Volrlh in Volker sta bila 1267 za- 
veznika gor. grofa Alberta II. in patriarha Grego- 
rija v vojni proti Benetkam. Dve leti kasneje 
sta zastopala Konrad in Volker gor. grofa v mi- 
rovni pogodbi s patriarhom. Volker in UIrih 
pa sta imela važno vlogo pri konferenci, ki je 
bila 1274 med poslanci gor. grofa in patriarho- 
vimi delegati v Čedadu. V mnogih dokumentih, 
ki se nanašajo posebno na posestne razmere v 
Vipavski dolini v letih 1275-1320, so zapisani več- 
krat tudi razni člani te družine (Dietmar, Vol- 
ker, UIrih, Dicthalni, Konrad, Varner).  Ko  se 

je Oton Dornberg (PSBL I, 313-14) odpovedal 1281 
posesti dornberškega gradu v korist patriarha 
Raimunda, ga je ta prepustil Rihemberžanom. 
Ulrlh in Preno sta se pridružila 1287 s svojimi 
četami patriarhu in njegovim zaveznikom v voj- 
ni za mesto Koper proti Benetkam. Ulrlh, ma- 
gister curiae gor. grofov, je zasedel 1299 tolmin- 
ski grad v imenu Alberta II. V zastavo za de- 
narno posojilo je Dlethalm (Dietmar ?) prepu- 
stil sienskemu trgovcu Piccolominiju posestva, 
ki jih je imel v Ziljski dolini na Koroškem. 
Med 1322 in 1329 je Konrad prodal vas Lipa 
in druga posestva na Krasu, 1360 pa se je Vol- 
rih odpovedal nekaterim fevdalnim pravicam v 
Bukovici in v B(e)rjah v korist gor. grofa A. 
Rabatta. UIrih je bil 1371 mejni grof (margra- 
vio) istrski po patriarhovi nalogi in imel svoj 
sedež v Buzetu. Zdi se, da je malo potem dru- 
žina izumrla. Iz dokumenta iz leta 1384 zvemo 
še, da je mesto Videm dolgovalo Volrihu ve- 
liko denarno vsoto. To je zadnji podatek, ki 
ga imamo o Rihemberžanih. Njihov grad v Vi- 
pavski dolini na levi strani reke Braniče je bil 
mod najstarejšimi na Goriškem. Ko je družina 
izumrla, so ga dali gor. grofje v oskrbo ra- 
znim plemičem (Febo della Torre mlajši, 1462), 
tako tudi avstrij. vladarji, ko je 1500 po smrti 
zadnjega gor. grofa grad prišel v njihovo last. 
Mod 1528 in 1529 ga je ces. Ferdinand I. pre- 
pustil svojemu svetovalcu in dednemu točaju 
gor. grofije Gašperju I. Lantieriju (PSBL II, 
243-44). Ferdinand III. pa ga je 1649 uradno pro- 
dal njegovemu potomcu Ivanu Gašperju L, ki 
je sezidal kapelo (1647) in spodnji grad (1650) 
ter ustanovil tam rodbino. 

Prim.: de Rubeis, Monumenta Ecclesiae Aqui- 
lejensis, Venctiis 1740, pass.; G. G. Lirutti, Delle 
cose del Friuli, Udine 1776-77, I-V, pass.; R. Co- 
ronini, Tcntamen genealogico-chronologicum pro- 
movendae scriei Comitum ot rerum Goritiae, 
Vicnnae 1759; G. D. Della Bona, Sunto storico 
delle principate Contee di Gorizia e Gradisca, 
Gor. 1853, pass.; Isti, Sulle antiche famiglie dei 
Reifcnberg e dei Dornberg nella Contea di Gor., 
Trst 1854, 1-15; Isti, Strenna cronologica... sino 
all'anno 1500, Gor. 1856, pass.; Manzano, Annali, 
I, III, IV, V, pass.; Rutar, Gor., I, 126; R. Bed- 
narik, Gor. in Trž. pokrajina v besedi in podobi, 
Gor. 1932, 122; Czörnig, 1969, 550-51; G. Caprin, 
Pianure Friulane, Trst 1970, 366. Vh 

REINA Giuseppe, šolski funkcionar, r. 2. dec. 
1884 v Palermu, u. 17. febr. 1945 v Trstu. Funkcio- 
nar Prosv. ministr. je prišel v Trst kot stotnik 
it. vojske 1918. Dec. istega leta je postal načelnik 
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šolskega urada pri vojaškem guvernerju za Ju- 
lijsko krajino. Ob ustanovitvi deželnega šolskega 
skrbništva za Jul. krajino 1923 je postal dežel, 
šolski skrbnik in ostal na tem mestu do 1927, 
ko je bil na lastno prošnjo premeščen v Palermo. 
Ob ustanovitvi pokraj, šol. skrbništev 1935 je 
bil imenovan za šol. skrbnika v Trstu. Na tem 
mestu je ostal, s prekinitvijo od jan. do jun. 
1943, do smrti. Član faš. stranke od 1919 je bil 
vodilni šolski funkcionar pri izvajanju Gcntilc- 
jeve reforme. 

Prim.: Picc. 27. jan. 1943, 6. febr. 1943, 18. jun. 
1943, 18. febr. 1945. 

Samo Pahor 

REISNER Marija, igralka, glej OGRINEC Marija. 

REJA Dušan, zdravnik, zdravstveni vzgojitelj, r. 
28. maja 1908 v Komnu, u. 12. mar. 1980 v Lj. 
Oče Izidor, zdravnik, mati Pavla Praprotnik. 
Gimn. je končal v Lj. (1926) in promoviral na 
graški U za dr. medicine (1933). Do 1936, ko je 
postal zasebni zdravnik splošne prakse v Šent- 
jerneju na Dolenjskem (osebni zdravnik samo- 
stana v Pleterjah), je opravil vojaščino in bil 
volonter na raznih odd. splošne bolnišnice v Lj. 
1941 se je pridružil OF, mar. 1942 so ga It. za- 
prli in je bil nato konfiniran v It. Po razpadu 
It. se je vključil v NOB in deloval kot član 
sanitetnega odseka pri SNOS-u, kasneje je bil 
zdravstveni referent novomeškega okrožja in de- 
loval kot part, zdravnik v Dalmaciji. Že jun. 
1945 je bil načelnik odd. za zdravstveno vzgojo 
pri Min. za zdravstvo LRS, kasneje je podobno 
dolžnost opravljal pri lj. Zavodu LRS za zdrav- 
stveno varstvo. 1949 mu je bila priznana speciali- 
zacija iz splošne higiene, 1958 pa podeljen na- 
slov primarija zaradi zaslug na področju zdrav- 
stvene vzgoje. - R. je poznan kot ustanovitelj 
in ur. revije Priroda, človek in zdravje, urejal 
jo je od 1945 do 1973; zanjo je napisal preko 
60 člankov poljudnoznanstvene vsebine. Poleg 
tega je veliko člankov objavil v dnevnem tisku, 
pisal za biltene in vestnike RKS (aktivni član 
te organizacije je postal 1944), vodil je rubri- 
ko zdravstvena posvetovalnica pri dnevniku De- 
lo in na radiu Lj. Uredil je preko 70 brošur s 
poljudno vsebino, opravil nekaj prevodov. Na- 
pisal je več scenarijev in sinopsisov za zdrav 
stvenovzgojne filme. Od 1951 je sodeloval na cel 
vrsti strok, srečanj doma in na tujem kot ude- 
leženec ali kot predavatelj, vsi njegovi referati 
so  temeljili   na  obravnavi  zdravstvene   vzgoje. 

Organiziral je več seminarjev iz zdravstvene 
vzgoje in napisal tri skripta o istem predmetu 
(1956, 1962, 1977). Skupaj s S. Lajevcem je so- 
avtor knjige Delo, zdravje, starost (Lj. 1957). 

Prim.: Delo 19. mar. 1980 s si.; Pniroda, človek 
in zdravje 35/1980, 36-39. 

A.Pr. 

REJA Ivan, rodoljub, gostilničar v Gor., r. 27. 
mar. 1852 v Vipolžah, u. 24. febr. 1903 v Gor. Oče 
Jožef, kmet, mati Jožefa Simčič, gospodinja, sin 
Izidor (gl. čl.). Bil je vnet rodoljub, podpornik 
narodnih društev, zvest udeleženec vseh shodov 
in narodnih prireditev. Bil je član nadzorstva 
Trgovsko obrtne zadruge. 

Prim.: Zupn. arh. (krstna knjiga) Vipolžc; Ga- 
bršček II, 101, 102. 

L. D. 

REJA Izidor, narodnoobrambni delavec, zdravnik, 
r. 11. sept. 1877 v Vipolžah pri Dobrovem v Gor. 
Brdih, u. 17. apr. 1918 v Trstu. Osn. š. in gimn. 
je dovršil v Gor., medicino na Dunaju in bil 
promoviran 24. dec. 1903. Na Dunaju je bil 
preds. akad. društva Adrija. Kot zdravnik je 
služboval na Mostu na Soči, v Rihemberku, Kom- 
nu, Bazovici pri Trstu, kjer je bil tudi mestni 
zdravnik in vojaški nadzdravnik. V vseh kra- 
jih je veliko narodnoobrambno delal, na Ba- 
zovici zlasti pri GMD in bil tudi njen pokro- 
vitelj, ker je plačal v obrambni sklad 200 kron. 
Zaradi bednih razmer, v katerih so živeli ne- 
kateri slov. umetniki, je hotel ustanoviti Druš- 
tvo ljubiteljev slov. umetnosti, »ki naj bi po- 
magalo od časa do časa našim umetnikom«. Do 
ustanovitve ni prišlo, pač pa je sprožil 1912 ak- 
cijo, ki naj bi Cankarja zdravstveno okrepila 
in ga iztrgala iz gostilniškega okolja na Rožni- 
ku v Lj. S Cankarjem je bil prijatelj dn njegov 
podpornik. Ko ga je maja 1912 ali malo prej 
obiskal na Rožniku, je kot zdravnik opazil, da 
z njegovim zdravjem ni vse v redu. Tedaj je 
organiziral »med svojimi znanci zbiranje denar- 
ja, s katerim bi plačali dolg na Rožniku, in 
iskal ljudi, pri katerih bi lahko Cankar na Prim, 
nekaj časa živel, na zimo 1912 bi odpotoval v 
Pariz, po vrnitvi pa nekaj časa spet preživel 
na Prim. Na koncu bi bil telesno dn duševno 
pripravljen za pisateljsko delo v novem, ure- 
jenem življenju. Mogoče bi mu celo našli pri- 
merno redno zaposlitev« (Cankarjevo ZbD XXX, 
194). Akcija v celoti ni uspela, ker R. ni računal 
na Cankarjevo bohemsko naravo, pač pa je bil 
Cankar od srede jun. do srede jul.  1912 R-ev 
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gost na Bazovici, nato v Sežani pri dr. I. Vcr- 
čonu, spet pri R., avg. pri dr. H. Tumi v Kranj- 
ski gori, okoli 10. sept, nekaj dni spet pri R. 
Z Bleda je pisal Cankar R. jul. in avg. 1912 šti- 
ri pisma, v treh ga je prosil za posojilo 40 in 
50 gold, (pisma v Cankarjevem ZbD XXX, 58- 
60). 

Prim.: SBL III, 75; KCM 1919, 56-57 s si.; Ga- 
bršček II, pass.; Cankarjevo ZbD XXX, 58-60, 
194-205. 

Jem. 

KEJA Jurij, koncertni in operni pevec, r. 12. ma- 
ja 1936 v Gonjačah pri Smartnem v Brdih. Oče 
Alfonz, upravnik, mati Kristina Lenardič. Osn. 
š. v Gor. in Mrbu, gozdarski odd. Srednje tehn. 
š. v Lj. in tam diplomiral 1959. Posvetil se je 
študiju glasbe in 1971 diplomiral na glasb. odd. 
Pedagoške akad. Z 18 leti je postal član zbora 
mrb. Opere. Od 1960 je s prekinitvami študiral 
solo petje pri baritonistu Vekoslavu Janku. S 
25 leti je začel nastopati kot pevec solist na ra- 
znih koncertih. 1969 je uspešno opravil avdicijo 
v lj. Operi in 1970 nastopil kot grof Almaviva 
v Seviljskcm brivcu (Rossini). Tako je začel peti 
večje operne vloge. S štipendijo Prešernovega 
sklada se je 1971 vpisal na dunajsko visoko šolo 
(akademijo) za glasbo. Pri tenoristu Antonu Der- 
moti se je izpopolnjeval v koncertnem petju. Di- 
plomiral je 1973 z najvišjimi ocenami in prejel 
nagrado avstr. minist, za znanost in umetnost. 
Kot svobodni umetnik-pevec se je vrnil v Lj. Na 
operni sceni je dosegel vidnejše uspehe, ko se je 
začel izpopolnjevati še pri sopranistki Kseniji 
Vidali-?.ebrč. - Nastopa v vseh jsl. opernih in 
koncertnih hišah, na domačih in tuji festivalih: 
Ljubljanski mednarodni festival, opatijske glas- 
bene slavnosti, beograjski glasb, večeri, dubrov- 
niške in splitske poletne igre, skopski in vara- 
ždinski večeri. Pel je v mnogih it. mestih: v 
Trstu, Gorici, Vidmu, Ogleju, Benetkah, Rimu, 
Padovi, v Assisiju Avg. Ipavca kantato Fonte 
d'amore. Nastopal je v Avstriji: Wiener Festwo- 
che, v Gradcu, Celovcu (koroško poletje), dalje 
v Pragi, Brnu in Bratislavi, v Varšavi, Niči, 
Miinchnu itd. Snemal je za RAI (Haydn, Missa 
tempore belli), za ORF in JRT. Za RTV Lj. sne- 
ma arhivske celotne opere, samospeve, oratorije 
idr. (Gounod, Faust; V. Parma, Ksenija; M. Ko- 
zina, Ekvinokcij; A. Foerster, Gor. slavček; B. 
Ipavec, Teharski plemiči...). Med zadnjimi deli 
je pel tenorski solo Simona (Gregorčiča) v glas- 
beni   pesnitvi   Avg.   Ipavca,   Pusti   peti   mojga 

slavca (v Drežnici 23. nov. 1986 in v Lj. 15. febr. 
1987). Letos (1987) bo izšla plošča s popularnimi 
opernimi arijami, ki jih poje Jurij Reja. Danes 
je tenorist R. eden vodilnih pevcev v Jsli. Lirski 
tenor je z mehkim, lepo obarvanim glasom, z 
lepimi višinami in odlično pevsko tehniko. 

Prim.: SGL III, 578-80; osebni podatki. 
T. P. 

REJC Feliks, tigrovec, borec NOB, r. 20. nov. 
1908 na Knezi (Slatne) v Baski grapi. Oče Ivan, 
mati Marjana Drekonja, kmeta. Osn. š. v Pod- 
melcu in po drugi svet. vojni tečaj milice, bil 
vodnik in komandir milice v Grgarju. R. je bil 
v stiku z ileg. protifaš. dejavnostjo že v letih 
1927-28 na Grahovem ob Bači, ko je kot kovaški 
vajenec pri Golobovih (Kovačevih na Grahovem) 
dobival protifaš. liter, in jo posredoval zaupnim 
osebam na Knezi. Viktorija Kogoj s Kneze (PSBL 
II, 96) ter Lucija Kenda (PSBL II, 35) in Miha 
Kenda iz Loj pri Knezi so mu izročali knjige 
in ileg. protifaš. tisk, ki ga je v letih 1929-40 iz 
Jsle v velikih količinah prinašala Lucija Kenda. 
R. je tisk razdeljeval svojim sodelavcem na 
Knezi in drugod, sodeloval z Mirkom Brovčem 
na Koritnici, ki je bil na II. trž. procesu 14. dec. 
1941 obsojen na 30 let težke ječe. R. je kot so- 
delavec Simona Kosa (PSBL II, 132-33) in drugih 
tigrovcev iz Ruta pri Grahovem prinašal čez 
drž. mejo iz Jsle antifaš. ileg. tisk, orožje, vži- 
galnike in razno razstrelivo, imel doma na Kne- 
zi več pištol, širil liter., jo nosil v čezsočo Fr. 
Kavsu (PSBL II, 30-31) in na Slap ob Idrijci. R. 
se je udeleževal s tigrovci iz Ruta, Jesenic, Lj. 
nočnih sestankov v Rutu in na plan. Poljani ter 
se pod vodstvom Dan. Zelena, Justa Godniča, 
Fcr. Kravanje in Nik. Loncnerja vežbal na plan. 
Poljani v streljanju, uporabi razstreliva in pe- 
klenskih strojev. Njegov sodelavec Bogomil Hva- 
la s Slapa ob Idrijci, ki je izročeno liter, delil 
na Slapu, v Idriji ob Bači, na Šentviški gori 
in drugod, je bil v preiskovalnem zaporu v Trstu 
strahotno mučen, a ni ničesar priznal, zato ni 
bil dodeljen procesu Poseb. sodišča v Trstu od 
2. do 14. dec. 1941. R. je bil aretiran 28. okt. 
1940, zaprt v temnem podzemlju v Trstu in po- 
licija ga je zverinsko pretepala. Na II. trž. pro- 
cesu je bil obsojen na 30 let težke ječe. Bil je 
zaprt v Civitavecchi in v Castelfrancu. Po kapi- 
tulaciji It. se je 18. febr. 1944 vrnil domov in 
se kmalu pridružil part. Leta 1946 je bil demo- 
biliziran kot vodnik komandir milice in se doma 
bavil s kmetijo. 
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Prim.: Aula IV; Pripovedovanje Fei. Rejca, Bo- 
gomile Hvala, Viktorije Kogoj, Fr. Goloba in Ma- 
rice Golob, TolmZb 1975. 

Rut 

REJC Srečko, duhovnik, narodni delavec, r. 6. 
jun. 1904 v Idriji, u. 4. maja 1982 v Gor. Oče 
Franc, rudar, »knap«, mati Jožica Mihevec, go- 
spodinja. Osn. š. je dovršil v Idriji, dekan Ar- 
ko ga je poslal na gimn. v Lj., maturiral pa 
je v Idriji 1926. Bogoslovje je opravil v Gor. 
in postal mašnik 14. jun. 1930. Za R. se je za- 
čelo trdo življenje duhovnika, saj je postal za- 
voljo svoje narodne zavesti eden izmed najbolj 
osovraženih duhovnikov pri tedanji faš. obla- 
sti. Dve leti je služboval kot kpl. v Postojni, 
od 1. avg. 1932 kot i. upr. v Vipavskem Križu, 
ker so faš. oblasti internirale župnika Ivana 
Rejca. Tu je tudi on prišel navzkriž z oblast- 
mi in bil aretiran 10. avg. 1934; njegov najhujši 
greh je bil, da je »panslavist in zagrizen so- 
vražnik fašizma«. Obsojen je bil na pet let in- 
ternacije v »Pomarico in quel di Cosenza« v 
južni It.; na priprošnjo nadšk. Margottija je 
bil premeščen v Farnese (Viterbo), po 21 me- 
secih pa je bil poiniloščen, ker se je nalezel 
malarije in ker je faš. ob razglasitvi cesarstva 
izkazal tako milost številnim kaznjencem. Na 
njegovo prošnjo ga je nadškof Margotti poslal 
za žup. uprav, v Zgonik. 10. sept. 1940 so ga 
spet aretirali in poslali na priprošnjo nadškofa 
v enoletno internacijo Chiusano San Domenico 
(Avellino), kjer je ostal do 5. avg. 1941, toda 
že 4. jun. 1942 je moral v zapore Coroneo v 
Trstu in na Montuzzo (pri kapucinih), kjer so 
ga strašno mučili. Fo enem mesecu je sledila 
tretja internacija v Ferriere (Piacenza), kjer je 
ostal do 8. sept. 1943. Pod nemško okupacijo 
je živel več ali manj prikrito, 21. sept. 1944 
je postal žup. upr. v Podsabotinu, od 12. jul. 
1945 pa župnik, katehet in nekaj časa tudi 
prof. v Nabrežini, kjer je živel 31 let. Tu je 
obnovil c. sv. Roka. Zaradi zrahljanega zdravja 
je zaprosil za upokojitev in živel nekaj časa v 
Jamljah in nato v slolniškem domu v Gor. do 
smrti. Bil je izrazita in pokončna osebnost, 
zvest duhovniškemu stanu in narodu; znanci 
in farani se ga spominjajo kot dobrega človeka, 
vedre in odprte narave. 

Prim,: NadškAGor.; arh. msgr. R. Klinca; 
Isti, Prim, duhov. 130; PDk 6. maja 1982; KatG 
13. maja 1982 s si.; KolGMD 1983, 121-22 s si. 

Sirk 

REJEC Albert (Berti), narodnoobrambni delavec 
in publicist, r. 6. apr. 1899 v Tolminu, u. 27. 
okt. 1976 v Lj. Oče Ivan, Liščarjev s Kneze, ko- 
vač, mati Marija Rejec z Grahovega ob Baci. 
Osn. š. v Tolminu, slov. gimn. v Gor. do izbruha 
prve svet. vojne, nato kot begunec na škofijski 
klas. gimn. v Šentvidu nad Lj., kjer je 1918 z 
odliko maturiral. Zaradi telesne šibkosti po stra- 
danju v begunstvu ni bil vojak v prvi svet. 
vojni. Oče u. kot vojak 1917. R. je bil od 1919-22 
tolmač na it. podprefekturi v Tolminu, nato. 
tolmač na drž. svelu (Consiglio di Stato), naj- 
višjem upr. sodišču v Rimu za slov. in nem. 
jezik, obenem je bil vpisan na Pravni fak. v 
Padovi in nato v Rimu. Sodeloval je v pouličnih 
bojih proti faš. legijam ob pohodu na Rim in 
po 28. okt. 1922 izgubil službo. Nato je še vse 
leto 1923 s prihranki in inštrukcijami živel v 
Rimu, dopisoval v E in bil v stikih s slov. drž. 
poslancema V. Sčekom in dr. J. Wilfanom ter s 
hrv. drž. poslancem dr. U. Stangerjem. Zbolel 
je za tuberkulozo, se 1924 vrnil v Tolmin in med 
boleznijo študiral jezike. Dr. J. Wilfan mu je v 
začetku 1925 poveril mesto tajn. polit, društva 
E za gor. pokrajino, ki ga je opravljal do dec. 
1928 ter urejal gor. stran E in Novic, skupaj s 
F. Bevkom GorM. Ker je bilo polit, organizi- 
ranje izven faš. stranke po 1925 onemogočeno, 
je R. z Z. Jelinčičem (PSBL I, 583-84), tajn. ZPD 
v Gor., skrbel za delovanje PD, dij. in stud. 
organizacij, prirejal predavanja, prireditve in 
skupinske kult. izlete v naravo izven nadzor- 
stva faš. polic, organov. R. in Jelinčič sta or- 
ganizirala poleti 1925 enotedenski tajni dij. te- 
čaj v vasi Krn z nad sto udeleženci. Zaradi 
ovadbe je prišla z zamudo dveh dni v vas Krn 
večja skupina karabinjerjev, ki so preiskovali 
hiše,  skednje  in  hleve.   Naslednji  dve  poletji, 
1926 in 1927, sta organizirala tak tečaj na Laznah 
pri Lokvah, nato 1928 v Cvetrežu na Banjški 
planoti. Tu je R. prvič srečal D. Zelena (gl. 
čl.), ki je z I. Grahorjem (PSBL I, 470-72) prišel 
iz Lj. R. in Jelinčič sta po ukinitvi slov. šol 
1925 organizirala širokopotezno razdeljevanje abc 
Prvih korakov in tajni pouk slov. jezika. Faš. 
so plenili Prve korake otrokom v šoli, na poti v 
š. in doma. R. in Jelinčič sta po prepovedi PD 
1927 priredila s sodelavci številne izlete v hribe 
in gozdove s predavanji. R. je poleti 1927 pre- 
daval na Kotlu izletnikom iz Baške grape, 11. 
sept. 1927 na Ligu udeležencem zborovanja vseh 
PD Brd, jun. 1928 sta R. in Jelinčič vodila izlet 
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PD z Vipavskega na Golake. Poleti 1927 sta Sr. 
Logar (PSBL II, 293) in L. Valentinčič (gl. čl.) 
vodila zborovanje mladine nad Levpo pri Avčah. 
PD s Kobariškega z okrog sto udeleženci so 
zborovala poleti 1928 na planini Kuhinja pod 
Krnom. Več izletov s predavanji je bilo v Be- 
nečijo, na Kobiljo glavo, na Krn, na Trstelj, 
Fajtji hrib, Kucclj, Trnovski gozd itd. Ker je 
faši hudo oviral in 1928 ukinil zadnje slov. in 
hrv. organizacije in niso mogle več na nobenem 
področju delovati, so bili Slov. pognani v ile- 
galno dejavnost. Zlasti mladina je bila aktivna. 
4. sept. 1928 je bil ukinjen tudi dnevnik E za- 
radi dveh R-evih člankov (pogreb dekana Rojca 
v Tolminu in dvovrstično poročilo, da je knegi- 
nja Aosta obiskala cirkus v Gor.). Že 1925 je 
skupina nar. zavednih ljudi na Tržaškem (F. 
Peric - ur. E, A. Grbec - odg. ur. E, J. Gabršček - 
tajfi. PDE) ustanovila tajno organizacijo TIGR 
(Trst, Istra, Gorica, Reka). To ime se sprva ni 
prijelo, ker niso gledali na formalno stran in 
se je govorilo samo o »organizaciji«, delno pa 
tudi zato, ker so se prej razšli, preden so začeli 
res delovati. R. je z Jelinčičem jan. 1927 priredil 
polit, tečaj članov PD v Gor. za ileg. dejavnost, 
poleti 1927 pa je bil ustanovljen tajni odbor za 
gor. pokrajino s člani A. Rejec, Z. Jelinčič, A. 
Sfiligoj in dr. J. Gruden. R. in Jelinčič sta pred 
tem pozimi 1926-27 organizirala tajni kanal Bo- 
hinj-Baška grapa-Gor., nato pred koncem 1927 
drugi tajni kanal Bohinj-Zabčc pri Tolminu. Po 
obeh je prihajalo mnogo knjig in slov. ter it. 
antifaš. literature, ki so jo dobivale nastaja- 
joče tajne celice po vaseh Baške grape, Soške 
in Vipav. dol., Brd itd. R. je medtem z Jelin- 
čičem napisal 2 štev. lista Borba, ki je bila 
natisnjena v Trstu. 31. avg. 1927 so se sestali na 
Nanosu R. in Jelinčič za Gor., D. Sardoč (gl. 
čl.), J. Dekleva (PSBL I, 264-65), A. Savli (gl. čl.) 
za Trst, J. Vadnjal (gl. čl.) za Pivko, da se do- 
menijo o osnovnih nalogah organizacije in da 
koordinirajo ileg. dejavnost po vsej Jul. kra- 
jini. Sprejeli so naslednje sklepe: organizacija 
je tajna in mora deIo\ati skrajno konspirativno; 
osnujejo naj se trojke in samo njen načelnik 
naj vzdržuje zvezo z določenim članom druge 
trojke; demonstrativno naj se nastopa proti 
poitalijančevanju slov. otrok v it. šolah s poži- 
gom šol in otr. vrtcev v več krajih hkrati in 
izdajo naj se učbeniki za pouk slov. v slov. dru- 
žinah; izdaja naj se tudi tajno glasilo organiza- 
cije, ki naj se razpečava z mrežo poverjenikov 

v vsaki vasi; vzdržujejo naj se zveze s somišlje- 
niki v Jsli in organizirajo vodniki za ileg. pre- 
hode preko meje; vzdržujejo naj se stiki s slov. 
primor. polit, in gospodar, izseljenci in čimbolj 
naj se omeji izseljevanje. Z R. so poleg Jelinčiča 
v Gor. aktivno sodelovali zlasti T. Majnik, S. 
Logar, T. Rutar, D. Baje, Zmago Krasna, F. 
Obidova, Rado Humar, Hilarij in Sonja Fran- 
češkin, Albin Valentinčič, I. Leban in drugi (gl. 
članke o njih v PSBL). Zlasti študentje med 
njimi so hodili po Gor. in Goriški za prosveto, 
za E, za TIGRa in od široke mreže zaupnikov 
in drugih ljudi vse izvedeli, tako da je bilo vod- 
stvo zelo dobro informirano. R. je imel na kve- 
sturi zaupnika it. antifašista, ki ga je pogosto 
vnaprej obveščal o ukrepih policije in marsika- 
tero zadevo spravil v predal. Enako ga je ob- 
veščal tudi Alojz Čeme z Vogrskega, ki je bil 
pri kvesturi. Tako je omogočil marsikak pobeg 
in preprečil marsikako aretacijo. - Imel je zvezo 
z jsl. konzulatom v Trstu, z obmejnim komisa- 
riatom na Jesenicah (T. Batagelj, PSBL I, 45), 
z Jugosl. Matico v Lj. Čeprav je bil R. liberalec, 
je imel dobre osebne stike tudi z duhovniki, 
ki so javno delali, zlasti je cenil politika V. 
Sčeka in poznal sploh vse javne delavce na Gor. 
Dec. 1928 je policija odkrila tajni kanal v Baski 
grapi in aretirala kurirja Fr. Droleta iz Porezna, 
Fr. Goloba z Grahovega, Ign. Šturma s Kneze 
in Ang. Torkarja iz Podbrda. R. se je aretaciji 
umaknil v Renče, nato v Biljano, Hum in Pod- 
sabotin. Policija je izdala tiralico, razpisala nanj 
visoko nagrado ter ga vztrajno in z vedno več- 
jim aparatom iskala. V Gor. so zaprli brata 
Maksa in T. Majnika. R. je po sklepu gor. taj- 
nega odbora - eksekutivc konec febr. 1929 v naj- 
hujši zimi v spremstvu vodiča Jer. Luznika 
(PSBL II, 317-18) pri Rodici prečkal bohinjske 
hribe in se 1. mar. pojavil na lj. ulicah, da so 
ga videli it. ovaduhi, nakar so prenehale are- 
tacije in kroženje polic, avtomobilov po Gor. 
R. je v Jsli poživil dejavnost TIGRa in ustano- 
vil tajni odbor, katerega člani so bili R., D. 
Zelen in T. Cernač, kasneje tudi J. Godnič. 
F. Kravanja na Jesenicah je bil v tesnih stikih 
z njimi od 1935 naprej (gl. članke). Zelen je 
prevzel gverilsko stran, Cernač in Godnič sta 
bila izredno spretna kurirja. Na Zelenovcm do- 
mu v Lj. so razmnoževali na ciklostilu v naj- 
večji tajnosti samo za Prim. 11 let list Svobodo, 
vmes ponovno nekaj številk Borbe 1934, Ljudske 
fronte 1935 in Strale ob Soči 1936, ki jih je 
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pretežno pisal R. sam. Svoboda je bila po vse- 
bini nad strankarskimi razprtijami med grupa- 
cijami prim, emigrantov in tudi ni bila pod 
vplivom struj polit, in strankarskega življenja 
v Jsli. Pri razmnoževanju so pomagali še S. 
Lenar-Božič, A. Laharnar in Zvon. Lasič (gl. 
članke). Kurirji so le liste in drugo liter, sami 
ali v družbi priložnostnih pomočnikov sproti 
odnašali po ustaljenih poteh preko zastražene 
meje na Prim. R. se ni smel naseliti v Lj., am- 
pak v Bgdu, od koder je stalno hodil v Sjo in 
ilegalno čez mejo. - R. je takoj po prihodu v 
Lj. organiziral tiskanje ogromne količine letakov 
proti udeležbi prim. Slov. na faš. volitvah 24. 
mar. 1929. Letaki so bili v noči pred volitvami 
natrošeni ali podtaknjeni vsaki družini v vseh 
naseljih, razen v Istri, ker je bil uničen tisti 
del letakov, ki jih je poseben kurir prinesel na 
jsl. konzulat v Trst. - R. je preko komunista I. 
Regenta (gl. čl.), ki je že pred njim prebežal v 
Jslo in dobival na naslov Jugosl. Matice v Lj. 
it. antifaš. liter, iz Pariza, vzpostavil in gojil 
zveze z it. antifašisti, zlasti s krogom Carla 
Rossellija (kasnejše gibanje Giustizia e Libertà) 
in Lussujem, ki so mu bili najbližji, ker so ter- 
jali direktno fizično borbo proti faš. režimu s 
sabotažami in podobnimi akcijami, medtem ko 
so stare stranke socialisti, republikanci, liberalci, 
demokrati in komunisti tiskali liste in apelirali 
na it. množice v imenu demokracije, socialistič- 
nih idej in svobode. Rossellijevi skupini so ti- 
grovci pomagali s pošiljkami eksploziva iz it. 
vojnih kavern v bližini Volčanskih Rut. It. anti- 
faš. so upali, da jim bo s pomočjo njihovih 
ileg. grup mogoče organizirati splošen upor pro- 
ti faš. režimu. Obrnili so se na R., da bi TIGR 
vezal faš. sile v vzh. delu sev. It., a oni bi or- 
ganizirali upor zahodno od Tilmenta. Ker pa se- 
veda niso obstajali objektivni pogoji za revol. 
akcijo v It., ker faš. režim ni bil v razkroju 
(zaradi izgubljene vojne ali notranjih družbenih 
nasprotij), se je vsa široko zamišljena akcija 
teh antifaš. v bistvu omejila samo na posamezne 
akcije njihovih aktivistov, a ljudstvo se pred or- 
ganiziranimi, do zob oboroženimi faš. legijami 
ni upalo ganiti. Vse akcije TIGRa niso nič za- 
legle, ker ni bilo odziva v It. in se je ves polic, 
aparat vrgel na likvidiranje narodnoobrambnega 
vrenja med slov. in hrv. mladino v Jul. krajini 
(1. trž. proces). - S poznavanjem ileg. prehodov 
na mejah in z zvezami, ki so jih imeli tigrovci 
med prim, uslužbenci v obmejnih komisariatih 

in po železniških upravah, so omogočili slov- 
ili ital. antifaš. ilej. prehode čez jsl.-it. mejo 
in s ponarejenimi dokumenti v dežele zah. Ev- 
rope. - V letih 1929-30 je organizacija izvajala 
vrsto akcij v sodelovanju s trž. bazoviško sku- 
pino in s posameznimi skupinami posebno na 
notranjskem Krasu in v slov. Istri. Aktivistični 
dei je napadal tiste faš. institucije, ki so imele 
najbolj raznarodovalni značaj, tako npr. sedeže 
Dopolavora, it. otr. vrtce in šole. - Po grenki iz- 
kušnji bazoviških ustrelitev so bile v organiza- 
ciji izvršene korenite reforme. Iz prvotno mla- 
dinske organizacije so postali vsenarodna. Po 1930 
pa do začetka svet. vojne 1939 so prenehali iz- 
vajati direktne atentate, prave teroristične ak- 
cije, razen manjših sabotaž in naključnih srečanj 
s faš. obmejnimi miličniki ali pa s polic, agenti 
v zasledovanju tigrovskih trojk. V tem času 
jim je šlo predvsem za to, da se s sestanki 
preko meje, z listi in knjigami, ki so jih ku- 
rirji v velikih množinah stalno prenašali na 
Prim., ohrani in krepi v ljudstvu zavest narodne 
identitete, da čuti, da jé v njegovi sredini pri- 
sotna tajna organizacija, ki deluje v duhu nje- 
govih upanj in hotenj, ga brani in po potrebi 
maščuje. - Skupno so sicer večkrat tehtali mož- 
nost atentata na Mussolinija, najbolj resno 1938 
ob Mussolinijevcm obisku v Kobaridu (Fr. Kavs, 
PSBL II, 30-31); a do uresničitve ni nikdar pri- 
šlo. Po R-cvcm prizadevanju so prim, rojaki, 
oficirji v jsl. vojski (med njimi VI. Gradnik, 
PSBL I, 470), sodelovali v TIGRu in iz Makedo- 
nije iz skladišč orožja iz prve svet. vojne v 
kovčkih spravljali v Bgd orožje in strelivo. Po- 
leti 1934 je približno 30 tigrovcev skrivaj pre- 
neslo čez mejo večjo količino orožja in streliva, 
ki so ga I. Vadnjal, F. Sluga, J. Semec (gl. član- 
ke) in Jakob Dolenc skrili po kraških jamah v 
bunkerje pod Kožljakom nad Žejami. Po do- 
govoru D. Zelen-P. Tomažič so okr. 100 kg tega 
orožja kasneje izročili trž. sekciji KPI. Ko je 
1929 iz Trsta prebežal v Jslo odvetnik dr. I. M. 
Cok (PSBL I, 24546), je dosegel od oblasti, da 
so mu dovolile ustanoviti v Bgdu osrednjo or- 
ganizacijo jsl. emigrantov iz Jul. krajine, ki naj 
bi skrbela za emigrante in seznanjala javnost 
s krivicami, ki se gode slov. in hrv. manjšini v 
II. R. je pod ileg. imenom Anton Mladen pre- 
vzel posle generalnega tajn. te organizacije in 
tako kril svoje ileg. dejavnosti pri TIGRu. Med- 
nar. javnost je skušal seznaniti z genocidnim 
stanjem slov. in hrv. manjšine. Po nekaj pred- 
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hodnih sestankih v Innsbracku in Zürichu je 
jul. 1936 osebno z Zelenom v Parizu (3. pod- 
pisnik J. Godnič) s podpisom akcijskega pakta 
med TIGRom in KPI dosegel prvo mednar. pri- 
znanje slov. in hrv. manjšine v It. Ta pakt je 
predvideval pravico samoodločbe slovan. manj- 
šin v Jul. krajini v primeru, da pride KPI na 
oblast. Drug tak mednar. uspeh je bil sestanek 
L. Čermelja (PSBL I, 225-29) z balkanskim odb. 
angl. spodnje zbornice 1937. - Zadnja leta pred 
drugo svet. vojno je R. iskal zaveznikov pri 
vseh nasprotnikih faš. It. in nacistične Nem. 
Tako je navezal stike z begunci iz Nem., Av- 
strije in od Hitlerja zasedenih dežel in z angl. 
Intelligence Serviceom. Od Angl. je dobival eks- 
ploziv (ne orožja, ker so rekli, da ga nimajo) 
in priprave za rušenje železniških prog. Iz Bgda 
so to tovorili v Lj. in naprej čez it. in avstr. 
mejo. TIGR je preko Kravanje na Jesenicah za- 
lagal z orožjem koroške antifaš. v Avstr. (glavni 
Alojz Knez). R. je sestavil razne memorandume 
in tekste interpelacij za angl. parlament, da bi 
se takrat, ko je bila Angl. izolirana in v naj- 
večjih težavah, izdala od strani angl. vlade kaka 
obvezujoča izjava glede jsl. manjšin v Jul. kra- 
jini. Pogajanja so se vlekla. TIGR je skrbno 
pazil, da ne izvrši na jsl. ozemlju kakega sabo- 
tažnega dejanja proti Nemcem ali It., kar bi 
povzročilo takratnim jsl. vladam težave s strani 
osi in jih predčasno povleklo v vojno. Ko so Nem. 
in It. prišli na sled sabotažnim akcijam v Avstr. 
in It., so zahtevali s posebno noto od Cvetković- 
Mačkove vlade, da izročijo R. kot it. držav- 
ljana It. Jsl. vlada je izdala tiralico proti njemu 
in razpisala nagrado 25.000 din na njegovo gla- 
vo. Od jun. 1940 do 27. mar. 1941 je živel ileg. 
v Bgdu. 5. apr. 1941 je imel zadnji sestanek z 
angl. vojaškim atašejem v Bgdu, ko so Angl. v 
naglici zapuščali Bgd. Pozvali so R., naj se jim 
pridruži, kar je ta odbil. 10. apr. se je pred 
prihajajočimi Nemci umaknil iz Bgda proti Bo- 
sni zbirat prostovoljce za nadaljevanje boja, a 
je prišel le do Lajkovca v Srbiji, kjer so mu 
nem. tankovske enote presekale pot. Skrivaj se 
je vrnil v Bgd, kjer se je skrival po raznih 
stanovanjih. Konec okt. 1941 je Gestapo zasumila, 
da se skriva v Bgdu. Zaradi hitrega obvestila 
Toma Tollazzija, da so njegovi prijatelji F. Do- 
minko (PSBL I, 311), Desan, sin A. Batagclja 
(PSBL I, 45), in Eia Potočnik aretirani, mu je 
uspelo zbežati v začetku nov. iz Bgda. Preko 
Varvarina, kjer so mu odvzeli ponarejeno legi- 

timacijo, Kruševca in Stalaća se je ustavil v 
Nišu. Po posredovanju prim, prijateljev mu je 
tolmačica za nem. jezik Mara Tomše preskr- 
bela legitimacijo na ime Ciril Hrast, begunec 
iz Štajerske, ki mu je omogočila nadaljnjo eksi- 
stenco. Ker so ga Nemci iskali in po Nišu obe- 
šali ljudi, je po nekaj mesecih zbežal v hribov- 
ski kosanički srez, v Kuršumlijo, ker je računal, 
da ga tam nihče ne bo spoznal. Bil je povezan 
s part, in od časa do časa zbežal v hribe, kadar 
je postalo v Kuršumliji prenevarno. 1944 je 
vstopil v novoformirani kosanički part, odred. 
Po osvoboditvi Bgda se je pod svojim pravim 
imenom prijavil kot borec v slov. bataljon prve 
krajiške brigade, nato je bil šef propagande v it. 
brigadi »Italija« na sremski fronti. Konec jan. 
1945 je bil aretiran, zaprt v Glavnjači in kasneje 
v neki vili na Dedinj u, vsega skupaj tri mesece. 
I. Regent mu je rešil življenje, ko je potrdil, 
da je 1936 sklenil s KPI pakt. - Od nov. 1945 
do jul. 1948 je bil zaposlen kot tolmač za tuje 
časnikarje pri tiskovnem uradu pri predsedstvu 
vlade SRS. 1948 je dosegel premestitev na In- 
štitut za narodnostna vprašanja pri U v Lj. na 
prim, oddelek, kjer se je predvsem ukvarjal z 
Benečijo. 1959 je bil hkrati z dr. L. čermeljem 
na silo upokojen. Po upokojitvi je še več pisal, 
zlasti v zamejske slov. liste in publikacije. Bil 
je redni sodelavec PDka z dopisi iz Benečije, 
Gosp z dopisi iz Lj.; zlasti pomembno je bilo 
njegovo svetovalstvo in sodelovanje z ur. Mata- 
jurja Vojmirom Tedoldijem; stalen in plodovit 
sodelavec je bil pri Trinkovem koledarju. Z re- 
ferati o Benečiji in Reziji na Inštitutu za na- 
rodnostna vprašanja, s publicistično dejavnostjo, 
s predavanji in vodenjem izletov v dobi, ko se 
v osrednji Sji še ni pisalo o njih, je odločilno 
pripomogel k osveščanju o prisotnosti teh dveh 
pokrajin v slov. narodnem prostoru. - Kar je R. 
pisal pred vojno v ileg. liste, je vse izgubljeno. 
Arhiv TIGRa z enim izvodom vsega, kar so ti- 
skali, so tik pred vojno zakopali v železnem 
zaboju na vrtu Kosovelove ulice 11 v Lj. Po 
vojni ga je notr. uprava izkopala in je izginil. 
Andrej Vovko je v ZC 1978, 32, 14447 objavil 
R-cvo nepopolno bibliografijo tega, kar je izšlo 
po letu 1950 do njegove smrti. Obsega okr. 140 
enot in ne zajema vsega. Nekaj R-evih pomemb- 
nejših del: Bibliografija slov. zgodovine (Publi- 
kacije iz let 1945-50); Bibliografija o prim, pro- 
blemu, ZC 5, 1951, 506-12; Tolminska med dvema 
vojnama, TolmZb 1956, 31-37; TIGR, Borec 1957, 
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463-64; Industrializacija na slov. narodnostnem 
ozemlju pod it. upravo, Gospodarski koledar 
1958, 20-25; Bibliografija o problemih obmejnih 
pokrajin ob jsl-it. meji 1951-1958, ciklostil, 1959; 
Komu Trst?, 1953, brošura, izšla tudi v angl., 
franc, in esperantu; Pred 50 leti v Gorici, JKol 
1960, 157-63; Prvi slov. gor. list, JKol 1961, 174-77; 
Popotni vtisi ruskega profesorja, JKol 1961, 178- 
84; Leti 1914 in 1915 na Goriškem - na prelomu 
iz mirnega v nemirno obdobje, JKol 1962, 127- 
33; Stare in nove pravde Kanalske doline za slut- 
nostne pravice, JKol 1964, 14249; Rezija, domače 
krbi, JKol 1965, 199-204; skupaj z Z. Jelinčičem: 
»Adrija« na Goriškem pred in po prvi svet. vojni, 
JKol 1965, 164-76; Zgod. perspektive na leto 1866, 
PDk 22.-26. okt. 1966; Neumrljivost slovenščine 
v Beneški Sloveniji, Zaliv 1966, 72-84; Sto let Be- 
neške Slovenije v zdrulcni Italiji, JKol 1966, 72- 
84; Dolina pod Višarjami, KMD 1966, 97-102; V 
Zgod. senci starogorskega obzidja, JKol 1967, 
137-51; Nasledki emigracije v Beneški Sloveniji 
v šestdesetih letih tega stoletja, JKol 1968, 87- 
106; Protikoncilske tendence proti rabi sloven- 
skega narečja vernikov v videmski pokrajini, 
JKol 1969, 127-42; Stara gora - bolja pot zahod- 
nih Slovencev, KMD 1969, 110-13; Kako je v Go- 
spodovem letu 1970 v Beneški Sloveniji?, TKol 
1970, 42-57; Jožef Marchet furlanski duhovnik in 
ljubitelj Slovencev, KolGMD 1970, 51-55; Dr. Uliks 
Stanger, poslanec slovensko-hrvaške koalicije v 
Italiji, JKol 1971, 187-93; Zgodbe slovenskih po- 
soških duhovnikov v Italiji med prvo svet. vojno, 
KolGMD 1971, 96-119; Demografski premiki v šir- 
šem obmejnem pasu zahodne Slovenije in delele 
Furlanije-Julijske krajine v polstoletju 1910 do 
1961, JKol 1972, 154-64; Duh preporoda v razse- 
ljeni Beneški Sloveniji, KolGMD 1972, 107-11; Kje 
v svetu iivijo Beneški Slovenci?, TKol 1972, 43- 
49; Dva majhna sosednja naroda, PiC 1973, 88-94; 
Cerkev v slov. zamejstvu, KolGMD 1973, 129-35; 
Cermeljevo delo in vloga v novejši zgodovini za- 
hodnih Slovencev, JKol 1974, 142-53; Bolo Mila- 
novic v borbi za narodne pravice, KolGMD 1975, 
118-22; Tisočletno poslanstvo slov. duhovnikov v 
Beneški Sloveniji, KMD 1975, 133-39; Kobariški 
preboj, JKol 1977, 231-36; Baski in Slovenci, 
KolGMD 1977, 37-40. - Gibanje TIGR je bilo mno- 
žično narodnoobrambno nestrankarsko gibanje 
in je višek duhovnega in moralnega vzpona 
Prim, človeka v samoobrambi za narodno in 
osebno čast ter obstoj; množično, ker je zaje- 
malo vse plasti prebivalstva (gl. sezname obto- 

žencev 1. in 2. tržaškega procesa). Nastalo je 
samoniklo na Prim, kot splošen odpor zoper 
razglašeno namero faš. oblasti, da izpelje na- 
silno asimilacijo do končnega izničenja vsega 
slovanskega v Jul. krajini. R. je bil idcator in 
soustanovitelj tega gibanja in mu je dal pro- 
gramsko vsebino in skupaj z Zelenom organiza- 
cijsko obliko in načine polit, in akcijskega delo- 
vanja. Znal je v osebi intelektualca spojiti kot 
duhovni vodja TIGR zamotano moralo smotr- 
nega nasilja z abstraktno polit, koncepcijo. Nau- 
čil se je široko misliti, svetovno, kako je treba 
manjšinsko vprašanje polit, postaviti. Bgd je 
bila dobra šola za diplomate. Bil je konkreten, 
trezen in realen, s čustvi v glavi, človek akcije, 
samodiscipliniran. Kot tipičen ilegalec ni govoril 
o svojem delu. Zato je še mnogo neraziskanega 
v njegovem delovanju. R. je bil v snovanjih 
sam, sam v odgovornosti, sam sebi kritik. Nje- 
govo bistvo, tako izrazito uglašeno s čustvom in 
razumom prim, ljudstva, ga je usposabljalo za 
vodenje upora z orožjem in politiko. Od tod 
njegov karizmatični vpliv na prim, ljudi, ki jih 
je znal usmeriti povsem svobodno v skupno ak- 
cijo. Užival je popolno zaupanje in predanost 
svojih sodelavcev in terenskih aktivistov. V času 
svojega ileg. delovanja je izničil svoje osebno 
življenje v prepričanju, da ne bo preživel. Bil je 
ves v službi svojega gibanja, ki je angažiralo vse 
njegove sposobnosti. Zato je naivno misliti, da 
je s svojimi akcijami služil komur koli drugemu 
kot s\ojemu gibanju. 

Prim: O A. Rejcu in TIGRu - razgovori z A. 
Rejcem, s T. Rutarjem, J. Godničem in F. Do- 
minkom; SBL III, 75; Z. Jelinčič, Ob 30-letnici 
strelov v Bazovici, JKol 1960, 45-54 in 1961, 57- 
63; V. Spanger, Bazoviški spomenik, 1965; I. Re- 
gent, Spomini, 1967; C. Zupane, 70 let Alberta 
Rejca, Sreč 1969, 4, 59-63; M. Kacin-Wohinz, Ap- 
punti sul movimento antifascista sloveno della 
Venezia Giulia. Documenti. Quaderni, voi. II, 
Centro di ricerche storiche Rovigno 1972, 383- 
450; T. Rutar, Kratek pregled delovanja ilegalne 
organizacije TIGR na Tolminskem 1927-1940, 
TolmZb 1975, 315-61; S. Fatur, Pivka med obema 
vojnama, Ljudje in kraji ob Pivki, 1975, 208-45; 
pojasnilo A. Rejca o TIGRU in pismo J. Vilfana 
6. in 8. maja 1976 v PDk; nekrologi ob Rejčevi 
smrti: J. Koren v PDk 29. okt. 1976, KatG 4. 
nov. 1976, NL 4. nov. 1976, L. Berce v Gosp 5. 
nov. 1976, T. Rutar v PrimN 5. nov. 1976, F. Do- 
minko v Delu 16. nov. 1976, I. Predan v NMat 
15. nov. 1976, S. Martelanc v M(Trst) 1976; J. 
Koren v JKol 1977, 83-84; J. Kragclj v KMD 1978, 
127-28; D. Sepič v Istri 1977, 2/3, 155-58; Ferenc, 
Tiger, pass.;  M. Kacin-Wohinz, Ljudskofrontno 
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povezovanje Slovencev v It., v zborniku ob 40- 
letnici ustanovnega kongresa KPS, 1977, 135-54; 
S. Pahor, Rojan skozi čas, Trst 1978, 52-56; S. 
Tuta, Odločilni nastop prim, mladine v letih 
1926-27, Zaliv 1979, 1/2, 23-33; T. Rejec, pismo 
uredniku Zaliva, Zaliv 1979, 3/4, 315-18; A. Zidar, 
Spomini na organizacijo TIGR, TV-15 6., 13., 20., 
27. sept. 1979; V. Ccligoj, Narodno-rcvolucionarna 
organizacija TIGR na Pivškem v letih 1927-1930, 
Sreč 1980, 21/22, 173-79; T. Rutar, Zmotne trditve 
o TIGRu, Sreč 1982, 32/33, 14044; C. Zupane, Re- 
volucionarni boj prim, komunista St. Vilharja, 
Sreč 1982, 35, 307; F. Klopčič. Ne obeliti in ne 
očrniti preteklosti!. Sreč 1982, 35, 307; M. Kacin- 
VVohinz, O paktu med KPI in narodnoosvobodil- 
nim gibanjem v Jul. krajini, Sreč 1982, 36, 386-87; 
M. Kacin-VVohinz, Iz arhiva KPI o akcijskem 
paktu med KPI in narodno-revolucionarnim gi- 
banjem Slovencev in Hrvatov Jul. krajine dec. 
1935 - mar. 1936, v GorZb 1982, 9, 109-22; A. Zidar, 
Resnica o TIGRu, PrimN 11. jun. 1982; D. Sar- 
doč. Tigrova sled, 1983; B. Stih, recenzija Sardo- 
čeve knjige, Borec 1984, 10, 016-17; B. Skobrne, 
Je zdaj to zgod. resnica?, Borec 1984, 10, 627-32; 
A. Zidar, Resnica o TIGRu, Bistriški zapisi 1984, 
58-64; T. Rutar, Krivične trditve o vodstvu TIGR, 
Bistriški zapisi 1984, 2, 71-103; B. Marušič, Prof. 
dr. Fr. Dominko, strokovnjak za astronomijo (raz- 
govor z njim), Sreč 1984, 48, 181-86; J. Humar, 
Razgovor z Andr. Savlijem o nastanku organiza- 
cije TIGR, Sreč 1984, 49, 256-58; A. Sfiligoj, Boj 
Slovencev pod fašizmom za narodne pravice, 
1984; Ob odkritju spominske plošče Rejcu 29. 
sept, 1985 v Tolminu: L. Berce, Spominu Alb. 
Rejca, Gosp 4. okt. 1985; KatG 3. okt. 1985; B. 
Marušič, Prim, vedno v ospredju Rejčevega za- 
nimanja (iz govora Branka Marušiča ob odkritju 
plošče v Tolminu), PDk 5. okt. 1985; Fr. Do- 
minko, Organiziran odpor se je začel na Nanosu 
(iz govora Fr. Dominka ob odkritju plošče v 
Tolminu), NRazgl 27. dec. 1985; V. Spanger, Ba- 
zoviški spomenik, ponat. z uvodom B. Pahorja, 
Trst 1986; Al. Zidar, Doživetja tigrovca partizana, 
ZTT-Lipa Koper 1987. Tatjana Rejec 

REJEC Ivan, duhovnik, učitelj, jezikoslovec, r. 
16. avg. 1838 v Sebreljah (Cerkno), u. 29. sept. 
1880 v Doberdobu. Oče Andrej, kmet, mati Ur- 
šula Lapanja, gospodinja. Študiral je v Gorici 
in bil tu posvečen v duhovnika 21. sept. 1863. 
Takoj je odšel v Steverjan kot kpl. in šolski 
učitelj (Cooperator et Scholae magister). 1865 je 
bil premeščen v Devin kot kpl. in šol. učitelj. V 
Devinu je tedaj delovala slov. šola z dvema razr. 
in vanjo so zahajali tudi otroci iz Stivana, Me- 
djevasi, Jamelj in iz kakega drugega zaselka. 
Zato je bilo kar 105 šoloobveznih otrok, toda 
samo 47 otrok (26 dečkov dn 21 deklic) je redno 
obiskovalo pouk (leta 1865). Šola ni bila obvezna 
in obiskovali so jo večinoma otroci premožnej- 
ših družin. Sola je imela eno samo učilnico in 

starši otrok so dajali duhovniku nekaj denarja 
za njegov trud. V tem šolskem letu so obisko- 
vali šolo otroci od 6 do 12 let, občasno pa je R. 
poučeval tudi fante in dekleta od 12 do 15 let. 
V Devinu je prišel R. v stik z redkimi ital. ver- 
niki, predvsem na gradu, in tedaj je najbrž iz- 
boljšal in razširil knjigo Jožefa Premruja: Nuova 
raccolta di dialoghi italiani, tedeschi e sloveni - 
Neue Sammlung... - Nova nabéra laških, nem- 
ških in slov. pogovorov (Gor. 1850 in 1865). R. je 
tretji natis, ki je izšel po njegovi smrti, očitno 
izboljšal in razširil (Terza edizione. Sensibilmen- 
te migliorata ed aumentata dal Sacerdote G. Re- 
jec). Zamenjal je tudi naslov dn vrstni red: 
Laški, Nemški in Slovenski pogovori • Italieni- 
sche... Dialoghi Italiani, Tedeschi e Sloveni. Tret- 
ja izdaja je izšla v Gor. 1882, nato pa še 1892, 
1900, 1905, 1910. P. je odšel 1868 za vikarja v 
Stomaž na Vipavsko. Zbolel je za rakom, stopil 
jun. 1880 v pokoj, se umaknil v Doberdob, kjer 
je po nekaj mesecih umrl, star komaj 42 let. 

Prim.: Mons. R. Klinec - sporočilo 15. dec. 1971; 
M. Jevnikar, Le grammatiche della lingua slo- 
vena per gli italiani attraverso i secoli. Il Mondo 
slavo, III, Padova 1971, 95-114 in v A. Kacin, 
Grammatica della lingua slovena, Lj.-Trst 1972, 
Prefazione, 5-14; Devin, dom lepe Vide, Trst 1983, 
95-96; žup. urad Sebrelje 17. jul. 1985. 

Jem. 

REJEC Ivan, duhovnik, prevajalec, kulturni de- 
lavec, r. v Sebreljah 11. sept. 1878 (v SBL zgre- 
šeno), u. v Zaloščah 2. avg. 1958. Oče Ivan, kmet, 
mati Marija Lapanje. Osn. š. v Sebreljah, gimn. 
v Gor. Stopil v gor. bogosl., posvečen 14. jul. 
1901. Službe: kaplan v Dornbcrku 1901-06, pre- 
fekt v gor. malem semenišču 1906, študijski 
prefekt v gor. bogoslovju 1908, katehet na gor. 
gimn. (1908-09). Zupn. upravitelj v Ajdovščini 1911, 
žpk v Sv. Križu na Vipavskem (od 1914 do 1931). 
Tega leta je bil zaprt in nato obsojen na tri 
leta internacije v Montefusco, Avellino (prestal 
20 mesecev). Pomiloščen je po kratkem bivanju 
na Vogrskem dobil župnijo Opatje selo (1933). 
Leta 1941 je zaprosil za upokojitev in se jun. 
1942 preselil k bratu Antonu v Sebrelje. 1946 je 
prišel v Gor. kot profesor v malem semenišču. 
Po 15. sept. 1947 se je naselil v Zaloščah pri so- 
rodnikih, kjer je tudi umrl in je tam poko- 
pan. - R. je bil ena najbolj markantnih osebno- 
sti med slov. duhovniki med prvo in drugo svet. 
vojno. Veljal je za katoliškega ideologa. »Rejca 
moramo šteti tudi med velike slovenske mislece, 
dasi ni napisal številnih debelih knjig« (KolGMD 
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1959). Vsestransko izobražen je že kot katehet 
na gimn. pred prvo svet. vojno imel največji 
vpliv na dijaško mladino. Polde Kempcrlc je o 
Rejcu katehetu izjavil: »Če sem prišel do pre- 
pričanja, ki sem mu ostal zvest do danes, se 
moram zahvaliti tedanjemu katehetu Ivanu Rej- 
cu. Ta nas je dijake zbiral in nas uvajal v spo- 
znavanje katoliških nazorov« (KatG 1951). Ta vpliv 
si je ohranil tudi kasneje do smrti; v zapletenih 
vprašanjih, narodnih, moralnih, verskih so se 
vedno zatekali po nasvet k R., ki je vedno znal 
dati pravi odgovor. Z mladino je ostal povezan 
posebno v Sv. Križu kot žpk. Tu je ustanovil 
dekliško in fantovsko Mar. družbo in za matere. 
Prav to njegovo delo v okviru Mar. družb je 
bilo glavni razlog za njegovo konfinacijo, četudi 
so na kvesturi navedli drug vzrok, češ da je v 
cerkvi med mašo oviral it. petje. Bil je prvi slov. 
duhovnik, ki ga je kvestura konfinirala. - Pisal 
je razprave s področja sociologije, narodnosti 
in filozofije. V ZbsvP je objavil razprave: Socia- 
lizem in nacionalizem, Boljševizem, Socializacija, 
Kapitalizem in krščanstvo, Socialna jilozofija 
krščanstva. Prvi dve in zadnja tri leta ur. Zbor- 
nika. V JAlm (1924) je objavil članek: Temelji in 
smotri narodnemu delu. - Izhajal je iz Krekove 
socialne šole in spadal v skupino mlajših duhov- 
nikov in laikov, ki so si pred prvo svet. vojno 
prizadevali izvajati smernice slov. katol. shodov. 
V ta namen je bil med pobudniki za ustanovitev 
Katol. tiskovnega društva (KTD) v Gorici 1908 
in postal tajn. prvega odbora. Po vojni je pri- 
stopil h GMD. in bil član knjižnega odbora. Bil 
je tudi v odboru Zbora svečenikov sv. Pavla. V 
aktivno politiko pa se ni mešal. - Prevajalec: 
Že v gimn. letih se je zanimal za jezike, posebno 
slovanske in za franc. Se kot bogoslovec je za 
Gabrščkovo Slovansko knjižnico (1898) prevedel 
iz češč. povest Jana Klecande Na bojišču. Zla- 
sti mu je uspel prevod iz franc, romana Louisa 
Bertranda Sanguis martyrum, ki je izšel pri 
GMD 1925. Prevodu je dodal tudi pisateljev živ- 
ljenjepis in obširne zgod. in osebne pripombe. 
Istega leta je GMD izdala tudi Benkovičcv pre- 
vod iz rušč. pisatelja Danilcvskega. V tej knjigi 
je R. objavil obširno zgod. razpravo Najzname- 
nitejši vrhovi slovanske zgodovine, to so sv. bra- 
ta Ciril in Metod, poljski kralj Jan Sobieski in 
Peter Veliki. Za mladinsko knjigo Kolački (GMD 
1929) je prispeval šest sestavkov o cerkvenem le- 
tu. Podpisan in nepodpisan je sodeloval še v gor. 
publikacijah: Prim, list, Gor. straža, Naš čolnič, 

koledarji GMD, Jadranski almanah. - Osebnost: 
Vsi, ki so R. poznali, pričajo, da je bil izredna 
in svetniška osebnost, učen, dober, predan Cer- 
kvi in svojemu narodu. »Bil je mož nenavadnega 
civilnega poguma: bal se je le Boga in svoje 
vesti. Svoje mnenje je odkrito povedal vsako- 
mur, tudi svojim višjim predstojnikom, ki so 
ga prav zato zelo cenili« (Dr. •. Kacin, KolGMD 
1959). Ob smrti so se poklonili njegovemu spo- 
minu tudi tisti, ki v življenju njegovim načelom 
niso bili naklonjeni, z besedo, da je umrl pra- 
vičnik. Toda ta pravičnik je med zadnjo vojno 
doživel, da so neko noč partizani odpeljali brata 
Antona, kateremu je utegnil dati samo še odve- 
za. Potem je izginil in se ni več vrnil. Za na- 
meček so čez nekaj Časa Nemci bombardirali 
šebreljc in je pogorel tudi njegov dom. Zatekel 
se je v Idrijo in kasneje v Gorico, nazadnje v 
Zalošče, kjer sedaj počiva med svojim ljud- 
stvom, ki ga je tako zelo ljubil in zanj tudi to- 
liko trpel. 

Prim.: Matične knjige; zapiski dr. Klinca; oseb- 
ni spomini; dr. R. klinec, GMD; Isti, Prim, du- 
hovščina pod fašizmom; KatG 1951, 1958; Kol- 
GMD 1959, 152-55 s sliko T. Kralja;- SBL III, 76 
in tam nav. liter.; SLNP 255. 

Hum. 

REJEC Jakob (stara oblika REJIC), duhovnik, 
pesnik, r. 21. jul. 1865 v Sebreljah, u. 4. jul. 1944 
na Ajševici pri Gor. Oče Janez, kmet, mati Ma- 
rija Ana Hvala, gospodinja. V Gor. se je pri- 
pravil na duh. poklic in bil 8. sept. 1890 posve- 
čen; od 1890-93 je bil kpl. v Komnu, od 13. dec. 
1893 do 1911 žpk v Cepovanu. 1911 ga je nadškof 
Scdej imenoval za dekana v Solkanu, kjer je 
ostal do upokojitve 1937. Pod faš. so ga stalno 
preganjali, ovirali pri dušnopastirskih opravilih 
in nadzorovali. 9. jul. 1932 je prefekt Tiengo 
»zahteval od msgr. Sirottija, naj odstavi solkan- 
skega župnika in dekana Jakoba Rejca, ker da je 
protiitalijansko usmerjen. Naslednjo pomlad sta 
prefektura in kvestura ponovili svojo zahtevo in 
ap. administrator je pristal na imenovanje it. 
župnika v Solkanu... Jeseni je prefektura zagro- 
zila s prisilnimi sredstvi, ako dekan Rejec ne za- 
prosi za upokojitev. Revež se je nekaj časa upi- 
ral, pozneje pa ga je pritisk zlomil, da se je 
odpovedal župniji in stopil v pokoj. Umaknil se 
je v svojo hišico na Ajševici« (Klinec, Duhovšči- 
na 112). - 1890 je kot bogoslovec ustanovil z žpk 
Ivanom Kokošarjem (PSBL II, 100-01) v rojstnih 
Sebreljah  kmečko  posojilnico  »Šebreljsko  šte- 
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diljno posojilnico«, prvo tovrstno podjetje na 
Goriškem. - V mladih letih je R. precej pesni- 
koval. Kot bogoslovec je objavljal v V (1887-91), 
DS (1888-89) in Sn (1885-87). Že kot dijak gor. 
Malega semenišča je bil protimahničevsko usmer- 
jen in znanec S. Gregorčiča. Ko je ta 1887 začel 
urejati pesniški del Sn, je bil R. njegov sotrud- 
nik. Kasneje se je le tu pa tam še oglašal v gor. 
časopisju: v V 1889 je objavil opis velikonočnega 
jutra in procesije, v KolGMD 1924 je priobčil 
dve pesmi. Po prvem katol. shodu je sodeloval 
s članki v S. V zapuščini se je ohranil zvezek 
njegovih pesmi. Nekaj R-evih pesmi je uglasbil 
V. Vodopivec. Med R-evimi pesmimi prevladujejo 
lirične, le redke so pripovedne, te pa segajo v 
domačo zgod., legendo in ljudsko pripovedova- 
nje; v Sn je tudi nekaj narodnih in ljubezenskih 
motivov. R. je v pesnjenju prisluhnil ljudski ne- 
posrednosti, oblikovno in čustveno je izhajal iz 
Gregorčiča. Pesmi v V kažejo tudi moralizatorsko 
noto. - Psevdonimi in značke: začetnice priimka 
in imena, Milčc Gabrovič, Ivanov. 

Prim.: Krstne matice župn. v Sebreljah; SBL 
III, 76-77 in tam nav. liter.; KolGMD 1929, 55, in 
1946, 56; Klince, Duhovščina, 112. 

B.Lu. 

REJEC Maksimilijan (Maks), pravnik, r. 11. okt. 
1907 v Tolminu, u. maja ali jul. 1943 pri Kneških 
Ravnah. Oče Ivan, kovač (po rodu s Kneze, pa- 
del 1917 na ruski fronti), mati Marija Rejec iz 
Grahovega ob Bači. Po mnenju brata Alberta 
(gl. čl.) je bil umorjen 13. maja 1943, po infor- 
maciji sester Vide in Tončke pa konec jul. 1943; 
pokopan je na kraju smrti. Osn. š. na Graho- 
vem ob Bači med prvo svet. vojno, učiteljišče v 
Tolminu. Po maturi v Vidmu je pomagal bratu 
Albertu pri Edinosti v Gorici in pri delu v pro- 
svetnih društvih. Se kot dijak je sodeloval pri 
razdeljevanju učbenika Prvi koraki. Imel je pre- 
davanja po vaseh od Tolmina proti Kobaridu in 
do Baške Grape. 1927 je sodeloval pri organi- 
zaciji planinskih izletov, ki so prikrivali narod- 
no dejavnost.-Tega leta je ustanovil tajno celico 
TIGR-a v Zabčah in za delovanje dobil od Zorka 
Jelinčiča kolo. Prenašal je ilegalno pošto in li- 
teraturo. Z bratom sta šla večkrat ilegalno v 
Jslo in urejala zveze za organizacijo. Prav tako 
sta s Tonetom Rutarjem prinašala časopise iz 
Lj. Ustanovil je prosvetno društvo v Rajblju. 
R. je bil zaprt konec dec. 1928, ko je policija 
lovila brata Alberta. Ko je bil maja 1929 na ti- 
grovskem sestanku na današnjem Mostu na So- 

či, ga je prišla policija iskat na stanovanje v 
Tolminu. Sestre so poskrbele, da je to zvedel 
in se skrival v Žabčah, dokler ni odšel preko 
meje v Jslo. Bil je obravnavan na prvem trža- 
škem procesu. Tudi v Jsli je še naprej delal za 
TIGR. Skupaj z bratom in Srečkom Sorlijem 
so nosili z Jesenic in Bohinja liter, in orožje na 
planino Govnjač pod Kukom. Od tam je šel 
material dalje na Prim. - Nekaj časa je bil 
upravnik posestva kneza Pavla v Bohinju. Po- 
zneje je bil učitelj pri Sv. Ani nad Tržičem in 
hkrati študiral pravo na lj. U. Doktorat iz prava 
je naredil na Dunaju. Bil je tudi član napred- 
nega emigrant, prim, društva Tabor in urejal 
tudi revijo z istim imenom. V srbohrv. je napi- 
sal informativno brošuro o stanju Slov. in Hrv. 
v It., ki jo je širila Zveza emigrantov. Pred 
vojno je dopisoval v Sodobnost. Delal je kot od- 
vetniški koncipient pri dr. Dragu Marušiču. 4, 
jan. 1941 se je poročil z zdravnico dr. Lelijo 
Novak iz Lj. Po napadu na Jslo se je pridružil 
prostovoljni Soški legiji, ki pa je prispela le do 
Karlovca. Ker je bil polit, emigrant iz It. in že 
prej od It. obsojen, se mu je zdelo varneje, če 
zbeži pod Nemce na Gorenjsko. Delal je na že- 
leznici kot progovni delavec in jeseni 1941 čez 
hribe zbežal na Tolminsko. V zimi 1941-42 se je 
skrival pri prijateljih in tigrovcih Kenda v Lo- 
jah nad Knežo, kjer je prebolel pljučnico. Obi- 
skovala ga je sestra iz Tolmina in tudi žena iz 
Lj. Ko se je začelo part, gibanje, je bil med 
prvimi organizatorji in prevzel ime Mladen. De- 
loval je v BaŠki grapi in na Šentviški planoti. 
Organiziral je OF in imel predavanja, ki so bila 
bolj v narodnem smislu. S sestro Vido, ki je 
bila tudi v partizanih, sta se večkrat videla spo- 
mladi in poleti 1943. Povedala je, da je prikri- 
val svoj doktorat. Imel je povezavo z družina- 
mi, ki so pred vojno delale pri TIGR-u. - Ko 
je Aleš Bebler v mar. 1943 našel zavetišče v vasi 
Grudnica pri Slapu ob Idrijci, je imel R. več 
pogovorov z njim. Po Beblerjevem opisu je go- 
voril kot zaveznik, tigrovec, ki spada v OF. Raz- 
lagal je, da bi OF morala biti prava fronta in 
zavezniški elementi — katoličani, liberalci, ti- 
grovci — bi morali biti od spodaj do vrha or- 
ganizirani. Bebler ni vedel, kako naj govori z 
njim. Prav v tem času so se podobne težnje 
v osrednji Sji že zaključile z Dolomitsko izja- 
vo. Bebler navaja, da je bil R. silno aktiven, 
bil je pri zaščitni četi in vsak dan odhajal v 
dolino na sestanke. Beblerja je to skrbelo in je 
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težko čakal kak širši sestanek part, vodstva, da 
bi ga vsi poslušali in postavili okvir njegovi sa- 
movoljni akciji. Vedno ga je spremljal kdo od 
zaščitne čete. Ko je v spremstvu dveh partiza- 
nov odšel na sestanek z it. antifaš. v bližino 
Kanala, sta se spremljevalca proti jutru vrnila 
sama, ker naj bi se R. ne bil vrnil na dogovor- 
jeno mesto. Bebler je sumil, da je bil povezan 
z Angleži in majorjem Novakom. Verjetno je na 
to vplivala R-cva sorodstvena povezava z druži- 
no dr. Novaka iz Lj. Ko pa je po vojni R-eva 
žena vprašala Beblerja, zakaj je moral Maks 
umreti, je ta odgovoril, da nič ne ve in da je 
bila to lokalna zadeva. Ko je R. jul. 1943 obi- 
skala sestra Tončka v Poljubinju, je bil zelo 
nervozen, češ da mu partizansko vodstvo grozi. 
R. je dobil za spremljevalca nekdanjega tigrovca 
Ladislava Kemperla iz Ruta, ki je vodstvo ob- 
veščal. V Cadrgu so predstavniki NOB tudi 
trdili, da Mladen (Rejec) ne govori dovolj na- 
predno in komunistično. Konec jul. 1943 so ga 
povabili v Prode pri Kneških Ravnah in na sa- 
moti je od zadaj dobil strel v tilnik. Pozneje so 
R. dolžili, da je izgubil nahrbtnik s seznamom 
aktivistov Baškega področja. Aktivistka OF Vik- 
torija Kogoj pa je izjavila, da sc je to zgodilo 
drugemu funkcionarju, ki je zbežal iz njihove 
hiše pred It. Po vojni «o dobile R-eve sestre v 
Tolminu partizansko spomenico na Maksovo ime. 
Očitno je, da so odgovorni skušali popraviti 
storjeno dejanje. 

Prim.: Družinska knjiga župnije Tolmin; Avg. 
Sfiligoj, Boj Slovencev pod fašizmom za narod- 
ne pravice, Gor. 1984, 52, 72; M. Brecelj, Po kri- 
vici pozabljenemu pesniku Dragu Bajcu odkri- 
jejo danes doprsni kip v rojstni Vipavi, PDk 29. 
okt. 1979; Izjava Toneta Rutarja, Grčna 34, Nova 
Gor.; T. Rutar, Kratek pregled delovanja ilegalne 
organizacije TIGR na Tolminskem 1927-1940, 
TolmZb 1975, 316, 319, 321, 327, 328, 334; Izjava ne- 
čakinje Ive Kovač (Ajdovščina); C. Zupane, 70 
let Alberta Rejca, Sreč, dec. 1969, 60; A. Bebler, 
Cez dm in strn, Koper 1981, 118, 119, 120; Pisme- 
na izjava Tatjane Rejec (Lj.); Izjava Vide Rejec 
(Tolmin). 

Stres 

REMEC Alojzij, pesnik, pripovednik in dramatik, 
r. 10. apr. 1886 v Trstu, u. 21. nov. 1952 v Ptuju. 
Oče Valentin, pismonoša, mati Katarina Rožič 
iz Oseka v Vipavski dolini. Oče je iz službe pri- 
nesel črne koze, ki so napadle oba njegova 
otroka: enoletna Helena je umrla, sin Alojzij 
pa je tako oslabel, da so ga morali poslati k 
materinomu očetu v Osek {dogodke je R. opisal 

v črtici Tata, NOja 1953, 35-45). Tu se je razvil 
v pravega kmečkega dečka in začel hoditi v tam- 
kajšnjo osn. š. V vasi se je tako vživel, da se 
je vsa dijaška leta vračal, dn tu je našel veliko 
snovi za svoja pripovedna dela. Ko je imel 8 
let, so ga starši vzeli v Trst in tu je dovršil 
osn. š. CMD pri Sv. Jakobu in nem. gimn. (1898- 
1906). Po maturi je stopil v gor. bogoslovje, po 
treh letih pa ga je zapustil in se odločil za pra- 
vo v Gradcu, ki ga je dovršil z doktoratom 
1916. V prvi svet. vojni je bil vojak, nato odv. 
pripravnik v Lj. (1919-27), končno odv. v Ptuju. 
Od dec. 1935 do nem. okupacije 1941 je bil ptuj- 
ski župan in načelnik okraj. cest. odb. 15. apr. 
1941 so ga Nemci aretirali, zaprli v taborišči 
Borei in Brestanico in z družino izgnali v Srbi- 
jo, živeli so v Vrnjački banji; v jul. 1945 se je 
vrnil v Ptuj in nadaljeval z odv. poklicem, to- 
da pregon mu je zlomil življenjske sile. - R. je 
začel pisati v gimn. črtice za E, PL in Gorico, 
od 1903 pesmi za DS, od 1907 tudi za LZ, Sn, 
DP, MD in Zoro. Kot visokošolec je uredil dij. 
zbornik Jubilej (Lj. 1912). V pesmih je skušal 
zajeti duševno in družbeno razdvojenost ter iska- 
nje okoli prve svet. vojne, zato je uporabljal 
impresionistične podobe in refleksije. Pozneje 
se je izčistil, našel svojstven izraz in zgostil mi- 
sel. Več motivov je zajel iz vojnih grozot. Stiri 
njegove pesmi so prišle v veliko antologijo Živi 
Orfej (Lj. 1970). - V prozi je bil pod vplivom 
domačijske povesti in moderne lirične črtice. V 
bogoslovju je opisal znani tolminski upor iz 
1713 v povesti Veliki punt. Kmečka zgodba iz 
18. stol. Založil mu jo je oče sošolca Loj. Fi- 
lipiča (Gor. 1909) in je ljudem tako ugajala, da 
so jo naslednje leto ponatisnili, tretji natis je 
oskrbel in ga opremil z esejem o avtorju Janko 
Moder (MD 1953). V povesti je na zgod. virih 
oživil značaje voditeljev upora, upor sam in na- 
stala je dobra ljudska povest. To je izrazil pi- 
satelj tudi v uvodni besedi, češ da je ni napisal 
za tiste, ki so se odtujili rojstni zemlji in hlepe 
po modernih spisih, ampak za tiste, »ki imajo 
še smisel za našo grudo in njeno zgodovino, 
zate, moje ljudstvo, sem spisal to zgodbo in 
tebe sem imel pred očmi, ko sem zastavil pe- 
ro«. Sledila je kmečko delavska povest Doma 
in po svetu (MD 1910). Tukaj je opisal kmečkega 
fanta, ki je zapustil dom in prišel v Trst za 
tovarniškega delavca. Razmere v Trstu je opisal 
po lastnem doživljanju. Romantična zgodba iz 
17. stol. je Anno Domini (DS 1912), iz dijaškega 
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življenja Škrjančki (DS 1913). Mladostne novele 
in črtice je zbral v dveh knjigah: Naši ljudje 
(1921) in /z moje domovine (1922). V zrelih letih 
je napisal povest Andrej Košuta (M 1922, knj. 
1933). Pripoveduje o kmečkem fantu, polnem 
življenja in moči, ki ga fronta v Galiciji sicer 
precej potlači, toda veselja do življenja in dela 
mu ne vzame. Godi se okoli Scmpolaja na 
Krasu. V Opustošenih brajdah {SV 1946) prika- 
zuje Ptuj in njegovo okolico ob začetku druge 
svet. vojne z vsemi krajevnimi značilnostmi, 
ljudmi in problemi Napisal je samo prvi del, 
ker ga je prehitela smrt. - R. je bil tudi po- 
memben dramatik. Igra General Burja {nastala 
v Gradcu med 1909-14) je ostala v rkp., prav 
tako tridej. drama Pavla (upriz. 1912 v Kranju), 
predelal jo je v dramo v 4 dej. Učiteljica Pavla 
{upriz. v Mrbu 1921). V igri prikazuje podežel- 
sko učiteljico, ki je zaročena s trškim velepo- 
sestnikom, a zahrepeni po čisti ljubezni do 
visokošolca, ki pa je ne ljubi. Kirke, komedija 
v 4 dej. (DS 1922), prikazuje boleče nravne in 
gosp. razmere po prvi svet. vojni, ko se je ob 
splošni revščini razvilo verižništvo z blagom. 
Uiitkarji. Kmečka žaloigra v treh dej. (M 1923, 
MK 1923, 1934). Drama je zgrajena na mučnem 
domačijskem okolju, z zgoščenim dejanjem in 
nenadno katastrofo. Magda, »tragedija uboge- 
ga dekleta, ki pretrpi vse od služkinje do 
izgubljenke na cesti«, v 12 slikah (LZ 1924, Sploš- 
na knjiž. 1924, upriz. v Lj. 1924). Odkar se je 
Magda pustila zapeljati medicincu in ni poslu- 
šala zveste ljubezni mizarskega pomočnika Pe- 
tra, je padala vedno niže, ker je v vseh moških 
iskala pravega. Romantična igra v petih dej. 
Zakleti grad, zgodba graščakov in tlačanov na 
Goriškem (upriz. v Mrbu 1925, knj. 1926). Pisa- 
telj jo je napisal po noveli Anno Domini in se 
godi na gradu grofov de Vacano v Vipavski do- 
lini ob času kuge in kmečkih uporov. V iz- 
gnanstvu je napisal v srbščini igro Bunda (1944), 
a je ostala v rkp. Po zadnji vojni je napisal 
tri igre: Volkodlaki, drama v 3 dej., in Talci v 
Kraljevem, drama v enem dej. (Celje 1947). Prva 
se godi na Spodnjem Štajerskem v prvih me- 
secih nem. okupacije, ko začno novi oblastniki 
ljudi zapirati in izseljevati. V drugi ljudi 
v bunkerju v taborišču v Kraljevem, ko čakajo 
na smrt. Zadnje R-evo delo so Miklavževe vra- 
golije (upriz. 1951 v Ptuju). Kot satiro proti svo- 
jim kritikom je napisal prizor Umor (ND 1925, 
št. 23). - R-cva dramska dela »imajo kljub razno- 

teri motiviki enotno potezo v mladostnem idea- 
lizmu, ki označuje vso njegovo pisateljsko oseb- 
nost. Rad bi se kar mogoče približal življenju 
in nravnim vprašanjem... Skoraj stalna oseba je 
mlad idealist, največkrat pesnik, ki se upira 
materializmu svojega časa in gleda v lepši svet. 
Tak je Ogradnik v "Pavli", Krševan v Kirki, 
mizar Peter v "Magdi", podoben je sholar v 
Zakletem gradu in tudi abiturient v Talcih. Ne- 
kajkrat vpleta v besedilo njihove-pesmi. V treh 
dramah, v Užitkarjih, Zakletem gradu in v Vol- 
kodlakih se je usmeril v ljudsko igro, čeprav 
tudi ta dela niso brez ekspresionističnega para- 
lelizma« (Koblar, Slov. dramatika II, 132). - R. je 
pisal tudi literarne kritike, npr.: Kontrolor Škro- 
bar (DS 1914), Človek z bombami (S 1920, št. 262), 
Iz modernega sveta (S 1922, št. 149). V letih 
1922-23 je pisal v S poročila o lj. Drami. - Psev- 
donimi: Slavko Vilinski, Zvoran Zvoranov, Šte- 
fan Poljanec, A. R., Stefanovič. 

Prim.: F. Koblar, R. A., SBL ITI, 78-79 in tam 
navedena liter.; Isti, Slov. dramatika II, Lj. 1973, 
122-32 s si.; M. Jcvnikar, Vsebine slov. leposlov- 
nih del III, Trst 1955, 97-104; Isti, Naši letošnji 
veliki rajni, LitV IV, 1952/53, 58; Isti, Rojstne 
hiše naših velikih mož in žena v Trstu, Pisa- 
telj A. R., KolGMD 1984, 65-66 s si. rojstne hiše; 
L. Lcgiša, ZSS VI, 114-16, 266-68 s si.; SGL III, 
580; v vseh povojnih liter, zgodovinah; Slov. 
književnost, CZ Lj. 1982, 297; EJ 7, 63. 

Jem. 

REMEC Bogumil, politik, gospodarstvenik in 
prof., r. 14. avg. 1878 v Trstu, u. 7. febr. 1955 
v Buenos Airesu (Argentina). Oče Franc Josip 
iz Rupe pri Kranju je bil poštni uradnik telegra- 
fist v Trstu, mati Karla Ogoreuc, gospodinja, 
Osn. š. in gimn. je dovršil v Lj. (sošolca pesnik 
Dr. Kette in pisatelj Al. Kraigher), matura 1897, 
univ. na Dunaju 1901 (prirodop., mat., fiz.). Učil 
je na gimn. v Kranju (1901-06), na II. drž. gimn. 
(Poljane) v Lj. (1906-07), v Novem mestu (1907-08), 
1908 je po nalogu dežel, odbora organiziral novo- 
ustanovljeno dvorazr. trg. š. v Lj. in jo vodil do 
1917, ko ga je dežel. odb. zaradi politike od- 
stavil. Nato je bil prof. in od 1928 ravn. II. drž. 
gimn. v Lj. Spomladi 1932 ga je Živkovičeva 
vlada iz polit, razlogov premestila za ravnatelja 
gimn. v Kruševac (Srbija), od koder se je v 
jeseni 1935 vrnil na staro mesto in bil v začetku 
1937 upokojen. - R. je pritegnila silna osebnost 
dr. Jan. Ev. Kreka v širokopotezni krog snova- 
nja na vseh področjih javnega dela. Najprej je 
poprijel na kult. področju: na II. katol. shodu 
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v Lj. (1900) je nastopil s samostojnim referatom 
v smislu Krekovega social, programa. Kot prof. 
je povsod deloval v katol. prosv. in gosp. orga- 
nizacijah. Objavil je razpravi: O sodobnem sta- 
nju descendenčne teorije {Katol. obzornik LX, 
1905) in O naši zemlji (Čas I, 1907). Med prvo 
svet. vojno se je posvetil polit, in gosp. delu 
v okviru tedanje SLS, in ko je v stranki izbruh- 
nil razkol med dr. I. Šušteršičem in dr. Krekom, 
med starimi in mladimi (»mladini«), je R. po- 
tegnil z dr. Krekom in imel po 1916 vodilno vlo- 
go med mladimi. Ko je bila konec 1917 usta- 
novljena nova SLS, je bil R. izvoljen za tajn., 
poleti 1918 je bil izvoljen v predsedstvo Narod- 
nega sveta kot član-namestnik. Od mar. do sept. 
1920 je bil poverjenik za notranje zadeve v De- 
želni vladi za Sjo (prejšnji Narod, vladi). Po- 
tem je R. postal poslevodeči podpreds. SLS, 
preds. mestnega odb. SLS v Lj., preds. uprav, 
odb. in član izvrš. odb. Zadružne zveze, preds. 
nadzor, sveta Zadružne gosp. banke, podpreds. 
uprav. odb. in po upokojitvi pisarniški ravn. 
Vzajemne posojilnice, podpreds. uprav. odb. Ho- 
telske in stavbne družbe d. d. Union, preds. 
uprav. odb. tovarne Štora, d. d. Šešir v škofji 
Loki, preds. Slov. katol. akad. starešinstva. Kot 
preds. (od 1924) stavbne zadruge Stadion je dal 
pobudo za zgraditev šport, stadiona ob sedanj 
Titovi cesti za Bežigradom. Bil je med ustano- 
vitelji Nove založbe v Lj. in Vzajem. podpor, 
društva, iz katerega je nastala Vzajem. posoj 
Med zadnjo vojno je sodeloval v t. i. odboru 
vaških straž, ki je vodil njihovo denarno oskrbo 
3. maja 1945 je bil na skupščini na Taboru v 
Lj. izvoljen za preds. vrhovne trojice slovenske 
države, ki so jo oklicali tega dne. Nekaj dni 
pozneje se je umaknil na Koroško in od tod v 
Argentino, kjer je našel zaposlitev v botaničnem 
vrtu v Buenos Airesu. Tu se je vključil v slov. 
katol. in kult. življenje in bil tudi član Narod, 
odbora za Sjo. R. je bil znan planinec in je 
prehodil vse važnejše slov. hribe. »Poleg vseh 
izrednih odlik, ki so R. krasile, sta bili njegova 
Elata poštenost in nesebičnost med najlepšimi. 
Vedno je ostal čistih, neomadeževanih rok...« 
(dr. I. Ahčin). 

Prim.: S. Kranjec, R. B., SBL III, 79-80 in tam 
navedena liter.; Težka izguba.... Glas SKA 1955, 
St. 2; Dr. I. Ahčin, t Ravnatelj B. R., KolSS 1956, 
270-73 s si.; Dr. T. Debeljak, Zapiski ob robu k 
dobi pred dvajsetimi Juti, KolSS 1967, 96-121; žpk. 
arh. Novi sv. Anton, Trst. 

Jem. 

REMEC Mirko, družbenopolitični delavec, r. 2. 
jan. 1923 v zaselku Užićc pri Oseku (šempas), 
živi v Šempetru pri Gor. Oče Jožef, kmet, mati 
Antonija Lozar, gospodinja. Osn. š. je obiskoval 
v Oseku. Zaposlil se je najprej kot delavec pri 
cestnem podjetju, nato bil trg. pomočnik v Gor. 
V part, je odšel sept. 1942 in postal borec 1. part, 
prim, bataljona »Simon Gregorčič«, nato je bil 
v Brkinski četi ter kunr in komandir kurirske 
postaje P2. Po kapitulaciji lt. je postal komisar 
bataljona Brkinsko-snežniške brigade, nato komi- 
sar bataljona Šercerjeve brigade. Od nov. 1943 
do maja 1944 je bil komisar 2. bataljona Istrske- 
ga odreda. Kot borec Cankarjeve brigade je bil 
ranjen pri Metliki (jul. 1944) in preživel nato 
do konca vojne v part, bolnišnici pri Žumbe- 
raku. Sept. 1945 je bil demobiliziran in v Aj- 
dovščini postal referent ia izgradnjo ljudske ob- 
lasti pri okrajnem N00 za Vipavsko, nato v 
istem okraju preds. sindikatov, kasneje organiza- 
cijski sekretar okraj, komiteja KPS za Ilirsko 
Bistrico (1947). Dve leti je obiskoval partijsko 
š. v Bgdu, avg. 1949 je postal podpreds. Obi. odb. 
za Goriško, y Novi Gor. pa sekretar okraj. kom. 
KPS za Goriško in preds. okraj, skupščine ter 
OLO Gorica. Istočasno je bil poslanec skupščine 
LRS, kasneje pa preds. okraj, zadružne zveze v 
Novi Gor. R-ev čas vodenja gor. okraja je po- 
vezan z intenzivno gradnjo Nove Gor. Po zdru- 
žitvi koprskega in gor. okraja je postal organi- 
zacijski sekretar okraj. kom. KPS v Kopru. Tu- 
di po upokojitvi je deloval kot polit, delavec, 
bil je preds. ZZB NOV Nova Gor., član republ. 
in zveznega odb. ZZB Sje oz. Jsle. Prejel je več 
drž. in družbenih prunanj (zlata značka OF, na- 
grada Nove Gor. itd.). Njegovo part, ime Nanos; 
je rezervni major JLA. 

Prim.: Nova Gorica 8. mar. 1951; Komunist 18. 
apr. 1982; Delo 28. apr. 1983; M. Zadnik, Istrski 
odred. Nova Gor. 1975, pass. 

B. Mar. 

REMEC Savina, igralka, kult. delavka, r. 9. 
maja 1939 v Trstu, živi tam. Oče Peter, čevljar, 
mati Dora Gleščič, gospodinja. Osn. in sr. šolo 
je obiskovala v domačem kraju in 1956 maturi- 
rala na slov. učiteljišču v Trstu. Obiskovala je 
eno leto dramsko šolo SNG v Trstu in bila v 
sezonah 1958/59 in 1959/60 v istem gled. šope- 
talka in igralka manjših vlog. 1961 je bila spre- 
jeta na AGRFT v Lj., obiskovala tu 3 semestre 
in se nato zavoljo družinskih razmer vrnila v 
Trst. Od jan. 1963 je napovedovalka na Radiu 
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Trst A. 1965 je bila med ustanovitelji eksperi- 
mentalne dramske skupine Gledališče mladih, 
ki se je po dveh predstavah razšla. Na radiu je 
kot recitatorka in interpretka sodelovala pri ne- 
štetih liter, in otroških oddajah in dobila po 
reformi 1976 možnost, da kot igralka sodeluje 
tudi pri dramskih oddajah. Prvo pesem je ob- 
javila v Mladiki, več pesmi v Mostu (1964), od 
1966 do 1970 v Zalivu. Potem se je pesništvu 
zavestno odpovedala. V Zalivu je sodelovala tu- 
di z gledališkimi kritikami in prispevala razne 
zapise in gled. ocene tudi v revijo Dan (1973- 
77). Leta 1966 je bila med ustanovitelji Zaliva 
in 1968 med ustanovitelji Slovenske levice, 1970 
je izstopila. R-eva goji z izrednim posluhom 
slov. govorjeno besedo in v tem smislu sode- 
luje kot mentorka v prosveti. 

Prim.: Osebni podatki; SGL III, 581. 
Idt 

REMSKAR Danilo, pesnik, gradbeni tehnik, kult. 
animator, r. 27. maja 19.?! na Cesti pri Ajdovšči- 
ni, u. 30. sept. 1981 v prometni nesreči pri Hru- 
ševju. Oče je bil kolar iz Brezovice, zaposlen na 
žagi v Ajdovščini, mati Rozalija Bizjak, gospo- 
dinja. V družini, ki se je morala zaradi očeto- 
vega jsl. državljanstva 1933 preseliti v Lj., je 
bilo več otrok. Oče je bil med vojno na prisil- 
nem delu v Nemčiji, nato je mati sama skrbela 
za družino po očetovi izselitvi s Prim, in tudi 
med vojno. R. je po osn. š. (1938-44) obiskoval 
III. drž. gimn. v Lj. (1944-48), nato pa gradbeni 
tehnikum (1948-52), kjer je diplomiral kot grad- 
beni tehnik za visoke gradnje. Med služenjem 
voj. roka je končal še šolo za rezervne oficirje 
inž.-kem. smeri ter kasneje dosegel čin rezervne- 
ga kapetana 1. razr. Udeležil se je več mlad. 
delovnih akcij 1947, 1953 pa se je zaposlil kot 
gradbeni tehnik in vodja gradbišč pri SGP Pri- 
morje v Ajdovščini, kjer je ostal do smrti. V 
tej dobi je opravil tudi več izpopólnjevalnih 
tečajev. Vsa leta je bil izredno aktiven in je 
opravljal različne družbenopolit. funkcije, za kar 
je prejel več priznanj in odlikovanj. Se posebno 
prizadeven je bil na kult. področju, kjer je de- 
loval kot kult. animator v svojem podjetju ter 
tudi pri kult. srečanjih gradbenih delavcev v 
Sji. Ze v sred. š. je urejal dij. glasilo Dijaške 
vesti (1948-52), ob srečanju gradbenih delavcev v 
Ajdovščini je 1980 uredil ciklostilirani zbornik 
Hodil po zemlji sem naši ter ciklostilirano inter- 
no glasilo Vesti izpod Suviča na gradbišču v Po- 
stojni. V zapuščini, ki jo hrani uprava SGP Pri- 

morje Ajdovščina, je ostalo nad 400 pesmi. Iz- 
bor je pripravil Marijan Brecelj in ga skupno 
s spremno študijo objavil v postumni zbirki 
Od jutra do mraka (Ajdovščina, SGP Primorje 
Ajdovščina, 1982). 

Prim.: Marijan Brecelj, Zapis o avtorju, v knji- 
gi Danilo Rcmškar, Od jutra do mraka, Ajdov- 
ščina 1982, 80-85; Predstavitev pesniške zbirke, 
PrimN 8. okt. 1982; S. C. (Slavica Crnica), Knjiga 
pesmi v gradbenem podjetju, Delo 12. okt. 1982; 
Jani Alič, SGP Primorje izdalo knjigo pesmi, 
Dnevnik 13. okt. 1982; Predstavili pesniško zbir- 
ko, PrimN 15. okt. 1982; Bojan Bratina, Delav- 
čeva pesniška zbirka, PrimSreč 1983, 58. 

Jan 

REMSKAR Tine, družbeno politični delavec, r. 
25. apr. 1920 v Pavlodaru (ZSSR), kjer si je oče 
kot vojni ujetnik ustvaril družino; živi v Šem- 
petru pri Gor. Oče Avgust, strojnik, mati Klav- 
dija Močalin, gospodinja. Osn. š. obiskoval v 
Gor. in Ajdovščini, kjer je oče služboval. 1929 
se je družina morala izseliti v Jslo in R. je v 
Lj. obiskoval gimn. (matura 1939). Potem je tri 
leta študiral rudarstvo na lj. U. Zaradi sodelo- 
vanja z OF (od 1941) je bil jun. 1942 aretiran. 
Konfiniran je bil v Gonarsu in v Trevisu. Ob 
kapitulaciji It. se je prebil med partizane v 
Brdih, postal borec Gregorčičeve brigade do 
dec. 1943 (pomočnik intendanta brigade), potem 
je napredoval do načelnika štaba Briško-bene- 
škega odreda, postal oficir za zvezo v Tržaški 
brigadi (sept.-nov. 1944), prežel nato na delo v 
31. divizijo in od dec. 1944 do konca vojne pre- 
bil kot oficir za zvezo v štabu divizije Garibaldi- 
Natisone. Po vojni je sodeloval pri odredu JA, 
ki je deloval v coni A JK. Po demobilizaciji je 
bil najprej politični delavec v Vzhodnoprim. 
okrožju s sedežem v Ajdovščini. 1947 je postal 
sekretar okraj, komiteja KPS v Ilirski Bistrici, 
od tod js šel na polit, delo v Mrb. Ko je v 
Bgdu opravil višjo partijsko š. (1948-50), je delal 
v Lj. na CK KPS. 1951 je postal preds. CK 
LMS, nato pa v Novi Gor. od 1955 do 1952 se- 
kretar okraj, komit. ZKS in preds. okraj. odb. 
SZDL. V Lj. je nato deloval v CK ZKS (na treh 
kongresih ZKS je bil izbran v CK), bil član iz- 
vršnega komiteja CK ZKS in član predsedništva 
CK ZKS. Od 1953 je bil tudi več let poslanec 
skupščine SRS in od 1967 poslanec zvezne skup- 
ščine, med 1974 in 1982 je bil sodnik ustavnega 
sodišča SRS in opravljal visoke naloge v SZDL. 
V Novi Gor. je vrsto let vodil odb. za izgradnjo 
bolnišnice v Šempetru pri Gor. Prejel je več 
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visokih vojaških in civilnih odlikovanj. Kot član 
jsl. parlamentarne delegacije je obiskal ZSSR, 
Dansko in Švedsko. 

Prim.: SBL III, 82; Ko je ko 2, 895; GorZb I, 
76; LdP 8. nov. 1952; PrimN 21. mar. 1958 in 27. 
jun. 1980; osebni podatki (apr. 1987). 

B. Mar. 

RENAR Franc (Branimir), strok, pisec, r. 10. 
febr. 1896 v Stomažu pri Stjaku, u. prav tam 
20. sept. 1981. Oče Ivan, kmet, mati Terezija 
Sclj, gospodinja. Osn. š. je končal v Stomažu 
(1903-10), nato se je izučil mizarske obrti. Kot 
avstr. vojak se je udeležil prve svet. vojne (ves 
čas vojne je pisal dnevnik). Težke domače raz- 
mere so ga napotile v emigracijo. Febr. 1923 
je prišel v Jslo. Živel je najprej v Sarajevu, 
nato se je nastanil v Zgbu, kjer se je izšolal 
za mizar, poslovodjo (1925). Od jul. 1925 je živel 
v Novem Sadu, kjer se je zaposlil v tovarni le- 
tal. Ko je 1932 tovarna prenehala, je našel de- 
lo v Zemunu. Vojno je preživel v Bgdu, kjer 
je kasneje učil mizarstvo na strok, šolah. Po 
upokojitvi se je naselil v Premanturi pri Pulju. 
Objavil je priročnika Alati za obradu drveta 
(Bgd 1950) in Drvne konstrukcije. Stolarski ra- 
dovi (Bgd 1956), učbenik za učence strok. š. Po 
upokojitvi je marljivo zbiral gradivo o rodnih 
krajih, izsek iz teca dela je bil objavljen v 
članku Raša in njem mlini (GorLtk 11, 1984, 
185-95); opisal je svoje doživljanje prve svet. 
vojne (del objavljen v PrimSrcč 1979, 56-59) in 
v obliki spominov pisal o prim, emigraciji v 
Jsli (tudi to gradivo je ostalo v rkp.). Ves čas 
svojega bivanja v Jsli med obema vojnama je 
bil aktiven član emigrantskih društev (društvo 
Istra v Zgbu, Udruženja Jugoslavena iz Istre, 
Trsta, Gorice i Zadra v Zemunu); sodeloval je 
pri ustanovitvi glasila Istra. 

Prim.: GorLtk 11, 1984, 185-95; PrimSreč št. 
13, 1979, 56-59. 

B.Mar 

RENČEU Ivan, izumitelj in letalski pionir, r. 18. 
apr. 1871 v Sežani, u. 5. maja 1955 v Lj. šolal 
se je v Sežani in Trstu, zaposlil v trgov, stroki, 
služboval v Podgradu v i.sm, 1901 prišel v Trst 
in se zaposlil pri zemljiški knjigi. Že od otro- 
ških let se je zanimal /a tehniko, od 1890 za le- 
talstvo. Konec 1910 ga ie pritegnil k načrtovanju 
in gradnji letala Alfonz Kjuder (1886 Trst - ? Lj.), 
uradnik v Trstu, toliko premožen, da se je lahko 
lotil finansiranja izdelave letala. R. je pustil 
službo in se povsem posvetil letalstvu. Spomladi 

1911 se je začela že tudi gradnja hangarja na 
Vlačnem pod Sv. Trojico (pri Pivki). Tu sta R. 
in K. poleti sestavila letalo in poskušala leteti; 
letal je predvsem K., Ker ie R-eva žena kot očetu 
petih otrok to prepovedala. Jeseni sta letalo 
demontirala, prepeljala v Lj. in razstavila v Na- 
rodnem domu, napovedovala pa sta tudi javno 
letenje. Ker pa je bil obisk razstave slab, sta 
letenje odpovedala. Ta neuspeh je družabnika 
spri. K. je letalo prodal nekemu mesarju za 
12.000 kron, nato je opustil ukvarjanje z letal- 
stvom; med prvo svet. vojno si je kot zastavnik 
prislužil srebrni medalji, v obdobju med obema 
vojnama pa si je menda sam vzel življenje. - R. 
je 1926 odprl v Lj. mehanično delavnico, ki jo je 
1934 prevzel njegov sin Dušan. R-eva tehn. na- 
darjenost je bila tolikšna, da se je kljub po- 
manjkljivi izobrazbi povzpel do izumiteljstva in 
uveljavil več patentov. Patentirali so tudi njegove 
zamisli, vgrajene v letalo, ki ga je po lastnih 
zamislih zgradil za financerja K. To letalo je 
bilo od vseh motornih avionov, kar so jih v pio- 
nirskem obdobju izdelali slov. konstruktorji 
(Rusjan, Bloudek, Rziha, Zablatnik), najoriginal- 
nejše. Enokrilni visokoknlni enosed z razponom 
kril 11 m in dolžino trupa 10 m je imel ogrodje 
iz bambusovih palic, prekrit pa je bil s plat- 
nom. Zračni vijak s premerom 2 m je poganjal 
Anzanijev motor 50 KM. Brez pilota je letalo 
tehtalo 225 kg. Njegova posebnost je bilo na 
levo ali desno premakljivo krilo, kar naj bi na- 
domestilo običajno prečno krmiljenje s krilci. 
Druga posebnost je bilo zavarovanje letala pred 
strmoglavljenjem. V tem primeru bi bilo mogo- 
če spremeniti naklomki kot krila in tako pre- 
prečiti nesrečo. Praktična uporabnost teh R-evih 
izumov ostaja sporna, dokazuje pa R-ev krea- 
tivni pristop (medtem ko je večina pionirjev 
posnemala, kar je uspelo drugim), originalnost. 
R-evc zamisli pa dokazujtjo tudi podeljeni pa- 
tenti. 

Prim.: Podatki o I. R. v pismu sina Dušana v 
Muzeju jsl. letalstva v Bgdu; o K.-R. letalu v 
slov. časopisju v sept, in okt. 1911; celovita ob- 
ravnava v S. Sitar, Letalstvo in Slovenci 1, Lj. 
1985, zlasti od str. 206 do 375, tudi slike. 

SAS 
RENČELJ Kazimir (doma imenovan Mirko, med 
kolegi Cene), mornariški oficir, r. 11. j an. 1905 
v Trstu, u. 25. febr. 1970 v Splitu. Oče Ivan, 
poštni uslužbenec in kasneje sodni oficial, mati 
Katarina Bernč. Po osn. š. pri Sv. Jakobu in v 
Rojanu je obiskoval pripravnico za sred.  šole 
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v Trstu in višjo realko v Lj. Verjetno leta 1920 
se je družina izselila v Zidani Most, med jul. 
1921 in jun. 1922 pa prestopila v pravoslavno 
vero. Po maturi jun. 1923 je stopil v Pomorsko 
vojno akademijo v Gružu in postal ob koncu 
študija 12. jul. 1926 poročnik korvete, nato pa 
15. avg. 1929 poročnik fregate, 17. dec. 1932 po- 
ročnik bojne ladje II. razr., 31. dec. 1935 poroč- 
nik bojne ladje I. razr. in 31. dec. 1940 kapetan 
korvete. Od 3. dec. 1940 je bil vršilec dolžnosti 
poveljnika torpedovke T3 (bivše avstroogrske 
78 T, ki je leta 1918 šla iz Trsta v Benetke po 
antantne sile), od 1. jan. 1941 pa poveljnik iste. 
V aprilski vojni je ostal na ladji do 13. apr. 
1941, nato pa je živel pri tastu v Šibeniku, kjer 
se je 13. nov. 1938 poročil, do 11. jan. 1942, ko je 
bil aretiran. Po dveh mesecih zapora je bil pre- 
ko Zadra in Ancone prepeljan v taborišče Cor- 
ropoli (Teramo) in od tu 4. maja v taborišče 
Casoli (Chieti). Od tu je 18. sept. 1943 zbežal 
proti jugu in po tritedenskem postanku za fron- 
to pri Lago del Matese prispel 14. okt. pri Cer- 
reto Sannita do Američanov. Preko Beneventa, 
Avellina in Maddalonija je prispel v ameriško 
taborišče Anagni, nato pa 5. nov. v južnoafriško 
taborišče Resina (Neapclj), kjer se je 18. dec. 
izjavil za NOVJ. Od tu je 8. jan. 1944 zbežal in 
preko Neaplja, Barija in Monopolija prispel 20. 
febr. na Vis, kjer je bil dva dni kasneje ime- 
novan s činom majorja (po drugih virih podpol- 
kovnika) za načelnika štaba Mornarice NOVJ. Z 
ukazom Vrhovnega štaba od 28. nov. 1944 je bil 
imenovan za komandanta III. Pomorskega obal- 
nega sektorja s sedežem v Šibeniku, oziroma od 
16. mar. 1945 Pomorske obalne komande Šibe- 
nik. Nekaj pred 13. apr. je bil imenovan za 
komandanta Pomorske obalne komande Trst. 
Najkasneje 3. maja je prevzel to mesto, po od- 
hodu jsl. vojske pa je ostal v Trstu kot referent 
za mornarico pri Komisiji za vojni plen do 3. 
nov. 1946. Po krajšem bivanju v Piranu je bil 
premeščen v Split na Komando mornarice, na- 
to v Beograd v oddelek za mornarico pri gene- 
ralštabu, pa ponovno v Split, kjer je z 9. mar. 
1960 kot načelnik oddelka v Komandi mornarice 
v činu kapetana bojne ladje stopil v pokoj. Od- 
likovan je bil z redom partizanske zvezde s pu- 
škama, z redom zaslug za narod z zlato zvezdo 
in z redom za vojne zasluge. Spretno se je 
ukvarjal z akvarelom in perorisbo. 

Plim.:  Osebni  podatki;   Zbornik  dokumenata 
i podataka o NOR, tom VIII/2, 3; PDk 5. apr. 

1970; Janez Tomšič, Narodnoosvobodilni boj na 
Jadranu in slovenski pomorščaki, Lj. 1974; Al- 
bert Klun, Prekomorci v narodnoosvobodilni 
vojni, Koper 1976. 

Samo Pahor 

RENDIĆ Ivan, kipar, r. 27. avg. 1849 v kraju 
Imotski v Dalmaciji, u. 29. jun. 1932 v Splitu v 
bolnišnici. Mladost je preživel v Supotru na 
otoku Braču, prvi pouk pa je dobil v Trstu pri 
lesorezcu G. Moscottu. 1867 se je vpisal v Be- 
netkah na Akad. lepih umetnosti,- med 1872-76 
se je izpopolnjeval v Firencah pri kiparju Du- 
preju, ki je s svojim akademskim realizmom 
vplival na R-ev način izražanja. Nekaj časa je 
dobival štipendijo, zanj sta se zavzemala škof 
J. J. Strossmayr in N. Tommaseo. 1876 ga je 
pritegnila borba Črnogorcev za svobodo izpod 
Turkov, odšel je v Cotinjc in portretiral narodna 
junaka Novico Ccroviča in Marka Miljanova z 
doprsnima kipoma. Pozneje je izdelal doprsni 
kip tudi čmogor. kneza Nikola (1884-88, zdaj Drž. 
muzej Cctinje). Od 1877-80 je delal v Zgbu, kjer 
je v ateljeju in kiparski delavnici izpeljal več 
javnih in zasebnih naročil. Ker pa je bilo pre- 
malo dela za preživljanje, se je preselil v Trst 
in tu ustvarjal od 1881 do 1921, samo v letih 
1899-1902 je ponovno poskusil v Zgbu. Iz Trsta 
je odšel v Supetar na Braču, kjer je nazadnje 
živel v veliki revščini. - R. se je v Trstu do- 
končno uveljavil: ni bil samo najboljši kipar na 
Prim., imeli so ga za najboljšega jsl. kiparja. 
Bil je tudi odličen prof. dn je dolgo vrsto let 
poučeval na trž. obrtni šoli, iz katere je izšel 
ves trž. kiparski naraščaj. Ustvaril je nad 200 
kipov hrv. pisateljev in javnih delavcev, nešte- 
to nagrobnih spomenikov, svetniških kipov, por- 
tretov, alegorij, mavzolejev itd. V Zgbu npr. sto- 
jijo na trgu Zrinski kipi Andrija Meduliča, Krsta 
Frankopana, Julija Juraja Klovića, Nikole Juri- 
šića, na Ilici Andrija Kačića-Miošića (najboljše 
R-cvo delo), na Trgu bratstva i jedinstva Petra 
Preradoviča, na Strossmayrjevem trgu Avgusta 
Šenoe, cela vrsta je nagrobnih spomenikov na 
pokopališču Mirogoj. V Dubrovniku je postavil 
spomenik Ivanu Gunduliču s štirimi reliefi, več 
jih je po drugih mestih. - V Trstu je ustvaril 
(1887-89) Jubilejni spomenik Trsta — nad 3 m 
visoka bronasta postava Avstrije —, ki je stal 
pred železniško postajo; It. so ga takoj po prvi 
svet. vojni podrli, samo glavo je rešil antikvar 
Henriquez. Izdelal je Alegorijo Lloyda (atrij pa- 
lače Lloyda, 1886-87), Zavarovanje, alegorija za- 
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ščite sirot {palača Assicurazioni Generali, 1887- 
88), vilo Jakić v ruskem slogu (Barkovlje - Trst). 
S trž. Slovenci je imel najtesnejše prijateljske 
stike in tudi zanje je ustvaril nekaj nagrobnih 
spomenikov: mavzolej Jos. Gorupa (PSBL I, 
457-58), kapela z reliefi na Reki (1882-83); na- 
grobni spomenik J. Sabcu (1902); Pietà, reliefna 
alegorična kompozicija, mavzolej F. Kalistra 
(PSBL II, 14) (1902); bronast sedeč ženski kip 
na grobnici V. Katnika; mavzolej I. Goića (1902) 
idr. - R. je bil odličen portretist, boljši v detaj- 
lih kot v večjih kompozicijah, mojster v teh- 
niki. - Sinova Dunav in Velebit nista dosegla 
očetove slave. Prvi je med. Slov. morda še naj- 
bolj znan, ker je poslikal več cerkva v tržaški 
okolici in na Krasu ter bil nekaj časa scenograf 
pri trž. gledališču. Velebit je preživel v Trstu 
mladost in od 1914-19, uveljavil se je kot kolorist. 

Prim.: Albert Širok, Pri naših upodabljajočih 
umetnikih, Luč II, Trst 1928, 49; EJ 7, 64; ELU 
4, 73-74; Luc Menaše, Evrop. umet.-zgod. leksi- 
kon, Lj. 1971, 1775; V. Steska, Kipar I. R., M 1940, 
10; EJ 7, 64 s tremi fotogr. kipov. 

Jem. 

RENER Milko, profesor, publicist, kritik in kul- 
turnoprosvetni delavec, r. 9. jun. 1926 v Štjaku, 
živi v Gor. Oče Franc, kmet, mati Terezija Gr- 
mek. Osn. š. v rojstnem kraju, gimn. v Malem 
semenišču v Gor., Castclleriu pri Vidmu in po- 
novno v Gor. (1939-47), kjer je maturiral na slov. 
klas. liceju. Študiral je na Filoz. fak. trž. U (le- 
poslovna smer) in diplomiral 1955 z disertacijo 
Razsvetljenstvo na Slovenskem in Valentin Vod- 
nik. Poučeval je na Kmet. tečaju v Plavjah (1951- 
53) in na nižji sred. š. pri Sv. Jakobu v Trstu 
(1953-56). Od šolskega leta 1956/57 do 1973/74 je 
bil poverjeni prof. na slov. klas. liceju v Gor. 
na stolici za latin, in gršč. ter zgod. umetnosti. 
S šol. 1. 1974/75 je bil imenovan za rednega prof. 
teh predmetov. S šol. 1. 1976/77 je postal po- 
verjeni ravn., 1982/83 pa redni ravn. slov. klas. 
liceja »P. Trubar« v Gor. Od 1972 je član dežel, 
odb. za katalogizacijo kulturnih dobrin, od 1980 
do 1982 je bil predsednik ZSKD v It., 1981 in 
1982 je bil preds. odbora Kult. doma v Gor. V 
osnovnem prof. poklicu se R. odlikuje po te- 
meljitem poznavanju klasičnih jezikov in široki 
humanistični razgledanosti. V slov. je prevedel 
obsežno Grško knjiievnost Raffaeleja Cantarelle 
(Trst 1982), ki je vzbudila ugoden odmev tudi 
v osrednjem slov. tisku (prim. Delo - Književni 
Usti 7. apr. 1983). Iz slov. v it. in obratno več- 

krat prevaja tudi umetnostnozgod. oz. kritiška 
besedila, tako npr. v monografijah L. Spacala, 
S. Komela in Z. Apollonia. Naslednje področje 
R-eve dejavnosti je popularizacija kulture, ki se 
kaže v številnih objavah, predavanjih in vodstvih 
po razstavah. Na RAITrstA je sodeloval z na- 
slednjimi cikli predavanj: Slov. zborovski skla- 
datelji, Deielni skladatelji, Socialno vprašanje 
v slov. romanu, Svetovni romani. Za isto radijsko 
postajo je pripravil niz oddaj Obiskali smo... za 
področje Goriške in dve sezoni vodil oddajo Na 
goriškem valu, pri kateri še vedno sodeluje. - 
R-eva publicistična dejavnost je raznovrstna, saj 
sega od literature, gledališča do glasbe (pri sled- 
nji se občasno oglaša tudi s kritikami), še po- 
sebej pa se poglablja na področju umetnostne 
zgod. in likovne kritike, kjer je prispeval več 
tehtnih besedil o likovni preteklosti na Prim., 
prav tako o sodobni ustvarjalnosti, pri čemer 
kaže odprtost tudi do prizadevanj it. sosedov. 
Jan. 1969 je v Katoliškem domu v Gor. pripravil 
odmevno Razstavo slovenske naboine ljudske 
umetnosti in v istoimenskem katalogu napisal 
uvod, maja istega leta pa v štandrežu ob pra- 
znovanju lOMetnice čitalnice razst. likovnih del 
slov. umetnikov iz gor. zasebnih zbirk (prim, 
razst. katalog Slovenski umetniki v goriških za- 
sebnih zbirkah). Kot likovni kritik se začenja 
pojavljati zlasti po 1970, ko se npr. v PDk (18. 
jun.) oglasi z oceno Razstava del Šantlov v Krom- 
berškem gradu. Njegovo zanimanje velja pred- 
vsem primorskim, zlasti pa še zamejskim umet- 
nikom. To so npr.: S. Altieri, O. Beccia, S. 
BeVčar, N. Bevilacqua-Ferfolja, L. Bratuš, B. 
Butkovič, D. Cej, J. Cej, G. Celiberti, J. Cesar, 
A. Cernigoj, P. Devidè, B. Doljak, R. Faganel, 
R. Hlavaty, H. Jussa, M. Kogoj, A. Kosič, V. 
Klanjšček, M. Klemcnčič, S. Komel, M. Kra- 
njec, L. Možina, R. Nanut, N. Nemec, R. Nemec, 
M. G. Peršolja, R. Podobnik, I. Rob., A. Saksida, 
R. Saksida, L. Spacal, V. Sulčič, F. Vecchiet idr. 
Z objavami občasno sega tudi na druga področ- 
ja, kar dokazujejo nekatere gled. kritike, pri- 
spevki o glasbi (npr. Problemi slov. glasbe. An- 
keta Sodobnosti XIII, Sd 1972, št. 6, 631-32; Ma- 
rij Kogoj. Ob dvajseti obletnici njegove smrti, 
JKol 1977, 112-15), v Zalivu (1973, št. 40-41, 6-71) 

pa je objavil članek Ob stoletnici Mazzinijeve 
smrti. (Mazzinijeva »Slovanska pisma«). R. redno 
spremlja pomembnejše likovne manifestacije v 
F-JK in na sosednjem ozemlju SR Sje, zlasti na 
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Prim., kar pričajo naslednji članki: Razstava 
beneških mojstrov 18. stol. v prostorih Attemsove 
palače v Gorici (PDk 11. nov. 1973); Retrospek- 
tivna razstava slikarja Rafaela Nemca v Krom- 
berškem gradu (PDk 12. okt. 1975); Retrospektiv- 
na razstava solkanskega slikarja in lutkarja Mi- 
lana Klemenčiča (PDk 27. jun. 1976); Hlavatyjevih 
osemdeset (Dan 1977, št. 70-71, 10-11); Bogat pri- 
kaz dela Franca Kavčiča v Narodni gal. v Lj. 
(PDk 9. apr. 1978); Spacapanov umetniški profil 
v zbirki del, ki jih hrani po njem imenovana ga- 
lerija (PDk 28. maja 1978); Mušičeva retrospekti- 
va v salonu palače Atteins (PDk 14. jan. 1979); 
Razstava v Kromberškem gradu razburljiv pri- 
kaz iivljenjske in umetniške »avanture« Ivana 
Čarga (PDk 9. avg. 1981); Umetnost Pilona, Čarga 
in Čemigoja v pordenonski gal. »Sagittaria« (PDk 
13. febr. 1983); Beneški in deielni grafiki tega 
stol. v Špacapanovi gal. v Gradišču ob Soči (PDk 
6. mar. 1983); Komelova retrospektivna razstava 
v Kromberškem gradu (PDk 30. maja 1984); Spa- 
calova antološka razstava v Attemsovi palači v 
Gorici (PrimSreč 1986, št. 59, 47). Ob raznih pri- 
ložnostih je prispeval več strnjenih pregledov 
umetnostne preteklosti oz. ustvarjalnosti na Go- 
riškem, tako npr. na »mittelevropskih« kulturnih 
srečanjih 1975 v Gor., ko je predaval o temi 
Slovenski slikarji na Goriškem v prvem 30-letju 
našega stoletja (objavljeno v PDk 5. okt. 1975). 
V slavnostnem govoru na gor. Prešernovi pro- 
slavi 1978 je podal temeljit pregled z naslovom 
Delei Goriške v likovni kulturi v različnih zgod. 
pogojih (PDk 19. febr. 1978). Predvsem v sedanji 
trenutek segata prispevka Zamejska likovna 
ustvarjalnost (JKol 1983,171-74) in Likovna ustvar- 
jalnost zamejcev v It. (Sinteza 1983, št. 61-64, 
47-52). Kot informacija zlasti it. bralcem sta za- 
mišljena članka L'Isontino sloveno (StudG 1981, 
št. LIII-LIV, 131-35) ter Dipingere in sloveno. La 
formazione culturale degli artisti sloveni, i loro 
risultati più belli (Il Territorio 1986, št. 16-17, 
112-15). Za zbornik II Carso isontino tra Gorizia 
e Monfalcone, ki ga je izdala gor. podružnica CAI, 
je prispeval krajši oris La casa rurale nel Carso 
goriziano (Trieste 1984, 23547). Važne so tudi 
R-eve predstavitve likovnikov v razst. katalogih 
in uvodih publikacij, npr. v: Robert Hlavaty, 
Trst 1977; Robert Hlavaty, Lj. 1978; Kamen na 
kamnu. Joiko Prinčič in Viljem Zavadlav, Gor. 
1979; Peter Kocjančič. Razstava fotografij, Gor. 
1980; Silvester Komel. Antološka razstava, Trst 

1981; Rudolf Saksida. Retrospektivna razstava, 
Gor. 1981; Klavdij Palčič, Avditorij, Gor. 1981; 
Klavdij Palčič. Galerija TK, Trst 1982; Lojze Spa- 
cal. Galerija TK, Trst 1982; Avrelij Lukeiič. Re- 
trospektivna razstava, Trst 1982; Sergio Altieri. 
Silvester Komel, Speter 1983. V katalogu Nature 
design. Oskar Kogoj collection (Padova 1985) je 
prispeval besedilo H koreninam, objavljeno tudi 
v it. in angl., in sodeloval kot prevajalec. V 
okvir R-eve posredniške vloge med sosednjima 
narodoma sodi tudi prevod prispevkov slov. av- 
torjev v zborniku Giuseppe Srebrnič parlamen- 
tare, antifascista, partigiano (Gorizia 1884-1944), 
ki je izšel v Vidmu 1987. 

Prim.: Osebni podatki; PDk 19. in 30. sept. 
1971; KatG 23. sept. 1971; NL 23. sept. 1971; PDk 
21. in 27. okt. 1971; Zaliv 1971, št. 30-31, 282-84; 
PDk 6. jan. 1977 in 6. jul. 1980; Picc. 19. okt. 
1983; PDk 29. jun. 1986. 

M. V. 

RENER Mirko, glasbenik, r. 5. nov. 1919 v Stja- 
ku kmetu Francu in Tereziji Grmek. Osn. š. v 
Stjaku, pripravnica v š. 1. 1930/31 v Alojzijcvišču 
v Gor., 5 razr. gimn. v Malem in 3 razr. liceja 
v Velikem semenišču v Gor. Tu je dokončal tudi 
bogoslovje. V duhovnika je bil posvečen 3. jun. 
1943. Novo mašo je imel v Desklah, kjer je kot 
študent vodil cer.kv. pev. zbor. Kaplan v Kom- 
nu. Po napadu part. 19. febr. 1944 na nem. ko- 
lono v Dovcah mod Komnom in Rihemberkom 
so Nemci vasi požgali in prebivalce odpeljali v 
koncentracijsko taborišče v Neumarkt na Ba- 
varsko. R. in dekan Kos sta se jim prostovoljno 
pridružila. Po vrnitvi jul. 1945 je bil R. stolni 
orglar in prof. petja na slov. učiteljišču in na 
nižji gimn. Vodil je stolni, slov. meš. in mlad. 
zbor. Bil je aktiven pri vseh pobudah kult. 
vrenja •• Gor. prvih povojnih let, zlasti v okvi- 
ru mladinskega gled., ki ga je vodil Vilko Ce- 
kuta. Povsod je dal pečat svojega glasb, tempe- 
ramenta, tudi pri izvedbi akademij in dramskih 
del. Orkestriral, pripravil in v glavnem dirigiral 
je operete: V kraljestvu palčkov, Angel z avtom 
in Miklavi prihaja. Pripravil je glasb, del in di- 
rigiral Divjega lovca. 9. febr. 1949 se je izselil 
v Kanado. Na glasb, akademiji v Torontu je di- 
plomiral iz orgel in kompozicije. Nato je na 
tamkajšnji U doktoriral iz angl. in nem. jezika 
ter književnosti. Poučeval je na raznih collegih 
ter na U v Marietti in Greensboru (North Ca- 
rolina). - R. je nadarjen glasbenik. 2e kot slu- 
šatelj bogoslovja je dobro igral orgle, da je pri 
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večjih slovesnostih v gor. stolnici nadomeščal 
svojega prof., ko je ta vodil zbor. Njegove sklad- 
be razodevajo poznanje skladateljske tehnike, 
zborovskega petja in orgelske igre. Pisal je za 
zbor, delno za soliste in orgle. Pevski del je poln 
čustvenega zanosa in podkrepljen s polnimi, 
včasih nenavadnimi akordi. Take so npr.: O, da 
ste moje, ve roic Škrlatne, Kako si lepa, moja 
Mati, Harfo dal si v mojo roko, Zvezde gorijo. 
Najbolj znana je Boiična noč. Za svoje skladbe 
je v glavnem uporabljal besedila m. Elizabete. 
Že nekatere njegove zgodnje skladbe je objavil 
CG. 

Prim.:  Podatki brata Milka;  podatki  učitelja 
Mira Lojka; Trobina, 183; SlovPrim 9. maja 1946. 

Har. 

RENKO Franjo, ekonomist in prosvetni delavec, 
prof., r. 11. aprila 1914 v Nadanjcm selu, obč. 
Postojna. Oče Pavel, kmet, mlinar, Žagar, mati 
Ivanka Grahor, bratje Pavel, Srečko, Stanko (gl. 
čl.). Osn. š. na Premu, realna gimn. v Lj. (tri 
razr.) in Zgbu (4. razr.), Trgov. akad. na Sušaku 
in Ekon. visoka š. v Zgbu, kjer je diplomiral 
1937. Kot uradnik je služboval v industrij, in 
trgov, podjetjih v Zaprešiću, Bgdu in Zgbu. Po 
vojni je bil najprej prof. na Ekon. sr. š. v Zgbu 
(do 1956), potem prof. na Visoki privredni školi 
v Zgbu (do 1968) in končno izredni prof. na 
Ekon. fak. v Zgbu. Od 1982 je v pokoju in živi 
v Zgbu. Na Ekon. sr. š. je poučeval ekonomske 
predmete, na Visoki privredni školi ekonomijo 
blagovnega prometa, na Ekon. fak. pa ekon. no- 
tranje trgovine ter ekonomiko in organizacijo 
trgov, podjetij oz. organizacijo združenega dela. - 
Pred drugo svetovno vojno je bil član društva 
Istra in Istarskog akademskog kluba v Zgbu, 
kjer je aktivno sodeloval v akcijah njihovih sek- 
cij in prireditvah. Med vojno je bil v ujetništvu 
v Nemčiji, a ko se je vrnil, se je vključil v 
mestni odbor OF v Zgbu. Po osvoboditvi se je 
aktivno vključil v delo družbeno polit, organi- 
zacij in Gradskog narodnog odbora Zgb. Sode- 
loval je pri organiziranju Visoke privredne ško- 
le in Višje ekon. š. v Zgbu ter Višje ekon. š. v 
Varaždinu. Bil je sotrudnik Ekonomsko-komer- 
cialne visoke š. v Mrbu, Visoke š. za zunanjo 
trgovino v Zgbu, Višje ekon. š. v Pulju, Gospo- 
darske zbornice mesta Zgb in Zavoda za una- 
preditev strokovnog izobraževanja SRH v Zgbu. 
S strok, referati je sodeloval na posvetovanjih 
gosp. značaja, ki jih je organiziralo ali Društvo 

ekonomistov ali Društvo za marketing ali Zavod 
za raziskovanje trga v Zgbu. Sedaj je znanst. 
sodelavec Instituta za ekon. raziskave Ekon. fak. 
v Zgbu. - Napisal je več učnih knjig za ekon. in 
trgov, š., ki so izšle v založbi Školske knjige 
(Zgb), od katere je prejel tudi nagrado Davorin 
Trstenjak za avtorstvo. V hrv. je prevedel več 
slov. univerzitetnih učbenikov. V različnih časo- 
pisih in revijah je objavil številne članke, re- 
cenzije in referate iz stroke, s katero se ukvarja. 
Izdal je naslednje samostojne knjige: Organiza- 
cija poslovanja trgovinskih poduzeća (Zgb 1952); 
Ekonomika FNRJ (soavt., Zgb 1954 - več izd.); 
Tehnika privrednog poslovanja (Zgb 1957); Orga- 
nizacija i tehnika trgovine (Zgb 1958, več izd.); 
Osnovi socijalističke ekonomije (Zgb 1965); Eko- 
nomika robnog prometa (Zgb 1966); Trgovinsko 
poslovanje (Zgb 1967, več, izd.); Osnove ekono- 
mije s privrednim sistemom (soavt., Zgb 1968 - 
več izd.); Ekonomika unutrašnjeg robnog pro- 
meta (soavt., Bgd 1976 in 1979); Osnove političke 
ekonomije (soavt., Zgb 1979 - več. izd.); Osnove 
ekonomika Jugoslavije (soavt., Zgb 1983 in 1985); 
Poslovna logistika (soavt., Zgb 1983). - Za delovne 
zasluge je bil 1967 odlikovan z Redom dela z 
zlatim vencem. 

Prim.: Osebni podatki (10. mar. 1986); Kojeko 
2, 895. 

Ropet 

RENKO Ivan, družbeno politični delavec, r. 29. 
sept. 1922 na Lozicah, živi v Lj. Oče Ivan, mati 
Marija Andlovec. Osn. š. na Lozicah, po vojni 
je s tečaji dokončal gimn., v Lj. je dve leti štu- 
diral pravo, v Bgdu je diplomiral na Visoki š. 
za polit. vede. - 1941 se je 19-leten vključil v 
NOV, maja 1942 je postal part, borec in soborec 
Janka Promrla-Vojka. Bil je poveljnik v prvih 
part, enotah, tudi pozneje je opravljal pomemb- 
ne vojaške in polit, dolžnosti v NOV. Po vojni 
se je demobiliziral kot rezervni major in dokon- 
čal študij ter zavzeto delal v polit, in družbe- 
nem življenju ikot politik in časnikar. Bil je tu- 
di glav. in odg. ur. SlovJ. Za časnikarsko delo je 
dobil Tomšičevo nagrado. - Službena pot ga je 
iz Kopra peljala v Lj. Bil je republ. poslanec, 
preds. odb. za izobraževanje in kulturo pri skup- 
ščini SRS, član zvezne konf. ZKJ, sdkr. komisije 
za idejna vprašanja pri CK ZKS, sekr. obalne 
konf. ZKS in opravljal še druge funkcije. Od 
dec. 1974 do jan. 1979 je bil generalni konzul v 
Trstu, za tem pa svetovalec v skupščini SRS in 
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preds. koordinacijskega odb. za mednar. dejav- 
nosti pri RK SZDL, kmalu pa sc je upokojil. 
Clan je RO ZZB NOV in čian sveta republike. 
Leta 1953 je izdal kot pričevanje knjigo Vojkov 
vod {ponatis 1973), delo je pred tem izhajalo kot 
podlistek v mrb. Večeru in v SlovJ. Njegovo ile- 
galno ime je bilo Jakec. R. je nosilec številnih 
odlikovanj in priznanj. 

Prim.: Osebni podatki; T. Ferenc, Primorska 
pred vseljudsko vstajo, Lj. 1983, pass.; PrimN 
8. apr. 1967 in 13. dec. 1974; PDk 27. jan. 1979; 
Knjiga 73, 122. 

Plah. 

RENKO Jakob, pesnik, r. 7. maja 1946 v Trstu, 
kjer živi. Oče Stanislav, časnikar, mati Carmen 
Ferluga, prof. Osn. š. v Skednju (Trst), klas. 
gimn. v Trstu, kjer je maturiral 1965. Vpisal se 
je na Leposlovno fak. (lettere) U v Trstu. Več 
let učil risanje na sr. š. na Prošeku, pri Sv. 
Križu in na Katinari. Poročila o gled. predsta- 
vah in knjižnih izd. je občasno objavljal v PDk. 
Pesmi je objavljal po maturi, in sicer v Zalivu, 
Pesniških listih (19.), Mladih potih in JKol. V 
samozaložbi je izdal pesniško zbirko Resnica in 
dei (Trst 1984). Kot slikar-diletant je sodeloval 
pri »ex tempore« v organizaciji Kaste (Trst) 1973 
in 1974. 

Prim.: Podatki matere Carmen (19. maja 1986); 
Pesniški list, št. 19, Trst 1974; Jcvnikar, Zam. 
lit., M(Trst) 1984, 161. 

Ropct 

RENKO Pavel, univ. prof., mikrobiolog, strokov- 
njak na področju mlečnih izdelkov, r. 21. febr. 
1910 v Nadanjem selu, obč. Postojna, živi v Mi- 
lanu. Oče Pavel, kmet, mlinar, Žagar, mati Ivan- 
ka Grahor, gospodinja, bratje Franjo, Srečko, 
Stanko (gl. čl.). Osn. š. je dokončal na Premu, 
nižjo gimn. v Lj., višjo na Sušaku (1927). Na 
Agronomski fak. U. v Perugii je diplomiral 1932; 
še istega leta si je pridobil specializacijo na 
Istituto Sperimentale di Caseificio v Lodiju pri 
Milanu in služboval (1933-45) kot strok, za mleč- 
ne izdelke. Po vojni je ustanovil skupno z dru- 
gimi pomembnimi osebnostmi v mlekarskem sek- 
torju Raziskovalno središče za mleko (Centro 
sperimentale del latte), ki ga je vodil do 1948. 
Zatem je bil dve leti dir. Urada za nadzorstvo 
mleka in mlečnih izdelkov. 1948 je dosegel »li- 
bero docenzo« iz agrarne in tehnične mikrobio- 
logije na osnovi raziskovanj in znanst. publika- 
cij s področja mleka in mlečnih izdelkov. Ta 
predmet je več let poučeval na Agronom, fak. U 

v Milanu. Sodeloval je pri ustanovitvi Drž. po- 
klicne š. za mlečne izdelke v Pandinu (Cremona), 
kjer je poučeval do upokojitve 1980. - Od 1932 
do 1986 je nepretrgoma deloval v mlekarskem 
sektorju ali kot raziskovalec ali kot tehnično 
znanstveni vodja, docent ali konzulent za industr. 
mikrobiologijo, kemijo m tehnologijo, tako v It. 
kot v tujini. 1975 je ustanovil It. odbor Mednar. 
združenja za mleko in mlečne izdelke (Federa- 
tion Internationale du Laitrie) in je še vedno 
njegov tajnik. Tehn. izvedenec je Trgovinsko- 
obrtniške in kmetijske zbornice milanske pokra- 
jine in konzulent pri sodišču v Milanu. Po pad- 
cu fašizma je bil član CLN in Delavska zbor- 
nica ga je kot izvedenca v mlekarskem sektorju 
imenovala za svojega predstavnika pri vladi. Na 
tehnično znanstvenem področju ima velike za- 
sluge, saj je iznašel nove postopke za proizvod- 
njo sirov, npr. gorgonzole in taleggia, z uporabo 
posebnih kultur in tehnoloških procesov, ki jih 
danes skoraj povsod uporabljajo pri proizvodnji 
različnih vrst sira. 1939 je objavil razpravo 
Mikrobiologija mleka in mlečnih izdelkov, ki je 
doživela laskave ocene; po vojni je izšlo več nje- 
govih znanst. in poljudno znanst. spisov s pod- 
ročja mlekarstva. Kot predavatelj je sodeloval 
na različnih srečanjih, zborovanjih in simpozi- 
jih v It. in v tujini. 

Prim.: Osebni podatki (20. maja 1986); revija 
Le lait, XX/1940, 167-68. 

Ropet 

RENKO Srečko, prof. slavist, asistent na uni- 
verzi v Rimu, r. 18. maja 1924 v vasi Nadanjc 
selo, obč. Postojna. Oče Pavel, kmet, mlinar, 
Žagar, mati Ivanka Grahor, gospodinja (sestra 
publicista Ivana Grahorja), bratje Franjo, Pavel, 
Stanko (gl. čl.). Osn. š. (it.) na Premu, gimn. 
(škofijsko) najprej na Reki (tri razr.), potem 
prestopil na drž. v istem mestu, maturiral v 
Trstu na liceju D. Alighieri 1943. Po kapitulaciji 
It. je sodeloval pri organiziranju slov. šol v 
vaseh med Pivko in Brkini, ki jih je ustanav- 
ljala OF, in v njih tudi poučeval. Po vojni je 
bil referent za ugotavljanje vojne škode na 
kult. spomenikih na Postojnskem. 1953 je diplo- 
miral na U v Lj. (slavistika in romanistika) in 
se zaposlil na gimn. v Kopru, kjer je poučeval 
it. in slov. Nato (1959-61) je služboval v kult. 
ured. Radia Lj. in pripravljal članke o kulturi, 
šolstvu in družbeno-ekonomskem razvoju. Hkrati 
je bil vodja za poljudno-znanst. izobraževanje 
pri Delavski univ. B. Kidrič v Lj. Na Dunaju 



195 RENKO 

je (1961-65) poučeval it. in srbohrv. v Berlitz 
School in na Volkshochschule Urania ter občasno 
prevajal v nemšč. različne spise s področja so- 
cialnega zavarovanja, andragogike in gradbe- 
ništva. Od 1965 je kot štipendist it. vlade (kult. 
sporazum med It. in Jslo) prišel na Inštitut 
za slovansko filologijo U v Rimu ter tu prosto- 
voljno poučeval; 1967 je postal lektor za slov. 
jezik in knjiž. na istem inštitutu; 1971 je postal 
pov. prof. za slov. jezik in knjiž. prav tam. 
Hkrati je poučeval (redni lektorat) slov. jezik 
in knjiž. pri Inštitutu za orientalistiko (Istituto 
Universitario Orientale) v Neaplju do 16. dec. 
1986. V strok, časopisju in različnih revijah 
je objavil več člankov, razprav in esejev s sla- 
vističnega področja; najznačilnejši so: Ponovno 
o Starogorskem rokopisu, Ricerche slavistiche, 
XXII-XXIII, 1975/76; / primi insegnamenti di 
sloveno in Italia: Bruno Guyon, docente al R. 
Istituto Orientale di Napoli, Europa Orientalis, 
1/1983, Rim 1983; Il contributo dato da Umberto 
Urbani alla conoscenza del mondo slavo, Annali 
dcll'IUO di Napoli, 1979; Adam Bohorič, prvi slo- 
venski slovničar, v svojem in današnjem času, 
Esteuropa I, Fac. di Lingue - Udine 1984. Sode- 
loval je pri izdaji slovarjev: Dizionario italiano- 
serbocroato-sloveno, Malipiero 1969; Dizionario 
serbocroato-italiano. Sloveno-italiano, Malipiero, 
Bologna 1969. Sodeloval je tudi pri Grande Di- 
zionario Enictopedico, VII, Turin 1971, za kate- 
rega je napisal geslo: Filologia slava. 

Prim.: Osebni podatki (20. mar. 1986). 
Ropct 

RENKO Stanislav, časnikar in publicist, r. 28. 
avg. 1911 v Nadanjem selu pri Pivki, živi v Trstu. 
Oče Pavel je bil kmet z mlinom in žago, mati 
Ivanka Grahor, sestra književnika Iva Grahorja 
(PSBL I, 470-72). Osn. s. je dovršil na Premu, 
gimn. je obiskoval v Lj. (1. in 2. razr. na klas. 
gimn., 3.-6. na realni gimn.), v Zgbu (7. razr., 
stanoval v Istrskem internatu in bil iz njega iz- 
ključen zaradi levičarske liter.) in na Sušaku 
(8. razr. in matura). Ker se z jsl. diplomo ni 
mogel vpisati na it. U, je odšel v Zgb in se vpi- 
sal na gozdarski odd. Kmetijsko-gozdarske fak., 
po dveh letih pa je odšel v Bgd in mar. 1937 di- 
plomiral za inž. gozdarstva. Kot honorarni na- 
meščenec brez jsl. državljanstva je od 1934-36 
delal vsako leto po 6 mes. v taksacijskih sek- 
cijah v drž. gozdovih Direkcije šuma Sušak, 1937 
v gozdovih sev. Srbije in na Min. za gozdarstvo 
od 193842 spet pri Direkciji šuma Sušak in njeni 

gozd. upravi Mrkopalj, od 1943-45 je bil partizan' 
v Gorskem Kotarju in od jun. 1944 v Slov. Prim., 
in sicer pri POOF in PNOO, od 194547 v Gor. 
in Trstu pri PNOO. Od 1947 do 1974 je bil odgov. 
ur. in zadnji dve leti glav. ur. PDk. Dvakrat je 
bil obsojen na pogojno zaporno in denarno ka- 
zen zaradi ostrih polemičnih člankov proti ZVU, 
imel pa je tudi okr. 20 pravd pred kazenskim 
sodiščem zaradi tožb, ker se je v člankih odloč- 
no zavzemal za enakopravnost slov. jezika. Od 
1962 do 1974 je urejal Bollettino degli Sloveni 
in Italia, ki mu je ostal tudi po upokojitvi (1974) 
odgov. ur. Od 1948 je vpisan kot poklicni časni- 
kar v Časn. zbornico F-JK. Do razpusta je bil 
član izvrš. odb. OF in NSZ za STO, nato do 
1972 član izvrš. odb. SKGZ, potem glavnega 
odb. in nadzor, odb. SLORI, od 1970-76 preds 
NSK v Trstu, potem podpreds., član odb. Di- 
jaške matice. Do 1974 je bil eden izmed treh 
podpreds. Circolo della stampa v Trstu. Clan je 
ANPI, Dežel, instit. za zgod. osvobodilnega boja 
za F-JK, društva Pro natura carsica, WWF za 
F-JK idr. - V letih 1944-45 je objavil nekaj ne- 
podpisanih člankov v PartDn, od 1945 do upo- 
kojitve skoraj vsak dan po en članek v PDk, 
navadno brez podpisa. V letih 1957-73 je v JKol 
objavljal Dokumente borbe Slov. pod Italijo za 
narodnostne pravice (naslov se je delno spre- 
minjal). V JKol je priobčil tudi več pomembnih 
člankov: 15 let Primorskega dnevnika (1960); Juž- 
na Tirolska pred OZN (1961); Branko Babič-Vlado 
(1972); Londonski sporazum in Slov. v It. (1974); 
PNOO za slov. Primorje in Trst (1975); 30-letnica 
podpisa mirovne pogodbe v Parizu (1976); NSK 
leta 1947, danes in jutri (1977); Od Pariza do Osi- 
ma (1977); Ob stoletnici rojstva dr. J. Vilfana 
(1978); Od idejnega zorenja do uresničenja zgod. 
tefenj (1979); Ciril Kosmač, Zdaj nič več ne pi- 
šem (1980); Od Rapalla do Osima (1981); Ob 30- 
letnici londonskega memoranduma (1984). Pod 
psevd. Peter Gašperšič je v letih 1952-54 vsak 
dan dopisoval v bgd. Politiko, 1960-62 v lj. SPor, 
1974-75 je objavljal v lj. Delu poned. rubriko 
Tržaška panorama. Kak članek je objavil tudi 
v Matajurju in Novom Matajurju, v reviji Dan, 
sodeloval je pri obeh anketah Sodobnosti o 
Slov. v Italiji, na RAITrstA in Koper, na TV 
Lj. in Koper. Tudi po upokojitvi skrbno zasle- 
duje predvsem polpreteklo zgod. »S pozornostjo 
bolj metodičnega zgodovinarja kot mnogostran- 
skega novinarja spremlja vse, kar se v tem ob- 
dobju pojavlja na književnem in publicističnem 
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polju, prebira, komentira in po potrebi tudi z 
argumenti iz lastnih izkušenj in preučevanj za- 
vrača izkrivljene in mnogokrat potvorjene resni- 
ce« (J. Koren). - Napisal ali uredil je naslednje 
publikacije: Iz knjige Aula IV. Vsi procesi proti 
Slov. in Hrv. ter drugim antifašistom iz Jul. 
krajine pred fašističnim posebnim tribunalom 
1927-1943 (Trst 1970); Kje prebivamo in koliko nas 
je Slov. v Italiji (1971); Slavjanski rodoljub 1849. 
Faksimile vseh šestih številk (1971); Za globalno 
zaščito Slov. v Italiji. Besedila petih zakonskih 
predlogov (1972). Na mednar. manjšinski konfe- 
renci jul. 1974 v Trstu je prebral referat Pregled 
mednarodne zaščite narodnih manjšin v nekate- 
rih mednarodnih pogodbah. - Za svoje delo je 
dobil Tomšičevo nagrado 1971 skupaj s časni- 
karji J. Kavsom, J. Korenom, M. Bolčičem in 
I. Marinčičem. Odlikovanja: Medalja za hrabrost, 
Red zasluge za narod III. reda, Priznanje OF 
za požrtvovalno družbenopolit. delovanje med 
Slov. v It. - Uporabljal je šifre: S. R., P. G., L. T., 
p. g., s.r. 

Prim.: Vprašalna pola; ob 60-letaici članki s 
si. v lj. Delu, LDk, mrb. Večeru; J. Koren, Raz- 
govor s St. Rcnkom ob njegovi 60-letnici, PDk 
29. avg. 1971 s si.; Isti, St. R. sedemdesetletnik, 
PDk 28. avg. 1981 s si. 

Jem. 
REPIC Alojzij, kipar, r. 11. mar. 1866 v Vrhpolju 
pri Vipavi, u. 18. maja 1941 v Lj. Zaradi njegove 
risarske nadarjenosti ga je vzel k sebi Henrik 
Dejak (PSBL I, 262-63), ki je bil kurat v Buda- 
njah (1877-81), nato v Vrhpolju (1881-1911), spre- 
ten kipar in slikar in je veliko delal v svojah 
službenih krajih. Pri njem je R. ostal do okr. 
1884. Odšel je v Lj. k mizarskemu podjetju Ma- 
thian, po 14 dneh pa v Polhov Gradec k rezbar- 
ju Jerneju Ternovcu, ko pa so 1888 v Lj. ustano- 
vili Umetno-strok. š. za lesno obrt, je R. vstopil 
v to šolo. Po končanem šolanju se je vrnil k 
Dejaku, od njega pa k podobarju Krašovcu v 
Celje, da bi si prislužil nekaj denarja za na Du- 
naj. Na Dunaj je prišel 1890 in se preživljal s 
priložnostnim delom in s podporo Kranj, dežel, 
zbora. Na dunajsko akademijo so ga sprejeli 
šele 1892, a je tako pridno študiral, da jo je do- 
vršil 1896, nato je končal še specialno šolo pri 
prof. Kundmannu. Ostal je še dve leti na Dunaju, 
si uredil lastno delavnico in se oženil. Vrnil se 
je v Vrhpolje, 1905 je postal pogodbeni učitelj 
na Umetno-obrtni š. v Lj., 1907 prof. za modeli- 
ranje, rezbarstvo in figuralno plastiko, predaval 
pa je tudi anatomijo in tehnologijo do upoko- 

jitve 1931. - Prvi pouk je dobil R. pri kaplanu 
Dejaku, ki ga je uvajal v slikarstvo, kiparstvo, 
pozlatarstvo in mizarstvo. Z njim je obnavljal 
banderske in druge podobe, oltarne rezbarije in 
cerkv. opremo. Na Umetno-strok. š. so ga učili 
C. Mis, I. Franke in prof. Jos. Vesel. Na Dunaju 
je s svojo nadarjenostjo zbudil zanimanje prof. 
Hellmerja, ki mu je preskrbel ustanovo. V 4. 
letniku je dobil prvo darilo kiparske š. za Boreča 
se dečka, ki sta bila razstavljena v dunajskem 
Künstlerhausu in zelo ugodno ocenjena. Prvo 
darilo je dobil tudi pri prof. Kundmannu za 
skupino Borilca in za kompozicijo Čas - sovrai- 
nik mladosti. Iz te dobe je tudi kompozicija 
Adam, kje si?, ki kaže na veliko obvladanje kom- 
pozicije, anatomije in izredno oblikovalno moč. 
Izdelal je več portretov, dekorativnih plastičnih 
del, drobne plastike v lesu in srebru, zanimivo 
Glavo zamorca, iz kraškega marmorja pa glavo 
I. Cankarja; prav tako kamnite kipe na pročelju 
Krcsije. Ob stoletnici Prešernovega rojstva se je 
udeležil s šestimi drugimi tekmovanja za Pre- 
šernov spomenik v Lj. Iz mavca je 1900 izdelal 
Prešernovo glavo (glej Prešernov album, 202), se 
navdihoval po Goldsteinovi sliki, »a nekatere 
zastranitve so povzročile, da napravlja njegov 
Prešeren mnogo globlji vtisk od Goldsteinovega« 
(Fr. Kidrič, LZ 1935). - Ko se je vrnil z Dunaja 
v Vrhpolje, je odprl samostojno delavnico in 
veliko delal za razne cerkve po Vipav. dolini. V 
Vrhpolju mu je žpk Dejak zaupal prenovitev 
kiparskega okrasja, križev pot in izdelavo veli- 
kega oltarja v stari žup. c. sv. Križa. Tedaj je 
bil R. v zreli dobi in je z veščo roko izrezal 
iz lesa Vipavski par, Vinogradnika z brento in 
Vipavko. Pesniku in politiku Miroslavu Vilharju 
s Kale je izdelal spomenik, ki so ga 1904 postavili 
pred šolo v Postojni in so ga faš. odstranili. 
Ustvaril je vrsto portretnih glav slov. javnih de- 
lavcev, k; so šle v tisočih odlitkih med slov. 
ljudstvo: Gregorčič, Jenko, Kette, Medved, Slom- 
šek, Stritar, Tavčar, J. E. Krek, Jan. in Jur. Su- 
bie, Jeglič. Sam je imel za svoje najboljše delo 
velik marmornat reliefni nagrobnik, ki ga je po- 
stavil 1911 na Sv. Gori gor. nadškofu Jakobu 
Missii (PSBL II, 44245) in ga je prva svet. vojna 
popolnoma uničila. - R. je napravil tudi več por- 
tretov, nagrobnikov in cerkv. plastike. - Razstav- 
ljal je: na I. slov. umet. razst. v lj. Mestnem 
domu (1900) osom del, ki so zbudila zanimanje; 
na II. razst. v Narod, domu v Lj. (1902) tri pla- 
stike; na I. razst. v Jakopičevem paviljonu v 
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Lj. (1909) pet del. Malokdaj je nastopil z drugi- 
mi: 1924 s Fr. Sterletom s 25 kipi; 1940 na Jubi- 
lejni razst. v Jakopičevem paviljonu s svojim 
Slepcem z dečkom (iz 1895). - »R. je izrazit rea- 
list, malce neosebno hladen; vidno se naslanja na 
naravo ter kaže umerjene klasicistične težnje. 
Zlasti v mlajših letih je izviren, sicer črpa mo- 
tive iz antičnega izročila, kompozicije obdelava 
alegorično« (K. Dobida, SBL III, 84). Se bolj kot 
umetnik je R. znan kot učitelj. Iz njegove ki- 
parske šole so izšli vsi slov. ugledni kiparji: 
Dolinar, Gorše, Jurkovič, -brata Kalina, Fr. Kralj, 
Tine Kos, Napotnik, SI. Penkov, Povirek, Saje- 
vic idr. in slikarji: Cuderman, Justin, Košir, Ma- 
les, Sedej, Sterle idr. 

Prim.: K. Dobida, SBL III, 83-84 dn tam nav. 
liter.; Albert Širok, Pri naših upodabljajočih 
umetnikih. Luč II, Trst 1928, 45-46; Fr. Kidrič, 
Prešernova podoba in naši umetniki, LZ 1935, 
555-57; Isti, Prešernov album, Lj. 1949, 202 (Pre- 
šernova glava), 324; ELU 4, 83; Luc Menaše, Ev- 
ropski umetnostno-zgod. leksikon, Lj. 1971, 1778- 
79. 

Jem. 

REPIČ Franc, pravnik, r. okr. 1758 v Vipavi, 
u. sept. 1812 tragično v Savi pri Lj., a vzroki 
niso znani. Gimn. je obiskoval v Lj. (1768-74), 
pravo najbrž na Dunaju. Vsaj od 1789 do 1805 
je bil odvetnik v Lj., nato tam do smrti fiskalni 
adjunkt pri finančni prokuraturi. V slov. kul- 
turi zavzema mesto kot član preroditeljske druž- 
be okrog A. T. Linharta in kot Kopitarjev zna- 
nec. Ko so prvič uprizorili v lj. stanovskem gle- 
dališču Linhartovo komedijo Zupanova Micka 
28. dec. 1789, je R. igral pisarja Glažka. Uspeh 
je bil izreden in k njemu je brez dvoma pri- 
pomogla tudi R-eva šaljiva vloga. 

Print.: S. Vilfan, R. F., SBL III, 84 in tam na- 
vedena liter.; SGL III, 582. 

Ur. 

REPIC Hijacint p. OFM (pri krstu Anton), narod- 
ni vzgojitelj in nabožni pisatelj, r. 9. jul. 1863 
v Sturjah pri Ajdovščini, u. 3. mar. 1918 v fran- 
čiškanskem samostanu sv. Ane v Kopru. Oče 
Anton, strojar, mati Gerusina Turk. Prva dva 
razr. gimn. je dovršil v Gor. (1876-78); za tretji 
razr. ni ugotovljeno, okt. 1879 je stopil v franč. 
red dn tu nadaljeval študije. Eno leto bogoslovja 
je dovršil v Zadru, vse drugo v Kopru, kjer je 
ostal v samost. sv. Ane do smrti. V duhovnika 
je bil posvečen 17. jan. 1886. V redu je oprav- 
ljal različne službe, med dragim je bil voditelj 
novincev in klerikov. Ves čas je bil organist in 

najzaslužnejši član franč. province svoje dobe 
za cerkv. glasbo, ker je začel prvi z vso vnemo 
gojiti koral. 2olel je, da bd se vse ljudstvo pri- 
družilo pev. zboru v en sam veličasten zbor, 
zato je zaradi pomanjkanja klerikov učil koralne 
maše ude tretjega reda in to se mu je obnesilo. 
Gotovo bi bil dosegal večji uspeh, če bi ne bile 
mestne pevske razmere tako slabe, da je o njih 
tožil znancem in pisal v CG. V franč. krogih je 
vzgojil vrsto pospeševatoljev cerkv. glasbe. - Po 
R-evem prizadevanju je prišlo v samostansko 
knjižnico veliko slov. knjig. Po zadnji vojni je 
štela knjižnica franč. samostana sv. Ane v Ko- 
pru 7.468 knjig in »menda prav po zaslugi ime- 
novanega Repiča je hranilo vrsto dragocenih 
slov. tiskov« (Savnik). R. je v franč. listu Cvetje 
z vrtov sv. Frančiška sodeloval od 1881 do 1916 
z drobnimi prispevki in celoletnimi članki, ki 
jih je večinoma priredil ali prevedel iz it. in lat. 
in so imoli verskovzgojni ali zgod.- poučni zna- 
čaj. Podobne članke je menda priobčeval tudi 
v hrv., nem. in it. listih. - R. je osebno in z be- 
sedo prebujal narodno zavest mod slov. redov- 
nim naraščajem in sobrati, ki so se pripravljali 
za dušnopastirsko delo mod Slov. Zanje je pri- 
pravil skripta slov. slovnice, uporabljali pa so 
jih tudi duhovniki po Istri. Po vojni 1945 se 
«je pri urejanju rokopisov in knjižnic v Kopru 
»marsikaj .porazgubilo, med drugim dragoceni 
rokopisi slov. franč. Hij. Repiča, učenca jeziko- 
slovca Stanka Skrabca« (Savnik). R. si je dopi- 
soval z vrsto pomembnih jezikoslovcev v Evro- 
pi. - Psevd.: P. H. R. 

Prim.: V. Smolej, R. o. H., SBL III, 84-85 in 
tam navedena liter.; H. R„ Družina 1982, št. 19; 
R. Savnik, Zbirni center knjig v Portorožu, 
Zbornik Osrednje knjižnice Sr. Vilharja, Koper 
1985, 16-17. 

Jem. 

RES Alojzij (med prijatelji Gigi), književnik, po- 
srednik med slov. in it. kulturo, r. 1. jul. 1893 
v Gor., u. 17. maja 193ó v Benetkah, pokopan 
na Sv. Gori pri Gor. Mati je bila doma iz Srpe- 
nice v gornji Soški dolini. Osn. š. in gimn. {1904- 
12) je dovršil v Gor. in stopil tukaj v bogo- 
slovje. Med prvo svet. vojno so ga vpoklicali in 
je služil v vojnem dopisnem uradu na Dunaju. 
Tukaj se je vpisal na U in veliko občeval z dr. 
Jan. Ev. Krekom. Ohranil je sporočilo, ki je 
obveljalo kot Krekova oporoka (prim. Ne obu- 
paj! Moj zadnji obisk pri dr. Kreku, Jugoslo- 
van 1918, št. 16). Jan. 1915 je bil spet v seme- 
nišču v Gor. in se poleti z njim preselil v oi- 
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stercijanski samostan v Stični. Študiral je s 
tako vnemo in se pripravljal na posvetitev, da 
se je popolnoma izčrpal. »Konečno sem moral na 
izrecen ukaz zdravnikov pustiti vse in preložiti 
vse na' jesen in uživati mir, popoln mir« (pismo 
Bevku 27. jun. 1916). V prvi polovici jun. 1916 
je odšel k sestri Gusti, por. Trebše, učiteljici 
v Bol'juncu pri Trstu. Tu je jan. 1917 hudo zbo- 
lel, kmalu pa je popolnoma okreval, škof je 
moral preložiti njegovo posvetitev, dokler bi ne 
ugotovili, da bo lahko dobil mesto, ki ga bo 
preživljalo («titulus mensae«). Odslej ni več mi- 
slil na duhovski poklic, ampak je odšel v Zgb 
in se vpisal na U. V akad. letu 1919/20 je obi- 
skoval predavanja na Filoz. fak. v Firencah. Ker 
tu ni bilo slavistike, se je prepisal na lj. U in 
tukaj doktoriral z disertacijo Bistvo narodne 
pesmi 13. jun. 1921; referent je bil dr. Fr. Kidrič 
(disertacija je imela 169 str., original je izgub- 
ljen). Istega dne je doktoriral tudi Anton Bajec 
z Nominalnim akcentom v režij, narečju pri dr. 
Fr. Ramovšu. Bila sta prva doktorja iz slov. na 
lj. U. Glavne izsledke disertacije je R. zajel v 
dveh člankih: Pot do romantičnega pojmovanja 
narodne pesmi (DS 1923, 118-19, 153-54) in Na- 
rodna pesem (DS 1924, 28-32, 207-13). V Lj. ie 
bil R. član ured. Slovenca. Nato je nadaljeval 
študij v Firencah, nov. 1923 pa je začel pre- 
davati na R. Istituto superiore di scienze eco- 
nomiche e commerciali di Venezia {zdaj U Ca' 
Foscari). Bil je izredni prof, za srbohrv. in vo- 
dil tečaje iz rus. liter., poučeval pa je tudi nem. 
na znanstvenem zavodu (pismi Bevku 25. okt. in 
29. nov. 1923). 20. apr. 1924 se je poročil z Dino 
Piacenti iz Milana, ki jo je spoznal na U v Fi- 
rencah. Za božič 1925 si je kupil na Lidu pri 
Benetkah hišo in jo z velikimi žrtvami odpla- 
čeval. Žena je bila prof. in se je naučila slov. 
ter prevajala Bevkove črtice. Imela sta tri otro- 
ke: Tatjana (r. 1927), Marko (r. 1930) in Marija 
(r. 1932). Približno leto dni po poroki je v Pa- 
dovi branil svojo tezo v nem. in diplomiral tu- 
di iz tega jezika. Dve loti kasneje se je udeležil 
natečaja za stalnega prof. nem. na licejih in 
uspel, toda kot Goričanu so določili mesto v 
Gradišču ob Soči. Kor ni maral zapustiti Ca' 
Foscari, se je liceju odpovedal. Kar 11 let pa 
je vodil tečaje nem. jezika in liter, v Circolo 
Filologico di Venezia. - R. je pisal v gimn. čr- 
tice za DP (1909-10). 1916 je izdal pri Stoki v 
Trstu kroniške zapiske iz prvih dni svet. vojne 
na Goriškem v brošuri Ob Soči.  Vtisi in  ob- 

čutja. Iz mojega dnevnika. Prvi natis 3.000 izv. 
so razprodali v treh tednih, drugič je izšla 1917 
v 2.000 izv. Vsebina je pravzaprav ponatis R-ovega 
teksta iz Slovenca. Z Anžlovarjem sta izdala bro- 
šuro Visokošolski študij v Italiji (Trst 1921). Ob 
Dantejevi šeststoletnici je pripravil dva zborni- 
ka, slov. in it., in zbral toliko uglednih sodelav- 
cev obeh narodov, da se kaj podobnega ni zgo- 
dilo več v slov. kult. življenju. Slov. Dante je 
izšel 1921 v Lj., it. 1923 v Gor. L. 1927 je izdal 
v Gor. Rožice sv. Frančiška, ki jih je lepo ilu- 
striral T. Kralj. - R. so zanimala splošna umet- 
nostna in kult. vprašanja in o njih je pisal 
krajša poročila in zapiske. V Času je priobčil: 
Intimna razstava v Gorici (1912); Delavsko vpra- 
šanje in umetnost, H krizi slov. gledališča (1913); 
Constantin Meunier, Driiiba sv. Mohorja (1914); 
Mazzinijeva Slovanska pisma (1919); Visokošolski 
študij v It. (1921, 1922); Ivan Trinko-Zamejski 
(1923-24); K Trinkovt bibliografiji (1925-26) v 
Domu in svetu: Umetnost in nravni zakon (1914); 
Giovanni Segantini, Iz Segantinijevih pisem, 
Umetniki o umetnosti, Rabindranath Tagore 
(1915 in 1916); Rafael (1920); Gregorčič Zamej- 
skemu (1928); že omenjeni razpravi o nar. pesmi; 
po zasedbi slov. ozemlja na Prim, po prvi svet. 
vojni je napisal članek Naša nova kult. orien- 
tacija (E 1919, št. 286) in več poročil o predsta- 
vah trž. gledališča (E 1919-20); v Mladiki: Smrt 
Leonida Andrejeva, O karikaturi, Plebanus Joa- 
nes (1922); Oče beneških Slovencev (1923); Kra- 
ljica morja, Mesto sv. Antona (1926); v Ženskem 
svetu: Elizabeta Browning (1925); v Slovencu: 
Pogovor z Rabindranathom Tagorejem (1925, št. 
35). Zamislil in ustanovil je Našo založbo v 
Trstu (1921), ki naj bi vsako leto izdajala Ja- 
dranski almanah in nekaj izvirnih in prevede- 
nih knjig. Zanjo je pripravil Jadranski almanah 
za leto 1923 in oskrbel izdajo dveh knjig, Bev- 
kovega Faraona (1922) in Pregljevega Plebanusa 
Joanesa (1921). - Največ dela je pozneje posvetil 
praktičnemu posredovanju med slov. in it. kul- 
turo. Predaval je v Benetkah, na Dunaju in dru- 
god o ruskih velikanih, na Dunaju o Tintorettu. 
Njegov članek Jacopo Robusti, il Tintoretto so 
po njegovi smrti natisnili v DS (1936). Najbolj 
neposredno pa je širil znanje o slov. in slovan- 
ski literaturi s tem, da je sodeloval pri Grande 
enciclopedia italiana in pri Piccola enciclopedia 
Vallardi, kjer je napisal več člankov o slov. pi- 
sateljih in o slovanskem slovstvu. - R. je bil 
od dijaških let do smrti intimen prijatelj  Fr. 
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Bevka. Od 1915 do smrti mu je napisal 81 pi- 
sem, v katerih je pripovedoval o svojem živ- 
ljenju, literarnih nazorih, načrtih, istočasno pa 
je spremljal Bevkovo pisanje od začetnih po- 
skusov dalje, ga usmerjal in nepristransko oce- 
njeval. Pisma je priobčil Marijan Brecelj v tr- 
žaškem Zalivu (1968-73), jim napisal uvodno štu- 
dijo o R. in jih bogato komentiral. Za sklep je 
priobčil tudi pismo R-ove vdove Dine Frosali, 
ki mu je 20. febr. 1966 opisala nekaj spominov 
na moža (Zaliv 1973, št. 42/43, 276-79). 

Prim.: Dr. Fr. Koblar, R.A., SBL III, 86-87 
in tam navedena liter.; Mar. Brecelj, Al. Res, Pi- 
sma Bevku, Zaliv 1968, št. 12-13, 127-30 s si.; Jože 
Kokole, Bibl. doktorskih disertacij U in drugih 
visokošol. in znanst. ustanov v Lj., 1920-1968, Lj. 
1969, 53 (opis disertacije in datum promocije), 
159, 201; Dina Frosali vd. Res, Moje življenje 
z Lojzetom Resom. Spomini za g. Breclja, Zaliv 
1973, it. 4243, 276-79; Slov. književnost, CZ Lj. 
1982, 298-99; A. Kacin, Dr. Al. Res, M(Trst) 1972, 
85-86. Jem. 

RESEN Jožef, duhovnik in pedagog, r. 4. sept. 
1899 v Gor., u. 21. dec. 1976 v Novari. Oče Fer- 
dinand, trgovec s tekstilom, mati Jožefa Kap- 
ferer. Zgodaj je izgubil mater, zato so zanj skr- 
bele sestre notredamke. Osn. š. je obiskoval v 
Gor. in bil gojenec v salezijanskem zavodu sv. 
Alojzija, ust. 1895, za katerega ustanovitev se 
je poleg msgr. Alpija in barona Sommaruge 
trudil tudi njegov oče. V gimn. mu je bil ka- 
tehet Al. Fogar, poznejši tržaško-koprski škof 
(PSBL I, 373-77), na katerega je ohranil spomin 
vse življenje in mu pripisoval začetke svojega 
duhovniškega poklica. Med gimn. je bil navdu- 
šen skavt. Ko je It. stopila v vojno, se je dru- 
žina preselila v Lj. Jože je postal gojenec salez, 
zavoda na Rakovniku in v mestu obiskoval nem- 
ško gimn. Tu se je odločil za salez, družbo. 
1918 je začel noviciat v Veržeju in naslednje le- 
to postal salezijanec. Višjo gimn. je zaključil v 
misijonskem zavodu »Missionshaus Maria-Hilf« 
Unterwaltersdorf pri Dunaju. 1920 je odšel v Tu- 
rin in delal pri nem. izdaji Salezijanskega vest- 
nika, bil vzgojitelj v Casale Monferrato, Torino 
Martinetto in v Torino Oratorio, zibelki salez, 
družbe. Studij teologije je opravil v Turinu, na- 
zadnje v mednar. zavodu Don Bosco in bil 10. 
jul. 1928 posvečen v duhovnika. Ordiniral ga je 
kard. Giuseppe Gamba. Že v času vzgojiteljske 
prakse in študija teologije se je usposabljal tu- 
di za pedagoško delo. Temu je posvetil večino 
svojega življenja in bil dober posredovalec it., 

grš. in latin, jezika ter zgod. in zcmlj. znanj. 
Za to delo je prejel uradno priznanje FIDAE. 
Glavne postaje njegovega življenja so bile: za- 
vod Gazzera-Magliano v Benevagienni (Cuneo), 
vodstvo zavoda v Castellammare di Stabia (Nea- 
pelj, 1935-38), vodstvo šol v Parmi (1938-39), Bor- 
gomanero pri Novari (1939-40), Cavaglià in nato 
34 let (1941-75) v Novari. V petdesetih letih pe- 
dagoškega dela je številnim dijakom poleg zna- 
nja posredoval temeljne človeške vrednote, bo- 
gato znanje in izkušnjo predanega vzgojitelja. 
Salezijanski duhovnik je postal tudi njegov brat 
Anton, »šola je postala njegov pravi poklic. 
Poučeval je predano in z neizčrpno ljubezni- 
vostjo,« so o njem zapisali njegovi bivši gojenci. 

Prim.: Posmrtno naznanilo salezijanske druž- 
be; Bol. Salesiano 100/1976, št. 9, str. 34. 

B. Kolar 

RESCIC Ivan, duhovnik, r. 22. jul. 1877 v Gor., 
u. 28. jul. 1955 prav tam. Edini sin skromne 
delavske družine. Mati mu je zgodaj umrla, 
oče pa je dočakal visoko starost. V Gor. je 
obiskoval osn. š. pri društvu Sloga. Potem 
je stopil na moško učiteljišče v Kopru, tam 
maturiral 1896 in postal učitelj. Učiteljcval je 
nekaj let nekje na Panjški planoti. Mikalo ga 
je namreč, da bi vstopil v duhovniški stan. Ko 
se je naučil dovolj lat., je zaprosil 1902 nadšk. 
Jordana za vstop v gor. semenišče. Novo mašo 
ie zapel prav na svoj rojstni dan 1906. Nato 
je bil dve leti kpl. v Bovcu. Bilo mu je komaj 
trideset let, ko ga je nadšk. Sedej poklical v 
Gor. in ga imenoval za ravn. in kateheta gluho- 
nemnice. V tem zavodu, ki ga je bil ustanovil 
slov. razsvctljitelj in pesnik Valentin Stanič, je 
R. preživel celih 40 let. Sicer je bil 1925 raz- 
rešen službe ravn., vtndar je še naprej delo- 
val v zavodu kot učitelj in katehet. Nekaj ča- 
sa je deloval kot župnik v Podgori. Kot upo- 
kojenec je oskrboval slov. službo božjo v cer- 
kvici pri Sv. Ivanu v Gor. Ta mu je bila še 
posebno pri srcu. Ko ni bilo več slov. franči- 
škanov v Gor., je R. vodil Tretji red sv. Fran- 
čiška. - R. je bil svetniška osebnost. Odliko- 
vale so ga izredna ponižnost, gorečnost in ra- 
dodarnost. Pogreba so se poleg velike množice 
vernikov udeležili nidi predstavniki pokraj, in 
obč. oblasti. KatG dodaja poročilu o pogrebu 
še to: »Pri tem ne moremo zamolčati grobe 
krivice, ki jo je zagrešil upravitelj župnije Sv. 
Ignacija s tem, da je samovoljno prepovedal 
med pogrebno mašo, da bi pevci v cerkvi iz- 
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vedli Foersterjevo mašo s slov. besedilom... Ne 
vemo, iz kakšnih razlogov je župnik to napravil. 
Vsekakor se čutimo slov. katol. zaradi tega po- 
stopanja globoko užaljeni in na tem mestu 
ogorčeno protestiramo... It. sobrate ob tej pri- 
liki prosimo, naj s svojo narodno nestrpnostjo 
ne rušijo v naših ljudeh vere, ki jo slov. du- 
hovniki v njih srcih s  toliko težavo gradimo.« 

Prim.: KatG 4. avg. 1955; KolGMD 1956, 147. 
Rij. 

RESSEL Josef, izumitelj, gozdarski tehnik in eko- 
nomist, r. 29. jun. 1793 v Chrudimu na Češkem, 
u. v noči med 9. in 10. okt. 1857 v Lj. Bil je če- 
škega rodu, vzgojen v nemšč., govoril in pisal 
v slov., deloval pa pretežno na takratnem Kranj- 
skem, Prim., v Istri in Benetkah. Študiral je na 
dunajski U v letih 1812 in 1813, naslednji dve 
leti pa na gozdar, akad. Mariabrunn pri Dunaju. 
Slovenščine se je naučil v Pleterjah pri Šentjer- 
neju na Dolenjskem, kjer je nastopil službo 
mar. 1817 kot distriktni gozdar pri posestvu štu- 
dijskega sklada razpuščenega kartuzijanskega sa- 
mostana. Tu je napisal v nemšč. dve strok, knji- 
gi, ki sta izšli na Dunaju 1817 in 1820. Nekateri 
mislijo, a ni dokazano, da je že na Krki pri 
Kostanjevici delal prve poskuse s čolnom na vi- 
jak. Od jan. 1821 do dec. 1824 je bil v Trstu 
istrski gozdar, podmojster, po krajši službi v Lj. 
se je jun. 1825 vrnil v Trst kot prim, gozdar, 
mojster, od nov. 1832 je bil višji gozdar, agent 
v Motovunu, od jul. 1835 do sept. 1839 pa višji 
agent motovunskih gozdov in istočasno v praksi 
pri mornariškem arzenalu v Benetkah. Nato je 
bil v službi vojne mornarice in skrbel za njene 
gozdove do smrti. V Lj. je umrl slučajno na 
službenem potovanju. - R. je razvijal svoje mno- 
govrstno znanje in eklektično ustvarjalnost na 
raznih področjih od gozdarstva do melioracij v 
kmetijstvu, od mehanike do kemije, rudarstva 
in energetike. Znan je predvsem zaradi izuma 
ladijskega vijaka, ki ga je v avg. 1829 preizkusil 
v tržaškem pristanišču na ladji Civetta, a so ob- 
lasti po prvem uspehu zaradi napake na parnem 
stroju prepovedale nadaljnje preizkušanje. Po- 
memben je tudi zaradi izuma krogličnih in valjč- 
nih ležajev. Njegove štovilne zamisli pa so pre- 
hitevale potrebe takratnega časa, zlasti še tehno- 
logijo, ki še ni bila dorasla za tako zahtevne na- 
črte. Z raznimi R-ovimi iznajdbami so se kasne- 
je okoristili drugi. - Vulike zasluge si je R. pri- 
dobil v pogozdovanju kraških področij, zlasti na 

Prim, in Dolenj. ter z umnim izkoriščanjem že 
obstoječih gozdnih sestojev. Na gospod, področ- 
ju pa so bile zanimive njegove izvirne zamisli 
o zadružništvu in o finančnih zadevah. - Obsežen 
življenjepis in doslej najpopolnejšo bibliografijo 
je objavil dr. Vladimir Murko v SBL III, 87-90, 
od koder je posnet ta sestavek, in v samostojni 
knjigi V. Murko, Josip Ressel, življenje in delo, 
Lj. 1957. 

Prim.: V. Murko, SBL III, 87-90; EJ 7, 66. 
Ured. 

REVEN Zdravko, duhovnik, msgr., r. 27. no\ 
1921 na Vrhniki. Živi v Lj. Oče Franc, delavec, 
mati Terezija Novak. Dovršil klas. gimn. v Lj. 
(1941), član Dijaške KA. študiral štiri leta in pol 
na Teol. fak. v Lj., peto v Praglii, šesto v Brixnu, 
kjer je bil posvečen 1947. Odšel v Belgijo študirat 
žosistično organizacijo kanonika Cardijna (1965 
pri celovški DSM izdal: Cardijn, Poslanstvo de- 
lavske mladine). Od 1948-60 izseljenski duhovnik 
za Slov. in Hrvate (Charleroi - Mons - Bruselj), 
organizator verskih in družabnih prireditev, zla- 
sti za po vojni došle prim. Slov. v belgijske rud- 
nike in beneške »minatorie«. V povezavi z be- 
neškim župnikom Ant. Cuffolom iz Laz je izdal 
1952 informativno razmnoženino Boj beneških 
Slovencev za svoje pravice, z zemljevidom, ki 
so jo pozneje drugi ponatiskovali. Od 1952-60 je 
izdajal in razpošiljal dvomesečnik Slovenski glas 
beneških Slovenju u Belgiji. Cuffolo ga je v prvih 
Trinkovih koledarjih navedel kot izdajatelja, za- 
radi česar mu je bil 10 let prepovedan vstop v 
It. Na pobudo izs. duh. msgr. Grimsa in msgr. 
Zupančiča je začel pri celovški DSM 1953 izda- 
jati Novo drtdinsko pratiko in jo urejal (1954- 
67). V zvezi z izs. duh. Zahodne Evrope je urejal 
mesečnik Naša luč (1952-67). Bil je med pobudniki 
Zveze slov. izs. duhovnikov Zah. Evrope in vsa- 
koletnih tečajev zamejskih in izs. duhovnikov. 
Od 1960-67 je bival v Celovcu, kjer je bil ured. 
knjig DSM in vodja njihove prodaje v tujini. 
Porabskemu župniku Janošu Kuharju iz Gor. Se- 
nika je oskrbel natis dveh porabskih molitve- 
nikov. Na povabilo nadškofa Pogačnika je od 
1968 v Lj., korni vikar in stolni kaplan, član 
ured. verskega tednika Druiina ((1968-80), tajnik 
medšk. odb. za pripravo in izdajo slov. misala 
in brevirja, od 1980 notar lj. cerkv. sodišča in 
od 1980 tajn. medšk. komisije za nov slov. pre- 
vod Sv. pisma. 

Prim.: Osebni podatki; Letopis Cerkve na Slo- 
venskem 1985, 134 in pass. Hum. 
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REYA Andrej, nabožni pisatelj, r. 22. okt. 1752 
v Krminu v Furlaniji, u. 26. sept. 1830 pri Sv. 
Petru pod Sv. Gorami (zdaj Bistrica ob Sotli). 
Najbrž je dovršil študije v Vidmu, ker je bil tu 
posvečen 1775. Od 1776 do smrti je služboval na 
Štajerskem, najprej kot kaplan v Zibiki, pri 
Sv. Štefanu pri Žusmu, v Šmarju, pri Novi 
Cerkvi (Strmec), v Šmarju, 1794 provizor in od 
1795-1804 župnik v Zibiki, od 1804-14 župnik in 
dekan v Smanju, od 1814 do smrti župnik pri 
Sv. Petru pod Sv. Gorami. Ko je bil kpl. pri 
Novi Cerkvi, je bil t«.m za župnika Jožef Anton 
Jakomini (PSBL I, 564-65) iz Štanjela pri Vipavi 
in pripravljal za tisk dvodelno razpravo v latin. 
Doctrinae christianae expositio... (Celje 1791). V 
njej je temeljito obdelal katekizem in ga ob- 
širno pojasnil s Sv. pismom. R. je delo tako 
ugajalo, da ga je poslovenil in izdal v dveh 
zvezkih: Kershanskiga navuka islagaine po u 
cesarskih deshelah naprej pissanim katechismussi 
u Latinskim vundanti od V. Z. V. G. Joshefa 
Jacomina... MI (Lubiana 1801). Prevod je jezi- 
kovno trd in okoren, ker se je R. preveč dobe- 
sedno držal latin, izvirnika. Po smrti so v Drob- 
tinicah XII (1857) objavili neko R-evo pridigo 
za novo mašo iz 1813. 

Prim.: Dr. Fr. Lukman, R. A., SBL III, 91 in 
tam navedena liter.; KL Sje III, 361; PSBL I, 
564 (pri Jakomini). 

Ur. 

REYA Oskar, meteorolog, prirodoslovce in geo- 
graf, r. 3. mar. 1900 v Kozani v Goriških Brdih 
trgovcu Ivanu in Viktoriji Boškin, u. 13. mar. 
1980 v Lj. Po prvih treh razr. slov. gimn. v Gor. 
je po izbruhu vojne med It. in Avstr. 1915 na- 
daljeval šolanje s prekinitvijo, ko je bil avstr. 
vojak v Judenburgu, na gimn. v Lj., nazadnje v 
Idriji, kjer je febr. 1921 maturiral. Prvih pet 
semestrov je študiral geogr. in prirodoslovje na 
U v Lj., zadnje tri semestre pa fizikalno geogr. 
in meteorologijo v Bgdu. Nato se je 1925 zaposlil 
na Meteorološkem zavodu, poznejšem Zavodu 
za meteorologijo in geodinamiko na U v Lj. Na 
tem mestu je napredoval od asistenta do uprav- 
nika Zavoda, postal 1941 univ. docent in 1947 
izredni prof., nakar je 1960 stopil v pokoj. Leta 
1929 je promoviral na zgb. U z disertacijo Letni 
tok temperature v Sloveniji, v šol. letu 1937/38 
pa se je strok, izpopolnjeval v Berlinu, Miinch- 
nu, Parizu in na alpskem observatoriju na Zug- 
spitze. Težišče njegove znanst. dejavnosti sta bili 
meteorologija in klimatologija. Večina strok, raz- 

prav je izšla v Geograf, vestniku (GV). To so 
Dnevna amplituda zračne temperature na Slo 
venskem in njih letni tok (IV/1928, 56-62); Letn 
tok padavin na Slov. (V-VI/1929-30, 53-62); Smeri 
vetrov na Slov. in njih letni tok (VII/1931, 101 
09); Cikloni in padavine na Slov. (VIII/1932, 70 
89); Odnošaji med padavinami in ciklom v Ju 
goslaviji (IX/1933, 165-80); Navali toplega in hlad- 
nega zraka v Dravski banovini (X/1934, 66-88) 
Termografska registracija velikih dvigov in pad- 
cev temperature v Dravski banovini (XI/1935 
87-100); O toči v Drav. ban. v l. 1936 (XII-XIII/ 
1936-37, 101-14); Učinek nočnika na meteorološke 
elemente (XIV/1938, 107-17); Najniije in najvišje 
temperature v Slov. (XV/1939, 3-26); Maksimalna 
intenziteta padavin v Slov. Prim. (XX-XXI/1948- 
49, 87-110). Zavod za meteorologijo in geodezijo 
je 1945 izdal njegovo študijo Najvišje dnevne 
padavine v Sloveniji in 1946 Padavinsko karto 
Slovenije, Uprava hidrometeorološke službe pa 
1947 razpravo Močna in dolga deievja v Lj. Po- 
ljudne meteorološke in klimatološke članke je 
objavljal v Proteusu: Kaj nam pripovedujejo ob- 
laki? (1936, 181-87); Padavinske razmere v Slov. 
(1946-47, 180-84); Letni tok padavin v Slov. (1947- 
48, 4043); v PV: Vreme Triglava (1951, 174-84 in 
220-25); Nastanek meglenega morja in tempera- 
turni oblaki (1956, 25-28); Kaj naj planinec ve o 
vremenu? (1967, 582-87); v Našem obzoru: Vreme 
in podnebje v planinah (1932, 61-66); v KolOF: 
Kraška burja {1950, 169-73); v Kroniki slov. mest: 
Deset let meteorološkega opazovanja na Šmarni 
gori (1937, 166-69); Klima ljubljanske okolice 
(1939, 118-19). Zanimivi so njegovi sprehodi, ki 
jih je objavil v JKol: Nekaj zanimivih botanič- 
nih sprehodov po okolici Trsta (1971, 118-21); 
Botanični sprehodi po goriški okolici (1972, 262- 
68); Botanični izleti na Matajur (1973, 261-67); 
Botanični izleti na Višarje (1974, 259-61); Bota- 
nični izleti v Julijske Alpe (1975, 250-56). V Obz 
je izšel 1967 članek V Rezijo in na Kanin 
(923-28), v PV Po Poliškem Špiku ali Montaiu 
(1971, 219-22), v reviji Gore in ljudje, Krn (1947, 
169-73). Med njegovimi prispevki je mnogo po- 
topisov po širnom svetu, saj je bil na vseh ce- 
linah razen v Avstraliji in Antarktiki. Med dru- 
gimi deželami je bil na Norveškem, na Spits- 
bergih, v Maroku, Keniji, Izraelu. Na ladji »Rog« 
je opravil pot okoli sveta. Povzpel se je na 
Elbrus v Kavkazu (Planinski zbornik 1945), na 
Atlas v Sev. Afriki (Gore in ljudje 1946) in na 
Mont Blanc (Življenje in svet  1931). V znanst. 



REYER 202 

namene sc je povzpcnjal z letali do 6000 m vi- 
soko. Dejaven pa je bil tudi na drugih področ- 
jih. Intenzivno se je ukvarjal s problemi obram- 
be proti toči, ki jo je organiziral v Gor. Brdih, 
v Vipavski dolini in na Bizcljskcm. O tem je po- 
ročal v Koledarju Prešernove družbe ter v Sad- 
jarstvu, vinarstvu in vrtnarstvu (1954), referiral 
pa na mednar. kongresu v Zürichu (1954) in Cha- 
monixu (1956). Kot uprav. Zavoda za meteorolo- 
gijo in geodinamiko je 1972 uspešno vodil ak- 
cijo za nabavo Wiertbertalovega vodoravnega sei- 
zmograra, ki ga je dal namestiti v 'kleti lj. U. Za 
tisti čas sodobno napravo hranijo zdaj kot mu- 
zejski objekt v Astronomsko-gcofizikalnem labo- 
ratoriju na Golovcu. 1936 je na geografskem 
kongresu v Sofiji imel referat Nordföhn auf der 
Südseite der Karavanken, ki je izšel v kongres- 
nem zborniku (str. 18-27), na mednar. meteoro- 
loškem kongresu v Garmisch-Partcnkirchnu 1958 
pa je poročal o evaporaciji v slov. Alpah. V nje- 
govi zapuščini je več daljših neobjavljenih spi- 
sov, med njimi o geografiji in etnografiji Gori- 
ških Brd z originalnimi fotografijami. Za raz- 
voj slov. meteorologije zlasti s pedagoškim de- 
lom na U, ko sc je 1950 na njegovo pobudo 
uvedel samostojen študij te vede na takratni 
Prirodoslovno-matem. fak. v Lj., je R. ustvaril 
najboljše pogoje. Doslej je že nad 40 diploman- 
tov-moteorologov. 

Prim.: V. Bohinec, Prof. Oskarju Reyi v spo- 
min, GV LII/1980, 208-09 s si.; In memoriam 
prof. dr. Oskarju Reyi, Razprave Društva me- 
teorologov Sje, XXIV/1980, št. 43; SBL III, 91- 
92; ULjBB I-II; KolGMD 1981; EJ 7. &•• 

REYER Franc Tadsj, veletrgovec, ladjar, r. 1760 
(1761?) v Naborjetu v Kanalski dolini kot otrok 
zelo revne družine, u. 1855 v Trstu. Študiral je 
filoz. in teol. Postal je inštruktor v hiši nizozem. 
trgovca in veljaka Ambroža Strohlendorfa, pri 
katerem je pokazal tolikšno trgov, spretnost, da 
je postal njegov sodelavec. 23-leten se je vkrcal 
na ladjo, katere tovor je hitro prodal v Balti- 
moru v Ameriki. Tu je obogatil znanje in po- 
znanja z ljudmi. Spoprijateljil se je celo z veli- 
kim amer. državnikom Franklinom. Po osvo- 
boditvi Amerike 1788 se je vrnil v Trst, kjer je 
ustanovil lastno trg. hišo z družabnikom Cesa- 
rem Pellerinijem, katerega je proti koncu stol. 
zamenjal Josef Schlick (firma Reyer & Schlick). 
Bil je med redkimi pristaši prve trž. prostozi- 
darske lože in njen član do 1793, ko je bila raz- 
puščena. V Trstu je imel važne funkcije:  1805 

je postal član Trgovinskega sveta (Handelskon- 
sulte); 1806 je bil izbran za asesorja pri trgovin- 
skem sodišču; 1807 je bil odločujoč pri borzi; 
1808 je bil soglasno izvoljen za patricija. Za 
Napoleona se je umaknil s svojo trgovino na 
Dunaj, od koder je organiziral uvoze preko rus. 
in polj. pristanišč in pozneje skozi Turčijo in 
Ogrsko v Nem. in celo v Franc. Trg. podružnice 
je ustanovil v Londonu, Ameriki in Indiji in 
zavzemal prvo mesto v evrop. merkantilizmu 
Iz Indije je uvažal kavo, sladkor, bombaž, rum 
dišave. Njegova trgovina je obsegala tudi živo 
srebro, železo in jeklo, madž. konopljo, dalmat 
in istr. kože. 1826 je bil sprejet med plemstvo, 
1834 je prejel častni naslov vitez. Po svoji ženi 
plemkinji Costanzi da Millesi je imel prijatelj 
ske stike z avstr. prestolonasl. Johannom in feld 
maršalom Radeckyjem. Bil je član in ravn. za- 
varovalnih zavodov. 1818 je kupil v Wiener Neu- 
stadtu sladkorno rafinerijo, v kateri je z novi 
mi stroji, napravami in naprednimi metodami 
podeseteril proizvodnjo. Postal je ladjar in last 
nik dveh ladij. Ko je šlo 1836 za ustanovitev 
Avstrijskega Lloyda v Trstu, je bil R. glavni 
pobudnik. Naslednje leto je postal njegov preds 
in ostal do 1845. Bil je širokogruden podpornik 
številnih socialnih in civilnih ustanov. Za svoje 
delovanje je prejel več drž. priznanj. Od treh 
sinov je ostal samo vnuk, ki pa je umrl brez 
potomcev. 

Print.: Benco, Un secolo di vita del Lloyd Trie- 
stino (1836-1936), Trieste 1936; Wurzbach, Biogra- 
fisches Lexicon, Dunaj 1873. Kandut 

RIBIČIČ Josip, mladinski pisatelj, r. 3. nov. 1886 
v Baski na otoku Krku, u. 7. jun. 1969 v Lj. Oče 
Juraj je bil Dalmatinec iz Omiša, finančni pre- 
glednik, mati Marija Križnic iz Gorenje vasi nad 
Kanalom, gospodinja, zavedna Slovenka, M je 
naučila moža, sina in tri hčere slovenščine. Osn. 
š. v Ligu nad Kanalom, kjer je bil materin 
brat učitelj, štiri leta, nato v Gor., kamor so 
prestavili očeta, 4. razr. na vadnici in nižja 
realka, učiteljišče v Kopru, matura 1909. Pouče- 
val je v Murovcih na Goriškem (1909-11), nato 
ga je prevzela GMD in je učil pri Sv. Jakobu v 
Trstu (1911-12), vodil CMD šolo in učil v Krmi- 
nu (1912-15), spet v Trstu (1915-25). 1913 se je 
poročil z učit. Rožo Arriglcr in sta imela tri 
otroke. Polit, razmere so ga prisilile, da se je 
1925 umaknil v Sjo in poučeval na Rakeku (1925- 
29), nato v Lj. do 1942, ko so ga zaprli zaradi 
sodelovanja z OF in bunkerja v hiši. Obsodili 
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so ga na 12 let in v it. ječi je ostal do pomladi 
1944. Po vojni je bil na Min. za prosveto v Lj. 
do 1949, istočasno je bil ur. mlad. revije Ciciban 
(194547), nato v ured. odb. Obzornika Prešernove 
družbe (1956-58) in njegov odgov. ur. (1959-66). 
Bil je med ustanovitelji nove založbe Mladinska 
knjiga (MK) in mlad. lista Kurirček (v ured. odb. 
1961-64). - V Trstu je urejal mladinski Novi rod 
(1922-24), ki ga je ustanovila Zveza slovan. učit. 
društev v It. in je izhajal od jan. 1921 do jul. 
1926. V Lj. je pomagal ustanoviti založilo Mla- 
dinsko matico, ki je začela dec. 1929 izdajati 
mlad. list Naš rod. R. ga je urejal in zanj odgo- 
varjal od začetka do zapora 1942. - Za mladino 
je začel pisati v Trstu in njegova prva knjiga 
je Kraljestvo čebel (Lj. 1912). V obliki povesti 
je prikazal življenje v lepo urejeni državici če- 
bel. Dve čebeli delavki v medsebojnih pogovorih 
razkrivata čebelje križe in težave, ki so tako 
podobni človeškim: neprestano delo z nabira- 
njem modu in graditvijo celic, skrb za naraščaj, 
upor zajedalskim trotom, strah pred Številnimi 
sovražniki, končno pa starost in smrt. Vse to 
je podano stvarno, nazorno in zanimivo, da zve- 
do bralci o čebelah vse, a vse lahko prenesejo 
na človeško življenje. Istega leta je izšla v Lj. 
knjiga Vsem dobrim s povestmi: Grbavi Peter, 
Mate in Grad-Srce. Prva govori o dečku grbavcu, 
ki ga drugi zaničujejo, druga o ciganu godcu, 
tretja pa je pravljica s poosebljenimi človeškimi 
lastnostmi in čustvi. Prva svet. vojna mu je 
navdihnila knjigo Razvaline (Trst 1917), 11 črtic 
o zunanjem in notranjem razdejanju, kritika 
vojne in protest proti njej. 1922 je izšla v Lj. 
igra V kraljestvu palčkov. Otroška igra s pet- 
jem v 3 dej. Glasbene točke je uglasbil Ivan 
Grbcc, ilustr. Avg. Cernigoj. Igra je šla preko 
vseh slov. šol. odrov in otroci so jo radi igrali 
in gledali. Po zadnji vojni ji je dodal še tri 
prizore in ji spremenil naslov v Palčke {MK Lj. 
1953). Poudarek je na materi, ki je 'jubezen, 
sreča in zaklad. Leto dni po prvi igri je napisal 
Kraljico palčkov. V kraljestvu palčkov drugi del. 
Uglasbil Mar. Kogoj, lesoreze izdelal Avg. Cer- 
nigoj (Trst 1923). Za mlad. odre je napisal pet 
iger, ki so izšle skupaj z igro I. Vouka pod na- 
slovom Sest mladinskih iger (Trst 1922). To so: 
Vraže, vesela igra v 3 dej.; Škrati, vesela igra v 
2 dej.; Čudodelna srajca, igra v 1 dej.; Mladje 
in Pri sv. Petru, sliki v 1 dej. Osnovna nota iger 
je vesela, živahna, otroci so vzeti iz vsakdanje- 
ga življenja, z vrlinami in napakami. Zgradba 

je jasna, dialog kratek. Iz živalskega sveta je 
zajel Kokošji rod. Mladim in starim v pouk in 
zabavo (Gor. 1924). V knjigi biča človeške na- 
pake. Istega leta je posegel v svet bacilov in 
prikazal njihovo delovanje v knjigi Zavratne 
pošasti (Trst 1924). Največ ugleda je prinesla 
R. povest Miškolin. Povest za male (Lj. 1931, 
večkrat ponatisnjena, predelana v veliko slika- 
nico in rad. igro, prevod v hrv. 1940, v it. in 
nem. 1970). Plastično in zanimivo je opisal dru- 
žino sive miške Miškolina, ki ima enake težave 
kot atroci. Nazorno in uspešno je označil šte- 
vilne mišje junake, ob vseh pa je pogosto z na- 
smeškom .namignil na človeške napake. Poto- 
pisne povesti so: Kralj Honolulu (1925), Barka 
zaplavala (1936), in Nana, tnala opica (1937); z 
njimi je hotel mladim bralcem predstaviti tuje 
dežele. 1937 je v čirimurčkih spregovoril o čmr- 
ljih, 1940 v Upornicah spet o čebelah, v pravljici- 
slikanici Tinkin zajček (1938) pa je oživil zajčka- 
igračko in ga poslal v gozd na doživetja. - Po 
zadnji vojni se je R. pridružil socialističnim rea- 
listom in zahteval od mlad. književnosti materia- 
listični svetovni nazor in obravnavanje sodobne 
snovi, češ »ali je res, da je laže pisati o peklu 
in vicah ponižanih in razžaljenih v preteklem 
življenju, kot pa o njih sreči in zadovoljstvu 
brez kontrastov in senčnih strani?« (LdP 1947, 
št. 19). Prvo večje delo v tej smeri je knjiga 
Trije na pohodu in druge zgodbe (1954), kjer je 
14 črtic o otrocih z raznimi napakami, ki jih 
hoče pisatelj odpraviti. Rdeča pest (1955) je po- 
vest o skupini otrok, ki se borijo proti it. oku- 
patorjem. V spominih Za zapahi (1959) je pre- 
pričljivo opisal svojo trnovo pot v it. ječah, a 
Moja mlada leta so s pesniško silo naslikana 
otroška leta na Krku in v Furlaniji ter v šolah 
v Ligu, Gorici in Kopru. - Za najmlajše je na- 
pisal še vrsto pravljic, povestic, igric in slikanic: 
Igrice (1927), Mihec in Jakec (1931), Miklavieva 
noč (1932), Pisane lutke (1938), Sv. Miklavž. (Trst 
1945), Črni muc vasuje (1946), Tinče in Binče in 
Igra o planu (1949), Mucolin in volk (1952), Usod- 
na igra <1956), Cencek in dedek Mraz (1958), Bran- 
ko, morje in še kaj... (1960), Mihcev škrat (1960), 
Razbita hajka (1960), Prevarane črne srajce 
(1967). Izbrana dela Jos. Ribičiča so izšla pri 
MK v Lj. 1976 v sedmih knjigah na 1.298 str. 
Ured. jih je Branka Jurca, Ob Ribičiče vem delu 
je napisal I. Potrč, Bibliografijo je sestavila 
Tatjana Hojan (v VII. knj.). Daljši življenjepis 
J. R. je za knjigo Sv. Jakob (Trst 1980) pripra- 
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vil M. Jcvnikar, isti je sestavil Bibliografijo z 
navedbo kritik pri posameznih knjigah, Minka 
Pahor pa sestavek Šolska berila, pri katerih je 
R. sodeloval. - R. je po vojni izbral in uredil: 
Se pomnite, tovariši? Spomini slov. mladine na 
čas osvob. borbe (1948, 1959); /z velikih dni. 
Zbirka mlad. igric (1964); Otrok med bojem 
(Izbor iz knjige Se pomnite, tovariši?) (1965, 
1967); Uporna srca. (Izbor iz Še pomnite, tova- 
riši?) (1965, 1967); Partizanske pesmi (1968). So- 
deloval je pri desetih povoj, berilih, ki so do- 
živela več ponatisov (glej M. Pahor). - Prevedel 
je tri mlad. igre v knjigi Pet iger za pionirje 
(MK Lj. 1947) in mlad. povesit Mata Lovraka 
Vlak v meteiti (MK Lj. 1958). 

Prim.: Fr. Koblar, R.J., SBL III, 95 in tam 
navedena liter.; Beseda ustvarjalcev: J. R., Knji- 
ga 1966, 74-76 s si.; F. Bohanec, J. R., ob osem- 
desetletnici, NRazgl 10. dec. 1966 s si.; J. Sifrer, 
Liter, mnenja, Mrb. 1968; M. Jevnikar, O pisate- 
ljevem življenju in delu in Bibliografija R-cvih 
leposlovnih knjig (tu so navedeni tudi kritiki po- 
sameznih knjig), Sv. Jakob, 15-29, 3741 s 3 si.; 
Isti, La letteratura giovanile jugoslava, Milano 
1968, 137-38; Mitja Ribičič, Zapis o očetu. Sv. 
Jakob, 9-14; Z. Pirnat-Cognard, Pregled mlad. 
knjiž. jsl. narodov, Lj. 1980; Slov. književnost, 
Leksikoni CZ Lj. 1982, 299-300; v vseh povojnih 
liter, zgod.; podatki sina Jurija 20. mar. 1985; 
SGL III, 586; EJ VIII, 69; SLNP 256. 

Jem. 

RIBIČIČ Marinka, por. MOŽE, družbeno politič- 
na delavka, r. 12. avg. 1914 v Gor., u. 25. okt. 
1976 v Lj. Oče Josip, pisatelj (gl. čl.), mati Roži 
Arrigler, učiteljica (gl. čl.). Osn. š. v Trstu in na 
Rakeku, nižja sred. š. in učiteljišče v Lj. (ma- 
tura 1936). Službovala je najprej kot zasebna 
inštruktorica, nato bila učiteljica na Dolnji Bi- 
strici ob starem rokavu Mure (193941). Leta 1941 
se je vključila v OF in bila ilegalka v Lj. Od 
sept. 1942 do dec. 1943 je bila zaprta najprej v 
Lj., nato v Postojni, Trstu, Kopru, Benetkah, 
Bologni, Firencah in Perugi. Do jun. 1944 je ži- 
vela v Lj., nato je odšla med partizane in de- 
lovala na severnoprim. okrožju kot okrožna š. 
nadzornica in članica okrož. komiteja KPS. Za 
krajši čas je delala pri PNOO za SlovPrim, na- 
to v Gor. kot aktivist vse do osvoboditve. Po 
vojni je v Gor. opravljala polit, naloge (mestni 
komite KPS za Gor., okrož. komite za Goriško 
in okrož. prosvetna referentka). Od sept. 1947 
dalje polit, delovala v okraju Gor., nato obisko- 
vala partijsko š. v Lj., po končani š. se je vr- 
nila v gor. okraj. Od 1951-52 je bila v Lj. pri 

CK KPS in mestnem komiteju KPS. Med leti 
1952-56 je bila ravn. nižje gimn. v Vipavi, nato 
je spet poklicno polit, delovala v N. Gor. (ZK, 
SZDL, ZZB NOV). Bila je tudi poslanec skup- 
ščine LRS. Ilegalno ime je Nada, po njej se 
imenuje otroški vrtec v Novi Gor. (1978). 

Prhn.: PrimN 7. mar. 1958 in 29. okt. 1976; 
LdP 26. febr. 1958;; Delo 23. mar. 1962, 23. okt. 
1976 in 11. akt. 1978; PDk 22. okt. 1976; podatki, 
ki jih je posredoval Mitja Ribičič (1986). 

B. Mar. 

RIBIČIČ Mitja, družbeno politični delavec, r. 19. 
maja 1919 v Trstu, živi v Lj. Oče Josip, pisatelj 
(gl. čl.), mati Roži Arrigler, učiteljica (gl. čl.). 
Osn. š. na Rakeku in v Lj., prav tam tudi gimn. 
(matura 1938). Na lj. U študiral pravo in deloval 
v levo usmerjenem študentovskem in manjšin- 
skem gibanju (Slovenski klub, Doberdob). Ob 
napadu na Jslo je šel v jsl. vojsko kot prosto- 
voljec. Po ustanovitvi OF je postal njen aktivist 
in deloval v centralni tehniki KPS. Okt. 1941 je 
postal član KPS. Bil je najprej odgovoren za 
tiskanje SPor, nato je vodil lj. ilegalne tiskarne 
in ciklostilne tehnike. Maja 1942 je odšel v par- 
tizane. Na Štajerskem je najprej organiziral ile- 
galno tiskarsko dejavnost, proti koncu 1942 je 
postal sekretar okrož. komiteja KPS za področje 
Litije. Nato je opravljal polit, naloge v vojaških 
part, enotah. Do jun. 1943 je bil polit, komisar 
Kamniško-savinjskega odreda, nato Slandrove 
brigade (jul.-sept. 1943) in IV. operativne cone 
(od sept. 1943 do mar. 1944). Udeležil se je par- 
tijskega tečaja CK KPS in bil od maja do okt. 
1944 komisar Koroške grupe odredov. Od nov. 
1944 do apr. 1945 se je šolal v SZ. Po vojni je 
služboval pri organih za notranje zadeve (Ozna 
in Udba) za Sjo. 1951-52 je bil javni tožilec LRS, 
1953 pa podsekretar in nato od 1954 do 1957 
sekretar Drž. sekretariata za notranje zadeve 
LRS. Pet let je bil član izvršnega sveta Skupšči- 
ne LRS (1957-63). Potem je bil najprej sekretar 
okraj, komiteja ZKS v Lj. (1963-65), nato član 
izvršnega komiteja CK ZKS in preds. komisije 
za narodnosti pri istem (1965-67); po znanem 
brionskem plenumu (1966) je bil kooptiran v CK 
ZKJ, postal član izvršnega komiteja CK ZKJ 
med leti 1967-69. Dve leti je bil preds. jsl. vlade 
(Izvršnega sveta skupščine SFRJ: 1969-71). Nato 
je postal član Predsedstva SFRJ, v okviru tega 
organa je vodil svet za zunanje zadeve ter bil 
preds. komisije za pomilostitve (1971-74). Od avg. 
1973 do maja 1974 je bil podpreds. Predsedstva 
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SFRJ. Od 1. maja 1974 do 1982 je funkcijo preds. 
RK SZDL Sje opravljal profesionalno. Na 12. 
kongresu ZKJ je postal preds. predsedstva CK 
ZKJ z enoletnim mandatom in nato član pred- 
sedstva CK ZKJ vse do 13. kongresa ZKJ (1986). 
Leta 1986 je stopil v pokoj, vendar opravlja še 
vrsto polit, nalog (pri RK SZDL Sje vodi svet 
za odnose z verskimi skupnostmi). - Ob navede- 
nih temeljnih zadolžitvah, ki jih je opravljal 
poklicno, pa je kot politik deloval vsestransko. 
Od 1946 je bil poslanec skupščine LRS s pre- 
sledki vse do 1963, med leti 1963 in 1974 je bil 
poslanec v skupščšini SFRJ. Dvanajst let je bil 
član CK ZKS (1954-66), član izvršnega komiteja 
CK ZKS in član predsedstva CK ZKS (1974-78). 
Med leti 1958 in 1963 je bil član revizijske komi- 
sije CK ZKS, član predsedstva CK ZKJ med leti 
1969 in 1974. V SZDL Sje je bil član glavnega 
odb. (1965-67), član izvršnega odb. (1961-67) in 
član republ. konference (1967-75). Na zvezni rav- 
ni je bil član slov. delegacije v SZDL Jsle in 
član njenega predsedstva. Od 1983 je član Inter- 
akcij skega sveta nekdanjih predsednikov vlad 
(vodi ga H. Schmidt) in se udeležuje njegovih 
zasedanj (Dunaj, Pariz, Brioni, Tokio). Kot dr- 
žavnik in družbeno polit, delavec je opravil več 
potovanj po tujini. Kot preds. jsl. vlade je 1970 
govoril na jubilejnem zasedanju OZN v New 
Yorku (govoril je v slov. jeziku), bil je član 
vladnih in partijskih delegacij. V Jsli se je ude- 
leževal mnogih zborovanj, kongresov in sestan- 
kov, na mnogih javnih prireditvah je nastopal 
kot govornik. Velik del teh njegovih javnih na- 
stopov je v celoti ali v povzetkih objavil dnevni 
tisk. Izbor govorov in člankov je objavljen v 
knjigi Glasna premišljanja (Trst 1983); knjiga je 
izšla tudi v srbohrv. jeziku (Glasna razmišlja- 
nja, Zgb 1983). - R. je tudi pesnikoval. Med NOB 
je napisal besedila nekaterim ponarodelim part. 
Pesmim (Na oknu glej, Počiva jezero v tihoti, V 
mraku gozda itd.). R-eva partizanska zbirka pe- 
smi (droban zvezek je poklonil ob poroki svoji 
ženi Danici Potokar-Veri, 12. mar. 1944) je izšla 
v ponatisu Pesmi partizana Cirila (Mrb. 1980); 
Ponatis vsebuje komentar in spremno besedo 
(Boris Paternu), notne zapise in kaseto. - R. je 
deloval tudi kot organizator športa in postal 
1955 preds. TVD Partizan Sje. - Prejel je več 
drž. odlikovanj in priznanj, poleg jsl. (spome- 
nica 1941, junak socialističnega dela itd.) tudi 
drugih držav (Mehika, Italija, Poljska, Kuba 
itd.). 1977 je prejel nagrado za humor in duho- 

vitost na Slov. (podelil mu jo je list Pavliha). 
R-evo ileg. ime v Lj. je bilo Ščuka, part, ime 
Ciril. Njegovi sinovi so: Mišo (1946), mag. geo- 
logije; Ciril (1947), prof. ustavnega prava na lj. 
U, član CK ZKS, pisec strokovnih del; Mltko 
(1948), športni delavec. 

Prim.: SBL III, 95 (z literaturo); Ko je ko 2, 
898; M. Stiplovšek, Šlandrova brigada, Lj.-Mrb. 
1971, pass.; M. Fajdiga, Zidanškova brigada, 
Mrb. 1975, pass.; F. Filipič, Pohorski bataljon, 
Lj. 1979', pass.; D. Ribičič, Zaupanje, Lj. 1985, 
pass.; osebni podatki (1986); Teleks 19. mar. in 
2. apr. 1987. 

B. Mar. 

RIBIČIČ Roža (Roži), učiteljica, r. 25. avg. 1886 v 
Kamniku, u. 10. avg. 1982 v Lj. Oče Anton Ar- 
riglcr, gozdar, mati Frančiška Medved (sestra 
pesnika Antona), gospodinja. Osn. š. v Kamniku 
in Lj., učiteljišče v Gor. (matura 1908). Bila je 
štiri leta učiteljica v Dolini, 1913 se je poročila 
z učit. Josipom Ribičičem (gl. čl.) in učila v š. 
Ciril-Metodove družbe v Krminu. Prvo svet. voj- 
no je preživela v begunstvu, nato je učila na 
Ciril-Metodovi š. v Trstu (1918-24). Leta 1925 se 
je z družino preselila v Jslo, učila do 1929 na Ra- 
keku, nato do 1942 v Lj. (Mladika). Od 1941 je 
delala v OF (od 1942 član KPS) in dom Ribiči- 
čevih v Lj. je bila ena od postojank ilegalnega 
delovanja. Sept. 1942 so jo It. zaprli in obsodili 
na 8 let zapora, ki ga je od apr. 1943 prestajala 
v Perugi. Vrnila se je v Lj. in bila nato v Lj. 
aktivistka OF do konca vojne. Z javnim delom 
je tudi kasneje nadaljevala in bila 1945 upoko- 
jena. R. je bila tesna sodelavka svojega moža 
(ur. delo pri reviji Naš rod in izdajah Mladinske 
matice itd.), pred drugo svet. vojno je bila zelo 
delavna v sokolski organizaciji. 

Prim.: Gradivo, ki ga je posredoval Mitja Ri- 
bičič (1986); B. Jurca, Delo 31. avg. 1976; F. Ki- 
movec-2iga, Delo 14. avg. 1932; O. Vipotnik, Delo 
14. avg. 1982. 

B. Mar. 

RIBNIKAR Bojan, časnikar in gospodarstvenik, 
r. 3. febr. 1914 v Lj., sin politika in gospodar- 
stvenika Adolfa iz Logatca in Katinke Seunig 
iz trgovske hiše v Lj. Zivi v Oaklandu v Kalifor- 
niji. Osn. š. in real. gimn. dovrši v Lj. Matu- 
rimi 1932. Pravo študiral v Zgbu in Bgdu, diplo- 
miral 1936. Politično zgod. poslušal 1938 na Sor- 
boni, politične vede v Perugi in Padovi, kjer 
je 1945 doktoriral s tezo o Benjaminu Constantu. 
Nadaljeval je študije 1952-54 v New Yorku, kjer 
je napisal  tezo o Ljubljanskih vratih, in nato 
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še 1955-56 na U v Berkeleyu v Kaliforniji. Od 
avg. 1938 do nem. okupacije je bil z očetom 
solastnik in ur. mrb. dnevnika Večernik. Nepo- 
sredno pred vojno je aktivno sodeloval pri po- 
vezovanju mlajšega rodu pripadnikov liberalnega 
tabora v novo skupnost. Mobiliziran ob nem. 
invaziji se po zasedbi Jsle ni mogel vrniti v 
Mrb. Pred nacisti, ki so ga vneto iskali, se je 
skrival v predmestjih in okolici Lj. Po domači 
izdaji jun. 1942 je bil konfiniran, najprej v De- 
senzanu, nato v Abanu in Umbertidi. Po osvo- 
boditvi jun. 1944 je bil do maja 1945 v Rimu pre- 
vajalec amor, vojnih publikacij v slovenščino. 
Ko je bila v anglo-ameriški coni Prim, vzpo- 
stavljena ZVU, so ga poslali, da je kot glavni 
ur., pod imenom Primož Brdnik, skupno s so- 
trudniki (dr. Bogdanom Drnovškom, inž. Jožc- 
tom Germom, Alfonzom Pipanom, dr. Antonom 
Šimencem idr.) skrbel za urejanje dnevnika Glas 
zaveznikov (od 19. št. dalje). Po ukinitvi tega 
glasila 1. maja 1947 je bil do sept, istega leta 
ur. poročil takratnega Radia Trst II v slov. V 
Argentini, kamor se je jeseni 1947 izselil, je bil 
do mar. 1951 uslužben pri potniškem odd. ho- 
landske pomorske družbe v Buenos Airesu, nato 
do 1954 pri letalski družbi Pan American v New 
Yorku. 1957 je vodil veliko potovalno agencijo 
na Japonskem. Od 1961 pa je soustanovitelj in 
predsednik družbe Andersen Travel Ltd, ki zdru- 
žuje tri uspešne potovalne agencije v Berkeleyu 
(Kalifornija). Politično je od 1939-41 deloval v 
obnovljeni Slovenski demokratski stranki {SDS) 
v Sji, v letih 1951-55 pa je bil sour. Domovine, 
glasila razširjene SDS, v kateri so se povezali 
pripadniki slov. liberalnega tabora v emigraciji. 
Poleg rednega časnikarskega delovanja in pisa- 
nja uvodnikov v Mrbu (šifra Rr) in Trstu (psev- 
donim Primož Brdnik) je pred vojno dopisoval 
v tednik Življenje in svot, v mesečno revijo Mi- 
sel in delo, v zgb. polit, tednik Naša riječ, po 
vojni pa v londonsko revijo Naša reč in v buenos- 
aireško Svobodno Slovenijo (dopise iz Japonske). 
Brez navedbe imena je prevedel Stephcna Vin- 
centa Bonèta okrajšano Zgodovino Zdruienih 
drlav, ki je bila tiskana v Rimu 1944. 

Prim.: Osobni podatki. 
B.S. 

RICCI  Janez Anton  de  (tudi  RIZZI),  prijatelj 
slov.   preroda,   duhovnik,   naslovni   škof,   r.   1. 
febr. (ne 10. febr., kol piše v SBL) 1745 v Krmi- 
nu v Furlaniji, u. na potovanju 27. jul. 1818 v 
Naklem pri Kranju in tam pokopan. Oče Carlo 

(RIZZI!), mati Tereza. Družina je bila verjetno 
toskanskega porekla (tako sodi furl. zgod. don 
Falzari). Po značaju sodeč je bil R. pravi To- 
skanec, estetsko nadarjen, eleganten, ambicio- 
zen, diplomat. O njegovi mladosti ne vemo ve- 
liko. Prvi gor. nadšk Attems ga je posvetil v 
duhovnika in sprejel v gor. nadšk. Toda že 
okrog 1770 ga najdemo na Dunaju kot konzi- 
storialnega svetnika. 1772 ga je škof Karel Her- 
berstein imenoval za kanonika v Lj. 1788 je ce- 
sar Jožef II. ukinil gor. nadšk. in nadšk. sedež 
prenesel v Lj. Škofije Gor., Trst in Pićan v 
Istri je zlil v eno samo škofijo s sedežem v 
Gradiški ob Soči. R. je bil imenovan za metro- 
politanskega vikarja gor. dela škofije. V tem 
času je v Gor. sestuvil Status dioeceseos gori- 
tiensis. Gre za 21 vezanih zvezkov — nekak 
škof. letopis —, kjer je zabeležil najvažnejše 
podatke o vseh župnijah na Goriškem: osebni 
podatki o župniku, o kaplanih, o stanju cerkve 
in podružnic, a tudi o finančnih dohodkih. Delo 
je zelo zanimivo in se hrani v nadšk. arh. v 
Gor. Imel je še druga cerkv. dostojanstva: stol- 
ni dekan v Lj. U79ci>, komendator malteškega 
reda v Pulstu na Kor., naslovni škof druzijski 
(Drusensis, 1801) in stolni prost (1808), istočasno 
žpk v Radovljici, kjer je imel vikarja. - R. se 
je bavil tudi z liter, bil je zmeren janzenist, 
frankofil in član framasonske lože. 1811 se je 
udeležil poklonitvenc deputacije v Parizu in bil 
odlikovan z redom častne legije. V Lj. je bil 
prijatelj žige Zoisa in podpiral slov. prerodno 
gibanje. Zanimal se je za Zoisove in Linhar- 
tove prevode arij iz eper za it. gledal, družine, 
ki so gostovale v Lj., in jih znal nekaj na pa- 
met. Bil je tudi član Filharmoničnega društva 
v Lj. Na Dunaju se je srečaval s slavnim 
dvornim poetom Pietrom Metastasiom in z njim 
razpravljal o slov. jeziku. Ko je Metastasio ob 
neki priložnosti poslušal R-jevo petje neke Lin- 
hartove pesmi, je izjavil: »Noben glas vaše pe- 
smice ni žalil mojega ušesa.« R. je razglasil po 
Lj. Metastasiovo mnenje, da je slov. izredno 
peven jezik in zato uporaben za zahtevnejše 
liter, zvrsti. - R. ni nikoli obiskal svoje župnije 
v Radovljici, ko pa se je prvič odpravil tja, 
je na poti umrl. 

Prim.: Žup. arh. v Krminu. Krstne knjige, 
tomus XII, str. 251; NadškAGor.; šematizmi lj. 
šk. 1788 in 1908; Alf. Gspan, SBL III, 91 in tam 
navedena liter.; SGL III, 586-87. 

Rij. 
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RIJAVEC Ivan, glasbeni pedagog, pevovodja, r. 
20. apr. 1905 na Vojskem, u. 11. jul. 1980 v Lj. 
(pokopan v Idriji). Oče Jancz, drvar in dninar, 
mati Marijana Kogej, gospodinja. Na Vojskem 
je končal osn. š. in tu dobil tudi prve glasb, 
nauke pri organism M. Zelezniku, katerega je 
nasledil, ko se je ta odselil; za njim je prevzel 
30-čIanski pev. zbor prosv. društva Planinca. Do 
1935, ko se je legalno odpravil v Jslo, se je 
sam glasb, izobraževal tako, da je hodil dva- 
krat tedensko peš na oddaljeno Šentviško Goro 
k ljud. skladatelju Janezu (Ivanu) Laharnarju, 
ki ga je poučeval v klavirju in harmoniji; v 
glasb, umetnost ga je uvajal tudi trebuški žpk 
Anton Sok, ki je bil kot pianist učenec prof. A. 
Ravnika in A. Trosta. Tako pripravljen se je še 
isto leto kot privatist javil k izpitom na cecili- 
janski šoli v Lj. Opravil je predpisane izpite 
in prejel dokončno spričevalo za tri letn. cec. š. 
Jeseni 1935 se je vpisal kot redni gojenec na lj. 
konservatorij, in sicer na orglarski odd. pri prof. 
M. Tomcu; sprejet je bil v II. letn. V šol. letu 
1937/38 je napravil izpite za orgle za IV. lotn. 
in tudi prejel dokončno spričevalo. Zraven te- 
ga je v tem času tudi zasebno študiral moderno 
harmonijo in instrumentalizacijo pri prof. S. 
Koporcu. Da bi se tkot prim, emigrant mogel 
Preživljati, je bil v teh letih pevovodja raznih 
lj. pev. zborov. Na razpis je dobil mesto pevo- 
vodja pri zboru Valentin Vodnik v Šiški, vodil 
Pa je tudi zbor Zarja v Vevčah, zbor Svoboda v 
Bizoviku, zbor delavskega prosv. društva na 
Miklošičevi cesti in meš. pev. zbor prosv. druš- 
tva Vič; vse to je bilo precej naporno, saj se 
je moral stalno voziti s kolesom iz kraja v 
kraj. 1939 se je odzval razpisu organista in po- 
možnega obč. tajn. v Šentilju pri Mrbu. Za njim 
je v Jslo prišla tudi žena. Poleg službe v Šen- 
tilju je deloval kot pevovodja pri izobraž. druš- 
tvu Branik v Mrbu in zasebno poučeval klavir. 
Družil se je s prim, emigranti v Mrbu. Kot it. 
državljanu so mu Nemci 1941 odvzeli službo in 
Sa poslali na prisilno delo v Mrb., najprej v ne- 
ko tovarno, potem pa za telefonista v bolnišni- 
co; ves čas je zasebno poučeval klavir in petje. 
Po vojni je v Mrbu vodil moški zbor Ljud. mi- 
'ice in z njim mnogo nastopal, delal je hono- 
rarno kot repetitor v Operi in sodeloval tudi 
z mrb. radiom. 1948 je na nagovarjanje rojaka 
Črtomira Šinkovca prišel v domače kraje. Prosv. 
min. ga je namestilo kot strok, učitelja  (har- 

monika, glasb, teorija) na glasb, šolo v Idriji. 
Tu se je izkazal kot vnet dirigent društvenega 
zbora; ko se je ta čez čas razšel, se je R. pred- 
vsem posvetil glaeb. vzgoji mladine. Več let je 
uspešno vodil mlad. zbor na osn. š. ter mešani 
zbor na gimn. Jurija Vege, s katerim je I960 
dosegel prvo mesto na okraj, tekmovanju v N. 
Gor. in se dobro uveljavil tudi na festivalu v 
Celju. 1962 je postal upravitelj idrijske glasb. š. 
in jo vodil do upokojitve 1974. Zavzel se je za 
obnovitev moškega zbora (kasneje »Peter Jereb«) 
v Cerknem (1967) in ga vodil nekaj let. Bil je 
med pobudniki in ustanovitelji pev. revije Pri- 
morska poje (1970). Istega leta je začel dirigi- 
rati novoustanovljenemu moškemu zboru v Idri- 
ji (kasneje Komorni zbor Zorko Prelovec) in ga 
dvignil do visoke stopnje umet. podajanja. 1974 
se je v Črnem Vrhu nad Idrijo oblikoval Dekli- 
ški zbor, >ki je pod R-evim vodstvom kmalu za- 
slovel   po   Prim,   kot   eden   najboljših   zborov. 
1975 je prevzel novoustanovljeni moški zbor Zve- 
ze šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) v Idriji, 
1976 pa se pojavi še tretji njegov zbor - ženski 
zbor tovarne Slovenijales; vse te tri zbore je R. 
vodil do zadnjih dni svojega življenja. - Ob- 
časno se je posvečal tudi komponiranju, saj ga 
je v to sililo že samo delo z zbori, ko je bilo 
treba prirejati zborovske skladbe ali komponi- 
rati na novo izbrana besedila. Pred vojno je 
napisal zborovsko pesem Presveti boiji Pelikan, 
ki je bila objavljena v CG 1934, njegovo najbolj 
izvajano zborovsko delo pa je pesem za moški 
zbor Ob Kolpi (hesedilo M. Bora). I. Silič je R. 
označil kot »plodnega glasbenega pedagoga, or- 
ganizatorja glasbenega življenja v Idriji, kot 
vzgojitelja mladih pevskih generacij, kot dobre- 
ga pevovodja, marljivega, nesebičnega kulturne- 
ga delavca, osebnost klenega značaja, poštenega 
in iskrenega svetovalca«. Vsekakor pomeni nje- 
govo delo precejšen prispevek k razvoju glasb, 
in še posebno zborovskega življenja na Prim. 
Tudi vse tri otroke je vzgojil za glasbenike. Za 
glasb, in kult. delovanje je prejel številna pri- 
znanja, med temi Red dela s srebrnim vencem 
(1951) in Pirnatovo nagrado (obč. Idrija) za leto 
1975. 

Prim.: Osebni podatki; T. Pavšič, Jubilej glas- 
benika I. R., PrimN 16. maja 1975; J. Jeram, Pre- 
dan zborovskemu petju, PrimN 12. okt. 1979; 
T. Pavšič, Lep življenjski jubilej z res bogatim 
obračunom, PDk 16. maja 1980; I. Silič, I.R., 
PrimN   15. jul.  1980;  T.  Pavšič,  I. R.,  Delo  16. 
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jul. 1980; I. Silič, Umri I.R., PDk 26. jul. 1980; 
isti, V spomin na R., PrimN 12. dec. 1980; Isti, 
I. Rijavcu, Primorska poje 81 (koncertna .knji- 
žica). 

Pšč. 

RIJAVEC Josip, konc. in oper. tenorist ter glas- 
beni pedagog, r. 10. febr. 1890 v Gradiški ob Soči, 
u. 30. dec. 1959 v Bgdu. Oče Anton, jetn. paznik, 
mati Terezija Božič. Osn. š. najprej v Črničah, 
nato v Gor., kjer je končal tudi pripravnico in 
klas. gimn. Medtem se je učil glasb, teorije in 
petja pri J. Michlu in klavirja pri E. Komelu 
v š. Pev. in glasb, društva. Stanoval je z materjo 
in brati pri Farbarju ob Kornu. Pri njem so 
dalj časa imeli svoj klub dijaki, ki so se ukvar- 
jali s študijem slov. manjšinskega vprašanja. 
Duša tega kluba Virgili j Šček je dal pobudo za 
zbiranje rabljenih poštnih znamk, ki jih je šol- 
ska mladina vnovčevala. Za njihovo gibanje so 
se navduševali mnogi narodnjaki, posebno se je 
izkazala ljubljanska županja Franja Tavčarjeva, 
ki jih je razveselila z bogato pošiljko slov. mo- 
Utvenikov, da bi jih razdelili med beneške Slo- 
vence. - Po maturi 1909 je obiskoval šolo GM v 
Lj., nato se je vpisal na Akademijo za glasbo 
in igralsko umetnost ter na Pravno fak. na Du- 
naju. Obe visoki š. je končal 1914. V teh študij- 
skih letih je že nastopal na koncertih na Du- 
naju v društvih Slavija, Zvezda idr., v Lj., Trstu, 
Gorici, Ajdovščini, Postojni, Idriji, Kranju idr. 
Po diplomi je honorarno poučeval nauk o har- 
moniji v š. GM v Lj. (1915-16). 1916 je prvič na- 
stopil v zgb. Operi na predstavi Roscnkavalier- 
ja pod taktirko samega avtorja- R. Straussa. Pri- 
dobil si je tako priznanje, da je tam pel do 1921. 
Ko je 1918 zgb. Opera gostovala v gled. Politeama 
Rossetti v Trstu, kjer so nastopali v hrv. jezi- 
ku, je R. v Madame Butterfly doživel dolgotrajno 
navdušeno ploskanje tudi zahtevnega it. občin- 
stva. V letih 1922-24 je pel v bgd. Operi. Sept. 
1923 je bil s Pevskim zborom učiteljev Jul. kra- 
jine po It. (Ben., Pad., Bologna, Trst, Gor.). Od 
1924-27 spet v Zgbu, nato pa do 1933 v drž. Operi 
v Berlinu. V tej dobi je nastopal v operah in 
koncertih po raznih evr. mestih. Zaradi velikih 
uspehov ga je najelo berlinsko podjetje Elektro- 
la, podružnica svetovne družbe His master's 
voice, za petje na gramofonskih ploščah (arije 
iz oper Trubadur, Ples v maskah, Carmen, Ca- 
valleria rusticana, Bohème). Apr. 1931 je sode- 
loval z operno družbo v Buenos Airesu in imel 
velik uspeh v operah Mojstri pevci niirnbcrški 

(R. Wagner) in Kralj Edip (I.F. Stravinski). 
Spomladi 1936 je imel v Leningradu koncert 
jsl. glasbe, nato v Moskvi, Odesi in drugod. 
Jeseni je bil na gostovanju na Ceškoslov., Šved- 
skem in ponovno v SZ (Leningrad, Moskva, Ka- 
linin, Sverdlovsk, Tbilis, Baku in Kislovodsk). 
V letih 193741 je nastopal v operi Nar. gled. v 
Bgdu, gostoval v operah in koncertih po mnogih 
jsl. mestih, skoraj vsako leto v Lj., občasno tu- 
di na Prim. V vojnih letih je zasebno živel v 
Zgbu. Po 1945 se je preusmeril na pedagoško 
področje: vzgajal je pevski naraščaj kot redni 
prof. Glasb. akad. v Bgdu. R. se je z vztrajnim 
splošnim in strok, izobraževanjem povzpel do 
pevca svetovnega slovesa. Znani slov. in tuji skla- 
datelji mu priznavajo odlično glasb, izobrazbo 
in samostojno izvajanje, časopisi in revije pa 
ne morejo prehvaliti njegovega lirično drama- 
tičnega tenorja. Živel je v velikem svetu in se 
gibal v izbranem umetniškem okolju, vendar 
je posebno rad zahajal med svoje prim, rojake 
in jih s svojimi nastopi hrabril v hudih časih 
nasilnega raznarodovanja. Prim. Slovenci so bili 
nanj upravičeno ponosni. 

Prim.: SBL III, 104-06 in tam nav. liter.; Kol- 
GMD 1926, 55-56; NadškAGor; SGL III, 587-88. 

L. D. 
RIJAVEC Josip, oficir, diplomat, bibliotekar in 
publicist, r. 10. nov. 1904 v Gor., u. 25. mar. 1971 
v Lj., pokopan v Trnovem pri Gor. Oče Josip 
(po domače Pepč z Vrta), stražnik, mati Antonija 
Peršič. Osn. š. je obiskoval v Gor., kjer je do 
1915 živel z očetovo družino. V času, ko je bil 
z materjo v begunstvu v šmartnem pri Litiji 
(1916-18), je obiskoval prva dva razr. gimn. v 
Šentvidu nad Lj. Šolanje je nadaljeval na drž. 
klas. gimn. v Mrbu (1919-23), kamor se je na 
podlagi opcije preselila celotna 6-članska družina. 
Zaradi težkih materialnih razmer po očetovi 
upokojitvi je R. 1923 odšel na Nižjo šolo Vojne 
akademije v Bgdu, ki jo je zaključil 1925 s či- 
nom podporočnika. Od jeseni 1925 je služil v 
polku (Maribor, Kumanovo, Kriva Palanka), 1933 
pa nadaljeval šolanje na Vojni akademiji. Nato 
je bil nekaj časa komandir in predavatelj v pod- 
oficirski š. v Bgdu (1935-37), od okt. 1937 pa pri- 
pravnik za generalštabno stroko pri General- 
štabu v Bgdu. Jeseni 1939 je nastopil službo pri 
Vojnem ministrstvu, od koder so ga okt. 1940 s 
činom majorja poslali v Rim za pomočnika vo- 
jaškega atašeja pri tamkajšnjem jsl. poslaništvu. 
Po zlomu Jsle se je v začetku maja 1941 skupaj 
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z ženo Olgo (roj. Rovšek) in sinom Andrejem 
odpravil na skoraj tri mesece trajajočo pot iz It. 
preko Franc., špan. in Portug. v Vel. Britanijo. 
Tam je nastopil službo pri j sli vladi v Londonu. 
Od pomladi 1943 do jun. 1944 je bil med jsli (pri- 
morskimi) dobrovoljci, ki so pod okriljem bri- 
tanskega vrhovnega poveljstva delovali v Pale- 
stini, Libanonu, Siriji in Transjordaniji. Po po- 
vratku z Bližnjega vzhoda je bil od jul. 1944 pa 
vse do povratka v domovino kot kraljev adju- 
tant v službi pri predsedstvu vlade dr. Suba- 
šiča. 29. dec. 1944 se je javil vojnemu odposlancu 
NOV v Londonu, od koder so ga 18. febr. 1945 
napotili v Jslo. Apr. 1945 je nastopil službo v 
JLA, kjer je predaval v oficirskih šolah (Sara- 
jevo, Bgd). R-eva vojaška kariera se je zaključila 
avg. 1948, ko so ga s činom podpolk. prestavili 
v rezervo. Z družino se je preselil iz Bgda v Lj., 
kjer je dobil mesto knjižničarja v NUK. Tu je 
le kratek čas delal v akcesiji (194849), štiri leta 
v stvarnem katalogu, nato je bil vse do upoko- 
jitve (dec. 1965) samostojni vodja časopisnega 
oddelka. Tudi sicer je bil R. izredno delaven 
v knjižničarski stroki, še posebno na organiza- 
cijskem področju. Tako je bil precej časa odbor- 
nik Društva bibliotekarjev Sje, v letih 1959-61 
tudi njegov preds.; nekaj časa je bil tudi član 
izvršilnega odb. Zveze bibliotekarjev Jsle. Dolgo 
je bil član ured. in aktiven sodelavec strok, gla- 
sila Knjiinica, ki je bilo ustanovljeno v veliki 
tneri prav na njegovo pobudo. V svojih člankih 
se je posvečal splošnim problemom domačega 
knjižničarstva (Prosv. delavec XI/1961, št. 1; 
Knjižnica VI/1962, št. 3-4; SPor 1950, št. 204), pro- 
blemom mednar. decimalne klasifikacije (Knjiž- 
nica VI/1962, št. 1-2; IX/1965, št. 1-4), periodične- 
mu tisku v knjižnicah (Knjižnica HI/1959, št. 
1-4; X/1967, št. 1-4), in problemom stvarnega 
kataloga (Knjižnica 11/1958, št. 1-4; X/1966, št. 
1-4). Pogosto je objavljal preglede drugih knjiž- 
ničarskih glasil, tako jsl. (Knjižnica IV/1960, št. 
1-4; V/1961, št. 1-4; VII/1964, št. 3-4; XII/1968, 
št. 14; 1/1957, št. 4; III/1959, št. 14; IV/1960, št. 
1-4), kot tudi tujih (Knjižnica V/1961, št. 14; VI/ 
1962, št. 34; XI/1967, št. 14). Pripravil in objavil 
je tudi bibliografski pregled izdaj in člankov 
Prim, založbe Lipa (Zbornik Prim, založbe Lipa 
1956, 94-105; Bori 1957, 65-67). Sele po smrti je 
izšel delček njegove biografije, ki je na žalost 
ni nadaljeval, kjer je toplo opisal svojo domačo 
vas Trnovo, očetov odhod v svet ter nekaj spo- 

minov iz otroških let v Gor. (Sreč VII/1973, št. 
3940, str. 52-56). 

Prim.: Personalna mapa v NUK Lj.; Delo 1971, 
št. 83 - osmrtnice; Jaro Dolar, J. Rijavec, Knjiž- 
nica XV/1971, št. 34, str. 14041; M. Brccelj, 
Bibliotekar J. Rijavec, PrimN IX/1971, št. 15; 
Stane Kos, V slovo J. Rijavcu, Večer 1971, št. 73; 
Izidor Cankar, Londonski dnevnik 194445, Lj. 
1985, 22, 33, 44, 56, 124-25. 

B.Ur. 

RIJAVEC Mirko, duhovnik, misijonar, publicist, 
prevajalec, r. 21. dec. 1910 v Bovcu, u. 14. mar. 
1987 v Gor. Oče Franc, drž. uradnik, mati Vik- 
torija Greilcr, polsestra Gita Podobnik (PSBL 
III, 31). Osn. š. opravil v Logu pod Mangartom 
(med prvo svet. vojno) in v Bovcu. Prva gimn. 
v Idriji (v slov. jeziku), nato se je v Gor. vpisal 
v it. complementare. Po zaslugi F. Terčclja je 
bil deležen pouka iz slov. v Alojzijevišču. Med 
sošolci C. Kosmač in S. Vuk. 1926 je stopil v 
salezijanski misijonski zavod v Foglizzu blizu 
Turina. 1929 je kot novinec odpotoval v južno- 
ameriško državo Kolumbijo in tu postal duhov- 
nik (Bogota, 3. dec. 1939). Deloval je po raznih 
salezijanskih zavodih (Medellm, Tunja) in nekaj 
let tudi med gobavci v naselbini Contratación. 
1943 se je odločil za delovanje med poganskimi 
plemeni v Ekvadorju. Bil je ravn. misijonske 
postojanke Macas na področju amazonskoga ple- 
mena Jivaros. 1946 je na vabilo slov. duhovnika 
J. Hladnika (PSBL I, 535-36) odpotoval v Argen- 
tino, prepotoval v njegovi družbi vso deželo in 
obiskal nešteto slov. družin. V Argentini je v 
založbi Lecturas Católicas objavil v španščini 
brošuro 50 Aflos entre los Jivaros in knjigo 
Efcmérides misionales. Ko se je vrnil v Ekva- 
dor, je bil imenovan za prof. in prefekta salez, 
bogoslovnega semenišča v Quitu. V tem času je 
ustanovil Luz, verski časopis za srednješol. mla- 
dino, ki se je kasneje spremenil v glasilo za 
župnije in je še danes najbolj razširjeni katol. 
list v Ekvadorju. V Quitu je ustanovil tudi prvo 
Katol. knjigarno v Ekvadorju. Tudi ta še zdaj 
uspešno deluje. Na pobudo J. Hladnika si je 
R. v tem času prizadeval, da se ustanovi kolo- 
nija za slov. povojno emigracijo na neobljude- 
nem področju Ekvadorja. Akcija ni uspela za- 
radi nestabilnosti ekvadorskih vlad. Pač pa je 
R. dosegel, da je prišlo v Ekvador nekaj slov. 
duhovnikov (V. Rijavec, gl. čl.), ki so si prido- 
bili velike zasluge v tridesetletnem delovanju v 
škofiji Portoviejo (Slov. duhovniki v Ekvadorju, 
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KolGMD 1982, 121-31). 1951 se je R. vrnil na od- 
dih v Gor. in zdravniki so mu odsvetovali, da bi 
se vračal v tropične dežele. Ostal je v Gor., kjer 
ga je pozneje nadšk. Cocolin sprejel kot redne- 
nega duhovnika gor. nadškofije in ga imenoval 
za civilnega žpka v Merniku pri Dolenjah, kar je 
pomenilo, da mu je poveril duhovno skrb za 
slov. vernike pri Subidi v krminski župniji. Ne- 
deljska slov. maša pri Subidi je veliko pome- 
nila ne samo za verski, temveč tudi za nar. in 
kult. dvig slov. življa na tem področju. Zato 
mu je vodstvo Slov. skupnosti v Gor. 1980 po- 
delilo srebrno kolajno v priznanje za njegovo 
delo. V teh letih je R. delal tudi na področju 
šolstva in publicistike. Od 1956 do 1963 je pou- 
čeval na slov. strok. š. Zaradi pomanjkanja 
šol. tekstov je po naročilu ravn. Nemca {PSBL 
II, 502-03) sestavil več šol. skript: Ekonomski 
zemljepis, Ekonomska zgodovina, Zoologija, Bo- 
tanika, Kemija in Higiena. Od 1964 do upoko- 
jitve (1976) je poučeval jezike in verouk na it. 
trg. zavodu v Gor. - 1965 je prevedel v it. Vo- 
rančeve Solzice (Mughetti, ed. La Scuola, Bre- 
scia). Delo so pozitivno ocenili skoraj vsi slov. 
primor. časopisi in tudi nekateri it. Obilna je 
bila tudi R-eva časnikarska dejavnost. 1952 je 
v KatG objavil v voč nadaljevanjih opis misi- 
jonskega dela v Ekvadorju, zlasti med divjimi 
Jivarosi. V istem časopisu se je še v naslednjih 
letih oglašal z mnogimi, tudi daljšimi članki. 
1956 je Gosp prinašalo v podlistkih R-evo ob- 
širno študijo o Južni Ameriki. Spis je nato iz- 
šel (Gor. 1957) v samostojni knjigi Južna Ame- 
rika. Deiela v razmahu. V Gosp je objavil tudi 
druge članke pod siglo Mi-Ric, največ v rubriki 
Naše mnenje. Pisal je tudi za NL. V reviji Most 
je izšlo nekaj sestavkov iz knjige Platero y Yo 
španskega pisatelja J. R. Jiméneza, ki jih je R. 
prevedel v slov. Leta 1967 je prevedel dramo 
Tirsa de Moline El btirlador de Sevilla y Con- 
vidado de piedra (Seviljski šaljivec oz. Kamniti 
gost), ki jo je ponovno oddajal Radio Trst A. 
Tudi po vrnitvi v domovino je še prevajal iz 
slov. v španščino. Slov. list za izseljence Rodna 
gruda iz Lj. je 1965 objavil njegov španski pre- 
vod Martina Krpana, španska ekumenska revija 
Oriente iz Madrida pa prevod Grivčeve knjige 
Sveta brata Ciril in Metod. V it. je prevedel tri 
knjige Eie Feroci pod naslovom I racconti della 
buona notte (AMZ-MK, Milano-Lj. 1967) in istoga 
leta za isti založbi Racconti popolari. - Ko je 

bil izvoljen za preds. GMD (1981), je sodeloval 
predvsem v sklopu mohorskih publikacij. Po 
njegovi zaslugi je v sodelovanju z nem. založbo 
Patmos iz Düsseldorf a izšla slov. izdaja umet- 
niške slikanice Rojstvo v Betlehemu (1983). V 
KolGMD najdemo nekaj dolgih prispevkov: Svet- 
niški zdravnik iz Moskve (Dr. Haas) (1981), Slov. 
duhovniki v Ekvadorju (1982), Nebeški zavetniki 
c. in iupnij na Prim. (1985). Kot sodelavec pri 
PSBL je napisal okoli 25 gesel. Kot preds. GMD 
se je udeležil Slomškovega simpozija v Rimu 
(sept. 1982) in imel referat Slomšek in Kocian- 
čič. R. je bil edini slov. član gor. kult. ustanove 
Istituto di Storia Sociale e Religiosa, ki je v 
dobri meri po njegovi zaslugi organizirala v Gor. 
simpozij o S. Kociančiču (20. jan. 1984) in tako 
tudi it. javnosti prikazala lik tega zaslužnega 
slov. duhovnika in učenjaka. Ob priložnosti je 
izšel tudi bogat zbornik s prispevki slov. in it. 
zgodovinarjev. R. se je zanimal tudi za eku- 
menizem in bil v vodstvu Apostolstva sv. Cirila 
in Metoda za gor. škofijo. 

Prim.: Vprašalna pola; M. Jevnikar, M. Rijavec, 
Južna Amerika, LitV 1956/7, 187-88; NL 14. in 
21. sept. 1961, 7. mar. 1971, 19. mar. 1987; KatG 
18. sept. 1969, 17. maja 1973, 20. dec. 1979, 19. 
mar. 1987 s si.; PDk 19. febr. 1978, 17. mar. 1987; 
R. Petaros, Prevodi slov. leposlovnih del v it., 
IzvTrst 1980; M. Brecelj, Med Brdi in Jadranom, 
Celje 1983, pass.; Voccl 21. mar. 1987 s si. 

Vh 

RIJAVEC Štefan, tigrovec in partizan, p. d. Sti- 
narjev, r. 26. dec. 1908 na šentviški Gori, ustre- 
ljen v Lj. na Žalah dec. 1941. Oče Anton, mati 
Ana Feltrin, mali kmetje. Osn. š. na Šentviški 
Gori pri učit. pisatelju Cirilu Drekonji. Jan. 
1931 je pobegnil v Jslo in živel ob pomoči Petra 
Klemenčiča in Toneta Laharnarja s Šentviške 
Gore. V Novih Jaršah pri Lj. je spal v hišici na 
golih tleh, nato je v gostilni Olge Kuret-Schwent- 
ner, ki je imela tudi trafiko, za hrano in ležišče 
nad pekarno opravljal razna dela in vodil otroke 
na sprehod. V TIGR-u je sodeloval v letih 1931- 
35. To potrjuje dejstvo, da je Stanko Kamenšček 
med bivanjem z R. v Policah pri Kovčkovih, 
ki so tigrovcem dajali zavetje, zapisal na Slo- 
venske balade: »Z žalostnim srcem se vračamo - 
od 10.-13. apr. 1931.« Podpisala sta se Štefan 
Rijavec in Stanko Kamenšček. R. je dobro poznal 
steze in prehode ob meji okrog Porezna, koder 
je pozimi in poleti vodil oborožene fante (D. Ze- 
len, T. Cernač, J. Godnič, St. Kamenšček idr.), ki 
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so prinašali liter, na Prim. Neko poletje so pri- 
šli nad Bukovo R., Zelen, Cernač in Godnič, da 
bi napravili atentat na ovaduha gostilničarja Če- 
lika na Bukovem, a so načrt opustili, ker je Čer- 
nača napadla huda malarija. - R. so 1935 sprejeli 
komunisti v svoje vrste, zato je prekinil sode- 
lovanje s TIGR-om. Delal je za KP, vodil javko 
v gostilni pri Olgi Schwentner, skrival ubežnike, 
da so dobili zveze za beg čez mejo. Na njegov 
naslov so prihajala pisma iz tujine, z Dunaja, 
iz Pariza itd. Po odkritju SKOJ-a v Zgbu so iz- 
sledili javko in R. zaprli na Adi Ciganliji v Bgdu. 
Ker mu niso dokazali krivde, so ga izpustili in 
z njim M. Marinka in Al. Ocepka. Po zavrnitvi 
sodelovanja s policijo so ga izgnali v Avstrijo. 
Odšel je na češko, v Francijo in se v Španiji 
pridružil republ. vojski ter bil komandir bate- 
rije. Po Francovi zmagi je prišel v frane, nato 
nem. taborišče. Od tod je pobegnil in se vrnil v 
Jslo. - Razen o TIGR-u so vsi drugi podatki po- 
dobni pripovedovanju Pcpce Kuret, por. Bizjak, 
ki je še dodala: »R. je bival v Novih Jaršah pri 
sestri Olgi Kuret-Schvvcntner, delal za hrano in 
ležišče. Po vrnitvi iz Nemčije v Jslo je proti 
koncu leta 1941 odšel v partizane. Blizu Loža na 
Notranjskem so se v hudem mrazu zatekli k ne- 
kemu kmetu. Bilo jih je sedem in niso imeli 
orožja, zato se niso uprli It., ki jih je kmet po- 
klical. Uklenjene so odpeljali v Lj. in jih na Ža- 
lah ustrelili. Stiri so deli v en, tri v drug grob.« 
Imeli so izmišljena imena, zato Pepcina sestra 
Marija Kurct-Kosovel ni mogla ugotoviti, v ka- 
terem grobu je R. pokopan. KS Šentviška Gora 
je odkrila R. spominsko ploščo na rojstni hiši. 

Prim.: Podatke so dali: Just Godnič iz Komna, 
Kranj, Kidričeva 24; Marija Kurct-Kosovel, Nova 
Gor., Prvomajska 34; Pepca Kuret-Bizjak, Lj., 
Vošnjakova 5/V; Ivan Rijavec, Štefanov brat, 
Šentviška Gora 38; podatki iz govora Staneta 
Jana ob odkritju spomin, plošče St. R. 17. jun. 
1984 na njegovi rojstni hiši na Šentviški Gori. 

Rut 

RIJAVEC Venceslav, misijonar v Ekvadorju, r. 
5. jun. 1922 v Kromberku pri Gor. Oče Jožef, ma- 
ti Marija Podgornik. Zivi v kraju Quiroga (Ma- 
nabi, Ekvador). Bil je še otrok, ko se je mo- 
rala družina pod pritiskom faš. oblasti izseliti 
v Jslo, in sicer na Kosovo v Srbiji. Oče je bil 
namreč podpisal »Majsko deklaracijo« (tj., da 
se ustvari slovanska država v okviru avstrijske 
monarhije). V Srbiji je R. dovršil osn. in sred- 
nješolsko izobrazbo. Zaželel je postati duhovnik, 
kar pa mu je bilo v danih razmerah (prva leta 

nove Jsle) zelo otežkočeno. Po čudnih naključjih 
je preko grške meje dosegel It. in se pridružil 
drugim slov. bogoslovcem, ki so študirali v 
Brixnu na Tirolskem. 1947 je ista skupina bogosl. 
po želji škofa Rozmana odpotovala v Adrogué 
blizu Buenos Airesa. Tu je R. 13. Jan. 1952 postal 
duhovnik. Takoj se je ponudil, da gre v Ekva- 
dor, kjer je že delovala šesterica slov. duhovni- 
kov (gl. čl. Rijavec Mirko). Spočetka je deloval 
v izredno težkih klimatskih in drugih razmerah, 
namreč v župnijah, ki so jih odklanjali še celo 
duhovniki-domačini. Toda okoli 1960 je prevzel 
župnijo Calceta, ki spada med največje (10.000 
preb.) in najvažnejše v škofiji Portoviejo (izg. 
Portovicho) v Ekvadorju. Tu je ostal čez 20 let. 
R. je veliko prispeval k verskemu, kult. in social, 
dvigu tega važnega središča. Zgradil je novo ve- 
liko cerkev, odpri šole in ustanovil versko-kult. 
organizacije. 13. jan. 1977 so ob njegovi srebrni 
maši farani iz Calcete dali vzidati v cerkveno 
steno ploščo, ki priča o zaslugah tega našega 
rojaka. Nekaj časa je bil R. tudi generalni vikar 
škofije. 1985 se je iz zdravstvenih razlogov umak- 
nil v malo župnijo Quiroga, kjer je na svoje 
stroške zgradil majhno župnišče. 

Prim.: KolGMD  1982,  121-31  (Slov. duhovniki 
v Ekvadorju). 

Rij. 
RIJAVEC Vladimir, scenograf, r. 12. jun. 1913 
na Opčinah pri Trstu v rodbini železničarjev iz 
Scmpasa. Oče Evgen, mati Frančiška Skarabot. 
Družina je le za kratek čas živela na Opčinah. 
Po ljud. š. je R. obiskoval do 1930 gimn. v Lj., 
nadalje je v Lj. in Zgbu študiral strojno tehniko 
in bil gojenec na glasb, visoki š. Nekaj časa je 
bil v komercialni službi, v letih 1941-45 pa vojni 
ujetnik v Berlinu. 2c iz zgb. let so njegovi prvi 
scenični osnutki; v ujetništvu se je seznanil s 
franc, inscenatorjem Chazanoffom in je za franc, 
ujetniški oder izdelal nekaj inscenacij. V ob- 
dobjih 1945-50 in 1951-55 je bil scenograf in teh- 
nični vodja SNG v Mrbu, vmes pa eno leto 
tehnični ravn. pri Triglav-filmu v Lj. Dec. 1955 
je prešel k SNG v Lj. za scenografa in tehnič- 
nega vodjo, nato pa deloval kot scenograf pri 
lj. TV. Razen v gled. v Lj. in Mrbu je sodeloval 
z MK Lj., z gled. v Celju, Trstu, Kopra, Ptuju, 
Banja Luki itd. - Med scenografijami za drame 
so: Mirandolina, Brez dote (Ostrovski), Matiček 
(Linhart), Hamlet (Shakespeare), Kar hočete, 
Henrik IV. (Shakespeare), Zvezde so večne (Bor), 
Don Juan (Molière), Stebri družbe (Ibsen), Op- 
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timistična tragedija (Višnjevski), Aretej (Krleža) - 
s S. Jovanovićem, Po brezkončni poti (Kreft) - z 
J. Cesarjem, Po padcu (Miller), Ljubezen štirih 
polkovnikov (Ustinov). - Med scenografijami za 
O so: Deseti brat (Polič), Ero z onega sveta (Go- 
tovac), Nikola Subie Zrinjski (Zaje); poleg teh 
še Verdi, Bizet, Puccini, Massenet, Gounod, Ma- 
scagni idr. - Zanimal ga je tudi balet: Peer Gynt 
(Grieg), Srce iz lecta (Baranovič), Rapsodija v 
modrem (Gershwin), Šeherezada (Rimskij-Kor- 
sakov) idr. - Insceniral je nekaj lutkovnih pred- 
stav in ustvaril osnutke tudi za kostume (npr. 
za Othella in Beneš. trgovca). - Za SSG v Trstu 
je uresničil naslednje inscenacije: Romeo in Ju- 
lija (Shakespeare) 1951-52; Miklova Zala (F. Ži- 
žek) 1952-53; Vaša Zeleznova (Gorki) 1953-54; Mla- 
dost pred sodiščem (H. Tiemeyer) 1954-55; Žc- 
nitev (Gogolj) 1955-56; Sagra (R. Pregare) 1956-57 
z J. Cesarjem; Čaj in simpatija (R. Anderson) 
1956-57; Živi plamen (J. Steinbeck) 1956-57; Strast 
pod bresti (E. 0'Neil) 1957-58; Utva (Cehov) 1957- 
58; Gigi (A. Loos) 1957-58; Deseti brat (Jurčič) 
1958-59; Krog s kredo (Klabund) 1962-63; Na ze- 
leni reki čoln (A. Diklić) 1963-64; Po brezkončni 
poti (B. Kreft) - delo napisano za otvoritev Kult. 
doma, sez. 1964-65; Kaj bodo rekli ljudje (B. 
Nušič) 1970-71; Mutasti muzikant (J. Stoka) 1973- 
74; Ne kliči vraga (J. Stoka) 1973-74; Veronika 
Deseniška (O. Zupančič) 1977-78). - V svojih in- 
scenaci ah se je R. posluževal modernih odrskih 
sredstev, ki naj poudarijo vzdušje odrskega de- 
la brez vsiljivosti. Med številnimi inscenacijami 
sta uspeli predvsem Romeo in Julija (Trst 1952) 
in Henrik IV. (Lj. 1955). Za prvo in za svoje delo 
v Mrbu je 1952 prejel Prešernovo nagrado. 

Prim.: SBL III, 106; SGL III, 588; MSE III, 
234; gledal, listi SSG Trst; arhiv, gradivo SSG 
Trst v izboru Rada Nakrsta; krstne matice župn. 
na Opčinah. 

B.Lu. 

RINA Ita, film. igr„ glej KRAVANJA Ida. 

ROB Ivan, pesnik-humorist, r. 17. avg. 1908 v 
Trstu, ustreljen 12. febr. 1943 v Ligojni pri Vrh- 
niki, pokopan na Vrhniki. Oče Andrej je po od- 
služenju voj. roka postal ladijski čuvaj pri Trž. 
Lloydu, v drugič se je poročil s Karolino Mišic, 
ki je bila šivilja in 35 let mlajša od njega (po- 
roka 1. maja 1907 pri Novem sv. Antonu v Trstu 
ob 6,30 zjutraj); oba sta bila iz Kreda na Ko- 
bariškem. Ko je stopil oče v pokoj, se je dru- 
žina 7. avg. 1909 preselila v Gor., oče je postal 

krojač, mati šivilja in tako sta si malo pred prvo 
svet. vojno kupila hišico v Šempetru pri Gor. 
R. je začel 1914 hoditr v osn. š., toda že nasled- 
nje leto so morali oditi v begunstvo in so se 
ustavili v Rupi pri Kranju, nato na Primsko- 
vem. Tu je nadaljeval s šolanjem in 1919/20 
dovršil 1. razr. gimn. v Kranju. Iz begunstva so 
se vrnili v Kred, ker je bil Šempeter porušen, 
in živeli pri materini sestri. Po letu dni ga je 
odpeljal oče v Lj., kjer je od 2. razr. študiral 
na klas. gimn. (1921-26 - 6. razr. je ponavljal). 
Ves čas je stanoval v zavodu pri lazaristih. Po 
maturi se je vpisal na slavistiko lj. U, toda ne- 
mirna, bohemska narava in skrb za kruh so ga 
odvračali od študija. Prvo leto je stanoval v ka- 
tol. Akademskem domu, potem privatno. V je- 
seni 1933 je dobil dom pri ur. Slovenca dr. F. 
Terseglavu in ostal tu do jeseni 1937. Tu je imel 
urejeno življenje in opravil je tudi dvoje sla- 
vističnih izpitov: 1934 C, v jeseni 1935 B izpit. 
Ko je Terseglava zapustil, se je odločil za živ- 
ljenje samostojnega umetnika in se družil z lj. 
umet. bohemi. Ker je imel pri vseh listih znance, 
so mu priobčevali njegove parodije, kar redno 
je sodeloval 1936-38 v Družinskem tedniku, v le- 
tih 193940 v poned. Jutru, dec. 1940 je odšel za 
sour, k Totemu listu v Mrb. in imel prvič redno 
plačo. Pred Nemci se je umaknil v Lj. in spet 
nekaj časa stanoval pri Terseglavovih, 8. jul 
1942 je odšel v partizane, kjer je Jan. Kardelj 
zbral skupino recitatorjev, s katero so nasto- 
pali po Dolenjskem, potem je R. v Cankarjevi 
brigadi sestavljal radij, poročila in izdajal hu 
mor. lis Bobnar. 22. jan. 1943 so ga Ital. zajel 
v Zloganju nad škocijanom in ga z drugimi pre 
peljali v Novo mesto. Na zaslišanju je v it 
ponovil besede bratov Bandiera: »Kdor umre za 
domovino, je živel dovolj.« Po nekaj dneh so 
jih prepeljali v Lj. v belgijsko vojašnico in tu 
so ostali do ustrelitve. - R. je začel pesniti in 
pisateljevati že v gimn., vendar se njegove lirske 
pesmi niso ohranile. Najbrž je v šol. letu 1926/27 
izdal eno št. humoristično-satiričnega lista v ver- 
zih in prozi Sčipalec (št. ni ohranjena). List je 
v prvi pol. 1933 obnovil in izdal na ciklostil men- 
da 4 št. Javno se je oglasil najprej v dijaškem 
Mentorju: Kdor pozna jo... (1928/29 - parodija 
Preš. 7. gazele); potopisna črtica S Pohorja (1929/ 
30); Neiztrohnjeni jezik (1929/30 - parod. Preš. 
Neiztrohnjenega srca); Komur je iole dar bila 
krivica (1929/30 - parod. Preš. 4. soneta nesreče); 
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Vbcinì šolar (1930/31 - parocl. Levstikovega Ubcž- 
nega kralja); Poglavje iz «Popotne dume» (1930/ 
31); prevod nem. dij. humor, epopeje Oskarja 
Krausa Meyrias (1930/31 - 1931/32). 1936 je začel 
sodelovati pri Družinskem tedniku (DT) in te- 
den za tednom priobčeval parod. in izvirne sa- 
tire, v katerih je bičal polit., kult. in družbene 
razmere doma in po svetu: 1936: Ob Ljubljanici; 
Pod goro (parod. ljud. pesmi Prišla je miška iz 
mišnice); Aprilska; Ptič Feniks (parod. Preš. V 
spomin Val. Vodnika); Zgodaj mojster se uči...; 
Izletniki so ta (parod. Stritarjeve Turki na Sle- 
vici); Čudežna rokavica; Čigav je otrok?; Vele- 
sejem; čilim pester (parod. Aškerčeve Firduzi 
in derviš); V kopališču; Mati Zveza narodov; 
Španska juha; Najprej topovi - potem maslo; 
Habsburška jeremijada; Cankar v Ameriki; po- 
novno se je oglasil v DT 1940 in slikal praznoto 
in obup tedanjih dni. Njegovo najzrelejše delo 
je ljubezenska povest v verzih Deseti brat, pa- 
rodija Jurčičevega romana (DT 1937, št. 11—52; 
1938, št. 1-12; v knjigi 1938, ilustr. N. Pirnat). 
Dejanje je prenesel v sodobnost in nekdanje 
ljudi spremenil v nove osebe: Kvasa v športni- 
ka, graščaka v trgovca, Manico v moderno gos, 
Piškava v tovarnarja in verižnika, Marijana v 
tkspresionističnega pesnika itd. Parodija je uspe- 
la in knjiga je bila v nekaj mesecih razpro- 
dana. Precej je sodeloval v akademskem listu 
1551, kjer je izšla njegova uspela parod. po Dan- 
teju Pekel ali sprehod po rovih kemičnega in- 
štituta (1551, I, 1937, št. 15-18). V Totem listu je 
med drugim začel pesnitev štirje stezosledci 
(1940) in jo nadaljeval v Novem Totem listu 
(1941, št. 1-5), a je ni dokončal. - Iz litvanščine 
je prevedel pet pesmi Iz litvanske narodne poe- 
zije (Jugoslovan 13. jul. 1930), osem pesmi pa je 
prevedel Iz romunske lirike (Modra ptica (1937/ 
38). Za oder je prevedel Goldonijevega Lainivca 
(po predelavi A. Hamika). - »Rob je bil humorist, 
improvizator, popevkar-kitarist, bohemski pevec 
in pivec. Gotovo ne moremo mimo dejstva, da je 
včasih njegov verz površen in jezikovni izraz 
Pogosto ne dovolj pretehtan, da je zgradba nje- 
Bovih pesmi, posebno Desetega brata, marsikje 
neuravnovešena itn... Deseti brat je delo, kakor 
ga do Robove travestije naše slovstvo ni imelo« 
(V. Smolej). Izbrano delo mu je uredil Viktor 
Smolej, ki je napisal skoraj 90 str. dolg uvod 
o R-ovcm življenju in delu, ponatisnil Desetega 
brata in 60 spisov v verzih in prozi (Obz. Mrb. 
1965). 

Prim.: Zup. arh. Novi sv. Anton v Trstu; F. 
Koblar, R. I., SBL III, 111 in tam nav. liter.; V. 
Smolej, I. Rob, Izbrano delo, Obz. Mrb. 1965, 
uvod 5-92 s si.; L. Legiša, ZSS VI, 414 s si.; Dj. 
Planjavec, Pesnik in partizan, junaški I. R., PDk 
18. avg. 1972 s si. in si. roj. hiše; SGL III, 589. 

Jem. 

ROB Ivan, akademski slikar, r. 23. febr. 1956 v 
Opatjem selu, živi v Šempetru pri Gor. Oče Lud- 
vik, čevljar, mati Izidora Ferfolja. Osn. š. je 
obiskoval v Šempetru, v Gor. pa je dokončal 
Istituto statale d'arte. Nato se je vpisal na Aka- 
demijo lepih umetnosti (Accademia di belle arti) 
v Firencah, kjer je diplomiral 1978 iz slikarstva 
pri prof. Giugliettiju. Kasneje je eno leto pou- 
čeval na osn. š. na Mostu na Soči. Pri svojem 
umetniškem delu se ukvarja z risbo, pastelom, 
grafiko in oljnim slikarstvom. R. je doslej že 
večkrat razst., skupinsko v gal. Il Torchio v Gor., 
poleg tega še v Novi Gor. (1982), Solkanu, Tol- 
minu, Idriji in Šempetru (1983), samostojno pa 
v Kult. domu v Gor. (1982) in v razstavišču Kra- 
jevne skupnosti v Šempetru (1984). V prvem 
umetniškem obdobju je ustvarjal pod močnim 
vplivom ekspresionizma, v drugem je kombiniral 
spoznanja različnih dob, teženj in stilov, v tret- 
jem obdobju »pa nam skuša prikazati predvsem 
duhovno prepletanje različnih bitij v njihovem 
mikro in makro kozmosu«. R. pripada mlajši ge- 
neraciji prim, likovnih umetnikov, ki se je ne- 
kaj časa združevala predvsem v okviru novogor. 
društvu za vizualne medije Praska. 

Prim.: Podatki sorodnikov; Ivan Rob. Samo- 
stojna razst. Kulturni dom Gor. 16. jan. - 30. jan. 
1982; PrimN 14. dec. 1982; Društvo za vizualne 
medie Praska. Razst. mladih likovnih ustvarjal- 
cev Severne Primorske, Nova Gor. 1983; Razst. 
domačih slikarjev in kiparjev, Šempeter, 28. 
nov. - 2. dec. 1983 (razst. depliant); Ivan Rob 
(depliant samostojne razst. v Šempetru, avla 
Krajevne skupnosti, 1984); Sinteza 1985, št. 62-72, 
str. 198. 

M. V. 

UOBBA Francesco, kipar, r. ok. 1698 v Benet- 
kah, u. 1757 v Zgbu. Učil se je pri kiparju Pic- 
tru Barattu v Benetkah, s katerim bi utegnil 
sodelovati vsaj pri plastikah za jezuitsko cerkev 
S. Maria Assunta v Benetkah in v koru videm- 
ske stolnice. Po končanem uku 1716 se za R. 
zgubi sled do 1721, ko se je priselil v Lj. v de- 
lavnico kamnoseškega mojstra Luka Misleja, ki 
je bil po rodu iz Vipavske doline in v tesnih 
stikih s kiparji Benetk in njihovega zaledja. Za- 
radi zvez z Misle jem in ker naletimo na neko 



nOBLEK 214 

družino Roba (Robba) že od 15. stol. dalje v 
Miljah pri Trstu, je bila zapisana celo misel, da 
je bil R. rojen v Miljah, česar pa krstne knjige 
niso potrdile. 1722 se je R. v Lj. poročil z Mi- 
slejevo hčerko Terezijo in po mojstrovi smrti 
1727 prevzel njegovo delavnico. 1751 se je preselil 
v Zgb. - R. se je v Lj. aklimatiziral, tako da ga 
uvrščamo v kvalitetni vrh na Slovenskem delu- 
jočih poznobaročnih kiparjev v kamnu. Najsta- 
rejše doslej znano delo je skupina Sv. Trojice 
na kužnem znamenju v Lj. iz 1722, ki stoji zdaj 
pred uršulinsko cerkvijo. Druga pomembnejša 
R-ova dela v Lj. so: kipi na stranskih oltarjih 
sv. Ane in Angelov in velikega oltarja v cerkvi 
sv. Jakoba (1724-32), velika oltarja v frančiškan- 
ski (prej avguštinski) cerkvi (1738) in v uršulin- 
ski cerkvi (1744), oltar sv. Rešnjega telesa v stol- 
nici (1745), vodnjak kranjskih rek pred rotov- 
žem (1751); za Celovec je izklesal kužno zname- 
nje (1725-26) in kipa na Marijinem oltarju in na 
oltarju sv. Ignacija v stolnici; glavna dela v Zgbu 
so: oltarja sv. Ignacija (ok. 1728-29) in loretske 
Matere božje (ok. 1730) v cerkvi sv. Katarine, 
oltarji sv. Katarine (ok. 1733), sv. Barbare (ok. 
1738-39) in sv. Križa (1756) v stolnici (prva sta 
zdaj v Varaždinskih toplicah, tretji je v Kri- 
ževcih). Na Primorskem smo doslej zasledili eno 
samo R-ovo delo: marmornati veliki oltar iz 
(med leti 1786-1811 opuščene) cerkve sv. Trojice 
nad Trnjem na Pivki, ki so ga nato prenesli v 
župn. cerkev v Slavini, Kompozicijsko ponavlja 
belomarmornata skupina Marijinega kronanja 
tisto na lj. kužnem znamenju. Domneve, da bi 
utegnil biti z angelci okrašeni marmornati ta- 
bernakelj na stranskem oltarju župn. cerkve v 
Vipavi R-ov (ZUZ V, 1925, 80), kritična presoja 
ni potrdila. R-ovo kiparstvo se slogovno giblje 
v berninijevski tradiciji s sledovi Barattove šo- 
le, verjetno pa so pri slikoviti razgibanosti nje- 
govih vitkih figur, ki jih v zreli fazi karakteri- 
zirajo velike, ploske in zalomljene gube, sodelo- 
vali tudi vzori lesene plastike in morda celo 
vplivi Tiepolovega slikarstva. Prav gotovo je 
imel R. mnogo zvez tudi s Trstom, čez katerega 
je dobival po morski poti it. marmorje. 

Prim.: V. Steska, Ljubljanski baročni kiparji, 
ZUZ V, 1925, 81-89; A. Vodnik, Kipar F. R., DS 
1930; Isti, F. R., Kron 1935, 1936, 1937; Isti, R-ova 
oltarna arhitektura, DS 1944; SBL III, 111-12 (z 
nadrob. liter.); Mel. Stele, Ljublj. baročno ki- 
parstvo v Kamnu, ZUZ, N.V.IV, 1957, 46-56; S. 
Vrišer, Baročno kiparstvo v osrednji Sloveniji, 
Lj. 1976; E. Cevc, Neznani R. na Pivki, Delo 7. 

jan. 1967; D. Prelovšek, Šolanje kiparja F. R., 
Kron 1980, 107-11. E.Cevc 

ROBLEK Aleksander (pri krstu Konrad), slikar, 
frančiškan, r. 26. nov. 1848 v Smartnem pri Li- 
tiji, u. 11. jul. 1884 v Gleichenbergu pri Gradcu. 
Oče Jožef, sodni uradnik, mati Neža. Po 7 razr. 
gimn. (Novo mesto 1858-65) je stopil v franči- 
škanski red (Nazarye 1865). Gimn. je zaključil v 
Gor., kjer je naredil tudi prva dva letnika bo- 
goslovja; študij je nadaljeval v Lj., kjer se je 1. 
jan. 1870 zaobljubil in bil 31. jul. 1871 posvečen. 
Se istega leta je odšel v samostan na Kostanje- 
vici, kjer je prevzel verouk in lektorat nemščine 
v redovni gimn., hkrati pa je bil tudi bibliotekar. 
Poučevanje in dušno pastirstvo je moral kmalu 
opustiti zaradi bolezni. Ko se mu je zdravstveno 
stanje izboljšalo, ga je takratni provincial Fri- 
derik Hoenigmann poslal urejevat samostanske 
knjižnice v provinci (Novo mesto, Brežice, Trsat, 
Samobor). - R., ki je že v gimn. letih pokazal 
velik risarski talent, se je v prostem času veliko 
ukvarjal s slikarstvom. 1876 je odšol na dunajsko 
slikarsko akademijo, kjer je bil takoj sprejet v 
3. letnik in se je seznanil s Simonom Ogrinom. 
Studij je nadaljeval na slikarski akademiji v Be- 
netkah (1879), v Firencah (1881) jn v Rimu. Po 
študijskem potovanju po It. se je 1882 vrnil v 
Gor., kjer je bil provincialov tajnik. Pri Janezu 
Wolfu, kateremu je 1882 pomagal poslikati Fran- 
čiškovo kapelo in pročelje frančiškanske cerkve 
v Lj., se je učil fresko tehnike. Spomladi 1884 
je zbolel za jetiko, iskal zdravja v Lj., Brežicah 
in v Gleichenbergu, kjer je umrl in je poko- 
pan. - Od R-ovih del, ki jih zaznamuje nazaren- 
sko obarvani akademski realizem, so se na Prim, 
ohranile slike sv. Jožef z Detetom (kopija po 
Tiepolu), Salvator mundi in Ecce homo na Ko- 
stanjevici, sv. Trije kralji, Žalostna Mati božja 
in sv. Anton Padovanski v župn. cerkvi v Pevmi 
ter njegovo najboljše delo - slika sv. Pavla na 
Trsatu. Za Rožno dolino pri Gor. je naslikal 
Marijino Oznanjenje. - Z nabožnimi članki je 
sodeloval tudi v nekaterih letnikih Cvetja z vr- 
tov sv. Frančiška (1882, 1883, 1884). 

Prim.: Krstne matice župn. Šmartno pri Litiji 
NadškALj); ZD 1884, 254; Josip Benkovič, P. 
Aleksander Roblek, DS 1895, 289-91 s si., 321-24; 
Simon Ogrin, Spomini slov. slikarja, ZUZ 1922, 
135-36, 139, 141-43, 148; Viktor Steska, Slov. umet- 
nost, I, Slikarstvo, Prevalje 1927, 34749; SBL III, 
118 in tam nav. viri in literatura; Fr. Mesesnel- 
Andreja Žigon, Janez Wolf 1825-1884, ZUZ 1986, 
60, 139. B. Ur. 
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UOBLEK Hugo, planince in javni delavec, r. 27. 
dec. 1871 v Radovljici, u. 19. jul. 1920 v Trstu. 
Oče Aleksander, lekarnar. Po nižji gimn. v Lj. 
in lekarniški praksi v Kranju je študiral farma- 
cevtiko na Dunaju (1889-91). Leta 1892 je postal 
magister farmacije in potem služboval v očetovi 
lekarni ter v drugih krajih po Sji, v Švici in 
Egiptu. 1906 se je vrnil domov, imel lekarno naj- 
prej v Tržiču, nato na Bledu in istočasno v 
Neumarktu na Tirolskem. To lekarno je 1920 t>ro- 
dal, in ko se je na poti na Bled ustavil v Trstu, 
je prenočil v Narodnem domu prav na dan, ko 
so ga fašisti požgali. Pri skoku iz gorečega do- 
ma se io do smrti pobil. R. je bil eden izmed 
utemeljiteljev planinstva na Gorenjskem, delo- 
val je tudi za turistično propagiranje Bleda. Iz 
deleža, ki ga je volil v oporoki, je bil zgrajen 
1932-33 Rcblekov dom na Begunjščici (1757 m). 

Prim.: Istra 9. avg. 1935; SBL III, 118-19 in tam 
nav. liter.; Vodnik po slovenski planinski poti, 
Lj. 1979«, 91. 

B. Mar. 

ROBLJEK Vinko, dipl. inž. rudarstva in univ. 
prof., r. 11. febr. 1912 v Podkraju pri Vipavi, 
živi v Lj. Oče Vinko, učitelj, mati Ncžka Rovšek 
iz Dolskega. Osn. š. in gimn. obiskoval v Kra- 
nju, kamor se je družina preselila po prvi svet. 
vojni. Maturiral 1930, nakar se je vpisal na mon- 
tanistični oddelek Tehn. fak. U v Lj. Diplomiral 
1936. Po odsluženju voj. roka v š. za rez. čast- 
nike topništva se je 1937 zaposlil kot pomočnik 
upravnika rudnika Tiesibaba-Podvis pri Knja- 
ževcu (Srbija). 1939 je postal upravnik in ostal 
do konca vojne. Po osvoboditvi je bil imenovan 
za tehn. dir. rudnika lignita Kostolac, ki je do- 
bavljal gorivo termoelektrarni v Bgdu. Na sa- 
mem rudniku je poskrbel za dokončanje že od 
Nemcev predvidene elektrarne. 7. avg. 1962 je 
bil imenovan za tehn. dir. rudnika rjavega pre- 
moga Banoviči, ki je pod njegovim vodstvom po- 
slal največji rudnik rjavega premoga v Jsli. Po- 
vabljen je po 14 letih konkuriral in dobil mesto 
Prof. za predmet Metode površinske eksploata- 
cije na Rudarski fak v Tuzli. Do upokojitve 
1977 je bil šef stolice za pripravo mineralnih su- 
rovin. - R. je v svoji stroki napisal obširno 
delo Pcvišinska eksploatacija mineralnih sirovina 
(Institut za rudarsko, hemijsko-tehnološka istra- 
živanja, Tuzla 1970), prvo tovrstno delo v srbo- 
brv. Imel je številna predavanja na rudarskih 
simpozijih in kongresih v Jsli in tujini, izdelal 
in piegledal je številne rudarske projekte. Ob- 

javljene so njegove razprave: Dosadašnji razvoj 
rudnika mrkog uglja "Tito« Banoviči (Rudarsko- 
metalurški zbornik, Lj. 1960); Primjena najno- 
vijih metoda otkopavanju na površinskim kopo- 
vima na ugljenokopima FNRJ i postignuti re- 
zultati (Rudarski zbornik, Bgd 1961); Striping 
moćnog ugljenog sloja bagerima dreglajn Marion 
7400 i 7200 u rudnicima mrkog uglja »Tito« Ba- 
noviči (Arhiv za tehnologiju - Acta tehnologica, 
Tuzla 1967); Elaborat o slijeganju djela terena 
na području grada Tuzle kao posljedica izluii- 
vanja eksploatacije sonih naslaga (Fond za nauč- 
ni rad BiH, Tuzla 1968); Istraiivanje medju- 
sobne zavisnosti osnovnih parametara bestran- 
sportnof sistema površinske eksploatacije u Ba- 
novićima (Zbornik radova Rudarskog fakulteta, 
Tuzla 1972, št. 2); Studija primene velikih dreg- 
jajna i-.a površinskim kopovima u SR BiH (Ru- 
daiski zbornik, Bgd 1972); Ciljevi i zadaci rudar- 
ske nauke u oblasti površinske eksploatacije mi- 
neralnih sirovina (Tehnika, list DiT-a Jsle, Bgd 
1974, št. 1). Za svoje zasluge je bil R. odlikovan 
z redoli! dela I. in II. stopnje in je prejel šte- 
vilna strokovna odličja ter priznanja. 

Prim.: List Banoviči 25. nov. 1961 in 10. jul. 
1962; Politika (Bgd) 21. maja 1950; 26. apr. 1970; 
7. nov. 1977; 28., 29. in 30. nov. 1980; Tribuna 
proizvodnje (Sarajevo) 1969, št. 12; NIN (Bgd) 
1. jul. 1973; Front slobode (Tuzla) 15. nov. 1977; 
Oslobodjcnje (Sarajevo) 20. nov. 1977; Osebni po- 
datki; Kojeko. 

B.S. 

RODOŠEK Zlata, igralka, r. 26. mar. 1922 v Ste- 
verjanu v Brdih oficirju Antonu in gospodinji 
Alojziji contala. Po osn. š. in gimn. je 4 semestre 
študirala germanistiko na Filoz. fak. v Lj. Tam 
je nato obiskovala 7 semestrov igralski oddelek 
Konservatorija. Z gled. se je prvič srečala v 
Novem Sadu, kjer je hodila na gimn. Spoznala 
je gled. dela srb. komediografa Branislava Nu- 
šiča. Od 1940 je hodila na lj. U, dokler je niso 
okupacijske sile zaprle. V tem času je hodila 
v lj. Dramo in spoznala nekatere velike igralce, 
kakor so bili Levar, Sever, Marija Vera in dru- 
gi. Ko je režiser Bratko Kreft 1943 iskal stati- 
ste, se je javila tudi R. in nastopala tudi v manj- 
ših vlogah: Mery v Shawovem Pigmalionu, Jerca 
v Linhartovem Matičku, vila v Tomažičevi Tri- 
glavski roži itd. Ko so 1945 sestavljali igralske 
skupine za mrb., lj. in trž. gled., se je odločila 
za Trst. Začela je kot najmlajša članica ansam- 
bla in tam ostala do upokojitve 1981. Med dru- 
gimi je odigrala *vloge: Elise (Molière, Skopuh), 
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Lojzka (Cankar, Hlapci), Pcpka (Goldoni, Pri- 
morske zdrahe), Varonika (Kreft, Celjski grofje), 
Dorina (Molière, Tartuffe), Angelika (Krleža, Go- 
spoda Glembajovi), Almira, Katarina, Van Dea- 
nova (Shakespeare, Ukročena trmoglavka), Eva 
de Bruin (Tiemaycr, Mladost pred sodiščem), 
Stojka (Nušič, Dr.), Emilia (Shakespeare, Othel- 
lo), Kristina (Vuga, Bernardek), Etiennettc 
(Achard, Lipe za luno), Kvašnja (Gorki, Na dnu), 
Primčevka (Kreft, Po brezkončni poti), Ga. Mal- 
fonti (Svevo, Zenova izpoved), Olga (Čehov, Tri 
sestre), Lady Brackwellova (Wilde, Kako važno 
je biti resen), Borštnica (Finžgar, Naša kri), An- 
gela (Tavčar, Zch pred smrtjo), Angela (Fo, Ar- 
hangeli niso avtomati), Mati (Brecht, Bobni v 
noči), Dara (Nušič, Gospa ministrica), Sylveli 
(Knittel, Via mala). Gospa Linden (Ibsen, Nora), 
naslovna vloga (Gorki, Vaša Zeleznova), Pia (Bet- 
ti, Zločin na Kozjem otoku), Nastasia (Dosto- 
jevski-Dardi, Zločin in kazen), Sarlota (Cehov, 
Češnjev vrt), Katina (Bevk-Grabnar, Kaplan Mar- 
tin Čedermac), Concetta (E. De Filippo, Božič 
pri Cupiellovih), Enricova mati (Squarzina, Tri 
četrt lune), Komposarica (Leskovec, Dva brego- 
va). Gospa Bergmann (Wedekind, Pomladno pre- 
bujenje), Charlotte (Feydeau, Champignol), Ka- 
tica (Zupančič, Veronika Deseniška), Mica (Nu- 
šič, Oblast), Uljana (Bulgakov, Ivan Vasiljcvič), 
Mara (Kristan, Kato Vrankovič), Rosaria (Piran- 
dello, človek, zverina in čednost), Fonsia Dorsey 
(Coburn, Partija remija), Abbie Putman (O'Neill, 
Strast pod bresti). Tudi po upokojitvi je igrala. 
Odigrala je nad 150 vlog. Nastopala je tudi v TV 
igrah, kot npr. v vlogi Lucje (Ruzzante, La mo- 
scheta). Kuharica (Jenko-Vurnik, Jeprški učitelj), 
Caterine (Ottolenghi, Na sodišču) idr. Nastopala 
je v filmih slov. produkcije in v koprodukcijah 
avstr., nem. in it. televizije in filma. Nastopala 
je na Radiu Koper, Lj., predvsem pa na trž, 
radiu, kjer je med drugimi odigrala vloge: Kla- 
ra (Goothe, Egmont), Leonora Sanvitale (Goethe, 
Torquato Tasso), Princesa Eboli (Schiller, Don 
Carlos), Gospa Cando (Sheridan, Sola za obre- 
kovanje), Kate {Držić, Tripče de Utolče), Vasilisa 
(Gorki, Na dnu), Perina (Havel, Memorandum), 
Michelova žena (Silone, Fontamara), Gospa Ga- 
dabout (Garrick, Lažnivi služabnik), Mati (Pu- 
škin, Jevgenij Onjegin), Clementina (Simoni, Vdo- 
va), Gospa Suzana (Goldoni, Pahljača), Vojvodi- 
nja Matilda (Torelli, Možje), Assunta (Verga, V 
vratarnici), Rachele (Bertolazzi, Gibigianna), Mati 
Pelageja Nilovna (Gorki, Mati), Ana (Tavčar, V 

mraku), Marta (Goldoni, Pustne večjer), Ana 
(Svevo, Prcrojenje), Jolanda (Sgorlon, Veter v 
vinogradu) ter monodrami: Najmočnejša (Strind- 
berg) in Rojena v znamenju tehtnice (Pavlovič). 
Brala je prozo in pesmi, predvsem za oddajo 
Almanah v letih 1981/82/83. Pisala in brala je 
oddajo Naš jezik, kjer je posredovala svoje zna- 
nje in skušnje v skrbi za slov. jezik. V okviru 
Ljudske univerze je dve leti učila dikcijo. Pri- 
pravljala je otroke na zaključne š, nastope, re- 
žirala po društvih in krožkih, pripravljala pro- 
slave in sodelovala na kult. in narodnih prire- 
ditvah. Učila je izgovarjavo skupino učiteljic s 
trž. in gor. šol, učila je tudi na gled. šoli pri 
SSG. Rada je igrala v narečnih predstavah. V 
Primorskih zdrahah je nastopila okoli 200 krat. 
Igrala je v 9 dialektih. 1962 je prejela nagrado 
Združenja dramskih umetnikov, 1965 zlato meda- 
ljo gled. uprave, srebrno medaljo združenja 
AGIS in 1981 Severjevo nagrado. 

Prim.: Osebni podatki; GL Trst; Glas zavezni- 
kov; Delo; Večer, LDk; Lavoratore; Unità; Razgl; 
LdTd; Gosp; KatG; PV; NRazgl; NL; Stop; Te- 
leks; Jana; SGL III, 592. 

Har. 

ROGAČ Anton, duhovnik, kulturni delavec, go- 
spodarstvenik, r. 18. maja 1840 v župniji Za- 
gradec na Dolenjskem, u. 27. avg. 1905 v Hru- 
ški. Oče Jernej, kajžar, mati Marija Pretnar. 
Po gimn. v Lj. je 1862 prosil za sprejem v trž. 
škofijo (prošnji je predložil ubožni list). Bogo- 
slovje je obiskoval v Gor. in Trstu in 12. avg. 
1866 prejel mašniško posvećenje. Služboval je 
kot kpl. v Jelšanah, v Dragi (tudi kot učitelj), v 
Predloki in v Podgradu. 1877 je prišel za kurata 
na Katinaro, kjer je bil do 1886, ko je odšel za 
župnika v Hrušico in tu ostal do smrti. - Kot 
žpk je bil v cerkvenem jn pastoralnem delu 
trden steber zaščite slov. jezika. Tudi drugim 
duhovnikom je bil mentor. Navduševal se je za 
slovensko bogoslužje, Veliko je gradil in po- 
pravljal na številnih podružnicah hrušiške žup- 
nije. Na Katinari, kjer ni mogel uresničiti želje, 
da bi zidal novo cerkev, je zvišal cerkveni zvo- 
nik in nabavil nove, večje zvonove. - Da bi 
prišel na pomoč zlasti kmetu, ki je živel v ve- 
liki stiski, je ustanovil že 1894 s sodelovanjem 
trgovca in župana Slavoja Jenka ter s pomočjo 
sosednjih duhovnikov in premožnejših kmetov 
v Podgradu Podgradsko posojilnico in hranilnico. 
Delovala je na področju sodnega okraja Pod- 
grad. Sprejemala in obrestovala je hranilne vlo- 
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gc, podeljevala kredite in se celo ukvarjala z 
meničnimi posli. Dvignila je splošne razmere v 
vsem gornje istrskem okraju, pospeševala raz- 
voj obrti in trgovine, predvsem pa kmetijstva. 
R. je bil od ustanovitve vseskozi ravn. in upra- 
vitelj Podgradske posojilnice. Prvi sad posojil- 
nice je bila ustanovitev mlekarske zadruge v 
Hrušici 1902. R. sam je šel na Dunaj iskat do- 
voljenje za njeno ustanovitev. (Zaradi tega poto- 
vanja se je moral zagovarjati pred tržaško škof. 
oblastjo.) Mlekarna v Hrušici, ki se je hitro po- 
stavila na lastne noge, je bila prava rešitev 
brkinskega kmeta. V Trstu (v ul. Valdirivo) je 
imela lastno trgovino, ki je spravila v promet 
ogromne količine brkinskega mleka, sira in dru- 
gih mlečnih izdelkov. - Na kulturnem področju 
R-evega dela je bil najžlahtnejši sad ustanovitev 
Narodnega doma v Podgradu. Narodni dom je 
združeval Hranilnico in posojilnico, prostore za 
delo kult. društva (pevskega zbora, tamburaško- 
ga orkestra, knjižnico s čitalnico) in hotel. Od- 
Prli so ga 27. avg. 1905. R. si je pridobil velike 
zasluge. Bil je »velik dobrotnik naroda«, kot 
Piše na njegovem nagrobniku na hrušiškem po- 
kopališču. Deležen je bil raznih priznanj: bil je 
častni škofijski konzistorialni svetnik, monsi- 
gnor in vitez Franc Jožefovega reda. 

Prim.: SkATrst; NadškALj; žup. arhiv Hru- 
šica. Katinara; E 27. avg. 1905; Jakob Soklič, 
Mlekarna v Hrušici v Istri, KolGMD 1928, 84; 
B. Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri, 
knjiga II, 411, 412; 270, 271. 

Skerl 

ROGELJA Božo, glasbenik-oboist, r. 29. dec. 1946 
v Gor., živi v Lj. Oče Franc, mati Regina Tram- 
Puž, oba iz Temnice. Osn. š. je obiskoval v 
Temnici in Komnu, nižjo in sred. glasb. š. v 
Mrbu (1961-66). Študij je nadaljeval na AG (1966- 
70), ipo šolanju se je strok, izpopolnjeval v Pa- 
rizu pri prof. P. Pierlotu (1971-72). Deluje kot 
solist oboist pri simf. orkestru RTV Lj., član 
Pihalnega kvinteta RTV Lj., član dua (harfa- 
oboa) Kosi-Rogolja, član ansambla »S. Osterc«; 
'stočasno je bil prof. na sred. glasb, šoli v Lj., 
docent je na AG. Kot solist in kot član glasb, 
sestavov je nastopal po Evropi ter v ZDA, In- 
diji in Iraku. Pri njegovih solističnih izvedbah 
so orkestrom dirigirali E. Bour, V. Sinajski, L. 
Matačić in A. Nanut. Pri tem je izvajal dela 
svetovnih skladateljev od baroka do najnovejše 
eksperimentalne glasbe, imel je prve izvedbe 
skoraj  vseh sodobnih slov. skladb, pisanih za 

oboo. Kritika je najbolje ocenila zlasti njegove 
izvedbe sodobne glasbe (P. Ramovš, P. Mihclčič, 
V. Globokar, W. Lutoslawski, H. W. Hcnze). Pre- 
jel je vrsto nagrad (dvakrat nagrado Prešerno- 
vega sklada, dvakrat nagrado Orfcj itd.). Veliko 
je njegovih arhivskih posnetkov; kot solist je 
posnel dve plošči z deli baročnih skladateljev. 

Prim.: Osebni podatki (pismo z 21. sept. 1987); 
Leksikon jugoslavenske muzike, Zgb 1984, 2, 261. 

B. Mar. 

ROINA (ROJ1NA) Mohor, samostanski kronist, 
r. 4. nov. 1795 v Siški-Lj., u. 19. dec. 1878 v Pa- 
zinu v Istri. 1818 je stopil v franč. red, posvečen 
v duhovnika 1820, učil leto dni v Brežicah, nato 
do smrti učitelj in ravn. v Pazinu. Tu je v 
nemšč. sestavil samostansko kroniko za leta 
1481-1862 . 

Prim.:  dr.  Angelik  Tominec,  SBL  III,  125  in 
tam nav. litor. 

Ur. 

RO.IC Aleksander, glasbenik, r. 31. mar. 1949 v 
Nabrežini pri Trstu očetu Venceslavu, uradniku, 
in materi Nadi Devotak, gospodinji. Po maturi 
na slov. klas. liceju v Trstu (1967) se je vpisal 
na Jur. fak., eno leto zatem na Fil. fak. U v 
Trstu, kjer je doktoriral z disertacijo Attività 
musicale del gruppo etnico sloveno a Trieste dal 
1848 all'avvento del fascismo (1975). Disertacija 
je izšla 1978 pri ZTT z naslovom Cultura musi- 
cale degli sloveni a Trieste dal 1848 all'avvento 
del fascismo. V letih 1976-77 je bil glasbeni kri- 
tik revije Dan v Trstu, od 1977 sodeluje kot 
glasbeni kritik in publicist pri PDk. 1973-74 je 
poučeval klavir na slov. učiteljišču v Trstu, od 
1974-75 pa it. jezik in književnost na srednji šoli 
I. Cankar v Trstu, 1975-76 na srednji šoli S. 
Kosovel na Opčinah, 1976-77 na srednji šoli Sv. 
Ciril in Metod v Trstu, 1977-78 na učiteljišču A. 
M. Slomšek v Trstu. Od 1978 poučuje klavir na 
šoli GlasbM v Trstu. - Po študiju klavirja pri E. 
Ambrozetu v Nabrežini in L. Ganteju na kon- 
servatoriju G. Tartini v Trstu je diplomiral 1978, 
nato se je izpopolnjeval pri P. Lorenzu na Aka- 
demiji za glasbo v Lj., kjer je diplomiral 1983. 
Od 1980 nastopa kot solist s samostojnimi reci- 
tali, z orkestrom in pri komornih skupinah, od 
1983 tudi v jazzovskem duu s tržaškim piani- 
stom S. Donatijem. V slavnostni brošuri 75 let 
Glasbene matice je 1985 objavil Prerez glasbenega 
dela pri nas. 

Prim.: Osebni podatki;  I. Jclerčič, Mladinski 
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koncert - Srečanje z mladim pianistom, Glasbe- 
na mladina Sje 1980-81, št. 6, 17. apr. 1981; S. 
Kurct, Trije mladi glasbeniki, PDk 11. nov. 1981; 
P. Amalietti, Recital novega slov. pianista A. 
Roica, GMSje 3. jun. 1983; Isti, Uspel prvi lj. 
koncert trž. pianista A. Rojca, PDk 19. jun. 1983; 
R. della Torre, Concerto jazz di livello offerto 
da Donati e Rojc, Messaggero Veneto 18. maja 
1983; M. Dellore, La sensibilità mitteleuropea co- 
me matrice di ricerca. La Voce del Popolo, Ri- 
jeka 9. dec. 1983; M. Cibej, Pianista iz zamejstva 
navdušila, PrimN 10. avg. 1984; N. L., A.R., izvr- 
sten pianist in izvajalec jazz glasbe o svojem 
delu na GlasbM, PDk 7. jun. 1984 s si. 

-d 

ROJC Anton, pravnik in strok, pisatelj, r. 20. 
maja 1820 v Cerknem, u. 5. jun. 1876 v Zgbu. 
Gimn. je študiral v Gor., filoz. in pravo na Du- 
naju, odšel od tu v Cielszyn (Teschen) za odv. 
koncipienta (1848-50), promoviral na Dunaju pra- 
vo (1850) in vstopil kot avskultant pri dežel, 
sodišču v Trstu. Že naslednje leto (1851) je bil 
imenovan za prof. avstr. kazenskega prava na 
Pravoslovni akad. v Zgbu. Prvi semester je pre- 
daval v slov., v drugem pa že v hrv. 1855 je 
pustil profesuro in prestopil v sodno službo kot 
namestnik drž. nadodvetnika. Ko so 1869 vpe- 
ljali na Hrv. notariat, je postal prvi javni be- 
ležnik (notar). S strok, članki je sodeloval v Mra- 
zovičevem Pravniku (1853-54). Za lažji študij ka- 
zensko procesualnih predpisov je izdal Avstrij- 
ski kameni postupak (Zgb 1854). Pod režimom 
bana Levina Raucha, ki je z nasiljem dosegel 
sklenitev hrvaško-ogrske pogodbe (1868), je pri- 
šel R. v sodno preiskavo (1869) in bil začasno 
suspendiran, na sodni razpravi 1872 pa je bil 
oproščen in je zavzel prejšnje mesto. Razburje- 
nje zaradi preganjanja in borba za gmotni ob- 
stanek sta pospešila njegovo smrt. - V Pravniku 
je najbrž njegova šifra obrnjeni R. 

Prim.:  Dr.  Rudolf Andrejka,  R. A.,  SBL  III, 
125-26 in tam nav. liter.; KL Sje I, 68. 

Ur. 

ROJEČ Ivan, duhovnik, narodno-socialni delavec, 
r. 26. mar. 1866 v Trstu uslužbencu tržaškega 
Lloyda, kovaču-mehaniku v ladjedelnici Francu 
in Katarini Bertulin, u. 2. sept. 1928 v Tolminu, 
zadet od srčne kapi, pokopan v Tolminu 4. sept, 
istega leta. Kmalu po Ivanovem rojstvu se je 
družina R. preselila v Sovodnje pri Gor., kjer 
se je Ivan čutil domačina. Osn. š. je dovršil v 
domačem kraju. Gimn. je obiskoval v Gor. (1879- 
1887), od II. r. dalje (1880/81) kot gojenec gor. 
Malega semenišča. Po maturi je vstopil v gor. 

bogosl. semenišče (1887) ter bil po III. letniku 
bogosl. 8. sept. 1890 v Gor. posvečen v duhov- 
nika. Kot semeniški duhovnik je nato dokončal 
IV. letnik bogosl. (1890/91). R-evo prvo službeno 
mesto je bilo v Solkanu, kjer je bil kpl. od 1. 
sept. 1891 do 14. mar. 1894, nato se je kot kurat 
preselil v Bilje, kjer je ostal do 14. mar. 1907, 
ko je prišel za žpka v Miren pri Gor., končno 
je 18. apr. 1915 postal žpk in dekan v Tolminu. - 
Bil je mož širokega obzorja, odkritega, vedrega 
in duhovitega značaja, odločne možatosti, veliko- 
potezen in neutruden delavec. Že kot dijak in 
bogoslovec se je zelo zanimal za prosvetna, zla- 
sti pa za socialna in gosp. vprašanja. Duhovno 
je rasel iz šole dr. A. Mahniča, ki je imel nanj 
globok vpliv. Kot bogosl. je pričel sodelovati 
pri Mahničevem Rimskem katoliku, bil njegov 
korektor in prispeval članek Nekaj misli o so- 
cialnem vprašanji (RK 1892, 154-61, 353-56). Poleg 
Mahniča je na R. odločilno vplival tudi dr. J. E 
Krek, s katerim ga je vezalo tovarištvo in pri- 
jateljstvo. Sirokopotezno socialno-gospod. delo na 
zadružni osnovi je pričel kol kurat v Biljah. S 
pogumom in trudom je 1898 ustanovil v Biljah 
Zadružno opekarno, s katero ni samo položil te- 
meljev opekarski industriji, ampak je hkrati vzga- 
jal delavce k zadružni zavesti. Zgradil in uspešno 
uredil je tudi nadškofijsko opekarno v Dombravi 
pri Prvačini. Biljencem je oskrbel še Posojilnico 
ter z dr. Ličanom (PSBL II, 285-86) pripomogel 
k nastanku Kmetijskega društva v Šempetru 
pri Gor. Svoja najplodnejša leta je preživel v 
Mirnu, kjer je skozi osem let najintenzivneje 
deloval tako duhovniško, kakor prosv. in gosp.- 
socialno. Da bi odpomogel bednemu položaju 
mirenskih čevljarjev, je kmalu po svojem pri- 
hodu v ta kraj z vztrajnostjo brez primere ustva- 
ril imenitno Čevljarsko zadrugo, sezidal zadruž- 
no delavnico z nad sto delavci; med prvo svet. 
vojno se je njih število povečalo na 300 in, 
dasi so se zaradi bližine fronte morali preseliti 
v Nazarje-Vrbovec v Savinjski dolini, jih je tu- 
di tjakaj spremljala ljubeča skrb njih ustano- 
vitelja. Delavsko razredno zavest je hotel dvig- 
niti in delavčeve pravice zaščititi z ustanovitvijo 
podružnice Jugosl. strok, zveze v Mirnu že 1910, 
tako da je postala orva tovrstna organizacija 
na Gor. V Mirnu je tudi postavil vzoren prosv. 
dom. Prevzet od krščansko socialnih idej se je 
vključil v narodno preporodno gibanje na Gor., 
v sporu med mlado m staro strujo v Gor. je 
bil od vsega začetka (1908) na stališču mladih 
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in za glasilo Novi ïas. Na shodu zaupnikov 
novostrujarskc SLS, ki se je odcepila od dr. A. 
Gregorčiča (PSBL I, 378-82), je 1913 postal njen 
preds. za Gor. Pri volitvah jul. 1913 so ga kme- 
tiške občine kot novostrujarja izvolile za svojega 
Poslanca v gor. dežel, zbor, kjer je več let de- 
loval v korist dežele. - Kmalu po nastopu na 
Tolminskem 1915 se je znašel sredi vojnega me- 
teža. Vojna vihra ga je iz Tolmina pregnala v 
vasico Ljubinj, nato v senčne grape Zadlaščice 
v Zadlaz, kjer je deloval pod ognjem granat, je 
1916 še vedno nekajkrat na teden hodil maševat 
h kapelici sv. Antona v Tolminu, dober streljaj 
od strelskih jarkov, posredoval pri avstrijskem 
Poveljstvu, da je ljudstvo po tolminskih grapah 
ostalo doma in mu je bil tako prihranjen grenki 
kruh begunstva. Socialao-karitativno dejavnost je 
kmalu razširil prav na begunce. Nadšk. Sedej 
8a je 1916 imenoval /.a škof. komisarja in vizi- 
tatorja begunskih taborišč. Neprestano je kro- 
žil po notranjeavstrijskih taboriščih tja do Pra- 
Sc, tolažil, posredoval in delil podporo tako 
slovenskim kakor italijanskim in furlanskim pri- 
morskim beguncem. Bil je eden najaktivnejših 
Članov Hilfskomite-ja für Süden na Dunaju, 
opisal je tudi njegov ustroj in hkrati bedno sta- 
nje v posameznih taboriščih (S 30. nov. 1916). 
Nekaj časa je 1917 preživel kot begunski kurat 
v Moritzu na Štajerskem, a se je po kobariškem 
zlomu takoj vrnil v porušeni Tolmin. Tu ga je 
čakalo dvojno delo. Najprej skrb za stotine ita- 
lijanskih vojnih ujetnikov: skupaj s sosedom 
J- Abramom (PSBL I, 4-5) in J. Kokošarjem 
(PSBL II, 100-01) je zbiral njihove naslove in 
sPoročila, jih urejal in pošiljal naravnost v Va- 
tikan, da bi svojci zanje zvedeli, obenem je za 
ujetnike duhovno in materialno skrbel in jim 
lajšal gorje. Po koncu vojne se je nesebično 
lotil obnove porušene Tolminske z intervenci- 
jami po številnih italijanskih uradih, načrtoval 
zadrugo za pletenje soškega bičja ali kaj po- 
dobnega, vendar zaradi težav z novimi oblast- 
niki ni in ni šlo. Grenki so postali časi, grenka 
111 trpka njegova domača beseda, vendar je do 
konca ostal izredno gostoljuben, vedno odprte- 
ga srca za potrebe revežev. - Vzorno je bilo 
R-cvo duhovniško delovanje. Širšega pomena je 
oila obnovitev in poživitev Marijinega romarske- 
ga svetišča na Mircnskcm Gradu. Poskrbel je, 
da so se 1913 na Grad naselili lazaristi, ki so 
°b cerkvi zgradili samostan in hkrati dom du- 
hovnih vaj  (1914). V Tolminu je 7. in 8. sept. 

1924 organiziral veličasten evharistični kongres 
(KolGMD 1925, 58-59), ustanovil je v povojnih 
letih Mar. družbo za dekleta in žene-materc, 
neustrašeno oznanjal božje in narodove pravice 
tako v cerkvi, kakor v javnosti, saj je kot 
član Tolm. š. sveta in škof. nadzor, verouka 
na tolm. učiteljišču skrbel za reden pouk vero- 
uka v materinem jeziku, dec. 1919 je v zaupnem 
pismu tolm. duhovnikom postavil zahtevo po 
narodni in cerkveni avtonomiji na po It. zase- 
denem ozemlju. Kmalu se je zameril it. oblast- 
nikom, ki jim je ob priključitvi Primorske k 
Italiji odklonil zahvalno pesem v cerkvi (ZbGMD, 
21) in tako postal ponovna tarča fašistov, ki so 
ga napadali in ovirali v njegovi osebni svobo- 
di. - Bil je viden član gor. duhovniških zdru- 
ženj: 8. sept. 1908 je postal odb. novoustanov- 
ljenega KTD v Gor., na prvem povojnem zase- 
danju ZbsvP v Sežani 8. jan. 1920 je bil kot tol- 
minski delegat izvoljen za podpreds. duh. druš- 
tva, 14. jul. 1920 je bil izbran za rektorja kon- 
ference presv. Srca Jezusovega za Tolminsko. Za- 
radi številnih zaslug je 1921 postal častni kano- 
nik gor. kapitlja, prejel naslov monsinjorja, ime- 
novan je bil tudi za nadškof, častnega svetnika, 
a v svojem bistvu je ostal tihi in skromni kaplan 
solkanski, sotrpin biljenskega opekarja, miren- 
ski čevljarski župnik, hribovec med tolminskimi 
hribovci, vedno v službi domačega ljudstva. - Iz- 
dal je knjige: I. Roječ, Necrologitim cleri saecu- 
laris et regularis archidioeceseos goritiensis ab 
anno 1823, Gor. 1914; I. Roječ, Index sacerdotum 
archidioeceseos goritiensis qui ab anno 1850 pre- 
sbyteri ordinati sunt, Gor. 1914; Svetišče Matere 
bolje na Gradu pri Mirnu, Gor. 1907. 

Prim.: Dokumenti v NAG - oddelek semenišča, 
1887-91; goriški nadškof, šematizmi 1881-91; FPG 
1891, 256; Druž. knjiga Sovodnjc 1909; ZbsvP L, 
17, 139; II., 207; Mihelčič F., Čevljarska zadruga 
v Mirnu, JAlm 1923, 73-74: Gor. nadšk. šematizem 
1924; Mali list 1928, št. 37; E 1928, št. 210, 2; Go- 
riška straža 1928, št. 67, 1-2; št. 68, 1-2, 4; Mostar 
(J. Abram), Mons. Ivan Roječ, KGMD 1930, 127-29 
s si.; Erjavec F., Zgod. katol. gib. na Slov., 291, 
293; Gabršček II, 293, 421, 423, 508, 512-13, 532; 
Klinec, Zgod. GMD, 71-72; Prim, duhovščina pod 
fašizmom, 19, 24, 40 (fotokopija pisma), 41 (slika); 
Družina 1984, št. 5. 

Kralj 

ROJIC Alekslj Rafael, zdravnik in politik, r. 27. 
avg. 1844 v Zaloščah (Dornberk), u. 26. febr. 1927 
v Gor. (pokopan v Zaloščah). Oče Anton, kmet, 
mati Terezija Mrevle. Gimn. je obiskoval v Gor., 
medicino na dunajski in graški U ter se spe- 
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cializiral v okulistiki. Zdravniško prakso je pri- 
čel v Dornberku, od tu se je poleti 1872 preselil 
v Gor. Kmalu je pričel javno delovati, najprej 
v društvu Soča, nato pa po pomiritvi duhov 
(staroslov.:mladoslov. spor) deloval v političnem 
društvu Sloga. Na deželnozborskih volitvah 1876 
je bil kandidat Sloge za veleposestniško skupino; 
ni bil izvoljen. Na naslednjih deželnih volitvah 
1883 je bil skupaj z dr. J. Tonklijem izvoljen 
v kmečki kuriji za sodne okraje Gorica, Kanal, 
Ajdovščina (oba sta bila kandidata Sloge), 1889 
je bil izvoljen za dežel, poslanca v slov. vele- 
posestvu, prav tako tudi leta 1895. Poslanec v 
gor. dežel, zboru je ostal vse do 1901. Ko je 
1889 kandidiral v kmečki kuriji (Gorica, Kanal, 
Ajdovščina), ga je premagal Tomaž Cerin, nje- 
govi nasprotniki so namreč uspeli z gonjo, češ 
da je brezverec (framason). V sporu, ki je v 
vrstah gor. Slov. nastal 1889, se je R. opredelil 
za krog dr. A. Gregorčiča in za list Nova Soča, 
ki jo je urejal A. Gabršček kot protiutež Soči, 
ki sta jo vodila dr. J. Tonkli in dr. A. Mahnič. 
Ko je bil dr. A. Gregorčič izvoljen za preds. 
Sloge, je R. stopil v njen odb. V dežel. odb. je 
bil R. od 1883 do 1889 namestnik dežel, odbor- 
nika, član finančnega odseka, od 1888 član od- 
seka za dežel, umobolnico, od 1890 član železni- 
škega odseka in od 1900 član gosp. in zdravstv. 
odseka. V dežel, zboru je nastopal predvsem kot 
pobudnik številnih predlogov in načrtov, kako 
izboljšati zdravstv. razmere na Gor. Tako je 
nasprotoval gor. pokopališču na Grčni, češ da 
je tu močvirnat svet, boril se je za izboljšanje 
razmer v gor. zdravstv. ustanovah (bolnišnica 
usmiljenih bratov), predvsem je želel, da bi se 
spremenil odnos do umobolnih bolnikov. S tem 
v zvezi je interpeliral v gor. dežel, zboru 1886 
in 1888, pritožil pa se je tudi na dunajsko vlado. 
Ko je predlagal izgradnjo nove umobolnice v 
Gor. (1889), je ostal osamljen. Boj za novo gor. 
umobolnico je nadaljeval in 1901 izdal brošuro 
O vprašanju glede zgradbe deielne norišnice in 
norišnice v Gorici (tudi nem. prevod). Sicer pa 
si je v dežel, zboru prizadeval tudi za šol. vpra- 
šanje (pouk slov. jezika na gor. gimn., ustano- 
vitev slov. obrtno-nadaljevalne šole, prizadevanja 
za nemoten vpis otrok v slov. osn. š). Ko je na 
Gor. prišlo 1899 do končnega polit, razkola ter 
so potlej šli liberalci (dr. H. Turna, A. Gabršček) 
in katoličani (A. Gregorčič) vsak svojo pot, je R. 
ostal zvest dr. A. Gregorčiču, ali kakor je Turna 
zapisal: »Dr. Rojic je bil med goriškimi Sloven- 

ci čislan zdravnik, radikalno narodnega prepri- 
čanja pa iskren pristaš Gregorčičev in posebno 
grofa Coroninija.« 1907 je zbolel in se umaknil 
iz javnega življenja. Med prvo svet. vojno je 
živel kot begunec na Reki, po vojni je še nekaj 
časa opravljal zdravniško prakso, potem pa je 
stopil v pokoj. Njegov brat Ferdinand (r. 14. 
febr. 1841 v Zaloščah, u. 29. nov. 1910) je bil tudi 
zdravnik, zdravil je tudi pesnika S. Gregorčiča; 
ta mu je posvetil pesem Mojemu zdravniku. 

Prim.: SBL III, 127 in tam nav. liter.; Koblar, 
Gregorčič, 82, 91, 360, 361, 386; S. Gregorčič, ZbD 
II, 34; III, 332; IV, 440, 463. 

A.Pr. 
ROJIC Melita Marija Ana Vincenclja, slikarka, 
r. 6. maja 1879 v Gor. in tam u. 11. avg. 1924. 
Oče dr. Aleksij Rafael, zdravnik (gl. čl.), mati 
Ana Frančižka Josipina Dolschcin (r. v Lipi, 
Istra, 10. nov. 1855). Osn. izobrazbo je prejela 
doma s pomočjo domačega učitelja. V svet 
umetnosti jo je uvajala slikarka Avgusta Aigent- 
ler Santel, kasneje tudi Henrika Šantel. Veliko 
pozornosti je posvečala tudi študiju tujih jezi- 
kov in glasbe (klavir, violina) in rada zbirala 
izdelke domače ljudske umetnosti od pohištva 
do drobnih predmetov. Mnogo je tudi potovala 
in si tako ostrila umetniški čut. Izražala se je 
največ v akvarelu. Zanimala jo je predvsem 
slov. dežela, njeni kraji in ljudje (Kostanjevica, 
Dekle pred znamenjem na polju, Joiek z Bleda, 
Dekle s pečo, Dekle, ki lupi jabolko). Veliko je 
motivov z Gorenjskega, iz okolice Bleda in Bo- 
hinja, posebno iz časa med prvo svet. vojno, ko 
je R. kot begunka z družino živela na Bledu 
(Bled, Gorenjska hiša, Gorenjski motiv). Včasih 
so jo zamikale tudi javne zgradbe (Hotel Men- 
cinger v Bohinju, Industrijski obrat). Bila je 
uspešna tudi kot portretistka (Ded Anton, Ba- 
bica Terezija, Avtoportret s sestro. Portret ma- 
tere, Studija deklice s sončnikom, Študija len- 
ske glave). Veliko del je bilo reproduciranih na 
razglednicah. R-eve slike izražajo krepko in go- 
tovo potezo čopiča, motivi, vzeti iz domačega 
okolja, dihajo prisrčnost, barve so skladne in 
prosojne, kar daje slikam posebno svetlobo. - 
R. je nastopila na II. slov. umet. razstavi v Lj. 
1902 (razstavila tri akvarele), na I. slov. umet. 
razstavi v Trstu 19. okt. 1907 (razst. šest del); 
udeležila se je še nekaterih razstav v Lj., Zgbu, 
na Dunaju, v Münchnu in drugod. Njena dela 
hranijo zasebniki v Gor., npr. druž. dr. J. Vrto- 
vec, I. Koršič Kerševan, V. Koršič Zorn, Zavod 
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sv. Družine), Novi Gor. (M. Brccelj, Gor. muzej 
Kromberk), Trbovljah (V. Dolinšek). Z zapuščino 
R-eve družine je slov. Sirotiščc oz. Zavod sv. 
Družine v Gorici podedoval tudi veliko slik. 
Sestre pa so jih veliko večino prodale, tako da 
so številna dela in dokumenti R-eve prišli še ka- 
sneje v zasebno last, verjetno predvsem na Gor. 

Prim.: Krstne matice gor. stolnice, XIX, 1876- 
87, 86; DS 1902, 694-95; LZ 1902, 789; Sn 1906-07, 
1909, 1912, 1913, 1915 (repr. si.); DS 1907, 527; 
S 1907; 352 s si.; GorS 14. avg. 1924 (osmrtnica 
in zahvala); 2.S 1926, 97-98 s si.. Rud. Vidmar- 
jeva, Obrazi in duše, Melita Rojčeva; Stele, Umet- 
nost, 98; SBL III, 127-28; PDk 5. okt. 1975; 
GorLtk 6 (1979), 333-36 (z repr. in nekaj lit.); 
JKol 1980, 67. 

V-č 

ROMANO Jakob, filozofski in teološki pisatelj, 
r. 20. jul. 1648 v Čedadu, u. 29. sept. 1731 v Grad- 
cu. Obiskoval gimn. v Gradcu (1658-63) in tam 
študiral tudi filoz. (1663-65), nakar je 15. okt. 
1665 stopil v jezuitski red in po noviciatu (1665- 
67) in magisteriju (1667-68) na Dunaju poučeval 
humaniora v Gradcu in Linzu (1668-73). Potem je 
študiral teologijo na U na Dunaju (1673-77) in 
dosegel doktorat iz filoz. in teol. (1678). Nato 
k bil prof. filoz. v Gradcu (1678-84) in teol. v 
Gradcu in na Dunaju (1684-94). Dve leti je v Ri- 
"IU opravljal službo redovnega prokuratorja 
tem. provinc (1695-97), po vrnitvi v domovino 
Pa je bil rektor kolegijev v Gor. in v Lj. (1697- 
1704) in nato dolgo let prokurator reda za no- 
tranjo Avstrijo. Iz fundacijske listine za vzdr- 
ževanje štirih misijonarjev v »ilirsko-dalmatin- 
skih misijonih« (Dunaj 15. maja 1715) zvemo, da 
Je bil postavljen tudi za prokuratorja fonda 
18.000 rajnskih forintov, ki jih je v ta namen 
zbral o. Bernard Cerroni DJ. Objavil je dela: 
Palladium, sen Effigies Palladis virtutum colori- 
bus adumbrate (Graecii 1683); Virtus coronata in 
'llustrissima et aiitiquissima Barbomim familia... 
(Graecii 1683); Sapicntia nobilitata, sett Confoe- 
derata sapicntiae nobilitas... (Graecii 1687); Ro- 
,nanus applausus victricibtis Austriae armis 
(Graecii 1687); Laurtts posthuma Joannis Antonii 
c°mitis a Strassoldo Budae expugnatae (Graecii 
1687); Orationes Sacraa Theologicac e SS. Patrum 
ct niagnorum Latinae ac Graecae Ecclesiae doc- 
•°••• scriptis ac gestis collectae, versu heroico 
exPressae (Graecii 1693); Oratio Mauritii Schwei- 
eer, Ord. S. Benedicti, de S. Johanne Evangeli- 
sta, praeside R. P. Jacobo Romano S. J. (Viennae 
1694). V rokopisu je zapustil še delo: Tractatus 

in primam partem D. Thomae de Deo Uno et 
Trino (1696), ki ga hrani cisterc. samostan v 
Heiligcnkreuzu. 

Prim.: Univerzitetska biblioteka Budapest, Coll. 
Caprinay V, fol. 70; A. & A. de Backer, Biblio- 
thèque des Ecrivains de la Compagnie de Jćsus, 
III, Liege 1853-61, 275; J.N. Stoeger, Scriptores 
Provinciac Austriacae Societatis Jesu ab ejus 
origine ad nostra usque tempora, I, Viennae 1855, 
305; F. Krones, Geschichte der Karl Franzens- 
Univcrsität in Graz, Graz 1886, 374, 394; C. Som- 
mervogel. Bibliothèque de la Compagnie de Jé- 
sus, Première partie, Bibliographie, VII, Bru- 
xelles-Paris 1896, 33-34; M. Vanino, Vrela i prino- 
si,, VI, Sarajevo 1936, 776-77; M. Uršič, Jožef 
Kalasanc Erberg in njegov poskus osnutka za 
liter. zgod. Kranjske, Lj. 1975, 62, 244. 

Le. 

ROMANOVIĆ Rade, igralec, glej TURK France. 

ROMUALD o.,' pisatelj, glej Marušič Lovrenc. 

ROSIN Mario, salezijanski duhovnik, r. 8. nov. 
1875 v Trstu, u. 23. jun. 1938 v Beitgcmalu, blizu 
Betlehema. Oče Jakob, mati Ivana Tomažič. Se 
preden je bil odprt prvi salezijanski zavod v 
Trstu (1898), je R. odšel v Mugliano (7. jan. 1890), 
da bi stopil v Don Boscovo družbo. Ni bilo mo- 
goče ugotoviti, kako se je srečal s prvimi sale- 
zijanci. V Trstu je dokončal štiri razr. gimn. in 
v jeseni 1890 začel noviciat v Foglizzu pri Turi 
nu. Dec. naslednjega leta je naredil zaobljube in 
s tem postal član salez, družbe. 1892 je odšel s 
skupino mladih salez, v Palestino, da bi prevzeli 
delo ustanove Bratje sv. Družine, ki jo je za 
revne in zapuščene otroke ustanovil kanonik An- 
tonio Bclloni (1831-1903). Pretežni del svojega živ- 
ljenja, 46 let, je preživel med prebivalci Pale- 
stine. Tam je tudi študiral teologijo in 4. jun. 
1898 postal duhovnik. Kar 28 let je vodil raz- 
lične salez, ustanove in bil njihov predstojnik: 
Crcmissan (1904-06), Nazaret (1907-08), Betlehem 
(190S-21), Beitgemal (1926-29), ponovno Betlehem 
(1929-35) in nazadnje spet Beitgemal (1937-38). V 
vseh se je izkazal kot spreten organizator, raz- 
širil je dejavnosti posameznih hiš in znal v tež- 
kih polit, okoliščinah vselej najti najboljšo re- 
šitev. Z duhovno razgledanostjo je pomagal pa- 
triarhu Barlassinu in mnogim redovnim druži- 
nam. 23. jun. 1938 je bil obiskal eno od njih v 
kraju Rafat. Na povratku ga je napadla skupina 
maskiranih in oboroženih mož ter ga kamenja- 
la. Zavoljo težkih poškodb je podlegel. Poko- 
pali so ga v kripti svetišča, ki je posvečeno 
mučeništvu sv. Stefana, ki ga je sam postavil 
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na kraju mučeništva prvega krščanskega mučen- 
ca v Beitgemalu. Iz pričevanj učividcev je mo- 
goče ugotoviti vzrok umora, ki je vzbudil ogor- 
čenje ne samo med kristjani, ampak tudi med 
drugimi. Krajevni uporniki proti angl. oblasti 
so ga obdolžili vohunstva, ker je dovolil, da so 
Angleži postavili telefonsko zvezo med uglednim 
salez, observatorijem v Beitgemalu in židovskim 
naseljem Artuf, kjer se je nahajala vojaška po- 
sadka, da bi iz observatorija lahko dobivali dnev- 
na vremenska poročila. Po zajetju voditelja upor- 
nikov so se zanje sumničenja sprevrgla v dej- 
stva. Sicer pa je bilo njegovo življenje že prej 
zaznamovano s trpljenjem in preganjanjem. Več- 
krat so ga oropali. Med prvo svet. vojno je bil 
interniran v Damasku, Angori in v Kcskinu. 
Kljub vojnim razmeram je nato v Betlehemu 
povečal zmogljivost otroškega zavetišča in spre- 
jel še več sirot kot v mirnem času. Pomanjka- 
nje sredstev ga ni oviralo pri vzdrževanju po- 
staje za bolne v Beitgemalu. »Dolgoletno biva- 
nje v Palestini, polno iznajdljivosti in predano- 
sti delu, mu je omogočilo, da je rodovom revnih 
fantov preskrbel vse potrebno za življenje, izo- 
brazbo in materialna sredstva. Njegovo življenje 
je bilo tesno zraščeno s salezijanskimi ustano- 
vami na Bližnjem Vzhodu.« 

Prim.: Posmrtni list salez, družbe; Paolo No- 
made (Orazio Pedrazzi), Una croce in Terrasanta, 
v Corriere della Sera 27. jul. 1938; Diz. biograf, 
dei Sai., 244. 

B. Kolar 

ROSSETTI, plemiški rod, izhaja iz Ferrare. Od 
druge pol. 14. stol. so živeli v Bergamu, od koder 
so prihajali tudi Valvasorji. Ena veja si je pri- 
dobila posestva na Notranjskem in Gor. Njen 
prvi znani član je Janez Anton Rossetti (u. 24. 
jun. 1670), ki je pozidal grad Roženek (Podbrjc 
pri Podnanosu) v zg. Vipavski dolini. 1643 je 
dobil gor. in 1655 kranjsko deželanstvo ter bil 
dežel, pisar na Kranjskem. Rod so nadaljevali 
njegovi trije sinovi: Janez Franc, por. z Zofijo 
Pctazzi in lastnik gospostev Roženek in školj 
pri Divači ter je 1711 umrl brez otrok; drugo- 
rojenec Janez Bernard, lastnik gospostva Orehek 
pri Postojni (kupljeno od kneza Portie), kot 
dolgoletni višji rudarski sodnik na Kranjskem 
je prihajal v ostre spore s fužinarji v Železni- 
kih, Kropi in Kamni Gorici; iz dveh zakonov je 
imel šest otrok, a je u. že 8. apr. 1678 (ali 1688); 
tretji sin Janez Marko je bil lj. stolni kanonik, 

generalni vikar in škof v Pičnu. V tem obdobju 
(1676) si je pridobila rodbina, ki jo je nadalje- 
val le Janeza Bernarda prvorojenec Janez Mark 
Anton (r. 2. maja 1673, u. 1748), baronski naslov. 
Janez Mark Anton je študiral pravo na plemi- 
škem kolegiju v Parmi in tam 1696 objavil delo 
Ex iure universo, decretalitim, digestortim, co- 
dicis, praxis, theoreticae eriminalis et civilis, 
necnoii consuetudinum fetidalium decerpta pro- 
blemata. Istega leta je v Parmi izdal še La sacra 
Lega overo canti. Poleg dediščine po očetu (Ore- 
hek) je po stricu Janezu Francu podedoval še 
gospostvi Roženek in Skolj ter z njim zvezano 
gospostvo Sikulje (Sekule, Škulje) pri Divači. Kot 
poročajo kranjski deželni stanovi cesarju 10. ma- 
ja 1713, so se v času velikega tolminskega pun- 
ta, ki je zajel tudi področje Krasa, na teh go- 
spostvih upirali tudi Rossettijcvi podložniki. Rod- 
bino je nadaljeval Marka Antona četrti otrok 
(od sedmih), sin Janez Karel Leopold (r. 22. 
mar.^ 1719, u. 22. maja 1786), kranjski dežel, od- 
bornik. Ta je na nepoznan način družini odtujil 
nieno prvo in najstarejše gospostvo Roženek, 
saj se sredi 18. stol. kot lastniki že javljajo 
Garzarolliji. Najslavnejši in hkrati poslednji iz- 
med Rossettijev je bil Karla Leopolda sin Ber- 
nard (r. 9. maja 1756 v Lj., u. 24. apr. 1817 na 
Tržaškem), poročen (1801) z Alojzijo, grofico 
Lamberg, ovdovelo grofico Strassoldo (u. že 25. 
maja 1804). Bernard je 1801 povečal družinsko 
posest za gospostvo Silentabor, ki ga je dobil 
od sorodnice baronice Raunach s pogojem, da 
je poravnal vse njene dolgove v višini 3.004 gold. 
Toda že 1802 je Kraški dvorni kobilarni (Lipica) 
prodal za 30.000 gold, gospostvo Sikulje, 1809 pa 
za 150.000 gold, poštnemu mojstru v Sežani Ma- 
tiji Dolencu še preostalo svojo posest (Skolj, 
Orehek, Silentabor). Kot visok uradnik je na- 
pravil odlično kariero. Bil je cos. komornik, 
kranjski stanovski odb., deželnoglavarski svet- 
nik v Lj., od 1796 do 1803 poslednji administra- 
tivni zakupnik loškega gospostva freisinških ško- 
fov, za prve franc, zasedbe 1797 imenovan od 
Napoleona v desetčlanski osrednji gubernij na 
Kranjskem, 1801 dežel, glavar na Kranjskem, 
1803-05 avstr. guverner v Boki Kotorski, 1808-09 
spet dežel, glavar na Kranjskem, ob prihodu 
Francozov 1809 guverner v Trstu, nato vladni 
preds. v Galiciji in končno od 1815 najprej 
provizorni vodja prim, gubernija in od srede 
1816 pa do smrti 1817 guverner v Trstu. 
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Prim.: J. V. Valvasor, Die Ehre..., III, 384; IV, 
523, 579; VII, 691, 759; IX, 106, XI, 409, 414, 472- 
73, 506; A. Dimitz, Geschichte Krains IV, Lai- 
bach 1876, 85, 123, 255; F. Kidrič, Zgodovina slov. 
slovstva, Lj. 1929-1938, 432; F. K. Lukman, Ro- 
setti v SBL III, 133; P. Blazniik, Skofja Loka in 
loško gospostvo. Skofja Loka 1973, 322, 333, 444, 
445; B. Marušič, Po poteh velikega tolminskega 
punta 1713, II, Lj. 1976, 23, 24; M. Smole, Gra- 
ščine na nekdanjem Kranjskem, Lj. 1982, 317, 332, 
355, 356, 365, 479, 480. Stih 

HOSSIPAL Anton, gozdarski strokovnjak, r. 14. 
apr. 1852 v Vafhoštu (Haslicht) na Moravskem 
v družini nadgozdarja olomuškega stolnega ka- 
Pitlja; u. 3. febr. 1906 v Opatiji. Dovršil realko 
v Olomucu, nato pa moravsko-šlezijsko višjo 
gozd. š. v Sovincu v okraju Rymofov (v Eulen- 
bergu). 1874 je R. nastopil službo kot gozd. prak- 
tikant pri dežel, vladi za Kranjsko v Lj., kjer 
je 1875 opravil izpit za samostojno gozdno go- 
spodarstvo. 1876 je bil premeščen k ces. na- 
i'estništvu v Trst, kjer je napredoval za prista- 
va in 1879 za gozdar, komisarja. 1885 so ga po- 
klicali v rainistr. za kmet. na Dunaj, 1890 je 
napredoval za gozdar, nadkomisarja. Od 1892 je 
bil v Trstu dežel, gozdni nadzor, za Prim., kjer 
Je 1893 napredoval za gozdar, svetnika. Po smrti 
ministr. svetnika Ivana Salzerja (1895) je bil 
vpoklican v ministr. za kmet. na Dunaj, kjer so 
mu poverili vodstvo tehniških del urejanja hu- 
dournikov in gozdnopolit. upravo. Na tem po- 
ložaju je 1896 napredoval za gozdar, nadsvet- 
nika z naslovom in značajem, 1903 pa je postal 
stalni ministerialni uadsvetnik. Na njegov pred- 
log so v ministrstvu ustanovili poseben oddelek 
2a urejanje hudournikov. - R. je bil dober orga- 
nizator; bil je prvi podpreds. Kranjsko-primor 
skega gozdarskega društva (1896-1905). Od 1898 
C|0 smrti je urejal njegovo glasilo (Mitteilungen 
des krainisch-küstenländischen Forstvereines, 
17 -23. zv.). Bil je odb. Avstr. drž. gozdar, druš- 
tva, poslovodja avstr. gozdar, kongresov in ur. 
Poročil teh kongresov. Bil je v tistem času med 
najboljšimi poznavalci gozdar, stroke, osebno 
Pa zaslužen za njen razvoj. Zato so mu gozdar- 
ji postavili nagrobnik z doprsnim kipom, ki ga 
Jf izdelal akademski kipar Alojzij Repič. 

Prim.: Centralblatt f. das Forstwesen, Wien 
|906; LZ 1907, 444; SBL III, 137; GozdV 1961, 
l^46. Adč. 

ROT Vladimir, gradbenik, projektant in inšpek- 
tor, r. 6. febr. 1912 v Trstu, živi v Lj. Oče Jan- 
ko, železniški uslužbenec, mati Sidonija Pilloni. 

Za gradb. inž. je diplomiral na Tehn. fak. v 
Lj. 1938. Služboval je pri pojektiranju, vzdrže- 
vanju in nadzoru objektov spodnjega ustroja 
in mostov na območju Direkcije železnic v Lj. 
Zaradi sodelovanja z NOV od 1941 dalje je bil 
1944-45 zaprt in nato interniran v Ribnici. Po 
osvoboditvi je sodeloval pri obnovi porušenih 
železniških mostov in postaj v takratni coni B, 
v sekciji Šempeter na Krasu (danes Pivka), 1947 
pa je bil imenovan za šefa železniške sekcije v 
Ajdovščini in nato v Novi Gor. za območje Slov. 
Prim. Vodil je planiranje in organizacijo obno- 
vitvenih del ter nadzor nad izvajalnimi deli. Kot 
glavni inž. je delal pri gradnji Titove ladjedel- 
nice v Kraljevici in kot načelnik planskega odd. 
generalne direkcije Vojnega gradbeništva v Zgbu 
ter kot nadzorni inž. vojnih objektov v gradb. 
podjetju Primorje na Reki. V letu 1957 je bil tri 
mesece na specializaciji pri zahodnonem. zveznih 
železnicah. Do 1960 je bil direktor za vzdrževa- 
nje prog v Pulju, nato pa do 1968 repub. in- 
špektor za železniški in cestni promet, 1969 je 
bil imenovan za glavnega gradb. inšp. v SRS, 
obenem pa je bil strok, sodelavec za projekti- 
ranje in varnost pri delu na Višji tehn. varnost- 
ni šoli v Lj. Upokojen je bil 1973. 

Prim.: ULjBB III, 1308; osebni podatki (11. ma- 
ja 1986). 

Adč. 
ROTH Licinija, por. PAHOR, profesorica in pre- 
vajalka, r. 14. sept. 1939 v Trstu, živi v Velikem 
Repnu (Trst). Oče Massimiliano, ladijski stroj- 
nik, mati Emilija Cigoj, gospodinja. Vse šole 
opravila v Trstu do Klas. liceja (matura 1959) 
in Filoz. fak. (diploma 1979). Teza: Janez Ev. 
Krek in krščanski socializem na Slovenskem. 
Od šol. leta 1976/77 poučuje na Znanst. liceju 
Fr. Prešeren v Trstu. Ukvarja se s prevajanjem. 
1970 je prevedla v it. Jovanovičevo dramo Znam- 
ke, nakar Se Emilija (upriz. v študentskem gle- 
dališču v Benetkah). Za Stalno gledališče F-JK 
je 1971 prevedla Grumovo dramo Dogodek v 
mestu Gogi (premiera 5. jan. 1972), ki je v gle- 
dališki predelavi izšla v dec. št. revije Sipario. 
Za it. antologijo // teatro sloveno (Padova 1975) 
je prevedla del Koruzovega spremnega besedila 
in odlomke iz del: Ogrinec, V Ljubljano jo daj- 
mo; Detela, Dobrodelnost; Funtek, Za hčer; 
Gangl, Sad greha; Grum, Dogodek v mestu Gogi. 
V rkp. še Cankarjevo Pohujšanje (1976) in no- 
vela Andreja Hicnga Grob. Za Gled. list Teatra 
stabile F-JK (1976, št. 5) je prevedla eseja Jos. 
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Koruze in Žarka Petana. Prevaja tudi za revijo 
Most. 

Prim.: Osebni podatki; M. Jevnikar, Il teatro 
sloveno, LUV XXVII, Trst 1975-76; Moder, LNSP 
226; IzvTrst 1976-77-. 

Pan 

ROTMAN (ROTTMAN, ROTHMAN) Franc, kipar, 
r. ok. 1716, u. 1788 v Lj. Svoj čas je veljal za 
vipavskega rojaka, ker pa se je izučil v kipar- 
ski delavnici beneškega mojstra Giuseppeja Tor- 
retta, je bil najbrž po rodu z Beneškega. Po pri- 
hodu v Lj., kjer se je 1740 poročil in dobil 1757 
meščanstvo, je sodeloval s kiparjem F. Robbom, 
po katerem je prevzel tudi delavnico. Podpiso- 
val sc je kot «Architetto e Scultore De Marmi», 
v sporu z lj. zidarskim in kamnoseškim cehom 
pa je 1760 poudarjal, da je kipar in da prepu- 
šča grobo obdelavo kamna kamnosekom. Kljub 
zvezam z Robbom ta na Rotmana slogovno ni 
občutneje vplival; kipar je ohranil v svojem 
delu klasicistični značaj Torrcttovih plastik, v 
primerjavi z Robbovimi vitkimi figurami pa so 
R-ove kar okorno čokate in jih ovija nabre- 
kla draperija. - R-ov opus, kolikor ga doslej po- 
znamo, ni obsežen. V Lj. sta najbrž njegova kipa 
sv. Florijana in sv. Roka na oltarju sv. Ignacija 
v šentjakobski cerkvi; za Krko na Koroškem je 
izklesal Marijin oltar v kripti stolnice (1766) in 
stranski oltar v celovški stolnici, za cerkev sv. 
Frančiška Ksav. v Radmirju pa spodnji del ve- 
likega oltarja (1764-65); njegov je verjetno tudi 
severni stranski oltar v Moravčah. Za Marijino 
cerkev v Zgbu je naredil veliki in štiri stranske 
oltarje (1768-73). V primorsko smer je segel z 
oltarjema sv. Tilna in sv. Ahacija (1770) in ver- 
jetno tudi z velikim oltarjem sv. Janeza Krst. 
(pred 1770) za Matcnjo vas na Pivki ter z veli- 
kim oltarjem za Gradec pri Slavini (ta je spa- 
dala tedaj pod tržaško škcfijo). Ob oltarju za 
Gradec v kompoziciji okvirne oltarne arhitektu- 
re slutimo tipološko sorodnost z Robbovim za- 
grebškim oltarjem sv. Križa. 

Prim.: V. Steska, Ljubljanski bpročni kiparji, 
ZUZ V, 1925, 96; SBL III, (z nadrobno liter.) 
143; Mel. Stele, Ljubljansko baročno kiparstvo v 
kamnu, ZUZ N. V. IV, 54-59; S. Vrišer, Baročno 
kiparstvo v osrednji Sloveniji, Lj 1976, 212-13; 
Isti, Baročno kiparstvo na Primorskem, 1933; D. 
Prclovšek, Kje se je šolal kipar F. Rotman, 
Kron 24, 1976, 106. E.Cevc 

ROTTA (ROT, ROTA) Anton, slikar, r. 22. febr. 
1828 v Gor., u. 11. sept. 1903 v Benetkah. Sin 
slov. staršev Antona Rota in Jožefe Stubel. V 

Gor. je začel obiskovati gimn. (1841-43), a ker ni 
kazal veselja za šolo in si le želel postati slikar, 
so ga starši poslali na slikarsko akad. v Benet- 
ke, kjer sta mu bila učitelja Odorico Politi 
(1785-1846) in Ludovico Liparini (1800-56). Slednji 
je nanj dosti vplival in ga usmeril na žanrsko 
slikarstvo. Po študijih (1844-49) je še nekaj časa 
delal pod Liparinijevim vodstvom, potem se pa 
osamosvojil in ostal celo življenje v Benetkah, 
kjer je redno sodeloval na vseh slik. razstavah. 
Slike je pošiljal tudi na razstave v Milan (18534 
Prago (1863), na Dunaj •869), v Berlin (1891) in 
drugam. Njegov slikarski opus je zelo velik, a 
med najpomembnejša dela je šteti: Usmiljeni 
Samaritan (1853), Dva brezposelna kadita eno ci- 
gareto (1853), Tizian poučuje Ireno von Spilm- 
berg v slikanju (1853), Beraška družina (1853), 
Sin ribiča iz Chiozze (1854), Grof Recanati pred 
Napoleonom v Trevisu 1797 (1855), Francoski 
kralj Franc I. s sestro (1856), Ljubosumnost 
(1856), Dva portreta psov (1856), Iz beneškega 
življenja (1857), Prva skrb (1858), Pojoča odali- 
ska (1862), Poezija lagune (1862), Krpač čevljev 
(1863), Otioci nekega slikarja (1863), Bakanal na 
Lidu leta 1700 (1864), Otrokov prijatelj (1864), 
Prodajalec vžigalic (1365), Pri čevljarju (1867), 
Ribiški dečki (1868), Slikarjevi sinovi (1869), Dve 
študiji glav (1870), Bolečina in up (1872), Niente 
da fare (1878), Velika bolečina (1882), Slaba druž- 
ba (1883), Srečo obetajoči loterijski listek (1890). 
Krpanje mehov (1893), Težek primer (1894) idr. 
Iz poznejše slikarske periode je še omeniti ne- 
kaj boljših slik, tako: Kradljivec kokoši, Lovec, 
Mitološki prizor, Stara nuna, Meditacija. Nje- 
gova najboljša dela pa so: Prve iluzije, Malica, 
Pijanec, Garibaldinčeva smrt. - R. je bil sicer 
nedvomno nadarjen slikar žanrskih prizorov iz 
dnevnega (zlasti beneškega) življenja, dobro *e 
obvladal slik. tehniko, vendar pa njegova iz- 
najdljivost ni bila velika in je čutiti pomanj- 
kanje idej pri izbiri snovi, pa tudi v sami uresni- 
čitvi. To je zlasti opaziti pri njegovih zgod. pri- 
zorih, ki so nekako brez življenja in pravega 
umet. doživetja. Nasprotno pa je R. svojim 
žanrskim prizorom znal dati humoristično noto, 
gracioznost in ekspresivnost. Zato so sodobniki 
ravno te slike zelo cenili, a priljubljene so bile 
tudi njegove uprizoritve (in portreti) živali. R-eva 
dela so v evrop. galerijah (Benetke, Berlin, Du- 
naj, Helsinki, Milan, Praga, Trst) in v Ameriki 
(Philadelphia), pa tudi v zasebni lasti. Njegov 
sin Silvio Giulio Rotta (r. v Benetkah 15. avg. 
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1853, u. tudi tam 7. jun. 1913) je bil tudi žanrski 
slikar in učenec beneške slik. akad., a je delal v 
olju in akvarelih. 

Prim.: Gemme d'arti italiane, VI, Milano-Ve- 
nezia 1853, 118; VII, Milano-Venezia 1854, 79; 
Vili, Milano-Venezia 1855, 141; IX, Milano-Vene- 
zia 1856, 115; Album - Esposizione di belle arti 
di Milano ed altre città, XV, Milano 1853, 39; 
XVI, Milano 1854, 15; XVII, Milano 1856, 25; S. 
Kociančič (Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, 
III, Zgb 1854, 259-306); I. Kukuljević, Slovnik 
umjttnikah jugoslavenskih, I-V, Zgb 1858-60, 371: 
C. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kai- 
serthums Oesterreich, XXVII, Wien 1874, 90-91; 
A. De Gubcrnatis, Dizionario degli artisti viventi, 
Firenze 1889 (1906); K. v. Czoernig (Die öster- 
reichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, 
Das Küstenland, Wien 1891, 93-109); F. v. Boetti- 
cher, Malerwerkc des 19. Jahrhunderts, II, Dre- 
sden 1898 (1901); G. Cantalamessa (Emporium, 
XIX, Bergamo 1904, 91-110); G. Garollo, Diziona- 
rio biografico universale, II, Milano 1907, 1681; 
H. A. Müller-H. W. Singer, Allgemeines Künstler- 
Lexicon, IV, Frankfurt a/Main 1920, 118; Rêvai 
nagy Icxikona az ismcretek enciklopédiâja, XVI, 
Budapest 1924, 381; V. Steska, Slovenska umet- 
nost, I, Slikarstvo, Prevaljc 1527, 298; E. Somare. 
Storia dei pittori italiani dell'Ottocento, I, Mi- 
lano 1928, 529; L. Serra, Storia dell'Arte Italiana, 
III, Milano 1932, 138; A. M. Comanducci, I pitto- 
ri italiani dell'Ottocento, Milano 1934; U. Thie- 
me-F. Becker, Allgemeines Lexikon der bilden- 
den Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, 
XXIX, Leipzig  1935,  96;   J.  Carnemolla,  Enclt 
XXX, 193b, 174; E. Benezit, Dictionnaire critique 
et documentaire des peintres, sculpteurs, dessi- 
nateurs et graveurs, VII, Paris 1954, 376-77; F. 
Stelò, SBL III, 144. 

Le. 

ROZMAN Alojzij, duhovnik in prosvetni delavec, 
r. 22. jun. 1911 v Smihelu pri Postojni (danes 
Dolane), u. 3. maja 1982 v trž. sanatoriju pod 
Obeliskom, pokopan v Trebčah pri Trstu. Oče 
Janez, kmet, mati Marija Krebelj. Po osn. š. je 
bil v gimn. v Šentvidu nad Lj., kjer je tudi 
maturiral. Bogoslovje je dovršil v Gor. in Trstu 
Prejel mašniško posvečenje 30. sept. 1934. Umrl 
Je po dolgi in mučni bolezni. Njegove prve služ- 
be so bile v hrv. Istri: skoraj eno leto je bil 
kpl. v Roču, nato pet let žpk v Dolenji vasi in 
Žup. upravitelj Vranje. 27. mar. 1940 je postal 
Žpk v Dekanih pri Kopru, kjer je razvil vse 
svoje sposobnosti in možnosti dobrega pastirja. 
Vojna in povojna leta so mu pripravila marsi- 
katero grenko urico in ta grenkoba ga je z bo- 
leznijo spremljala do smrti. Iskanje zdravja in 
•niru ga je 1948 pripeljalo v Trst, kjer je tudi 
°stal. 1950 je prišel v Trebče, ki so po njegovem 

prizadevanju in materialnih žrtvah postale žup- 
nija (odvisne so bile namreč od Opčin). Tako 
je bil od 5. dec. 1954 žup. upravitelj te župnije 
in od 1. dec. 1959 do smrti njen prvi žpk. V 
Trebčah je bil katehet na osn. š. in nekaj let 
tudi na sr. š. na Opčinah. Za kratek čas je spre- 
jel duhovno vodstvo slov. skavtinj na Tržaškem. 
V priznanje njegovih zaslug in odlične duhovni- 
ške osebnosti ga je 10. jun. 1972 nadškof Anton 
Santin imenoval za častnega kanonika trž. stol- 
nega kapitlja. - R. je bil duhovnik globokega 
notranjega življenja, razgledan mož, vesten duš- 
ni pastir, svetovalec, voditelj in šolnik, glasbe- 
nik, ljubitelj petja, velik prijatelj mladine, zave- 
den slov. dušni pastir. Težke razmere, v katerih 
je živel in deloval, pa slabo zdravje mu niso 
dovoljevale, da bi žel tiste uspehe, za dosego 
katerih se je vedno žrtvoval. Vsekakor pa v žup. 
cerkvi v Trebčah spominja nanj slika zadnje 
večerje, ki jo je naslikal Tone Kralj. 

Prim.: ŠkATrst;  PDk 5. maja 1982;  KatG  13. 
maja 1982; KolGMD 1983, 120 s si. 

Skerl 
ROZMAN Janez, duhovnik, karitativni delavec, r. 
4. apr. 1832 v Godoviču pri Idriji, u. 20. avg. 
1909 v Lj. Osn. š. v Idriji, gimn. in bogoslovje 
v Lj., posvečen 1856 po 3. letniku. Od 1857-61 je 
bil kaplan, katohet in šol. vodja v Kočevju, pri 
Sv. Jakobu v Lj. je bil 1861-81 kpl., katehet in 
8 let šol. vodja, nato do smrti žpk. Med 1888-91 
je bil član mest. sveta in odb. Mest. hranilnice; 
1892 častni kanonik lj. stolnega kapitlja; 1901 
apostolski protonotar. Preds. šentjakobske in 
trnovske Vincencijeve konference od ustanovitve 
1876, med 1903-09 preds. Vincencijeve družbe. Z 
dr. Jan. Ev. Krekom je 18•4 ustanovil Katoliško 
društvo za delavke in mu bil preds. - Šentja- 
kobsko cerkev je dvakrat prenovil in dal 1886 
okrasiti strope s štirimi freskami Jurija šubi- 
ca. - S članki je sodeloval v DPast. 

Prim.: Dr. Fr. Lukman, R. J., SBL III, 148-49 
in tam nav. liter.; Kron 1936, 2/3 s si. 

Ur. 

R02ANC Marcel, knjigotržec, založnik, r. 5. okt. 
1909 v Trstu, živi v Kopru. Oče Anton, uradnik, 
mati Frančiška Babuder, gospodinja. Osn. š. je 
začel obiskovati v Trstu. Po prvi svet. vojni se 
je družina preselila v Celje, kjer je R. nadaljeval 
osn. š., nato meščansko in trg. š. Najprej se je 
lotil knjigotrške stroke, ker pa v Celju ni bilo 
prave zaposlitve, je služboval v Zgbu, Lj. in Ro- 
gaški Slatini, nekaj časa je preživel v Franciji. 
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Ukvarjal se je s trg. posli in zastopal različne 
evr. tvrdke v Jsli. Tik pred zadnjo vojno je bil 
poslovodja Leskoškove knjigarne in papirnice v 
Celju. Med vojno se je vključil v OF. Po osvo- 
boditvi je vodil knjigarno in papirnico DZS v 
Celju. 1949 je prišel v Koper in se po začasnih 
zaposlitvah nazadnje oprijel knjigotrške dejavno- 
sti. V Kopru je najprjj vodil knjigotrško pod- 
jetje Lipa, ko se je 3. jul. 1951 v okviru tega 
podjetja ustanovila založba, je bil R. med nje- 
nimi ustanovitelji in član prvega ur. odb. (prvi 
odg. ur. in preds. založniškega sveta je bil med 
1952 in 1965 dr. B. Magajna). Založba, ki je kma- 
lu dobila ime Primorska založba, je spočetka 
delovala volontersko, združena s podjetjem Li- 
po se je 1955 preimenovala v Primorsko založbo 
Lipa. Ves ta čas je založbo vodil R., ko pa je 
1957 nastalo z združitvijo tiskarne Jadran in čas- 
nika SlovJ novo CZP Primorski tisk, je založba 
v sestavi podjetja dobila ime Založba Lipa (to 
nosi še danes). R. je ob nastanku novega pod- 
jetja postal njegov komercialni dir., obenem 
pa je bil vse do upokojitve (1969) dir. založbe 
Lipa (Magajni je kot preds. založniškega sveta 
sledil F. Bevk, njemu pa C. Zlobec). R. je »za- 
ložbo usmerjal v poslovno trdnost in solidnost« 
in pod njegovim vodstvom je Lipa uspešno na- 
daljevala bogato založniško tradicijo na Prim. 
R. je bil aktiven za področje založništva v or- 
ganih trg. in gosp. zbornic. 

Prim.: SlovJ 9. okt. 1959; PrimN 12. okt. 1979; 
osebni podatki. 

B. Mar. 

ROZANC Mihael, skladatelj, r. 25. nov. 1885 v 
Trstu, u. 23. avg. 1971 v Lj. Osn. in mešč. š. v 
Trstu, nižja gimn. v Novem mestu, učiteljišče 
v Lj. Po maturi 1907 je nastopil službo na že- 
leznici v Novem mestu, Lescah, Trstu, Črnom- 
lju, Skofji Loki, Trbovljah in Lj., kjer je bil 
1945 upokojen. Od 1954 je poučeval violino, violo, 
violončelo, kontrabas na glasb. š. v Kamniku. 
V glasbo se je začel uvajati v Trstu, kjer je pel 
v zboru Šentjakobske čitalnice. Nato se je učil 
violine in klavirja na GlasbM v Novem mestu, 
kjer je tudi pel v zboru Dolenjskega pevskega 
društva, ki ga je vodil Ignacij Hladnik. V višjih 
razr. GlasbM je poleg klavirja in violine študi- 
ral še violo in harmonijo. Gmotne razmere mu 
niso dovolile, da bi nadaljeval s študijem. Ven- 
dar je na glasb, področju vsestransko deloval: 
vodil je zbore in orkestre, učil klavir in teorijo, 
sodeloval v  Orkestralnem društvu lj.  GlasbM. 

Njegovo glasb, delo se začenja, ko se 1906 pri- 
druži sodelavcem NA in osvoji koncepte njiho- 
vega ur. Gojmira Kreka. Romantik z dobro teh- 
niko in svežo invencijo je uporabljal tudi ele- 
mente novoromantične smeri. Pisal je zborovske, 
instrumentalne skladbe, samospeve. Mnoge nje- 
gove skladbe niso objavljene: skladbe za mešane 
in moške zbore, za violino in klavir (Fantasia 
improvvisata, Menuet I in II, Rigaudon, Canzo- 
netta, Romanca), Magnificat za glas, orgle in 
orkester. Zalita fantazija za veliki orkester, Mis- 
sa in honorem S. Michaelis archangeli in še sklad- 
be za pihala, godalni kvintet, š. godalni kvartet, 
salonski orkester in priredbe tujih avtorjev za 
š. namene. Svojo dejavnost je razvil tudi v pe- 
dagoško smer, ker ga je glasb, metodika vedno 
živo zanimala. Odtod njegovi spisi o nazornem 
pouku teorije, o metodiki splošne glasb, teorije, 
o modulacijskih vzorcih Maxa Regerja, o meto- 
diki violinske tehnike. Pisal je v NA, NZb 
Zbore, SGr. 

Prim.: SBL III, 150-51; MuzE II   5•- Lim   II 

plošč-, J"Z«?'• I-,®' D
Adamič)' Spominska plošča, J 1935, št. 6; Ajlec R., LdP 1955, št. 281- 

jcieiSč Zn M- Rožanc' NZb x/1956- 2W°; 
Har. 

ROŽIC (ROSI) Mihael, profesor, ravnatelj, r. 5. 
jul. 1913 na Oslavju pri Pevmi, u. 20. febr. 1978 
v bolnišnici v Vidmu, pokopan v Pevmi. Oče 
Mihael, kmet, mati Jožefina Figelj. Osn š v 
Pevmi, it. gimn. in licej v Gor.; na Filoz. fak. U 
v Padovi študiral klas. jezike in 1938 dosegel 
doktorat z dipl. nalogo Gli inizi della letteratura 
slovena con particolare riguardo all'opera di P 
Trubar. V kako težkih socialnih razmerah je 
študiral, priča tudi dejstvo, da je moral na dipl. 
izpit s kolesom. Po diplomi je poučeval kot su- 
Plent v Tolminu, 1940 opravil habilitacijo in po- 
stal redni prof. na sred. šolah. It. slavist A 
Cronia, njegov prof. na U, je pripomogel, da je 
bil unenovan za lektorja za it. jezik in književ- 
nost na lj. U, a službe ni nastopil, ker je bil 
aretiran pod obtožbo, da se je zbiral v dij. or- 
ganizaciji z iredentističnimi cilji, ki jo je vodil 
dr. A. Sfiligoj. Bil je priprt v Trstu in za eno 
leto odpuščen iz službe; nato je bil premeščen 
v Oristano na Sardinijo. 1943 se je vrnil v Gor 
na klas. licej, naslednje leto pa je poučeval na 
klas. liceju v Vidmu. Po obnovitvi slov. šol po 
dragi svet. vojni je R. prevzel pouk lat. in gršč. 
na klas. liceju v Gor. do 1955, ko je bil na isti 
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šoli imenovan za ravn. V Rimu je namreč opra- 
vil izpit za rednega ravn. sred. š. kot eden iz- 
med najmlajših kandidatov iz cele države. Iste- 
ga leta je dobil imenovanje za ravn. v Desen- 
zanu, a službe ni nastopil. 1956 je postal ravn. 
tudi na slov. učiteljišču in vodil oba zavoda ne- 
pretrgoma do 1973. V tem času je bil še ravn. 
na naslednjih slov. šolah: v š. 1. 1962/63 in 1965/ 
66 slov. nižje sred. š., v š. 1. 1963/64 in 1964/65 
slov. trg. strok, š., v š. 1. 1973/74 slov. drž. strok, 
zavoda za trgovino. V istem š. 1. je bil imenovan 
za ravn. na liceju Stellini v Vidmu, v š. 1. 1974/75 
Pa je postal ravn. na it. liceju Dante Alighieri 
v Gor., kjer je ostal do smrti. R. je bil za lat. 
in gršč. pravi strokovnjak. Kot navdušen častilec 
humanističnih pridobitev je iz antične modrosti 
črpal zdrave življenjske sokove za svoj vsakdan, 
obenem se je pri antiki navzel ostrega kritične- 
ga presojanja. Vse stopnje svojega prof. poklica 
je dosegel o pravem času z doslednim in siste- 
matičnim učenjem. Bil je tudi odličen poznavalec 
š. zakonodaje. Član je bil številnih šol. komisij." 

Prim.: IzvGor 1945/46 - 1949/50 (Gor. 1950), 
1950/51 - 1951/52 (Gor. 1952), 1952/53 - 1953/54, 
(Gor. 1954), 1954/55 (Gor. 1955), 1955/56 - 1959/60, 
še posebej str. 34-35 s si. (Gor. 1960), 1960/61 - 
1964/65 (Gor. 1966), 1975/1985, še posebej str. 
236-37 s si. (Gor. 1985); KatG 23. febr. 1978 s si.; 
PDk 21. in 24. febr. ter 1. mar. 1978; Picc 22. 
febr. 1978; Milan S. Burica, Arturo Cronia, 1896- 
1967, Padova 1978, 89; Slovensko šolstvo na Go- 
riškem in Tržaškem 1945-1985, Trst 1986, 269, 282. 

Češč. 

RUBBIA Konrad, gozdarski strokovnjak, r. 3. 
maja 1858 v Beljaku na Kor., u. 17. jul. 1931 v 
Gor. Po maturi na realki v Gor. 1876 je študiral 
eno leto na Politehniki in tri leta na Visoki š. 
za zemljedelstvo na Dunaju, kjer je 1884 opra- 
vil na Minist, za zemljedelstvo praktični izpit 
"i postal naslednje leto gozdar, asistent. Med 
tem časom je bil 1830 nameščen kot pomočnik 
Pri Gozdni upravi v Motovunu in zatem jul. 1882 
PH Gozd. direkciji v Gor. 1885 je postal gozdno- 
nadzorniški pristav na Voloskem. Kot gozdar. 
Vlšji komisar je bil premeščen 1893 v Gor., 1906 
Pa v Lj., kjer je deloval kot dežel. gozd. nadzor, 
•n kot strok, poslovodja pogozdovalne komisije 
za Kranjsko. Ker ga Narodna vlada Sje zaradi 
neznanja slov. ni prevzela, je bil poslej do upok. 
1924 gozd. nadzor, za Južno Tirolsko. V času bi- 
vanja na Slov. je pisal o pogozdovanju na Prim., 
njegovo najobsežnejše in najtehtnejše delo pa je 
Fünfundzwanzig Jahre Karstforschiing in Krain, 

ki je izšlo 1911 in leto kasneje v slov. prevodu 
gozdar, strok. Antona Sivica. 

Prim.: SBL III, gesli Rubbia Konrad in šivic 
Anton. 

Svk. 

RUDEŽ Anton, preroditelj, graščak, r. 8. apr. 
1757 v Kobjiglavi pri Štanjelu na Krasu, u. 14. 
nov. 1820 v Ribnici na Dolenjskem. Na gimn. v 
Lj. je bil vsaj v letih 1769-73 sošolec pesnika Val. 
Vodnika. 1777 je prakticiral pri Računskem dvo- 
ru v Lj. 2e od doma je bil znan z grofi Co- 
benzli (PSBL I, 190-92; II, 260 Andrej Jožef Lav- 
rin), ki so imeli posestva na gor. Krasu (Štanjel, 
Lože pri Vipavi, Predjama, Prošek) in v Ribnici 
na Dolenj., zato ga je grof Gvido Cobenzl (1715- 
97) 1789 vzel za uradnika na svojem ribniškem 
gospostvu. Župnik Fr. Ks. Kramer (1800-94) pišu 
o njem: »Skoro s praznimi rokami je prišel v 
Ribnico oskrbovat graščino, pa v kratkem se je 
prepričal, da ima graščina skrite zaloge, katerih 
še nihče ni odprl. Previdno in spretno je pre- 
vzel graščino, najpoprej v najem, znal pripraviti 
zapravljivega grofa, tla mu je prodal graščino 
prav za nizek kup, in jo v kratkem izplačal« (A. 
Skubic, 375). V najem jo je vzel 1793, pod Fran- 
cozi pa jo je 30. jul. 1810 kupil od grofa diplo- 
mata Janeza Filipa Cobenzla (1741-1810), ki Jt: 
bil zadnji svojega rodu in je umrl mesec dni 
po prodaji. Istočasno je kupil od njega pridru- 
ženo posestvo z gradom Breg pri Ribnici in hišo 
v Lj. (Stari trg 34). Že 1798 si je kupil gilt Stan- 
ga, dvor Mengeš in Dragomlje, 1801 Vič, 1802 
Loko pri Mengšu in 1321 posest Tolsti vrh (Gra- 
carjev turn) pri Šentjerneju na Dolenj. Tako si 
je počasi pridobil veliko posest. R. je bil pod- 
jeten in dober gospodar, »prebrisan mož, da 
malo takih« (A. Skubic, 371), vendar pri kmetih 
ni bil priljubljen, ker je bil trd pri izvajanju 
tlake. 24 let je imel v zakupu ribniško cerkv. 
desetino in se ji je odpovedal šele 1814 na pri- 
tožbo dekana Humla na Okrož. uradu v Novem 
mestu. V letih 1807-08 je prevzel in vodil popra- 
vo župnišča v Ribnici in za delo uporabljal tudi 
kaznjence, ki so bili pri grajski sodniji obsojeni 
na delo pri župnišču. Račun 7.441 gold, mu je 
Okrož. urad v Novem mestu znižal na 5.636 
gold, in R. ga je po pritožbah sprejel šele 5. 
apr. 1825. Pòd Francozi je postal R. župan (maire) 
in je moral med drugim spisovati tudi poročne, 
mrliške in rojstne matice. Za poroko sta prišla 
ženin in nevesta pred R., ta je stopil opoldne 
na županski prag, ju glasno oklical in zapisani 
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oklic prilepil na vrata. Tako je storil tudi pet 
ali osem dni kasneje. Če ni bilo zadržka, sta 
prišla zaročenca s pričami pred R. in ta ju je 
poročil. V poročno knjigo je zapisal: »Jaz sem 
njuno voljo izpolnil, prebral vsa potrebna pisma, 
kakor tudi šesto poglavje petega oddelka civil- 
nega zakonika o zakonskih, potem pa vpričo 
navzočih prič (navadno štiri) ženina in nevesto 
vprašal, ali se hočeta vzeti v zakon; nato je 
vsak odgovoril "da" in jaz sem v imenu postave 
izrekel, da sta mož in žena« (A. Skubic, 537). Ce 
se priče niso znale poclpisati, je R. vse sam pod- 
pisal in poroka je bila končana. - R. je bil po- 
memben zbiralec jezikovnih posebnosti, v kar 
ga je pritegnilo prijateljstvo z Vodnikom in 
Zoisom. Najbrž je v Zoisovi hiši spoznal Kopi- 
tarja, s katerim sta postala tako zaupna, da mu 
je na Dunaju izročil za leto dni sina Jožefa 
Antona (1793-1846) in obema omogočil potovanje 
po Nemčiji. S Kopitarjem je ostal v prijatelj- 
skih stikih do smrti, čeprav je bil ta včasih do 
njega in sina trd. Z Vodnikom se je prijatelj- 
stvo in sodelovanje poglobilo, ko je bil Vodnik 
kaplan (kooperator) v Ribnici (1788-93). Tedaj je 
bil skoraj vsak dan gost R-eve hiše, kamor so 
zahajali tudi drugi razsvetljenci (npr. dr. Jakob 
Zupan). Ko je odšel Vodnik na Koprivnik, je 
prijatelja seznanjal s svojim prosvetnim delom, 
hkrati pa mu pošiljal v presojo slovarsko delo, 
h kateremu je R. deloma sam prispeval porab- 
no gradivo, deloma pregledoval prispevke sode- 
lavcev (npr. Jarnikove). Vodniku je bil svetova- 
lec celo v zamotanih jezikovnih vprašanjih. Med 
slov. preroditelji je veljal za izkušenega slavista. 

Prim.: Dr. Milena Uršič, R. A., SBL III, 155 in 
tam nav. liter.; ZSS I, 39, 41, 43; Zmaga Kumer, 
Rudeževa zbirka slov. ljudskih pesmi, SE XX, 
1968, 12942; Ista, Ljudska glasba med rešetarji 
in lončarji v Ribniški dolini, Obz. Mrb. 1968, 43; 
A. Skubic, Zgodovina Ribnice in Ribniške po- 
krajine, Buenos Aires 1976, 197-98, 374-80, 536-37 
in pass. 

Jem. 

RUDEZ Anton, strok, pisatelj, r. 1847 v Kobji- 
glavi pri Štanjelu na Krasu, u. 5. mar. 1907 v 
Gor. Gimn. je dovršil v Gor. (1862-70), potem 6 
let ni podatkov o njegovem življenju. 1876 je 
prišel na Dežel, gluhonemnico za Primorje v 
Gor., dosegel stalno namestitev in ostal tu do 
smrti. V Gabrščkovi založbi je izdal obširno 
strok, knjigo Gluhonemi (Gor. 1894). V njej po 
nem. in it. strok, virih in po poročilih zavoda 
za gluhoneme v Gor. obširno razpravlja o občni 

zgod. pouka gluhonemih in o zgod. Dežel, glu- 
honemnice za Primorje v Gor. do svojega časa 
(135 str.), nato o metodiki pri pouku gluhone- 
mih (190 str.). 

Prim.: Prof. V. Smolcj, R. A., SBL III, 155-56 
Ur 

RUDEZ Josip, šolski in športni delavec, r. 22. jul 
1938 v Trstu, kjer živi. Oče Jožef, pek, mati 
Cecilija Spacal, gospodinja. Osn. š. pri Sv. Iva 
nu v Trstu, Znanstv. licej Fr. Prešeren, maturimi 
1957. Diplomiral na trž. U za inž. elektrotehnike 
(16. apr. 1970). Poučeval je najprej na it. šolah 
(1970/71), od šol. 1. 1971/72 dalje pa fiz., mehan. 
tehn. in tehn. ris. na Drž. poklicnem zavodu za 
industr. in obrt »J. Stefan«; od 1978/79 je bil 
pov. ravn., od 1987/88 dalje pa redni ravn. tega 
zavoda. Bil je odb. Sindikata slov. šole (28. apr. 
1976-31. jan. 1979). Kot ljubitelj narave in gora 
deluje v SPD Trst; od jan. 1977 do apr. 1986 je 
bil tudi njegov preds. V dveletju 1983/84-1985/86 
je bil član — kot predstavnik ravnateljev višjih 
sred. šol iz Trsta in Gorice — Deželne šol. ko- 
misije za šole s slov. učnim jezikom. - Sodelo- 
val je pri pripravi in urejanju brošure ob poime- 
novanju DPZIO po Jožefu Štefanu, Trst 1982; 
sodeloval je pri izdaji Zgodovine SPD/Trst (Trst 
1984) in predstavil avtorja knjige Dušana Jelin- 
čiča. 

Prim.: Osebni podatki; Zgod. SPD Trst, Trst 
1984. 

Ropot 

RUDEZ Radko, jezuit, misijonar, r. 31. jan. 1922 
v Ccrovlju pri Pazinu, živi v Zambiji (Afrika). 
Oče Josip, železničar, u. 1928 v Alessandriji (Pié- 
mont), mati Karolina Cesnik, gospodinja iz Koč. 
Po očetovi smrti se je vrnila družina (trije fantje) 
v materino roj. vas. R. je v Slavini dovršil 1. razr. 
osn. š., drugega kot gojenec slov. Sirotišča v 
Gor. Zatem je bil štiri leta v Collegio Renati v 
Vidmu, eno leto v Vicenzi. Stopil je v gor. Malo 
semenišče, dovršil osemletno gimn. in štiri leta 
bogoslovja ter bil posvečen 28. jun. 1946 v Gor. 
Službe: kpl. v Cerknem. Oblast mu je vzela do- 
voljenje za javno službo božjo in bil tri mesece 
v ječi. Zaprosil je za vstop v Družbo Jezusovo 
v Zgbu (1949) in tu opravil noviciat in filoz. V 
letih 1954-56 je bil žup. uprav, na Vurberku pri 
Ptuju. Ker je bil it. državljan, so ga drž. oblasti 
izgnale (1956). V St. Andratu v Lavant, dolini je 
opravil tretje leto probacije, nato pa odšel v 
London študirat angl. Dne 25. febr. 1958 je do- 
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spel v Zambijo kot misijonar in se hitro nau- 
čil domačega jezika ••••••. Prvo mesto je bilo 
v misijonu Katonclwc ob reki Luangvva, kjer je 
preživel Sest let, pozneje je bival tu še dvakrat, 
skupno 14 let. Bili so časi nemirov za osvoboditev 
Mozambika in Zimbabvveja. Iz Katondvveja je 
prišel v Lusako v žup. Matera za dve leti, štiri 
leta je bil v žup. Chelston, tri leta v Kasisiju, 
nazadnje je v Mumbwi. Poleg angl. in nyanya 
se je naučil še več drugih domačih jezikov. - Slov- 
stveno delo: Kot dober pevec je v cerkvi in pri 
verouku vedno gojil petje. Za praktične namene 
je sestavil nekaj pesmaric v domačih jezikih: 
Pesmarica za skavte (1973), Pesmarica za nedelj- 
sko šolo. Sestavil je tudi lastni Katekizem v pe- 
tih jezikih (nyanya, tonga, sona, lenje, angl.). 
Poseben Katekizem tudi v jeziku bemba, pa Mali 
katekizem v štirih jezikih. Za prvoobhajance je 
prevedel dva amer, katekizma. Iz slov. je pre- 
vedel Pismo iz pekla, iz angl. knjižico Za mamice. 
Pa še to in ono za praktične potrebe v misijonu. 
Za svoje pesmarice je uporabil tudi slov. ljud- 
ske pesmi, zlasti iz Barčice in neke Kramolčeve 
zbirke. Lotil se je tudi slovnice. Ko je bival v 
Chelstonu (1968-71), je za it. nameščenec pri 
Alitalia, ki so bili v službi na mednar. letališču, 
sestavil slovnico Italiano-nyanya; dodane so tudi 
vaje. 

Prim.: NadškAGor.; Letopis Cerkve na Slov. 
1985; njegovi dopisi iz Zambije v KatM, KatG in 
Družini; lastni arhiv. 

Hum. 

RUD.MAŠ Simon, pedagoški pisec, ur., r. 21. okt. 
1795 v St. Vidu v Podjuni, u. 30. jun. 1858 v Clcu. 
Gimn. je obiskoval v Clcu (1809-15), dva letnika 
filoz. v Gradcu, nato (1817) je vstopil k benedik- 
tincem. Izstopil je iz reda in v Clcu obiskoval 
bogoslovje (posvečen 1821). Kot kpl. služboval v 
Dobrli vesi in St. Andražu, nato postal katehet 
in vodja glavne š. v Celju. 1839 je bil postavljen 
za vodjo normalne š. v Trstu, tu je potem živel 
do konca 1850. Nato se je preselil v Clc, kjer 
je bil nadzornik ljudskih š. na Koroškem. Zc 
za službovanja v Celju je s pomočjo A. M. Slom- 
ška izdal priročnik za učitelje ljudskih š. Navod 
za nedeljske Sole. Kako je potreba učiti? (Gradec 
1830). Se bolj pa se je pedag. dela lotil v Trstu, 
kjer je živel v času, ko je tržaški guverner grof 
Stadion pričel s svojo š. politiko, z izdajanjem 
š. učbenikov za vse tri večinske narode na ozem- 
lju Avstrijskega Primorja. R. je po vsej verjet- 
nosti avtor knjig: Abecedna tabla (Trst 1846); 

Napeljevanje iz glave poštevati za pervi klas 
ljudskih šol (Trst 1846) in Napeljevanje za ra- 
čunstvo za 2. in 3. klas farnih in glavnih šol 
(Trst 1848). V letih 1848 in 1849 se je udeležil 
slov. društvenega življenja v Trstu. 11. oz. 25. 
febr. 1849 je bil izvoljen v odb. Slavjanskega 
društva v Trstu, za društveno glasilo Slavjanski 
rodoljub je napisal daljši članek Slovenske šole. 
Njih potreba (1849, št. 3-6) in krajši zapis Enako- 
pravnost za Slovence (1849, št. 4). Oba prispev- 
ka sta napisana v vzdušju tistega časa (»Napra- 
vimo tedaj po slov. zemlji dobre slov. šole in 
vse bo dragaci, bo boljši!«). Febr. 1850 je postal 
preds. Slavjanskega društva, potem ko je bil 
nekaj časa preds. namestnik. V začetku 1851 
se je zavoljo premestitve na Koroško mestu 
preds. odpovedal. 1850 je bil tudi ur. društvenega 
glasila Jadranski Slavjan in ur. vseh 6 št. in za 
list napisal več prispevkov, trije daljši so posve- 
čeni metodiki pouka: Osnova pripravivnice na- 
rodnih učivnic (št. 2, 30-34); Slovenske šole. Njih 
učilno načinstvo ali osobita metodika (št. 4, 76- 
78); Detovodsko potovanje v Kraiclingo na Švaj- 
cerskim (št. 5, 97-100, št. 6, 121-37). V zadnjem pri- 
spevku je opisal svoje potovanje v Svico sept. 
1849 v družbi kateheta Mihaela Švaba in učit. 
Janeza N. Knobla; Slavjansko društvo je članek 
izdalo separatno. R. je bil tudi član trž. mest. 
sveta. Na Koroškem je mogel R. kot nadzornik 
še bolj uspešno razvijati svoje pedagoško delo- 
vanje. Članke je objavljal v slov. in nem. perio- 
diki, tri publikacije pa je izdal samostojno. R. 
ima poleg Ivana Macuna veliko zaslug za šir- 
jenje slov. knjig in za uvajanje slov. jezika v 
šolah na Tržaškem v predmarčni dobi. 

Prim.: SBL III, 158-59 (z liter.); I. Prijatelj, 
Slov. kulturnopolit. in slovstvena zgod., I, Lj. 
1955, 200-04; Slavjanski rodoljub, faksimile, Trst 
1971, 12, 20, 27, 33, 43, 47; V. Schmidt, Zgodovina 
šolstva in pedagogike na Slovenskem, 2, Lj. 1964, 
212; 3, Lj. 1966, 26, 53-56, 60, 107, 112, 321. 

B. Mar. 

RUDOLF Aleksander (Saša), časnikar in javni de- 
lavec, r. 17. dec. 1938 v Lj., živi v Trstu. Oče 
Ivan, prof. in politik (gl. čl.), mati Bogdana Čr- 
nigoj. Osn. š. v Lj. in Trstu, maturiral 1957 na 
Znanst. liceju Fr. Prešeren v Trstu. Na Liceju 
se je v pesmi in prozi poskusil v Literarnih 
vajah, od 1958-66 je bil član Radijskega odra, na- 
to je nastopil službo časnikarja na RAITrstA. 
Napisal in prevedel je nekaj rad. iger. 1962/63 
je urejal Demokracijo, pisal za M(Trst), NL, Klic 
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Triglava v Londonu, PDk, Družino, Slov. skup- 
nost, v it. za Meridiano in specializirane športne 
revije. Kot posebni poročevalec je sledil svet. 
polit, dogodkom KVSE 1977/73 v Bgdu (konfe- 
renca o varnosti in sodelovanju v Evropi), po- 
sebej pa športnim dogodkom: SP v košarki 
Split-Lj. 1970, Ol München 1972, Innsbruck in 
Montreal 1976, Moskva 1980, Sarajevo in Los An- 
geles 1984, SP v nogometu ZRN 1974, Argentina 
1978, kjer je bil edini slov. dopisnik, Španija 
1982 in Mehika 1986. O tem je objavil pri ZTT 
v Trstu dve knjigi: Olimpijski ogenj in dim 
(1984) in Mundial - svetovna prvenstva v nogo- 
metu med bliščem in stvarnostjo (1986). V obeh 
je opisal športne dosežke, istočasno pa kraje, 
razmere in ljudi, v Argentini tudi slov. zdom- 
ce. - Polit, je R. deloval pri trž. SDZ, nato pri 
SSk, pri kateri je bil trž. polit. tajn. in preds 
sveta. V letih 1967/69 je bil odbornik za kme 
tfjstvo, turizem, lov in ribolov pri trž. pokraj 
upravi. V zastopstvu trž. pokraj, uprave je pod- 
preds. SSG od 1980. 

Prim,: Osebni podatki; 20 let RO, Trst 1966, 
pass., skup. si. 25; Sfiligoj, 133, 134. 

M. Baje 

RUDOLF Ivan, rudniški inž. in speleolog, r. 0. 
maja 1821 v vasi Lome pri Črnem Vrhu nad 
Idrijo, u. po letu 1863 neznano kje in kdaj. Oče 
Rudolf, kmet, mati Gertruda Tornine, gospodi- 
nja. Obiskoval je gimn. v Gor. in študiral mon- 
tanistiko. 1847 je nastopil službo rudniškega inž. 
v Idriji, od 1854 je bil v službi pri rudniku v 
"Rablju kot nadzornik v tamkajšnji topilnici. V 
letih 1850-54 je skupaj z nekaterimi idrijskimi 
rudarji spremljal po slov. kraških jamah sudet- 
skega Nemca dr. Adolfa Schmidla (gl. čl.) in 
opravljal zanj meritve in izdeloval jamske načrte. 
Sodeloval je zlasti pri raziskovanju podzemelj- 
ske Pivke v sistemu Postojnske jame, Planinske 
jame v Pivškem in Rakovem rokavu ter v Škoc- 
janskih jamah pri Divači, kjer je uspel prodreti 
do četrtega slapa Notranjske Reke. Nanj spomi- 
nja Rudolfov rov v Planinski jami in Rudolfo- 
va dvorana v škocjanskih jamah. 

Prim.: R. Savnik, Iz zgod. Postojnske jame, 
Kron VIII/1960, 99-110; Isti, Hidrografsko zaled- 
je Planinskega polja, GV XXXII/1960, 213-23; Isti, 
R. I., SBL III, 161 in tam nav. liter. 

Svk. 

RUDOLF Ivan, narodni delavec, časnikar in po- 
litik, r. 7. nov. 1898 v Vrabčah (obč. Sežana), u. 
4. maja 1962 v Trstu. Oče Ivan, nadučitelj, mati 

Marija Hrovatin, sin Saša (gl. čl.), hči Neva (gl. 
čl.). Po domači osn. š. je odšel na realko v 
Idrijo, toda s 17. letom (maja 1915) so ga zaradi 
protiavstr. govorjenja zaprli na lj. gradu, nato 
v koncentracijskem taborišču Mittergrabern na 
Sp. Avstrijskem. Zapor na lj. gradu je opisal v 
črtici Srečanje z Vladimirom Levstikom (Utripi, 
Trst 1958, 26-28). Po izpustitvi 1916 so ga mobi- 
lizirali in poslali na rus. bojišče, najprej v Ga- 
licijo, proti koncu vojne v Ukrajino. Nato se je 
z Maistrovimi borci boril na Koroškem (1918-19). 
Po maturi v Idriji (25. nov. 1921) se je vpisal 
na dunajsko Visoko trg. šolo, po enem letu je 
odšel na istovrstno š. v Frankfurt ob Maini in 
tukaj diplomiral (30. jul. 1924). Službo je dobil 
v Gor. v podružnici Lj. kreditne banke, in ko 
jo je prevzela Banca del Lavoro, je ostal pri 
njej. Ves čas je narodno delal in bil zadnje 
leto gledališča preds. Dram. društva, zato je 
moral v začetku 1929 oditi v Jslo. Najprej je bil 
nekaj časa pri zasebnem podjetju, nato prof. 
na dvorazr. trg. šoli v Lj. Zunaj šole se je uve- 
ljavil kot časnikar in bil v ured. dnevnika Ju- 
Soslovan   (izh.   1931-32)   in   tednika   Pohod   (izh. 

n , ?' Tf ' Pa JC "• in IIL letnik mesečnika 
Detatlist (izh. 1932-apr. 1934), strok, lista za trgo- 
vino na drobno. Posebno skrb je posvečal orga- 
nizacijam prim, emigrantov, bil preds. društva 
Branibor in skrbel za pomoč, kjer je bilo mo- 
goče. Navezal jc stike s protifaš. in protinac. 
organizacijami po svetu za skupno borbo Bil je 
član tajne organizacije TIGR v Lj., kjer sta bila 
z Danilom Zelenom najdejavnejša. R. je vzdrže- 
val stike z brit. in franc, obveščevalno službo. 
Angleži so organizacijo oskrbovali z razstrelil- 
nim materialom in orožjem in R-ova organiza- 
erja je 1940 razstrelila kos žel. proge v Avstriji 
blizu Beljaka (Ferenc, 90). Zato je nem. vlada 
pred vojno zahtevala od jsl. vlade, da R. prime 
m onemogoči., R. pa je verjetno v mar. 1941 po- 
begnil preko Bolg. in Turčije v Palestino, od tod 
v Kairo. V Egiptu se je ves posvetil reševanju 
prim, rojakov in Istnnov iz taborišč vojnih ujet- 
nikov ki so bili dotlej pomešani z it. vojaki. Kot 
član Jsl. odbora iz It. je obiskoval taborišča in 
navduševal vojake za jsl. kraljevo vojsko. 2e 
20. jun. 1941 so v taborišču Agani pri Aleksan- 
dnji ustanovili gardni ali jsl. bataljon, ki je štel 
sprva 300 mož, pozneje več in bil v sklopu brit. 
VIII. armade. V bataljonu je užival R. »brez- 
mejno zaupanje« (Perat, 157), ker je znal z vo- 
jak, občevati in jim navdušeno govoriti. Ko pa 
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sc je med vojaki razširila part, propaganda in 
se je bataljon 10. jul. 1943 uprl, jih tudi R. ni 
mogel pomiriti. Večina se je odločila za odhod 
v Jslo in R. se temu ni upiral, ni pa odšel z 
njimi. V službi je bil pri Intelligence Serviceu 
in užival velik ugled pri Angležih. Po zmagi VIII. 
armade pri El Alameinu je pripravljal z brit. 
obveščevalno službo, »da bi z bataljonom izvršil 
letalski desant na Primorsko« (Perat, 165). Bata- 
ljon bi bil vodil R., toda načrt so opustili za- 
voljo različnih vzrokov že ob koncu 1943, do- 
končno pa v prvi polovici 1944. Čeprav sta bila 
s Peratom idejna nasprotnika, je ta o njem za- 
pisal: »Navsezadnje je le bil borec in organiza- 
tor boja proti faš. še veliko prej, preden je iz- 
bruhnil svetovni spopad s fašizmom« (205). - V 
Kairu je izdajal R. od 30. sept. 1941 do 19. nov. 
1944 list Bazovica, s podnaslovom Berilo Jugoslo- 
vanskega odbora iz Italije. Izdaja Jugoslovanski 
odbor iz Italije. Urednik Ivan Učenikov (= Ivan 
Rudolf). List je izhajal sprva kot tipkopis, po- 
tem ciklostilirano, v ofsetnem tisku, od 1943 
tiskan. Vsega je izšlo 135 številk. Sprva je bil 
namenjen slov. gospodinjskim pomočnicam v 
Egiptu, kasneje bivšim it. vojakom Primorcem. 
R. so pomagale pri tipkanju tudi slov. šolske 
sestre v Kairu. Posamezna vprašanja je obšir- 
neje razložil v zvezkih svoje Sotorskc knjiinice, 
ki je izhajala od avg. 1942 do mar. 1945. Podpi- 
soval se je z istim psevdonimom, zalagal in iz- 
dajal jih je isti odbor. Izšlo je 23 št. Pri tem 
delu je imel zvezo z ministrom dr. M. Krekom 
(A. Kobal, 238). Po vojni mu Angleži zaradi ta- 
kratnega polit, položaja kljub vsemu, kar je na- 
pravil za zavezniško stvar, spočetka niso dovolili, 
da bi prišel v Trst. Zato se je pismeno obrnil 
na W. Churchilla in maja 1946 prišel v Trst. Tu 
je postal spet prof., in sicer na Nižji sred. š. I. 
Cankar (1947-48), na Nižji trg. š. sv. Cirila in 
Metoda (1948-55, 1954-55 pov. ravn., in 1957-61), na 
Trg. strok, tečaju na Katinari (1955-57). V Trstu 
se je R. pridružil ustanoviteljem SDZ, po smrti 
odv. dr. F. Vesela (21. jan. 1954) je postal njen 
tajn., po smrti dr. J. Agneletta (14. jul. 1960) njen 
Podpreds. Veliko je pisal v Demokracijo, bil 
vrsto let njen ur. in od 15. jan. 1958 do smrti 
odgovorni ur. V Utripih, lit. prilogi SPM, je 
Priobčil dva sestavka Iz lovčevih zapiskov: Po- 
gumna srna (1958) in Prvi srnjak gospoda Lip- 
četa (1960), v Europa ethnica, glasilu Federalne 
zveze evr. narodnostnih manjšin, Dunaj 1963, št. 
1. je izšla njegova razprava v franc, o slov. na- 

rodni manjšini v It. Sodeloval je na RAITrstA 
s strok, predavanji in Lovčevimi zapiski. Bil je 
v odboru Slov. dobrodelnega društva in SPM. 
Bil je velik organizator in rodoljub, eden glavnih 
govornikov na sestankih in volilnih zborovanjih 
SDZ, kandidat Slovenske liste v trž. občini. 

Prim.: J. Košuta, Slov. gled. v Gorici, GL SSGT 
194546, št. 1, 23; M. Sah, Prof. I. Rudolf, LitV 
XIII, Trst, 1961/62, 216 s si.; (M. Jevnikar), I. R., 
IzvTrst 1962, 76 s si.; J. Pcterlin, Prof. I.R., 
M(Trst) 1962, 70 s si.; Umrl je prof. I. R., PDk 
6. maja 1962; t Prof. I. R., NL 10. maja 1962; Umrl 
je prof. I. R., Demokr. 15. maja 1962 s si.; Spo- 
minčica na grob prof. R., KatG 17. maja 1962; 
dr. R. M.(arc), Prvo in poslednje srečanje - M. 
S., Trasparent - B. A., Slovenec - B. S., Tride- 
set let - vse v Demokr. 1. jun. 1962 s si.; Dr. 
M. V., Prijatelj I.R., Demokr. 15. jun. 1962; Ob 
obletnici smrti prof. I. R., Demokr. 17. maja 
1963 s si.; J. Bajec, Slovenski časniki in časo- 
pisi, Lj. 1973, 178-79, 198-99; A. Kobal, Svetovni 
popotnik pripoveduje, I., Gor. 1975, 238; Ferenc, 
Tiger, pass.; Albert Klun, Iz Afrike v narodno- 
osv. vojsko Jsle, Lj. 1978, pass.; Janko Perat, 
Odločitev v puščavi, Koper 1980, pass.; Anton 
Novačan, Jeruzalem-Kairo, Spomini 1942-1945, Lj. 
1986, pass. 

Jem. 

RUDOLF Neva, por. GABRSCEK, pesnica, r. 28. 
jun. 1934 v Lj., živi v Bgdu. Oče Ivan, narodni 
delavec, časnikar in politik (gl. čl.), mati Bogda- 
na Cernigoj, gospodinja, brat Saša (gl. čl.). Osn. 
š. dovršila v Lj., 1946 se je družina preselila v 
Trst in tu je maturirala na Znanst. liceju Fr. 
Prešeren (1952). 1954 je odšla k teti v Avstralijo, 
toda po dveh letih se je vrnila, se odpravila v 
Bgd in se 1958 poročila z inž. Borisom Gabršč- 
kom. Pesniško in pisat, pot je začela v LitV 
1951/52, nato je napisala za RAITrstA pet mla- 
dinskih in otroških iger: Pravljica o prašičku, 
ki je izgubil repek (11)53); Lenka in živali (1954»; 
Povestica o medeni polički (1954); Zakaj je trža- 
ško vreme tako muhasto (1958); Prišla je pomlad 
(1959). V Demokr. in Utripih, liter, prilogi SPM, 
je v letih 1957-59 priobčila dve črtici in osem pe- 
smi, v M(Trst) v letih 1958-59 šest črtic in pet 
pesmi, v Medd. v Buenos Airesu 1958 dve črtici, 
nekaj črtic v avstralskih Mislih. 1958 ji je izdala 
SKA v Buenos Airesu knjigo Cisto malo ljubezni. 
Avstralske črtice. Z njimi je tekmovala na na- 
tečaju SKA in dobila nagrado. V knjigi je 14 
črtic o osebnih vprašanjih, domotožju in av- 
stralskih srečanjih z ljudmi in razmerami. Istega 
leta je izšla v Trstu v samozaložbi knjiga pesmi 
Južni križ, ki obsega 27 pesmi o domačih krajih, 
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o vtisih iz Avstralije, ljubezni, nekaj je izrazito 
religioznih. Uvod jim je napisal V. Beličič. 

Prim.: Uspeh N. Rudolfove, LitV 1957/58, 152 
s si.; Z. S.(imčič), Cisto malo... pogovora z N. R., 
Glas SKA, Buenos Aires 1958, št. 23-24, 4-5; J. 
Tavčar, N. R., Cist malo ljubezni - Južni križ, 
LitV 1958/59, 89-90 s si.; D. Stoka, Dve knjigi 
N.R., M(Trst) 1959, 8 s si.; T. Debeljak, N.R., 
Cisto malo ljubezni - Južni križ, Medd. 1959, 
76-78; -a, N. R., Južni križ, Demokr. 15. jan. 1959; 
M. Jevnikar, N. R., Cisto malo ljubezni, Demokr. 
1. mar. 1959; Isti, Zam. liter., M(Trst) 1968, 58. 

Jem. 

RUPEL Aldo, športni in kult. delavec, r. 24. febr. 
1941 pri Sv. Ivanu v Trstu, živi v Gor. Oče An- 
drej, tramvajski sprevodnik, mati Zora Skrabec, 
gospodinja. Maturiral na Znanst. liceju v Trstu 
1960, diplomiral 1963 na Visoki šoli za telesno 
kulturo v Rimu. 1984 diplomiral na Fak. za tuje 
jezike v Vidmu z nalogo Druibenopolitični spi- 
si Andreja Budala. 1975 obiskoval tečaj fiziote- 
rapije v Miinchnu. Služboval kot prof. telesne 
vzgoje na šolah v Mestrah, Tržiču, Starancanu, 
Tricesimu, Gorici. Od 1968 poučuje na gor. sred. 
šolah. Poleg rednega pouka v okviru službe vodi 
tečaje plavanja, prometne vzgoje, orodne telo- 
vadbe, smučanja, predavatelj je na tečajih za 
učitelje v it. in slov., sodelavec IRSAE za nove 
učne načrte osn. šol. Družbeno prisoten in vse- 
stransko delaven. Kot mladoletnik član PD Slav- 
ko Skamperle pri Sv. Ivanu v Trstu, nadalje 
član telovadne skupine, iz katere se je razvilo 
društvo Bor. Istočasno član taborniške organi- 
zacije Rod modrega vala. Kasneje preds. Druš- 
tva slov. srednješolcev v Trstu. Po vrnitvi iz 
Rima član vodstva Rodu modrega vala in član 
raznih telesno kult. ustanov (Slovenske športne 
igre, Koordinacijski odbor za šport in rekrea- 
cijo), ki so se izoblikovale v Združenje slov. 
športnih društev v It. Od 1967 do 1974 starosta 
taborniške organizacije. V 70-tih letih odgovo- 
ren za mladino pri SKGZ, v presledkih član Iz- 
vršnega odbora ZSSDI ter član vodstva športne- 
ga društva Dom. Od 1976 do 1983 tajn. Terito- 
rialnega odb. SKGZ za Goriško, od 1981 tajn. 
Upravnega odb. Kult. doma v Gor. Od 1983 pred- 
sednik Terit. odb. ZSSDI za Goriško. Od 1980 
član SLORI in od 1986 odgovoren za njegov iz- 
dajateljski odsek. Od 1979 član Konzulte za 
slov. narod, manjšino pri gor. občini. Organizator 
več prireditev, tekmovanj, turnirjev, predavanj, 
taborjenj, izletov, spominskih pohodov, gorskih 
vzponov, zimskih bivakov, ekskurzij, seminarjev, 

zgod. razstav, posvetov, spominskih štafet idr. - 
Publicistika: Telesna kultura med Slovenci v 
Italiji. Zgodovina, dejavnost in popis društev 
(ZTT 1981 v zbirki JKol). Raziskava o telesnih 
sposobnostih slovenske šolske populacije na Go- 
riškem za leto 1983. Isto za leto 1986. Ob koncu 
60-in in v začetku 70-ih let ur. glasila Modri val. 
1985 ur. publikacije: 40 let o osvoboditvi, o se- 
danjem trenutku, o prihodnosti. Približno 150 
člankov s področja telesne kulture, prostega ča- 
sa, planinstva itd. v časopisih: PDk, JKol, Dan, 
Tabor, Modri val, Posvetni zbornik, Mi mladi, 
PrimN, Notizie-Novice, Vocel, PrimSreč, Il ter- 
ritorio. Ur. taborniške pesmarice Zapojmo. Se- 
stavljalec drugega in tretjega tabor, izpita. Od 
1964 do 1971 sodelavec Dežel. inšt. za zgod. osvob. 
gibanja kot prevajalec. Prevajal je za notranje 
potrebe zavoda listine, poročila in članke iz 
slov. v it. ter knjige Osvoboditev slov. Pri- 
morja, odlomke iz Belogardizma, Dvajset tisoč 
kilometrov od Kragujevca do Kragujevca, Vstaja 
v Beneški Sloveniji sept. 1943, Boji IX. Korpusa 
za osvoboditev Trsta in Slov. Primorja. Tudi ka- 
sneje prevajalec člankov, raziskav, esejev za po- 
trebe priložnostnih publikacij, izjav, manifestov 
in zbornikov iz slov. v it. in obratno. Zunanji 
sodelavec tržiške slov. rad. postaje Trst A; 15, 
oddaj za sred. šole (1969-76), tromesečni ciklus 
oddaj Jutranja telovadba (1981), Telesna kultura 
med Slovenci v Italiji (1981), Raziskava in gibat- 
ve dejavnosti (1986). Med publikacijami omenimo 
še: S.D. Juventina 1947-1987 (zgodovina društva), 
Gorica 1987, in ureditev ter italijansko besedilo 
brošure Tabor Kanalska dolina 1986, Gorica 
1987. - Priznanja: ZSM Sje za delo v mladin- 
skem gibanju (1975), ZSM Sje za mentorstvo 
(1978), Savez izviđača Jsle - najvišje priznanje 
za delo v tab. org. (1983), SKgz - Plaketa boja 
in dela (1981), Občinska skupščina N. Gor. za 
obmejno sodelovanje (1983). 

Prim.: Osebni podatki; časopisna poročila. 

Blažič 

RUPEL Drago (Karel), antifašist, tigrovec, r. 8. 
jul. 1904 na Prošeku, u. 28. sept. 1943 v Postojni. 
Oče Boštjan, kmet, mati Jožefa Milic. R. je bil 
po poklicu vrtnar, aktiven je bil v mladinskem 
gibanju, ki se je na Tržaškem razvilo po prvi 
svet. vojni. 1928 je postal član ilegalne organi- 
zacije Borba in sodeloval v njeni aktivni anti- 
fašistični dejavnosti. Zavoljo tega je bil 18. apr. 
1930 aretiran in nato je čas do prvega tržaškega 
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procesa (sept. 1930) prestajal v trž. in rim. za- 
porih. 5. sept. 1930 je bil obsojen na 15 let za- 
porne kazni. Zaprt je bil v krajih San Gimi- 
gnano in Civitavecchia ter na otoku Pianosa. 
Po sedmih letih je bil izpuščen, vrnil se je do- 
mov in kmalu zbežal v Jslo. Maja 1943 je odšel 
v partizane, tik pred kapitulacijo It. je bil v 
spopadu z it. vojsko ranjen. Prepeljali so ga 
v postojnsko bolnišnico, od koder so ga Nem- 
ci skupaj z drugimi ranjenci odgnali; podrob- 
nejše okoliščine njegove smrti niso znane. 

Prim.: Žup. arh. Prošek; V. Spanger, KolGZ 
1947, 33-34; Aula IV (slov.), 28; Borili so se, krva- 
veli, Prošek 1972, 26 s si.; V. Spanger, Bazoviški 
spomenik. Trst 1965, ponat. 1987. 

B. Mar. 

RUPEL Karlo, violinist in violinski pedagog, r. 
5. dec. 1907 v Trstu, u. 17. sept. 1968 v Lj. Brat 
slavista Mirka (gl. čl.). Osn. š. v Trstu (1914-18). 
1918 je začel gimn., ki jo je po preselitvi nada- 
ljeval v Lj. in 1926 maturiral. 1922 se je vpisal 
na lj. konservatorij GlasbM. Glavni predmet vio- 
lino se je učil pri Janu Slaisu in 1928 opravil 
na drž. konservatoriju absolutorijski izpit visoke 
š. Eno leto se je nato spopolnjeval pri Otokarju 
Sevčiku v njegovi zasebni š. v Pisku (ČSR), nato 
v Parizu, najprej v Ecole normale de musique, 
kjer je dobil diplomo Licence de concerte (1930), 
nato še privatno do 1932. Pedagoško je začel 
delovati 1932 na š. GlasbM. Naslednje leto je 
učil na Drž. konservatoriju. 1939 je bil docent 
na Glasb, akademiji. 1944 se je pridružil NOB. 
1945 je bil imenovan za izrednega, 1949 za red- 
nega prof. Akademije za glasbo, 1949-51 je bil 
njen rektor. Koncertno je začel nastopati 1927. 
Prvi samostojni koncert je imel 20. sept. 1928 
v Mrbu. Od 1929-32 je nastopal v raznih krajih 
na češkem, v Franciji in po vseh glavnih jsl. 
niestih. Med NOB je koncertiral v Beli krajini, 
"Sdu in po bolnišnicah v južni It. 1953 je opra- 
v'l koncertno turnejo po Zah. Nem., 1955 po 
Turčiji, 1958 na Kitajskem, v Sev. Vietnamu in 
v Sev. Koreji. Na radiu je nastopal v Jsli., Avstr. 
'n Nem. Dal je pobudo za intimne komorne kon- 
certe GlasbM; sodeloval je pri klavirskem triu 
Rupel-Lcskovic-Lipovšek. Po vojni je osnoval la- 
sten kvartet. Ustanovil in dirigiral je komorni 
°rkester. Bil je soustanovitelj lj. Filharmonije 
(1934). Po vojni je ustanovil in vodil ansambel 
Slovenskih solistov. - Napisal je teoretično-me- 
'odično razpravo Tehnika loka (1959). Uredil je 
Več zbirk v šol. namene za violino in klavir: 

Slovenske mladinske za violino in klavir (1953); 
Mladinske skladbe za violino in klavir (1953), 
Mladi violinist (1958). Bil je vrsto let predsednik 
Društva glasb, umetnikov Jsle. Odlikovan je bil 
za sodelovanje v NOB in prejel zvezno nagrado 
za umetniško delovanje. 

Prim.: Pisecke listv 12. jun. in 11. nov. 1928; 
Mariborer Zg 22. sept. 1930; Novo doba (Split) 
19. nov. 1931; S 7. okt. 1931; J 11. dec. 1931; 
Journal des débats (Pariz) 30. mar. 1932; Le monde 
musical (Pariz) 31. mar. 1932; Le courrier musi- 
cal et théâtral (Pariz) 15. apr. in 11. maja 1932; 
Les dernières nouvelles de Strasbourg 28. apr. 
1932; Sn 16. dec. 1932; Narodne novine 10. mar. 
1933; Morgenblatt (Zgb) 11. mar. 1933; Politika 
16. maja 1945; La voce libera (Trst) 11. dec. 1946; 
CorrTs U. dec. 1946; PDk 12. dec. 1946; 8. apr. 
in 24. okt. 1951; 4. okt. 1953; SPor 19. maja 1946; 
15. mar. 1955; 16. apr. 1959; Frankfurter Neue 
Presse 26. nov. 1953; Frankfurter Rundschau 27. 
nov. 1953; Taunus Bote 23. nov. 1953; La capitale 
(Hanoi) 26. jan. 1958; Le peuple (Hanoi) 28. jan. 
1958; Thù D'ô (Hanoi) 1. febr. 1958; SBL III, 
165-66; MuzE II, 515. 

Har. 

RUPEL Mirko, literarni zgodovinar, slovničar, 
šolnik, organizator bibliotečne stroke, publicist 
in prevajalec, r. 28. avg. 1901 v Trstu, u. 20. okt. 
1963 v Mrbu za možgansko kapjo. Oče Jakob, 
višji carinski uradnik s Prošeka, mati Elvira 
Nabergoj, hči politika I. Nabergoja s Prošeka 
pri Trstu (PSBL II, 485-86), gospodinja; bratje: 
violinist Karlo, sodnik Slavko in prof. Nada 
(gl. čl.). V Trstu je dovršil osn. š. in gimn., ma- 
turiral pa je 1919 v Lj., kamor se je po prvi 
svet. vojni družina preselila. Na Filoz. fak lj. U 
je dovršil slavistiko in romanistiko in doktoriral 
li. jun. 1923 z disertacijo Literarni in jezikovni 
odnoiaji med slov. Articuli, Tibinga 1562, in hrv. 
Artikuli s cirilskimi in glagolskimi črkami, Tu- 
binga 1562. V jeseni 1923 je začel poučevati na 
Trg. akademiji v Lj., nato je dobil štipendijo 
franc, ministrstva za prosveto in 8 mes. študiral 
na Sorboni v Parizu. Od 1926 je bil prof. na 
Klas. gimn. v Lj. do 4. maja 1946, ko je bil 
prestavljen v NUK, kjer je že 13. nov. i. 1. postal 
upravnik in obdržal to mesto do smrti. V letih 
1946-50 je na Akad. za igralsko umetnost hono- 
rarno predaval odrski jezik, od jeseni 1946 do 
smrti po je honorarno predaval na U starejše 
slov. slovstvo. Od 1946 do smrti je vodil na lj. 
Radiu jezikovne pogovore, ki so našli velik od- 
mev med poslušalci (8-10 pisem na teden), dve 
leti je predaval o jezikovnih vprašanjih tudi v 
oddaji koprskega Radia, vendar tam ni našel 



RUPEL 234 

toliko odmeva (B. Borko, Deset let jezikovnih 
pogovorov, Knjiga 56, 84-85). Od sept. 1952 do 
mar. 1953 je kot štipendist Uncsca študiral bi- 
bliotekarstvo Franc., Svice in Belgije. Udeležil 
se je več mednar. bibliotekarskih konferenc in 
kongresov. Na 3-tedenskem simpoziju vodij ev- 
ropskih narodnih knjižnic, ki ga je priredil Une- 
sco 1958 na Dunaju, je bil vodja skupine. Orga- 
nizacijsko je deloval v Slavističnem društvu in 
v Društvu bibliotekarjev Sje oz. v Zvezi biblio- 
tekarskih društev FLRJ, kjer je bil 1956-59 preds. 
Bil je ur. Znanstvenega vestnika Akademske za- 
ložbe, sour. Slovenskega jezika, ur. za slov. knjiž. 
v EJ, uredil je Drugi Trubarjev zbornik (1952) 
in sodeloval v SBL. - Kot vzgojitelj je bil človek 
reda, razlagal je jasno in živahno, na svoje učen- 
ce je bil ponosen in iz njegovih razr. je izšlo več 
vidnih slavistov in književnikov. Z Bajcem, Ko- 
laričcm, Sovretom in Šolarjem je bil soavtor 
znamenitih predvojnih Slovenskih čitank za prve 
štiri razr. sred. in sorodnih šol (1931-35), ki so 
doživele tri izdaje (1939, 1945). Z istimi je sodelo- 
val pri Siovenski slovnici za III. in IV. razr. 
(1940) in pri Slovenski slovnici (1947, 1956). Za 
sred. š. je oskrbel Srbohrvatsko vodnico I-IV 
(1929-38) in bil soavtor Slovenskega berila IV 
(1946, 1948). Za Cvetje MD je opremil z uvodom 
in opombami Jurčičevega Jurija Kozjaka (1934, 
druga, pregledana izdaja 1940, tretja 1957). - Po 
pobudah, ki jih je dobil na U pri ugledni če- 
tvorici prvih slavistov Nahtigala, Prijatelja, Ra- 
movša in Kidriča in romanista Skoka, je začel 
raziskovati slov. reformacijo in protireformacijo 
in se ukvarjati z vprašanjem jezika in opisne 
slovnice. Najprej je razširil in dopolnil doktor- 
sko tezo in v literarnozgod. študiji Trubarjevi 
Artikuli (CJKZ 1927) ugotovil, kako in zakaj je 
Pr. Trubar po svoje združil v celoto augsburško, 
vviirttemberško in saško veroizpoved. V razpravi 
Glagolski in ćirilski Artikuli in njih razmerje do 
Trubarjevih (Slavia 1929) pa je prikazal Trubar- 
jev delež pri hrv. izdajah tega dela. Da bi v ce- 
loti prikazal to dobo, je pripravil obsežno knji- 
go Slovenski protestantski pisci (1934), v kateri 
je izbor najrazličnejših besedil iz spisov in ko- 
respondenc protestantskih avtorjev z označbo 
dobe in glavnih osebnosti ter z izčrpnimi opom- 
bami k tekstom (ponatis 1966). Za šol. uporabo 
je priredil krajšo izdajo Protestantski pisci 
(1934). Ko je postal upravnik NUK, je v nekaj 
letih popolnoma reorganiziral knjižnico. Začel je 
sistematično dopolnjevati  fond, v prvi vrsti z 

iskanjem prvih slov. tiskov. Našel je 3 Trubar- 
jeva dela, 1 Dalmatinovo, 1 J. Herbranda-P. Tru- 
barja ml., 1 Matije Trcšta (nov pisec) in 2 ći- 
rilska poskusna lista. Na novih najdbah slonijo 
R-ove razprave in poročila: H korespondenci 
Trubar-Bullinger (SR 1950), Novo Trubarjevo 
pismo (SR 1951), Primai Trubar in Formula con- 
cordiae (Drugi Trub. zbornik). Namestitev Feli- 
cijana Trubarja v Lj. (ZC 1952-53), Tisk slov. 
knjig v Vergerijevih pismih Bullingerju (SR 
1954), Kdaj je bil Trubar v Lauffenu (prav tam), 
Dva Trubaijeva računa (SR 1955), Povabilo in 
odpoved Gašperju Melissandru - značilna epizoda 
v razvoju slov. protestantizma (prav tam), Tru- 
bar in škof Kacijanar (prav tam), Trubariana 
(Razprave SAZU 1958), Nov izvod Bohoričeve 
slovnice (Drugi Trub. zbornik), Nove najdbe na- 
ših protestantik (SAZU 1954). Njegovo življenj- 
sko delo pa je monografija Primoi Trubar - 
Življenje in delo (1962, srb. izdaja 1960, nem. 
1965). Zanjo je dobil Kidričevo nagrado. - Vzpo- 
redno je raziskoval protireformacijo in barok. 
Prikazal ju je s komentiranim prevodom in iz- 
borom Valvasorjevo berilo (1936, 1951) in s pri- 
reditvijo Sacrum promptuarium Janeza Sveto- 
kriškega (1937). V Prispevkih k protireformacij- 
ski dobi 1-18 (SR 1951-58) razpravlja o poimeno- 
vanju dobe, dopolnjuje biografske podatke o J 
Svetokriškem, Hipolitu, Rogeriju in Romualdu, 
objavlja razne rokopisne najdbe in poroča o 
nekaterih tiskih, ki so veljali za izgubljene. Sem 
spadajo tudi študije Vpliv protestantskega lite- 
rarnega dela v Kastelčcvih Bratovskih bukvicah 
(SR 1949), Slov. akt ob protireformacijski epizodi 
v Vipavi (prav tam 1956), Prva prekmurska knji- 
ga, Temlinov Mali katekizem (Razprave II, SA- 
ZU 1956). Ti obdobji slov. slovstva je sintetično 
prikazal in ocenil v Zgod. slov. slovstva I (SM 
1956), m sicer v pogl. Reformacija ter Protire- 
formacija in barok (str. 185-325). - Iz prešerno- 
slovja je odkril tri Prešernova posvetila in pri- 
pravil novo izdajo Poezij Franceta Prešerna 
1949) ter dovršil Kidričev Prešernov album (1950, 

1980 - pri obeh knjigah sodeloval Al. Gspan). 
Iz novejšega slovstva je priobčil Valjavčev Dne- 
vopis (SJ 1941), Jurčičev dnevnik leta 1863 (Mla- 
da pota 1956), oskrbel nove izdaje njegovih po- 
vesti Hči mestnega sodnika (1947), Domen (1947), 
Tri povesti (1952) in Gregorčičevih Izbranih pe- 
smi (1946, dve izd.), pri DZS je pripravil 9 knjig 
Jurčičevega Zbranega dela (1946-60 - nadaljeval 
J. Logar). Iz srbohrv. slovstva je objavil Senoov 
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Karamfil s pjesnikova groba (1934), Epske na- 
rodne pesmi l-Il (1936-37) in napisal uvod in 
opombe h Gradnikovemu prevodu Njegoševega 
Gorskega venca (1947). - Na jezikovno področje 
je posegel s knjigama: Slov. pravoreije (1946) in 
Slov. jezik. Pregled slov. slovnice (Clc 1957). Važ- 
nejši jezikoslovni članki so-. Izgovor sičmlcov pred 
šumevci (SJ 1939), Zborna ali knjiina izreka 
(Obz 1946), O izreki slov. samoglasnikov (prav 
tam), Nekaj o današnjem pisanju (NS 1948), O 
Zupančičevem jeziku (NS 1948), Kako je Zupančič 
sani sebe popravljal (JiS 1955/56). Sodeloval je 
pri Slov. pravopisu 1950 in prejel za to Pre- 
šernovo nagrado, in pri izdaji iz 1962. - S sprem- 
nimi besedami je opremil faksimile izdaje: Ta 
prvi psalm 1579, Ta slov. kolendar 1557 (oboje 
1957), Abecedarium 1555 (1959), glagolsko Tablo 
Za dieu (1959) in cirilsko Tablo za dieu (1959). 
Napisal je vrsto priložnostnih in informativnih 
člankov, strok, razprav o bibliotekarstvu, kritik 
in poročil. - Za oder je prevedel in priredil Drži- 
čevega Dunda Maroja pod naslovom Boter An- 
drai (1941) in Goldonijeve Primorske zdrahe 
(1954 - v prim, narečju), jezikovno priredil nje- 
govega Lainika (1954). Prevedel je Prešernova 
Pisma (NS 1949 - skupaj z Alf. Gspanom), Nu- 
šičevo Oblast in Nazorjeve Istranke (1950). - R. 
je bil vse življenje marljiv kot čebela, velik 
strokovnjak v starejši literaturi in jezikoslovju. 
Njegova velika zasluga je, da je mogel napraviti 
v NUK »dostopno popolno serijo slov. in hrv. 
Protestantik, zbrati reprodukcije vseh ugotov- 
ljenih arhivalij in korespondenc naših reforma- 
torjev« (Alf. Gspan, JiS 1963/64). 

Prim.: SBL III, 166-67; P. Kalan, Ob petdeset- 
letnici M. R., SR IV, 1951; B. Borko, Deset let 
jezikovnih pogovorov, Knjiga 56, 84-85; Alf. Gspan, 
M. R. v spomin, JiS 1963/64, 1-4; ULjBB I, 412-14, 
II, 525 (v obeh bibliografija); PDk 22. okt. 1963; 
SGL •, 603; Slov. književnost, CZ Lj. 1982, 
307-08; ZSS VI, 309 skupinska si.; SLNP 261. 

Jem. 

RUPEL Nada, por. GAVAZZA, slavistka, r. 7. 
aPr. 1910 v Trstu, živi v Bologni. Oče Jakob, ca- 
rinski uradnik v Trstu, po prvi svet. vojni v Lj., 
•nati Elvira Nabergoj, hči politika Ivana Naber- 
Soja s Prošeka (PSBL II, 485-86), brata Karlo 
in Mirko (gl. čl.). Sred. š. v Lj. na Mestni žen- 
ski realki, matura 1929. Na lj. U študirala sla- 
vistiko in diplomirala 29. okt. 1934. Kot prof. 
Poučevala na I. drž. real. gimn. v Lj. od 6. avg. 
1938 do 1. okt. 1945. Po drugi svet. vojni je 
Poučevala v Trstu na slov. Nižji sred. š. (zdaj 

I. Cankar) pri Sv. Jakobu od 1. okt. 1945 do 20. 
mar. 1946, ko je bila uradno odpuščena zaradi 
stavke in zaradi polit, nesoglasja s takratnim 
odgovornim funcionarjem ZVU za šolstvo por. 
Simonijem. V jeseni 1946 se je zaposlila pri 
Ljudskem tedniku v Trstu in bila do njegove 
ukinitve 1951 ured. za kult. vprašanja. Avtorske 
članke, pretežno o slov. kult. možeh (Trubar, 
Levstik) je podpisovala s polnim imenom, razna 
poročila o kult. .dogodkih v Sji in na Tržaškem 
z začetnicama N. R. Po ukinitvi LdTd je sodelo- 
vala v PDk. V š. 1. 1953-54 je poučevala na Trg. 
akad. Od jun. 1954 živi v Bologni (poročila se 
je mar. 1954). 

Prim.: Arh. Sred. š. I. Cankar v Trstu; osebni 
arhiv; njeno pismo 28. avg. 1987. 

Koren 
RUPEL Slavko, sodnik, recenzent, r. 2. avg. 1921 
v Lj., kjer tudi živi; brat slavista Mirka (gl. čl.). 
Oče Jakob, carinski inšpektor v Trstu s Prošeka 
pri Trstu, isto mati, hči Ivana Nabergoja, enega 
od voditeljev trž. Slov. V Lj. je maturiral 1939 
in 1943 diplomiral na Pravni fak. Med vojno je 
bil na prisilnem delu, po vojni je služboval kot 
pravnik in potem kot sodnik v Kopru, Hrpc- 
ljah-Kozini, Postojni, Idriji in Lj. Tu je bil 20 
let sodnik Višjega sodišča, sodnik okraj, sodišča, 
predstojnik civilnega pritožbenega oddelka. Kot 
sodnik se je specializiral za družinsko pravo. 
Napisal je vrsto strok, člankov in razprav s pod- 
ročja družinskega prava, objavljenih v: Domači 
pravnik. Kmetovalcev pravni priročnik, Vajino 
skupno življenje, Naš maček. Stalni sodelavec 
RTV Lj., pravni svetovalec Dela, Nedeljskega 
Dnevnika. - Ukvarja se z liter, in od 1. jan. 1946 
(tedaj je izšel prvi članek v tedanjem LdTd v 
Trstu) pisal recenzije in kritike o knjigah. Ob- 
javljal jih je 40 let redno v PDk, deloma v re- 
viji Borec. Za PDk je pisal izključno o knjigah 
in knjižni problematiki. Precej je predaval, tudi 
v Trstu in Gor. Od 1984 je v pokoju, vendar je 
še vedno močno aktiven, delno kot sodnik okraj, 
sodišča Združenega dela in pa kot prvi sveto- 
valec in avtor knjig (pred kratkim oddal roko- 
pis za dve knjigi). Za svoje delo je bil dvakrat 
odlikovan z redom dela z zlatim vencem in re- 
dom zaslug za narod s srebrnimi žarki. 

Prim.: Osebni podatki; SBibl. 1945-1985. 
Sirk 

RUPENA Zora, učiteljica in politična delavka, r. 
22. jan. 1920 v Mirni Peči na Dolenjskem, u. 27. 
febr.  1945 pri Sv. Antonu na Štajerskem. Oče 
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Anton, posestnik in gostilničar, mati Marija Ru- 
tar, gospodinja in solastnica posestva. Po osn. 
š. je dokončala meščansko š. v Novem mestu, v 
Prokuplju pa je maturirala na gospodinj, učite- 
ljišču. Službovala je v Mali Nedelji. Polit, je 
delala v Društvu kmečkih fantov in deklet v do- 
lenjskem pododb. Apr. 1941 se vrnila v Mirno 
Peč in se kmalu vključila v osvobodilno gibanje. 
Postala je članica KPS in RO OF, po aretaciji 
sestre Mare (por. Osolnik) pa je postala sekr. 
rajonskega komiteja KPS in rajonskega odb. OF 
za Mirno Peč. Jun. 1942 je odšla v ilegalo. Po- 
stala je članica podokrož. odb. OF Mirna Peč- 
Zužemberk-Trebelno in članica okrož. odb. SPZŽ 
Novo mesto. Jul. 1943 je prišla s skupino polit, 
delavcev v Slov. Prim. Postala je sekr. pokraj, 
iniciativnega odb. SPZŽ za Slov. Prim., po obli- 
kovanju pokraj, odb. pa njegova sekretarka. Na 
Prim, je urejala glasilo PO SPZZ Slovenka in 
vanj pisala uvodnike in članke. Okt. 1943 je bila 
poslanka na kočevskem zboru odposlancev in iz- 
voljena v Vrhovni plenum OF in v SNOO. Na 
prvem kongresu SPZZ v Dobrniču okt. 1943 je 
bila izvoljena v glavni odb. SPZZ. Jan. 1944 je 
preživela napad na cerkljansko partijsko šolo, 
febr. 1944 pa je organizirala prvo pokraj, konf. 
SPZZ na Stjaku. Spomladi 1944 je kot članica 
GO ZSM odšla na drugi kongres USAOJ v Drvar. 
Tam je preživela desant na Vrhovni štab, za tem 
pa opravila višji partijski tečaj pri CK KPJ in 
Vrhovnem štabu NOV in POJ. Poleti 1944 se je 
vrnila v Sjo, avg. 1944 pa je odšla na Štajersko 
in postala sekretarka Obkom SKOJ za Štajersko 
in članica Obkom KPS za Štajersko. Pogosto je 
zahajala tudi med koroške partizane. Pri oprav- 
ljanju nalog jo je febr. 1945 nesrečno zadela 
spremljevalčeva krogla. Njeno ilegalno ime je 
bilo Katja. 

Prim.: SBL III. 168; Mara Rupena-Osolnik, iz- 
java; arhiv NOB GorMuz, Nova Gor. Plah. 

RUPNIK France, duhovnik in zgodovinar, r. 24. 
nov. 1890 v Zadlogu (žup. Črni Vrh nad Idrijo), 
u. 5. avg. 1947 v Novakih pri Cerknem. Oče Ja- 
kob, kmet, mati Ivana Lampe. Materin brat dr. 
Franc Lampe je še mladega vzel v Marijanišče v 
Lj., kjer je obiskoval osn. in sr. š. Bogoslovje 
je dovršil v Lj. in prejel mašniško posvečenje 
v lj. stolnici 16. jul. 1914. Njegova službena me- 
sta: od 10. avg. 1914 kpl. v Radečah ob Savi; 
od S. avg. 1916 kpl. v Hrenovkah pri Postojni; 
od 15. mar.  1921  žup. upravitelj  v Senožečah; 

od 25. nov. 1922 ekspozit na Ubcljskem, od ko- 
der je oskrboval tudi Razdrto; od 1. okt. 1929 
vikar in nato žpk v Novakih pri Cerknem, kjer 
je umrl. Med vojno je bil pregnan v Trst, kjer 
je bival skoraj en mesec pri frančiškanih, ko je 
smel začasno k sorodnikom v Gor., kot sam pi- 
še, do »svoje pete postaje križevega pota«. Od 
tam pa v Tržič (Monfalcone), od koder piše kot 
s svoje »sedme postaje« o težavah, pa tudi o 
upanju, da se bo kmalu smel vrniti med svoje. 
Res se je vrnil, a našel župnišče požgano, tako 
da je moral vse do prezgodnje smrti bivati pod 
tujo streho. V povojnih letih 1945-1947 je bil 
hudo bolan. Od 15. nov. do 20. dec. 1946 se je 
brezuspešno zdravil v gor. bolnišnici. Malo pred 
smrtjo mu je uspelo, da je iz tovarne Broili v 
Vidmu dobil nazaj novaški zvon, ki so ga it. 
oblasti odvzele kot po vseh cerkvah na Primor- 
skem. - Bil je blag človek in zaradi svoje lju- 
beznivosti povsod priljubljen. Kot duhovnik je 
bil goreč, vesten in natančen, odličen pridigar, 
a tudi velik trpin skozi dolga leta bolezni, ki ga 
je dalj časa prikovala na posteljo. V dneh trplje- 
nja, pregona je zapisal: »Za Boga in z Bogom 
grem, kamor On hoče! Naj se zgodi božja volja! 
Zahvaliti moram Boga, ki me tepe, a me tudi 
maže, me tolaži. Le zahvalimo Boga, ki človeka 
ne zapusti!« - R. se je posvetil temeljitemu štu- 
diju in raziskovanju arhivov v Lj., Gor., Vidmu 
in Čedadu. Opravil je veliko delo, ker je teme- 
ljito in natančno ter z veliko ljubeznijo znan- 
stveno utemeljil mnogo drobcenih, a pomemb- 
nih dogodkov naših vasi in krajev. Od 1926 dalje 
je objavil v KolGMD več člankov o češčenju 
svetnikov, iz katerih je mogoče določiti vsaj pri- 
bližne letnice nastanka raznih cerkva na Po- 
stojnskem in drugod po Primorskem; kasneje 
pa o naselitvi gornjega dela Idrijske doline in 
druge zgod. črtice. Nekaj je objavil tudi v gor. 
mesečniku Naš čolnič. Napisal je Zgodovino 
hrenoviške župnije, ki obsega v tipkopisu 553 
strani. Sodeloval je z znanimi slov. zgodovinar- 
ji, katerih pisma so ohranjena v gradivu za 
črnovrško kroniko, ki ga je začel zbirati. Dr. 
Milko Kos mu je pisal: »Oprostite, da Vam vra- 
čam tako pozno spise, ki ste mi jih posodili. 
Pregledal sem jih in si nekatere stvari izpisal. 
Take vrste lokalno gradivo je vedno 'koristno; 
poznavalci kraja vedo marsikaj, kar je razisko- 
valcu, ki prebiva daleč od tam in kraja pobliže 
ne pozna, nedostopno in neznano.« 

Prim.: NadškAGor; žup. arhivi: črni Vrh nad 
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Idrijo, Senožeče, Hrenovice, Novaki; podatki 
Franca Rupnika, župnika in dekana v Kobaridu; 
Teden, Trst 14. avg. 1947. Skerl 

RUPNIK Franc, duhovnik in zgodovinar, r. 23. 
nov. 1924 v Zadlogu pri črnem Vrhu nad Idrijo. 
Oče Jožef, kmet (u. 6. jan. 1944 v Mauthausnu), 
mati Marija Zagoda (u. 12. apr. 1982 v Koba- 
ridu). Naredil je Stiri razr. it. osn. š. v Zadlogu, 
gimn. v Malem semenišču v Gor. in Vidmu, 
maturo v Centralnem semenišču v Gor., bogo- 
slovje v Gor. in Lj. Ordiniran je bil 4. jul. 
1948 v Lj. in služboval kot vikar namestnik, 
župn. uprav, in žpk v Spodnji Idriji (od 22. avg. 
1948 do 20. avg. 1972). V letih 1949-50 je oskrbo- 
val tudi Idrijo. Od 20. avg. 1972 je žpk in de- 
kan v Kobaridu. - Že 1969 je objavil članek o 
začetku šole v Spodnji Idriji. Pregledal je vse 
starejše matične knjige župnije Kobarid in ure- 
dil ABC seznam. Pri tem je odkril zapis krsta 
kobariškega slikarja Luke Šarfa. Potrdil je ob- 
stoj rezbarske delavnice 18. stol. v Kobaridu 
Pri Vrtavu. Zlate oltarje Jerneja Vrtava je na 
obrobju Furlanije odkril 1976 Tarcisio Venuti 
•z Tarcenta (Le botteghe d'intaglio di Caporctto, 
Ce fastu? - Sot la Napc 2-3, 1981, 32 - pismo 
Fr. Rupnika). O rezbarski delavnici ga je R. 
Pismeno obveščal. Dognanja je R. opisal v več 
člankih v časopisu Dom v letu 1982. ABC se- 
zname je koristno uporabil za hitro sestavo ro- 
dovnikov in ugotavljanje slov. priimkov v Bre- 
Sinjskcm Kotu in na področju prvotne župnije 
Kobarid. O tem, predvsem pa o povezavah Slov. 
v Posočju in Benečiji je napisal po 1980 veliko 
člankov v Domu. V nasprotju z navedbami S. 
Rutarja je ugotovil, da je najstarejša krstna 
knjiga na Tolminskem kobariška iz leta 1635. 
Iz mrliških knjig je ugotovil obstoj štirih grob- 
ne v župn. cerkvi v Kobaridu. V letih 1972-73 
Je pregledal čedajski kapiteljski in videmski 
ladšk. arhiv. Med drugim je našel točne datu- 
me dovoljenj za gradnjo raznih podruž. cerkva 
na Kobariškem in njih blagoslovitve. Pripomo- 
či je k odkritju detajla freske Luke Sarfa pri 
Sv. Antonu, odkritju in obnovi stolpne številč- 
ne in starih slik baročnega zvonika v Koba- 
ridu. Poskrbel je, da so bili obnovljeni trije 
zlati oltarji na Svinem in v Sužidu. Poskrbel 
Je za izhajanje župnijskega lista in ob 80-let- 
n'ci smrti S. Gregorčiča se je angažiral za nje- 
dovo dostojno počastitev. Njegov sestavek o 
lem so v dveh delih predvajali na radiu Vati- 
kan v dec. 1986. Od 1980 sodeluje z beneškimi 

Slov. in Furlani pri organiziranju skupnih ro- 
manj. Bil je pobudnik študijskih srečanj ob- 
mejnih duhovnikov na Tolminskem in v bene- 
ško-furlanskem delu videmske škofije. Prvo je 
bilo 8. jul. 1981, osemnajsto pa 9. mar. 1987. Na 
tem sta se že drugič srečala škof Janez Jenko 
in nadškof Alfred Battisti in v Kobarid je prišlo 
še 25 duhovnikov. Na srečanjih so izmenjali Da- 
storalne izkušnje. R. si je neuspešno prizade- 
val, da bi bil na Stari Gori vsaj en spoved- 
nik, ki bi znal slov. Iz obmejnega srečevanja 
vernikov se je razvila iniciativa za romanje treh 
dežel. Sodeluje na srečanjih Tolminske z bene- 
škimi Slov. v Starem selu. Po potresu 1976 je 
povezoval delo pri obnovi cerkva in župnišč na 
Tolminskem. Od 1969 je po potrebi uglaševalec 
in kola vda tor, zvono v v Žalcu in poskrbel je za 
več kot sto zvonov, od tega samo za kobariško 
dekanijo 30. Z njegovim prizadevanjem je bilo 
popravljenih veliko cerkva, kapelic in stolpnih 
ur. - V beneškem Domu je objavil naslednje 
važnejše članke: Nekdaj ni bilo meja... Sv. Vo- 
lar pri Robiču, Zlati očenaš iz Trnovega pri 
Soči (okt. 1980); Cenciài in Robedišče (nov., dec. 
1980 in jan. 1981); Procesije (febr. 1981); /z Soške 
doline na Kolovrat in na Hum, Tragikomične 
zgodbe iz tivljcnja pre Joieja Jusiča (apr. 1981); 
Iz zgod. dreške in Stoblanske ttipnije (okt. 1981); 
Špeterski vikar Klemeni Bernarda (Naistoth) 
iz Škofje Loke (nov. 1981); Špeterski vikar An- 
drej Paravan in njegovi stiki z Bovčani (jan. 
1982); Spori in tolbe iz prejšnjih stoletij (mar. 
1982); Anekdote iz Matajurske jare (jul., avg. 
1982); O cerkvi sv. Antona v Kobaridu (sept. 
1982); Kobariški rezbarji in zlati oltarji (več 
nadaljevanj do nov. 1982); Ljubezen ne pozna 
meja (od št. 10 do št. 17-18 1984 in 1. št. leta 
1985); Baudouin de Courtenay (1985, št. 10); O vo- 
tivnih cerkvicah v nadiških dolinah (1985, 11.- 
14., tri nadaljevanja); Naš skupni problem, Za- 
služno priznanje (15. apr. 1987). V IdrR je 
priobčil Šola v Spodnji Idriji (2, XIV, 1969). v 
Družini med drugim Plodno obmejno sodelo- 
vanje (22. mar. 1987). Pisal je tudi v Tolminsko 
župnijsko Glasilo. Sodeloval je pri cilklostilni 
izdaji zgod. obravnave dr. Iva Juvančiča Od 
Zlatoroga do kozje vojske. V tipkopisu ima še 
veliko študij: Grobnice v kobariški iup. cerkvi, 
80-letnica prostovoljnega gasilskega društva v 
Kobaridu (1904-1984), Začetki lekarne v Kobaridu, 
Pripombe k iup. kroniki Most na Soči in še k 
drugim  žup.  kronikam  na Tolminskem. 
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Prim.: »Si bomo skupno pomagali, da naš rod 
ostane tu, kjer je že zdavnaj bil«, pogovor s 
kobariškim dekanom Fr. Rupnikom, Dom 31. 
maja 1986; Katja Roš, Župnik in umetnostni zgo- 
dovinar, Delo 31. dec. 1986; osebni podatki. 

Stres 

RUPNIK Leon Franc, general, lj. župan, preds. 
Ljubljanske pokrajine, r. 11. avg. 1880 na Lokvah 
v Trnovskem gozdu, ustreljen 4. sept. 1946 v Lj. 
Oče Franc, gozdar na Lokvah, doma iz Idrije, 
mati Ana Ogrizek iz Lj. Osn. š. v Idriji, nato Šel 
na niž. gimn. k benediktincem v št. Pavel v La- 
botski dolini na Koroškem, kjer je bival v sa- 
mostanskem konviktu. Tu je dovršil 1. in 2. 
gimn. razr., 3. pa v Lj. na c. kr. drž. višji gimn. 
Osn. š. je bila slov., gimn. pa nem. Od 1895-99 
se je šolal na c. kr. pehotni kadetnici v Trstu 
in jo dovršil s prav dobrim uspehom. Iz šole je 
prišel kot kadet, oficirjev namestnik (zastavnik), 
k 3. linijskemu rezervnemu polku v Bjelovar. 
Od 1. okt. 1901 do 30. sept. 1902 je bil R. v pio- 
nirskem bataljonu v Klosternburgu blizu Duna- 
ja, kjer se. je izpopolnjeval za inž. oficirja. Nato 
so ga poslali na službo v Zgb, kjer je 1902-03 
obiskoval tečaj pehotne konjenice in v istem le- 
tu postal inž. oficir ter predavatelj na šoli eno- 
letnih prostovoljcev (šoli za rezervne oficirje), 
ki so jo obiskovali maturanti in s tem zado- 
stili vojaški obveznosti. S 1. okt. 1905 je bil 
sprejet v generalštabno šolo na Dunaju in po- 
stal generalštabni poročnik in naslednje leto 
končal šolo z dobrim uspehom ter se vrnil v 
Zgb. Nato je bil poslan v Nevesinje in 1911 je 
bil v Mostarju častnik v glavnem štabu 1. gor- 
ske brigade, kjer je ostal do izbruha prve svet. 
vojne; 1913 je postal generalštabni stotnik. V 
sept. 1914 se je udeležil bojev proti Srbiji v 
vzh. Bosni, postal pehotni kapetan in prejel voj- 
no odličje. Naslednje leto se je boril v Šuma- 
diji in prejel dvoje odličij. Se istega leta (1915) 
je bil R. premeščen na it. bojišče, kjer je prav 
tako prejel več odličij. Poleti 1916 je bil že na 
ruski fronti, kjer je bil prav tako večkrat od- 
likovan in dosegel odlikovanje velikega križa I. 
razr. in viteški križ Leopoldovega reda. Od 1. 
dec. 1917 do 31. jul. 1918 je bil načelnik štaba 
42. pehotne divizije kot generalštabni kapetan, 
od 1. febr. 1918 kot generalštabni major. Konec 
vojne je dočakal kot načelnik štaba Boke Ko- 
torske in obalne obrambe Južne Dalmacije. - Po 
îazpadu A.-O. je bil R. 1919 sprejet v jsl. vojsko 
s činom generalštabnega majorja. 1923 je postal 

podpolkovnik, 1927 polkovnik, 1933 brigadni ge- 
neral in 1937 divizijski general ter služboval v 
Banjaluki, Nišu, Lj., Varaždinu, Skopju in Kra- 
gujevcu. 1938 je prevzel poveljstvo v štabu za 
utrjevanje in zgradil proti It. »Rupnikovo lini- 
jo«. Tudi v Jsli je prejel vrsto odlikovanj do 
najvišjega: red jsl. krone II. stopnje. Ob Hitler- 
jevem napadu na Jslo je bil R. kot diviz. ge- 
neral načelnik štaba I. skupine armad s sede- 
žem v Zgbu. Tu je doživel razkosanje države, 
ustanovitev NDH in po poznanstvih se mu je 
posrečilo priti v Lj. k družini. Bil je 40 dni in- 
terniran v Gonarsu, po izpustitvi pa je v spo- 
razumu z generalom Robottijem in civilnim ko- 
misarjem Graziolijcm sprejel 3. jun. 1942 mesto 
lj. župana. Županske posle je prevzel 6. jun. od 
dr. Jureta Adlešiča. V tem času je nastala po- 
litično-ideološka razcepljenost, na eni strani pri- 
staši OF, na drugi tisti, ki tega niso odobravali. 
Množili so se atentati in na deželi so se začele 
organizirati prve vaške straže, ki so stale na- 
sproti partizanom. R. je kot župan posredoval 
pri okupacijskih oblasteh za številne zapornike, 
internirance. To mu je nasprotna stran štela kot 
sodelovanje z okupatorjem. Po it. kapitulaciji 
in nem. zasedbi Lj., Dolenjske in Notranjske gx 
je 22. sept. 1943 Rainer, vrhovni komisar za Ja- 
dransko Primorje, imenoval za šefa pokraj, upra- 
ve Ljubljanske pokrajine, kar je ostal do svo- 
jega odhoda iz Lj. 5 maja 1945. 24. sept. 1944 
so ga postavili za generalnega inšpektorja slov. 
domobranstva, 3. maja 1945 pa za vrhovnega po- 
veljnika. Zaradi bližajoče se vojske NOV se je 
umaknil na Koroško, kjer se je predal angl. za- 
sedbenim silam. Te so ga kmalu nato poslale v 
It., kjer je bival po raznih begunskih taboriščih 
sred. in južne It. Na neprestane zahteve jsl. po- 
lit, oblasti so Angleži 2. jan. 1946 R. izročili Jsli. 
V Lj. je bil postavljen pred sodišče 21. avg. 
1946. Na procesu pred vojaškim sodiščem IV. 
armade JA je bil obtožen izdaje in sodelovanja 
z okupatorjem ter obsojen na smrt z ustrcli- 
tvijo; obsodba je bila izrečena 30. avg. 1946. R. 
je vložil prošnjo za pomilostitev, predsedstvo 
Prczidija ljudske skupščine FLRJ jo je 2. sept, 
zavrnilo, zato so ga 4. sept, ustrelili na stre- 
lišču v Zelenem bajerju pod Golovcem ob Do- 
lenjski cesti. Poslednje R-ove besede so bile: 
»Živel slovenski narod!« 

Prim.: Fr. Saje, Belogardizem, Lj. 1951, pass.; 
SBL III, 169 in tam nav. liter.; Zgodovina Slo- 
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vencev, CZ 1979; revija Tabor, Buenos Aires, ra- 
zni letniki; D. Žcljeznov, Rupnikov proces, CZ 
1980. 

Sah 

RUPNIK Marija, roj. PEGAN, slavistka, r. 5. 
mar. 1937 v Gabrjah na Vipavskem, u. 26. avg. 
1987 v Lj. Oče Franc, kmet, mati Gabrijela Me- 
sesnel, gospodinja. Osn. š. je obiskovala v rojst. 
kraju, gimn. končala v Ajdovščini (1956). Na 
Filoz. fak. U v Lj. (slavistika) je diplomirala 
1961. Službovala je najprej v Tolminu, nato v 
Celju. Ko je njen soprog Anton Rupnik stopil 
v jsl. diplomat, službo, je živela v Franciji in 
Svici. Kasneje je sledila možu v Bonn in nato 
v Moskvo, kjer je bil (in je še) dopisnik lj. Dela 
in TV. V presledkih med posameznimi bivanji 
v tujini je živela in službovala v Lj., nad deset 
•et je bila strok, sodelavec polit. š. pri CK ZKS. 
Za potrebe š. in za potrebe usposabljanja je iz- 
dala knjigo Komuniciranje in metoda političnega 
dela (Lj. 1985). Uredila je tudi priročnik Idejno 
Politično usposabljanje v ZKS (Lj. 1977). 

Prim.: Delo 29. avg.  1987; podatki Franca Pc- 
Eana (Šempeter pri Gor., 7. okt. 1987). 

B. Mar. 

RUPNIK Slava, roj. BOŠTJANČIČ, članica pro- 
Was, organizacij, r. 10. jan. 1908 v Pittsburgu 
(ZDA), živi v Lj. Oče Franc, izšel j. delavec (iz 
Srnerij pri Ilirski Bistrici), mati Alojzija Franke, 
gospodinja (Dolenjka). 1912 se je družina vrnila 
v domače kraje. Osn. š. je obiskovala v Oseku, 
kot begunka s fronte v Skocjanu na Dolenjskem, 
srcd. š. pri notredamkah v Trnovem, gimn. v 
4., maturirala na trgovsko-licejskem tečaju 
1924. Zaposlila se je v občinski pisarni na Pre- 
•nu, nato v trgovskem podjetju v Ilirski Bistrici, 
°d 1930 v raznih podjetjih v Lj. Tu se je včla- 
nila v društvo Tabor in bila 1932 med prvimi 
člani Mlade Soče. Potem se je zaposlila v lj. 
ured. Istre, kjer so zbirali razne podatke in so 
s° sestajali prim, emigranti. Vzdrževala je stike 
^ed Primorci, ki so prihajali iz raznih krajev 
(ko je prišel V. Bobek v Lj., ga je peljala k D. 
Zelenu), in vsestransko pomagala emigrantom, 
hodila je upravo lj. dopisništva Istre, skrbela 
•• distribucijo in pisala članke. Arhiv Istre je 
P° priporočilu L. Čermelja uničila ob prihodu It. 
v Lj. Maja 1941 so jo aretirali, zaprli v Lj. in 
Trstu in 24. jun. 1941 internirali v Pollenzo, na- 
to v Vinchiaturo (Campobasso). Tu je bila je- 
seni 1942 znova aretirana, zaprta v Trstu in na 
Procesu pred Posebnim sodiščem v Rimu opro- 

ščena. Med napadom na rimski zapor Regina 
coeli je ob padcu fašizma prišla iz ječe in se 
preko Milana in Trsta vrnila v Lj., bila tu po- 
novno aretirana in prepeljana spet v Vinchia- 
turo. Po kapitulaciji It. je 1944 v prvih mes. 
1945 delala na propagandnem oddelku baze 
NOVJ v Bariju in prišla z letalom aprila 1945 
na osvobojeno ozemlje v Črnomelj. Po vojni je 
delala v upravi Poročevalca v Lj., upokojena 
1957. 

Prim.: Osebni podatki. 
ldt 

RUS Josip (Jožef, Janez) (v krstni knjigi Russ), 
operni povec in sodelavec Triglav filma, r. 1. 
apr. 1900 v Gor., kjer je bil 11. apr. krščen (duh. 
Zoratti) v cerkvi sv. Ignacija na Travniku. Oče 
Ivan, doma iz Ptuja, pek, mati Marija Paulin, 
gospodinja, r. v Kromberku. Živeli so v ul. Ascoli 
22. R. je postal pevec v lj. Operi in se toliko 
uveljavil, da je nastopal tudi kot solist v majh- 
nih in srednjih vlogah (Dancairo, Truffaldino, 
Vašek, Spoletta, Rajdelj, Goro, Remendado, Ža- 
ba v Straussovi opereti Netopir). Kot solist je 
nastopal od 1919 do 1944. Po vojni je sodeloval 
pri Triglav filmu in se kasneje umaknil na 
Dunaj. 

Prim.:  SGL III, 604;  osebni podatki iz škof. 
krstnih knjig v Gor. 

Blažič 

RUS Marija, prof., pesnica, r. 2. avg. 1921 v No- 
vem mestu, živi v Novi Gor. Oče dr. Jože Rus 
(r. 1888 v Ribnici, u. 1945 v Buchenwaldu) je bil 
geograf in zgodovinar, delal pa je v današnjem 
NUK (SBL III, 171). Mati Amalija Vardjan (r. 
1884 v Črnomlju, u. 1943 v Novem mestu) je bila 
učiteljica. V družini je bilo troje otrok: Anka 
por. Simončič, r. 1923, učiteljica, ter še Janez, 
r. 1925, študent, izginil 1945. R. je po maturi na 
klas. gimn. v Lj. 1940 študirala na Filoz. fak. v 
Lj. ter diplomirala 1947 iz stud. skupine: klasična 
jezika, zgod. starega veka z arheologijo ter franc, 
jezika. Večkrat je izpooolnjevala znanje franc, v 
Franciji (v Grcnoblu 1961, v Pau 1965, v Parizu 
1971 in v Dijonu 1972). Po diplomi je najprej 
štiri leta učila na nižjih gimn. ruščino (Hrpelje 
in Tomaj), 1951 pa je pričela poučevati lat. na 
gimn. v Šempetru, oz. v Novi Gor., kjer je ostala 
do upokojitve 1980, vendar je od 1955 poučevala 
franc. Uveljavila se je kot eden najboljših uči- 
teljev franc, njeni učenci so prejeli vrsto nagrad, 
z zavodom za šolstvo SRS je sodelovala pri pri- 
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pravi učbenikov in učnih načrtov. Sodelovala je 
tudi pri mlad. sekciji Planinskega društva, vo- 
dila knjižnico DPD Svobode, bila lektor pri da- 
našnjem PDG, sodelovala pri Društvu prijate- 
ljev mladine. Za zasluge pri poučevanju franc, 
je prejela 1985 franc, odlikovanje vitez v redu 
Palmes Académiques. Ukvarja sc tudi s prevaja- 
njem iz franc, ter s pesnjenjem. Posamezne pe- 
smi je objavila v revijah Razgledi (1949-51), Mla- 
diki (1981-85) ter PrimSreč (1981-84). Pesmi kažejo 
z reminiscencami široko obzorje, prefinjenost v 
obliki in izrazu, nastajajo pa ob konkretnih do- 
živetjih, največ ob dojemanju narave, ter se dvig- 
nejo do iskanja globljih izkustev. Poleg tega je 
napisala članek o pouku tujih jezikov na gimn. v 
Novi Gor.: Tuji jeziki • mesto francoščine v zbor- 
niku 30 let goriške gimnazije, Nova Gorica 1979. 
Za Zbornik Goriške knjiinice Franceta Bevka, 
Nova Gorica 1979, je pripravila predstavitev ene 
najstarejših knjig te ustanove v članku Vulca- 
nijev natis Agathijevega dela v 17. stoletju. 

Prim.: Osebni podatki; S. R., Priznanje znani 
goriški pedagoški delavki M. Rusovi, PDk 20. 
apr. 1985. 

Jan 

RUS Mavrlcij, zdravnik, r. 12. avg. 1879 v Mate- 
nji vasi pri Postojni, u. 22. mar. 1977 v Lj. Oče 
Josip, mali posestnik in trgovec, mati Marija 
Štajer iz Idrije. Mladost je preživel pri Sv. Vidu 
pri Lukovici. Osn. š. je obiskoval v Idriji in 
živel pri materinih sorodnikih, gimn. pa v Lj. 
in maturiral 1897 (njegova gimn. sošolca sta bila 
prof. dr. Alfred Serko in prim. dr. Franc Der- 
ganc). Medicino je študiral na Dunaju in 1903 
promoviral. Ob veliki manifestaciji slov. štu- 
dentov 1901 na Dunaju za slovensko vseučilišče 
v Lj. je R. predsedoval temu shodu. Svoje stro- 
kovno delo je začel v Novem mestu, nato je bil 
štiri leta sekundarij v lj. bolnišnici. Mestni š. 
zdravnik je postal 1909. Se istega leta je napisal 
daljši članek z naslovom Vpeljava šolskih zdrav- 
nikov v Ljubljani. To delo štejejo kot prvo ti- 
skano poročilo o šolskem zdravju v Sji. S sku- 
pino slov. zdravnikov je na poziv avstr. Rde- 
čega križa odšel kot zdravnik na balkansko voj- 
no (1912). Bojev se je udeležil na bolgarsko-srb- 
ski strani pri Vratcih pri Sofiji. 1920 je postal 
mestni fizik v Lj. in bil na tem delu do 1945. 
Sodeloval je z mnogimi mestnimi službami, kot 
so mestni gasilci, tržno nadzorstvo, socialno 
skrbstvo, reševalna postaja. O zdravstvenih raz- 
merah v mestu Lj. je izdajal Letna poročila o 

zdravstvenih prilikah v Ljubjani. Ta poročila so 
na strok, zelo visoki ravni kazala na tedanje 
zdravstvene pogoje mesta Lj. Napisal je veliko 
strok, in poljudnih člankov. Posebej velja na- 
glasiti, da je pisal najprej v Lječniški vestnik 
(ki je bil takrat še glasilo Slov. zdravniškega 
društva), v glasilo zdravniške zbornice, v Gasil- 
ski koledar, v Domače ognjišče itd. Samostojno 
pa je napisal Prvo pomoč (1925), ki je bil tedaj 
edini priročnik za prvo pomoč in so jo večkrat 
ponatisnili. Prvo pomoč je priredil tudi za mladi- 
no in jo je izdal Rdeči križ za svoj podmladek 
(1929, 19352); objavil je še Varujmo zdravje (1930) 
in Kaj moramo vedeti o zračnih napadih (1935, 
1940). Delal je mnogo v slov. zdrav, organizacijah 
in bil od 1918 do 1919 preds. Slov. zdrav, društva. 
Upokojil se je 1950. Nato je živel v Ičićih pri 
Opatiji. 

Prim.: SBL III, 173 in tam nav. liter.; ZdrV 
38/1969, 408; 46/1977, 479. 

A. Pr. 

RUSJAN Edvard, slov. pionir motornega letal- 
stva na področju konstruktorstva, podjetništva 
in pilotiranja r. 6. jun. 1886 v Trstu slov. so- 
darju Francu {1857-1945) in furlanski obrtnici (iz- 
delovalki copat) Graciji Garbas (1863-1950). V dru- 
žini štiri sestre (Ana, Gigia, Marija, Ninuta) in 
štirje bratje (Jože, Edvard, Anton, Karel), govo- 
rili so slov., ital., furl., deloma nem. Do 1890 
so živeli v Trstu, nato v očetovem r. kraju Ren- 
če, 1898 pa so se preselili v svoj novi dom v 
Gor., via Cappella 8, kjer je oče nadaljeval s 
sodarsko obrtjo, mati pa je razvila copatarsfcvo. 
Vzrok preselitvi je bil predvsem ekonomske na- 
rave, posebno oče-sodar se je rešil prehude kon- 
kurence v Trstu in se naselil bliže vinorodnih 
Brd. - R. je začel obiskovati osn. š. v Trstu, 
meščansko sr. š. je končal v Gor., kjer je opra- 
vil še večerni trg. tečaj. Z bratom Jožetom sta 
se obenem izučila v domači delavnici očetove 
obrti, kjer je Edvard po opravljenem tečaju 
prevzel še knjigov. in korespondenco. Že med 
šolanjem je bil aktiven v Jcult. in šport, živ- 
ljenju gor. Slov., 1903 je začel trenirati kole- 
sarstvo, 1905 je že zmagoval na klubskih in 
medklubskih dirkah, posebno ko si je s po- 
močjo gor. mehanikov Čuka in Kerševanija iz- 
delal boljše kolo. Poleg psihofizičnega urjenja 
in želje po športnih dosežkih je v kolesarskih 
dirkah po slov., hrv., it. in avstr. deželah pri- 
dobil tudi mnoge nove izkušnje in osebna po- 
znanstva, kar je bilo pomembno za njegov ka- 
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snejši razvoj; v toh krogih se je tudi tehnično 
izpopolnil, saj je zanimanje za novosti vodilo 
vrstnike od kolesarstva v motorizem, avtomobi- 
lizem ter v letalstvo. - Za letalstvo sta se Jože 
in Edv. začela zanimati 1897, tj. naslednje leto 
Po Lilienthalovi smrti, ko se je tovrstna dejav- 
nost v Evropi in Ameriki nasploh razmahnila. 
Ker sta bila tedaj še zelo mlada, je bila pobuda 
verjetno dve leti starejšega Jožeta. Začela sta s 
Poskusi in 1900 že uspela izdelati dobro leteč 
model s pogonom na urino vzmet. Prav tedaj 
se je veliko govorilo in pisalo o letalskih po- 
skusih W. Kressa, ki je prav tako začel z mo- 
deli in se mu je 1901 za las izmuznilo absolutno 
Prvenstvo v letenju z motornim letalom; 1903 
sta v tem uspela brata Wright v ZDA. Ti do- 
godki so brata R. navedli na misel, da bi z mo- 
delarskimi izkušnjami prešla k izdelavi pravega 
letala. Toda oče Franc je to zamisel svojih si- 
nov zavračal vse do 1908, ko se je za amer, za- 
četnimi uspehi letalstvo uveljavilo tudi v Evropi, 
zlasti v Franciji, deloma pa tudi v Avstro-Ogr- 
ski, kjer je Mariborčan F. Wels 1906 izvedel prvi 
brezmotorni polet. V tem času je pri R. že do- 
zorela zamisel, da bi poskušali tradicionalno so- 
darsko obrt zamenjati za moderno letalsko pod- 
jetništvo. Oče Franc je sklenil investirati v ta 
Poskus in je svojima sinovoma omogočil ob so- 
darskem še letalsko delo. - Publioisti bi sicer radi 
Prenesli prve R-ove poskuse letenja (»skoke«) 
že v 1908, vendar za to ni pravih dokazov. Po 
očetovem privoljenju se je pokazalo, da dote- 
danje modelarsko in eksperimentalno delo še 
ni zadostna osnova v znanju, očetova namenska 
srodstva pa ne v kapitalu, da bi brata lahko iz- 
delala motorno letalo. Prizadevanja je bilo treba 
Prenesti na novo kakovostno raven; v tem po- 
gledu je bil odločilnega pomena Edv. obisk v It. 
Poloti 1909 se je napotil k inž. F. Millerju v Tu- 
rin, tovarnarju in letalskemu pionirju, ki je bil 
'udi mecen drugim letalskim navdušencem. Edv. 
rou je pokazal svoje načrte za letala in letalski 
^notor, Miller pa mu je omogočil ogled mednar. 
letalskega mitinga v Brescii (9.-20. sept. 1909), 
kjer se je Edv. seznanil z najnaprednejšo letal- 
sko in pilotsko tehniko, osebno pa še posebej z 
L. Bleriotom dn A. Anzanijem; prvi si je pridobil 
Svet. slavo s prvim preletom morja med Francijo 
an Anglijo, na Edv. razvoj pa je močno vplival 
ludi s svojim osebnim zgledom: izdelovati vse 
boljša letala, dosegati z njimi atraktivne uspehe 
1]i na tej osnovi temeljiti razvoj lastnega proiz- 

vodnega podjetja; z drugim je Edv. sklenil do- 
govor o posredovanju-nabavljanju letalskih mo- 
torjev in je tako prišel do motorja 25 KM. Pri- 
dobljeni motor, predvsem pa najnujnejše znanje 
je omogočilo, da sta brata že okt. 1909 izdelala 
svoje prvo motorno letalo (pred tem sta izdelala 
v pravi velikosti brezmotorno maketo). Edv. je 
pri njegovem načrtovanju kopiral v Brescii naj- 
uspešnejša dvokrilca curtiss in farman, vendar 
pa letalo pri prvih poskusih v začetku novem- 
bra še ni hotelo v zrak, dokler ga nista izpo- 
polnila in predelala po svoje. 25. nov. 1909 je 
naposled Edv. izvedel več krajših poletov, naj- 
daljšega v človeški višini in 60 m daleč. Tako 
se je začelo motorno letenje na Slovenskem ter 
na sedanjih jsl. tleh, ki jim je mogoče prišteti 
še ves Balkan. Brata sta tedaj mislila, da sta 
prva tudi v vsej Avstro-Ogrski, vendar ju je tu 
nekoliko prehitel tovarnar I. Etrich (za katere- 
ga je šest let delal F. Wels), ki je izvedel polet 
v podobnem obsegu že 8. jul. 1909. - Brata R. 
sta imenovala svoja letala z Edv. domačim ime- 
nom Eda in zaporedno številko. Vsa letala je 
poganjal verjetno isti Anzanijev motor. Eda I 
je bil dvokrilec razpetine 8 m, njegova poseb- 
nost je bilo papirnato prekritje (pa še to le na 
spodnji  strani  kril);  za prvimi  poleti  25.  nov. 
1909 je Edv. letel z njim 29. nov. 600 m daleč 
in 12 m visoko, 6. dec. pa ga je razbil. Ti po- 
skusi letenja so bili na vojaškem eksercirnem 
vežbališču na Malih rojah (Rojcah) pri Gor., na- 
to pa so se nadaljevali na taktičnem vežbališču 
na Velikih rojah (Rojah) bliže Mirna, prav tam, 
kjer je sedanje letališče v Gor. - Eda II je bila 
trikrilec tipa raca (motor zadaj, rep spredaj) 
razpetine 5 m; 5. jan. 1910 se je razbila že pri 
prvem poskusu letenja. Eda III in verjetno tudi 
IV sta bili izvedenki iz Ede I, torej dvokrilca, 
katerih letenje se je končalo 17. mar. z razbit- 
jem. Eda V je bila cnokrilno letalo razpetine 
okr. 6 m, posnemalo je tedaj najmanjše uspešno 
letalo Demoiselle (konstruktor Santos-Dumont v 
Franciji); uspešnim krajšim poletom do višine 
10 m je 28. mar. 1910 sledil v Gor. javen letal- 
ski miting, na katerem se je zbralo 10.000 ljudi, 
a Eda V se je komaj dvignila v zrak in Edv. 
je razočaral svojo publiko. Eda VI je bila prav 
tako enokrilec, posnemala je Bleriotovo letalo, 
s katerim  je  Francoz preletel  Kanal;  22. jun. 
1910 je Edv. izvedel z njo najuspešnejši gor. 
polet, ko se je dvignil 40 m in opisal širok krog; 
29. jun., ko sta na drugem gor. mitingu uspešno 
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nastopila tudi Celovčan Zablatnik in njegov pri- 
jatelj Heim na tovarniško izdelanih Wrightovih 
letalih, Eda VI spet ni hotela v zrak in tako je 
Edv. drugič razočaral svojo publiko, tokrat 
15.000 gledalcev. Eda VII je bila dvokrilec s 
krajšim spodnjim krilom, z njim je Edv. nekaj- 
krat letel od avg. do konca 1910, oslabljeni in 
mnogokrat poškodovani motor pa je onemo- 
gočil kakšne boljše dosežke. - Kljub razmeroma 
skromnim rezultatom in pogostim neuspehom 
ter poškodbam in celo razbitjem letal je bila 
Edv. pionirska letalska dejavnost v Gor. izred- 
na tudi v mednar. sočasnih primerjavah; v ne- 
polnem letu dni je skonstruiral in izdelal sedem 
motornih letal, z njimi je letal večinoma do raz- 
bitja in vsakokrat je začenjal znova. Pri tem 
sta z bratom Jožetom dosledno uresničevala svo- 
je vodilo: delati letalo za letalom, vgrajevati 
vanj svoje izkušnje in se dokopati do tehnično 
tako solidnega letala, da bi ga bilo mogoče se- 
rijsko izdelovati za prodajo. Misel je bila torej 
o lastnem letalskem podjetju, raje industriji kot 
obrti, o čemer priča tudi lé na pol šaljivi napis 
na notranjem delavniškem zidu sodarske delav- 
nice: Tovarna letal Rusjan (v francoščini!). Takš- 
no jasno usmerjeno prizadevanje R-ove družine 
je v precejšnjem nasprotju s starejšo roman- 
tično predstavo o bratovski dvojici, ki je iz go- 
lega navdušenja do letanja osamljena izdelovala 
letala. V resnici je šlo za ambiciozen podjetni- 
ški načrt, v katerega se je leto dni povezovalo 
delo, pa tudi vlaganje več deset ljudi. Edv. ni 
bil le spreten tehnik in drzen pilot, marveč tudi 
nadvse sposoben organizator, ki je uspel zdru- 
žiti na neformalen način delo raznih izvedencev, 
strokovnjakov, podjetnikov, obrtnikov in mece- 
nov, zagotovil si je podporo domačinov, šport- 
nikov, krajevne oblasti, vojaštva, časnikarjev ter 
celò iz tujine {Miller, Anzani, Kressova nabiralna 
akcija na Dunaju, ki je res prispevala le okr. 
1.000 kron, a je bila tudi v močno moralno spod- 
budo). Tako organizirana pomoč se je naposled 
stekala v Miren, kjer je imel R., po začetkih 
doma v Gor., svojo tehnično bazo bliže leta- 
lišču, predvsem pa v kraju, ki slovi po delavnih, 
sposobnih, podjetnih, precej imovitih ter pove- 
zanega sodelovanja vajenih ljudeh. Med R-ovimi 
sodelavci so bili, poleg brata Jožeta in očeta 
Franca ter vse družine, soseske in dandanes 
večinoma anonimnih Goričanov in Mirencev, Ju- 
lij Nardin, prof. fizike v Idriji in R-ov svetova- 
lec za teoretična vprašanja, ugotovljene so po- 

vezave s slov. letalskimi pionirji F. Bratino, V. 
Petemeljem, I. Slokarjem, J. Zablatnikom, z it. 
pionirji Fanom in Fonzarijem, ki naj bi jima R. 
posredoval Anzanijeve motorje, z avstr. podpor- 
niki letalstva (Kressov sklad), z domačimi obrt- 
niki, kolesarskimi mehaniki F. Batjelom, Ču- 
kom, Kerševanijem, z enorokim mirenskim ko- 
vačem Tomažem Mozetičem, s pirotehnikom Fer- 
dinandom Makucem, z usnjarjem L. Pahorjem, 
ki mu je v Mirnu dal na razpolago prostor za 
delavnico in spravilo letal, za motorno delav- 
nico pa gostilničar Milan Beltram. Do največje- 
ga razmaha se je stopnjevala ta pomoč na obeh 
mitingih, ko je sodelovalo v pripravah in iz- 
vedbi tudi več deset in sto ljudi. Tudi sredstva, 
ki so bila vložena v ta obsežni prvi poskus slov. 
letalske industrije, niso bila majhna: če raču- 
namo s ceno takratnih letal okr. 6.000 kron 
(brez motorja!), je bil R-ov gor. letalski podvig 
s sedmimi letali vrednosti 40.000 kron. - Ves tako 
zbrani človeški in materialni potencial z izred- 
nim 24-letnim mladeničem na konici pa v kon- 
kretnih prostorsko-časovnih danostih le ni mogel 
prerasti v ciljano industrijsko proizvodnjo. Po- 
leti 1910 se je R-ovo neformalno podjetje sesulo 
in bratoma se je znova zastavljalo vprašanje, 
ali naj se vrneta k očetovi obrti. Tedaj pa se 
jima je ponudila nova možnost, ki je obetala 
nadaljevanje njunega letalskega dela, sicer za 
tujega delodajalca, a brata sta upala, da le za- 
časno, dokler si ne opomoreta za nadaljevanje 
uresničevanja zamisli o lastnem podjetju. V ko- 
lesarskih krogih se je R. seznanil z zagrebškim 
podjetnikom Mihajlom Merćepom (1864-1937). Ta 
se je že pred koncem 19. stol. seznanil v ZDA z 
letalskim pionirstvom. V Zgbu je imel donosno 
fotografsko delavnico, ob začetkih letalstva v 
tem mestu pa je združil te pobude z mladost- 
nimi spomini in začel razmišljati o proizvajanju 
letal za trg. V hrv. glavnem mestu je tedaj de- 
loval izumitelj Slavoljub Eduard Penkala (1871- 
1922), ki se je začel intenzivno ukvarjati z letal- 
stvom sočasno z R., hitreje od R. je prešel k 
načrtovanju, si pridobil nekaj patentov, za izde- 
lavo letala pa je potreboval več časa in je tako 
opravil svoj prvi polet, primerljiv z R-ovimi 
poleti nov. 1909, šele 23. jun. 1910; ta datum 
tako označuje začetek motornega letenja na Hr- 
vaškem. - Merčep se ni povezoval s Penkalo, 
marveč z R.; 11. sept. 1910 je prišel k njim v 
Gor., kjer si je ogledal R-ovo letenje z Edo VII, 
nakar je prišlo do dogovora o sodelovanju. V 
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tako nastalo partnerstvo je Merčep prispeval 
vodenje in finansiranje celotnega projekta, R. 
svoje konstruktorske in pilotske sposobnosti ter 
izkušnje, v fazi gradnje pa predvsem mehanična 
dela (motor, podvozje, krmila itn.), medtem ko 
je brat Jože vodil delavniška dela v lesu (izde- 
lava ogrodja). Sodelovanje se je pričelo z R-ovim 
in Mcrčepovim potovanjem v Pariz, kjer sta si 
družabnika ogledala tehnične značilnosti in le- 
tenje najsodobnejših letal ter kupila rotativni 
motor gnome 50 KM. Se v sept, so stekla dela 
v Zgbu, kar dokazuje, da je imel R. zasnovo no- 
vega letala že prej domišljeno — izvedel jo je 
predvsem iz svojega najuspešnejšega letala Eda 
VI, pri tem pa je obdržal vse njegove bistvene 
značilnosti (enosedežno enokrilno ramenokrilno 
letalo), ki je bilo zaradi močnejšega motorja 
lahko večje (razpetina 14 m). Merčep-R-ovo letalo 
je pokazalo dobre letalne sposobnosti, lahko se 
je dvignilo v zrak že po 28 m zaleta, kar je bil 
najboljši tedanji rezultat te vrste na svetu, ven- 
dar pa je bilo zaradi težnje po čim lažji izvedbi 
Problematično v trdnostnem pogledu. Posebnost 
letala je bila speljava komand ne na običajne 
vzvode in pedala, marveč prek vezi neposredno 
na pilotovo telo. 6. nov. je bilo letalo že pri- 
pravljeno za prve poskuse rulanja, 13. nov. je 
izvedlo prvi polet nad Zgbom, kjer je nato 
opravil R. preko 20 poletov, najznamenitejšega 
na zelo uspelem mitingu 26. dec. 1910, ki je na 
višini 100 m šestkrat obkrožil zgb. letališče na 
Crnomercu. Uspeh tega mitinga je bil tudi po- 
litične, slov.-hrv. narodno-povezovalne narave; 
med prvimi je R. čestital Penkala. Merćep se 
je dogovarjal za turnejo, na kateri si je name- 
raval povrniti stroške z R-ovim nastopanjem na 
niitingih, še bolj pa je računal na naročila za 
letala iz svoje delavnice. V ta namen se je usme- 
ril v Srbijo in dalje po Balkanu, kjer so se že 
napovedovali vojni dogodki in so se začela vojna 
Poveljstva zanimati za nabavo letal. - R. je pred 
odhodom na turnejo obiskal domače v Gor., kjer 
Je tudi pripravljal material za gradnjo treh svo- 
jih letal, za Novo leto 1910-11 pa je še zadnjič 
letel s svojo Edo VII. Jože je ostal v Gor., R. 
Pa je preko Zgba, kjer sta z Merčepom poskr- 
bela za transport razstavljenega letala, odpotoval 
v Bgd, kjer bi se morala njuna balkanska tur- 
neja začeti. V srb. glavnem mestu je bilo veliko 
zanimanja za R-ove nastope, napovedane v dneh 
'•-9. jan. 1911, vendar pa je kosava nad zasne- 
ženim   mestom   onemogočala   njihovo   izvedbo. 

Merćepu so se obetali ugodni posli, tovrstni po- 
govori so potekali na najvišji ravni, saj sta 
družabnika sprejela vojni minister in kraj Pe- 
ter I. Uspešno letenje bi bilo pri sklepanju kup- 
čije odločilnega pomena, zato je R. sklenil 9. 
jan. 1911 poleteti kljub neugodnemu vremenu. 
Ker ' Merčep ni nasprotoval, je do usodnega 
poleta res prišlo. R. je vzletel z ravnice pod 
kalemegdansko trdnjavo, blizu sotočja Donave 
in Save; medtem ko ga je opazovalo več tisoč 
gledalcev, je letel nad Savo v višini 100 m; 
obrnil pri železniškem mostu, znova letel nad 
reko in se že začel spuščati za pristanek, ko je 
nad sotočjem na višini 20 m udarec vetra zlo- 
mil krilo. Letalo je omahnilo na železniški na- 
sip tik rečnega brega in R. se je v razbitinah 
smrtno poškodoval; umrl je po nekaj minutah 
na kraju nesreče. Njegovo truplo so nameravali 
najprej prepeljati v Gorico, nato je prišlo do 
veličastnega pokopa v Bgdu (Novo pokopališče, 
parcela 15, št. 343). Pogreb je prerasel v poli- 
tični dogodek, v katerem se je simbolično že 
uresničila enačba SHS skoraj osem let kasneje 
nastale jsle države. V Bgdu so tedaj zbrali tudi 
denar za pomoč R-ovi družini in za spomenik; 
slednjega R. v Bgdu vse do danes še ni dobil, 
pač pa ga ima v Novi Gorici (J. Lenassi), ob 
proslavi 100-letnice R-ovega rojstva na Brniku 
pa so 12. sept. 1986 razstavili tudi osnutek por- 
tretnega spomenika, ki naj bi stal na tamkajš- 
njem letališču (B. Stokelj). - R. je umrl kot 34, 
žrtev motornega letenja na svetu, kot prva v te- 
danji Avstro-Ogrski. Do njegove ikarovske smrti 
so motorno poleteli že tudi nekateri drugi slov. 
letalski pionirji: Bloudck, Rziha, Kjuder in Za- 
blatnik. Merčep je kljub izgubi glavnega sode- 
lavca sklenil nadaljevati z delom, pridobil je 
Jožeta R. za nadaljnje sodelovanje. Drago leta- 
lo iz zgb. delavnice je projektiral še R. in je 
bilo ob njegovi smrti že deloma narejeno. Ka- 
sneje je doživelo nekatere spremembe, nato pa 
so ga dokaj uspešno uporabljali kot šolsko in 
trenažno letalo. Sledila so še tri letala, vsa iz- 
vedenke iz R-ovega koncepta enosedežnega eno- 
krilnega letala, čeprav so se ob hitrem razvoju 
letalstva v svetu zgledovala za uspešnimi vzor- 
niki (zlasti Etrichovim taubcjem) in doživela 
tudi precejšnje izpopolnitve. Jože je sodeloval 
pri nastankih vseh letal, razen pri zadnjem (pri 
tem morda le pri zasnovi), kajti sredi 1913 se 
je razšel z Merčepom, iskal je delo v francoski 
letalski industriji, pri čemer se je zanašal na 
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bratovo poznanstvo z Bleriotom, naposled pa je 
odšel za sestrami v Argentino. Velika R-ova dru- 
žina se je tako razsula, oče Franc se je znova 
oprijel sodarstva. Merćepovo letalsko podjetje, 
v katerem je dozorela R-ova ideja do prave in- 
dustrijske uresničitve, pa je propadlo v prvi 
svet. vojni. - Po veliki odmevnosti R-ovega le- 
talskega pionirstva in še posebej njegove ika- 
rovske smrti je spomin nanj počasi tonil v po- 
zabo, kar je znatno pospešila prva svet. vojna. 
R-ov lik začne znova oživljati v 30-tih letih: 1933 
izide v Bgdu knjiga S. Mikiča, ki je osvetlila 
zlasti R-ovo sodelovanje z Merćepom, isto leto 
so poimenovali po R. hangar na prvem lj. le- 
tališču, namenjenem potniškemu prometu. Pro- 
ces nastajanja prve monografije od 1935 dalje 
je prekinila druga svet. vojna in Z. Bisail je 
lahko izdal svojo knjigo šele 1958. Potem se 
oživljanje R-ovega spomina skokovito stopnjuje 
in preraste v legendo. Slednja nekoliko ukalupi 
dejansko vednost o R., raziskovalci njegovega 
življenja in dela morajo premagovati odpore ob 
spreminjanju ustaljenih predstav. Da bi bilo to- 
vrstno raziskovalno delo še težje, je avtentične- 
ga gradiva — razen nekaj korespondence in pa 
nadvse dragocenih fotografij R-ovih letal — preo- 
stalo le malo, ohranilo se ni nobeno letalo, na- 
črtov zanje doslej že niso našli in tako se je 
mogoče opreti predvsem na sočasne časopisne 
članke. Prvi strok, članek se je pojavil 1960, kri- 
tična kompilacija 1985, poskus nove, predvsem 
na podjetniško dejavnost oprte sinteze pa 1987 
(glej Prim.). 

Prim.: Avtentično korespondenčno in fotograf- 
sko gradivo večinoma v Muzeju jsl. letalstva v 
Bgdu, vendar znano po objavah. Vrednost virov 
imajo sočasne časopisne objave, v slov. časopi- 
sih od sept. 1909, v hrv. zlasti od sept. 1910 do 
jan. 1911, v srb. dec. 1910 in jan. 1911, deloma 
tudi v sočasnem avstr. in dt. časopisju. Prva slov. 
knjižna omemba: J. Zupančič, Crtice o zrako- 
plovstvu in aviatiki, Lj. 1911. Obširneje v S. Mi- 
kič, Istorija jugoslovenskog vazduhoplovstva, Bgd 
1933. Prva in doslej edina monografija: Z. Bisail, 
Edvard Rusjan, Lj. 1958. Prvi strok, članek: R. 
Andrejka in Alf. Gspan, SBL III, 173-74; v hrv. 
lit.: L. Kirić, Počeci zrakoplovstva u Hrvatskoj, 
Zgb 1960 (deloma netočno!). Najpomembnejši čla- 
nek C. Janiča v prilogi Politike, Bgd 10. jun. 
1979. Posebno poglavje o bratih R. v S. Sitar, 
Letalstvo in Slovenci 1, Lj. 1985; glej tudi B. 
Puhlovski, Penkala leti, Lj.-Zgb 1987; S. Sitar, 
Rusjanov poskus letalske industrije, Zbornik za 
zgod. naravoslovja in tehnike, Lj. 1987; Isti, E. 
R., österreichisches biographisches Lexikon, Du- 
naj 1987. SAS 

RUSSI Ljudmila, roj. CVETEK, prof. in kult. 
delavka, r. 25. jun. 1944 v Srednji vasi v Bohi- 
nju, živi v Piranu. Oče Ivan Bečaj iz Žile nad 
Cerknico, kmet, mati Frančiška Cvetek iz Sred. 
vasi, gospodinja. Osn. š. v domači vasi, nižja 
gimn. v Postojni, petletno učiteljišče v Kopru 
z maturo 1964, Filoz. fak. U v Lj., kjer je diplo- 
mirala 1969 iz slov. jezika s knjiž. (A) in it. je- 
zika s knjiž. (B) z diplomsko nalogo Kozakova 
lektura Preiihove novele Greh na odoru in ob 
njej nekaj značilnosti Prelihovega jezika in slo- 
ga. Zanjo je dobila Prešernovo nagrado za štu- 
dente. Po diplomi se je zaposlila na gimn. z it. 
učnim jezikom v Piranu, kjer je devet let pou- 
čevala slov. jezik s knjiž. Učno obveznost na 
gimn. je prva leta dopolnjevala s poučevanjem 
slov. v višjih razr. osn. š. z it. učnim jezikom 
v Piranu, od 1972 pa z lektorskim delom na 
Filoz. fak. v Trstu. Po izvolitvi v naziv lektorja 
za slov. jezik 1978 se je prijavila na razpisano 
mesto na Filoz. fak. v Lj. in od akad. leta 1978/ 
79 dela kot njen lektor na Filoz. fak. v Trstu. 
Tu vodi posebej tečaje za študente slov. narod- 
nosti in posebej za it. začetnike. V študijskem 
letu 1979/80 je na prošnjo Dežel, inštituta za 
zgod. osvob. gibanja v F-JK poučevala tudi ne- 
kaj sodelavcev te ustanove, ker jim je znanje 
slov. jezika potrebno pri njihovem raziskoval- 
nem delu. V letih 1977, 1979, 1981 in 1984 je pre- 
davala tudi na poletnem seminarju slov. jezika, 
liter, in kult. v Lj. Poučevanje je vsa leta do- 
polnjevala z drugimi dejavnostmi na pedag.-di- 
dakt. področju: predavala je učiteljem slov. je- 
zika v Kopru in Piranu; sodelovala pri sestavi 
slov. berila za 3. in 4. razr. sred. šol z it. učnim 
jezikom; bila je član komisije, ki je oblikovala 
učni načrt za slov. kot jezik okolja v šolah z 
it. učnim jezikom v Sji. V Trstu je imela nekaj 
predavanj na dopolnilnih tečajih za prof. slov. 
na višjih sred. šolah v Trstu in Gor. 1986 je 
delala v skupini, ki je pripravljala predlog za 
spremembo učnega načrta za slov. jezik v prvih 
dveh razr. višjih sred. šol v It. - Strok.-razisko- 
valno delo: sodelovala je pri dialektoloških ra- 
ziskavah v Istri in se v zvezi z njimi udeležila 
X. kongresa it. dialektologov v Firencah. Iz za- 
nimanja za študij kontrastivne slovnice je so- 
delovala pri obsežnejši raziskovalni nalogi Izra- 
žanje z it. in slov. glagolom (pri Raziskovalni 
skupnosti Sje). 1982 se je udeležila X. kongresa 
Slavističnih društev Jsle v Strugi, kjer je v svo- 
jem prispevku nakazala nekaj metodičnih smer- 
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nie za učenje slov. it. govorečih. V širše razprav- 
ljanje o živi jezikovni problematiki se je vklju- 
čila predvsem z jezikovnimi pogovori na R Ko- 
per in z več cikli oddaj Naš jezik na R Trst A. 
Od jan. 1987 dela v jezikovni posvetovalnici pri 
NSK v Trstu. Ukvarja se tudi z lektoriranjem 
in prevajanjem strok, in poljudnostrok. tekstov 
iz it. v slov. Pripravila je it. del slovarja za 
dopolnjeni ponatis učbenika Hermine Jug-Kra- 
njec Slovenščina za tujce. - Natisnjene razprave: 
Furlanski lingvistični atlas. JiS 1972/73; Dr. A. 
Kacin, Grammatica della lingua slovena, JiS 1973/ 
74; Interferenze linguistiche slavo-venete nella 
terminologia botanica in Istria (v sodel. s prof. 
Fr. Crevatinom), v Aree lessicali. Atti del Con- 
vegno per gli studi dialettali italiani, Pisa 1976; 
Jezik in slog v Cankarjevem proznem ustvarja- 
•••, Sd 1977; Nekaj metodičnih smernic za uče- 
nje slov. it. govorečih (povzetek referata), Zbor- 
nik X. kongresa Slav. društev Jsle, Skopje 1982 
(podobno v JiS 1983/84); Dvojezičnost - preizkusni 
kanten narodnostnih skupnosti (prispevki kon- 
ference Dvojezičnost - individualne in družbene 
razsežnosti), PrimSreč 1986; soavtor Slov. berila 
za 3. in 4. razr. sred. šol z it. učnim jezikom, 
Dopisna delavska uni v. Univerzum, Lj. 1978. 

Prim.: Osebni podatki (16. jun. 1987). 
Pan 

RUSTIA Danilo (Danijel), dr. veterine, šolnik, r. 
16. avg. 1925 v Sv. Križu na Vipavskem. Oče 
Ivan, kmet, mati Antonija Valič, gospodinja. 
Osn. š. v domačem kraju, srednja, višja klas. 
gimn. in licej v Gor.; zavoljo predčasne mobi- 
lizacije v it. vojsko 1943 je maturiral v izred- 
nem roku dec. 1945 na novoustanovljenem slov. 
klas. liceju v Gor. Po maturi se je vpisal na 
Veterinarsko fak. v Milanu, kasneje se je pre- 
pisal v Camerino, kjer je jeseni 1955 doktoriral 
z disertacijo o zgradbi lipiškega konja pri prof. 
Bonadonna. Med študijem in delno tudi po di- 
plomi je poučeval na slov. tržaških šolah; kasneje 
na it., v červinjanu in na Kmetijskem tehn. 
zavodu v Čedadu, na katerih je predaval živino- 
rejo. Od 1966/67 poučuje matematične in naravo- 
slovne vede na Sr. š. »I. Trinko« v Gor. Pred 
leti se je pogosto oglašal s strok, in priložnost- 
nimi članki v KolGMD (1962-67), v JKol (1963-70), 
veliko v Gosp in drugem zamejskem tisku. Pri- 
speval je poljudnoznanstvene in šolske oddaje 
*a RAITrstA. 

Prim.: Osebni podatki; slov. periodika v It. 
B.Lu. 

RUSTIA Josip, gozdar, r. 25. febr. 1861 v Skriljah 
na Vipavskem, u. 26. nov. 1949 v Lj. Oče Anton, 
kmet, mati Marija Zgonik, gospodinja. Po ljud. 
š. v domačem kraju je obiskoval realko z ma- 
turo 1879 v Gor., nato študiral gozdarstvo na 
Visoki kmet. š. (Bodenkultur) na Dunaju, kjer 
je diplomiral 1883, naslov inž. pa je pridobil 
1917. Služboval je 1884 kot pripravnik pri upravi 
drž. gozdov v Gor.; 1884-87 je bil pri gozdni 
upravi in taksiral gozdove verskega sklada v 
Kostanjevici na Krki (Dolcnj.) ter med tem opra- 
vil strok, izpit pred komisijo ministrstva za 
kmet. na Dunaju (1886). Leta 1887 je bil asistent 
gozd. uprave v Innsbrucku, 1888-92 na otoku 
Mljetu, kjer je uspešno urejal zapletene razmere 
med koloni in lastniki gozdov. 1892 je bil ime- 
novan za vodjo gozdne uprave v Prcdazzo na 
Južnem Tirolskem, 1895 pa na enak položaj v 
Motovunu v Istri; 1906 je bil imenovan za višje- 
ga upravitelja gozdnega ravn. v Gor. 1911 je na- 
predoval za gozd. svetnika, 1918 pa za višjega 
gozd. svetnika. Po ustanovitvi Jsle 1918 je bil 
imenovan za predstojnika gozdar, odseka pri 
poverjeništvu za kmetijstvo Narodne vlade za 
Sjo v Lj., 1919 za dvornega svetnika, 1922 za 
ravn. drž. gozdov Sje. - R. je izdelal gozdno go- 
spodarske ureditvene načrte za Trnovski in Kra- 
kovski gozd ter posodobil programe gozdnih 
uprav. Konec leta 1924 je bil upokojen, vendar 
je še vedno ostal v središču strok, dogajanj. 
Bil je preds. lj. podružnice Jsl. gozdar, združe- 
nja (1931-36) ter organiziral med drugim gozd. 
razstavi na lj. velesejmu 1930 in 1936. Objavil je 
več razprav v časopisu ŽiS 1938, v šumarskem 
listu 1937 in GozdV 193940; spomine iz obdobja 
službovanja na Mljetu je objavil v časopisu ŽIS 
1938. 

Ptim.: Izpisek iz rojstne knjige žup. urada 
Kamnje z dne 28. mar. 1986, št. 13/86; SBL III, 
174; Lovec 1925, 71; Lj. velesejem 1930 (slika); 
Kmetovalec 1936; GozdV 1962, 20, 244; Za naš les 
1••6, 4 str. 

Adč. 

RUSTJA Adrijan, gledališki igralec in režiser, r. 
1. jul. 1933 v Trstu, kjer tudi živi. Oče Karlo, 
šofer pri trž. občini, mati Danica Vrčon, gospo- 
dinja. Obiskoval je it. osn. š. A. Grego ter 1. r. 
it. nižje gimn. F. Petrarca. Po 1945 se je vpisal 
v slov. nižjo gimn. v Trstu. Maturiral je 1953 na 
slov. drž. trg. akad. v Trstu. Od 1953 do 1955 
je bil član RO. 1955 se je vpisal na Akad. za 
igralsko umetnost (sedaj AGRFT) v Lj., oddelek 
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za režijo. Po končanem študiju 1958 se je vrnil 
v Trst, bil najprej asistent režiserja J. Babica, 
od sezone 1960/61 pa nastavljeni režiser pri SSG 
v Trstu. Pomembnejše režije: L. Pirandello, Če- 
pica s kraguljčki; J. Tavčar, V Honolulu in Zeh 
pred smrtjo; G. B. Shaw, Major Barbara; F. 
Marceau, Jajce; I. Orkeny, Tatovi; in vrsta drugih, 
tudi otroške. Pomembnejše odigrane vloge: J. 
M. Synge, Vraiji fant (Shaw Keogh); W. Shake- 
speare, Kar hočete (Vitez Andrej Bledica); v*. 
Lanoux, Odpirač (Jacques); E. Albee, Gospa iz 
Dtibiiqua (Edgar); N. V. Gogolj, Zenitev (Anuč- 
kin). - Režije in igranje na radiu: od 1953 do 
1985 je imel okrog 900 nastopov in režij. Sodelo- 
val je tudi na R Koper in R Lj. ter pri lj. TV. 
Režira tudi pri amaterskih odrih. Napisal je 
nekaj izvirnih radijskih otroških iger, več zabav- 
no satiričnih nadaljevank ter več priložnostnih 
tekstov za radio in oder. Od 1958 do 1979 je ure- 
jal GL SSG, v sezoni 1982-83 pa je bil sour. Ure- 
dil in opremil je tudi osem Zbornikov SSG 
(1945-1985), v katerih so zbrane zasedbe in slike 
vseh predstav. S strok, članki sodeluje v JKol, 
PDk in GL. Nagrade: 1981 Borštnikova nagrada 
in diploma za dramsko igro; 1985 Plaketa boja 
in dela (SKGZ); 1986: Plaketa Mladi oder. 

Plim.: Osebni podatki; SGL III, 605-06; 20 let 
RO, Trst 1966, pass., dve skupinski fotografiji; 
GL in Zborniki SSG (od tretjega dela dalje - 
1955-60 s številnimi fotografijami. 

M. Baje 

RUSTJA Branko, zdravnik, r. 13. avg. 1922 v Le- 
scah, .ha'Gorenj., u. 23. sept. 1985 v Šempetru 
pri Gor. (pokopan v Kobaridu). Oče Mihael, že- 
lezničar, mati Marija Ferjančič. Oba sta bila z 
Vipavskega. Gimn. je študiral v Lj., kjer je ma- 
turiral 1942; nato interniran v Gonarsu. Po vojni 
je študiral na lj. U in bil promoviran za doktorja 
splošne medicine (2. febr. 1951). Stažiral je v bol- 
nišnici na Jesenicah. Sept. 1952 se je zaposlil v 
Novi Gor. Nato je odšel v Kobarid, kjer je delal 
polnih 31 let kot splošni zdravnik. 1979 je opra- 
vil specialistični izpit iz splošne medicine. Bil je 
med prvimi zdravniki, ki so po drugi svet. vojni 
orali ledino razvoja osnovnega zdravstva na Prim. 
Čeprav je imel mnogo dela, ker je poleg svoje 
ambulante moral opravljati vse hišne obiske, 
voditi posvetovalnice, pa je znal svoje življenje 
obogatiti za svoja konjička: glasbo in literaturo. 
Genil je operno glasbo in klasiko, istočasno pa 
je bil eden največjih poznavalcev jazza v Jsli, 
eden od ustanoviteljev jazz festivala na Bledu. 

Organizatorji so ga vabili na jazz festivale v Bo- 
Iogni, Montreaixu in Sanremu. Med 1960 in 1970 
je vodil na R Lj. oddajo Jazz pod drobnogle- 
dom. Imel je izredno zbirko preko 2500 plošč 
jazza in v knjižnici nekaj sto pomembnejših del 
o jazzu in drugi glasbi. 

P"im.: Podatki sina dr. Bojana Rustje (1986). 
A. Pr. 

RUSTJA Franc (Franjo), vojak, r. 20. jan. 1916 
v Trstu (pri Ferlugih v Rojanu), živi v Lj. Oče 
Franc, železničar, mati Marija Grilanc. 1923 je 
oče optiral za Jslo in družina se je nastanila v 
Mrbu. Tu je končal osn. š. in realno gimn. (1937). 
Tega leta se je vpisal na Vojno pomorsko aka- 
demijo v Dubrovniku in jo po krajšem šolanju 
končal maja 1940. Razporejen je bil kot poroč- 
nik korvete na križarko Dalmacija in na njej v 
Boki Kotorski dočakal kapitulacijo Jsle. Vrnil 
se je v Mrb in 22. jun. 1941 zbežal v Lj. Nekaj 
dni za tem so družino izgnali v Bosansko Ko- 
stanjevico. V Lj. se je v dijaškem domu preko 
nekdanjih gimn. sošolcev povezal z OF. Pri ile- 
galnem prestopu meje pri Šentvidu so ga Nemci 
ujeli in zaprli v kranjske zapore. V Begunjah 
mu niso mogli ničesar dokazati in nov. je bil 
izpuščen in vrnjen nazaj v Lj. pokrajino. Ob ra- 
ciji za Bežigradom febr. 1942 so ga aretirali 
It. in odpeljali v Gonars, nato v Padovo, od ko- 
der se je apr. 1943 vrnil v Lj. in 8. maja 1943 
stopil kot borec v Tomšičevo brigado. Kmalu 
je postal načelnik 4. bataljona Tomšičeve bri- 
gade, nato pa načelnik štaba te brigade. Po ka- 
pitulaciji It. je prešel v Gradnikovo brigado in 
se z njo kot načelnik štaba vrnil na Prim. Po- 
leti 1944 je postal načelnik operat. odd. 30. di- 
vizije, kmalu nato pa načelnik štaba 30. divizi- 
je in pozneje načelnik operativnega odseka IX. 
korpusa in na tem položaju vodil 30. divizijo in 
udarni bataljon 30. in 31. divizije na Trst. Po 
osvoboditvi Trsta je bil imenovan za komandan- 
ta mesta Tržič (Monfalconc), nato pa za koman- 
danta Vipavskega vojnega področja. Nov. 1945 je 
bil premeščen v Jsl. vojno mornarico in jan. 
1947 poslan na šolanje v SZ na Višjo vojno po- 
morsko akademijo Vorošilova, ki pa je zavoljo 
Informbiroja ni končal in se avg. 1948 vrnil v 
domovino. Po vrnitvi je bil imenovan za glav- 
nega inšpektorja vojne mornarice. 1951 je bil 
postavljan za komandanta 6. divizijona rušilcev, 
1954 pa za načelnika Vojno-pomorskega centra 
v Pulju. 1958 je končal Višjo pomorsko akade- 
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mijo v Splitu in postal komandant cone za 
srednji Jadran, 1960 komandant flotilje v Šibe- 
niku, 1961 načelnik mornariškega inštituta za 
oborožitev v Zgbu in 1962 načelnik mornariško- 
tehnične službe v Mornariški upravi pri Zveznem 
sekretariatu za Narodno obrambo. Upokojen je 
bil 1974 s činom viceadmirala. Tudi po upoko- 
jitvi je delal kot svetovalec za pomorstvo v re- 
publiškem komiteju za promet in zveze v Lj. 
Ilegalno ime Čanči. 

Frinì. • L. Jakomin, Življenje - posvečeno morju, 
Ob 60-lctnici Franca Rustje-Cančija, PrimN 16. 
api. 1976 s si.; osebni podatki; Kojeko 2, 915; S. 
Poterlin-Vojko, Med Triglavom in Trstom, Lj. 
1«>3, 112, 559. 

Stres 

RUSTJA (RUSTIA) Josip, agronom in kulturno- 
politični delavec in publicist, r. 4. okt. 1894 v 
Skriljah na Vipavskem kot osmi otrok kmečke 
družine očetu Pavlu in materi Mariji Baje, go- 
spodinji, u. 26. dec. 1967 v splošni bolnišnici v 
Gor., pokopan v Pevmi. Osn. š. je obiskoval v 
Skriljah (1900-03), 4. razr. v Kamnjah (1903-04), 
v Gor. pa pripravnico in z odliko nem. klas. 
gimn. z maturo 1913, nato se je vpisal na Vi- 
soko kmet. š (Bodenkultur) na Dunaju. Jul. 
1914 je opravil prvi drž. izpit, naslednje leto je 
bil mobiliziran ter dodeljen 97. trž. pešpolku 
(Demogen) ter poslan z 18. maršbataljonom na 
rusko fronto v Karpatih, nato v Bukovino. Pri 
Oknu je bil med Brusilovo ofenzivo 10. jun. 1916 
ujet. Iz zbirnega taborišča v Damici so ga po- 
slali v Benderi, od tu v Todorešti pri Kišenjcvu 
v Besarabiji, kjer je delal kot delavec-laborant 
na poskusnem polju Kmetij, preskuševališča. Po 
februarski revoluciji je avg. 1917 vstopil v Dobro- 
voljski korpus v Odesi; dodelili so ga v drugo 
komitsko četo druge divizije ter ga poslali preko 
Moskve, Arhangelska in Severnega ledenega mor- 
ja, Škotske, Angl., Franc, in It. ter Patrasa v 
Solun. Med vožnjo je bil tolmač. 27. nov. 1917 je 
Prispel z enoto na bojni odsek pod Krivo Čuko 
ter se bojeval v drugi dobrovoljski četi drugega 
bataljona 14. Timoške divizije, ki je ob jesenski 
ofenzivi 1918 in po njej prodirala čez bolg. po- 
ložaje, zavzela Pijačkavačko planino pri Carskem 
selu, nato preko Stipa, Ovčjega polja in Skopja, 
skozi Kačanik in ob Ibru do Kraljeva, nato na 
zahod čez Bosno in Hercegovino v Dalmacijo do 
Dubrovnika, kjer je bil apr. 1919 odpuščen. Kot 
štipendist dežel, vlade za Sjo je nadaljeval študij 
agronomije na Dunaju, kjer ji diplomiral za inž. 

poleti 1921. Na Dunaju je bil član akad. kluba 
Balkan in preds. Akad. zadruge, ki je upravljala 
s podporami in študijskimi štipendijami. - Služ- 
boval je pri Kmet. zadrugi v Trstu (1921-23) in 
Zadružni zvezi v Gor. do jan. 1928, ko je bil ime- 
novan faš. komisar, R. pa odpuščen. Naslednji 
dve- leti se je preživljal kot časnikar in pisec 
člankov za razne časopise, obenem je bil glav- 
ni zastopnik dunajske zavarovalnice Dunau. Dec. 
1930 je od Justa Ušaja kupil trgovino s semeni, 
gnojili in sredstvi za varstvo rastlin Vinoagraria 
na Travniku v Gor., kjer je nad 35 let poslovanja 
dajal nasvete kmetovalcem z obeh strani meje. 
V lastnem laboratoriju je opravil ok. 25.000 ana- 
liz zemlje, semen, vina in mleka, ugotavljal bo- 
lezni in škodljivce rastlin ter popravljal napake 
in bolezni vina; svojim odjemalcem je posredo- 
val nad 100.000 nasvetov brezplačno. Kot za 
družni delavec je ustanavljal blagovne zadruge, 
zlasti mlekarske in vinarske, organiziral pridelo- 
valne semenske krožke in vaške skupnosti, obe- 
nem pa vztrajno predaval v trž. in gor. pokra- 
jini. Organiziral je posebne sadjarske in vinar- 
ske tečaje ter vodil številne knjigovodske ter 
prosv. seminarje na Tolminskem in Idrijskem. 
Poleg Franca Pegana, Antona Podgornika in Ju- 
sta Ušaja je bil R. glavni steber kmetij, posve- 
tovalne službe, od njih pa je samo on vztrajal 
in ostal tudi pod faš. vlado v Gor. - Kot kul- 
turnoprosv. delavec si je prizadeval za ohranitev 
slov. tiska in razvoj društev in ustanov. Bil je 
med soustanovitelji, blagajnik in gospodar GMD; 
bil je preds. Naše založbe v Trstu, več let odb. 
in eno leto preds. Prosvetne zveze v Gor. (do 
razpusta 1928). več let odb. založbe Sigma in 
odb. knjigarne Fortunato-nasledniki v Trstu ter 
solastnik in naa 30 let vodja Katoliške knjigarne 
v Gor.; s sredstvi in posredovanji je omogočil 
izdajanje strok, knjig in časopisov. Osebno je 
ur. Gospodarski list v Gor. (1923-28), vodil upravo 
tednika Novi list in mesečnika Družina (1929). 
V navedenih treh listih je ur. strok, rubrike 
(vprašanja in odgovori, navodila), v Novem listu 
pa je objavil svoje spomine (maj, junij 1966). 
Med obema vojnama je strok, članke priobčeval 
tudi v glasilih Sadjar in vrtnar ter Kmetovalec 
(Lj.), po vojni pa v reviji Naš vrt. Največ nje- 
govih strok, člankov je izšlo po drugi svet. 
vojni v časopisu Soča (Gor. 1947-53), med najpo- 
membnejšimi so razprave: Gnojenje, Za dosego 
višjih pridelkov, O krmljenju, Pridobivanje se- 
men, Sodobno kletarstvo, Gnojenje in gnojila, 
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Krompir in druge. Začel je izdajati Trinkov ko- 
ledar in ur. prvih šest letnikov. Sodeloval je 
tudi pri Goriški Straži, pri Malem listu v Trstu, 
pri Jadranskem almanahu, pri raznih almanahih, 
stenskih koledarjih in pratikah, zlasti pri Pra- 
tiki GS. Poleg strok, razprav je napisal številne 
notice, navodila, prikaze, kritike in poročila o 
domačih in mcdnar. prireditvah, kongresih in 
razstavah, pisal o uspešnih podjetjih, o nasadih, 
o strok, odkritjih in novotarijah. Napisal in iz- 
dal je pri GMD poljudne knjižice: Gospodarska 
čitanka (1924-25), Sadjarstvo (1928), Travništvo 
(1929) in Kmetijsko berilo (1932). Istrska MD 
(matica) je izdala knjižico Gnojenje in gnojila, 
Sadjarsko in vrtnarsko društvo Sje knjižico Kaki 
(1948; ponatis CZP Kmečka knjiga 1950). Pripra- 
vil je tudi besedilo za Montecatinijev ilustrirani 
koledar zatiranja bolezni in škodljivcev vinske 
trte ter izdal vsako leto svoje poslovne cenike, 
biltene in obvestila. - Zavoljo narodne zavedno- 
sti in vsestranske publicistične dejavnosti so ga 
faš. zaprli, internirali in nacisti pred prekim 
sodiščem obsodili; bil je vsega skupaj interniran 
in zaprt na otokih Tremiti (Urbisaglia, Isernia) 
skoro 48 mesecev. - Kot so ga orisali sodobniki 
in rojaki, je bil R. neutruden idealist, »ki je vse 
dal za dobrobit svojega ljudstva, ne da bi za to 
zahteval zase kako piacilo«. Bil je svetal lik izo- 
braženega, požrtvovalnega in poštenega javnega 
delavca, ki je ostal na strani ljudstva tudi v naj- 
hujših časih ter mu nesebično pomagal. 

•••.: SBL III, 174-75; Sodobno kmetijstvo 
19S6 6; Gosp Trst 670, 29. dec 1967; Avtobiogra- 
fija J. R. z dne 26. jan. 1966, 10 + 1 stran; najina 
korespondenca do 17. dec. 1966 ter osebni raz- 
govori, žpk urad Kamnje 28. mar. 1986.        •^. 

RUTAR Anton (Tone), učitelj, tigrovec, publicist, 
r. 29. nov. 1901 v Cadrgu (Tolmin), kjer je med 
obema vojnama potekala po vrhovih drž. meja 
med It. in Jslo Kmečka starša, oče Andrej in 
mati Marija Jug, sta vzgojila enajst otrok. Tone 
je po končani osn. š. v Čadrgu še dve leti in 
pol doživljal najstrahotnejšo šolo na svetu, ko 
je z domačega praga gledal v hrbet avstr. fronti 
na Mrzlem vrhu, oddaljeni v zračni črti 3 km, 
in na Slemenu, oddaljeni 4 km. 1919 je prišel v 
Tolmin na pripravnico, nato na učiteljišče, kjer 
je maturimi 1923. Pred koncem študija je moral 
odslužiti kadrovski rok v Veroni, najprej na š. 
za rezervne oficirje, iz protesta proti fašizmu 
je iz š. izstopil in doslužil voj. rok kot navaden 
vojak, zato so mu delali sitnosti pri maturi. V 

oficir, š. je bil z njim revolucionar, pesnik in 
pisatelj Ivo Grohar, s katerim sta snovala profi- 
tas, celice. R. je v letih 1923-28 poučeval na Tol- 
minskem (Temljine-Loje, Porezcn, Krn) in Vipav- 
skem (Otlica, Kamnje), dopisoval v prim, časo- 
pise, bil zaupni razširjevalec slov. legalnega in 
ileg. tiska, poučeval slov. jezik ileg. v š. in v 
družinah. 1925 je sodeloval v ileg. učit. polit.- 
ekonom. krožku na Kobariškem. 1925-28 v ileg. 
dijaš. počitniških tečajih v Krnu, Lažni, Cve- 
trežu, jul. 1928 pa na tajnem učit. sestanku na 
Kolovratu. Za slov. dokumentacijo je zaupno 
zbiral podatke o delovanju ileg. š. na gornjem 
Vipavskem. Z letom 1926 je ustanavljal ileg. ce- 
lice, ki so širile protifaš. dejavnost, pošiljale 
anonimna grozilna pisma faš. ovaduhom in pla- 
čancem. - V jeseni 1928 je bil premeščen v Pa- 
glieto (Abruci). 1. sept. 1928 je obiskal San Felice 
Slavo, kasneje preimenovan v San Felice del Lit- 
torio, danes pa v San Felice del Molise. Tu ži- 
vijo apeninski Hrvatje, pribegli v 15. stol. pred 
Turki. Njegovo narodno buditeljsko dejavnost 
med Hrvati so mu preprečili z aretacijo, začeli 
so ga policij, nadzorovati in ga kmalu premestili 
globlje v apeninske gore, v Lamo dei Peligni. V 
jeseni 1929 se po počitnicah ni več vrnil v Abru- 
ce, pustil je učit. službo in se ves posvetil ileg. 
protifaš. dejavnosti v okviru organizacije TIGR. 
1928 je organiziral miniranje mostu čez Sočo pri 
Volarjih in poslopja it. gimn. v Tolminu, pove- 
zoval Tolminsko z Gor., Trstom in čez mejo s 
člani TIGR v Jsli; s tigrovci je pogosto vodil 
nočne sestanke. Po vrnitvi iz Abrucov je postal 
član eksekutive organizacije TIGR Trst, določen 
za delo na Goriškem. Da se je izognil polic, za- 
sledovanju, se je umaknil na Tolminsko. Rutar- 
jevi v čadrgu so bili vsi po vrsti vpleteni v ileg. 
dejavnost, zlasti s širjenjem protifaš. literature 
in s sodelovanjem pri vodenju protifaš. čez mejo. 
Tone je pod senom v domači kleti uredil bun- 
ker, namestil pisalni stroj in ciklostil, razmno- 
ževal letake in glasilo Upornik, ki ga je urejal 
Tone Majnik iz Volč. Ker je bil bunker mimo- 
idočim faš. le preveč izpostavljen, je R. priprav- 
ljal skrivališče razmnoževalne tehnike v neki 
votlini. 10. apr. 1930 je bil aretiran. Faš. posebni 
tribunal v Rimu je R. sodil 5.-6. dec. 1931 v 
30-članski skupini slov. protifaš.; obsodil ga je 
na deset let strogega zapora. Po petih letih ječe 
(Regina Coeli, otoček Nisida, Volterra, Padova, 
Fossano) so ga zaradi amnestije izpustili; vrnil 
se je v Čadrg, kjer je bil pod strogim polic. 
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nadzorstvom, a je kljub temu stalno sodeloval 
v organ. TIGR v It. in Jsli, skrbel za kurirsko 
mrežo in imel ileg. slov. šolo. 10. jun. 1940 so ga 
aretirali in odvedli v koncentr. tab. Isernia (Cam- 
pobasso), pozneje so ga kazensko premestili v 
Montalbano (Firenze), po padcu faš. je bil v bol- 
nišnici v Firencah, sestra ga je s pomočjo RK 
spravila končno k sebi v Lj., kjer se je povezal 
z OF, bil je izčrpan in nov. 1944 operiran. - Po- 
leti 1945 je nastopil učit. službo v Nabrežini, 
kjer je sodeloval v SIAU (OF), sindikatu, pcv. 
zboru, pri številnih demonstracijah v Trstu, orga- 
niziral šol. prireditve in večerne tečaje za odra- 
sle. 194647 je poučeval v Gorenjem Polju, usta- 
novil v Anhovem PD, ljudsko in šol. knjižnico. 
V Gorenjem Polju je deloval v raznih organiz.. 
Prirejal šol. veselice s proslavami, režiral igre, 
vodil šol. kuhinjo in večerne tečaje za odrasle. 
Zaradi delovanja med ljudstvom ga je ZVU dva- 
krat aretirala, 8. jan. 1947 je bil pogojno obsojen 
na 3 mes. zapora. 1948-61 je poučeval v čepo- 
vanu, Cezsoči, na Grahovem ob Bači in v Sma- 
stu; na teh šolah je organiziral šolske kuhinje, 
vodil večerne tečaje, režiral igre; v Smastu je 
vodil dela za adaptacijo dvorane za prireditve 
• tudi polit, deloval. Pred upokojitvijo 1964 je 
bil tri leta vzgojitelj v Dij. domu v Novi Gor., 
Po upokojitvi je deloval v DU. Tudi tedaj še ni 
miroval: lotil se je važne naloge - posvetil se je 
zbiranju gradiva za zgod. organ. TIGR na Prim. 
Zavedel se je, da nekaterih stvari ni mogoče pre- 
našati na poznejše čase: stebri tigrovstva umira- 
jo iz dneva v dan, imeti pa moramo njihova 
Pričevanja o odporu proti faš. in raznarodova- 
nju. - V PDk, PrimN in PrimSreč je R. objavil 
nad 100 nekrologov tigrovcev, nad 10 daljših za- 
pisov, v PSBL nad 40 biograf, enot o tigrovcih, 
v pripravi jih ima še okoli 50; za Bistriške za- 
Pisc je oddal daljši sestavek o organiz. TIGR. 
Po upokojitvi je nad deset let obiskoval po tolm.. 
Sor., bris., vipav., kras., pivš., brkin. vaseh šte- 
vilne tigrovce, od katerih jih je že mnogo po- 
drlo, in zbral okoli 1000 popisov. V TolmZb 1975 
Je objavil Kratek pregled delovanja ilegalne or- 
ganizacije TIGR na Tolminskem 1927-40, v Bi- 
striških zapisih 2 pa razpravo Krivične trditve 
0 vodstvu TIGR (Ilir. Bistrica 1984). - Po vrnitvi 
lz ječe, ko je bil interniran v domači vasi, se je 
Poskušal z amaterskim kiparstvom; izoblikoval 
Je nekaj doprsnih kipov in reliefnih portretov. 
J^a Tolminski razstavi osvoboditve 1947 je raz- 
stavil  več  eksponatov,  med  njimi  relief  Mati 

peče kruh. - Odlikovan je bil z redom dela III. 
stopnje. 

Trim.: Osebni podatki; J. P., Zgleden prosv. de- 
lavec, SPor 6. apr. 1957; And. Savli, Bogat pri- 
spevek k zgod. tigrovstva na Goriškem, PrimN 
17. okl. 1975; Fr. Bizjak, 75. rojstni dan T. Ru- 
tarja PDk 16. dec. 1976; Isti, A. R. 75-letnik, 
PrimN dec. 1976; Aula IV, ZTT 1970. 

A. Savli 

RUTAR Anton, duhovnik, r. 11. jun. 1826 v Pra- 
petnem pri Tolminu, u. 25. mar. 1875 v Volčah. 
Oče Anton, kmet, mati Marija Janež, hišno ime 
Cadržani. Gimn. je z odličnim uspehom končal 
v Gor., kjer je nato študiral bogoslovje. Posve- 
čen je bil kot tretjeletnik 22. sept. 1849. Službo- 
val je najprej kot pomočnik pri Sv. Luciji (Most 
na Soči), nato v Podbrdu in od 1870 dalje v Vol- 
čah. Bil je edini duhovnik na Gor., ki se je ta- 
borskega gibanja udeležil kot govornik. Na tabo- 
ru v Tolminu 1. maja 1870 je govoril v prid 
ustanovitve osemrazredne meščanske š. v Tolmi- 
nu. SN (12. maja 1870) je o njegovem nastopu 
zapisal: »Takih govornikov, ki znajo tako popu- 
larno govoriti, bi nam trebalo na taborjih.« 
Nekaj dni (3. mar. 1875) pred R. je umrl še- 
breljski župnik Anton Kacin, ki je bil poleg treh 
briških duhovnikov (Alojz Fabjani, župnik v Me- 
dani; Andrej Juh, vikar v Dolenjah; Josip Ma- 
sera, vikar v Stmavru) član odbora za pripravo 
briškega tabora (1869), v odboru za šempaski 
tabor (1868) pa je bil Andrej Žnidarčič. V nekro- 
logu ob R-evi smrti je pisalo, da je »delal dolgo 
let za duševni blagor svojih ovčic in v korist slo- 
venskega naroda, čigar zvesti sin je bil do svo- 
jiga zadnjiga zdihljeja!« (Glas 9. apr. 1875). 

rrim.: N 26. jan. 1870, 30; Glas 12. mar. 1875; 
26. mar. 1875; 9. apr. 1875; FoliumGor 1875, 64; 
GoiLtk 1974, 58. 

B. Mar. 

RUTAR Anton, msgr., duhovnik, r. 29. maja 1886 
v Drcžnici, u. 3. avg. 1983 v Gor. in pokopan v 
Pevmi. Oče Ivan, kmet, mati Marija Kanalec. 
Osn. š. v Drežnici, gimn. in bogoslovje v Gor. 
Posvečen 25. jul. 1910 v Gor. Kpl. v Tolminu 
(sept. 1911 - nov. 1913), kurat na Bukovem (dec. 
1913 - sept. 1914). Okt. 1914 ga je nadškof Sedej 
poklical v Gor. in ga imenoval za ekonoma v 
bogosl. semenišču, kjer je opravljal to službo 
do 31. maja 1934. Bil je tudi študijski prefekt 
in prof. pastoralke (od 1. okt. 1925 do 31. maja 
1934). Kpl. za Slov. pri Sv. Ignaciju (od 1. okt. 
1925 do' 31. maja 1934). Faš. oblast ga je areti- 
rala in ga obsodila na pet let konfinacije. Po- 
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slali so ga v Montelcone di Spoleto, kjer je 
ostal od 1. jun. 1934 do 29. febr. 1936. Ko sc je 
vrnil, je pomagal kot kpl. pri Sv. Ignaciju (od 
10. mar. 1936 <lo 22. jun. 1938). Po smrti Jožeta 
Abrama je 1. jul. 1938 postal žup. uprav, v Pev- 
mi, 1941 pa župnik. Župnijo je vodil kot žpk 
do 31. okt. 1961, nato je ostal v Pevmi do 21. 
mar. 1971, od tukaj se je preselil v Gor., kjer 
je učakal 97 let. - R. je bil vesten, požrtvovalen 
duhovnik, trden Slovenec, kremenit značaj, mo- 
der in pogumen mož, jasen in nepopustljiv v 
načelih. Presegel je župnijske meje in stopil v 
areno slov. verskega in narod, delovanja na 
Prim. Bil je med vodilnimi člani slov. katol. 
skupine na Goriškem, sodelavec Vir. Sčeka, Eng. 
Besednjaka, Jož. Bitežnika, R. Bednarika, A. 
Vuka in I. Juvančiča. V semenišču se je odli- 
koval v strogi pravičnosti do vseh bogoslovcev, 
ki so prihajali iz štirih škofij: goriške, tržaško- 
koprske, poreško-puljske in krške. To pisano 
družbo mladih fantov Slov., Hrv., Furl, in It. 
je skušal vzgajati v duhu medsebojnega spo- 
štovanja, narod, strpnosti in bratske kršč. lju- 
bezni. Skozi njegove roke je šlo okrog 300 du- 
hovnikov. Vsem je želel biti skrben svetovalec 
in vodnik. Skozi njegove roke pa je šlo tudi 300 
zabojev dragocenih knjig semeniške knjižnice 
in škof. arhiva, ki jih je rešil med prvo svet. 
vojno, ko se je bogosl. semenišče preselilo v 
Stično. Poleg ogromnega dela, ki ga je imel 
zlasti v tem času kot ekonom, je to njegova 
največja zasluga. Po prvi svet. vojni je bil R. 
v ospredju vsega narod., ver. in kult. dela na 
Goriškem. Bil je duhovni svetnik, odb. KTD, 
med ustanovitelji GMD in član njenega nadzor, 
odb., član konzorcija Goriške straže, odb. Aloj- 
zijevišča in Sirotišča, podpreds. katol. Zadružne 
zveze in član odb. Svečenikov sv. Pavla. V ZbsvP 
je 1923 objavil vrsto člankov Centralno bogo- 
slovno semenišče v Gorici. Za Zbornik ob 50- 
letnici GMD je napisal članek Zakaj smo usta- 
novili samostojno GMD (1974). Bil je velik pri- 
jatelj škofa Fogarja in prof. I. Trinka. Po drugi 
svet. vojni sta z inž. Rustjo vplivala na Trinka 
in nekatere beneške duhovnike, da so izdali mo- 
litvenik za Benečane Naše molitve (1951). Prav 
tako je bila njegova pobuda, da je začel izhajati 
Trinkov koledar (1953), ki ga je podpiral do svo- 
je smrti. Trinka je tudi gmotno podpiral, ko je 
živel v pokoju na Trčmunu. Tudi dijakom in 
bogoslovcem je bil velik dobrotnik. 

Prim.: NL 26. maja 1966; Zapuščina dr. R. Klin- 

ca, KatG 27. maja 1976; PDk 30. maja 1976; C. 
Medeot, Lettere da Zaticina, Vocel 29. maja 
1976; 27. jul. 1983; 6. avg. 1983; T. P.(ožar), Msgr. 
A. R., KatG 25. avg. 1983 s si.; Isti, Msgr. A.R., 
KolGMD 1984, 102-04 s si.; Družina ob smrti. 

Jok 

RUTAR Jakob, tigrovec, borec NOBJ, r. 16. maja 
1900 v Cadrgu, u. 22. jun. 1972 v bolnišnici v L). 
Oče Andrej, mati Marija Jug, kmeta. Osn. š. v 
Čadrgu, mlekarski tečaj v Tolm. in Skofji Loki, 
zelo načitan, bil duša prosv. dejavnosti v svoji 
vasi, kot mlekar imel veliko stikov z ljudmi in 
je po prepovedi prosv. društva v čadrgu usta- 
novil in vodil tajno knjižnico in mladinsko druš- 
tvo. Poleti 1926 je osnoval z bratom Antonom v 
Čadrgu tajno ileg. celico in aktivni člani v njej 
so bili brat Matija, bratranca Jože in Miha Ru 
tar, 2efovčeva. Sodelovali so tudi Fr. Kavčič, 
Miha Janež iz Čadrga ter Anton Rutar iz zasel- 
ka Ozidje. R. je mnogim v vasi delil ileg. tisk, 
da je vplival na vso vas. Po aretaciji brata An- 
tona apr. 1930 je prevzel zveze s TIGR-om v 
Tolm., Kobaridu, Gor. in v Jsli ter se sestajal 
na plan. Govnjač in pod Kukom z voditelji 
TIGR-a D. Zelenom, Alb. Rejcem, T. Černačem, 
Jus. Godničem in z več drugimi, ki so prinašali 
liter. Vsi so prihajali z Jesenic. Z R. so sodelo- 
vali Jer. Luznik, kurir za Jslo, in T. Leban iz 
Zabč pri Tolm., brata Sr. in Jože Sorli iz Tolm., 
Fr. Savli iz Zatolm., Miha Fortunat iz Volč, Lojze 
Savli iz Ušnika, Janko Manfreda iz Kobarida, 
Iv. Leban, Alb. Valentinčič in dr. Jos. Potrata 
v Gorici. R. jim je dajal liter., ki jo je prina- 
šal s planine Govnjač, ter sam in z njimi zbiral 
podatke o faš. nasiljih in druge, ki jih je od- 
dajal na omenjenih sestankih. Na planino Gov- 
njač so člani celice v Čadrgu nesli tudi pisalni 
stroj in ciklostil, ki ju je skrival na domu Tone 
Rutar do aretacije. Večkrat so nesli na Govnjač 
ekrazit, ki sta ga R. in njegov brat prinašala iz 
Volč od Mihe Fortunata. Tigrovci so v Jsli upo- 
rabljali ekrazit za izdelavo peklenskih strojev, 
ki so jih nosili na Prim. R. je ponoči sprejemal 
v Tolm. slov. in it. antifašiste na begu iz Gor., 
Trsta in drugih it. mest. S pomočjo drugih čla- 
nov čadrške celice jih je vodil v Čadrg, jih skri- 
val, ker so faš. stalno patruljirali po vasi, nato 
jih je s člani celice varno vodil preko drž. meje, 
večkrat tudi v visokem snegu in hudih snežnih 
zametih. Tako je v snežnem viharju vodil dr. 
Jos. Potrato čez visoke peči v Jslo. R. je v svoji 
vasi Čadrg vplival na šolsko mladino, da je boj- 
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kotirala pouk v šoli, in učenci so it. učiteljici 
vračali uniforme balille, a ponoči so tigrove) 
strašili učiteljico, da je bila v vasi brez vpliva. 
R. je faš. policija aretirala doma v Čadrgu, ker 
je bilo njegovo ime omenjeno v zaplenjenem 
Pismu, ki ga je Janko Leban iz Volč poslal iz 
konfinacije Janku Bukovcu, Krncovemu iz Volč. 
Aretirana sta bila že J. Bukovec in Jože Valen- 
tinčič s Kozaršč. Brat Matija je v temi po bliž- 
njici iz Cadrga prehitel Jakobova spremljevalca, 
pripravil zasedo pod Dantejevo jamo in s kam- 
nom v vsaki roki pobil na tla policista, ta sta 
se v hipu pobrala, nastalo je prerivanje in poli- 
cista sta vsa zmedena streljala in nato zbežala 
proti Tolminu. R. in njegov brat sta še isto noč 
Pobegnila v Jslo. Naslednje dni so faš., policija 
in vojaštvo preplavili Čadrg, preiskali okoliške 
gozdove, vasi, senike po senožetih, hiše družin 
z imenom Rutar v Čadrgu, Zalazu in na Ozidju 
ter aretirali več oseb v Čadrgu R. je po begu 
5. dec. 1934 dalje sodeloval v TIGR-u in nekaj- 
krat prišel v sestavu oborožene trojke v Čadrg. 
R. in brat Matija sta se 1941 pridružila OF. Za- 
radi izdaje ju je iskala Gestapo, prijela bolnega 
Matijo v postelji in ga po mučenju v begunj- 
skih zaporih internirala v koncentr. taborišču 
Dachau. R. je ušel k part, in prišel z Gorenjske- 
ga na Prim., kjer je ostal v NOV do osvobo- 
ditve. Po vojni je bil zaposlen v Tolminu pri za- 
drugi. Bolehal je več let in podlegel zavratni 
bolezni. 

Prim.. Osebni arhiv; Mira Rutar, Jakob Rutar, 
PrimN 14. jul. 1972; T. Rutar, Aktivna četvorica 
organ. TIGR v Čadrgu je vznemirjala s svojim 
delom fašistično oblast, PDk 23. sept. 1979 s si.; 
A Po^on-Ogarev, J. Rutar iz Čadrga eden izmed 
tigrovcev, PDk 21. dec. 1971; T. Rutar, Kratek 
Picgled delovanja ileg. organ. TIGR na Tolmin- 
skem 1P27-1940, TolmZb 1975. 

Rut. 

RUTAR Karel, zdravnik, r. 9. jul. 1905 v Gor., u. 
22. sept. 1977 prav tam. Oče Matija, sodnik, mati 
Ernesta Cotič. Osn. š. in gimn. je obiskoval v 
Gor. Medicino je študiral v Turinu in Padovi, 
kjer je promoviral 1930. Prakticiral je nekaj 
časa na Dunaju, nato je bil med 1936 in 1944 
zdravnik v bolnišnici usmiljenih bratov v Gor. 
Med vojno se je vključil v OF in zdravil part, 
•n aktiviste na področju spodnje Vipavske doli- 
ne in Brd. Avg. 1944 je odšel v part, in bil ime- 
novan za sanitetnega referenta kobariškega voj- 
nega področja. Dec. 1944 je prevzel pokretno bol- 
nišnico 30. divizije. Takoj po vojni se je vrnil 

v Gor. in bil 12. maja 1945 izvoljen za preds. 
Mestnega izvršnega odb. za Gor., ki so ga se- 
stavljali zastopniki Slov. in It. Odb. naj bi do 
prvih rednih volitev kot občinski odb. izvajal 
oblastne funkcije v Gor. To začasno mestno upra- 
vo v Gor. je ukinila ZVU. R. je kasneje oprav- 
ljal splošno prakso v Šempetru pri Gor., nato 
v Gor., kjer je imel svojo ambulanto na Trav- 
niku. Nazadnje je bil obč. in š. zdravnik v Ste- 
verjanu. - Njegov brat ekonomist in pravnik 
dr. Rudi (1903-74) je po drugi svet. vojni deloval 
zlasti na jsl. delu Goriške v gor. okraju ter v 
občini Nova Gor. kot strokovnjak za gosp. vpra- 
šanja. 

Ft itn.: PrimSrcč 1977, št. 3, 46-47; PDk 24. sept. 
1977; Delo 5. okt. 1977; PrimN 7. okt. 1977; 
GorZb I, 131; J. Beltram, Tukaj je Jugoslavija, 
Kopt r 1983, 14, 28, 34. 

B. Mar. 

RUTAR Ludvik, prosvetni delavec, r. 21. avg. 1905 
na Grahovem ob Baci, u. 1. okt. 1986 v Lescah 
pri Bledu. Oče Anton, kmetovalec, trgovec in 
gostilničar, mati Marija Pipan, gospodinja, oba 
doma z Ljubinja. Osn. š. je obiskoval v rojstni 
vasi, po vojni je šel na pripravnico v Tolmin in 
tam 1920-24 dovršil slov. učiteljišče, učit. maturo 
pa je 1924 moral opraviti v Vidmu v it. 1924-25 
je učiteljeval v Lcpeni in krajši čas še v Kredu 
pri Kobaridu; od avg. 1925 do jun. 1926 je slu- 
žil vojaški rok, najprej v šoli za rezerv, oficirje 
v Turinu, v četi pa že v Pulju, Vidmu in Koba- 
ridu. Po končani vojaščini je bil 1. febr. 1927 
nameščen kot učitelj na Reki pri Cerknem, a 
kmalu odpuščen, ker je odklonil vpis v faš. 
učit. organizacijo (ANIF). Ostal je brez zaposli- 
tve doma, kjer so ga faš. in karabinjerji hoteli 
onemogočiti; pripravili so mu nevzdržno vzdušje, 
zvrstile so se intrige in ovadbe proti njemu, 
najbolj jih je bodel njegov čin rezervnega pod- 
poročnika. Trikrat je moral na zaslišanje pred 
vojaško komisijo v Gor., ki je obravnavala prvič 
5, drugič 8, tretjič 14 ovadb proti njemu. Gro- 
zil mu je policijski pregon, zato je 28. jun. 1928 
emigriral v Jslo, kjer je zaprosil za učiteljsko 
službo in jo dočakal komaj 2. jan. 1930. V stiski 
je za samo hrano in stanovanje sprejel službo 
pri lesnem trg. na Dovjem; od začetka jul. 1929 
je delal pri lj. gradbenem podjetju Probuda kot 
delovodja pri cestnih delih Dovje-Hrušica; v za- 
četku jan. 1930 je komaj dobil službo kontrak. 
učit. v Zabukovju nad Sevnico, razpotegnjeni 
hribovski vasi, oddaljeni 16 km od Sevnice. Tu 
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je poučeval nad tri leta, v tem času je na lj. 
učiteljišču opravil dopolnil, izpit k it. maturi in 
strok, izpit. V apr. 1933 je bil premeščen na osn. 
š. v Lesce. Z 2eno Pavlo, roj. v Cerknem kot 
deseti in hkrati najmlajši otrok v ugledni Stu- 
cinovi družini, sta v Lescah zasnovala družino, 
kasneje si postavila tudi dom. - Razen v ožjem 
šol. delu je R. v Lescah deloval v ljudski pro- 
sveti kot igralec, režiser, član orkestra, pevo- 
vodja otroškega in mladinskega zbora, posebno 
aktiven je bil pri Sokolu. Ob hitlerjevskem na- 
padu na Jslo je od 7. do 12. apr. 1941 šel s So- 
ško legijo do Karlovca, kjer se je pohod končal, 
ker so ustaši onemogočili že prvemu transportu 
legionarjev pot po Hrvatski. Vrnil se je v Lesce 
k družini, kjer ga je 7. maja gestapo aretiral, 
mesec dni je bil zaprt v Begunjah, nato v Ško- 
fovih zavodih v Šentvidu nad Lj., 7. jul. so njega 
in družino izgnali v Srbijo, v Smederovsko Pa- 
lanko. Tu so preživljali težka leta. Smeđ. Palan- 
ka je bila osvobojena 15. okt. 1944. R. je bila 
poverjena uprava večjega skladišča poljskih pri- 
delkov (za vojsko). Po vojni se je družina vrnila 
v Lesce in R. se je spet spoprijel s šol. delom 
in bil tudi zunaj šole vsestransko angažiran. - 
Glavni odbor OF je pozval učiteljstvo na Prim., 
tako v cono B kot v cono A. R. se je takoj javil 
in že 10. okt. 1945 prevzel upraviteljske posle 
na osn. š. v Tolminu (v coni B). Kot vodja ne- 
kakšne osrednje osn. š. v okraju je mnogo pri- 
pomogel, da so po več kot dveh desetletjih zno- 
va zaživele slov. šole na Tolminskem. Deloval 
je tudi zunaj šole, delo se je takrat še bolj pre- 
pletalo, delovna področja prekrivala: režiral je 
igre s šol. mladino, organiziral predavanja in 
predaval, osnoval Zvezo šol. zadrug, sodeloval pri 
sindikatu in drugih družbenih organizacijah, bil 
vodja obrtne nadaljevalne šole za učence v go- 
spodarstvu, sodeloval pri jezikovnih in drugih 
tečajih in seminarjih, velik je bil njegov delež 
pomoči pri šol. razstavi v okviru Razstave dela 
v Tolminu ob koncu poletja 1947. Njegovo Ijud- 
skoprosv. delo je segalo v sosednje vasi, na skrbi 
je imel zlasti rodno Grahovo, kjer je režiral več 
iger. V Baski grapi so takrat snemali film Na 
svoji zemlji, enega izmed vaških očancev v sku- 
pini je v filmu predstavil prav R. Po priključitvi 
Prim. Jsli se je R. vrnil iz Tolmina k družini v 
Lesce, kjer je nadaljeval delo v šoli in ljudski 
prosveti. 1952 je bil imenovan za upravitelja šo- 
le in jo vodil do upokojitve 1965. Za svoje plod- 
no delovanje je prejel razna priznanja, med dru- 

gimi: srebrno značko Zveze Svobod, srebrno 
značko Plan. zveze, Red dela III. stopnje. Po 
upokojitvi je bil šest let preds. DU Lesce, orga- 
niziral je izlete upokojencev po Sji, Jsli in v 
tujino. 

Piiw.:   Osebni   podatki;   Odsek   za  zgod.   pri 
NŠKT, biografski podatki. 

M. Pah. 

RUTAR Marija, učiteljica in muzejska delavka 
(etnografinja), r. 11. dec. 1903 v Tolminu, u. 13. 
dec. 1979 v Sežani (bolnišnica), pokopana v Tol- 
minu. Oče Ivan, kolar, mati Viktorija Perat, go- 
spodinja. Bila je prvorojenka od osmih otrok 
(4 bratje, 4 sestre), od katerih se jih je šest iz- 
šolalo za učitelja. Pet razr. osn. š. je dokončala 
v Tolminu; očeta so 1914 poklicali k vojakom, 
številna družina pa se je morala 1915 umakniti 
pred soško fronto. Prvo begunsko zatočišče jim 
je bilo Primskovo pri Kranju, zadnji dve leti so 
preživeli v Višnji Gori, v Tolmin pa so se vrnili 
1919. Po pripravnici se je 1920 vpisala na novo- 
ustanovljeno tolm. učiteljišče in ga dovršila 1924; 
maturo je morala opravljati že v it. v Vidmu, 
usposobljenostni izpit pa v Trstu 1925. Najprej 
je službovala v Starem selu in še isto leto (1925) 
v Jaznah, od 1926 do 1930 pa v Otaležu. Faš. ob- 
last ji je delala razne težave, ker je poznala 
njeno narodno prcbujevalno delovanje, sumljiva 
pa ji je bila tudi kot svakinja znanega tigrovca 
Slavka Bovka, ki je bil poročen s sestro Milko. 
1930 so jo premestili na samotno š. z veliko 
otrok v Trìvio di Ripatransone v Markah, 1935 
je dobila boljše mesto v Sierra S. Quirico, na- 
slednje leto pa se je nekoliko približala domu, 
ko je dobila službo na Padovanskom (najprej 
Casale di Spodosia, nato S. Giorgio delle Per- 
tiche). 1944 se je vrnila v Tolmin in bila brez 
službe do 15. maja 1945, ko so jo imenovali za 
učiteljico na osn. š. v Tolminu. Poučevala je ne- 
kaj tudi v pripr. tečaju za učiteljišče, v letih 
1946-48 je prostovoljno vodila tolm. knjižnico, 
nekaj časa je poučevala računstvo in slov. tudi 
na obrtni vajenski š., mnogo skrbi je posvetila 
hospitacijskim uram za učiteljiščnike in »vzor- 
nim uram« za učitelje. Dve loti je bila tajnica 
sindikata prosv. del. v Tolminu, delala je tudi 
v zgod. sekciji pri Zvezi borcev, pri Rdečem 
križu pa je sodelovala že vse od 1944. Od 1948 
do 1950 je poučevala na Ljubinju, kasneje pa do 
upokojitve 1957 ponovno v Tolminu. - Njeno živ- 
ljenje in delo se kažeta v dveh obdobjih — prvo 
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je učiteljsko oz. vzgojno, drugo pa muzejsko-na- 
rodopisno in širše kulturniško. V petdesetih le- 
tih se obe dejavnosti tudi prepletata, sploh pa 
je videti, Jcot bi se R. že v mladih letih pri- 
pravljala na posebno nalogo obujevalca in va- 
ruha tolminske starožitnosti. (Veliko je brala in 
si zapisovala ljudsko blago, o počitnicah pa se 
je shajala na tajnih sestankih in zborovanjih 
Prim, učiteljev in dijakov, ki sta jim v začetku 
večkrat predavala Ciril Drekonja in Metod Pc- 
ternelj; zaradi vsega tega so jo oblasti nadzo- 
rovale.) Od 1950 do 1954 je bila preds. priprav- 
ljalnega odb. Muzeja za Tolminsko, katerega pr- 
vi oddelok (NOB) je bil odprt 22. jul. 1951. Mu- 
zejski odbor je pod njenim vodstvom izvedel tu- 
di mnoge druge kult. akcije, tako npr. odkritja 
spominskih plošč in spomenikov zaslužnim tolm. 
rojakom S. Rutarju, H. Volariču, S. Žagarju, C. 
Drekonji, J. Kendi in postavitev Gregorčičeve spo- 
minske sobe na Vršnem 1951. Četudi ni imela 
Predpisane strok, etnološke izobrazbe, se je R. 
usposobila za domiselnega in ustvarjalnega de- 
lavca na tem področju. Intenzivno (tudi če ni 
bila ves čas honorarno vezana na delo v muzeju) 
jo zbirala etnografske predmete. Tolminski etno- 
grafski oddelek, ki je bil odprt 21. maja 1955, je 
Predvsem njeno delo in predstavlja tudi v vse- 
slov. okviru eno najbogatejših in najzanimivej- 
ših tovrstnih zbirk. 1958 je bil Tolminski muzej 
Priključen GorMuz v N. Gor. kot temeljna mu- 
zejsika zbirka, R. pa jo je kot honorarna usluž- 
benka še naprej vodila dobrih dvajset let. Veli- 
ko zaslug ima R. tudi za Trentarsko muzejsko 
zbirko. Ko so ob 150-letnici slov. muzejstva (1971) 
Uvedli Valvasorjeve nagrade, je bila med prvimi 
nagrajenci skupaj z Jarcem, Kastelicem, Kržiš- 
nikom, Malom, Ostankom in Teplyjem tudi R. 
Dobila je naziv muzejskega svetnika in kmalu je 
Prejela tudi najvišja občinska priznanja. - R. je 
"ila med pobudniki za ponatis Rutarjeve Zdo- 
dovine Tolminskega, ki je izšla v faksimil, izdaji 
"72, dn za postavitev spomenika S. Rutarju v 
Tolminu, kar je bilo uresničeno 1976 (odkrila 
Ga je prav R.). Ob njeni 70-letnici so jo številni 
Jubilejni spisi prikazali kot starosto prim, mu- 
zealcev in pomembno tolminsko kulturno delav- 
ko- Tesno je sodelovala tudi s Klubom starih 
Soriškem študentov, ki je od 1964 naprej začel 
Postavljati spominska znamenja javnim dclav- 
cwn na vsem ozemlju nekdanje Goriške. Na 
Svojih delovnih pohodih po Tolminski, vse od 
Šentviške Gore do Breginja in Trente, ni zbirala 

le etnografskih in drugih predmetov za zbirke, 
temveč si je tudi vestno zapisovala razne pripo- 
vedi starejših ljudi, opise domačih del in prazni- 
kov, ljudska rekla in mnoge krajevne posebno- 
sti bodisi v hrani bodisi v oblačenju ali nasploh 
v načinu življenja in njegovega dojemanja. To 
etnografsko gradivo, četudi še neurejeno, je na- 
raslo na več zvezkov »terenskih zapiskov«, ki jih 
hrani tolminska muzejska zbirka. Svoja etnograf- 
ska spoznanja in kulturno zgodovinska pričeva- 
nja je posredovala javnosti z objavljanjem v 
zbornikih, koledarjih in časopisju. V prijetni, 
skoraj liter, obliki je 23 let v tiskani besedi 
predstavljala svojo ljubljeno Tolminsko in svoje 
pristne ljudi. Od 1956 do 1979 je objavila nad 
40 enot, med njimi Kulturno Uvijanje v Tolminu 
od 1848 do druge svetovne vojne (TolmZb 1956, 
55-63); Izumrle domače dejavnosti na Tolmin- 
skem (JKol 1970, 137-44); Običaji na Tolminskem 
(Sreč 1970, 23/24, 3741); Plavljcnje lesa po Tol- 
minki in Godici (Sreč 1972, 35/36, 44-49); lenito- 
vanje na Tolminskem (JKol 1972, 245-52); Nekaj 
o   nekdanjem   prometu   na   Tolminskem   (JKol 
1974, 171-82);   Zadnji   tolminski   kolar   (TolmZb 
1975, 305-14); Mejnika iivljenja (GorLtk 3/1979, 
248-54); Ljudska prehrana na Tolminskem (Gor- 
Ltk 6/1979, 47-58); njen zadnji prispevek, črtica 
Sreča, je izšel postumno (PDk 30. dec. 1979). 
Razen v že navedeno periodiko je pisala še v 
Kron, Glasnik SED, PV in Glasilo tolminskih 
župnij. Njeno bdbliogr. je objavil N. Križnar v 
Glasniku SED (20/1980, 25-27) in v GorLtk (7/1980, 
287-88). - R. je bila čustveno navezana na svojo 
rodno deželo, kar jo je gnalo v pripovedovanje 
in izpovedovanje, hkrati pa je bila duhovno moč- 
na osebnost, ki je v čestokrat zamejenih in ne- 
ugodnih razmerah znala razviti svoje talente ter 
se povzpeti do širših kult. obzorij. Vse sposob- 
nosti je v zadnjih treh desetletjih življenja z 
uspehom posvetila domači tolminski deželi, ki 
ima tako tudi po njeni zaslugi ohranjeno bo- 
gato pričevanje o nekdanjem življenju. Kot uči- 
teljica po strok, izobrazbi je opravila pomemb- 
no delo za slov. etnografijo. V veži tolm. mu- 
zejske zbirke so za slov. kult. praznik 1984 od- 
krili spominsko ploščo z besedilom: Tu je dolga 
leta delala Marija Rutar (1903-1979), najzasluž- 
nejša soustvarjalka tega muzeja. Postavili so- 
delavci 1984. 

Prim.: Osebni podatki; T. Pavšič (Bilten odb. 
za postavitev šole-spomenika NOB Cerkno 3. jul. 
1970, 12-20; PrimN 22. okt. 1971; 21. dec. 1978; 21. 
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dec. 1979; Delo 8. dec. 1973; PDk 16. dec. 1979; 
PrimSreč 1980, 17/18, 314); B. Marušdč (PDk 9. 
dec. 1973; Delo 21. dec. 1979); N. Križnar (PrimN 
14. dec. 1973; Glasnik SED 20, 1980, 25-27; GorLtk 
7/1980, 285-88); M. Vuk (NL 10. jan. 1980); L. Sorli 
(KatG 20. dec. 1979); V. Cuder (PrimN 17. febr. 
1984). 

Pšč. 

RUTAR Matevž, tigrovec, borec NOBJ, r. 18. sept. 
1904 v Zagorju pri Pivki. Oče Jurij, gozdni čuvaj, 
narodno zaveden, prijatelj očeta Viktorja Bob- 
ka, ki je bil ustreljen 15. dec. 1941 na Opčinah, 
mati Marija Marinčič. R. je bil izučen čevljar, 
a zaradi gosp. krize in zapostavljanja Slov. pod 
faš. režimom ni mogel urediti lastne čevljarske 
delavnice, zato je moral iskati le priložnostno 
zaposlitev; le eno leto je bil stalno zaposlen pri 
lesnem podjetju Al. Urbančiča na Baču. R. je 
začel delati v ileg. organ. TIGR že 1926 in z njim 
Loj. Valenčič z Bača, ustreljen na Bazovici 6. 
sept. 1930, Jož. in Jak. Vadnjal, Fr. Česnik iz Za- 
gorja, Jan. Penko iz Koč, Gašp. Slavec in Tom. 
Smrdel iz Selc, Fr. Kruh iz Šembij, Jos. Kukec 
iz Postojne idr. R. je sodeloval v TIGR-u do 
1940, ko je bil mobiliziran z gasilci v vojsko. Bil 
je koordinator dejavnosti TIGR-a, sprejemal od 
oboroženih trojk (D. Zelen, T. Černač, Jos. Ku- 
kec, Fr. Fortunat, Just Godnič, Ferdo Kravanja 
in še nekateri) ileg. antifaš. tisk in orožje, ki so 
g? ponoči iz Jsle prinašale na določena mesta 
v bližini vasi Bač, Palčje, Trnje, Koritnica, Voice. 
Vodil je sestanke z vodji tajnih celic po vaseh 
na področju med Postojno in Brkini, skrbel za 
redno razdeljevanje liter, celicam in jo tudi sam 
nosil celicam v Trnje, Košano, Staro Sušico, Ilir. 
Bistrico, Topolcc, Knežak, Bač, Pivko idr. S Fr 
Cesnikom iz Zagorja je pomagal Ant. Oblaku, 
strojniku pri podjetju Urbančič, izdelovati pe- 
klenske stroje, ki so jih bazoviški junaki polo 
žili 5. jan. 1930 na svetilnik Zmage in 10. febr. 
1930 v ured. faš. dnevnika II Popolo di Trieste 
Sodeloval je z obtoženci prvega in drugega trž 
procesa, zlasti z Vek. Spangerjem, obsojen 5, 
sept. 1930 na 30 let zapora, in V. Bobkom iz Ilir. 
Bistrice, ustreljen na Opčinah 15. dec. 1941. R, 
so faš. oblasti kot prostovoljca domačega ga- 
silskega društva mobilizirale na Reko, nato pre- 
mestile na Sicilijo, po enem letu 23. mar. 1941 
spet na Reko, maja 1941 na Sušak, kjer se je 
povezal z OF, zbiral denar in drug material 
za part., s tovariši gasilci izvedel mnogo sabo- 
taž, uničevali voj. material, zlasti ga mnogo zme- 
tali v morje in sabotirali gašenje part, požigov 

ipd. Ponovno je bil prestavljen v Genovo zaradi 
gašenja požarov in reševanja ljudi izpod ruševin 
po bombardiranjih. Po padcu faš. in kapitulaciji 
It. se je takoj vrnil iz Genove domov in se 
vključil v NOVJ ter bil kot dober poznavalec 
terena dodeljen organiziranju brkinske brigade 
na Mašunu. Po part, umiku zaradi premočnega 
nem. napada na področje Mašuna se je vrnil v 
Zagorje in opravljal naloge in dolžnosti terenca 
na področju Pivke do 25. jan. 1944, ko ga je 
Gestapo aretirala in ga po pretepanju po zapo- 
rih internirala v Nemčijo. - Po osvoboditvi se 
je vrnil iz internacije in se najprej zaposlil pri 
Gozdnem gospodarstvu Postojna, nato pri lesnem 
podjetju Javor v Pivki, kjer je bil imenovan za 
dir. Tozd Javor-Bač, slednjič je kot dir. vodil 
tovarno stolov na Baču do upokojitve 1959. Po 
upokojitvi se je oženil in živi na Baču. 

Prim.: Osebni arhiv; Bistriški zapisi  1984, št. 
2, 85. 

Rut. 

RUTAR Simon, zgodovinar, zemljepisec, arheo- 
log, r. 12. okt. 1851 v Krnu (rojstna hiša »pri 
Ivančevih« ne stoji več, v novo hišo »pri Mohu« 
se je R-jeva družina preselila, ko je bil star dve 
leti), u. 3. maja 1903 v Lj., pokopan na Navju. 
Oče Janez, kmet, mati Marija Pušnar. Simon je 
bil najstarejši med devetimi otroki. Prvo vzgojo 
sta mu dala mati in domači župnik. Potem je 
cdšel osemletnik k stricu Lovrencu R. (1821-94), 
ki je bil duhovnik v Ravnici pri Grgarju. Pri 
njem se je eno leto privatno učil, nato je šolanje 
nadaljeval na normalki (1859-64) v Gor. Gimn. v 
Gor. je obiskoval 1864-72 (maturiral je kot od- 
ličnjak). Svoje življenje v višjih razr. gimn. in 
prvo poldrugo leto študija na U v Gradcu je 
popisal v Dnevniku (od 1. jun. 1869 dalje do kon- 
ca 1874). Po gimn. je odslužil enoletni prostovolj- 
ni vojaški rok v Trstu, jeseni 1873 pa je pričel 
študirati; poslušal je predavanja iz zgod., zemlj., 
zgod. pomožnih ved ter iz klas., nem. dn slovan- 
ske filol. in filoz. Zgod. in domoznanstvo sta ga 
zanimala že v gimn. letih; že 1870 je zbiral gra- 
divo za opis tolminskega glavarstva. Zelja staršev 
in sorodnikov je bila, da bi postal duhovnik: 
želje jim ni izpolnil, njegova odločitev za posvet- 
ni poklic ni naletela na razumevanje. V Gradcu 
se je spočetka težko prebijal, kasneje je dobil 
štipendijo. Njegovi učitelji na U so bili: zgod. 
J. Weiss in F. Krones, geograf A. Wolf, slavist 
G. Krek. 3. jul. 1877 je opravil prof. izpit iz zgod. 
in zemlj. kot glavnih predmetov ter nem. kot 



255 RUTAR 

stranskega za š. z nem. in slov. učnim jezikom, 
16. dec. 1879 pa še za š. s srbohrv. učnim jezikom. 
V Gradcu se je udeleževal študentovskega življe- 
nja in bil med ustanovitelji društva Triglav, go- 
voril je na Prešernovi slavnosti v Gradcu (8. dec. 
1876). Med študijem pa je tudi začel objavljati 
strok, spise (v slov. tisku se je sicer oglašal z 
dopisi iz Gor. še kot dijak, npr. SN 28. dec. 
1871) in prvi članek je Topografija goriške deiele 
la časa Rimljanov (Soča 1874, št. 36-38); le malo 
Pred tem je izšla njegova povest Miramar (Zora 
1874, št. 7-13). V šol. letu 1877/78 je prišel za 
suplenta na gor. gimn. 8. jul. 1878 je bil mobi- 
liziran ob avstr. okupaciji Bosne in Hercego- 
vine. R-jevc biografije ne vedo povedati nič o 
njegovem življenju med poletjem 1878 in jesenjo 
naslednjega leta, ko se je pojavil v Gradcu, kjer 
se je pripravljal za prof. izpit z očitnim name- 
nom, da se zaposli na eni hrv. gimn. 20. jan. 
1880 je bil nameščen kot redni gimn. prof. na 
8imn. v Kotoru. Po poldrugem letu je bil pre- 
meščen v Split (12. jul. 1881), kjer je služboval 
na gimn. do konca jan. 1889. V Splitu je deloval 
kot š. nadzornik, imenovan pa je bil tudi za asi- 
stenta v splitskem arheol. muzeju in za konser- 
vatorja 3. sekcije. Iz Splita si je želel v domače 
kiaje. Tako je stopil v 2. polletju š. leta 1888/89 
na izpraznjeno mesto prof. za zgod. in zemlj. 
na lj. realki. Ko je bila v Lj. ustanovljena 2. 
drž. gimn., je bil prestavljen na ta zavod in na 
njem učil od jeseni 1890 do smrti. 21. jun. 1889 
6a je dunajska Centralna komisija za prouče- 
vanje in ohranjevanje spomenikov imenovala za 
konservatorja 1. sekcije na Kranjskem. Spomla- 
di 1893 je bil na študijskem dopustu, potoval je 
Po It., Grčiji in Turčiji (Carigrad, Troja). V tu- 
jino je prvič potoval 1874, in sicer v Videm in 
čedad; v Čedadu je 1899 prisostvoval mednar. 
kongresu o P. Diakonu. Sicer pa je veliko poto- 
val po slov. ozemlju. Sredi 1897 je pričel bole- 
hati ter bil v š. letu 1897/98 na bolezenskem do- 
pustu. Vrnil se je nato za tri leta v š., v š. letu 
1902/03 je imel ponovno bolezenski dopust. To- 
da še pred njegovim iztekom je v noči od 3. na 
4- maj 1903 tragično umrl, ko mu je sveča vnela 
obleko in je zaradi opeklin dočakal smrt med 
dvojnimi vrati sobe, v kateri je prebival. Živel 
• namreč sam in osamljen. Na njegovo vedenje 
•Ie gotovo na svoj način vplivalo ljubezensko ra- 
zaranje, ko se mu je izneverila zaročenka i? 
Znane tolminske družine Premerstcin (hčerka no- 
tarja Janeza in kasnejša soproga sodnega svet- 

nika Mihe Gabrijevčiča). - V R-jcvem mnogo- 
stranskem raziskovalnem zanimanju zavzema pr- 
vo mesto zgod. Sodil je med tisto vrsto slov. 
zgod., ki so utemeljevali slov. zgod. vedo (F. 
Sukljc, A. Kasprct, J. Apih, F. Kos). Med njimi 
je R. kazal več posebnosti, predvsem je med 
Fvojimi vrstniki prvi začel z znanstvenim delom. 
»3egal je v zelo različne smeri od arheol. m 
zgod. vseh obdobij preko geografije do narodo- 
pisnega zbiranja, združeval z včasih zelo ostrim 
poudarjanjem zahteve po skupni obravnavi vse 
slov. zgod., vendarle tudi posebno zanimanje za 
slov. primorske dežele, ki jim je posvetil zlasti 
v zadnjem desetletju svojega življenja tudi naj- 
več svojega dela« (B. Grafenaucr). Njegova bi- 
bliografija je obsežna in ima do 1903 kar 333 
enot, od tega je 17 samostojnih tiskov (knjige, 
posebni odtisi). Prve R-jeve objave so posvečene 
zgod., zlasti sred. veku. Objavljal je najprej v 
Soči, nato v LZ, v LSM, v MMK itd. Zgod. raz- 
prave govore predvsem o slov. zgod., toda ko je 
živel v Boki Kotorski, ga je prevzemala tudi 
tamkajšnja krajevna preteklost (2 objavi v Iz- 
vestjih gimn. v Kotoru 1880, 1881), prav tako 
tudi Splita in Dalmacije (objave v glasilu split- 
skega arheol. muzeja Bullettino di archeologia e 
storia dalmata). Čeravno ga je že od mladih nog 
zanimala krajevna tolminska preteklost, je ven- 
dar kasneje obravnaval celotno slov. ozemlje. To 
so pokazale že njegove prve razprave: Razmere 
med Slovenci in Langobardi (Soča 1875, št. 7-16); 
Kakšno valnost ima »Jordanis« za slov. zgodo- 
vinopisje? (LMS 1880, 57-97); Jedinstvo slov. de- 
tel od VII. do XIII. stol. (LZ 1882, št. 1-6) itd. 
Svoje posebno zanimanje do rodnih krajev je 
seveda pokazal v Zgodovini Tolminskega (Go- 
rica 1882); knjiga je nastajala že od gimn. časov, 
btsedilo pa je bilo petkrat predelano. R-jev 
prvenec ni izrazito zgod., saj vsebuje tudi zemlj. 
in statistični del, vendar velja »ne glede na nova 
spoznanja o zgodovini dežele, ki jo obravnava 
[...] pri nas za prvo temeljno monografijo o 
ožji pokrajini v našem zgodovinopisju« (B. Gra- 
fenaucr). Še isto leto je izdal učbenik Domo- 
znanstvo pokneiene grofije Goriške in Gradiščan- 
ske za meščanske šole in učiteljišča. K tej pro- 
blematiki se je vrnil desetletje kasneje, ko je za 
načrt SM Slov. zemlja pripravil naslednje popise 
slov. dežel: Pokneiena grofija Goriška in Gradi- 
ščanska v dveh snopičih (Lj. 1892, 1893); izmed 
teh obravnava prvi zemlj., statistične in kult. 
razmere,  drugi  pa je  namenjen  zgod.;  Samo- 
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svoje mesto Trst in mejna grofija Istra (Lj. 
1896, 1897, v dveh snopičih z zaporedno pagina- 
cijo), in Beneška Slovenija. Prirodoznanski in 
zgod. opis (Lj. 1899). Vse tri R-jeve knjige so 
izrazita strok, dela, mnogo manj izvirna sicer 
kot knjiga o Tolminski, ker so kompilacije. R. 
želi bralca seznaniti s preteklostjo in stanjem v 
deželah na zahodu slov. etničnega ozemlja, prav 
zato tudi vsebujejo močne poudarke ohranjeva- 
nja in vzbujanja narodne zavesti. Ta vidik je 
bil v R-jevem delu in pogostokrat je v svojih 
obravnavah polemiziral z it. in nem. zgodovino- 
pisjem, ki je delovalo nacionalistično v odnosu 
do Slov. in njihove zgod. 1896 je izšel v Gor. iz- 
bor njegovih že objavljenih člankov v Zgodovin- 
ske črtice iz pokneicne grofije goriške in gradi- 
ščanske. - Vzporedno s pisanjem knjig je seveda 
potekalo tudi objavljanje razprav za periodične 
izdaje. Poleg tega je pripravljal objave zgod. vi- 
rov, pisal knjižna poročila (ocene) in bil eden 
vodilnih slov. zgod. tistega časa. - Druga temelj- 
na sestavina R-jevega raziskovalnega delovanja 
je arheologija; bil je prvi na Slov., ki je siste- 
matično poročal o arheol. najdiščih (najdbah), 
opazoval in raziskoval teren, zlasti kot konser- 
vator Centralne dunajske komisije. Neposredno 
se je s slarinoslovjem seznanjal v splitkem ar- 
heol. muzeju, kjer je delal najprej volontersko, 
od maja 1886 pa je bil uradno imenovan za asi- 
stenta ravn. Franeta Bulica. Naslednje leto je 
bil R. celo imenovan za njegovega namestnika. 
Iz tega obdobja je nekaj njegovih objav o dal- 
matinskih starinah. Pripravil je tudi besedilo, 
s katerim je sodeloval pri vodniku Vodja po 
Spljetu i Solinu (Zadar 1894; tudi v it.), katerega 
soavtorja sta Luka Jclič in Frane Bulić. Po po- 
vratku v Lj. se je njegovo delo na področju 
slov. arheol. še povečalo; izmed objav omenimo 
delo Römische Strassen und Befestigungen in 
Krain (Wien 1899), ki ga je spisal skupaj z Anto- 
nom Premcrsteinom. - R. je objavil tudi več 
zemlj. razprav, bile pa so naravnane bolj po- 
ljudno. Zemlj. elemente imajo tudi njegovi poto- 
pisi. 1896 je izdal š. učbenik Zemljepis za spod- 
nje in srednje razrede avstr. sred. šol, vendar 
ga ministrstvo ni hotelo potrditi, ker je R. ra- 
bil fonetično pisavo za krajevna imena. Drugo 
izdajo učbenika (1899) je priredil V. Bežek, a ni 
navedel R-jevega imena. Podobno se je primerilo 
R. pri slov. izdaji Haardtovega zemljepisnega 
atlasa za slov. ljudske š. in Haardtovega sten- 
skega zemljevida avstro-ogrske monarhije.  Ker 

ni hotel spremeniti fonetične pisave krajevnih 
imen, sta bili obe deli natisnjeni v poskusni 
obliki. Atlas je nato izšel 1899 in ga je predelal 
F. Orožen. R. in Orožen sta tudi predelala 
Haardtovo karto Gorice in okolice (okr. 1899). - 
Od mladih nog dalje je R. pritegovala tudi knji- 
ževnost. Veliko je bral, v Gor. in v Gradcu je 
kar redno obiskoval gledališče. V njegovem 
Dnevniku je objavljenih nekaj lastnih pesniških 
poskusov. Sicer pa je kot dijak zbiral ljudske 
pesmi in pripovedi, nekaj gradiva je sam obja- 
vil, drugo je poslal K. Strcklju za njegovo zbir- 
ko, nekaj pa je ostalo neobjavljenega v R-jcvi 
zapuščini. Iz dijaških oz. študentovskih let je 
tudi nekaj primerkov neobjavljenih proznih del; 
v povesti Miramar pa se R. kaže bolj zgod. kot 
pripovednik. Zlasti v LZ je kasneje objavljal 
literarnozgod. prispevke in eseje, poročal je tudi 
o posameznih književnih delih. Pomembne so 
tudi R-jcvc razprave o slov. ljudskem slovstvu, 
ki jih je objavil v Z in LZ. Posebej je treba 
omeniti R-jevo ocenjevanje in poročanje o knjiž- 
nih novostih in drugih objavah. Največkrat je 
poročal o knjigah s področja zgod. in pri tem 
velikokrat polemiziral z it. pisci (zgodovinarji), 
ki jih je imenoval »nadrizgodovinarje«, ker pa- 
čijo zgod. le iz golega sovraštva do Slov. R-jeve 
objave so popisane v bibliografiji, ki jo je se- 
stavila B. Pleničar. - Čeprav so v zapuščini ostali 
še neobjavljeni članki, je po R-jcvi smrti kot 
edino izvirno delo izšel 1972 Dnevnik (1869-1874), 
ki je bogat vir za proučevanje R-jevega življe- 
nja in gor. slov. razmer v drugi polovici 19. 
stol. Pomemben del R-jeve zapuščine je tudi 
njegova korespondenca zlasti s F. Levcem (ob- 
javljena v GorLtk 2/1975, 73-100) ter z I. Trinkom 
(Bori 1955, št. 5-6, 346-51). Kot ena osrednjih 
osebnosti slov. kult. življenja druge pol. 19. stol. 
je imel stike z mnogimi uglednimi Slov., tako 
tudi s pesnikom Gregorčičem; ta mu je ob smrti 
posvetil žalostinko (LZ 1903, 321). Ob stoletnici 
rojstva je Muzej za Tolminsko vzidal na R-jevi 
domačiji v Krnu spominsko ploščo. 1972 je izšel 
faksimile Zgodovine Tolminskega in ob 125-let- 
nici rojstva (1976) je bilo v Tolminu znanstveno 
zborovanje, posvečeno R-jevcmu delu (gradivo 
objavljeno v GorLtk 3, 1976), istočasno je bil v 
Tolminu odkrit tudi R-jev spomenik. R. »je za- 
četnik pokrajinske zgod. monografije pri nas, 
viden Kosov (Franc, PSBL II, 125-27, op. pisca) 
sobojevnik za uveljavitev slov. zgod. koncepcije, 
pa tudi pri podpiranju znanja o slov. preteklosti 
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s kritično uporabo zgod. virov. Preko Kosa je 
segel le na enem področju, z razširjenjem ved- 
nosti o preteklosti slov. zemlje s pomočjo ar- 
heologije, ne le z uporavo pisanih virov. Po- 
memben je tudi kot živahen razširjevalec zgod. 
znanja v različnih oblikah publicistike, bodisi 
v splošnih časopisih, bodisi v časnikih« (B. Gra- 
fcnauer). 

Prim.: SBL III, 175-77 (z liter.); Proslava 125- 
leinice rojstva S. Rutarja, GorLtk 3/1976, 543 
(s prispevki B. Grafenauerja, V. Bohinca, J. Sa- 
šla, 2. Rapaniča in B. Marušiča); B. Pleničar, 
Bibhopiafija S. Rutarja, GorLtk 4-5/1977-1978, 
•9-83; GorLtk 7/1980, 207-08; J. Dolenc, Alpske 
poskočnice v zapisu S. Rutarja, GorLtk 8/1981, 
49-54; Isti, Ljudske pesmi v zapisih, prepisih in 
razpravah S. Rutarja, GorLtk 9/1982, 21-36. 

B. Mar. 

RUTAR (RUTTAR, RUTTER) Tomaž, duhovnik, 
domoznanec, arheolog, r. 10. dec. 1807 v Polju- 
binju (po domače Jenakov, hišna št. 63, danes 
41), u. 29. mar. 1877 pri Sv. Luciji (danes Most 
na Soči); tu je tudi pokopan. Oče Jurij, mati 
Uršula, hči Tomaža Cufarja iz Volč. Osn. š. v 
Tolminu, bogoslovje v Gor. Posvečen je bil 21. 
sept. 1834 v Gor. Po novi maši (A. Carli: »prvo 
mašo je imel pri Sv. Luciji«, 1835) je ostal pri 
Sv. Luciji (Most na Soči) kot duhovni pomoč- 
nik (1835-12. dec. 1842). Nekaj časa (dec. 1842- 
okt. 1844) je služboval v Dolenji Trebuši, 13. okt. 
1844 je postal lokalni kpl. na Mostu na Soči, 29. 
sept. 1857 pa je bil s škofovskim odlokom potr- 
jen za župnika prav tam, kar je ostal do smrti. 
Njegov naslednik, žpk A. Carli (PSBL I, 166-68), 
Ba je označil kot originalnega, včasih robatega 
moža, ki je »ljubil zelo božjo kapljico, sicer pa 
Pošten duhovnik«. R. si je prizadeval in uspel 
S. Lucijo osamosvojiti kot faro (1845-57), obno- 
vil je cerkev sv. Mavra (1844-45) in farno cerkev 
sv. Lucije na Mostu (1861-62). Bil je cenjen pri- 
digar, nekatere njegove pridige so objavljene v 
Slovenskem prijatelju (Pridiga za drugo nedeljo 
Po veliki noči - Katere so dobre ovčice sv. ka- 
toliške cerkve, SPJ, št. 1, 15. jan. 1856, V. tečaj, 
70-75; Pridiga za 23. nedeljo in god obletnice 
Posvećenja vseh cerkev - Dolini smo obiskovati 
cerkev, SPJ, št. 9, 15. sept. 1856, V. tečaj, 313-21; 
Pridiga za triindvajseto nedeljo po binkoštih - 
I. Česa je treba, da se zveličamo, SPJ, št. 8, 15. 
avg. 1857, VI. tečaj, 443-50; Pridiga za štiriin- 
dvajseto nedeljo po binkoštih - II. Česa je treba, 
da se zveličamo, o. c, 450-56; Pridiga za god spo- 
četja device matere Marije - Od brezmadežnega 

spočetja device matere Marije, SPJ, št. 11, 15. 
nov. 1857, VI. tečaj, 481-87; Pridiga za 6. po- 
binkoštno nedeljo - Od številke »Sedem«, SPJ, 
št. 6, 15. jun. 1863, XII. tečaj, 187-93; Pridiga za 
7. pobinkoštno nedeljo - Dalje od številke sedem, 
o. c, 193-98; Pridiga za 8. pobinkoštno nedeljo - 
O številki »sedem«, dalje, o. c, 199-203; Pridiga 
za 9. pobinkoštno nedeljo - O številki »sedem«, 
konec, o. c, 204-09; Pridiga za praznik včloveče- 
nja Sina božjega - Od vere, SPJ, št. 1, 15. pro- 
senca 1870, XIX. tečaj, 77-83; Pridiga za 10. po- 
binkoštno nedeljo - Od vojske, kuge in lakote 
v stari zavezi, SPJ, št. 7, 15. jul. 1870, XIX. tečaj, 
296-301; Pridiga za 11. pobinkoštno nedeljo - Od 
vojske, kuge in lakote v novi zavezi, o. c, 301- 
07). 1853 (1. nov.) je R. ustanovil na Mostu na 
Soči podružnico bratovščine, imenovane »Mariino 
družtvo«, ustanovljene 1851 na Dunaju, kot pra- 
vi R. (prim. Na Mostu pri sv. Luciji, Zgodnja 
Danica 1. dec. 1853, Tečaj VI, List 48, str. 195- 
96) »v dušni in telesni blagor Kamovih mlajšev 
v srednji Afriki, to je, v spreobrnjenje nesreč- 
nih zamureov k pravi katoliški veri, v njih časno 
omikanje in večno izveličanje, kakor tudi v pod- 
poro katoliških misionarjev«. Društvena pravila, 
je 2. okt. 1853 potrdil gor. nadškof in so imela 
24 členov v petih poglavjih (uvod, vstop in od- 
stop, dolžnosti, dobički, vodstvo). Prvo leto je 
v društvo pristopilo 34 članov, največ jih je bilo 
včlanjenih 1855 (39), prenehalo je delovati 27. 
jan. 1878 po odločitvi R-jevcga naslednika žup- 
nika A. Carli j a, ker sta ostala v društvu le še 
dva člana (prim. A. Carli, Naprava bratovščine 
Marijine pri Fari Sv. Lucije za misijon v Afri- 
ki, Kronika fare Sv. Lucije na Mostu, 1878). R. 
je o društvu poročal v Zgodnji Danici (Povabilo 
v Mariino društvo, 31. veliciga serpana 1854, Te- 
čaj VII, list 35, str. 147; Nekaj od Mariinega 
društva na Mostu pri sv. Ludi, 3. prosenca 1856, 
Tečaj IX, List 1, str. 4; v tem spisu poroča tudi 
o koleri v Soški dolini in o tolminskem drvarju, 
ki je čudežno ostal živ po padcu v globok pre- 
pad). Društvo je imelo verski in karitativni zna- 
čaj. Nastalo je v obdobju Bachovega absoluti- 
zma, ki je dopuščal le delovanje nemških »LeSc- 
vercinov« in cerkvenih bratovščin. Te so po svoje 
soustvarjale plodna tla za razmah čitalnic na 
Goriškem po padcu absolutizma (B. Marušič, 
Društveno življenje na Goriškem v dobi pred či- 
talnicami, Primorski čas pretekli, 1985, 43 in si.). 
Kot poroča S. Rutar (Zgod. Tolminskega, ponatis, 
Nova Gor. 1972, 213), se je R. udeležil 1. maja 
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1870 tabora na Logu v Tolminu, kjer je (pro- 
gram tabora je bil zedinjenjc Slovenije, prcdcl- 
ska železnica, znižanje davkov, slov. uradovanje, 
osemrazredna meščanska šola v Tolminu), poleg 
dr. Lavriča, dr. Zigona, dr. Tonklija, Antona Ru- 
tarja in drugih tudi govoril skoraj osemtisoč- 
glavi množici. - Na pobudo Š. Kociančiča (PSBL 
II, 82-84) je za »Odgovore na nekoja vprašanja 
društva za jugoslavensko povestnico«, objavlje- 
nih v »Arkivu za povjestnicu jugoslavensku« 3 
Zgb 1854, 310-13, R. zbral nekatere podatke o ar- 
heoloških najdbah na Mostu na Soči (stari zi- 
dovi in hrami v razvalinah, predvideva staro 
vas, trg ali celo mesto, opisuje podzemni tok 
Soče in Idrijce...), o starih gradovih in poruše- 
nih cerkvah na Tolminskem, o listinah in na- 
vadah med ljudstvom (pri porodu in krstu, ob 
ženitvi in smrti, pri pogrebu, o koledovanju, o 
veliki noči, božiču in kresu, o čarovnicah, škra- 
tih, divji babi in divjem možu...). V dodatku k 
obsežnemu članku S. Kociančiča »Zgodovinske 
drobtinice na Goriškem nabrane v letu 1853«, ob- 
javljenem v isti knjigi Arkiva, sta R-jeva pri- 
spevka Razor (223-26) in Planine (227-30). Del R- 
jevih pripomb pod naslovom Razor je bil ob- 
javljen v Soči (št. 41, 42 in 45, 17. in 24. okt. 
in 14. nov. 1879). S. Kociančič je v svoje odgo- 
vore na vprašanja Društva za jugoslavensku po- 
vestnicu (Slovenska bčela 4, 1853, 13-14) vključil 
tudi R-jevo pismo o Sv. Luciji (Most na Soči) 
in o slovanski etimologiji nekaterih krajevnih 
imen po It., kar je obravnaval R. tudi v svojih 
odgovorih in strnil v sodbo, »da vse kaže na 
Slavjane poprej kot na Rimce«. Morda je v ome- 
njenem tekstu S. Kociančiča R-jevo tudi mnenje, 
da je antična Norcja bila na Mostu na Soči ali 
nekje v njegovi okolici (Modrej, Modrejce). - R- 
jeva velika zasluga je, da je spoznal vrednost in 
pomen starin, ki so jih domačini na Mostu na 
Soči pogosto dobivali na svojih njivah. Bil je 
prvi, ki je to arheološko gradivo nabiral, ga 
hranil in o njem tudi pisal. S. Rutar navaja 
(Prazgodovinska razkopavanja po gornji soški do- 
lini in bližnji Benečiji, Zgodovinske črtice pokne- 
žene grofije goriške in gradiščanske, Gorica 1895, 
41; Zgodovina Tolminskega, 1972, 10), da »nabral 
je bil že precej lepo zbirko bronastih kotlov, 
fibul, korald itd., a po njegovi smrti se je vse 
to razneslo, kar je ostalo, je prišlo v goriški in 
dunajski muzej«. S. Rutar je 5. sept. 1872 pri 
njem videl »en prsten vrč, en segnit kotel, lepo 
okinčan, več lepotic j a in reči za ženski kinč, 

kakor npr. male bucike s tremi konji, male krog- 
lice, na katerih je bil pepel itd.« (S. Rutar, Dnev- 
nik, Trst-Nova Gorica, 1972, 105). Okoli 1850 je 
R. rešil tudi nekaj predmetov in več žganih 
grobov, ki jih je na svojem travniku (part. št. 
953/2, k. o. Most na Soči) izkopal Jožef Štru- 
kelj - Jchan, Sv. Lucija 49. R. je o arheoloških 
najdbah z Mosta na Soči prvič poročal že 1853 
(Slov. bčela 4, 1853, 12-13) in nato še 1854 (Arkiv 
za povjestnicu jugoslavensku 3, 1854, 310-13). Nje- 
govo delo je važno kot pričevanje o tedanjem 
prebujanju slov. narodnostne misli. Po njegovi 
zaslugi je Most na Soči eno redkih slovenskih 
arheoloških najdišč, o katerem so prva strok, 
poročila napisana v slov. R-jeva tolmačenja so 
pogosto še nekritična in tiče v romantičnem 
mišljenju tistega časa, vendar je zaslužen, da je 
prišel Most na Soči v evidenco avstr. spome- 
niškovarstvene službe in s tem že 1879 tudi v 
strok, arheol. literaturo (P. Bizzarro, St. Lucia, 
MCC, NF 5, Wien CLXVIII). Na podlagi R-jevih 
priporočil in odkritij je gor. advokat P. Bizzarro, 
konservator avstr. zaščitne službe na Dunaju za 
področke Gorice, Tolmina in Sežane, 1879 obve- 
stil c. k. centralno komisijo na Dunaju o arheo- 
loških najdbah na Mostu na Soči, si zagotovil 
njeno denarno pomoč za izkopavanje in nato 
1880 začel s sistematičnim raziskovanjem. Na 
veliki svetolucijski nekropoli je odkril prvih 70 
grobov. To je bil začetek velikih in dolgoletnih 
raziskovanj na tem železnodobnem grobišču 
(prim. S. Gabrovec, D. Svoljšak, Most na Soči • 
S. Lucia I, Katalogi in monografije 22, 1983, 13, 
28. 29). 

Prim.: Krstne matice, župnišče Tolmin; SBL 
III, 177; CZN 34/1939, št. 3-4, 172; Folium Perio- 
dicum archidioccescos goritiensis, vol. 7, Gorica 
1881. 220, 256, 319, 384; A. Carli, Kronika fare Sv. 
Lucije na Mostu, 1878, pogl. VIII, X do XIV, 
XVI. XVII; S. Rutar, Dnevnik (1869-1874), Trst- 
Nova Gorica 1972, 105; Isti, Zgodovina Tolmin- 
skega, Faksimilirani ponatis, Nova Gorica 1972, 
10, 213; Isti, Zgodovinske črtice iz poknežene 
grofije gor. in gradiščanske, Gor. 1895, 41; D. 
Svoljšak, B. Zbona Trkman, Most na Soči 1880- 
198!» - Sto let arheoloških raziskovanj, razstavni 
katalog, Tolmin 1981; B. Marušič, Primorski čas 
pretekli, Koper 1985: Društveno življenje na Go- 
riškem v dobi pred čitalnicami, str. 43, 44; Go- 
riška Furlanija v delih Stefana Kociančiča, str. 
277 in 278 (op. 11 in 17); S. Gabrovec, D. Svolj- 
šak, Most na Soči (S. Lucia) I, Katalogi in mo- 
nografije 22, Lj. 1983, 13, 28, 29; D. Svoljšak, 
Raziskovanje prazgodovinske naselbine na Mo- 
stu na Soči, GorLtk 1/1974, 7. in op. 17 na str. 30. 

Svd. 
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RUTTAR Riccardo, sociolog in javni delavec, r. 
25. jun. 1947 pri Sv. Lenartu (Ješičc) v Benečiji. 
Oče Edoardo, kamnosek, mati Matilde Sibau. 
Šolal se je v Kravarju, nižjo sred. š. je opravil 
v Vidmu v apostolski hiši ksaverijskih misijo- 
narjev, pri katerih je — po enoletnem noviciatu 
v San Pietru in Vincoli (Ravenna) — nadaljeval 
z gimn. v Mestrah in nato še z Hcejem v Taver- 
neriu (Como). Začel je s propedevtično šolo za 
teologijo v Parmi, potem pa je kot privatist 1969 
opravil maturo na učiteljišču v Vidmu. Vpisal 
se je na Pedag. fak. v Turinu, opravil vojaščino 
pri orožnikih v Fossanu (Cuneo) in Mestrah ter 
od 1972 do 1979 poučeval na osn. š. v Dreki, 
Učeji, Beli Peči, Žabnicah ter San Giorgio di No- 
garo. 1979 je diplomiral s tezo Problemi iden- 
tifikacije slov. otrok v videmski pokrajini, ki je 
bila sad podrobne raziskave na terenu v 44 va- 
seh Benečije (Dreka, Grmak, Srednje in Sv. Le- 
nart). Od 1979 je v službi pri SLORI-ju na po- 
družnici v Čedadu. - R. se ukvarja s sociolo- 
škimi raziskavami v Benečiji in med beneškimi 
emigranti po svetu in dela na kult. in polit, pod- 
ročju v domačem okolju. Aktiven je v društvu 
in pri listu Dom, v KD I. Trinko ter KD Stu- 
denci, piše v Gosp, PDk, revijo »2000«, Razpra- 
ve in gradivo. Z manjšinsko problematiko in po- 
sebej s problemi Benečije nastopa na raznih 
simpozijih in posvetih. Tako je na Benečanskih 
kult. dnevih 1980 govoril o demografskem vpra- 
šanju v okviru simpozija »Smernice za preporod 
in razvoj Benečije«. Na lj. konferenci »Dvoje- 
zičnost - individualna in družbena razsežnost« 
1984 je govoril o temi »Dvojezičnost v Benečiji - 
obogatitev ali ovira«. Zveza Beneških izseljencev 
mu je izdala 'knjigo Sloveni ed emigrazione - il 
caso delle Valli del Natisene (Slovenci in izse- 
ljeništvo - primer Benečije), ki je izšla 1985 na 
164 straneh. V sodelovanju s F. Clavoro je na- 
pisal članek Sloveni della provincia di Udine: 
Sli errori della Repubblica (Slovenci v Videmski 
Pokrajini: napake republike), ki ga je Lega de- 
mocratica izdala 1984 v Appunti di cultura e po- 
litica, VII, št. 3. S Clavoro in R. Matcličom je 
napisal še Liberazione, il nuovo nome dello svi- 
luppo (Osvoboditev, novo ime za razvoj), tki je 
izšlo pri Studencih 1987. 

Prim.: Osebne izjave (sept. 1987). S. P. 

RUZICKA Jan, speleolog in društveni delavec, 
r. 27. maja 1854 češkemu sedlarju v Caslavu jv. 
od Prage, u. 17. okt. 1930 v Lj. Po končani realki 

v Kutni Hori je študiral geodezijo na praški U 
in tu diplomiral 1872. Služboval je dO 1877 na 
Češkem, zatem v Dalmaciji in na Dunaju, od 
1881 do 1883 v Lj. in do 1901 v Postojni. Zatem 
je bil v Lj. do upokojitve 1907 inšpektor pri 
finančnem ravnateljstvu. V Postojni, kjer se je 
poročil, je delal v tamkajšnjih društvih in med 
češkimi izletniki propagiral obisk Postojnske ja- 
me. Bil je med najbolj agilnimi člani 1889 tu 
ustanovljene jamarske organizacije Antrona, ki 
je z uspešnim raziskovanjem v osrčju Notranj- 
skega krasa prvič izpričala slov. speleološko de- 
javnost pred tujim svetom. R. je sodeloval zla- 
sti pri raziskavah takrat najdene Otoške jame 
pri Velikem Otoku pri Postojni in v Postojnski 
jami za Kalvarijo, sedanjo Veliko goro, v tako 
imenovanih Lepih jamah. 1893 je bil med sprem- 
ljevalci znamenitega franc, speleologa E. A. Mar- 
tela po dotlej neznanih odsekih podzemeljske 
Pivke. Risal je jamske načrte in jih dal na voljo 
Martelu, da jih objavi v svojih študijah. Z nje- 
govim gradivom se je okoristil tudi inž. J. Schmid 
iz Pribrama, ko je 1891 izdelal podroben načrt 
vseh dotlej znanih delov Postojnske jame. R. 
večkrat omenja domača in tuja speleološka li- 
teratura. V Lj. je več let predsedoval češki ob- 
čini. 

Prim.: Geslo Ružička Jan v SBL, kjer je nave- 
dena literatura. 

Svk. 

RYBAR Dušan, časnikar in publicist, r. 25. jan. 
1898 v Trstu, u. 29. okt. 1959 na Dunaju. Oče 
Otokar, politik (gl. čl.), mati Zinka Kastelic, 
prosvetna in socialna delavka iz Materije, žup. 
Brezovica, brat Vladimir, diplomat (gl. čl.). Osn. 
š. in drž. gimn. je dovršil v Trstu, po maturi 
1916 je bil vpoklican v vojsko, v letih 1918-19 se 
je udeležil bojev na Koroškem in bil nekaj časa 
pribočnik gen. R. Maistra. 1920 se je z očetovo 
družino naselil najprej na Bledu in nato v Lj. 
ter v tem času študiral pravo na U na Dunaju, 
vendar študija ni dovršil. Za očetom se je 1924 
preselil v Bgd in bil tam bančni uradnik in 
časnikar. Po osvoboditvi Bgda se je pridružil 
bataljonu slov. prostovoljcev, ki se je formiral 
v Bgdu, da bi se bojeval z Nem. v Vojvodini, 
vendar je bil po 1 mes. zaradi bolezni izločen 
iz enote. Po letu 1945 se je po nalogu OF oz. 
SNOS vrnil v Trst in delal pri PNOO, pozneje 
se je z OF razšel in polit, delal pri skupini Neod- 
visnih Slovencev (dr. Tončič, dr. Ferfolja idr.). 
Od 1. jun. 1951 je bil v službi na Radiu Trst A 
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kot časnikar in urejal oddajo Dejstva in mne- 
nja - dnevni pregled tiska. 1957 je zbolel za ne- 
varno boleznijo, se dolgo zdravil v trž bolnišnici, 
ker se zdravje ni izboljšalo, se je 17. jun. 1958 
odpovedal službi in odšel iskat zdravje na Du- 
naj ter tam umrl. - R. je napisal knjižico Zar je 
naše ujedinjenje završeno?, Bgd 1938 (psevd. Du- 
šan Kosovski). V Trstu je v zvezi z mejo in STO- 
jem priobčil v trž. reviji Razgledi tri krajše raz- 
prave: Trst in njegovo zaledje (1946, 13-16); Fo 
Parizu (1946, 218-22); Novo poglavje (1947, 1-4). 

Prim.: Jahresbericht des k. k. Staats-Gymna- 
siums in Triest über das Schuljahr 1908/09 - 1913- 
14 (med vojno ni izhajalo); Dr. D. R., PDk 19. 
nov. 1959; t D. R., NL 19. nov. 1959; D. R., Gosp 
27. nov. 1959; Slov. bataljon prve krajiške pro- 
letarske udarne brigade, Lj. 1980, 38, 182; arh. 
RAITrstA 

Ry 
RYBAft Jan, gradbeni strokovnjak pri železnici, 
r. 12. dec. 1833 v Pragi, u. 28. mar. 1913 prav tam. 
1848-51 študiral na praški politehniki, 1851 stopil 
v službo pri Južni železnici, bil najprej name- 
ščen v Gradcu, nato v Celju (1852-53), deloval v 
Lj. pri gradnji tovarne za pripravo šote pri 
kurjenju lokomotiv in pri predelavi borovniške- 
ga mostu. 1859 je postal inženirski asistent za 
vzdrževanje proge na želez, postaji Gor. Ležeče, 
od 1860-63 v Postojni, 1863-64 v St. Petra na 
Krasu (danes Pivka) in 1864-69 spet v Postojni, 
nazadnje kot nadzornik proge (Sektions-Inge- 
ncur) za del proge od Rakeka do Divače. 17. 
okt. 1864 se je oženil z 18-letno Emilijo Mahor- 
čič, sestro poznejšega sežanskega župana Raj- 
munda Mahorčiča (PSBL II, 330). V zakonu se 
jima je rodil sin Otokar (gl. čl.) ter hčeri Emi- 
lija in Olga. V tem času se je v službi sre- 
čaval tudi s tipičnimi problemi kraškega te- 
rena: s preskrbo z vodo in z zavarovanjem 
proge pred snežnimi zameti (k tem problemom 
se je vračal pozneje na Dunaju ter o tem pre- 
daval in pisal). 1869 je bil premeščen na rav- 
nateljstvo Juž. železnice na Dunaj, kjer je bil 
predstojnik odd. za vzdrževanje in signalizacijo. 
1871 je prestopil k ravnateljstvu Severno-zahodne 
železnice, kjer je bil najprej vodja odd. za vzdr- 
ževanje proge, nato centralni inšpektor in konč- 
no pomočnik gradbenega ravnatelja. Cesar ga je 
1891 imenoval za c. kr. gradbenega svetnika, 
1896 je bil upokojen in se je nuselil v Pragi. 
Med službovanjem na Dunaju je aktivno deloval 
pri avstr. društvu inženirjev in arhitektov, pri 
tem  društvu  mnogokrat  predaval  in  objavljal 

svoja predavanja v strok, glasilih društva. Po- 
sebej se dve tičeta naših krajev: Die Wasser- 
versorgung der Stationen auf der Karstbahn 
Laibach-Triest, Wochenschrift des österr. Inge- 
neur- u. Architekten-Vereines, Wien VII/1882, št. 
16, 133-34; št. 17, 141-44; Ueber die gegenwärtig im 
Gebrauche stehenden Mittel zur Freihaltung der 
Bahn bei Schneestürmen, Wochenschrift... XIII/ 
1888, št. 19, 189-194; št. 20, 198-202. Razen v to 
revijo je pisal še v Zeitschrift des österr. In- 
geneur- u. Architekten-Vereines na Dunaju, po- 
leg že omenjenih člankov še 1869 o snežnih za- 
metih na Krasu, 1879 o predelavi šote z Ljub- 
ljanskega barja (poleg številnih drugih predme- 
tov, ki pa ne obravnavajo naših krajev), dalje 
v Organ f.d. Fortschritte im Eisenbahnwesen 
in v Röllovo železn. enciklopedijo. Ko se je na- 
selil v Pragi, je deloval v češkem društvu inž. 
in arh. (postal tudi častni član tega društva) in 
pisal v njihovo glasilo Technickij Obzor, med 
drugim 1901 tudi o bohinjski progi kot drugi 
želez, povezavi s Trstom. 1908 je postal častni 
doktor češke tehnike v Pragi. Odlikovan z zla- 
tim križem za zasluge s krono. - S slov. ozem- 
ljem je ostal povezan tudi po odhodu iz naših 
krajev, ne samo zato, ker je bila njegova žena 
Slovenka, temveč je še vedno spremljal doga- 
janja na Prim. Njegova personalna mapa v Pro- 
metnem arh. na Dunaju ima podatek, da poleg 
češč. in nemšč. obvlada tudi slov. Nekrolog v 
E poudarja, da je bil R. do smrti naročen na ta 
list in da je vanj tudi dopisoval s področja 
svoje stroke, žal članki niso ugotovljivi, ker 
niso podpisani. Od njegovih otrok sta se hčeri 
poročili s Čehoma in se vključili v tamkajšnje 
življenje, sin Otokar pa se je naselil na Prim., 
se poročil s Slovenko in aktivno delal v slov. 
polit, življenju (gl. čl.). 

Prim.: Personalna mapa v österreichisches 
Staatsai chiv-Verkehrsarchiv, Wien; Personal-Sche- 
matismus aller österreichischer Eisenbahnen 
(Eisenbahn - Schematismus für Österreich-Un- 
garn) 1868-1896/97; E 30. mar. 1913, str. 3, 11; 3. 
apr. L, str. 2; Ottuv slovnik naucny XXII, v Pra- 
ze 1904, 392-93. 

Ry 
RYBAft Otokar, pravnik, politik in diplomat, r. 
12. sept. 1865 v Postojni kot sin češkega železni- 
škega inž. (nadz. proge) Jana (gl. čl.) in Slov. Emi- 
lije Mahorčič, u. 12. jan. 1927 v Bgdu. S 4 leti 
se je s starši preselil na Dunaj, kjer je dokončal 
celotno šolanje (dr. prava 1889). Kot potomec 
narodnostno mešanega zakona je bil v bistvu 
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vscslovan. usmerjen (kot dijak je vstopil v češki 
Vidensky Sokol in v Slovansko pevsko društvo), 
vendar se je že na Dunaju nagnil k slovenstvu, 
se družil s slov. študenti v akad. društvu Slove- 
nija in spremljal dogajanja na Prim, z branjem 
E. Značilna za njegovo usmerjenost je pripad- 
nost k jsl. ideji in srbofilstvo (kot nagrado za 
maturo si je želel potovati v Bgd). 2c pred pro- 
mocijo se je 3. maja 1888 zaposlil kot sodni 
praktikant pri dežel, sodišču v Trstu Tukaj se 
je včlanil v Slavjansko čitalnico in Sokola. Na 
željo polit, društva E je 1890 vstopil kot odv. 
pripravnik v odv. pisarno dr. Anteja Dukiča, 
župana v Pazinu in namestnika dežel, glavarja 
za Istro. V tem času se je začelo njegovo polit, 
delo in je pripomogel, da je bil v diž. zbor pr- 
vič izvoljen hrv. kandidat dr. Matko Laginja. 1892 
se je preselil v Sežano in vstopil kot pripravnik 
k odv. dr. Ostertagu; tukaj je bil izvoljen v obč. 
odbor. 12. sept. 1893 se je oženil z ZInko (Terezijo) 
Kastelle (r. 13. jul. 1873 v Materiji - žup. Bre- 
zovica, u. 4. nov. 1936 v Bgdu, hčerjo posestnika 
in župana Gašperja Kastelica v Materiji in Ivane 
Jeršan; kot njegova žena je delala v raznih 
društvih, predvsem v CMD). 1895 se je preselil v 
Trst in odprl samostojno odv. pisarno; kot odv. 
je imel od 1898 družabnika dr. Jos. Abrama. V 
svojem poklicu in kasneje kot poslanec si je 
veliko prizadeval za uveljavitev slov. jezika pri 
delu drž. organov; bil je odb. Zveze slov. odv. 
V Trstu je delal v narodnih organizacijah, bil 
odb. Slavjanske čitalnice in trž. Sokola (pozneje 
do odhoda na mirovno konferenco starosta, tudi 
Podstarosta Slov. Sokolske zveze in odb. Obeci 
Sokolske v Pragi), posebej pa je delal v polit, 
društvu E, kjer je bil od 24. nov. 1907 do 4. 
apr. 1910 tudi preds. Na gosp. področju je delal 
od 1896 kot oab. TPH, bil med ustanovitelji 
Jadranske banke, Splošne hranilnice in stavbne 
zadruge Naš dem za gradnjo malih stanovanj- 
skih hiš. Bil je med ustanovitelji Narodne delav- 
ske organizacije in ostal v njenem odb. oz. nad- 
zorstvu do vojne. Na polit, področju je bil 1900 
izvoljen v trž. mestni svet (ki je imel tudi zna- 
čaj dežel, zbora) in ta mandat obdržal do raz- 
pusta 1915. Za drž. zbor je kandidiral prvič 1900/ 
1901 v novoustanovljeni V. kuriji in prišel z it. 
narodnoliberal. kandidatom Attilijem Hortisom v 
samem mestu celo v ožje volitve, vendar so so- 
cialisti podprli Hortisa, da je zmagal. Ob uvedbi 
splošne volil, pravice 1907 je bil R. izvoljen v 
drž. zbor v trž. 5. volil, okraju, ki je obsegal trž. 

predmestja Barkovljc, Kolonjo, Vrdelo, Lonjer, 
Rojan, Rocol, Sv. Marijo Magdaleno (Zg. in Sp.) 
ter Skedenj in trž. okolico s kraji Bane, Bazo- 
vico, Gropado, Kontovelom, Sv. Križem, Lipico, 
Miramarom, Opčinami, Padričami, Prošekom in 
Trebčami. Od 8.603 volil, upravičencev se jih je 
volitev udeležilo 6.761, za R. jih je glasovalo 4.496, 
za socialne demokrate 1.449 in za it. liberalce 
714. Pri naslednjih volitvah 1911 je R. ponovno 
kandidiral in bil spet izvoljen (od 9.933 volil, 
upravičencev jih je glasovalo 8.763, za R. 5.006, 
za socialne demokrate 2.127, za it. liberalce 1.192 
in za nem. kandidata 69). - Pri volitvah 1911 je 
R. kandidiral tudi v 2. trž. volil, okraju (novi 
mestni predeli, nova mitnica, Greta, Skorklja) 
in prišel celo v ožje volitve ter dobil pri tem 
3.107 glasov, vendar ga je premagal (spet s po- 
močjo soc. demokratov) dr. Eduardo Gasser, it. 
liberalec. Dr. Jos. Vilfan piše v svojih spominih, 
da je bilo leta 1907 pred volitvami pri polit, 
društvu E pomembno vprašanje, kdo naj bo 
glavni slov. kandidat, R. ali dr. Gustav Gregorin; 
Vilfan trdi da se je sam zavzemal za kandida- 
turo R., ker je mislil, da je med trž. Slov. edini 
reprezentativen in tudi drugače kvalificiran. Vil- 
fan tudi dodaja, da je R. odložil mesto preds. 
polit, društva E 1910, ker je bil mnenja, da je 
združitev funkcije preds. polit, društva in po- 
slanca zanj fizično prenaporna in moralno ne- 
združljiva (predsedstvo je tedaj prevzel Vilfan). 
Kot član trž. obč. sveta R. ni mogel dosti na- 
rediti, saj je it. večina blokirala vsak slov. pred- 
log in so it. prenapeteži podivjali že ob vsaki 
slov. besedi, ki je bila v tej zbornici izgovorjena. 
Več uspeha je imel R. pri avstr. oblasteh, tako v 
Trstu kakor na Dunaju. Kot poslanec je imel 
dostop do trž. cesar, namestnika (v letih 1904-15 
je bil to princ Hohenlohe-Schillingsfürst - »der 
rote Prinz«) in tako se je dalo kaj doseči, pa tudi 
interpelacije v drž. zboru in pri osrednji vladi 
so bile uspešne. Od njegovih številnih posegov 
omenjamo samo dva. Na področju slov. šolstva 
je dosegel ustanovitev dekl. mešč. š. pri Sv. Ja- 
kobu v Trstu, dvorazr. zasebne slov. trgov. š. in 
nekaterih slov. oddelkov na drž. obrtni š. v Trstu. 
Za slov. osn. š. pri Sv. Jakobu s paralelkami 
na Acquedottu, katero je ustanovila CMD, je do- 
segel pri prosv. ministr. na Dunaju, da so bili 
na to š. nastavljeni učitelji z drž. š. Poseben 
uspeh pa je doživela njegova interpelacija v drž. 
zboru proti zlorabam pri ljudskem štetju v Trstu 
1910. Uspeh te obsežne akcije, ki jo je vodilo 
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polit, društvo E, je bil ta, da je bila odrejena 
revizija ljudskega štetja v Trstu (in Gor.) in pri 
tem so našteli v Trstu 20.834 (v Gor. 4.137) Slov. 
več. Kot poslanec v drž. zboru je delal v raznih 
odsekih, predvsem v zakonodajnem in v odseku 
za drž. uslužbence. Osebno je bil R. sicer libe- 
ralnega prepričanja, vendar ni pripadal nobeni 
slov. polit, stranki, ker je bilo polit, društvo E 
slogaško; zato je v parlamentu hodil svoja pota 
in vstopil najprej v Ivčevićevo Zvezo južnih Slo- 
vanov, nato osnoval s hrv. istr. poslanci dr. La- 
ginjo, Mandićem in Spinčićem Narodni klub, za- 
radi mahinacij liberalcev prestopil celo v Mlado- 
češki klub in končno 1917 vstopil v novoosnova- 
ni Jugoslovanski klub. V času balkanskih vojn 
1912/13 je bil preds. trž. odb. za nabiranje pri- 
spevkov za srb. in črnogor. Rdeči križ; za to de- 
janje je prejel policijsko svarilo, na katero je 
javno odgovoril. V času prve svet. vojne je jan. 
1915 prišel v Trst zastopnik it. zun. ministrstva 
C. Galli in tajno obiskal slov. politike. Veliko 
pozneje (1951) je Galli v svojih spominih zapisal, 
da je tedaj R. dajal izjave v prid It. in tako 
rekoč pristal na pripadnost Prim. It. Vsi avtorji, 
ki so o tem pisali (po zadnji vojni L. Čermelj 
in D. Sepie), zavračajo takšne Gallijeve trditve 
in navajajo, da je bil R. tedaj že v stikih z dr. 
A. Trumbićcm in Fr. Supilom, ki sta v antantnih 
državah snovala Jsl. odb., in 11. febr. 1915 je R. 
skupaj z drugimi trž. slov. in hrv. politiki pod- 
pisal pooblastilo, da zastopata v tujini slov. in 
hrv. koristi, posebej pa, da se bojujeta za Pri- 
morje, ki naj tudi po vojni ostane povezano s 
slov. in hrv. deželami; to je bilo prvič, da je 
bodoči Jsl. odb. dobil mandat iz domovine (oseb- 
ni sestanek med Trumbićcm in R. v It. je odpa- 
del zavoljo stroge avstr. kontrole na meji). Ze 
pred napadom It. na Avstro-Ogrsko je bil R. 
poklican k vojakom, čeprav je bil že v 50. letu, 
in kot polit, sumljivega so ga poslali po vstopu 
It. v vojno na it. bojišče, in sicer na izpostav- 
ljeno mesto. Sele po sklicu drž. zbora v maju 
1917 je lahko slekel uniformo, da se je udeleže- 
val parlamentarnih sej. Ob debatah za majniško 
deklaracijo je poudarjal narodnostno načelo pro- 
ti sklicevanju na zgodovinsko hrv. drž. pravo, 
izvoljen je bil v redakcijski odbor in tam dose- 
gel stilizacijo besedila deklaracije v taki obliki, 
da se sklicuje tako na narodnostno načelo kot 
na hrv. državno pravo. O majniški deklaraciji je 
govoril na veliki skupščini polit, društva E v 
Trstu 28. avg. 1917, nato pa ob deklaracijskem 

gibanju 1918 na velikem taboru v Postojni 5. ma- 
ja in na shodu na Rakovniku 20. maja. Na zbo- 
rovanju slovan. poslancev v Lj. 17. avg. 1918 je 
R. govoril na banketu v Unionski dvorani; zaradi 
tega je dunajski notr. minister pokaral lj. polic, 
direkcijo, zakaj zoper R. ni vložila kazenske 
ovadbe (direkcija se je zagovarjala s tem, da 
uživa R. poslansko imuniteto). - Ob prevratu nov. 
1918 je bil R. preds. trž. Narodnega sveta in član 
Nar. veća v Zgbu, kjer se je na odločilnih sejah 
zavzemal za čimprejšnje zedinjenje s Srbijo (in 
Crno goro) zaradi grozeče it. zasedbe (it. čete 
so prišle že do Vrhnike). 1. nov. 1918 je Narodna 
vlada SHS v Lj. imenovala R. za svojega pover- 
jenika za Trst in Primorsko. Vlada novonastale 
Kralj. SHS je ob koncu 1918 povabila R. v jsl. 
delegacijo na mirovno konferenco v Pariz; it. 
okupacijske oblasti mu niso hotele izdati potne- 
ga dovoljenja, zato je ponoči ilegalno prekoračil 
demarkacijsko črto pri Logatcu in v jan. 1919 
odšel v Pariz, kjer je ostal do jul. 1920. Na kon- 
ferenci v Parizu so štirje delegati zastopali Kralj. 
SHS (N. Pašić, dr. A. Trumbić, M. Vesnić in dr. 
I. Zolger), trije (M. Boškovič, dr. J. Smodlaka in 
R.) pa so bili še notranji delegati, vendar je vseh 
7 zastopnikov enakopravno razpravljalo in glaso- 
valo. R. je bil posebej določen, da sestavi me- 
morandum, ki naj razloži in utemelji jsl. teri- 
torialne zahteve na Koroškem, Štajerskem in v 
Prekmurju, vendar je Kralj. SHS uspela samo 
glede Prekmurja. Na mirovni konferenci je R. 
kljub svojemu nekdanjemu srbofilstvu kritično 
ocenjeval stališča Pašića in drugih srb. delegatov. 
Zaradi it. hvalisanja na konferenci o njihovi si- 
jajni zmagi se je R. obrnil na bivšega avstro-ogr. 
poveljnika soške fronte fcldmaršala S. Borojevi- 
ća, da je napisal poročilo o številčnem stanju 
enot na obeh straneh fronte, in s tem je R. za- 
vrnil It., pozneje pa je to poročilo pod psevdo- 
nimom Adriaticus z lastnim predgovorom izdal 
v brošurah O vojni proti It. od feldmarSala Bo- 
roevića, objavil in predg. napisal Adriaticus, Lj. 
1923; O ratu protiv It., prev. Mile J. Kasunović, 
obj. i predg. nap. Adriaticus, Lj. 1923. Med tra- 
janjem mirovne konference je bil R. 1919 kot 
nekdanji član Narodnega veća imenovan v Za- 
časno narodno predstavništvo v Bgdu, vendar se 
zaradi bivanja v Parizu ni mogel udeleževati dela 
tega organa. Ob požigu Narodnega doma v Trstu 
13. jul. 1920 so faš. razdejali tudi njegovo bivšo 
pisarno (gl. PSBL I, 3 pri dr. Josip Abram); trž. 
odv. zbornica ga je izbrisala iz seznama svojih 
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članov, ker so menili, da sc je s članstvom v 
delegaciji SHS na mirovni konferenci in v Za- 
časnem narodnem predstavništvu odločil za Jslo. 
Zato sc je R. po vrnitvi iz Pariza nastanil z dru- 
žino najprej na Bledu in nato v Lj., kjer se je 
30. nov. 1920 vpisal v seznam od v. (ker ni bilo 
prostora, je uradoval v pisarni dr Ažmana). 
S Trstom je še vedno ostal v stikih in občasno 
dopisoval v E. V novih razmerah je R. poskusil 
delati tudi polit.; ni se hotel pridružiti lj. libe- 
ralcem, temveč je pristopil k novi Narodni so- 
cialistični stranki, ki je nastala po češkem vzor- 
cu. Na listi te stranke je R. tudi kandidiral v 
Ustavodajno skupščino Kralj. SHS 1920; volilna 
borba je bila burna, stranko je napadala pred- 
vsem Narodno napredna stranka (liberalci), kjer 
je kandidiral tudi dr. Gustav Gregorin, ki je bil 
prej tudi odv. v Trstu; polemike so bile prav 
tako v obratni smeri in po tedanji navadi so 
bili napadi tudi osebni. Javnost je bila tedaj 
pod vtisom priprav na rapalsko pogodbo, zato 
sta oba, Gregorin in R., pred volitvami odsto- 
pila od kandidature. Tako je R. zaključil svojo 
polit, kariero in nadaljeval z diplomatskim de- 
lovanjem, ki ga je začel že v Parizu. - Po uve- 
ljavitvi rapalske pogodbe je R. z družino optiral 
za Kralj. SHS in tako postal jsl. državljan. Vla- 
da Kralj. SHS ga je v začetku 1921 imenovala 
za vodjo delegacije na I. rimski konlerenci na- 
sledstvenih držav avstro-ogr. monarhije; v Rimu 
jc tedaj tudi vodil pogajanja za izvršitev rapal- 
ske pogodbe. Nov. istega leta ji: vodil jsl. dele- 
gacijo na konferenci v Portorožu. 1922 je bil vod- 
ia delegacije na II. rimski konferenci nasledstve- 
nih držav in tedaj z It. podpisal tudi nekaj po- 
godb. Istega leta je bil kot glavni referent dode- 
ljen jsl. delegaciji, ki jc v Genovi oz. v S. Mar- 
gheriti pripravljala konvencije z It. 14. avg. 1922 
je bil postavljen za izred. poslanika in poobla- 
ščenega ministra, titularno sicer za Belgijo, ven- 
dar se je naselil v Bgdu in od 1. sept. 1922 na 
'un. ministrstvu vodil odd. za izvrševanje med- 
narodnih pogodb do svoje smrti (31. avg. 1922 
•'•e jc dal izbrisati iz lj. odv. zbornice). Leta 1924 
je bil, spet titularno, imenovan za poslanika v 
Albaniji, 1925 za poslanika v Carigradu in 1926 
celo v Petrogradu (Kralj. SHS ni priznavala no- 
vega stanja v SZ in je navajala staro prestolni- 
co), vendar jc bilo to samo zavoljo proračunskih 
Postavk in R. v teh državah nikoli ni bival. V 
začetku 1923 je zastopal Kralj. SHS v Rimu na 
konferenci za likvidacijo bivše Južne železnice, 

nato je bil poklican v Opatijo za vodjo jsl. 
delegacije v paritetni komisiji za Reko, kjer jc 
dosegel, da so It. izpraznili Sušak. Febr. jc bil 
prvi delegat na pogajanjih z It. za trgov, spo- 
razum; poleg tega sporazuma je bila tedaj skle- 
njena tudi konzularna konvencija in več drugih 
sporazumov. Okt. 1924 je bil vodja jsl. delega- 
cije na pogajanjih v Benetkah in 1925 v Firencah, 
vse kot priprava za konvencije, ki so bile pod- 
pisane 20. jul. 1925 v Nettunu. 1926 je kot vodja 
delegacije podpisal trgov, sporazum in druge 
konvencije z Madžarsko in Albanijo. Poleg že 
omenjenih konvencij je podpisal naslednje spo- 
razume: Konvencija med Avstrijo, Češkoslova- 
ško, It., Poljsko, Romunijo in Kralj. SHS o po- 
kojninah, ki jih je odredila prejšnja avstr. vla- 
da; z istimi državami Konvencijo glede prenosa 
terjatev in depojev, ki izvirajo iz poslovanja 
Poštne hranilnice na Dunaju, dalje Konvencijo 
med Kralj. SHS in It. o pokraj, in občin, po- 
kojninah, vse 6. apr. 1922 v Rimu; istega dne z 
It.: Sporazum o izvrševanju sodb, Konvencijo 
o pravni in sodni zaščiti državljanov ter Kon- 
vencijo o izročanju storilcev kaznivih dejanj (za- 
kon o ratifikaciji teh treh pogodb, čeprav spre- 
jet že po njegovi smrti, nosi v pravni teoriji 
njegovo ime - »Leges R.«, zadnji dve sta obdržali 
veljavo celo po zadnji vojni). Sporazum o trgo- 
vini in plovbi v Bgdu 14. jul. 1924, Konvencijo 
o živalskih kužnih boleznih (veljala do 1955) in 
še pet drugih sporazumov v Bgdu 12. avg. 1924, 
Konvencijo o naseljevanju in konzularni službi 
tam 21. avg. 1924 z It. Na zun. ministrstvu v 
Bgdu je kot Slov. užival nenavadno visok polo- 
žaj. - častni član Slavjanskc čitalnice v Trstu, 
častni občan obč. Sežana, Škrbina na Krasu in 
Volosko-Opatija. Odlikovan z albanskim Skender- 
begovim redom. Redom belgijske krone, češko- 
slov. Redom belega leva, črnogorskim Danilovim 
redom in z Redom it. krone. - V strok, listih je 
R. objavil polemiko z dr. I. Zolgerjcm: Da-li je 
naša kraljevina stara ili nova driava?, Arhiv za 
pravne i društvene nauke, Bgd 1923, 241-61; v SP: 
O ravnopravnosti v slov. Primorju (1903, 353-60); 
Objektivni pogoj kaznjivosti v prvem primeru 
§-a 24. zakona z dne 17. dec. 1862 (1913, 220-22). - V 
časniških člankih (evidentiranih preko 100) so do 
1918 ohranjeni njegovi govori in interpelacije, po 
vojni pa njegova poročila o stanju pod it. oku- 
pacijo in glede meje. 

Prim.: Krstni list žup. Postojna (brez št.); po- 
ločna knjiga žup. Brezovice, III, 37; Vila Istri- 
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janka, Velecienjenom gosp. Dr. O. R. na dan 
vjenčanja.... Naša sloga XXIV/1893, št. 37; zbirka 
pisem, ki jih je R. pisal s pariške mirovne konf. 
dr. Jos. Vilfanu (Zgod. arhiv mesta Lj. - fond 
Vilfan); dva koncepta avtobiografije (4 str.), na- 
pisano v srbohrv. 1925/26 za personalni odd. Zun. 
ministrstva v Bgdu; F. Freund, Das österr. Ab- 
geordnetenhaus 1907-1911, 1911-1917, Wien; Verbali 
della Dieta Provinciale di Trieste - od 1900 dalje; 
Stenographische Protokolle über die Sitzungen 
des Hauses der Abgeordneten des österreichi- 
schen Reichsrates, XVIII-XXII Sess., Wien 1907- 
1918; V. Melik, Volitve na Slovenskem 1861-1918, 
Lj. 1965 (Razprave in eseji 10), 382-83; Joža Vil- 
fan, Spomini dr. Jos. Vilfana (torzo), JKoI 1980, 
168; L. Cermelj, O ljudskem štetju v Trstu leta 
1910, Anali Jadranskega instituta 1958, 7-51; D. 
Sepid, Misija Carla Gallija u Trstu, prav tam, 
53-80; B. Gombač, Slov. politika v Trstu ob kon- 
cu 19. stol., ZC XXXI/1977, 49-62; E. Jarc, Iz zgod. 
majske deklaracije, C XXI/1926/27, 243-67; F. Ko- 
vačjč. Odmevi majske deklaracije, prav tam, 267- 
82; Poverjenik narodne vlade za sporna ozemlja, 
E 1918, 301; Zapisnici sa sednice delegacija Kralj. 
SHS na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919-20, 
Bgd 1960; Stcnografske beleške Privremenog na- 
rodnog predstavništva Kralj. SHS, I, Zgb 1919, 
3; Listina odvetnikov okrožja odv. zbornice v 
Lj., III, 247, Ur. 1. Sje 11/1920, št. 129; dekreti v 
Ur. 1. Sje IV/1922, št. 96; VI/1924, št. 44; VII/ 
1925, št. 37; VIII/1926, št. 44; ratifikacije meddrž. 
pogodb v Ur. 1. Sje XI/1929, 4, 7, 11, 18, 97; SI. 1. 
11/1931, kosa 22, 25; Ur. 1. FLRJ 1949, št. 74, 1054 
(veljavnost predvoj. pogodb z It.); Pregled raz- 
voja medunarodno-pravnih odnosa jsl. zemalja 
od 1800 do danas: 2. Pregled međunarodnih 
ugovora i drugih akata od medunarodno-pravnog 
značaja za Jslu od 1918 do 1941 god., Bgd 1962, 
št. 220-36, 397-404, 470-85; Burna seja trž. dežel, 
zbora, S 1907, 52 (pril.); Dr. Gregorin in dr. R. 
izstopila iz »Narodnega« in »Hrv.-slov. kluba«, 
Pm 1911, 30; Dr. O. R., E 1918, 265; »Italofobstvo« 
dr. R., E 1920, 26; Dr. Gregorin in dr. R. odla- 
gata kandidaturi, SN 1920, št. 255; Dr. O. R., 
Pučka prosvjeta iSplit) 1925, 7 s si.; Ob prevratu 
na Prim., J 1928, 257 s si.; članki ob smrti in 
obletnicah smrti: GorS 1927, 4; Istra 1937, 1, 2; 
Istarska riječ 1927, 3; E 1927, 11-15; J 1927, 10 s 
si., 11, 17; 1928, 14; 1937, 9; Marburger Zeitung 
1927, 10; Mrb. Večernik Jutra 1937, 17; Narodni 
dnevnik 1927, 9; Nova Pravda 1927, 2; Orjuna 
1927, 4; Politika 1927, 3-5; Pučka prosvijeta 1927, 
2; Riječ 1927, 10; S 1927, 9; SN 1927, 10, 12; Vreme 
1919, 1920, 1922; KDCM 1928, 53 (si.), 64; Ottuv 
slovnik naucny (Praga), Dodatky V/2, 825-26; Ma- 
sarykuv slovnik naucny, VI, 327 (Praga 1932); NE 
III (1928), 903 (J. Glonar); EJ VII (1968), 122 (L. 
Cermelj); razen liter., navedene v SBL III, 178-79 
(R. Andrejka in L. Cermelj), prim, še: I. J. Le- 
derer, Yugoslavia at the Paris Peace Conference, 
New Haven and London 1963, 343 (register) - it. 
prevod: La Jugoslavia dalla Conferenza della Pace 
al Trattato di Rapallo 1919-1920, Milano 1966, 401 
(register);   S.   Križmančič,  Dve  važni  obletnici. 

JKol 1965, 116-21 s si.; B. Žužek, Slov. odv., po- 
membno delavni... Ob stoletnici Odv. zbornice, 
Lj. 1968, 178 (Pravnik 1968, 530); S. Vilfan, Odv. 
na Slov..... prav tam, 78, 35-87 (430, 437-39); Ka- 
cinova, 466 (register); S. R(enko), Dr. O. R. - trž. 
piavnik, PDk 1976, 9; R. Cačinovič, Slov. in di- 
plomacija, NRazgl 1984, 1; österreichisches Bio- 
graphisches Lexicon št. 44, 1987; Zinka R.: Krstna 
knjiga žup. Brezovica VI, 277; Zinja R-eva, ŽS 
1936, 278; t Zinka R-eva, KDCM 1939, 32. 
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RIBAR Vladimir, diplomat, r. 17. nov. 1894 v 
Sežani kot sin odv. pripravnika dr. Otokarja R. 
in Zinke (Terezije) Kastelic, u. 14. nov. 1946 v 
Oslu (Norveška), pokopan 28. nov. 1946 v Bgdu. 
1895 se je družina preselila v Trst, kjer je končal 
osn. š. in drž. gimn. (matura 1914). Kot invalid 
ni bil vojak in je ves čas prve svet. vojne štu- 
diral pravo na češki U v Pragi (dr. prava 1919). 
Od 12. sept. 1919 do 31. jan. 1920 odv. priprav- 
nik v pisarni odv. dr. Kobala v Lj. 23. nov. 1919 
imenovan za pisarja jsl. poslaništva v Belgiji, 
vendar je ostal v Bgdu na Ministr. za zun. za- 
deve najprej kot pisar in nato kot sekretar do 
1. febr. 1922. Sekretar jsl. poslaništva v Berlinu, 
14. nov. 1922 premeščen za podkonzula v CIc. 
25. jul. 1923 premeščen za sekretarja poslaništva 
v Pariz, kjer je ostal do 27. dec. 1927, nato pod- 
konzul na Reki, premeščen 14. jul. 1929 za se- 
kretarja poslaništva v Bukarešto, tam ostal do 
31. dec. 1932. Od 16. jan. 1933 konzul v Düssel- 
dorfu do 1. jan. 1934, nato premeščen na zun. 
ministrstvo v Bgd, kjer je delal v polit. odd. 
Od 11. avg. 1934 sekretar jsl. poslaništva v Pra- 
gi, kjer je ostal do 1. mar. 1936. Dne 8. mar. 1936 
nastopil delo v zun. ministrstvu v Bgdu, kjer 
je delal najprej v polit, odd., od 8. avg. 1936 
pa kot šef personalnega odd., 26. febr. 1937 na- 
predoval za min. svetnika in ostal do 15. nov. 
1937, 7. dec. 1937 je prišel v Washington kot 
svetnik jsl. poslaništva (od 1941 veleposlaništvo). 
17. nov. 1942 se je poročil z Američanko Elvino 
Geneviève Orlicz-Dreszer. V času druge svet. voj- 
ne se ni strinjal z velikosrb. stališčem svojega 
predstojnika, veleposlanika K. Fotiča, zato je 
zaprosil jsl. vlado v emigraciji, da ga je poklicala 
v London. 25. avg. 1944 je bil tam imenovan za 
pomočnika zun. ministra v prvi Subašičevi vladi 
(zunanji minister je bil Subašič sam); ta položaj 
je ohranil do imenovanja za poslanika 1946. V 
Londonu se je R. družil z emigranti, ki so kot 
Subašić zagovarjali smer sporazumevanja z NOV 
v domovini in niso podpirali velikosrb. politike. 
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Posebno prijateljstvo ga je vezalo z dr. Izidor- 
jem Cankarjem, tedaj ministrom v Subašičcvi 
vladi. S slov. emigrantskimi politiki je mnogo 
razpravljal o usodi Prim, po vojni, pripravljal 
glede tega razne predloge in se zaradi tega se- 
stajal tudi z zavezniškimi osebnostmi. Okt. 1944 
je zastopal Jslo (po nalogu kr. vlade) na konfe- 
renci za svet. promet. Ko je 15. febr. 1945 Šu- 
bašićeva kr. vlada odpotovala iz Londona v 
Bgd, je R. ostal v Londonu kot odpravnik po- 
slov jsl. veleposlaništva (do nastopa veleposla- 
nika Lcontiča 25. apr.), nato kot svetnik veleposl. 
wi pomočnik zun. min. opravljal v Londonu ra- 
zne posle, tako je bil predstavnik Jsle v evrop- 
skem odboru UNRRA; 17. jul. 1945 je kot uradni 
zastopnik vlade prisostvoval porodu sina kralja 
Petra II. (Jsl. še ni bila proglašena za republi- 
ko). Na prvem delu I. zasedanja Generalne 
skupščine OZN od 10. jan. do 14. febr. 1946 v 
Londonu je bil v jsl. delegaciji kot namestnik 
delegata. 22. febr. 1946 je bil imenovan za izred. 
Poslanika in pooblaščenega ministra na Norve- 
škem, 2. apr. prispel iz Londona v Oslo, 6. apr. 
Predal poverilnice kralju Haakonu VII. in ostal 
"a Norveškem do svoje nenadne smrti. - Od- 
likovan je bil s francosko častno legijo, papc- 

škim Redom božjega groba, z albanskim Sken- 
derbegovim redom, s češkoslovaškim Redom be- 
lega leva in Redom nemškega orla, z Redom jsl. 
krone in jsl. Redom sv. Save. - Pred vstopom 
v diplomacijo je napisal nekaj člankov: Jugo- 
slavija, Sokolski koledar 1920, 68-74; Kako so 
bili Lahi favorizirani od avstrijske vlade na Ško- 
do Jugoslovanov, SN 1920, 6; Terra irredenta, SN 
1928, 28. 

Prim.: Krstna knjiga župnije Sežana 6, 205; 
Jahresbericht des k. k. Gymn. in Triest, 1905/6- 
1913/14; osebni podatki iz arhiva in registrature 
zun ministr. Kraljevine Jsle, sporočeni s potr- 
dilom Drž. arh. Jsle v Bgdu 06 št. 2/7 z dne 22. 
jan. 1?59; Imenik odv. kandidatov odv. zbornice 
v Li. IV., 48; dekreti v Službenih novinah (Bgd) 
1920, 2- 1921, 207, 227; 1922, 25, 268; 1923, 183; 
1P27, 270; 1929, 178; 1932, 269; 1934, 183; 1936, 34; 
1937, 242; Yearbook of the United Nations 1946/ 
47, 307; SPor 1946, 90, 282; Politika 1946, št. 12274, 
12469 (r. 1. napačna); Borba (Bgd) 1946, 286 (r. in 
smrtni datum napačna); Peter II., A King's He- 
ritage, London 1955, 182, 190; Iz. Cankar, London- 
ski dnevnik 1944-45, Lj. 1985, 125; D. Sepič, Vlada 
Iv. Subašiča, Zgb 1983, 274, 368; S. N. Kosanovič, 
Jsl. bila osuđena na smrt, Zgb & Bgd 1984 (reg.); 
R. čačinović. Slov. in diplomacija, NRazgl 1984, 
1; SBL III, 179; slike: Tov 1946, št. 3, str. 76; Edv. 
Kardelj, skica za monografijo, Lj. 1979, 145 (si. 
19, R. v sredini). Ry 

S 
SADAR Angela, igralka, učiteljica, organizatorka, 
r- 30. maja 1897 v Divači (ne 1892 v Sežani, kot 
Piše SGL), živi v Slovenj Gradcu. Oče Ivan Vor- 
dach, želez, nameščenec, po rodu Ceh, mati Jo- 
sipina Suber iz Sežane, gospodinja. Hodila je 
na učit. v Gor. in ga dovršila v Lj., potem je 
učila na osn. š. v Celju. 1918 je kot begunka 
s Prim, pribežala s starši v Celje, svoj »drugi 
dom«. Kot učit. se je vključila v šol. delo, po- 
Svetila pa se je tudi gledal, življenju v celjskem 
dramatičnem društvu. 1920-21 je obiskovala eno- 
letni dramski tečaj pri bratih Skrbinških in za- 
čela nastopati v raznih dram. vlogah. Vmes je 
Po padcu faš. v It. 1943 dve leti delovala na 
Pflim. V Sežani je učila otroke v part, šoli in 
Prirejala mlad. in zborne deklamacije. 1945 se 

je vrnila v Celje in nadaljevala gled. delo v 
Ljudskem odru. 1952 je slavila 30-letnico igranja 
v vlogi Martinaške v Tomažičevem Mlinarjevem 
Janezu. Ostale njene glavne vloge: v vseh Can- 
karjevih dramah, Barbara (Celjski grofje), Ma- 
rija Stuart (Schiller), Katja (Tolstoj, Vstajenje) 
Ana (Frank, Karel im Ana), Higginsova (Shaw, 
Pygmalion), naslovna v Rcmčevi Magdi, Gospa 
Alving (Ibsen, Strahovi) idr. Režirala je tudi 
otroške in mlad. igre, v katerih je sama igrala 
vloge »dobrih« mater in kraljic. Med vojnama 
je režirala tudi dram. nastope celj. gimnazijcev. 

Prim.: GL Celje 1951/52, 69; Ljudski oder Celje 
1952, 8; Savinjski vestnik 1952, št. 2; SGL III, 
606; pismeno sporočilo sina dipl. inž. Marijana 
Sadarja iz Slovenj  Gradca 28.  sept.  1987 (arh. 
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PSBL); AI. Geržinič, Pouk v materinščini - da 
ali ne?, Buenos Aires 1972, 89. 

T. P. 

SADAR Vinko, agronom, šolnik, r. 28. jan 1897 
v Budanjah nad Vipavo nadučitelju Adolfu in 
Cilki Krek, u. 9. jan. 1970 v Lj. Osn. š. je obi- 
skoval v rojstnem kraju (1904-08), II. realno gimn. 
v Lj. z maturo 1917; agronomijo je študiral na 
Višjem gospodarskem učilišču v Križevcih 1918- 
19 in na Poljoprivredni gospodarski fak. v Zgbu, 
kjer je 1922 diplomiral za inž. agronomije. Prak- 
so in specializacijo iz poljedelskih strok je opra- 
vil na posestvu Rcngoldhausen pri Ueberlingenu 
ob Bodenskem jezeru 1922, na raziskovalnih kme- 
tijskih zavodih Vyskumny zemêdelské v Pragi 
in na postaji za žlahtnjenje Vilmorin & An- 
driëux v Verrieres-le-Buison blizu Pariza 1930 ter 
na Welsh Plant Breeding Station v Pias Go- 
gerddan pri Aberystwythu v Vel. Britaniji 1957- 
58. Med tem je služboval kot suplent in prof. 
na Sred. kmet. š. v Mrbu (1922-28), kot v. d. 
direktorja enake šole v Bukovu v Srbiji (1928- 
29), kot referent za poljedelstvo in vrtnarstvo 
na kr. banski upravi Dravske banovine v Lj. 
1929-30 in 1932-35, kot ravn. Kmetijske šole v 
Rakičanu 1930-31, kot okraj, referent v Kočevju 
193543. Med nemško okupacijo je bil zaprt; po 
osvoboditvi je bil načelnik na Min. za kmet. za 
Sjo 1945-46, glavni dir. Drž. posestev Sje 194647, 
nato pa je bil izvoljen za matičarja Agron. 
fak. in rednega prof. za skupino poljedelskih 
predmetov. Upokojen je bil 31. dec. 1965; po 
upok. je predaval izbrana poglavja iz poljedel- 
stva; nekaj let je predaval kmetijstvo na geod. 
odd. Tehn. fak. v Lj. Na fak. in izven nje je 
opravljal razne upravne naloge: bil je dvakrat po 
dve leti dekan in tri leta prodekan, član senata 
na U v Lj. in zastopnik fak. v univ. telesih, 
član univ. in fak. komisij. Sedem let je bil preds. 
Društva (sedaj Zveze) kmetijskih inženirjev in 
tehnikov Sje (1945-52), preds. komisije za potr- 
jevanje posevkov in semenskega blaga, inšpektor 
za kmet. šole, preds. Društva za proučevanje 
tal Sje, preds. Sveta Kmetijskega inštituta Sje, 
preds. Terminološke komisije za kmetijstvo in 
član Tehniške sokoije TK pri SAZU ter sodelavec 
pri Slovarju slov. knjižnega jezika. Uredil je tri 
zvezke Kmetijskega tehniškega slovarja (polje- 
delstvo, travništvo in pašništvo ter živinoreja); 
Agrotehniške ukrepe, 1949; Spominski zbornik 
Biotehniške fak. (1947-67) in dve izdaji knjižice 
Potrjevanje posevkov v Sji. Napisal in objavil 

je naslednje knjige: Hmeljarstvo, 1928; Sto po- 
jasnil o umetnem travništvu in pridelovanju 
travnega in deteljnega semena, 1933; Kisanjc 
krme in kmetijski silos, 1933; Lan in konoplja, 
1935; Stročnice, 1948; Naše lito, 1949; Oljnice, 
korenovke, predivnice in hmelj, 1951; Obdelovanje 
zemlje, 1953; Gospodarjenje z gnojem, 1957; ter 
skripta: Trave, 1950; Seme in plevel, 1956; Nauk 
o travinju, 1956; Ključ za poznavanje semena 
trav in plevelov, 1950. Objavil je nad 250 raz- 
prav in člankov v Kmetovalcu, Glasniku Min. za 
kmet. v Bgdu, v Agronomskem glasniku v Zgbu, 
v Naši vasi, SiV, Kmečkem glasu, KolMD, KolPD, 
Soc. kmetijstvu in gozd., v Zborniku Biotehniške 
fak., Hopfenzeitung (Saar), v Splošni EncJ in 
drugod. - Odlikovan je bil z Redom dela z zla- 
tim vencem 1961, izvoljen za častnega člana Zve- 
ze kmetij, inž. in tehnikov Sje in Jsle. Po smrti 
je 1972 dobil priznanje Ministr. za kmetij. ZDA, 
ker je vodil mednar. raziskovalno nalogo Preiz- 
kušanje samoniklega rastlinstva Jsle. 

Prim.: Kmetovalec 1934, 75 s si.; J 1935, 283; 
Spominski almanah, 329; Ko je ko, 620; ULjBB 
I, 171-72; II, 554-55; III, 977; Spominski ZbBF 
1947-67, 112-13; ibid. 1947-82, 183; Jsl. poljoprivre- 
da 1939-1969, Bgd 1970, 451; kadrovski arhiv Bio- 
tehniške fak.; SBL III, 181. 

Adč. 

SADOWSKI (SZADOWSKI) Tadeusz, partizanski 
borec, r. 1. jul. 1922 v kraju Babica pri Krakovu 
(Poljska), u. 27. okt. 1944 v Praprotnem v Selški 
dolini. Oče Karel, mati Štefanija. Po nem. za- 
sedbi Poljske je odšel od doma. V Beljaku je 
prišel v stike z aktivisti NOB in stopil v parti- 
zane. Najprej je bil borec Prešernove brigade, 
nato v Vojkovi (namestnik šefa obveščevalnega 
centra) in nazadnje obveščevalec pri XXXI. di- 
viziji. Sodeloval je pri vrsti diverzantskih akcij, 
tako tudi pri onesposobitvi črpalk v idrijskem 
rudniku (5. febr. 1944) in požigu bencina v Po- 
stojnski jami (22. apr. 1944); poleti 1944 je tudi 
miniral progo v Baski grapi. S. je slovel zaradi 
svojega diverzantskega delovanja. Življenje je 
izgubil v boju. Njegovo ilegalno ime Tomo. Po 
S. se imenuje podružnična osn. š. v Bukovici pri 
Praprotnem, prav tako tudi š. v Visokem (Polj- 
ska) v bližini njegovega r. kraja. V Visokem so 
mu na vojaškem pokopališču odkrili spomenik, 
ploščo ima tudi na r. hiši. 

Prim.: F. Sušteršič, V objemu podzemlja, Lj. 
1960, pass.; S. Petelin, Prešernova brigada, Nova 
Gor. 1967, 316, 357, 358; PDk 15. nov. 1973; ITD 
28.  maja  1974;   Ned.  dnevnik  31.  okt.  1975;   S. 
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Petelin,  Vojkova  brigada,  Lj.   1980,  pass.;   Isti, 
Enaintrideseta divizija, Lj. 1985, 87, 171. 

B. Mar. 

SAIN msgr. Mihael Izidor OSB, prvi reški škof, 
r. 22. nov. 1869 v vasi Zidine pri Daili, župn. 
Novigrad v Istri, u. na Reki 28. jan. 1932. Oče 
Anton, kmet, mati Marija Radizlović, oba Hrva- 
ta. Mladi Mihael je dobil prvi pouk v bene- 
diktinskem samostanu v Daili. S petnajstimi 
leti je odšel v benedikt. samostan sv. Julijana 
Pri Genovi, tam postal redovnik z imenom Izi- 
dor. 1892 je v Genovi prejel mašniško posveće- 
nje. Bil je po vrsti dekan, tajnik, knjižničar 
in vzgojitelj redovnih novincev. 1908 je bil pre- 
stavljen v opatijo Montevergine za vzgojitelja 
novincev. 1919 je postal opat v dveh benedik- 
tinskih opatijah: Fraglia pri Padovi in Sv. Ju- 
stina v Padovi. 1922 je bil imenovan za apost. 
uprav, na Reki. Po pogodbi med Jugoslavijo 
in Italijo je 1924 Reka pripadla Italiji. Msgr. 
Sain se je trudil za ustanovitev samostojne re- 
ške škofije. Res je bila 25 apr. 1925 ta usta- 
novljena in 6. avg. 1925 ije bil msgr. Sain po- 
svečen v prvega reškega škofa. Njegovi škofiji 
so bili priključeni tudi trije slovenski dekanati: 
Jelšane, Hrušica in Trnovo pri II. Bistrici. Novi 
škof je začel urejati svojo škofijo: adaptiral je 
stolno cerkev sv. Vida, škofijsko poslopje in 
urade, posvetil žpn. cerkev Vseh svetnikov na 
Roki ter cerkev sv. Antona v Kantridi. Ustanovil 
je devet novih župnij, podpiral samostane (ka- 
Pucinov, olivetanov in benediktink). Ustanovil je 
'udi Malo semenišče na Reki z notranjo nižjo 
gimnazijo (pet razredov). Po značaju je bil škof 
S. vedno preprost, skromen in pobožen redov- 
nik. - Po drugi strani je bil škof S. brez hrvat- 
ske izobrazbe, pozabil je materin jezik. Tako 
Je postal hote ali nehote orodje italijanske raz- 
narodovalne politike v svoji škofiji, ki je imela 
takrat dve tretjini slovanskih (slov. in hrv.) ver- 
nikov. Na vprašanje rimske kongregacije, kako 
b° pridigal Slovanom, je škof S. odpisal: »Ne 
morem se pogovarjati slovanslko, toliko manj 
Pridigati, čeprav se je v moji družini govorilo 
samo hrvatsko.« (Glej škof. arh. na Reki.) Za 
casa S-ovega škofovanja ni bil imenovan noben 
slov. aH hrv. kanonik v stolni kapitelj. 1927 so 
bile ukinjene hrv. pridige v vseh reških cerkvah, 
v bolnišnici je bil kurat, ki je govoril samo it. 
Novi župniki v Opatiji, Voloski in Lovranu so 
Znali samo italijansko, tako so tudi v teh žup- 

nijah prenehale hrv. pridige in spovedi. Od 
1927 dalje je škof pošiljal slovan. vernikom samo 
i tal. pastirska pisma. Dijakom v Malem seme- 
nišču je bilo prepovedano govoriti med seboj 
v slov. ali hrv. jeziku, prepovedano branje slo- 
vanskih knjig in dopisovanje z župniki v mate- 
rinem jeziku. - Po S-ovi smrti so vse te boleče 
zadeve slov. in hrv. duhovniki razložili v po- 
sebni spomenici 1933 novemu reškemu škofu An- 
tonu Santinu s prošnjo, naj gornjo zlorabo svo- 
jega prednika popravi. Sledilo je razočaranje, 
škof Santin ni odpravil napak, marveč jih je 
povečal. Hotel je odpraviti v šestih župnijah 
slavet (slovansko bogoslužje), zahteval je, naj 
gredo slov. in hrv. duhovniki v šolo učit naše 
otroke v it. kršč. nauk, dalje, da morajo biti 
vse liturgične molitve v cerkvi (tudi večernice) 
samo v latinščini. 

Prim.: Pismo reškega nadškofa J. Pavlišiča z 
dne 11.9.1987; In memoniam di M. I. Sain OSB, 
vescovo di Fiume (nagrobni govor), Subiaco 1933; 
KoIGMD 1927, 115; Lavo čermelj, Il vescovo 
Antonio Santin e gli Sloveni e Croati, Lj. 1953, 
7-20. 

T.P. 

SAJEVIC Ivan (Janez), kipar, slikar in medaljer, 
r. 21. okt. 1891 v Stari vasi pri Postojni kot 
peti od sedmih otrok, u. 17. jun. 1972 v Lj. Oče 
Janez, kmet, čebelar, mati Frančiška Markovčič. 
Osn. š. je obiskoval v Postojni. Že kot otrok 
je rad risal (npr. panjske končnice), a doma so 
ga skoraj namenili za mizarja. Vendar mu je 
uspelo, da se je vpisal na Obrtno š. v Lj. (prof. 
A. Rcpič, Celestin Mis in Grebene). Zaradi uspe- 
ha je dobil štipendijo za študij na lik. akade- 
miji na Dunaju (prof. J. Müllner), kjer je di- 
plomiral 1920-21. Po vrnitvi je poučeval risanje 
na meščanski š. v Postojni. Zavoljo naraščajoče 
faš. nostrpnosti se je preselil v Jslo. 1926-27 je 
poučeval risanje na gimn. v Kranju, 1927 gra- 
verstvo na Puškarski š., med 1929-33 na gimn. 
v Celju, od 1933-50 na klas. gimn. v Lj., od 1950 
pa na obrtni š. v Lj., kjer je zadnja leta pred 
upokojitvijo opravljal ravn. dela. Bil je član Lade 
in DSLU. Ustvarjal je predvsem v kamnu, mar- 
morju in bronu (včasih tudi v žgani glini in mav- 
cu). Bil je znan kot odličen pedagog. Živel je 
skromno in tiho in ni rad veliko razstavljal. 
Delal je predvsem po naročilu, zato so njegova 
dela takoj prešla v roke zasebnikov. Kot kipar 
je ustvarjal predvsem portrete in ostal zvest 
realistični smeri. Posvečal se je tudi akvarelu, 
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kjer je ohranil realistično usmeritev, priljublje- 
ni pa so mu bili motivi iz domače vasi kot tudi 
drugih krajev (npr. Gorenjska, Vipavska, Istra). 
Njegovi akvareli imajo tako tudi dokumentarno 
vrednost (npr. Kašča v Žirovnici, 1923, Skedenj - 
Stara vas pri Postojni 1923, Stara Fuiina 1933, 
Bovec 1956, Punat 1960, Vipava 1960, Goče 1963). 
je izdeloval medalje in značke. - Nekaj S-evih 
Za Slov. lovsko društvo in Kinološko združenje 
del: prof. A. Bolhar (1930); spomenik M. Vilhar- 
ju na Planini pri Rakeku (1931); slikar Saša 
Santel (1932); M. Gaspari (1939); vrsta portretov 
slov. in ruskih kulturnikov za DZS, npr. V. Na- 
zor, O. Zupančič, F. Levstik, S. Gregorčič, M. 
Gorki, Puškin; več portretov J. Broza Tita, po- 
prsje B. Kidriča za Inštitut J. Stefan v Lj.; 
vrtna plastika na Brionih; ielief v sodnijski avli 
sodnijske palače v Postojni; slikar L. Perko; 
spomenik gozdarju Avgustu Kafolu v Komnu 
(1957); Dela, ki jih hrani S-eva sorodnica Marija 
Likon Hasl v Stari vasi: očetov portret (bron), 
materin portret (bron), Dekliške glava (bron), 
Motiv iz Stare vasi (akvarel), Stara vas 1923 
(akvarel), nekaj študij v mavcu in lesu, osnutek 
za nagrobnik (mavec). Sajevca je potretiral F. 
Kopač 10. mar. 1909, S. Santel (upodobil S. s 
portretom S. Santla) in Smerdu. - Nekaj razstav: 
Kult. razstava Jul. Krajine v Bgdu 27. apr.-17. 
maja 1930 v paviljonu Cvijete Zuzovič (katalog); 
III. pomladanska razstava slikarskih in kipar- 
skih del jsl. umetnikov in umetnic v Bgdu, pa- 
viljan Cvijete Zuzovič, od 3. maja 1931; IV. raz- 
stava umetnin na lj. velesejmu, od 30. maja do 
8. jun. 1931; Umetnostna razstava Krke v Jako- 
pičevem paviljonu od 11. dec. 1932 do 2. jan. 1933; 
Slov. Madone na lj. velesejmu od 2. do 11. sept. 
1933; I. pomladanska razstava Društva likovnih 
umetnikov Dravske banovine, Lj., Jakopičev pa- 
viljon, maj-junij 1935; razstava slov. prim, umet- 
nikov Trst-Gorica, avg. 1945 (katalog); Bgd 1947; 
Postojna 1953; Galerija v Prešernovi hiši, Kranj, 
od 5. do 22. apr. 1968 (uv. A. Pavlovec); razstava 
akvarelov v Notranjskem muzeju v Postojni od 
6. do 30. sept. 1973 (uv. v kat. I. Sedej). 

Prim.: Krstne knjige postojnske dekanije od 
1880 do 1900, zv. H, str. 94; S 1929, 1937; J 1934; 
DS 1934, 187-93; Razstava slov. prim, umetnikov 
Trst-Gorica, avg. 1945; L 1951, 454; SBL III, 184; 
Sijanec, 310, 353; BLU IV, 151; Katalog razstave 
v Kranju (Prešernova hiša), 1968 (uv. A. Pavlo- 
vec); Menaše, stolpec 1875; Delo 18. jun. 1972 
(osmrtnica); 28. jun. 1972 (zahvala); Katalog raz- 
stave  v  Notranjskem  muzeju,   Postojna,  6.-30. 

sept. 1973 (uv. I. Sedaj); Delo 6. sept. 1973; 
PrimN 14. sept. 1973; Sd 1976, 228; Silič Nemec 
Nelida, Javni spomeniki na Primorskem 1945- 
1978, Koper 1982, 19, 159; pričevanje ge. Marije 
Likon Hasl (Stara vas pri Postojni). 

V-č 

SAJEVIC Jakob, kovač, tigrovec, borec NOBJ, 
r. 13. apr. 1903 v Hruševju, tu u. 29. apr. 1956. 
Oče Jakob, mati Marija Milharčič. S. je trileten 
izgubil mater, star 8 let je zaradi mačehe osem 
let kot pastir pri sorodnikih trpel silno po- 
manjkanje dn nečistočo. 16-letnega je vzel oče 
in ga izučil kovaštva. 1923 je odslužil voj. rok 
v it. vojski. Bavil se je dalje s kovaštvom, se 
1932 poročil z Angelo Podboj in imel z njo dva 
sinova. Med njegovo internacijo na otoku Ven- 
totene mu je 1943 umrla žena. S. je bil kljub 
zapuščenosti in težkemu življenju v mladosti 
zelo zaveden Slovenec. Zatiranje in nasilno po- 
tujčevanje Slov. sta ga gnala v boj proti faš. 
S. je ostal v spominu na Postojnščini in Piv- 
škem kot vidna osebnost v ilegalnem boju proti 
fašizmu in je bil tudi povezan z najbolj znani- 
mi organizatorji TIGR-a. Bil je najbolj prizade- 
ven v tajni celici TIGR-a v Hruševju (Ogrizek, 
PSBL). Oborožene trojke iz Jsle (od pomladi 
1928 dalje Danilo Zelen, študent iz Senožeč, T. 
Černač iz Prestranka, Jos. Kukec iz Postojne dn 
drugi) so mu prinašale knjige in ileg. liste. S. 
jim je nudil hrano in prenočišče v čebelnjaku 
ob glavni cesti. Med prenočevanjem pri S. je 
ena izmed trojk pod vodstvom T. Černača vdrla 
v občinske urade v Hruševju dn odnesla 30 faš. 
uniform, ki so bile namenjene ob proslavi faš. 
mladini. S. je raznašal liter, po vaseh Postojn- 
ščine in Pivke tja do Bača in Knežaka, a mno- 
gim jo je oddajal doma v Hruševju. Znano je, 
da so k njemu v Hruševje hodili Jakob Dolenc 
iz Crmelic, I. Vadnal, Fr. Sluga, Jakob Semec iz 
2ej, Fr. Žetko iz Volč pri Košani, Fr. Bole iz 
Tomaja, J. Cok iz Lokev, T. Mohorčič iz Vi- 
pave in drugi. S. je bil v stiku tudi z organiza- 
torji Borbe na Tržaškem. Pri njem v Hruševju 
so se sestajali člani celice s Prošeka. S. je vodil 
mnoge bežeče antifaš. predvsem ponoči čez drž. 
mojo v Jslo. Zaradi osumljenosti je imel več- 
krat polic, preiskave doma. 1937 je bil aretiran 
in konfiniran. Po sto dneh je bil izpuščen ob 
sporazumu Stojadinovič-Ciano ter rešen petletne 
konfinacije. 1940 je bil z obtoženci na drugem 
trž. procesa 8 mes. zaprt v Trstu, nato interniran 
na otok Ventotene. Po nasvetu Fr. Stoke in Nat. 
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Kolariča je vložil prošnjo za premestitev in bil 
Prestavljen v Pisticci, Jcjer je nekaj zaslužil s 
kovaštvom in pošiljal denar bolni ženi v sana- 
torij in domov za otroke. Stiri dni pred kapitu- 
lacijo It. so ga premestili v Rezzo,, od koder je 
Po kapitulaciji It. 15. sept. 1943 pobegnil. Pri 
Trstu so njega in druge ujeli Nemci in odpe- 
ljali v Berlin. S. je tu neozdravljivo zbolel in 
so ga Nem. poslali v Bergamo v It., kjer so 
ugotovili, da je neozdravljiv, in ga poslali do- 
mov. V Hruševje se je vrnil 8. avg. 1944. Delal 
je na terenu za NOBJ, bil član okraj. gosp. ko- 
misije, tajn. OF in poveljnik NZ v Hruševju. 
1944 je bil sprejet v KPS in bil tajn. celice v 
Hruševju od maja 1945 do konca 1946. Slednjič 
je bil tajn. KNOO Hruševje. 

Prim.: Lastni življenjepis;  pripovedovanje Fr. 
Boleta, Jož. Čoka, T. Mohorčiča in drugih. 

Rut 

SAKSIDA Alenka, kulturna delavka, r. 28. jan. 
1942 v Lj., Živi v Solkanu. Oče Leander Pegan, 
glasbenik, mati Emica Stare, gospodinja. Osn. 
š. je obiskovala v Lj., prav tam tudi gimn. (ma- 
tura 1960). Na lj. U je študirala franc, in nem. 
(diplomirala 1967). Od gimn. let je bila pevka 
Pri APZ »Tone Tomšič«, kasneje je sodelovala 
Pri zboru Slov. filharmonije in pri Slov. madri- 
galistih. Od 1967 živi in deluje v Novi Gor., tu 
je bila do 1975 tajn. občinske ZKPO, nato tajn. 
kulturne skupnosti občine Nova Gor. Od 1981 
je dir. Kulturnega doma v Novi Gor. Ves ta 
čas je delovala poklicno ali ljubiteljsko kot or- 
ganizator kult., zlasti glasb, življenja na Prim. 
Bila je med ustanovitelji festivala Primorska 
Poje, vsakoletne glasb, prireditve Kogojevi dne- 
vi in drugih kult. manifestacij. 1981 je bila iz- 
voljena za podpreds. ZKO Sje, med 1982-86 je 
bila namestnik preds. Kulturne skupnosti Sje. 
S. je članica raznih občin, in republ. odb., ki 
delujejo na področju kult. (med drugim pro- 
Sramskega sveta Cankarjevega doma v Lj. ter 
umetniškega kolegija Slov. filharmonije). S-ove 
Zasluga je, da ima Nova Gor. glasb, življenje 
fazvito na visoki ravni. Njen brat Leander 
**egan (r. 28. jul. 1939) je deloval kot organizator 
Slasb. življenja na slov. obali in na Postojnskem. 

Prim.: Delo 26. nov. 1982; osebni podatki. 
B. Mar. 

SAKSIDA Ernest, salezijanski misijonar, vzgoji- 
telj revne mladine, r. 15. okt. 1919 v Dornberku, 
živi v mestu  Corumbà v  Braziliji.  Oče  Jožef, 

kmet, mati Katarina Vodopivec. Po domači osn. 
š. je dve leti študiral v Gor. v Alojzijevišču in 
Malem semenišču, nižjo gimn. je dovršil v sa- 
lezijanskem misijonskem zavodu v Bagnolu pri 
Turinu. 1935 je odšel kot misijonar v pokrajino 
Mato Grosso v Brazilijo. V prestolnici Cuiabà 
države Mato Grosso je dovršil gimn., teol. pa v 
Sao Paulo in bil 17. mar. 1946 posvečen. Prvih 
petnajst let je učil na salezijanskih šolah in 
imel na skrbi vzgojo mladine. Njegovo pravo 
misijonsko delo se je začelo leta 1961, ko je 
prišel v mesto Corumba na skrajnem zahodu 
Brazilije. Mesto ima 60.000 preb., okrog mesta 
pa je 12 predmestnih četrti, kjer žive reveži v 
nezdravih barakah, narejenih iz ilovice, kartona 
in pločevine. Ob brezposelnosti, stradanju in bo- 
leznih pa je največje zlo v tem, da starši ni- 
majo dovolj ljubezni ne med seboj in ne do 
otrok. Da bi tem otrokom vrnil topel dom in 
jim bil blizu, je zgradil barako: »Okrog naše 
prve barake je bilo na tisoče ubogih otrok rev- 
nih družin« (Družina). Začel je zbirati te otroke 
in zanje graditi nove barake. Potoval je po bo- 
gatih brazilskih mestih, nem., svia, it., amer, in 
prosil podpore. O delu med revno mladino je 
govoril po radiu in telev. in pisal v časopise. 
Pomoč je prihajala od vsepovsod, v Evropi je 
našel 720 botric, ki pomagajo istemu številu 
otrok. Počasi je zraslo Deško mesto, ki obsega 
veličasten sklop vzgojnih poslopij, v katerih ži- 
vi, se šola in oblikuje okr. 2.400 dečkov in de- 
klic. Imenuje se Don Boscovo mesto in mladi 
ga vodijo samoupravno: demokratično volijo 
župana, tri podžupane in 18 svetovalcev. V sku- 
pinah in šolah so posebni sveti, ki jih vodijo, 
skrbijo za red in napredek v šoli, ki traja 12 
let in se v njej vsakdo usposobi za kak poklic 
ali nadaljuje šolanje. Nekateri izmed njih so do- 
zoreli za odgovorne službe v mestu Corumba, 
drugi so postali duhovniki in se vključili v vzgoj- 
no delo med zapuščeno mladino. Državna oblast 
gleda z veliko naklonjenostjo na S-ovo delo in 
mu je podelila več priznanj in odlikovanj, kra- 
jevne oblasti pa skrbijo za osnovno hrano, za 
vse drugo poskrbi Don Boscovo mesto samo z 
dobrotniki. Da je vse to zmogel, je ustanovil v 
Corumbi več društev, ki mu pomagajo: Društvo 
bivših salez, gojencev - 1951; Društvo malih pro- 
dajalcev časopisov in krošnjarjev - 1957; Mato- 
groska legija prijateljev Ubogega dečka - 1958; 
Strok,  šola Alessandro di Castro - 1961, ki je 
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postala 1966 Don Boscovo mesto; Ženski klub 
iz Corumbe, ki pomaga revežem; Hiša Malega 
delavca - 1970, namenjena revnim otrokom; Pri- 
jatelji okrožja Don Bosco - 1976, ki ga pred- 
stavljajo prebivalci tega dela predmestja, ki je 
dobil zaradi salez, ustanov novo ime Okrožje 
Don Bosco; od 1961 do 1980 so gradili Don Bo- 
scovo mesto, leta 1985 pa so skozi vse leto pro- 
slavljali 25-letnico njegove ustanovitve. - S. je 
prišel poleti 1985 na obisk domov, da je med 
rojaki in sobrati na Rakovniku v Lj. praznoval 
40-letnico duhovništva in 50-letnico redov, in 
misij, življenja. 

Prim.: jz, Oče Ernest, kaj lahko storim za 
tvoje dečke?, Družina 20. okt. 1985 s si.; podatki 
dr. K. Humarja; stk, Misijonar za najbolj ogro- 
ženo mladino. Salez, vestnik 1987, št. 3, 14-15 s 
si. in dvema si. otrok iz Don Boscovcga mesta; 
osebni podatki. 

Jem. 

SAKSIDA s. Rafaela (krstno ime Terezija), šol- 
ska sestra sv. Frančiška, r. 14. okt. 1912 v Za- 
loščah pri Dbrnberku, živi v Gor. Oče Ivan, kmet, 
mati Ana Roje, gospodinja. V družini je bilo 
11 otrok, 5 jih je umrlo v detinskih letih. Starša 
sta bila zgledna katoličana, po čudnem naključju 
sta hkrati umrla 8. dec. 1948. V domačem kraju 
je obiskovala osn. š., 1926 je bila sprejeta v za- 
vod šol. sester v Tomaju, kjer je končala osn. 
š. Nato se je vpisala na sred. š. v Gor., v Egiptu 
dovršila učiteljišče v franc, nato še v slov. in 
it. jeziku. 31. jul. 1935 je vstopila v Tomaju v 
kongregacijo in tu učila na osn. in strok. š. do 
1937. Po priključitvi Tomaja Jsli 1947 je prišla v 
Gor. v Zavod sv. Družine, kjer je bila devet let 
desna roka s. Ahacije Kacin (PSBL II, 1). To je 
bila doba obnavljanja zavoda, ki ga je faš. oblast 
ukinila in je bil po vojni več let tudi zavetišče 
za številne istrske begunce. V letih 1956-62 je 
vodila tržaško redovno provinco pri Sv. Ivanu. 
Od škof. ordinariata je izprosila dovoljenje, da 
smejo sestre v internat sprejemati tudi dečke 
osn. š. Internat je bil v novem delu hiše. Dve 
večji učilnici sta bili namenjeni gojenkam osn. 
in sred. šol. Zavod je sprejemal tudi zunanje 
gojenke ter jim nudil kosilo in pošolski pouk. 
Nato se je S. vrnila v Gor. v Zavod sv. Družine. 
Ob svojih uradnih dolžnostih redno obiskuje 
družine in bolnike ter jim pomaga po svoji moči. 

Prim.: Osebni podatki; Od Tomaja do Trsta, 
Gor. 1985, 62 in pass. 

Rij. 

SAKSIDA Rudolf, slikar, r. 28. jan. 1913 na 
Komu v Gor., u. 6. marca 1984 v Gor. Oče Ru- 
dolf iz Saksida pri Dornberku, mati Justina Ka- 
čič iz Brestovice na Krasu, oba trgovca. Med 
prvo svetovno vojno je bil z materjo v begun- 
stvu v Domžalah, oče pa kot avstr. vojak v Kar- 
patih. Po vojni je druž. odprla trg. z jestv. na 
Komu. Po slov. osn. š. je S. obiskoval it. mešč. 
š. in trg. akad. Diplomiran knjigovodja se je 
1934 na očetovo pregovarjanje vpisal na Ekon. 
fak.; ta usmeritev pa ga ni veselila. Istega leta 
je bil vpoklican k vojakom v Lucco (Scuola 
allievi ufficiali) in postal podporočnik. 1938 se je 
zaposlil v Turist, uradu (Ente per il Turismo) 
v Gor. kot projektant reklam in plakater. Z 
umetnikom Cralijem je urejal muzeje (v Attem- 
sovi palači v Gor., na Vrhu sv. Mihaela). 1939-43 
je bil rezervni častnik v it. vojski, poldrugo leto 
v Albaniji, nato v Veroni kot poročnik; ob ka- 
pitulaciji It. je bil v Caserti, od koder se je 
vrnil v Gor. in pristopil k OF. 1946 je postal 
prof. risanja na slov. gimn. v Gor., ostal pa je 
brez službe 1947 in je moral na slov. gimn. v 
Koper. 1955 se je preselil v Trst in poučeval 
risanje na raznih slov. nižjih sr. š., stenografijo 
na Trg. tehn. zavodu Ž. Zois in na industr. strok, 
tečaju v Nabrežini. 1981 je stopil v pokoj. S-ovi 
prvi slikarski poskusi segajo v srednješol. leta, 
ko je sodeloval z risbami, karikaturami in vinje- 
tami v trž. humorističnem tedniku El melon. 
To je bilo obdobje mrzličnega iskanja svojega 
izraza; slikal je v naravi, poleg gor. pokrajin 
pa je oblikoval tudi figuralne kompozicije v 
olju (realistični portret Stara mati). Vpisal se 
je tudi na umetn. š. za akt in se tu seznanil z 
gor. slikarjem Tulliom Cralijem. Upodabljanje 
narave je kmalu opustil in prevzelo ga je fanta- 
zijsko slikarstvo. Prisluhnil je tedanjemu pre- 
vladujočemu futurizmu in se s svojim gor. 
predstavnikom Cralijem prvič predstavil na li- 
kovni razst. v Gor. 1938, leta 1942 pa se je ude- 
ležil 23. beneškega bienala z delom Zračno sli- 
karstvo vojne (paviljon ital. futurizma). Med 
vojno je razst. še v Veroni; zaradi letalskega na- 
pada pa so ta dela prvega obdobja uničena 
(menda so ohranjeni le fotografski posnetki). 
Povojno obdobje oddalji S. od »zračnega slikar- 
stva« in njegovo izražanje prisluhne stilistiki 
»magičnega realizma«; pnibliža se krogu trž. 
slov. slikarjev, predvsem Spacalu. S-ova ustvar- 
jalnost se oplaja ob it. umetnosti, preveva pa 
jo miselnost Primorja v skladnosti likov in pia- 
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stični monumentalnosti kraškega sveta. Plastič- 
na predmetnost v umirjeni tihožitni ubranosti 
odseva intimno liričnost (Vrtiljak, Voli, Prazna 
kletka, Cirkus). Med bivanjem v Kopru S. opre- 
zno razkriva koprsko in istrsko stvarnost — tam- 
kajšnji človek, pokrajina, morje, zemlja — s 
Poenostavljenimi kompozicijami, skopimi sred- 
stvi in odločnimi obrisi (vrsta marin, Kavarna 
ob morju, Počitek, Pokrajina, Nosilka vode, 
Istrsko dekle, Perice, Točajka). Predmetni motivi 
so razredčeni, monokromsko pobarvane ploskve 
Pa prevevata samota in tišina. Poetični prikaz 
istrskega ciklusa se zaključi s S-ovo vrnitvijo v 
Trst, ko se zamaknjenost in mehkoba ozračja 
razvnameta in nastopijo novi protagonisti, živali. 
S. se približa surrealizmu v izrazju, vsebina del 
Pa je osebno izpovedna (Zlata nit, Maček, Mrtva 
Ptica, Smrt popoldne). Pojavijo se novi predme- 
ti, prednost ima fantastična snov, ki je dogra- 
jena z nepreglednim številom likov, predvsem 
kock in trikotnikov. S-ova simbolika prehaja iz 
vedrine in ironije v pogosto mračne in grozljive 
tone (Zmaj, Umirajoč konj. Nebotičnik, Gozd, 
Vojna). V brezupnosti in razočaranju nad so- 
dobnim svetom se S. zateče v sanje, v prav- 
ljični svet, v katerem pa se ob igrivosti dn iro- 
ničnosti oglašata strah in tragika vsečloveške 
nemoči. Ljudje, živali, glasbeni instrumenti, me- 
sta, luna, nebo so njena metafora, ki jo podčr- 
tujc živa in pestra barvna komponenta. V zad- 
njem ustvarjalnem obdobju se S. odreče vlogi 
Pravljičarja in kot pričevalec našega časa opusti 
lutke ter z drobci sodobne tehnične civilizacije- 
°dpadki organsko in ravnotežno uredi svoje kom- 
pozicije. S-ovo vznemirjenje in ogorčenost se 
Postopno prevesita v vdanost in lirično zatiš- 
je. -  Razstave:   1938  -  Gorica  (Crali,  Saksida), 
1947 - Trst (Saksida, Coceani), 1948 - Videm, 
1949 - Trst (Saksida, Hlavaty), 1950 - Trst, 1952 - 
Koper, 1953 - Lj., Gor., 1954 - Rijeka, 1957 - Mrb., 
Lj., 1958 - Rijeka, Split, Koper, 1959 - Gor., 1961 - 
Trst, 1962 - Gor., N. Gor., Mestre, Koper, 1963 - 
N. Gor., 1970 - Trst, Padova, 1972 - Gor., Trst, 
1974 - Gor., 1977 - Repen, 1979 - Gor., Trst, 1980 - 
Gor., 1981 - Gor., 1984 - Trst. Skupinske razstave: 
1948 - Koper, 1949 - Koper, 1950 - Lj., CIc, 1954 - 
lijeka, 1963 - Trst, 1964 - Šibenik, Split, Dubrov- 
n'k, 1974 - Wiener Neustadt. - S-ovo slikarsko 
ustvarjanje obsega poleg oljne še grafično, mo- 
lotipistično in akvarelno tehniko. Bogata je tu- 
di S-ova uporabna in ilustraoijska grafika: pla- 

kati, vabila (Sagra dai contadine, 1938, Sciatori 
Valle d'Isonzo - Gorizia, Campionato V Zona, 
Luico 1938), razglednice, voščilnice, prva koprska 
znamka (1948- ali 1949). Pri Prim, založbi v Ko- 
pru je 1953 izšla v slov. in it. slikanica Zgodba 
o morskem konjičku. Ilustriral je Pahorjevega 
Malega samouka, opremi lin ilustriral Jurčiče- 
vega Jurija Kozjaka (Koper 1951), izdelal na- 
slovno stran Levstikovega Martina Krpana (Ko- 
per 1950), in platnico Pahorjevega Skarabeja v 
srcu itd.; pripravil je osnutek za prvo stran 
ovitka LitV 1961-62. V SlovJ je priobčil prvi slov. 
fotoroman Modre veverica s psevdonimom Ksa- 
dis. - Poleg likovne govorice je gojil tudi be- 
sedno: novola Le ali spezzate, roman II vagone 
dei sogni (tudi v slov. prev.), oboje neobjavlje- 
no. V reviji La battana št. 51 le odlomek z na- 
slovom Cristo in vacanza. Poskusil se je tudi s 
filmsko govorico, da bi na dinamičen način pri- 
kazal svoje slikarstvo, in tekmoval na medna- 
rodnem natečaju, ki ga je razpisal Cineclub Fc- 
dic iz Trsta, z 8-milimetrskim filmom Piccole 
cose ma non troppo in se uvrstil med prvih 
deset. 

Prim.: SBL III, 187-88; Fr. Sijancc, Sodobna 
slov. likovna umetnost, Mrb. 1961, 226-27; L'Élite, 
Selezione arte italiana 1984, Varese 1983, 343 z 
roprod.; PDk 15. Jan. 1947; La voce libera 21. 
Jan. 1947; PDk 22. Jan. 1947; Il Corriere di Trie- 
ste 23. Jan. 1947; PDk 25. Jan. 1947; Giornale Al- 
leato 28. Jan. in 1. febr. 1947; Trieste libera 3. 
febr. 1947; Glas mladih 17. febr. 1947; PDk 5. in 
14. jun. 1949; PDk 24. jun. 1950 s si.; LdTd 1950, 
št. 100 s si.; PDk 7. nov. 1950; 26. nov. 1952 s si.; 
LDk 10. dec. 1953; LdP 14. nov. 1953; 23. febr. 
1954; La nostra lotta 20. apr. 1954 s si.; PDk 17. 
in 20. okt. 1954; Bori 1954, Jesen, 140-42 (reprod.); 
LdP 10. okt. 1957; Večer 16. okt. 1957 s si.; Novi 
list (Rijeka) 11. Jan. 1958 s si.; PDk 19. Jan. 
1958; Slobodna Dalmacija 23. apr. 1958 s si.; PDk 
24. avg. 1958 s si.; Gazz. 19. nov. 1958; PDk 10. 
nov. 1959; Soča 14. nov. 1959; Gazz. 17. nov. 1959 
s si. in 19. nov. 1959; KatG 19. nov. 1959; NL 3. 
dec. 1959; PDk 24. nov. 1959 s si.; PDk 24. febr. 
1961 s si.; Demokr. 1. mar. 1961 s si.; Gosp 3. 
mar. 1961; Vita Nuova 4. mar. 1961; PDk 19. 
Jan. 1962 s si.; SlovJ 26. okt. 1962; La Voce del 
Popolo 28. okt. 1962 s si.; PDk 6. nov. 1962 s si.; 
LitV 1962, XIII, 4, 120-23; PDk 31. dee. 1967; 
Gazz. 12. mar. 1970; PDk 29. nov. in 6. dee. 1970 
s si.; KatG 27. apr. 1972; NL 4. maja 1972; PDk 
4. maja, 9. maja, 30. nov. 1972; KatG 6. dec. 
1972; PDk 14. apr. 1974; Picc. 31. avg. 1974; PDk 
1. in 12. sept. 1974 s si.; Picc. 18. sept. 1974; PDk 
22. okt. 1974; Delo 7. nov. 1974; PrimN 15. nov. 
1974; PDk 6. jan. in 8. apr. 1977 s si.; Delo 19. 
apr. 1977; PDk 8. maja 1977; 11. febr. 1979 s si.; 
PDk 25. febr. 1979 s si.; PDk 1. maja 1979; Picc. 
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17. maja 1979; PDk 23. maja 1979 in 14. jun. 1980; 
MessagV 14. jun. 1980; Picc. 18. jun. 19S0; PDk 
19. jun. 1980 s si.; MessagV 21. jun. 1980 s si.; 
PDk 26. sept. 1981; Picc. 26. sept. 1981; PDk 27. 
sopt. 1981; PrimN 29. sept. 1981; PDk 30. sept. 
1981; NL 1. 6kt. 1981; Picc. 3. akt. 1981; PDk 11. 
okt. 1981; PrimN 12. okt. 1981; Delo 13. okt. 
1981; PDk 15. okt. 1981; Picc. 22. okt. 1981 s si.; 
PDk 29. •••. in 2. febr. 1984; Picc 3. febr. 1984; 
PDk 3. febr., 4. febr. s si. in 10. febr. 1984; Delo 
10. febr. 1984; NL 16. febr. 1984; Picc. 29. febr. 
1984; PDk 7. mar. 1984; Picc. 7. mar. 1984; Delo 
8. mar. 1984; PDk 8. mar. 1984; PrimN 9. mar. 
1984; DN 14. mar. 1984; PDk 30. dec. 1984 s si.; 
MessagV 18. nov. 1985 s si.; Picc. 21. nov. 1985; 
PDk 27. in 28. nov. 1985; Picc. 28. in 30. nov. 
1985; PDk 30. nov. 1985 s si.; Picc. 6. dec. 1985; 
katalogi ob razstavah; zapisi radijskih ocen RAI- 
TrstA; ustno sporočilo sorodnikov. 

B.Lu. 

SAKSIDA Zora (Zorka, Joslpina), por. GRAZIA- 
MI, pesnica, pisateljica, kult. delavka, r. 12. jul. 
1921 v Lj. (kot drugi otrok v družini 16 otrok), 
živi v Gor. Oče Franc, finančni stražnik s Sak- 
sida pri Dornberku, nato posestnik in vrtnar, 
mati Ana Kumar, lastnica gostinske obrti iz 
Kojskega v Brdih. Sole: dekliška osn. š. pri Sv. 
Jakobu v Lj., II. drž. realna gimn. na Poljanah, 
1941 vpis na U (Tehn. fak., kemija) in opravila 
prvi kolokvij iz ikristalografije. Ker so it. zased- 
bene oblasti Tehn. fak. zaprle, se je ob koncu 
jan. 1942 vrnila k družini, ki se je mesec dni 
prej preselila v Gor. V jeseni istega leta se je 
vpisala na U v Firencah (kemija) in obiskovala 
predavanja do božičnih počitnic, ko se je zara- 
di bombardiranja vrnila v Gor. Postala je kurir- 
ka OF, 22. febr. 1943 jo je aretirala gor. kvestu- 
ra, zaprta je bila v Gor., na Kostanjevici in v 
Trstu; izpustili so jo dan po it. premirju (9. 
sept. 1943). V letih 194445 je bila upravnica pol- 
tednika Goriški list (izh. od 6. maja 1944 do 28. 
apr. 1945) in v njem sodelovala s pravljicami. 
Zato so jo 3. maja 1945 jsl. oblasti zaprle (Gor., 
Idrija, Ajdovščina, Gor.), 27. jun. 1945 pa jo je 
ZVU izpustila. 1946 je obiskovala in z maturo 
dovršila 6-mes. honorirani tečaj za učitelje pod 
ZVU v Gor. Poučevala je na osn. š. v Gor. in 
Bukovici od 11. nov. 1946 do 31. maja 1947, v 
Dolini pri Trstu od nov. 1948 do 30. sept. 1951, 
mimogrede tudi na Škofijah, od 30. sept. 1951 do 
30. sept. 1955 likovno vzgojo na Nižji industr. š. 
v Rojanu (zdaj Drž. sred. š. Fr. Erjavec). Ko je 
prišlo STO pod It., je izgubila službo, ker ni 
imela it. državljanstva, zato je pomagala doma 
v gostilni. Znova je bila nastavljena na osn. š. 

v Dolu (Doberdob) od 1. okt. 1964 do sept. 1975. 
Tu je poskrbela s kolegico za izdajo nekaj št. 
šol. glasila Lepi ruj; od okt. 1975 do sept. 1982, 
ko je stopila v predčasni pokoj, je poučevala v 
Rupi (Sovodnje) in izdala s kolegicami nekaj, 
št. šol. glasila Vipavski val. Poročila se je 1957. - 
S. se je uveljavila kot pesnica in pisateljica. 
Izdala je dve zbirki pesmi: Sračje gnezdo (Gor. 
1984, samozal.) in Bela tapiserija (Gor. 1986, sa- 
mozal.); obe knjigi je sama opremila. Prve so 
otroške, zajete iz otroških doživetij in iger, iz 
lepote narave v vseh letnih časih, največ pesmi 
pa je posvečenih živalim. Pesmi so vesele, razi- 
grane, polne lepote. V Beli tapiseriji poje o sta- 
ranju, minevanju, hladu in osamljenosti, o tihem 
hrepenenju po Bogu, o spoznanjih v sodobnem 
življenju ter o spominih na mladost v Lj. Gre 
za lirično izpoved, ki jo je izoblikovala razum- 
ska refleksija v kratke verze, v katerih so zna- 
čilne podobe iz narave. V prozi se je predsta- 
vila s knjigo Nageljčki (Gor. 1946, samozal.), v 
kateri je zbrala pravljice in pripovedke za mla- 
dino. Sledila je povest Tujci povsod (M(Trst) 
1963-65), ki ni končana in ima dosti avtobio- 
grafskih potez. V ospredju je primorska druži- 
na, on, Franc, ona, Anica, oba siromaka iz Vi- 
pavske doline, ki morata že v mladosti od doma 
za delom. Spoznata se v Trstu, on je postal 
stražnik, ona je pomagala v gostilni. Poročila 
sta se in se počasi dokopala do hiše v Trnovem 
pri Lj. ter gojila solato. Vse življenje sta bila 
tujca, tako v Trstu kot v Lj. in tudi med seboj, 
ker sta bila preveč različnih značajev. Povest 
je zanimiva zavoljo prikaza vraščanja primor- 
skih izseljencev v slovenske razmere. Sledila je 
dvodelna povest Mami (GMD 1965, 1966), v kateri 
je prikazala idealno Belo, ki opusti študij in se 
žrtvuje za tuje otroke. Povest je psihološko po- 
globljena in odkriva kos povojne Gorice. V knji- 
gi Zlate slive (GMD 1978) je zbrala prozne se- 
stavke raznih avtorjev iz Pastirčka. - S. je priob- 
čevala pesmi in prozo v Pastirčku, kjer sodeluje 
skoro od začetka, v celovškem mesečniku Vera 
in dom, v trž. Mladiki, nekaj proze je priobčila 
v Galebu. Psevdonimi: Sara, Rada, Jožek Hvala. 
Nekatere njene pesmi sta uglasbila I. Bolčina 
in Z. Haroj, njeno besedilo za mašo pa Ubald 
Vrabec. Dve leti je tudi urejala Pastirčka. - Ob- 
časno sodeluje na Radiu Trst A. Poleg številnih 
šol. oddaj je napisala več iger za mladino in od- 
rasle (nekaj nagrajenih); dramatizirala je deli: 
A. Lindgren, Pika Nogavička, in P. Bloomkvist, 
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Detektiv; za rubriko Pravljice za dobro jutro je 
napisala tri serije; med mlad. igrami je pripra- 
vila serijo o življenju pomembnejših glasbeni- 
kov; pripravila je trimes, poletne serijske oddaje: 
Hi, konjiček!, Rdeče, rumeno, zeleno in Se kaj, 
Otroci, ali veste, da... Sestavila je serijo oddaj 
o Primorski v delih naših pesnikov in pisateljev, 
pripravila nad 20 intervjujev za rubriko Ljudje 
pred mikrofonom. V prostem času se ukvarja 
s slikanjem in modeliranjem. - Sestavila in ilu- 
strirala je knjigo Moja prijateljica. Berilo za 
4. razr. osn. äol (Rim 1967), sodelovala pa pri 
Zora Tavčar - Marta Košuta - Zora Saksida - Ne- 
rina Svab, Jezikovna vzgoja. Oddaje za šole s 
slov. učnim jezikom (Trst 1978), in pri Martin 
Jcvnikar - Marta Kopun - Zora Saksida - Nerina 
Švab, Jezikovna vzgoja. Oddaje za šole s slov. 
učnim jezikom (Trst 1979). Okt. 1987 je izšla v 
Gor. nova pesniška zbirka Ugašajoča sonca, ki 
obsega 36. pesmi. 

Prim.:   Osebni  podatki;   SGL   III,  609;   KatG 
1984, 1986; Jcvnikar, Zam. lit., M(Trst) 1968, 41; 
1985, 17-18; 1987, 37; Isti, Gor. pisateljica Z. Saksi- 
da, RAITrstA 3. mar. 1982 (arh.); J. Povšc, Z. S., 
Bela tapiserija, PDk 25. maja 1986. 

Hum. 

SALIMBENI Fulvio, zgodovinar, r. 2. dec. 1946 
v Trstu, živi prav tam. Oče Gustavo, učitelj (po 
rodu iz Kalabrije), mati Ottilia Cherin, učite- 
ljica. Osn. š. je obiskoval v Trstu, tu je tudi 
maturiral na klas. liceju Dante Alighieri (1965). 
Na trž. U je diplomiral iz zgod. (1970) s tezo 
o korespondenci Giovannija Grimanija, vikarja 
oglejskega patriarha. Ta njegova naloga je izšla 
v knjigi Le lettere di Paolo Bisanti vicario ge- 
nerale del patriarca di Aquileja (1577-1587) (Roma 
1977); Bisantijcva pisma so dragocen vir tudi za 
slov. zgod. Podiplomski študij je najprej oprav- 
ljal na U v Padovi (1970-71), nato pa je študiral 
v Neaplju (vmes je služil vojaški rok), kjer je 
Pri Istituto italiano di studi storici sledil semi- 
narjem uglednih zgodovinarjev (E. Sestan, F. 
Venturi, V. Cilento, G. Galasso, G. Pugliese 
Carratclli). Takrat se je posebno posvečal mo- 
derni in sodobni cerkv. zgod. in zgod. zgodovino- 
pisja. V letih 1975-76 je deloval pri katedri za 
sodobno zgod. U v Rimu, potem pa je bil med 
1976-81 asistent na U v Salernu. Vrnil se je v 
Trst, kjer je 1982 postal prof. sodobne zgod. na 
Pedag. fak. (od 1985 uči tudi zgod. Risorgimen- 
ta). S-jevo raziskovalno delo je posvečeno pred- 
vsem moderni in sodobni zgod., deluje pa tudi 

kot organizator zgod. raziskovanj. 1975 je na 
pobudo prof. G. De Rose postal asistent pri 
Istituto per le ricerche di storia sociale e reli- 
giosa v Vicenzi in član ured. odb. revije Ri- 
cerche di storia sociale e religiosa, ki jo ta in- 
štitut izdaja. Kasneje je postal član Società 
istriana di archeologia e storia patria iz Trsta, 
član videmske Deputazione di storia patria per 
il Friuli, član tržaške Deputazione per la storia 
patria per la Venezia Giulia (odg. ur. glasila te- 
ga društva Quaderni giuliani di storia), član 
trž. društva Minerva (član ured. odb. Archeografo 
Triestino, ki je glasilo društva Minerva), bil med 
ustanovitelji goriškega Istituto di storia sociale 
e religiosa (od 1983 je preds. tega inštituta), od 
1985 je član ured. odb. revije StudG, od 1987 
član gor. inštituta za srednjeevropska srečanja 
(prav zaradi zaslug, ki jih ima pri razširjanju 
vednosti o Slovanih, zlasti pa o Slov. med It.). 
Poleg navedenega je S. svetovalec pri deželnem 
inštitutu za raziskave, ureja zbirko La clessidra 
di Clio založbe Editrice Goriziana, organizira se- 
minarje inštituta za družbeno in cerkv. zgod. iz 
Vicenze, sodeluje pri organiziranju dvoletnih 
vsedrž. srečanj o cerkv. zgod., ki se od 1981 od- 
vijajo v Gradežu, in vodi od 1986 inštitut za 
zgod. trž. Pedag. fak. - S. je izredno marljiv 
pisec in je nekaj desetin razprav objavil v znan- 
stvenih, poljudnoznanstvenih revijah ter v dnev- 
nem tisku (AMSI, Quaderni giuliani di storia, 
StudG, MSF, Inizi, Studi Veneziani, Nuova rivi- 
sta storica, Archivio storico italiano, Studium, 
Humanitas, Terzafase, Il Piccolo, Vocel itd.). 
Skupaj z G. Francescatom je izdal knjigo Storia, 
lingua e società in Friuli (Udine 1976, 1977*). Po- 
leg cerkV. zgod. je S. posebej obravnaval histo- 
riografske probleme in vsaka njegova razprava 
temeljito obdeluje historiografsku problematiko 
in tu se S. kaže kot vsestranski poznavalec 
zgod. literature. S. posveča pozornost tudi oseb- 
nostim in zlasti je več razprav namenil pozna- 
vanju G. I. Ascolija (opozarjal je na Ascolijev 
demokratični odnos do slovansko-romanskega 
sožitja ob sev. Jadranu). Od Ascolija ga je razi- 
skovalna pot vodila tudi k proučevanju »julij- 
skega« židovstva in je za knjigo M. Morpurga 
Valdirose. Memorie della comunità ebraica di 
Gorizia (Udine 1986) napisal daljši uvod. V svo- 
jih razpravah se S. posveča tudi slov. problema- 
tiki (npr. beneškim Slovencem, StudG 46, 1977) 
in njegova zasluga je tudi, če je začel gor. in- 
štitut za družbeno in cerkv. zgod. obravnavati 
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tudi slov. teme (S. Kociančič; kultura in umet- 
nost Slov. od 16.' stol. do današnjih dni itd.). S 
predavanjem o pogledih na slovensko-italijansko 
sožitje v JK v drugi polovici 19. stol. je sodelo- 
val na zborovanju slov. zgodovinarjev v Tolmi- 
nu (okt. 1986), sodeluje tudi pri PSBL in GorLtk. 

Prim.: Osebni podatki; Inizi 71/1979, 8 s si.; 
ZC 41/1987, 139-46. 

B. Mar. 

SALMIČ Rafael, gledališki amater in narodni 
delavec, r. 12. sept. 1870 v Postojni, u. 20. dec. 
1930 v Celju. Oče Anton, trgovec, mati Terezija 
Dolenc. Po končani štirirazrednici 1882 v doma- 
čem kraju se je izučil urarstva v Lj., kjer je 
tudi obiskoval Borštnikovo dramsko šolo. Naj- 
prej je nastopal v lj. gledališču, nato pa v Po- 
stojni, kjer je tudi opravljal urarsko obrt. 1899 
se je preselil v Celje, kjer je poleg svoje obrti 
vneto poprijel za narodno delo: od 1901 do 1906 
je predsedoval Celjskemu pevskemu društvu, več 
let tudi Dramatičnemu društvu. V vsem tem 
času je nastopal kot igralec. Tudi po prvi svet. 
vojni je igral na amaterskih odrih in deloval 
kot narodni delavec. V številnih ljudskih igrah 
je ustvaril posrečene komične vloge: Blaž Mozol 
(Rokovnjači), Krjavelj (Deseti brat), Martin 
Krpan, Boštjan Jež (Legionarji), Tonček (Divji 
lovec). Prištevamo ga med največje slov. ama- 
terske igralce. 

Prim.: SBL III,  188 in  tam nav. liter.;  SGL 
III, 609. 

M. Baje 
SALVI (SLAVEC) Benjamin, šolnik, zgodovinar, r. 
13. jun. 1932 na Beki (Hrpclje-Kozina), živi v 
Dolini pri Trstu. Oče Mirko, mati Jožefa Cač, 
kmetje. Osn. š. v Mačkovljah (1938-43), nižja gimn. 
in klas. licej v Trstu, matura 1954. Zgod. odd. 
Filoz. fak. v Lj. (1954-60); ker mu It. niso priznali 
lj. diplome, se je vpisal še na U v Rimu (1962- 
66). Usposobljenostni izpit za poučevanje slov., 
zgod. in zemlj. na sred. šolah je opravil 1973. 
Služboval je na osemletki »J. Premrl-Vojko« v 
Kopru (1960-61), na osemletki na Škofijah (1961- 
62), na koprski gimn. (1962-66) in na sred. š. »S. 
Gregorčič« v Dolini pri Trstu od 1966 dalje. Pu- 
blikacije: Il movimento nazionale e politico de- 
gli Sloveni e dei Croati (Dall'Illuminismo alla 
creazione dello Stato Jugoslavo). Prefazione di 
Leo Valiani e note introduttive di Arduino Agnel- 
li, Trst 1971, str. 264). Brošura Mačkolje v boju 
za svobodo, Trst 1974; Dolinski tabor 1878, bro- 
šura ob stoletnici tabora, zal. PD Val. Vodnik 

v Dolini, 1978; Delovanje SKOJ in ZSM na do- 
linskem območju 1941-1945, v zborniku Napredna 
mladina Slov. Istre 1919-1947, Koper 1985; Tabor- 
sko gibanje na Slov. v luči hotenj naših predni- 
kov pred sto in več leti, PDk 15. okt. 1978. - Po- 
leg redne službe je S. poučeval še slov. na it. 
sred. š. pri Domju (Trst), vodil tečaj slov. za 
delavce v okviru 150 ur, večkrat predaval na Ra- 
diu Trst A v zvezi s šol. oddajami, med kateri- 
mi je najpomembnejši 1971 niz 14 oddaj o zgod. 
prometnih sredstev. 

Prim.: Osebna pola; o knjigi II movimento... so 
poročali: PDk 13. apr. 1973; La voce del popolo 
14. apr. 1973; Il Gazz 16. apr. 1973; Espresso 8. 
apr. 1973; Leo Valiani, La nascita della Jugosla- 
via, La Stampa 18. apr. 1973; Angelo Ara, Il pro- 
blema di Trieste venticinque anni dopo. NRazgl 
23. nov. 19773; A. Slodnjak, Salvijcva knjiga o 
nas, Kron 1973, št. 3; Most 1973, št. 37/38; Zaliv 
1973, št. 44/45, J. Žabkar, Aspekti ob Slavčevem 
it. delu o Slov., La Battana 1. nov. 1974; Europa 
Ethnica (Dunaj), Heft 1, 1977; Istruzione tecnica 
e professionale, a. XV, Nr. 57/58; L. Berselli, Re- 
censioni, Rim 1979; si. v Radiocorr. TV 19. sept. 
1971. 

Sah 

SALVINI Luigi, it. slavist, jezikoslovec, lit. zgo- 
dovinar in prevajalec, r. 11. febr. 1911 v Milanu, 
u. 5. jun. 1957 v Rimu. Oče je bil general. Ko 
mu je bilo pet let, se je že ukvarjal z angl., 
franc, in s klavirjem, pri beguncih pa sc je do- 
ma spoznal z rušč. in bolg. S šestnajstim letom 
je potoval po sred. in vzh. Evropi, z devetnaj- 
stimi leti je izdal prevod, bolg. ljudskih pesmi 
(Canti popolari bulgari, 1930). Diplomiral je na 
rimski U iz bolg. liter, in postal 1936 osrednji 
nadzornik za pouk jezikov na Prosv. min. in na 
tem mestu uradno ostal do smrti. Vmes je bil 
lektor it. jezika v Helsinkih in Turku, kjer je 
med zdravljenjem v bolnišnici napisal dve knjigi 
pesmi v finščini in dobil zanje nagrado, v Bgdu, 
Zürichu, predaval je tudi v Lj. Leta 1938 je po- 
stal docent in predstojnik slavističnega ugrofin- 
skega in baltiškega oddelka na Istituto Superiore 
Orientale v Neaplju. Od 1941 je bil docent slo- 
vanske filol. na rim. U, odgovoren tudi za Isti- 
tutiones Slavicae na papeškem Vzhodnem inšti- 
tutu, po Damianijevi smrti 1953 pa je postal 
redni prof. bolg. jezika na rim. U. Po vojni je 
bil na Prosv. min. na odd. za kult. izmenjave in 
za obmejne pasove (scambi culturali e zone di 
confine), toda na tem mestu se je zavoljo pra- 
vičnosti in objektivnosti zameril oblastnikom, 
zato so ga po enem letu »porinili na stranski 
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tir v neki brezpomembni urad. Kmalu potem 
je proti slov. šolam zapihal dru» veter. Krivico, 
storjeno S., so pred dobrim letom navidezno 
popravili s tem, da so ga zopet dodelili oddelku 
za obmejno šolstvo. Bil pa je že bolan...« (A. 
Kacin, KatG 13. jun. 1957). S. je imel izreden 
dar za jezike, znal jih je okr. 20, prevajal pa je 
iz 15. Največ je prevajal iz slovanskih literatur: 
iz ruske, ukrajinske, bolgarske, češke, poljske 
in iz južnoslovanskih. Moderno hrv. pesništvo 
je prikazal v dveh knjigah: Poeti croati moderni 
(Milano 1942) in It melograno (Zgb 1942). Iz srb- 
ske lit. je prevajal Lazarevića in Andriča. V 
Dizionario delle Opere in Personaggi (Bompiani) 
je bil ur. za jsle. literature in za ukrajinsko, v 
Enciclopedia dello Spettacolo (D'Amico) pa je 
sodeloval z gradivom o gledališču in dramatiki 
pri Slovanih, baltiških narodih, narodih SZ, Ro- 
munih in Albancih. Dosegel je, da je bil tu spre- 
jet tudi članek o slov. gledališču v Trstu. Slo- 
vanske lit. so upoštevale tudi zbirke Le Stelle 
dell'Orsa, La bilancia in II mondo d'oggi,.ki jih 
je urejal. Na slov. lit. ga je že v Helsinkih opo- 
zorila prevajalka I. Cankarja Maila Talvi, 1937 
pa ga je pridobil zanjo B. 8orko v Neaplju. 
Tega leta je bil dalj časa v Li. in je osebno 
spoznal skoraj vse slov. kult. delavce. Najbolj 
so ga prevzeli razgovori z Župančičem v kavarni 
Slon. Izmed vseh narodov je imel najrajši Slo- 
vence, in sicer zaradi usode in čudne zgodovine: 
»Slovenci so v tej stari Evropi čudež, ki so ga 
zgodovini in etnografiji narekovali skrivnostni 
zakoni« (Sempreverde, 8), zaradi narodnega zna- 
čaja (»zimzelen in rožmarin«, slara pravda in 
čustvenost, ki je po njegovem »etična«, v na- 
sprotju s čutno sentimentalnostjo), zaradi sorod- 
nosti univerzalističnih teženj in kulturnih idea- 
lov. V Rimu je vzdrževal tesno prijateljstvo s 
P. Antonom Prešernom, ki ga je zadnji dve leti 
Pogosto obiskoval in mu prinesel sv. popotnico, 
v sv. olje ga je dal Rafko Vodeb, stregla mu je 
slov. šolska sestra. Že 1938 je v it. listih, obrav- 
naval slov. poezijo, predvsem Zupančiča, nati- 
snil je tam več prevodov slov. ljudskih in umet- 
nih pesmi in dve Cankarjevi črtici, v jeseni je 
Predaval v Lj. o it. lit. in pripravil zbirko Lin- 
cile slovene moderne, ki jo je izdala 1938 Aka- 
demska založba s sodelovanjem Istituto Supe- 
riore Orientale iz Neaplja. Knjižica obsega 24 
Pesnikov od Ketteja do Faturja z 51 prosto, 
brez rim prevedenimi pesmimi. Antologija je 
vzbudila lep odmev v it. listih. Nekateri prevodi 

so prišli tudi v srednješolske antologije, nekaj 
jih je sprejel še v svojo knjigo Le candide vile 
(Rim 1941), in sicer iz Murna, Župančiča, Grad- 
nika, Golie, A. in F. Vodnika ter Klopčiča. O 
Zupančiču je pisal še v Europa Orientale 1941. 
Poskrbel je, da so prišli v antologijo svetovne 
lirike Orfeo (Firenze 1949) poleg Damianijcvih 
in Urbanijevih njegovi prevodi iz Prešerna, Ket- 
teja, Murna, Zupančiča in Gradnika (v tej knjigi 
so njegovi prevodi iz 15 jezikov). Po eno Zu- 
pančičevo, Murnovo in Gradnikovo pesem je dal 
v zbirko Scrittori stranieri (1950). Leta 1951 je 
izdal v Rimu pri založniku C. Colombu obširno 
antologijo slov. poezije Sempreverde e rosma- 
rino, v katero je sprejel skoraj vse prevode iz 
prejšnje zbirke in dodal nove, da obsega 32 pe- 
snikov od Prešerna do F. Kosmača in 137 pesmi. 
V izčrpnem uvodu (59 str.) je prikazal slov. polit., 
kult. in lit. razvoj od ljudskih pesmi in Brižin- 
skih spomenikov do sodobnosti, dokazal je veliko 
poznanje slov. problemov in toplo ljubezen. B. 
Borko je zapisal v osmrtnici, da ni še nihče v 
It. pisal o nas tako prisrčno, po A. Kacinu pa 
bi uvod »zaslužil, da ga kdo prevede in izda«. 
Uvodu je dodal bibliografijo z deli, ki obravna- 
vajo različna področja slov. življenja, tudi tuja, 
in seznam prevodov v tuje jezike. V sami anto- 
logiji je še posebej in s tankim estetskim čutom 
prikazal prevedene pesnike, dostavil kritike in 
prevode. Knjiga je zbudila v It. veliko zanima- 
nje, z njo je S. približal slov. lit. ne samo It., 
ampak tudi drugim narodom, ki jim je it. blizu. 
Po zadnji vojni je prišel S. v tesen stik s slov. 
šolo v Gor. Okt. 1947 sta odšla v Rim dr. Kacin 
in dr. Sfiligoj, kjer ju je namesto preds. De 
Gasperija sprejel tajnik, kateremu sta izročila 
spomenico SDZ: »Spremljal naju je znani slavist 
prof. Luigi Salvini. Ko sva ravno bila v Rimu, 
naju je dosegla vest, da goriški CLN nasprotuje 
slov. šolam z izgovorom, da niso uzakonjene. 
Tedaj sva se podala na pristojno ministrstvo, 
kjer naju je sprejel ravnatelj oddelka za kultur- 
no izmenjavo Giovanni Ferretti, kateremu so 
bile takrat naše šole podrejene. Dober tolmač 
naše zadeve in zahteve je bil zopet prof. Salvi- 
ni. In tako sva dosegla brzojavno odredbo, da 
se mora pouk na vseh slov. šolah nadaljevati« 
(Dr. Sfiligoj). Istočasno se je zanimal tudi za 
slov. šole v Trstu, sodeloval pri sestavljanju uč- 
nih načrtov, »rotil je, dokazoval, prepričeval, ko 
je šlo za učbenike in šolske knjižnice; če bo 
mogoče kdaj objaviti poročila in spomenice, ki 
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jih je o slov. šoli napisal za ministrstvo, se bo 
marsikdo začudil. Odkrita in prikrita nasproto- 
vanja v tej stvari so mu grenila zadnja leta, če- 
prav je to le malokdaj pokazal. Samo mimogrede 
mi je nekoč omenil, da ni zaradi tega že štiri- 
najst let napredoval v ministrstvu... nekaj ted- 
nov pred smrtjo je iz postelje do dveh ponoči 
narekoval stenografu spomenico o slov. šolah v 
Trstu« (R. Vodeb). Leto pred smrtjo je nadzo- 
roval slov. mature v Trstu in se živo zanimal za 
vsa vprašanja v zvezi s šolo. Poudarjal je, da 
mora biti slov. šola kvalitetna in vez med dve- 
ma svetovoma, posrednik med zah. in vzh. kul- 
turo. Navdušen je bil nad dijaškim listom Lite- 
rarne vaje, ker je sam nameraval predlagati po- 
doben list. Med zadnjo vojno »je storil veliko 
dobrega, ko je pogumno posredoval za mnoge 
slov. kulturne delavce in njihove svojce, ki so 
jih fašisti vrgli v ječe ali poslali v internacijo. 
Ni mu bilo mar, da je s tem večkrat razdražil 
režim, ki ga je potreboval, a mu ni bil naklo- 
njen« (R. Vodeb). Pred smrtjo je pripravljal dru- 
go izdajo antologije Sempreverde, po smrti pa 
je izšla knjiga njegovih izvirnih črtic Una tenda 
sul Po, kjer je popisal življenje v mednarodnem 
taboru na samotnem otoku v Padovcm ustju, 
ki ga je ustanovil, da bi širil idejo o vesoljnem 
bratstvu. 

Prim.: L. Lcgiša, Slov. poezija pri Italijanih, 
Dejanje 1938, 299-300; Isti, SBL III, 189-190; A. 
Budal, L. S., Sempreverde e rosmarino, Razgl. 
1951, 291-95; U. Urbani, L. S., Sempreverde..., 
CorrTs 10. mar. 1951 in 30. avg. 1952; Isti, V spo- 
min Luigiju Salviniju, PDk 11. jun. 1957 s si.; 
B. Borko, It. antologija slov. lirike, NOja 1951, 
185-91; Isti, It. glasovi o slov. poeziji, NOja 1952, 
382-87 (razbira poročila v it. tisku o Sempreverde 
in o enem grškem); ro (M. Ravbar), L. S., Zim- 
zelen in rožmarin, PDk 25. febr. 1951 s si. na- 
slovne strani; Dr. L. S. o jsli. lit., PDk 24. jun. 
1951; N. Košir, Obisk pri profesoriu S. v Rimu, 
PDk 7. jul. 1951; A. Kacin, t ••••. L. S., KatG 
13. jun. 1957; M. Jcvnikar, L. S., IzvTrst 1957, 
61; L. S., Ricerche slavistiche 1957, 268-71, kjer 
je oznaka vsega S. dela; R. Vodeb, L. S., Medd. 
1958, 95-99; Isti, Zupančičeva pisma Salviniju, 
Medd. VI, 1959, 84-88; Dr. A. Sfiligoj, SZD v 
Gorici, 1947-1969, Gor. 1969, 26; J. Peterlin, Pre- 
magana preteklost in Dve srečanji s prof. S., 
M(Trst) 1957, 28-29, 72-73 s si. Jem 

SAMEC Janko, pesnik, pripovednik, satirik, pu- 
blicist, učitelj, r. 5. apr. 1886 v Trstu, u. 15. okt. 
1945 v Lj. Oče Martin, višji kaznilniški paznik 
v Trstu, doma iz Logov pri Kanalu (u. 1916), 
mati Ivana Stok iz Gorenja pri Sežani, gospo- 

dinja. Od 1892 je obiskoval v Kopra šest razr. 
vadnice, nato učiteljišče in maturiral jun. 1905; 
poleg izpita splošne usposobljenosti za slov. šole 
je napravil izpit tudi iz nem. in it. (1907). Kot 
učitelj je služboval v Barkovljah (1905-12) in Ro- 
janu do 1926, ko se je pod pritiskom faš. moral 
izseliti v Mrb., kjer je učil do 1933. Poročen je 
bil z Adelo Martelanc (1891-1980); otroci: Smiljan 
(gl. il), Lelja (1913-17), Igor (1916-39) in Neda 
(1927). Iz Mrba se je preselil v Lj. in učil v 
Mostah, nekaj časa je delal kot šol. nadz. pri 
banski upravi. V Trstu je bil tudi jezikovni ur. 
pri odb. za sestavo učbenikov za slov. šole v 
It. Pri Zvezi slovan. učit. društev v Trstu je 
1920 ustanovil Učiteljski list (izh. od 1. mar. 
1920 do 1. avg. 1926) in 1921 list za mladino 
Novi rod (izh. od jan. 1921 do jul. 1926) in jima 
bil tudi ur. 1926 je pri E ustanovil mlad. prilogo 
Za našo deco (izh. od mar. do jul. 1926 štiri- 
najstdnevno). - Pesmi je začel objavljati 1911 v 
Sn (psevd. Sambom), sodeloval v DS (1914-15), 
LZ (1916-30), od 1921 pri M, Zk (1918, psevd. Bo- 
leslav), Njivi (1919), Delu (1920, psevd. Marjan 
Sever), Ljud. koledarju, KolGMD, 2S, JAlm 
(1923). Članke, književne kritike in poročila, gled. 
kritike je pisal v E, N, Naš glas v Trstu; po 
1926 je sodeloval tudi v drugih periodikah; V, 
A, Odmevi, Sd, Umetnost, KMD (1928), Mrb. 
klopotec, Koledar mrb. nabav, zadruge (1931-33), 
Piramida (1936-37), NG, J, Jsl, DPol. Satirične epi- 
grame je objavljal predvsem pod psevd. Sa- 
tvrus. Izdal je pesniške zbirke: Življenje (Lj. 
1923, Sploš. knjiž.), otroški zbirki Za naše male 
(Lj. 1927) ter postumno čenča Marina (1965). Nje- 
govo pesniško delo za otroke upoštevajo tudi 
slov. klasične antologije: Sto pesmi za otroke 
(Lj. 1974) in Sončnica na rami (Lj. 1975). Izbor 
pesniškega dela prinaša zbirka Sen morja (Trst 
1981). V zapuščini je ostala zbirka it. pesmi 
/ canti del Barbaro, zbirka novel in več pesmi. 
Pesniško delo nosi poteze »moderne« ter skrb 
za pesniško obliko; posluževal se je v glavnem 
klas. oblik, predvsem sonetov. Številne pesmi 
so refleksivne, nekatere so deskriptivne in vse- 
bujejo tudi socialno ter narodnoobrambno te- 
matiko. Izpoved je pogosto vznesena, posebno 
v kasnejših je večkrat tesnobno občutje, hrepe- 
nenje po rodnem Trstu. Vseskozi ostaja zvest 
tradicionalnim humanističnim idealom. Njegova 
proza (prim. LZ 1927, Odmevi 1930) je obtežena 
z zunanjimi učinki in se nagiba k artizmu (F. 
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Koblar). Dobršen del njegovega ustvarjanja ni 
natančneje raziskan, predvsem publicistika in 
satira. 

Prim.: F. Koblar, S. J., SBL III, 193; SGL III, 
609: EJ VII; Leksikon CZ - slov. književnost, Lj. 
1982, 309; SLNP 263; SPor 1945, št. 153; M. Jarc, 
LZ 1924, 253; R. Rehar, NDk 1927, št. 296; ASK 
137 s si.; M 1922, 309 (s karik. A. A. Bucika); Ta- 
bor (Mrb.) 1924, št. 58; J 1940, št. 102 s si., in 
1942, št. 283; Lado Premru, PDk 1976, št. 254 s 
si.; Ace Mermolja, PDk 1981, št. 151; Bojan Bra- 
tina, PrimSreč 1982, 164-65. Družinski arh. in za- 
puščino hrani NUK v Lj., druž. fotografije vnu- 
kinje. Oljnati portret S. Stipovška 1927, doprsni 
kip T. Kos (žgana glina). 

Jan 

SAMEC Jože, dramski igralec, r. 26. nov. 1912 v 
Trstu, u. 25. apr. 1984 v Mrbu. Oče Jožef, tržaški 
polic, stražnik, mati Avguština Gregorčič, gospo- 
dinja. Družina je 1918 prebežala na Štajersko, v 
Ptuj. Tam je S. obiskoval osn. (1918-24) in mešč. 
š. (1924-26). Od 1929-33 je bil črkostavski vajenec; 
1933 je uk dokončal in bil črkostavec do 1934. 
Od 1934-36 je služil jsl. vojsko (letalstvo) v Kra- 
ljevu, 1936-38 je bil v Ptuju kino operater, od 
1938-41 pa črkostavec v Ptujski tiskarni. V tem 
času je kot amaterski dramski igralec sodeloval 
pri ptujskem Dramatičnem društvu, zlasti pod 
avantgardnim vodstvom Frana Žižka in režiser- 
jem Jožetom Babičem. 1941 so ga Nemci s starši 
izgnali v Srbijo. Okupacijo je preživel kot tra- 
sam pri gradnji železniških prog. 1945 se je vr- 
nil v Ptuj, delal najprej v Ptujski tiskarni kot 
črkostavec in grafik, od konca 1945 do 1947 pa 
je bil matičar pri OLO Ptuj. 1947 je bil kot po- 
klicni dramski igralec sprejet v Dramo SNG v 
Mrbu in bil njen član do upokojitve 1977. Na- 
stopal pa je v njej še po upokojitvi. - V pred- 
vojnem ptujskem gledališču je izoblikoval na- 
slovno vlogo v Ernstovem Vzgojitelju Lanovcu, 
Krjavlja v Žižkovi dramatizaciji Jurčičevega De- 
setega brata, barona Naletela v Linhartovi ko- 
mediji Veseli dan ali Matiček se ieni, Teircsia 
v Sofoklejevem Kralju Ojdipu, v povojnem času 
Pa v mrb. D med drugim Pasanca v Kreftovi 
Veliki puntariji, Zmešnjavo v Linhartovi kome- 
diji Veseli dan ali Matiček se ieni, Ottavia v 
Goldonijevem Lainiku, inšpektorja v Pricstleyevi 
drami Inšpektor na obisku, Hermanna v Biich- 
nerjevi Dantonovi smrti, Putmana v Millcrje- 
vem Lovu na čarovnice in Maxa Filberta v Mi- 
kelnovih Golobih miru. Blizu so mu bili liki 
Preprostih ljudi, ki jih je humorno nadahnil. S 

takšnimi darovi je ustvaril ljudskega originala 
Tino ob Stefu Arnolda Tovornika. Njuna ko- 
mična štajerska posebneža z izvirno narečno go- 
vorico sta se priljubila širokemu občinstvu na 
številnih prireditvah zabavnega značaja. Kot ob- 
likovalec komičnih likov je S. dolga leta nasto- 
pal v radijskem feljtonu Radia Maribor. 

Prim.: Personalna mapa na upravi SNG Mrb.; 
mrliška 'knjiga na matičnem uradu Skupščine 
mesta Maribor; SGL III, 610; D. M. (Dušan Mev- 
lja), Jože Samec - 70-letnik, Večer, Mrb. 3. dec. 
1982; Isti, Jože Samec, Večer, Mrb. 4. maja 1984; 
slika SNG Mrb., slavnostna št. GL SNG Mrb. 
1954, str. 4. 

Hartman 

SAMEC Jožef, glasbenik, pevovodja, r. 6. jul. 
1909 v Dolini pri Trstu, živi v Buenos Airesu 
(Arg.). Oče Viktor, glasbenik, mati Marija Ce- 
snik, gospodinja. Osn. š. v Dolini, nato začel 
študirati glasbo. V vasi je dve leti igral v sku- 
pini mandolino, nato je vstopil v očetov pihalni 
orkester in igral bombardino, ki mu jo je od- 
stopil oče. Jun. 1928 je družina odšla v Argenti- 
no in se naselila v Buenos Airesu, kjer so jih 
sprejeli zastopniki Ljudskega odra (preds. Fr. 
Stekar). Zato so se vključili v Ljud. oder in v 
Prosvetj. Oče je organiziral svoj glasb, krožek 
in z njim igral na prireditvah v gledališčih v 
središču Buenos Airesa, na izletih in piknikih. 
V društvu Naš dom je pomagal prirediti spevo- 
igro Srce in denar, v Ljud. odru Moč uniforme. 
Sin Jožef se je 1932 vpisal na Conservatorio Na- 
cional, a po dveh letih ga je zaradi pomanjka- 
nja časa zapustil in zasebno študiral harmonijo 
in kontrapunkt pri prof. Blombigu. 1937 je oče 
zbolel in prepustil vse sinu Jožefu. Ta je usta- 
novil orkester Los Gladiadorcs in začel v duhu 
časa s fox-trotom; igral je trobento. 1940 je 
prevzel vodstvo pev. zbora, ki ga je vodil prej 
R. Kubik. 1941 je bil z žrebanjem sprejet v vo- 
jaško godbo in ostal v njej dve leti. V tem 
času se je poročil (6. jun. 1942) z Mileno Jamšek 
iz Podgrada, ki je prišla v Arg. stara 9 mesecev 
(otroka Jožef Alojz in Mirta Olga). Na skupni 
proslavi 100-Ictnicc Gregorčičevega rojstva je vo- 
dil pev. zbor, sestavljen in zborov treh slov. 
društev. V letih 1945-46 je zbral v Ljud. odru 40 
mladih pevcev in ustanovil mladinski pev. zbor. 
Ob nastanku kult. društva Zarja je S. ustanovil 
otroški zborček in potem prevzel še vodstvo 
društv. pev. zbora. Vodil je tudi orkester Jazz 
California in z njim nastopal do 1963 na velikih 
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prireditvah s plesom. Zanj je zložil nekaj fox 
skladb na besedila pianista Florjana Gadda: 
Mele, Cochico con su burrito, Sonar, Por cl parque 
silbando voy. Po združitvi društev Zarja, Ljud. 
oder in Naš dom v društvo Triglav je bil S. 
prvi preds. kult. odseka in vodja tamburaške 
skupine Sklad (18 tamburic je na prošnjo po- 
slala Hrv. izseljenska matica). Program so se- 
stavljale slov., jsl. in druge skladbe, posebno pa 
argent, folklorna in ljud. glasba, ki jo je S. 
prirejal. Na podobni osnovi je vodil tudi društv. 
pevski zbor. Za Sklad je zasebno pripravljal mla- 
de člane, pomagal pa je tudi pri Mlad. simf. 
orkestru. Pri društvih Zarja in Ljud. oder je na- 
stopal tudi kot igralec. Po poklicu je bil meha- 
nik in s tem delom je vzdrževal družino in pod- 
piral slov. društva. Dovršil je tudi čebelarsko 
šolo in po njegovih nasvetih goji čebele sin 
Jožef Alojz, hči Mirta pa je nov. 1983 umrla. 

Prim.:  Družinski  podatki;   Zgod.  društva  Tri- 
glav, okt. 1981. 

F. Cotar 

SAMEC Smiljan, teatrolog, prevajalec, publicist, 
urednik, pesnik, r. 11. okt. 1912 v Trstu, živi v 
Lj. Oče Janko, pesnik (gl. čl.), mati Adela Mar- 
telanc, gospodinja. Osn. š. v Trstu, klas. gimn. 
najprej v Šentvidu nad Lj. (1923-24), nato v 
Mrbu, kjer je maturiral 1932. Na U v Lj. je 
študiral najprej pravo, nato slavistiko. 1938 je 
postal dramaturg v lj. Operi ter nato delal v 
tem gledališču skoraj 30 let. Poročil se je s 
Cito Smodiš (1916-87), hčeri Tatjana (r. 1946), 
diplomirana psihologinja, in Breda por. Mijovič 
(r. 1948), dipl. ekonomistka. Med NOB je bil 
interniran v It. (od jun. 1942 do mar. 1943, Go- 
nars, Renicci), nato se je priključil part., kjer 
je opravljal različne kult. funkcije, med drugim 
je bil soustanovitelj pev. zbora Srečko Kosovel. 
Nekaj časa je delal na Hrv. in tudi na Visu. Ob 
koncu vojne se je zdravil v It., po vrnitvi iz 
Bgda se je spet angažiral v SNG, bil dramaturg 
v Operi, v. d. dir. Opere (1955-56) ter upravnik 
SNG (od 1. sept. 1958 do upokoj. 15. mar. 1966). 
Vrsto let je bil član uprav, odb., ocenjevalne 
komisije ter tudi selektor Sterijinega pozorja. 
Prejel je vrsto odlikovanj in priznanj: Red brat- 
stva in enotnosti z zlato zvezdo, Red zaslug za 
narod z zlato zvezdo, nagrado občine Lj. Center, 
zlato značko Sterijinega pozorja, značko in pla- 
keto Borštnikovega srečanja. - Od prvih objav 
se je ukvarjal tudi s poezijo, vendar je ostala 

bolj na obrobju njegovega dela, vidneje je po- 
segel predvsem na področje satire in epigramov; 
napisal je tudi nekaj otroških pesmic, ki so 
ostale v glavnem v rokopisu. Izdal je zbirko 
Mimogrede (Lj. 1965); pesmi je objavljal v J, 
Pavlihi, NSd, Cicibanu, nekaj jih je uglasbenih 
(R. Simoniti, H. Svetel). Prevedel je številna 
dramska dela, med katerimi: S. Bćkeffi, Neopra- 
vičena ura (1939); M. Praga, Zaprta vrata (1941); 
Camasio-Oxilia, Bog z vami, mlada leta (1941); 
L. Pirandello, Nocoj bomo improvizirali (1941); in 
druga njegova dela; G. Cenzato, Zaljubljena iena 
(1942); M. Cervantes, Stiri medigre (1947). Najšte- 
vilnejši in najbolj cenjeni so njegovi prevodi 
opernih besedil, ki jih je okrog sto, večinoma 
so tudi objavljena (seznam vseh prevodov v 
SLNP 263-65). Približno polovica je it. libretov, 
pa tudi nem., srbohrv., rus., češ., angl., špans. 
Napisal je tudi vodnik po opernem svetu Operne 
Zgodbe (Lj. 1974, več izdaj) ter knjigo najpopu- 
larnejših opernih arij Operni spevi (Lj. 1976). V 
part, je napisal izvirni libreto za edino part, 
opero Partizanka Ana (objav, v Dokumentih 
SGM 1966; izved. 1967, ko je končal glasbo R. 
Simoniti). Obsežno je njegovo dramaturško delo, 
kjer je poleg vsakdanje gledal, prakse prispe- 
val tudi številne objave. Urejal je GLLjO 1940/ 
41, 1941/42 ter od 1945/46 dalje. Tu je objavil 
vrsto prispevkov o kroniki, razčlembah posa- 
meznih del, gledal, portrete, priložnostne članke. 
Poleg tega je objavljal tudi v dnevnem časopisju, 
v SPor, LdP, PDk, Delu, NRazgl ter izdal knjigo 
Gledališki obrazi (Lj. 1976). Tudi je bil soavtor 
in ur. SGL I-III (Lj. 1972). 

Prim.: SBL III, 195; SGL III, 610-11; Kojcko 
2, 922; SLNP 263-65; Leksikon CZ - slov. književ- 
nost, Lj. 1982, 309; J 1937, št. 278, 296; LdP 1955, 
št. 279 s si.; SPor 1958, št. 195; LDk 1958, št. 191; 
(Janko Traven). LdP 1958, št. 195; (Mitja Sara- 
bon), NRazgl 7. dec. 1963, 465; (Dušan Moravec), 
Delo 11. okt. 1972; Teleks 1981, št. 44, 12 s si. 
Slike tudi v GLLjO 1948/49, 59; 1953/54, 1; GLLjD 
1958/59, 35. Več člankov ob življenjskih jubilejih; 
družinski arh. v NUK v Lj.; osebni podatki. Por- 
tret N. Pirnat (olje, Gonars 1942), Coro Skodlar 
(olje, 1984). Fotografije hrani družina. 

Jan 

SAMERDA (SARMEDA) Daniel, zgodovinar, r. 
16. dec. 1676 v Vidmu, u. 30. jul. 1743 v Gor. 
Grammaticalia in humaniora končal v Gradcu 
(1688-93) in tam študiral tudi filoz. (1693-95). Dne 
24. febr. 1695 je vstopil v jezuitski red in po 
opravljenem   noviciatu   (1695-97)   in   magisteriju 
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(1697-98) na Dunaju poučeval hutnaniora v Grad- 
cu (1698-1701) in na Dunaju (1701-03) ter retoriko 
v Zgbu (1703-04). Nato je dopolnil študij filoz. 
na dunajski U in dosegel doktorat filoz. (1705) 
in tam tudi končal študij teol. (1705-09). Potem 
je bil prof. filoz. v Gor. (1710-12) in v Gradcu 
(1712-18) ter moralne teol. (1719-31) in kanonskega 
prava (173143) v Passauu, Celovcu, Lj. in Gor. 
Hkrati je bil tudi dolgoletni spovednik škofov v 
Passauu in Trstu. V tisku je objavil dela: Sy- 
nopsis Gencalogiae Austriacae (Graecci 1713); 
Florus alter, sen Ericii Puteani Historiae barba- 
ricae libri VI, qui irriiptiones barbarorum in Ita- 
liani, occasiim Imperii et res Insubrum continent 
(Graecii 1714, Tyrnaviae 1744). V rkp. je zapustil 
spis Ehicitbrationes, ki je v glavnem bil že pri- 
pravljen za tisk. 

Prim.: A. & A. de Backer, Bibliothèque des 
Ecrivains de la Compagnie de Jésus, III, Liège 
1853-61, 566-67; J. N. Stoegcr, Scriptores Provin- 
ciae Austriacae Socictatis Jesu ab ejus origine 
ad nostra usque tempora, I, Viennae 1855, 310; 
C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie 
de Jésus, Première partie. Bibliographie, III, 
Bruxelles-Paris 1892, 822; VII, Bruxelles-Paris 
1896, 648; J. Glonar, Poučni slovar, II, Lj. 1933, 
298; F. Fancev, Gradja za povijest školskog i 
književnog rada Isusovačkoga kolegija u Zagre- 
bu 1606-1772, MI, Zgb 1934-37, 143, 295; F. Lukman, 
SBL III, 195-96. 

Lc. 
SAMSA Bogumil (Bogo), časnikar in javni de- 
lavec, r. 27. jun. 1928 v Lj., živi v Trstu. Mati 
Mara Samsa, pisateljica in javna delavka (gl. čl.), 
oče Bogumil Lasič, železničar. Klas. gimn. je obi- 
skoval v Celju in Lj., kjer pa je 1946 maturiral 
na realni gimn. ••••. je študiral na U v Lenin- 
gradu (1946-48) in Lj. (dipl. 1951). Med vojno je 
ilegalno delal za OF od jeseni 1943 v Lj., od jan. 
1944 pa v partizanih kot borec Južnoprim. odre- 
da, polit.-delegat v Bazoviški in obveščevalni ofi- 
cir v Gradnikovi brigadi. Dosegel je čin podpor. 
Clan SKOJ nov. 1943, KPS mar. 1944. - S. je od 
1951 časnikar PDk v Trstu. Bil je gosp. ur. (kot 
tak je sodeloval pri sestavljanju gosp. sporazu- 
ma o obmejnem trg. prometu med ZVU in 
FLRJ), nato zunanjepolit. ur., ves čas pa je sle- 
dil še krajevni politiki in volitvam. 5. sept. 1975 
je s sodelavci ustanovil in prevzel vodstvo Agen- 
cije Alpe Adria, ki je specializirana za televi- 
zijski medij in za obveščanje it. javnosti o za- 
mejskih Slov. Od maja 1983 je odg. ur. PDk, ki 
je v tem času prešel na novo obliko in tiskar- 
sko tehniko v prenovljenih prostorih. O Slov. v 

It. piše tudi za Delo, JKol, NRazgl idr. Že 20 
let sodeluje z agencijo Tanjug. - Kot javni in 
polit, delavec je bil 25. jun. 1959 na prvi konf. 
soustanovitelj Mladinske iniciative. Pomen te or- 
ganizacije levo usmerjene mladine v It. še ni 
ovrednoten. Nekajletno živahno delo je prispe- 
valo k nekaterim novim usmeritvam med Slov. 
v It., ki so še danes žive. 27. maja 1962 je bil 
S. izvoljen za namestnika tajnika SKGZ, nato 
je bil sedem let tajnik. Predsedoval je komisi- 
jam za šolstvo, upravno-polit. vprašanja, stike 
s polit, strankami in drugimi organizacijami. Se- 
daj je član IO SKGZ. Veliko se je ukvarjal s 
predlogi za slov. strok, zavod v Trstu, s stiki 
s strankami, republikami SFRJ, z bojem za glo- 
balni zaščitni zakon. Kot tajnik SKGZ je v letih 
1965-70 sledil delu SSG in imel pogajanja s stran- 
kami za njegovo publicizacijo. Društvo Sloven- 
sko gledališče, trž. občina in trž. pokrajina so 
22. dec. 1970 podpisali sporazum o konzorciju 
SSG. Ko je bil 1972 umeščen njegov prvi uprav- 
ni svet, je S. postal član vodstva, kar je ostal 
do 1. jun. 1987. Od 27. jun. 1981 do tega datuma 
je bil preds. upr. sveta SSG. Ves čas se je 
ukvarjal predvsem s težkimi upravnimi in fi- 
nančnimi vprašanji ustanove ter z njenim prav- 
nim položajem. - S. je bil odlikovan z medaljo 
za hrabrost, redom za hrabrost, redom bratstva 
in edinstva SFRJ, 1987 je postal vitez it. rep. za- 
radi zaslug za prijateljstvo med It. in Jslo ter 
časnikarsko delo. 

Prim.: Osebni podatki; Slov. gled. v Trstu, Lj. 
1986, pass., si. na str. 51. .. 

SAMSA Jožef, župan in deželni poslance, r. 19. 
febr. 1808 na Kozini, u. 24. febr. 1881 prav tam. 
Oče Gašper, gostilničar na Kozini in kasneje 
drž. cestni asistent, mati Marija Ana Deklcva. 
Po očetu je prevzel gostilno in se 26. jun. 1831 
poročil s Franzisko Breitling, 7. maja 1810 v 
Nackenheimu na Bavarskem rojeno hčerjo Jo- 
hanna Philippa, mitninskega nadzornika na Raz- 
drtem. Kot župan občine Rodik v pokneženi 
grofiji Goriški in Gradiščanski od 1850 je bil 21. 
mar. 1861 izvoljen za poslanca v dežel, zboru 
mejne grofije Istre v volilnem okrožju Volosko- 
Podgrad. Ker ni imel volilne pravice (živel je na 
Kozini, kjer je deželna meja šla po cesti pred 
njegovo hišo), je 1. apr. 1861 odstopil. Z imeno- 
vanjem za častnega občana v Materiji 31. avg. 
1861 je dobil volilno pravico za istrski deželni 
zbor.  Ponovno je bil  izvoljen 7.  sept.   1861  v 
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volilnem okrožju Koper-Piran (kmečka kurija), 
a je odstopil 14. jan. 1862. V dežel, svetu ni spre- 
govoril. Ostal je župan vsaj do 1867, toda ob 
smrti se ga ni spomnil noben časnik. Pred iz- 
volitvijo mu je Fr. Cegnar posvetil rodoljubno 
pesem (N 1861, št. 14). 

Prim.: 2pk urad Rodik, Krstna knjiga I, 122, 
Poročna knjiga II, 6, Mrliška knjiga II, 106, 
Družinska jnjiga III; Osservatore Triestino 24. 
sept. 1850, 901; Vasilij Melik, Volitve na Sloven- 
skem, 413, 411; Indice delle materie contenute 
nei resoconti stenografici della Dieta provinciale 
dell'Istria anni 1861-1895; N 1861, št. 14, 15, 18, 
37, 38, 39; 1862, št. 53; Namestništvo v Trstu, 
fase. 275, 2/2.13. Samo Pahor 

SAMSA Maksa, pesnica, učiteljica, r. 12. okt. 1904 
v Dolnjem Zomonu pri Ilir. Bistrici, u. 18. mar. 
1971 prav tam. Izhaja iz številne družine, v kateri 
je bilo deset otrok. Oče Andrej je imel mlin in 
žago ob Veliki vodi (= reka Reka). Osn. š. v 
Trnovem pri Ilir. Bistrici, učiteljišče v Lj. in Tol- 
minu, kjer je maturirala 1923. Službovala je v 
Harijah pri Ilir. Bistrici (1923-25), nato pa je 
zaradi faš. nasilja (bila je odpuščena iz službe) 
odšla v Jslo in učila •• Jezerskem (1926-28), v 
Rovtah nad Logatcem (1928-30) in v Vrbovem 
pri Ilir. Bistrici, nakar je zaradi bolezni opustila 
službo in do smrti živela doma. Utonila je, ko 
je kot vsak dan bredla reko, da bi šla v Ilir. 
Bistrico. Pesniti je začela v dijaških letih, ko se 
je spoznala s Srečkom Kosovelom ter vrsto dru- 
gih kult. delavcev. Pesmi je objavljala v ŽS, NR, 
M, Z, Našem glasu, LZ, Grudi, Odmevih slovan. 
sveta. V pesmih izpoveduje razočaranje nad živ- 
ljenjem, hrepenenje, osamljenost. Ponekod so 
sledi sarkazma. Prva pesniška zbirka Nekaj pe- 
stiti je izšla v Trstu 1934, drugo pesniško zbirko 
Bleščeče prevare je izdala 1964 Matična knjižnica 
v Ilir. Bistrici, ki je kasneje prevzela njeno ime 
in pripravila tudi drugo, dopolnjeno izdajo zbir- 
ke (1983). Tu hranijo njen rokopisni zvezek pe- 
smi, njeno spominsko knjigo ter nekaj druge 
ostaline. Poleg pesmi je objavila tudi nekaj pro- 
znih zapisov ljudskih pripovedk. 

Prim.: V. Smolej, SBL III, 198; M.. PrimN 29. 
okt. 1955; D. M., PDk 28. mar. 1971 (iL); Fr. Mu- 
nin, PDk 27. maja 1971 (il.); F. M., PrimN 26. mar. 
1971 (il.); Jože Dolenc, KolMD 1972, 166; B. M., 
Gosp 1. jun. 1984. 

Jan 

SAMSA Mara, učiteljica, pisateljica in časnikarka, 
r. 5. nov. 1906 v Trstu, u. 13. avg. 1959 v zdravi- 
lišču Golnik na Gorenj., pokopana v grobnici 

part, na Kontovelu nad Trstom. Oče Ivan iz 
Košane, pristaniški delavec (Splošna skladišča), 
umrl med prvo svet. vojno v it. ujetništvu; 
mati ji je umrla, ko je imela dve leti; ko je za- 
čela hoditi v šolo, se oče poročil z materino 
sestro, a je umrla že po desetih mesecih. Tako 
je živela pri materini drugi sestri Karli, por. z 
Emilom Petričem, ki ji je zagrenila vsa mlada 
leta. Na Ciril-Metodovi šoli na Acquedottu in 
potem pri Sv. Jakobu v Trstu je dovršila osn. š. 
in dva razr. meščanske, ker pa so se Petričevi 
1920 preselili v Vipavo, so jo poslali v 3. razr. 
mešč. š. v Lichtenthurnov zavod v Lj. Na učit. 
je bila v Tolminu (1921-25), maturirala pa v 
Vidmu. Aktivno je delala v dijaški organizaciji 
in hodila na vasi učit igre po prosv. društvih. 
Učila je v Planini pri Rakeku, po dveh mesecih 
so jo kazensko prestavili v Kačjo vas pri Po- 
stojni, po štirih mesecih pa odpustili. Izselila 
se je na Rakek in dobila službo v Planini pri 
Rakeku (posredoval Jos. Ribičič, njen učitelj). 
Krajši čas je učila pri Sv. Duhu na Blokah 
(zdaj Krajič), nato v Izlakah pri Zagorju, napra- 
vila 1929 dodatno maturo v Mrbu), nato v Voj- 
niku pri Celju. Z mladino je prirejala dramske 
nastope, delovala pri Sokolu, pri Zvezi prim, 
emigrantov, pri podružnici CMD, pisala v zgb. 
emigrantski list Istra idr. Ob napadu na Jslo je 
odšla s sinom Bogomirom (gl. čl.) v Soško le- 
gijo, po razsulu v Karlovcu se je vrnila v Voj- 
nik, kjer so jo gestapovci takoj zaprli in poslali 
v Srbijo. Skrivaj se je vrnila v Lj. in se začasno 
zaposlila pri nekih vinskih trgovcih iz Čedada. 
2e poleti 1941 se je pridružila OF, pozneje še 
KPS, delala predvsem v t. i. »učiteljski grupi«, 
odšla dvakrat v Vipavo organizirat, 21. dec. 
1942 pa so jo aretirali in poslali v taborišče 
Gonars, od tod kazensko na Rab. Po kapitula- 
ciji It. je z Rabsko brigado prišla do Mašuna 
in na Prim. Tu je bila na PNOO za Slov. Prim, 
pokraj, šol. nadz. za večerne tečaje. 25. febr. 
1944 so jo poslali v Trst organizirat večerne te- 
čaje, a že 7. mar. so jo aretirali Collottijevi 
agenti in zaprli v zloglasni vili Bellosguardo, od 
koder pa je pobegnila. Bolehala je na pljučih 
in zdravje se ji je tako poslabšalo, da se je 
morala zateči v bolnišnico Franjo. Po koncu 
vojne se je vrnila v Trst in se dve leti zdravila 
v tuberkuloznem dispanzerju v Gor., v bolnišnici 
v Lj. in v zdravilišču na Golniku. 1947 je ozdravela 
in delala v ured. LdTd, potem PDk do 1951, ko 
se je za tri leta vrnila v šolo v Plavjah in Do- 
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lini. Spet je zbolela in sc zdravila na Golniku, 
kjer je umrla. - S. je med vojno sodelovala v 
Part, dnevniku, Slovenki in Pionirju, uredila je 
Slovensko berilo, berilo za večerne tečaje, napi- 
sala priročnik Zemljepis Sje in s Hen. Zdcšar- 
jem urejala Mladi rod. Po vojni je v LdTd ob- 
javljala reportaže, v PDk kult. in polit, članke 
ter dve daljši razpravi o I. in II. trž. procesu, 
urejala je tudi žen. stran. Pisala je še v Razgl, 
Bore, KolOFS in JKol, DEn, Glas mladih, NŽ, 
Krneč, ženo, ustanovila in eno leto urejala trž. 
mlad. list Galeb (okt. 1954). - Kot pisateljica je 
izdaja knjigo 13 črtic in novel Trst je klical 
(ZTT 1958). Največ jih je zajela iz svojega živ- 
ljenja, ali pa je bila sama na ta ali oni način 
soudeležena pri opisanih dogodkih. Zgodbe so 
zgrajene moderno, pisateljici ne gre za bogato 
zunanje dogajanje, ampak za duševno odzivanje 
ob različnih trenutkih življenja. Neprisiljeno pre- 
haja iz sedanjosti v preteklost, kar ji nudi priliko 
za nova razmišljanja in sklepanja. Prav ta žen- 
ska psihologija je zanimiva in dragocena. Uvod 
v knjigo je napisal VI. Bartol. - Po Mari Samsi 
se imenuje osn. š. pri Domju (Trst). 

Prim.: Erna Mauser, S. M., SBL III, 198-99 in 
tam nav. liter.; Z. Jelinčič, M. Samsa borka in 
Pisateljica, JKol 1960; Jcvnikar, Zam. literatura, 
M(Trst) 1968, 37; Domjo, osnovna šola Mara 
Samsa, Trst 1982: v knjigi je več njenih slik in 
dva sestavka o njej: J. Koren, M. Samsa - Živ- 
ljenje, delo in boj; Jasna Raubcr, M. Samsa v 
ogledalu svojih junakinj; M. Jevnikar, Rojstne 
hiše naših velikih mož na Tržaškem: Pisateljica 
M.S., KolGMD 1985, 108-09. 

Jem. 

SANCIN Angela, igralka, glej DUJEC ZACCARIA 
Angela. 

SANCIN Avrellja, učiteljica in koncertna pevka, 
v. 18. okt. 1888 v Skednju pri Trstu, u. 17. maja 
1961 v Trstu. Oče Anton, trgovec, mati Marija 
Sancin. Obiskovala je vrtec in osn. š. v Skednju 
(1892-95), osn. š. in nem. meščansko š. v Trstu 
(1895-1902), v Gor. slov. pripravnico (1902-03) in 
slov. učiteljišče (1903-07). Maturirala je 28. jun. 
1907, usposobljenostni izpit je napravila 29. nov. 
1909 v Gor. Poučevala je v Skednju (1907-08), pri 
Sv. Ivanu (1908-09), na Katinari (1909-11), v Sked- 
nju (1911-26), na it. osn. š. na Katinari (1926-27), 
ko so jo upokojili. Po zadnji vojni je poučevala 
v Skednju (1945-52). Kot solistka je pela v zboru 
Zveze slovanskih učit. društev, ki ga je ustano- 
vil Srečko Kumar po prvi svet. vojni v Trstu 
ln je deloval do 1924. Z njim je nastopal v za- 

mejstvu in Jsli, enkrat tudi v Bologni. S. je so- 
delovala tudi na Kumarjcvih koncertih in po- 
magala pri šolskih in kulturnih prireditvah. 

Prim.: Žpk arh. Skedenj-Trst; Zgod. ods. NŠKT; 
Milena Lavrenčič-Lapajnetova, Delež Skedenjcev 
v slov. kulturi, čitalnica v Skednji, Trst 1968, 
56 s si; Skedenj nekdaj in danes, Trst 1980, 61, 
63, 66, 69 s si. 

Jem. 

SANCIN Belizar, igralec in pevec, r. 10. maja 1904 
v Skednju (Trst), u. 2. okt. 1962 v Mrbu. Oče 
Ivan, gostilničar, mati Tereza Sancin, brata Du- 
šan in Ivan Karlo, sestra Avrclija (gl. članke). 
Konservator^ je dovršil v Trstu, 1930 je odšel 
v Lj. in nastopal eno leto v O, nato je bil od 
scz. 1931/32 do 1937/38 član mrb. O, kjer je na- 
stopal kot tenorist v operah in operetah. Od sez. 
1938/39 do konca vojne je bil v Lj. pri O. Po 
vojni se je vrnil v Trst in bil član SNG kot 
igralec; kot pevec in igralec je nastopal tudi na 
Radiu Trst II in na Radiu Koper, režiral prj 
prosv. društvih v Skednju in Lonjerju ter pou- 
čeval solo petje pri GlasbM. Mar. 1953 se je vrnil 
v mrb. O in prevzel tudi njeno tajn. mesto. Tu 
je ostal do smrti. - Važnejše vloge v D: Budalo 
(Linhart, Matiček); Dobčinski (Gogolj, Revizor); 
Ugo Tedeško (Držič, Dundo Maroie); Protič (Nu- 
šič, Pokojnik); Roy Maxwell (D'Usseau-Gow, Glo- 
boko so korenine) idr. - V O: Alfred (Verdi, Tra- 
viata); Hoffmann (Offenbach, Hoffmannove pri- 
povedke); naslovne v Gounodovem Faustu, v 
Smetanovem Daliboru in Kaz. Sancina Casanova 
idr. V operetah: Princ Sou Chong (Lehär, Dežela 
smehljaja); Schubert (Schubcrt-Berté, Pri treh 
mladenkah); naslovni v Lehârjevem Carjeviču in 
Albinijevem Baronu Trenku idr. Njegov reper- 
toar je obsegal nad 70 vlog. 

Prim.: Zun. urad Skedenj (Trst); Čitalnica v 
Skednji, Trst 1968, 56 s si.; SGL III, 611; GL 
Mrb. 1962/63, št. 5-7, 81; GL Trst 1962/63, št. 1, 
11; Umrl je B. S., PDk 5. okt. 1962 s si. 

Jem. 

SANCIN Boris, ekonomist, družbeni delavec in 
publicist, r. 1. jun. 1912 v Trstu, kjer živi. Oče 
Franc, učitelj in gospodarstvenik (gl. čl.), mati 
Marija Zeleznik, gospodinja. Osn. š. je obiskoval 
1918-20 v Skednju (Trit), 1920-21 v Begunjah na 
Gorenj., 1921-23 v Radovljici. Maturiral 1930 na 
realki v Lj. Diplomiral 1936 za inž. ekonomije na 
Ekon.-komerc. vis. š. v Zgbu. Nostrifikacija di- 
plome in doktorat 1956 na Ekon. fak. U v Trstu 
s tezo Agrarni in industrijski razvoj - Jugoslo- 
vanska izkustva, v kateri je zagovarjal potrebo 
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po harmoničnem in vzporednem razvoju kmetij- 
stva in industrije. Po študiju in vojaškem roku 
v š. za rezervne častnike topništva v Sarajevu 
se je zaposlil kot Prokurist luščilnice riža v Lj. 
Mar. 1941 so ga vpoklicali k vojakom in prve 
dni po napadu na Jslo je padel v nem. vojno 
ujetništvo, iz katerega je bil nov. istega leta pre- 
peljan v italijansko. Po kapitulaciji It. 1943 se je 
po dveh mesecih skrivanja v piemontskih hri- 
bih in v Firencah nov. vrnil v Lj., kjer je pre- 
vzel prejšnje delo. Do konca vojne se je v glav- 
nem zadrževal v Lombardiji, kjer je skrbel za 
tedne dobave riža podjetju v Lj. Na zadnjem 
takem potovanju febr. 1945 je bil težko ranjen 
ob angl. letalskem napadu na vlak pri Prošeku. 
Konec vojne je dočakal kot rekonvalescent v 
Lj. Kljub svojemu zdravstvenemu stanju in sko- 
ro popolni medvojni odsotnosti iz Lj. je bil sredi 
maja 1945 aretiran kot pripadnik mladinskega 
gibanja liberal, tabora. Na procesu proti lastni- 
kom katol. in liberal, tiska 3. avg. 1945 je bil 
obsojen na izgubo narodne časti za dve leti in 
zaplembo deležev pri zadrugi Napredni tisk in 
knjigarni Tiskovne zadruge. Kazen izgube narod- 
ne časti je bila omejena 28. avg. na izgubo dr- 
žavljanskih in polit, pravic za isto dobo. Sredi 
sept, je bil izpuščen na svobodo in sredi okt. se 
je vrnil v Trst, kjer je luščilnica riža že med 
vojno ustanovila podružnico z namenom, da po- 
stavi po vojni tudi tu svoj obrat. Ker je po dveh 
letih urejanja še visečih zadev podjetja to od- 
padlo, je zaprosil za namestitev na slov. sred. 
šolah ter 1947-51 poučeval na Trg. tehn. zavodu 
?.iga Zois v Trstu. Maja 1951 je prevzel službo 
ured. govorjenega sporeda na tedanjem Radiu 
Trst II in bil nato od 1. jan. 1960 do upokojitve 
31. jan. 1973 šef celotnega programskega odseka 
rad. oddaj. - S. je že zgodaj društveno deloval. 
Sredi srednješolskih let v Preporodu, zadnja pa 
predvsem na realki, kjer je bil preds. zavod- 
skega odbora Podmladka Rdečega križa in po- 
družnice Ferialnega saveza, govoril na proslavah, 
organiziral prireditve. Ker je bii narodno zave- 
den, se je v Zgbu vključil v jsl. usmerjene akad. 
organizacije. Posebno aktiven je bil v JAC-u (Jsl. 
akad. čitalnici), v JAK-u (Jsl. akad. klubu Kralje- 
vine Jsle) in JAPRU (Jsl. akad. podpornem in 
reprezentativnem udruženju) ter bil v letih 
1930-34 član njihovih odborov. Ko se je 1933 za- 
čelo v Lj. gibanje t. i. Pohodovcev, se mu je 
priključil. Odtlej je osredotočil svoje društveno 
delovanje predvsem na Sjo. V tedanji Dravski 

banovini je s prijatelji organiziral po važnejših 
središčih sekcije Omladina Narodne Odbrane 
(ONO), bil preds. njihovega banovinskega in član 
vsedrž. omladinskoga odb. te organizacije. Pri 
tem delu je prepotoval vso Sjo, nastopal na se- 
stankih, zborovanjih in prireditvah. Svoje mla- 
dostno idealno jugoslovanstvo, ki naj bi se ures- 
ničilo v široko samoupravni in ne centralistični 
ureditvi države, s socialnimi reformami in no- 
vimi ljudmi, je izpovedal v knjižici Kdo smo? 
Kaj hočemo? (Lj. 1933, izdal Omladinski odsek 
Narodno obrambne tiskovne zadruge r.z. z o. z. 
str. 94). To delovanje je prenehalo v začetku 
1937, ko je vlada na tuj pritisk Narodno odbrano 
razpustila. Medtem je v S. dozorelo spoznanje, 
da se je treba za uresničenje zastavljenih na- 
menov spustiti v stvarno polit, življenje. 1935 
je bil med soustanovitelji skupine, ki se je zbra- 
la okoli štirinajstdnevnika Naša misel z name- 
nom, da pripravi nastop nove generacije v slov. 
liberal, taboru. Konec tridesetih let je sledil 
vstop v strankarsko polit, življenje. V banovin- 
skom odb. Omladine Jugoslovenske nacionalne 
stranke (OJNS), katerega član je postal, je bil 
zadolžen za gosp. problematiko, o kateri je go- 
voril na sestankih in idejnem tečaju. Za delovni 
program, ki ga je OJNS izdala 1940 v posebni 
knjižici, je napisal poglavje o gosp. politiki 
(Politična, gospodarska in socialna načela, izdal 
banovinski odbor OJNS v Lj., str. 44-67). V le- 
tih 194041 je bil med prvimi pobudniki za zdru- 
žitev mladih sil nekdaj enotnega in tedaj na 
razne stranke razcepljenega liberal, tabora (na- 
čelno o tem članek Razcepljenost naprednega 
tabora, Naša misel 1. jan. 1940). Kot sad teh pri- 
zadevanj je bila 11. febr. 1941 ustanovljena Mla- 
dinska delovna skupnost in končno, po medvoj- 
nih spremembah in zapletih, v emigraciji ob- 
novljena skupna Slov. demokratska stranka 
(SDS). - Vojna je praktično prekinila S-ovo po- 
lit, in društveno delovanje v Lj. Tudi po povrat- 
ku iz vojnega ujetništva se je zavoljo pretežne 
odsotnosti v sev. It. lahko le priložnostno sesta- 
jal s polit, prijatelji. Svoje, tedaj še sveže ob- 
čutene poglede na medvojno dogajanje je podal 
v razmišljanjih Leta preizkušnje (Demokracija 
10., 17., 21., 28. okt. in 7. nov. 1947). Dosleden 
svojim nazorom se je po povratku v Trst 1947 
pridružil Slov. demokratski zvezi (SDZ). Postal 
je član njenega ožjega vodstva in kot tak je ves 
čas njenega obstoja sodeloval tudi v vseh od- 
borih in akcijah, v katerih se je ta organizacija 
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Povezovala z drugimi polit, skupinami. Zaradi 
tedaj še nerešenega problema njegovega držav- 
ljanstva in kasneje iz obzira do službe, ki jo 
je imel na radiu, sc je njegovo polit, delo odvi- 
jalo vedno v notranjih okvirih SDZ in ni zavze- 
mal javnih funkcij. Sodeloval je le v študijski 
in nadzorni komisiji za ljudska štetja 1951 in 
1961 na Tržaškem ter 1952-53 v Komisiji za an- 
kete o družinskih pogojih in zaposlitvi. O tem 
je predaval na radiu in pisal v Demokraciji. Po 
razlikah, ki so se v letih 1965-72 pojavile med 
stališči SDZ in ostalimi skupinami Slov. skup- 
nosti, se je S. umaknil iz polit, aktivnosti. Nekaj 
let je bil nato odb. Slov. prosv. matice, od 1977 
Pa je aktiven v odboru Slov. dobrod. društva v 
Trstu. - Publicistično se je S. začel uveljavljati 
v akad. letih. Sodeloval je pri mesečnem glasilu 
JAK-a Vihor (Zgb 1932-33). Redno je pisal v ted- 
nik Pohod (Lj. 1933-36), ki ga je o počitnicah ob- 
časno tudi urejal. Prvo razpravo s področja go- 
spodarstva je objavil v Trgovskem listu (O elea- 
ringu, Lj. 1934). Bil je soustanovitelj, predstav- 
nik konzorcija in sour, revije Omladina, glasila 
sekcij ONO za Dravsko banovino (Lj. 1933-34), 
soustan., član konz. in sour, omlad. kult.-polit. 
lista Naša misel (Lj. 1935-40), v katerem je ob- 
javil številne uvodnike in članke ideološke ter 
socialnopolit. vsebine. 1940 je v Lj. sodeloval 
Pri reorganizaciji liberal, založništva: 1941 je po- 
stal družabnik in član poslovodstva Knjigarne 
Tiskovne zadruge d. z o. z. in bil izvoljen v odb. 
založništva Vodnikove družbe; od 1944 član za- 
druge Napredni tisk, lastnice dnevnika Jutro, in 
družabnik založništva Orbis. Od pomladi 1940 do 
mobilizacije mar. 1941 je sodeloval na sejah 
odb., ki je določal smernice za pisanje Jutra. V 
Trstu je od prve do zadnje številke sodeloval 
Pri glasilu SDZ Demokracija (1947 - in nato 
1968-72), bil okt. 1949 imenovan za njenega polit, 
ür. in s tem za stalnega člana ožjega odb. SDZ. 
^ prvih številkah Demokr. je obravnaval gosp. 
•n socialno problematiko, kasneje je pisal v glav- 
nem uvodnike in načelne članke. 1951-55 je sode- 
loval predvsem s članki o položaju Trsta v gla- 
silu SDS (v emigraciji) Domovina. Material, ki 
ga je zbral za javno debato v Nabrežini med 
SDZ in tedaj kominformistično Tržaško federa- 
cijo KPI o položaju človeka na Zahodu in v sta- 
linistični SZ, je v dopolnjeni obliki objavil pod 
Psevdonimom I. Bosan v brošuri Kaj nam pri- 
naša komunizem? (Trst 1951, Tiskarna Adria, 32 
s*r). V obdobju 1951-55 je pripravil številna ra- 

dijska predavanja, pretežno zgod. in idejno-polit. 
vsebine, med temi niz 13 tedenskih oddaj o 
Obljubljenih deiclah utopistov (Radio Trst II 6. 
jul. - 28. sept. 1955). Večkrat je predaval v Slov. 
prosv. Matici in občasno sodeloval v njenih iz- 
dajah Utripi. V Slov. kult. klubu je 17. mar. 1973 
povedal, kako se je predvojni mladi rod v osred- 
nji Sji pripravljal na javno delovanje. V DSI v 
Trstu je govoril o Slov. radijskih oddajah v Trstu 
(lb. maja 1977) in o Delovanju Pivkovih jsl. do- 
brovoljcev na it. fronti v prvi svet. vojni. Na 
srečanjih v Dragi je 2. sept. 1972 predaval O 
idejnem pluralizmu (Ideje in vrednote, Zbornik 
Draga 1972, str. 8-43). Dvakrat je bil gost preda- 
vateljskih večerov SPD Trst, za katero je uredil 
in dopolnil Vodnik po njegovi planinski poti 
(»Vertikali«) po slov. ozemlju vzdolž meje z Jslo 
(Trst 1975, ZTT, 111 str.). Večina S-ovih člankov 
v periodičnem tisku je nepodpisanih, pogosto pa 
je uporabljal oznake: ***, EKO, Dr. Ž., -ris in 
inicialki B. S. 

Prim.: Osebni podatki;  KatG 1. febr. 1962 s 
si.; M(Trst) 1959, št. 10 s si. 

Jem. 

SANCIN Danilo, bančni uradnik, športni organi- 
zator, r. 14. febr. 1899 v Trstu. Oče Ivo, kmet. 
strokovnjak (gl. čl.), mati Antonija Žužek iz Sliv- 
nega, gospodinja. Osn. š. obiskoval v Buzetu, 
gimn. v Pazinu, matura 1919 v Mrbu. Diplomiral 
je 1922 na triletni Visoki šoli za trgovino v Zgbu. 
S. je bil še dijak, ko je bil 1917 kot enoletni 
prostovoljec poklican k vojakom v Ljutomer. 
Po bazičnem dopustu se jan. 1918 ni več vrnil 
k svoji edinici in se kot vojni ubežnik skrival v 
Buzetu. Ob zlomu Avstro-Ogrske je sodeloval z 
Narodnim odborom za osrednjo Istro. Pomagal 
je razorožiti tamkajšnjo vojaško posadko in na- 
to motorizirani oddelek obalnega topništva, ki 
se je iz Pulja umikal skozi Buzet proti Avstr. 
Po nalogu krajevnega Narodnega odb. je sprem- 
ljal topove in municijska vozila v Lj., kjer jih 
je predal osred. slov. Narodnemu odboru. Za to 
njegovo dojanije so ga nove it. oblasti obtožile 
odtujitve vojnega plena ter ga <v odsotnosti ob- 
sodile na tri leta zapora. Tako se vse do 1933 ni 
smel vrniti v It. V Celju, kamor je šel k očetu, 
je sodeloval pri uveljavljanju nove slov. oblasti. 
2e nov. 1918 se je javil ustanovljenemu artiler. 
polku in bil z baterijo poslan na Koroško. So- 
deloval je v bojih okrog Velikovca in bil zaradi 
svojega vedenja povišan od vodnika v kadeta- 
aspiranta. - Kot študent je S. sodeloval v živali- 
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nem narod, gibanju na pazinski gimn., v Zgbu 
je bil član Akad. društva Triglav, športno pa je 
delal v klubu Concordia. Po študiju je bil spre- 
jet v službo pri Narodni banki, najprej v Zgbu, 
kmalu nato pa premeščen v Lj., kjer je vso 
svojo izvenslužbeno dejavnost posvetil atletske- 
mu odseku Športnega kluba Primorje, katerega 
je vodil in vadil. Pod njegovim vodstvom je bil 
klubov atlet, odsek 12 let klubski drž. prvak Jslc 
in atleti Primorja so zastopali drž. barve na 
številnih mednar. tekmovanjih. Vztrajno se je 
zavzemal za prenos sedeža Jslc atlet, zveze iz 
Zgba v Beograd. Ko se je 1927 to zgodilo, je bil 
izvoljen za posle vodečega podpreds. Zveze. V 
Sji je pripomogel k ustanovitvi raznih atletskih 
klubov, katerim je pomagal tudi kot trener, or- 
ganiziral atlet, nastope in manifestacije. Po oku- 
paciji Jsle je športno delovanje v Sji zamrlo 
in S. v okoliščinah tuje zasedbe ni hotel športno 
delati. Vojno je preživel v glavnem v Lj., kjer 
je bil nekaj časa tudi zaprt, in se nato skrival 
po It. Sodeloval je z OF in bil maja 1945 po- 
slan v Trst, kjer je bil v času jsl. zasedbe me- 
sta glavni blagajnik trž. sedeža Narodne ban- 
ke. Ko je prevzela oblast anglo-ameriška upra- 
va, je sklenil, da ostane v Trstu, kjer živi še 
danes. Iz zdravstvenih razlogov športno ni več 
deloval. 

Prim.: Osebno pričevanje. g c 

SANCIN Dimitrij, šolnik, r. 27. sept. 1921 v Sked- 
nju (Trst), živi v Trstu. Prve tri razr. osn. š. na 
CM slov. š. pri Sv. Jakobu, po njeni ukinitvi 
ostala dva razr. na it. š. v Skednju. Real. gimn. 
je dovršil v Lj., matura 1941. Vpisal se je na 
Medic, fak., toda študij je moral 1942 prekiniti, 
ker so ga mobilizirali in kot nezanesljivega 
Slov. poslali v poseben bataljon v Toskani. Ob 
zlomu It. je prišel v Trst in živel ileg. pri so- 
rodnikih. Po vojni je odšel v Lj. in nadaljeval 
z medic, 1946 pa se je dokončno vrnil v Trst. 
Od 1947-50 je bil ured. pri PDk, potem je delal 
pri zasebnih podjetjih kot uradnik in študiral 
polit, vede na trž. U. Doktoriral je 1959. Od 1959- 
60 dalje je prof. na slov. strok, in sred. šolah na 
Tržaškem. V šol. letih 1964-65 in 1965-66 je bil 
štipendist za izpopolnjevanje jezika na Pedag. 
akad. v Lj. Po upokojitvi dr. I. Baše (PSBL I, 
44) je bil za dve leti dodeljen uradu za slov. šole 
na trž. Šolskem skrbništvu (1975-77). Od šol. leta 
1977-78 je ravn. sred. š. Sr. Kosovel na Opčinah, 
do 1981 poverjeni, potem stalni. V letih 1968-71 

je bil aktiven v Sindikatu slov. šole kot odb. in 
odgovoren za sred. šole. Sodeloval je pri Slo- 
venskem berilu za 2. razr. sred. šole St. Mihe- 
liča (Trst 1968, ponat. 1969). Kot ravn. podpira 
šol. glasilo Leteči zmaj. 

Prim.: Osebni podatki; IzvTrst I960-; Slov. šol 
stvo na Gor. in Trž. 1945-1985, Trst 1986, 157, 158 

Jem 

SANCIN Dušan, violinist in dirigent, r. 1. jun 
1902 v Skednju (Trst), u. 4. okt. 1973 v Celju 
Oče Ivan, gostilničar in mali posestnik, mati 
Tereza Sancin, brata Belizar in Ivan Karlo (gl. 
čl.), sestra Avrelija (gl. čl.). Po osn. š. v Skednju 
je študiral glasbo na Konser. G. Verdi v Trstu, 
bil član operno-simfoničnega orkestra, nazadnje 
suplent na Konser. G. Verdi. 1920 je odšel v Lj. 
in bil član lj. opernega orkestra (1. violina) do 
1922. Vrnil se je v Tist in bil prof. na Konser. 
G. Verdi od 1923-27. Dne 15. sept. 1928 je postal 
v Celju prof. violine in ostal na tem mestu do 
upokojitve. Takoj po vojni je ustanovil amater- 
ski godalni orkester »Ivan Cankar« in ga kot 
dirigent uspešno vodil do upokojitve. Z njim je 
igral že na prvi akademiji 12. maja 1945. Dva- 
krat je nastopil na slov. prvenstvu in obakrat 
zasedel prvo me3to (Lj. 9. jan. 1950, Celje 31. 
mar. 1951) in na zveznem tekmovanju v Bgdu 
24. jan. 1950, kjer je dobil prvo nagrado. 20. jul. 
1965 je prejel orkester Slandrovo nagrado skup- 
ščine obč. Celje. S. je priredil vrsto ljudskih in 
umetnih pesmi za glas in godalni orkester, tudi 
nekaj Händla, Bacha, Schuberta, Leharja idr. 
Od sept. 1946 do 29. mar. 1965 je bilo 118 nasto- 
pov (brez radia in gledal.), med temi 79 koncer- 
tov. Orkester je sodeloval pri 57 gled. predsta- 
vah. - S. je izdal Glasbeni besednjak (1933) in 
pred vojno priredil za radio serio Naš val, okr. 
70 opernih besedil za radijske poslušalce. Nekaj 
let je bil inšpektor na glasb, šolah v Brežicah 
in Krškem. Večkrat je bil ocenjevalec v repub. 
komisijah na raznih festivalih za instrumentalno 
glasbo. Njegova žena Mafenka je igrala klavir 
na koncertih. 

Prim.: Žup. urad Skedenj (Trst); Vprašalna po- 
la v Zgod. ods. NSKT; Čitalnica v Skednji, Trst 
1968, 56 s si.; A. Stupica, Celjski godalni orkester 
»I. Cankar«. Oris dvajsetletne dejavnosti, Celjski 
zbornik 1965, 419-26 (dodana je vrsta izjav stro- 
kovnjakov). Jem. 

SANCIN Franc, učitelj in gospodarstvenik, r. 27. 
sept. 1887 v Skednju pri Trstu, u. 26. okt. 1947 
v Lj., pokopan pri Sv. Križu v Lj. Oče Janez, 
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kmetovalec, mati Marija Oblak, škedenjska »kru- 
šerca«; sin inž. Boris (gl. čl.). Osn. š. je obiskoval 
v Skednju, 1902-03 pripravnico za učiteljišče v 
Sežani, nato kot štipendist slov. učiteljišče v 
Kopru, kjer je 1907 maturiral. 1909-21 učitelj na 
slov. osn. š. v Skednju, s prekinitvijo sept. 
1914 - apr. 1915 zaradi vpoklica k vojakom. De- 
loval je v Slov. učit. društvu in v škedenjskem 
Gosp. društvu. Zc mladega je zanimalo gosp., 
in ko si je ustvaril nekaj prihrankov, je 1920 dal 
Pobudo za ustanovitev družbe z o. z. Lana, ki je 
kupila plctilnico na Zgoši v obč. Begunje na 
Gorenjskem, kamor se je kmalu nato preselil. 
Podjetje je osebno vodil in v nekaj letih je dru- 
žabnike izplačal, obrat pa razvil v eno vodilnih 
tovarn pletenin v Jsli. 1926 je razširil proizvod- 
njo na lastno prejo volne in tudi na tkanje 
Posebnih izdelkov za potrebe drž. železnic. 1928 
je kupil večje tovarniško poslopje v Lj., kamor 
je preselil plctilnico, medtem ko sta predilnica 
in tkalnica ostali na Zgoši. Ko je z AIcks. Trud- 
nom, iz znane trgov, hiše iz Trsta, 1930 ustanovil 
luščilnico riža v Lj., je tekstilne obrate posto- 
poma prodal. 1934 je začela obratovati še po- 
družnična luščilnica riža v Bgdu in obe luščil- 
nici sta oskrbovali dobro polovico jsl. potrošnje 
riža. Bgd. luščilnica je bila porušena ob nem. 
bombardiranju Bgda, lj. pa je delovala do konca 
vojne, ko je bila nacionalizirana, stroji pa de- 
niontirani in odpeljani v Makedonijo, skupno z 
že pripravljeno opremo za obnovo podjetja. S. 
ie bil tudi navdušen sadjar. Že v Skednju si 
je uredil majhen, a vzoren sadni vrt. V Sji je 
bil aktiven član Sadjarskega in vrtnarskega 
društva v Begunjah in nato v Lj. Njegovo naj- 
pomembnejše delo na tem področju je bil prvi 
sadovnjak plantažnega tipa v Lj., ki ga je uredil 
na veliki parceli okoli luščilnice riža skladno s 
Predvojno amer, in ital. prakso gojenja breskev. 
Z njim je prispeval k razširitvi novih sort in 
novega načina pridelovanja tega sadeža v Sji. 

Prim.: Deset godina privrede Jugoslavije, ur. 
Srdja Djokič, zal. Voj. Josipović, Sarajevo 1929, 
214-15 (s si. objektov); Zaslužni in znameniti slov. 
sadjarji in vrtnarji (17), revija Moj mali svet, 
Lj. okt. 1970, 475 (s sliko nasada); družinski po- 
datki; Sadjar in vrtnar 1936, 96. 

B.S. 

SANCIN France - Češko, hišno ime Božek, učitelj 
>n kult. delavec, r. 2. sept. 1895 v Skednju (Trst), 
u- 13. nov. 1950 prav tam. Osn. š. v Skednju, 
učiteljišče v Gor., matura 1914, usposobljenostni 

izpit 1918 v Lj. Med prvo svet. vojno je bil vo- 
jak na rus. bojiSču in vojni ujetnik. Prvo služ- 
beno mesto je bila suplenca na osn. š. v Sked- 
nju, potem je učil na Katinari. Ker ni bil sta- 
len, mu faš. oblast ni obnovila imenovanja, zato 
je odšel preko Trsta v Jslo, kjer je dobil po 
enem letu državljanstvo in učit. službo na Resni- 
ku nad Zrečami pri Slov. Konjicah, nato pri 
Sv. Barbari v Slov. goricah, končno v Ptuju. 
Tu so ga Nemci v začetku druge svet. vojne 
aretirali in internirali v gradu Borlu pri Ptuju, 
kot Prim, pa so ga izgnali v Lj. Se istega leta 
se je vrnil v Skedenj, kjer mu je leto pozneje 
umrla žena, pri partizanih pa je izgubil edinega 
fina Benjamina. Pridružil se je OF in na ileg. 
konf. učiteljstva 28. febr. 1944 v Trstu sprejel 
dva tajna učna krožka (Skedenj, Sv. Ana) in ju 
vodil do konca voine. Po vojni je učil pri Sv. 
Ani, zadnje leto pred smrtjo v Skednju. - S. je 
bil prosvetni delavec. Po zadnji vojni je poma- 
gal organizirati v Skednju Prosvetno društvo 
(ustan. občni zbor 15. avg. 1945) in mu bil nekaj 
časa tajn. Pel je tudi v njegovem pev. zboru, 
ki se je pod Ernestom Svaro in Danilom Pcr- 
totom zelo razvil in pel na Radiu Trst A, na 
prireditvah in na turneji po Jsli. Ob resoluciji 
Informbiroja pa je vse to delo zamrlo. S. je 
veliko predaval v okviru SHPZ. 

Prim.: Čitalnica v Skednji, Trst 1968, 3746; Ske- 
denj nekdaj in danes, Trst 1980, 66; Umrl je uči- 
telj Sancin češko, PDk 14. nov. 1950 s si.; po- 
datki hčere Anice Sancin Furlan. 

Jem. 

SANCIN Ivan, operni in koncertni pevec, r. 29. 
julija 1938 v Trstu, kjer tudi živi. Oče Giusto, 
avtoličar, mati Vladimira Caris, hotelirka. 1957 
maturiral na slov. Klas. liceju v Trstu. V letih 
1957-61 študiral pravo na U v Trstu. Klavir je 
do 9. letnika študiral pri privatnih prof., solo 
petje pri prof. Vladimiru Lozziju in Rudolfu 
Franclu. 1973 diplomiral z odliko na tržaškem 
konservatoriju Tartini pri prof. Ferrariju. Pou- 
čeval pri GlasbM ter glasb, vzgojo na slov. sred. 
š. in slov. učiteljišču v Trstu. 1971 stalno anga- 
žiran pri lj. Operi. Od 1980 svobodni umetnik. 
Nastopal je v Jsli, It., Avstriji, na Češkoslova- 
škem in v ZDA, kamor ga je osebno povabil 
Giancarlo Menotti za sodelovanje na festivalu 
»Due Mondi - Charleston - Spoleto«. Pogosto 
sodeluje na RTV Lj., RTV Zgb, RTV Bgd, na 
Splitskih poletnih igrah, Dubrovniškem festiva- 
lu, Skopskih majskih večerih, BEMUS Beograd. 
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Od 1932 sodeluje pri trž. opernem gledališču 
Verdi. Njegov koncertni repertoar obsega med 
drugim Bacha, Bartóka, Berlioza, Beethovna, 
Bruckncrja, Charpentiera, Haydna, Mozarta, Šo- 
štakoviča, Verdija in Schiitza. Najpomembnejše 
operne vloge: Oroveso (Bellini, Norma), Giorgio 
Valton (Bellini, Puritanci), Gremin (Čajkovski, 
Evgenij Onjegin), Raimondo (Donizetti, Lucia 
di Lammermoor), Wassermann (Dvorak, RusaiKa,), 
Mcfistofeles (Gounod, Faust), El Vecio (Illers- 
berg, Triptih), Haron (Monteverdi, Orfej), Ko- 
mendator (Mozar, Don Juan), Pimen (Mussorg- 
ski, Boris Godunov), Colline (Puccini, La Bohè- 
me), Don Basilio (Rossini, Seviljski brivec), Si- 
mon (Wolf-Ferrari, Štirje grobjani), policijski 
agent (Menotti, Il Console) ter v Verdijevih 
operah Aida (kralj), Nabucco (Zaccaria), Rigo- 
letto (Monterone in Sparafucile), Trubadur (Fer- 
rando), Simon Boccanegra (Fiesco), Moč usode 
(pater gvardijan), Don Carlos (Filip II.) in Fal- 
staff (Pistola). Glasbeni kritiki poudarjajo, da 
je S. vodilni slov. basist tako na opernem kot 
na koncertnem področju. Priznavajo mu veliko 
glasovno in igralsko kreativno moč ter pevske 
in muzikalne sposobnosti. 

Prim.: Osebni podatki; I. S. sam je sestavil 
obsežen pregled dnevnega in periodičnega tiska, 
ki je poročal o njegovih nastopih (seznam je v 
arhivu PSBL); PDk 11. okt. 1981 s si. 

M. Baje 

SANCIN Ivan Karlo, violinist, glasb, pedagog, 
skladatelj, izdelovalec violin, r. 30. okt. 1893 v 
Skednju (Trst), u. 23. dec. 1974 v Lj. (dom upo- 
kojencev na Taboru). Oče Ivan, gostilničar, iz 
stare godčevske družine Smecovih, v kateri je 
ded Ivan igral »bombardin«, oče Ivan pa pihalni 
bas pri mornariški godbi v Pulju, mati Tereza 
Sancin; brata Belizar in Dušan, sestra Avrelija 
(gl. čl.). Osn. š. v Skednju, učiteljišče v Gor. 
(matura 1913). 2e kot otrok se je začel učiti 
violine, njegov prvi učitelj je bil prof. Faidiga, 
pozneje na trž. konservatoriju prof. Avg. Janko- 
vič. Ravn. konservaturija Gialdino Gialdini ga 
je zaradi marljivosti in nadarjenosti oprostil šol- 
nine. V Gor. se je vpisal na gor. podružnico 
trž. konservatorija in študiral pri prof. Alf. Luc- 
cariniju. Pridružil se je 70-članskemu pev. zboru 
slov. srednješolcev, ki ga je vodil sklad. Josip 
Michl. Ta je ustanovil tudi godalni kvartet, ki 
so ga sestavljali: S. 1. violina, Silvan Pečenko 2. 
violina, Jos. Mich viola, Avg. Pertot violončelo. 
V štirih letih so naštudirali 12 kvartetov; po ma- 

turi se je kvartet razšel. - S. se je vrnil domov 
in nekaj časa poučeval v Skednju ter igral v 
orkestru v Verdijevem gledališču v Trstu (1913- 
14). Od 1914-18 je bil v vojaški službi in dosegel 
čin stotnika. Po vojni je bil v Lj. član orkestra 
v O (1. jan. 1919 - 31. avg. 1921), poučeval vio- 
lino na konser. GlasbM (1919-22), opravil diplom- 
ski izpit iz violine pri prof. Humlu v Zgbu in 
študiral kompozicijo pri Art. Michlu v Gradcu. 
Bil je soustanovitelj godalnega kvarteta Zika 
(1920-23): Rihard Zika 1. violina, S. 2. violina, La- 
dislav Cerny viola, Ladislav Zika violončelo. Po 
nekaj mesecih vztrajnega dela so nastopili v 
Ptuju, Lj., na Bledu, v Rog. Slatini, Kamniku, 
Kočevju, Novem mestu, Celju, Mrbu idr. V je- 
seni 1921 so odšli na Češko, kjer jih je knez 
Alcks. Thurn-Taxis za dva meseca sprejel na 
svoj grad Lovčen pri Pragi, da so se v miru 
pripravili za nastope. Po uspešnem koncertu na 
Dunaju je sledila spomladi 1922 koncertna tur- 
neja po Jsli in nato po južni Nem. (10 koncer- 
tov), ki sta jo omogočila kneza Windischgrätz in 
Fürstenberg. Ta jih je povabil tudi na ugledni 
festival sodobne glasbe v Donauerschingen in 
jih tri tedne gostil na svojem gradu. Po velikem 
uspehu so gostovali po Češkem. - S. se je vrnil 
v Jslo in prevzel mesto ravnatelja na šoli 
GlasbM v Celju (1. sept. 1923 - 6. apr. 1941). So- 
lo je zelo dvignil, organiziral in vodil šol. or- 
kester in prirejal koncerte. Zbiral je gradivo za 
violinsko šolo (7 zv. v rkp.), skladal in napisal 
nekaj člankov o glasbi v časopise. 1927 je se- 
stavil z Elvira Marsićevo (klavir) in Rud. Matzom 
(violončelo) iz Zgba (S. je igral violino) Zagreb- 
ški komorni trio, s katerim je dosegel odlične 
uspehe v Lj., Zgbu, Bgdu, Celju, Mrbu idr. Ob 
nem. napadu se je S. umaknil v Lj., kjer je bil 
od 1. avg. 1941 do 11. avg. 1945 član orkestra v 
O in poučeval na š. GlasbM. - Nato se je vrnil 
v Trst in prevzel ravn. šole GlasbM, ki so jo 
obnovili v jeseni 1945. Njegovo delo je bilo tež- 
ko, ker š. ni imela primernih prostorov, zato 
se je odvijal pouk po zasebnih sobah posame- 
znih prof. 1949 so ga odstavili in sam je izja- 
vil, da je v tem času »doživel največja razo- 
čaranja in zapostavljanja« (D. Jakomin). Sele v 
šol. letu 1955-56 je začel poučevati petje na In- 
dustrijski strok. š. v Rojanu in ostal na tem 
mestu do konca šol. leta 1963-64. Skoraj ves čas 
je dopolnjeval učno obveznost na Industr. strok, 
tečaju na Opčinah, prvo leto tudi zborno petje 
na učiteljišču, 4 leta še na Trg. strok, šoli pri 
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Sv. Ivanu. Potem se je umaknil v zasebno živ- 
ljenje in pisal glasb, kritike za RAITrstA. - S. 
je zložil več del: Uspavanka (po istrskem mo- 
tivu) in Fantazija •• violino in klavir; Spomin- 
ski list za klavir; Slovenska serenada za kvartet 
violin; Celjska suita v 4 delih za mali orkester 
po Novačanovi drami Herman Celjski (prva iz- 
vedba v Celju 15. nov. 1933); Himna Celju (Fran 
Roš), kantata za sopran solo, meš. zbor, ženski 
zbor in orkester (prva izvedba v Celju 1938); 
scenska glasba k Bajki o kresni noči (Helena 
Rajkova) za solo, mlad. zbor in mali orkester; 
Pesmi: Mars victrix (Al. Gradnik) za glas in go- 
dalni orkester; Poziv (Ruža L. Petelinova) za glas 
in klavir; Zemlji \k\. Gradnik) za meš. zbor; 
razna dela za violino in nekaj za klavir. - S. je 
bil tudi strokovnjak v izdelovanju violin; po 
lastni izjavi jih je izdelal 52. 

Prim.: Žpk urad Skedenj (Trst); SBL III, 199- 
200 in tam nav. liter.; čitalnica v Skednji, 1868- 
1968, Trst 1968, 57 s si.; Dušan Jakomin, Liki iz 
naše preteklosti, K. S., RAITrstA 15. maja 1976; 
Jclerčič 177-78; 75 let GlasbM, Trst 1985, 14 si., 
15; M. Jevnikar, Rojstne hiše naših velikih mož 
na Tržaškem, KolGMD 1986, 77-78 s si. roj. hiše. 

Jem. 

SANCIN Ivanka, poi. GODINA, učiteljica in pro- 
svetna delavka, r. 3. jan. 1877 v Skednju (Trst), 
u prav tam 13. mar. 1925. Izhaja iz zavedne 
Škcdenjske družine Sancin-Drejač. Osn. š. v Sked- 
nju, učiteljišče v Gor. Po maturi je poučevala na 
Prošeku pri Trstu (1899-1902), na Opčinah (1903- 
•) in v Skednju (1911-24). Veliko je delala na 
prosv. področju. Bila je kumica zastave, ki so 
jo razvili na veliki slovesnosti 29. avg. 1909 ob 
20-letnici obstoja škedenjskega pev. društva Ve- 
lesila. Več let je bila odb. podružnice CMD v 
Skednju (ust. 30. jul. 1908), od 1914 tajn. 

Prim.: Ročni zapisniki; KolCMD 1915; Čitalnica 
v Skednji, Trst 1968, 20, 26; žup. urad Skedenj 
(Trst); Skedenj nekdaj in danes. Trst 1980, 60, 
61, 81 s si. Velesile 1909 z zastavo. 

Ured. 

SANCIN Ivo, kmetijski strokovnjak, r. 3. mar. 
1872 na Greti v Trstu, u. 15. febr. 1954 v Lj., po- 
kopan pri Sv. Križu v Lj. Oče Ivan, posestnik 
in kamnosek, mati iz družine Zaccaria v Nabrc- 
žini. Obiskoval osn. š. in nem. gimn. v Trstu ter 
Višjo sadjarsko in vrtnarsko šolo v Klosterneu- 
burgu. Služboval je najprej na Juž. Tirolskem 
in nato v S. Vito dei Normanni v Juž. It. Vo- 
jaščino je služil kot enoletni prostovoljec in po- 
stal rezervni častnik. Po vojaškem roku se je na 

Višji gospodarski šoli v Križcvcih specializiral 
za mlekarstvo in sirarstvo ter napravil 1900 na 
Dunaju izpit za poučevanje na sred. kmet. šo- 
lah. Od 1896-1903 je bil kmet. referent in poto- 
valni učitelj v Zadru in Dubrovniku, nato pa 
premeščen k okraj, glavarstvu v Koper kot po- 
tovalni učitelj s sedežem v Buzetu. Na novem 
službenem mestu je obiskoval vse vasi Istre in 
učil kmete cepljenja vinskih trt, ki jih je uni- 
čila trtna uš. Da bi rešil istrskega kmeta ode- 
ruhov, je pospeševal in širil zadružništvo. V Bu- 
zetu, ki je bil tedaj dejansko polit, središče 
Istre, je vneto sodeloval v narodnem delu. Usta- 
novil je glasb, društvo Sokol in bil dvakrat, 
1908 in 1914, izvoljen za dežel, poslanca za okraja 
Koper in Poreč. Ni se pa ta deželni zbor nikdar 
sestal, ker so Hrv. in Slov. dosegli v njem ve- 
čino, Avstr. se pa v tistih letih ni hotela za- 
meriti It., katero je želela imeti v Trojni zvezi. 
Ob izbruhu prve svet. vojne je bil S. 1914 vpo- 
klican k vojakom v Pulj, a so ga kot polit, 
sumljivega in It. nenaklonjenega poslali domov. 
Ko pa je It. 1915 stopila v vojno na strani An- 
tante, so ga takoj ponovno mobilizirali in po- 
slali na soško fronto, kjer je kot rezervni nad- 
poročnik opravljal službo tolmača v štabu divi- 
zije. Ko je bila divizija premeščena na srbsko 
bojišče, je prišel tudi v Bgd, kjer je ostro na- 
stopal proti nasilstvu madž. vojakov nad srb. 
prebivalstvom. Z divizijo je napredoval skozi 
vso Srbijo in po opravljeni zasedbi je bil poslan 
na Juž. Tirolsko. Ko pa je začela civilna in vo- 
jaška oskrba v državi močno šepati, so ga kot 
strokovnjaka premestili v Celje, kjer je bil ime- 
novan za inšpektorja za prehrano prebivalstva 
in oskrbo vojske na Juž. Štajerskem. - Ob pre- 
vratu 1918 je S. prevzel vojaško poveljstvo v Ce- 
lju. Takoj je vzpostavil stike z gen. Maistrom 
v Mrbu, s katerim sta bila dobra prijatelja že 
iz Buzeta, kjer ga je Maister vedno obiskoval, 
ko je bil na vojaških vajah v Pulju. V odločilnih 
mrb. dneh je na večerni nujen Maistrov poziv 
takoj naslednje jutro poslal v Mrb. 200 vojakov 
pod poveljstvom rez. nadpor. Rodeta, ki so bi- 
stveno pripomogli k uspehu Maistrovega podvi- 
ga. 1919 je bil z odposlanstvom Istranov več ted- 
nov na mirovni konferenci v Parizu. - Kot iz- 
postavljen narodni delavec v Istri je S. po 19JS 
ostal v Jsli. Vključil se je v javno delovanje. Kot 
tajn. je organiziral Slov. kmet. stranko na Šta- 
jerskem, a ni hotel nikdar kandidirati, ker je 
menil, da je kot Istran in Primorec v osrednji 
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Sji bolj nekakšen gost. Zato pa je vneto delal 
na strok, področju: bil je kmet. referent in in- 
špektor v Mrbu, šef kmet. oddelka v Lj. ter od 
1924 do 1929 preds. Kmet. družbe. Kot preds. 
KD je skrbel za širjenje naprednih metod v 
kmetijstvu in v kmet. zadružništvu. Za njego- 
vega načelnikovanja kmet. oddelku je bila usta- 
novljena sred. kmet. š. v Mrbu, sirarska š. v 
Skofji Loki, ribogojnica v Boh. Bistrici idr. - S. 
je med obema vojnama posvečal posebno skrb 
svojim rojakom, prim, beguncem. Zavzemal je 
vodilna mesta v emigrantskih in narodnoobramb- 
nih organizacijah. Bil je nekakšen starosta Prim, 
v Lj. Kot takega so ga it. zasedbene oblasti ta- 
koj po prihodu v Lj. 11. apr. 1941 aretirale in 
kasneje internirale najprej v Città Sant'Angelo 
in nato v Pietranico v Abrucih. Ko se je anglo- 
ameriška vojska približevala temu kraju, je s 
svojim posegom pri nem. poveljniku v zadnjem 
trenutku rešil 18 mladih talcev, ki so jih hoteli 
ustreliti. Ljudje so ga tako vzljubili, da mu niso 
pustili oditi, ko je prišel ponj njegov sin Danilo. 
Jan. 1944 se je vrnil v Lj. ter se pridružil OF. 
Povojna leta je preživel kot upokojenec, vedno 
zvest svojim idealom in nazorom, saj se je že 
kot dijak v Trstu udeleževal narodnega giba- 
nja, nastopal kot pevec in tamburaš ter govornik 
na shodih. Pod psevdonimom I. S. Fojačev je 
pisal članke v E in Našo slogo ter jima pošiljal 
dopise iz Hrv. in Dalmacije. 

Prim.: Pričevanje sina Danila; za ostalo glej 
SBL III, 200. 

B.S. 
SANCIN Josip, hišno ime NEMEC, prosvetni de- 
lavec, r. 16. mar. 1859 v Skednju (Trst), u. tam 
S. jan. 1891. Oče Janez, kmet, mati Marija San- 
cin, gospodinja. 2c v mladih letih je začel pro- 
svetno delovati. Bil je med ustanovitelji pev. 
društva Slovanska vila (SN 26. jun. 1884), ki je 
štelo nad 40 članov. Že 6. jul. 1884 je sodelovalo 
pri blagoslovitvi zastave Bralnega in podpor, 
društva v Gor. (E 25. jun. 1884). 1. febr. 1885 je 
priredilo veselico v dvorani Matije Sancina: pet- 
je, domača godba, šaljiva loterija s sto dobitki 
in ples. Pevci so morali skoro vsako pesem po- 
noviti, godba je odlično igrala. Na občnem zbo- 
ru 21. jun. 1885 je bil izvoljen za preds. S.-Ne- 
mec. V tem letu je Slovanska vila sodelovala 
na dveh večjih prireditvah, po zmagi protislov. 
kandidata na volitvah 1886 pa je zavladalo v 
vasi mrtvilo in E je 2. jun. 1886 sporočila, da je 
Slovan, vila »oficielno naznanila urbi et orbi, da 

je umrla«. Vendar pa se je prosv. delo nadalje- 
valo in škedenjski pevci so sodelovali pri od- 
kritju spomenika Viktorju Dolencu, izdajatelju 
in ured. E (SN 26. jul. 1888). Pri volitvah nov. 
1889 je zmagal slov. kandidat dr. Andrej San- 
zin (gl. čl.) iz Skednja in v novem razmahu 
narodne misli so že 18. maja 1889 ustanovili no- 
vo pev. društvo Velesila. Pevovodja in prvi 
preds. je bil Valentin Pižon (PSBL III, 17). Sa- 
dovi novega društva so se takoj pokazali. Že 5. 
jan. 1890 je imela Velesila prvo prireditev, 18. 
jan. pa je nastopila na skupni prireditvi v gled. 
Fenice v Trstu z Adrijo iz Barkovelj in Zarjo iz 
Rojana. 13. apr. je sledila nova prireditev s pev. 
zborom in novo ustanov, kvartetom. Na prvem 
občnem  zboru  na  binkoštno  nedeljo  v  maju 
1890 je prevzel predsedstvo Velesile bivši preds. 
Slovanske vile S.-Nemec. Leto kasneje so upri- 
zorili Linhartovo Županovo Micko. Nadaljnjega 
bogatega razvoja škedenjske prosv. dejavnosti 
S.-Nemec ni doživel, ker je še isto leto umrl. 

Prim.: Zupn. urad Skedenj; Zgod. odsek NSKT; 
Čitalnica v Skcdnji, Trst 1968, 11-13 s si. 

Jem. 

SANCIN Karel, šolnik in prosv. delavec, r. 27 
mar. 1900 v Skednju (Trst), u. 10. jul. 1953 prav 
tam. Po osn. š. v Skednju je obiskoval v Gor. 
učiteljišče, ki se je po vstopu It. v prvo svet. 
vojno preselilo v Trst. Med šolanjem so ga po- 
klicali k vojakom, zato je nadaljeval študij po 
vojni in maturiral jul. 1919 v Lj. Učit. službo 
je začel 1. sept. 1919 na Katinari pri Trstu, že 
naslednje leto je bil premeščen v Bazovico, od 
1. apr. 1922 je učil na slov. zasebni šoli CMD 
pri Sv. Jakobu v Trstu do konca šol. leta 1929/ 
30, ko so šolo 23. sept. 1930 zaprli. S. je zbežal 
v Jslo in bil nameščen v Brežicah, kjer je po- 
stal kmalu tudi upravitelj šole. Tam je živel z 
družino do prihoda Nemcev v drugi svet. vojni; 
ti so ga izgnali na Hrv. Učil je bosenske otroke 
v Vinski pri Dervcnti, nato v Sjekovcu pri Bos. 
Brodu. Prekinil je učiteljevanje in služboval v 
Slavonskem Brodu, nato se je vrnil v šolo v 
Dubovik v Slavoniji, konec vojne je dočakal v 
šoli pri Sv. Nedelji. Ko se je vrnil v Brežice, 
so ga imenovali za upravitelja, toda Prosv. od- 
sek PNOO za Trst ga je poklical domov. Imeno- 
van je bil za začasnega uprav. slov. osn. š. pri 
Sv. Jakobu in že o počitnicah 1945 tukaj orga- 
niziral jezikovne tečaje za slov. otroke. Pod ZVU 
je 1945/46 učil v Skednju, krajši čas v Boljuncu 
in pri Domju, nato spet v Skednju do 1952/53, 
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ko ga je napadla zavratna bolezen. - S. je dal 
po prvi svet. vojni pobudo za ustanovitev Dra- 
matičnega krožka v Skednju in bil njegov preds. 
(ust. 22. febr. 1920). Odigrali so več iger, vzeli v 
najem dvorano Gospodarskega društva, toda faš. 
so jim nagajali in končno zasedli dvorano. V 
Brežicah je bil duša prosv. dela: dramski igra- 
lec, režiser in lutkar. Pri Sokolu je bil telovadec 
in voditelj sokolske dece in naraščaja. Po vr- 
nitvi v Skedenj se je pridružil prosv. delu in 
sodeloval v pev. zboru. Delal je v Zvezi društev 
za telesno vzgojo, zlasti v nogomet, sekciji. Kot 
človek je bil vesel, veder značaj, znal se je 
smejati in pripovedovati šaljive domislice. 

Prim.: K. Sancina ni več med nami, PDk 11. 
jul. 1953 s si.; Sv. Jakob, 123; Skedenj nekdaj in 
danes, Trst 1980, 67. 

Jem. 

SANCIN Kazimir, skladatelj, r. 24. avg. 1898 v 
Skednju (Trst), u. prav tam 19. apr. 1976. Oče 
Tomaž, delavec, mati Marijo Flego. Osn. š. v 
Skednju, gimn. v Lj., po prvi svet. vojni je do- 
končal še Trg. akad. v Trstu. Vmes je 8 mes, 
služil kot mornariški vajenec na Cosulichevi 
ladji Federica in si z zaslužkom kupil klavir (pia 
nino). Med prvo svet. vojno se je kot avstr, 
vojak v kraju Libenau pri Gradcu naučil igrati 
na llavto in igral v voj. godbi. Glasba ga je pri- 
tegnila že v mladosti, in čeprav se je učil klavir- 
ju pri I. Grbcu in harmonije pri sklad. Sr. Ku- 
marju, je bil v bistvu nadarjen samouk in glas- 
beni navdušenec. Leta 1920 se je zaposlil pri Lj 
kreditni banki v Trstu in se posvečal glasbi, 
Oboževal je R. Straussa, Wagnerja, Čajkovske- 
ga, Smetano, Dvoraka, manj Brahmsa. Ko so 
faš. zapirali slov. društva, je škedenjska Vele- 
sila zaupala S. v varstvo društveni klavir (mez- 
zacoda). Na ta klavir je neprestano igral in ob 
njem skomponiral med 1925-32 komično opero v 
3 dej. Casanova po libretu Alb. široka. Krstna 
predstava je bila lt>. apr. 1932 v Mrbu (5 pred- 
stav). »Gledališče je bilo skoraj razprodano in 
navdušenje se je neprestano stopnjevalo, tako 
da sta morala nav70Či komponist in libretist g. 
Albert širok ponovno pred zastor. Prvi je prejel 
lep venec in mnogo cvetja. Opera je v marsi- 
katerem oziru presenetila« (Mrb. Večernik Jutra 
18. apr. 1932). Zgodba je skromna: Casanova za- 
peljuje dve prijjtcljici-nuni, a ostane na koncu 
sam. S. jo je napisal v slogu igranih oper in je 
v delu poudaril karakteristične lastnosti posa- 
meznih instrumentov. Nosilec glavne vloge je bil 

škedenjski rojak Belizar Sancin (gl. čl.). Kritika 
jo je dokaj ugodno ocenila, vendar je pozneje 
niso ponavljali. Med zadnjo vojno se je partitura 
v Mrbu izgubila, 1982 pa je hči našla izvirno 
partituro, ki obsega okr. 400 notnih strani, raz- 
deljena na uverturo in 3 dej.; libreto ima 73 
str. -' Ko je oblast zaprla Lj. kred. banko, je S. 
delal pri trgovcu z žitom Primcu, 1933 pa se je 
preselil v Milan in dobil službo v Banco di Ro- 
ma. Ob izbruhu abesinske vojne bi bil moral v 
Abesinijo, a je zbolel zaradi neke injekcije in 
skoraj oslepel. Zavoljo milanskega podnebja je 
prosil za premestitev v Merano. Od tu so "ga 
1940 poslali na podruž. Banco di Roma na Reko, 
kjer je dočakal osvoboditev. Kot bančni izve- 
denec je postal podravn. Gospodarske banke na 
Reki in ustanavljal njene podruž. po Istri. 1946 
ali 1947 se je vrnil v Trst, bil nekaj časa zapo- 
slen pri podjetju Rupena, potem je prešel k 
slov. finančni družbi za mednar. promet SAFTI 
in bil njen dir. do razpustitve, končno je bil 
uradnik pri ZTT in pri Trž. kreditni banki. Ves 
čas je veliko delal pri kult,-prosv. organizacijah. 

Prim.: 2up. urad Skedenj (Trst); Zgod. ods. 
NSKT; Čitalnica v Skcdnji, Trst 1968, 57 s si.; 
Nov grob v Skednju: umrl je Miro Sahcin, PDk 
25. apr. 1976; J. Koren, Najden izvirnik partiture 
opere »Casanova« skedenjskega rojaka komponi- 
sta Kaz. S., PDk 31. okt. 1982 s si.; Marica 
Špendal, Mariborska opera od leta 1928 do 1941, 
CZN 57/1986, št. 2, 232. 

Jem. 

SANCIN Mira (Mlrca), roj. 2UPNEK, skladatelji- 
ca, pianistka, glasb, pedag., r. 3. mar. 1901 v Lj., 
u. 24. jul. 1970 v Celju. Oče Franjo, okrajni gla- 
var, mati Ana Petrič. V Lj. je obiskovala osn. 
š. in dva razr. deki. liceja ter začela pouk kla- 
virja pri skladatelju Josipu Pavčiču. Ko se je 
družina začasno preselila v Gradec, je tam na- 
daljevala šolanje in študij klavirja pri Hansu 
Schmidtu na konservatoriju, po vojni spet v 
Lj. na konserv. GM pri I. Brezovšku in J. Rav- 
niku, nato ponovno v Gradcu pri H. Kriimerju; 
dipl. izpit opravila v Gradcu 1937. Poučevati je 
začela 1923 na GM v Celju. Poročila se je z I. 
Karlom Sancinom (gl. članek), ravn. celjske 
glasb, š., ki je bil skupaj z A. Michlom njen 
glavni kompozicijski mentor. Njene skladbe so 
bile najprej priložnostne, namenjene predvsem 
gojencem, pozneje se je lotila zahtevnejših kom- 
pozicij in se uvrstila med pomembnejše slov. 
skladateljice. Na glasb. š. v Celju je ostala do 
1941 in v vsem tem času tudi koncertirala, nato 
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je nadaljevala s poučevanjem na GM in koncer- 
tiranjem v Lj. 20. okt. 1941 je v okviru GM pri- 
redila svoj kompozicijski večer. 1945 se je pre- 
selila v Trst in odslej živela v Skednju, moževem 
rojstnem kraju. Najprej je poučevala klavir na 
GM v Trstu (194548), od 1949 do 1963 z možem 
učila na glasb, šoli pod okriljem Slov. prosv. 
matice (SPM) in istočasno poučevala klavir na 
slov. učiteljišču v Trstu (1949-63). V prvih po- 
vojnih letih je pogosto koncertirala, nastopala 
kot pianistka na radiu in spremljala pri klavirju 
razne soliste. V zadnjih letih se je zaradi bo- 
lezni umaknila iz aktivnega življenja. Po smrti 
sina Maria Sancina, glasbenika, trobentača v 
Adamičevem orkestru, programista v glasb. ured. 
Radia Trst A (r. v Celju 25. apr. 1924, u. v Trstu 
29. jun. 1970), so jo sprejeli v celjsko bolnišnico, 
kjer je kmalu zatem umrla. Pokopana je v Lj. - 
Uglasbila je vokalna solistična dela: Trenutek 
(na besedilo J. Murna); Mene ni poiela kosa (A. 
Gradnik); Pomlad je prišla (O. Zupančič); Ma- 
mici (H. Rajh); Ljubavna pesem; Begunka; Med 
nama je vse polno zlatih niti; Nesreča; Roiica 
in Tih večer ter nekaj skladb za mlad. zbor s 
klavirjem. V založbi GM v Lj. je izšlo več kla- 
virskih skladb: Iz mladih dni, 6. klav. skladb 
za mladino. I. in II. zv. (1942); Fantastično kolo 
(1944); 20 tehničnih vaj za niijo stopnjo, I. in 
II. zv. (1944); Vesela mladina, 3 skladbe (1944); 
Na igrišču. 10 lahkih za mladino (1945). V rkp. 
je ostalo več klavirskih skladb: Retje, Slavnost- 
na koračnica, Miniature, Uspavanka, Preludij, 
Mali plesni impromptu ter Vizija in Romanca 
za violino in klavir. Instrumentirala je Kmečki 
ples za mali orkester. Posamezne skladbe so 
izšle v albumih slov. klav. skladb za mladino 
pri DZS. Posnetek 10 skladb za mladino v avto- 
ričini izvedbi iz 1961 hrani arhiv Dež. sedeža RAI 
v Trstu. 

Prim.: Vprašalna pola, Ods. za zgod. pri NSKT; 
SBL III, 200-in tam nav. liter.; MuzE 1963, 755; 
bp, Umrla je slov. glasbenica Mirca Sancin, 
PDk 25. jul. 1970; L. Rehar, Liki iz naše pretek- 
losti, RAITrstA 3. maja 1975; Demokr., oglasi od 
1949 do 1962. 

ldt 

SANCIN Modest, dramski igralec, pevec, režiser, 
kulturni delavec, r. 15. jun. 1902 v Skednju pri 
Trstu, u. 8. nov. 1964 v Vipavi (Jsl.), pokopan v 
Skednju. Oče Ivan, gostilničar in manjši kmet, 
navdušen pevec pri pev. društvu Velesila, mati 
Ivana Godina, gospodinja. Osn. š. v Skednju, 

1911 je stopil v pripravnico za sred. šole v Trstu, 
se 1913 vpisal na poljansko gimn. v Lj., 1914 pa 
zaradi vojne na nem. gimn. v Trstu. 1916 je na- 
daljeval šolanje na Zaposlovalnem tečaju gor. 
učiteljišča, ki se je umaknilo v Trst zavoljo fron- 
te v Gor. Po prvi svet. vojni je nadaljeval uči- 
teljišče v Mrbu, a se zaradi bolezni 1920 vrnil 
domov. Doma je zelo zgodaj sodeloval pri ra- 
znih kult. prireditvah, saj je njegova učit. Ivan- 
ka Godina že v otroku vzbudila veselje do igral- 
stva. To se je še stopnjevalo po povratku iz 
Mrba, ko je njegov mentor pesnik Karel Širok 
v Skednju 1920 organiziral pravo dramsko šolo, v 
katero se je prijavilo okr. 15 fantov in deklet, 
med njimi tudi S. 1921 je skupno s prijatelji 
ustanovil mladinski Dramski odsek in v njem 
pridno igral. Za kako resnejše poklicno igralsko 
delo pa v Trstu ni bilo takrat nobenih možno- 
sti. Narodni dom so fašisti že jul. 1920 požgali 
in igralci so se v veliki meri razkropili po Jsli. 
Zaradi polit, zaostrovanja je tudi S. 1922 emi- 
griral v Lj., kjer se je vpisal v dramsko šolo 
Avguste Danilove. Kot njen gojenec je še isto 
leto (14. jun. 1922) nastopil v vlogi Manfreda v 
Sem Benellijevi igri Ljubezen treh kraljev. Obe- 
nem je isto sezono igral tudi v Šentjakobskem 
gledališču. V sez. 1922/23 je obiskoval Drama- 
tično šolo Udruženja gled. igralcev SHS, obenem 
pa bil redno honorarno zaposlen v gled. »Večer- 
nem zboru«, kar je pomenilo statiranje in igra- 
nje manjših vlog; teh se je v eni sezoni nabralo 
kar 20. S sez. 1923/24 je postal redni član lj. 
Drame, obenem je obiskoval 2. letnik igral, šole, 
ki jo je tisto leto vodil Fran Lipah. Po oprav- 
ljenem drugem let. je 1924 prejel spričevalo, na 
katerem so podpisani njegovi učitelji Julij Be- 
tetto, Adolf Robida, Fr. Koblar, slikar Ivan 
Vavpotič. - Kljub nesporni nadarjenosti, ki so 
mu jo že od začetka vsi priznavali, pa se S. 
prva leta ni mogel igralsko razvijati, kakor bi 
si želel. Igral je sicer veliko, toda vloge so bile 
majhne ali srednje, do velikih kljub vrsti zelo 
dobrih kritik ni prišel. V sez. 1927/28 so ga pr- 
vič zaposlili tudi v opereti, kjer je kmalu dosegel 
zaradi svojih specifičnih igralskih sposobnosti 
precejšen uspeh. Medtem je prišel v Lj. režiser 
dr. Branko Gavella, ki je S. tako rekoč »odkril«. 
Zasedel ga je kot viteza Bledico v Kar hočete, 
kot Lenbacha v Krleževi Agoniji in Matička v 
Linhartovem Matičku. S temi nosilnimi vloga- 
mi je S. prodrl in dosegel tolikšen uspeh, da 
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je dobival velike vloge tudi pri drugih režiser- 
jih. Kreft mu je zaupal prof. Ekvipaža v kome- 
diji Milijon težav in naslovno vlogo v Karieri 
kanclista VVinzdga. Pomembne vloge iz tiste do- 
be so še Langer v Konjeniški patroli, Dromio 
v Komediji zmešnjav, Senečka v igri Tuje dete, 
Kari v Pesmi s ceste idr. S. se je izkazal kot 
odličen interpret tako resnobnih kot lahkotnih 
odrskih likov, hkrati pa je pokazal velik dar 
tudi za oblikovanje intimnih, tudi bridkih potez 
maloga človeka. O njegovem Silvdju Lombardiju 
v Goldonijevi komediji Sluga dveh gospodov je 
v Debcvčevi režiji v sicer manjši vlogi dosegel 
tak uspeh, da so o njegovi figuri, ki jo je za- 
snoval s pristno mediteransko okretnostjo, naj- 
več pisali. Tako se je v tridesetih letih uspešno 
prebil v prve vrste lj. Drame. Težke gmotne 
razmere zaradi gled. finančne krize pa so ga še 
vedno silile tudi v Opero, in sicer predvsem v 
opereto. Po enem letu študijska dopusta 1938/39 
se je sicer začasno še vrnil v Dramo, a obenem 
pridno študiral solopetje in občasno nastopal v 
Operi. V sezoni 1940/41 pa je že podpisal an- 
gažma samo za Opero, kjer je ostal pet sezon 
do 1944/45, v katerih je požel največ odličnih 
uspehov kot plačil, natakar Leopold v opereti 
Pri belem konjičku, Eisenstein v Netopirju, bri- 
vec Scalza v Boccacciu, Bobil v Sneguročki. Vsi 
ocenjevalci so hvalili njegovo izredno in učinko- 
vito komiko, temperament in igralske sposob- 
nosti, prijeten in prodoren glas. Kot buffo tenor 
je v teh letih dosegel izjemen uspeh, saj je ope- 
reta že dolgo pogrešala tako temperamentnega 
in igralsko izkušenega pevca. - Po zadnji vojni 
se je že 25. jun. vrnil v Trst in pripravljal z 
Justom Košuto in Danilom Turkom, ki je bil ta- 
krat načelnik Ljudske prosvete pri PNOO, teme- 
lje za poklicno dramsko gledališče. Do formira- 
nja gled. uprave je bil S. načelnik igralske sku- 
pine pri PNOO. S to skupino, v kateri so bili 
večinoma bivši igralci iz trž. Narod, doma, ki 
so se po zatrtju poklic, gledališča odločili za dru- 
ge službe (nekaj pa je bilo povratnikov iz Jsle, 
ki so v emigraciji ostali poklic, igralci), je nasto- 
pal s skeči in recitacijami na priložnostnih pri- 
reditvah v mestu in okoliških vaseh, obenem 
pa od vsega začetka tudi na trž. radij, postaji. 
Obenem je v tem času tudi zbiral igralce za bo- 
doči ansambel poklicnega SNG za Trst in Slov. 
Prim., ki se je formiralo jeseni, ko je prišel v 
Trst tudi Ferdo Delak. Temu SNG je ostal S. 

zvest od otvoritvene predstave 2. dec. 1945 pa 
vse do smrti, zadnjo sezono kot honorarni član, 
saj je stopil jeseni 1963 v pokoj. - V sezoni 
1946/47 je po odhodu Fer. Delaka postal uprav. 
SNG in v tistem letu skupaj s tajn. Justom Ko- 
šuto opravil od nov. 1946 do 4. jun. 1947 kar 
104 intervencije pri Angl., Amer, in It., vse za- 
radi dodelitve dvoran, ker SNG ni razpolagalo 
z lastnim sedežem in odrom. Igrali so povsod, 
kjer se je dalo postaviti vsaj zasilni oder, saj 
so le redkokdaj dobili dovoljenje za nastop v 
dostojni dvorani. Kljub težkim razmeram je S. 
v teh letih izoblikoval celo galerijo odličnih 
stvaritev, ki pričajo o umet. univerzalnosti nje- 
govega gled. izražanja in poustvarjanja. V Trstu 
je bil vsa leta med prvaki tega gledališča. V 
anale so se zapisale njegove vloge, kot so Do- 
lef v Desetem bratu, Grozd v Cankarjevem Na- 
rodovem blagru, Glcmbaj v Glembajevih, Osip v 
Revizorju, Harpagon v Skopuhu, s katerim je 
slavil svojo 25-letnico igralstva, Prohor v Vasi 
Zeleznovi, Berden v Poti do zločina, Zois v Kranj- 
skih komedijantih, Cabot v Strasti pod bresti, 
Domenico v Filumeni Marturano, Pop Čira v 
Sremčevem Pop Čira in pop Spira idr., še prav 
posebno pa Lipe v Primorskih zdrahah in Lo- 
man v Smrti trgovskega potnika, s katero je 
slavil svojo igralsko štiridesetletnico. - Za vlogo 
Dusscla v Dnevniku Ane Frank je prejel 1961 
Prvomajsko nagrado ZDU Sje, drugič je bil de- 
ležen te nagrade za vlogo Willyja Lomana v 
drami Smrt trgov, potnika. Te nagrade so po- 
menile predvsem moralno spodbudo in so bile 
edine slov. nagrade, ki so segle tudi v zamejstvo. 
Prešernove so se v tistih letih ustavile na meji. 
S. je že v Lj. prehodil vso dolgo pot od situa- 
cijske, karakterne in idejno zaostrene komike 
do oblikovanja resnih karakternih figur, v Trstu 
je samo še dopolnjeval svoj igral, register in 
se razvil v odličnega vsestransko uporabnega 
igralca, ki je obvladal vse od komike, burleske, 
cinizma in satire do resnih dramskih in tragič- 
nih likov. S sproščeno igro in izjemno sugestiv- 
nostjo je z lahkoto našel stik s publiko, jo pri- 
tegnil in osvojil. Njegovega Lipeta v Primorskih 
zdrahah so prišli ljudje tudi po desetkrat gle- 
dat, posebno ko so bile predstave na velikem 
odru na stadionu 1. maj, in vsaka predstava je 
pomenila novo doživetje. V povojnih letih se je 
S. ukvarjal tudi z režijo, pri čemer je treba 
omeniti postavitev Primor. zdrah in Kobilic. Re- 
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žiral je tudi v gledališču, ki je nastajalo v Novi 
Gor., in mu pomagal pri prvih korakih med po- 
klicne odre. - V dolgi igralski karieri je S. odi- 
gral preko 400 vlog v 379 premierah, kar po- 
meni skupno s ponovitvami preko 4300 nasto- 
pov. Poleg tega je prestavil v trž. okolje in do- 
mače narečke Držič-Rabadanovo komedijo Trip- 
če de Utotčc, ki je dobila novo ime Lazar sp'd 
Klanca. Tik pred smrtjo pa je presadil v trž. 
narečje še Ruzzantejevo Moscheto. Nastopil je 
tudi v treh filmih, to so Galetov Kekcc, Še bo 
kdaj pomlad in Svet na Kajiarju. Vsa povojna 
leta je režiral, prirejal dramske tekste in tudi 
sam nastopal na trž. rad. postaji (zdaj TrstA), 
nekaj let pa tudi na koprskem Radiu. V Trstu 
je prišlo na Radiu do prekinitve od začetka 
1950 do mar. 1954, ko je SNG odpovedalo so- 
delovanje. 1954 je začel S. ponovno nastopati na 
Radiu TrstA s svojo skupino, neodvisno od 
SNG, uradno sodelovanje gled. se je začelo še- 
le nekaj let pozneje. Na Radiu je S. nastopal 
v številnih vlogah od komedije do tragedije, pa 
tudi v komičnih tekstih v narečju in knjižnem 
jeziku, od katerih je nekatere sam pripravil in 
napisal. Nastopal pa je tudi v priložnostnih in 
liter, oddajah. Obenem je pripravil za Radio 
TrstA ciklus oddaj iz naše preteklosti, v katerih 
je obravnaval zgod. trž. predmestij in okoliških 
vasi ter nekdanje življenje v njih, vse povezano 
z direktnimi pričevanji takratnih najstarejših 
vaščanov. Na žalost trakovi teh oddaj niso ohra- 
njeni in je od vsega ostalo le nekaj drobcev. 
Prav tako je zelo malo ohranjenega od izredno 
obsežnega in bogatega S-ovega igral, repertoar- 
ja, saj za snemanje in hranjenje trakov ni v 
Trstu nihče skrbel. - V Trstu si je S. od vsega 
začetka prizadeval, da bi si gledališče vzgojilo 
svoj lastni kader. V ta namen je že prvo leto 
organiziral gledal, dramsko šolo, ki je potem s 
presledki živela še več let. V tej šoli je z mno- 
gimi drugimi kolegi poučeval dramsko igro in 
vzgojil nekaj mladih igralcev, ki so stopili na 
poklicne deske, med njimi sta bila tudi Sil vi j 
Kobal in July Guštin. Pri vodenju gled. je S. 
sodeloval vsa leta tudi kot član umet. sveta. 
Zunaj gledališča je v prvih povojnih letih več- 
krat režiral tudi po raznih društvih po trž. oko- 
lici ali pa predaval, za učitelje je imel tudi vrsto 
predavanj o slov. pravorečju. Zunaj gled. de- 
javnosti je bil aktiven tudi v trž. OF, kjer je bil 
dlje časa član glav. odb. (v Lj. vključen v OF 

od 1941). Obenem je bil S. večkratni odb. SHPZ, 
sindikatov. Kult. sklada, Dramat. društva in druš- 
tva Slov. gledališče. Trikrat je kandidiral pri 
volitvah za trž. obč. svet. Zadnja leta je bil tu- 
di tajn. Odbora za zgraditev Kult. doma v Trstu, 
katerega otvoritve pa ni dočakal. Pri objavah je 
uporabljal tudi kratico Samo. 

Prim.: SBL III, 200-01; SGL III, 611-13; osebni 
arhiv, ki ga hrani žena Lclja Rehar v Trstu; 
Gled. arh. SSG v Trstu; Gled. listi Lj. in Trst 
1922-1964; D. Moravec, Slov. gledališče od vojne 
do vojne, CZ Lj. 1980, 307-08; F. Koblar, Dvajset 
let slov. Drame, SM Lj. 1964; Fr. Albrccht, Od- 
sevi časa, CZ 1961; MP 1934/35, 215 (F. Kalan); 
Repertoar slov. gledališč; LdTd 3. jun. 1948; PDk 
26. in 29. maja 1948; 7. apr. in 8. maja 1963; 10. 
in 13. nov. 1964; Gosp 13. apr. 1963; ob 25-letnici 
umet. ustvarjanja sta bili št. 4 in 5 GL Slov. 
gled. v Trstu posvečeni njemu (scz. 1947/48). 

LRS 

SANCIN Stojan, profesor, r. 19. jan. 1947 v Logu 
(občina Dolina), kjer živi. Oče Karel, delavec 
mati Dorka, gospodinja. Osn. š. v Ricmanjih, 
sred. pri Sv. Jakobu v Trstu, maturiral na Znan 
stvenem liceju Fr. Prešeren 1965; 1975 je dokon 
čal študij kemije na U v Trstu. Od 1972/73 uči 
matem. in prirod, na sred. š. v Dolini. Ukvarja 
se z jamarstvom in od 1977 je načelnik jamar- 
skega odseka SPD Trst. Članke o jamarstvu ob- 
javlja v lj. Delu, PrimN, PDk in v Naših jamah. 
1984 je izdal publikacijo Pod Soccrbsko plano- 
to - Izviri v Dolini. Od 1975 je odbornik občine 
Dolina. 

Prim.: Osebni podatki. 
Ropet 

SANCIN Vltjan, diplomirani agrarni inženir in 
kmetijski strokovnjak, r. 29. apr. 1952 v Postoj- 
ni. Oče Karel, obrtnik, mati Štefka Lukančič, 
gospodinja. Zivi v Dolini pri Trstu, kjer je opra- 
vil osn. in sred. šolo. Znanst. licej »Fr. Prešeren« 
v Trstu, matura 1973, se vpisal na agronomski 
oddelek Biotehnične fak. U v Lj., diplomiral z 
odliko 31. jul. 1981. Se pred diplomo se je za- 
poslil pri Pokr. združenju rejcev v Trstu, kjer 
je služboval kot direktorjev pomočnik v času 
med 19S0-82 in si tako pridobil bogate izkušnje 
o kmetij, stvarnosti na Tržaškem. Od jan. do 
apr. 1983 je služboval kot kmetij, izvedenec pri 
Kmečki zvezi v Trstu in v apr. istega leta prešel 
na Kraško gorsko skupnost s sedežem v Seslja- 
nu, kjer je odgovoren za kmetij, in gozdar. V 
š. 1. 1981/82 in 1982/83 je poučeval na tečajih 
»150 ur« v Dolini matem. in prirodosl. vede. V 
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letih 1983/84 dn 1984/85 je pri Slov. dežel, zavodu 
za poklicno izobraževanje vodil na Prošeku in 
v Dolini izpopolnjevalnc tečaje iz vinogradništva 
in vinarstva, katerih sc je udeleževalo veliko 
slušateljev. Na Kmetijskih dnevih v Dolini v 
sept, v letih: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 je bil 
glavni koordinator te pomembne kmetij, mani- 
festacije. V letih 1977, 1978 in 1979 je vodil strok, 
pomoč vinogradnikom, ki jo je organizirala trž. 
pokraj, uprava. V zimskih mesecih ima v ve- 
černih urah številna predavanja s sadjarsko, vi- 
nogradniško in vinarsko tematiko, ki jih organi- 
zirajo kult. društva in druge organizacije. O isti 
tematiki predava tudi v tujini. Občasno sodeluje 
s prispevki in intervjuji za kmetij, oddaje na 
Radio Trst A in na RTV Lj. S svojega področja 
je objavil: Aktinidija, sadež večne mladosti. Zal. 
Lipa Koper in DZS Lj. 1982. Naklada 10.000 izv. 
V pripravi je tudi izdaja v srbohrvaščini in it. 
Knjiga opisuje na 160 str. gojenje sadne vrste 
aktinidije in uporabo njenih plodov. Ima 14 
pogl., 62 barv. slik in 43 skic. Sadje z domačega 
vrta. ZTT. Knjiga je v tisku v nakladi 5.000 izv. 
in na 400 straneh opisuje 22 sadnih vrst, ki jih 
lahko gojimo na naših talnih in podnebnih raz- 
merah. Oljka v naših krajih (v pripravi). - član- 
ki: v publikaciji Človek in trta, ki jo je izdala 
1987 trž. pokr. uprava, je prispeval Pedološke 
značilnosti in prehrambeno stanje vinogradov na 
Tržaškem. S strok, članki s kmetij, tematiko se 
oglaša v revijah: Sodobno kmetijstvo, mesečnik, 
Lj.; Moj mali svet, mesečnik, Lj.; Gosp, Trst; 
PDk. - Strok, študije: Predlogi za kmetijski raz- 
voj zaščitenega področja Pesek v okviru podrob- 
nega načrta varstva okolja Parka doline Glin- 
ščice in zaščitenega področja Pesek, ki ga je 
osvojila občina Dolina 1986. Družba Finscpal: 
Program realizacije kmetij, agriturist. kompleksa 
na trž. Krasu 1986. Za kmečka gospodarstva in 
zadruge je izdelal načrte za sadovnjake, vino- 
grade, rastlinjake in namakalne sisteme ter na- 
črte za ureditev vrtov in parkov. Aktivno tudi 
dela v kult. društvu V. Vodnik v Dolini, Cvetli- 
čarsko vrtnarski zadrugi na Prošeku, Kmečki in 
obrtni hranilnici in posojilnici na Opčinah, v za- 
drugi »Gestire« Foljan-Sredipolje in v Società 
ortofrutticola italiana - Firence, član je kme- 
tijske komisije v Dolini, kmetijske komisije na 
Trž. pokrajini, kmetijske komisije pri Trgovin- 
ski zbornici v Trstu, član komisij za pokušnjo 
vin na obč., pokraj, in drugih vinskih razstavah. 

Prav tako je član tehn. komisije Ersa (Deželna 
ustanova za razvoj kmetijstva). 

Prim.: Osebni podatki. Sah 

SANCTORIUS SANCTORIUS, zdravnik, ki se je 
kot latinsko šolani humanist podpisoval po la- 
tinsko in so ga It. posvojili z imenom Santorio 
Santorio, je verjetno izhajal iz slov. družine Sve- 
tina. Njegov oče, roj. v Čedadu, je bil beneški 
častnik in je dolga leta poveljeval posadki v Ko- 
pru. S. se je r. v tem mestu 29. mar. 1561, u. 
pa je 24. febr. 1636 v Benetkah. Medicino je 
študiral v Padovi, tam je 1582 diplomiral, nato 
je opravljal priv. zdravniško prakso, med dru- 
gim tudi na poljskem kraljevem dvoru in pri 
hrv. plemičih, zlasti Frankopanih v Vinodolu. V 
letih 1611-24 je bil prof. teoretične medicine na 
U v Padovi, potem je deloval in živel v pokoju 
v Benetkah. - S. je uvedel v medicino dosledne 
kvantitativne meritve in ga štejejo za ustanovi- 
telja »iatrofizične šole«. Posebno pozornost je po- 
svečal telesni teži in njenemu nihanju, kar bi 
moral biti po njegovem mnenju najpomemb- 
nejši diagnostični kazalec. Razliko med telesno 
težo in težo hrane pred zaužitjem ter med težo 
človeka po obroku je pripisoval »neopaznemu 
znojenju« (perspiratio insensibilis); s temi tri 
desetletja trajajočimi študijami je utemeljil mo- 
derno raziskovanje metabolizma. - Poleg tehta- 
nja je uvedel v klinično prakso tudi merjenje 
telesne temperature in bitja srca. Za merjenje 
temperature je priredil Galilejev zračnovodni 
termometer; pacient je moral držati del apara- 
ture v ustih. Za merjenje pulza pa je izumil 
posebno napravo — pulsilogium. Njegovih me- 
dicinskih izumov je še lepa vrsta: operacijski 
nož trokar, naprava za drobljenje kamnov v 
sečnem mehurju, brizga za maternico, več po- 
stelj za dolgotrajno ležanje bolnikov, z mož- 
nostjo opravljanja potrebe ali kopanja kar v 
njih. Ukvarjal se je tudi z drugimi naravoslov- 
nimi opazovanji in je v ta namen izumljal ustre- 
zne merske naprave, npr. za merjenje toplote 
luninih žarkov, za merjenje zračne vlažnosti in 
jakosti burje. Bil je med zgodnjimi poznavalci 
okolja kot pomembnega dejavnika človekovega 
zdravja in počutja. - S. je napisal v obdobju 
1602-29 vrsto strok, knjižnih del, ki so jih veliko 
ponatiskovali (do 33 krat) in prevajali (do 14 
prev.). Klinično uporabo termometra je prvič 
opisal 1625. Lota 1660 so izšla v Benetkah nje- 
gova zbrana dela (.Opera omnia). 
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Prim.: Stancovich, Biographic degli uomini di- 
stinti d'Istria II, 235; H. E. Sigerist, Grosse Aera- 
te, München 1932, 107-12; M. D. Grmek, Santorio 
Santorio - začetnik eksperimentalne medicine, 
Medicinar 1947, št. 4, 181-89; Isti, Hrvati i Sve- 
učilište u Padovi, Ljetopis JAZU, Zgb 1957, knj. 
62, 334-74; I. Pintar, S.S., SBL III, 201; I. Asi- 
mov, Biografska enciklopedija znanosti in teh- 
nike, Lj. 1978, 85. SAS 
SANTACROCE, skupno ime za vrsto slikarjev 
beneške šole 15. in 16. stol., ki izhajajo z Berga- 
maškega, a niso vsi člani iste družine. Za Giro- 
lama da S. in njegovega sina Francesca da S., 
ki sta ožje povezana s Koprom in Istro, so ne- 
kateri sklepali, da morda izvirata iz Sv. Križa 
pri Trstu. Girolamo da S., r. okoli 1480, u. kma- 
lu po 9. jul. 1556, je bil spočetka učenec in po- 
močnik Gentila Bellinija, po njegovi smrti pa je 
delal kot pomočnik pri Giovanniju Belliniju. 
Kvalitete, kakršno izpričujejo Girolamova zgod- 
nja dela iz začetka 16. stol., slikar pozneje ni 
več dosegel. Od 1520 dalje je izdeloval obrtniško 
sicer solidne, a kompozicijsko precej enolične 
oltarne slike za cerkve v okolici Benetk, na Ber- 
gamaškem, v Istri, Dalmaciji in v Apuliji. Med 
njegovimi slikami, ki so se ohranile pri nas, je 
signirana le tista v ž. c. v Izoli, ki predstavlja 
Marijo z otrokom in svetnikoma (Hieronimo da 
Santacroce P. MDXXXVII). Veliko podobo Ma- 
rije z otrokom in Stirimi svetnicami hrani Pokraj, 
muzej v Kopru. Precej bolj interesantno je bilo 
izgubljeno Objokovanje iz cerkve sv. Ane v Ko- 
pru,, pri katerem se je Girolamo oprl na tri 
različne variante tega motiva, ki jih je naslikal 
Marco Bassaiti. V isti cerkvi sta bili nekoč tudi 
sliki sv. Joahima in sv. Ane, za kateri T. Brejc 
meni, da je prva Girolamovo delo, medtem ko je 
druga stilno bliže izdelkom njegovega sina Fran- 
cesca da S., r. okoli 1515, u. 1584. Slednji, ki je 
sodeloval pri očetovih poznejših delih, je zapustil 
vrsto slik v Dalmaciji, pri nas pa mu je G. 
Fiocco pripisal žtiri manjše izgubljene slike, ki 
naj bi predstavljale predelo Girolamovemu Ob- 
jokovanju iz cerkve sv. Ane v Kopru. K težavni 
delitvi opusov očeta in sina so mnogo prispevale 
študije K. Prijatelja in C. Fiskoviča — boljša 
dela, ki so jih sprva pripisovali Francescu, so 
zdaj praviloma vrnjena Girolamu. Za Francesco- 
ve slike je značilen izredno okoren slog, ki ga 
ne more spremeniti ponavljanje Girolamovih 
kompozicij, nasprotno pa Girolamo ves čas ohra- 
nja mehkejši način slikanja, ki si ga je pridobil 
v mladosti pod vplivom »giorgionizma«. 

Prim.: G. Fiocco, I pittori da Santacroce, L'ar- 
te, XIX, 1916, 179 ss.; Thiemc - Becker XXIX, 
422-23 (starejša literatura!); ELU 4, Zgb 1966, 161- 
62; K. Prijatelj, Le opere di Girolamo e France- 
sco da Santacroce in Dalmazia, Arte Lombarda, 
XII, 1967, 55-66; Tomaž Brejc, Slikarstvo od 15. 
do 19. stol. na slovenski obali, Koper 1983, 33-37, 
107, 121-22, 169, (si. 15, 16, 17). 

B.Ur. 

SANTIN Antonio, tržaško-koprski škof, r. 9. dec. 
1895 v Rovinju v Istri kot prvorojenec številne 
delavske družine, u. 17. mar. 1981 v Trstu; oče 
Giovanni, mati Evfemija Rossi. Osn. š. v Rovi- 
nju, srednja v Kopru kot gojenec škof. konvikta. 
Po naključju je bil oproščen vojaške službe in 
je nadaljeval bogoslovne študije v Gor. (3 mes.), 
v Mariboru (1 mesec) in končno v cistercijan- 
skem samostanu v Stični, kamor se je z nadšk. 
Sedejem med vojno zateklo gor. bogoslovje. Tu 
ga je 1. maja 1918 posvetil v duhovnika poreško- 
puljske škofije trž. škof Andrej Karlin. Ker je 
njegova družina morala v begunstvo, najprej na 
Madžarsko in nato v bližino Dunaja, je S. pre- 
življal počitnice s svojimi v begunstvu in imel 
tudi novo mašo v begunstvu, in sicer na Dunaju 
5. maja 1918. - Po novi maši je bil kratko za 
kaplana v hrv. kraju Mormoranu, v župniji Krni- 
ca. Od tu je 2. nov. 1918 prišel v Pulj, kjer je 
ostal 15 let: 13 let kot kaplan, nato pa župnik 
in kanonik. Pulj je bil zajet v povojne težave 
in potrebe, razsajala je španska, delavstvo se je 
navduševalo za Manca, pogosti so bili napadi na 
cerkvene ustanove, črne srajce so vstajale. S. se 
je v vsem izkazal kot delaven človek, ki ni po- 
znal počitka, zlasti še, ker je sam izkusil po- 
manjkanje. Bil je neutruden borec za resnico, 
predvsem s Katoliško akcijo in v spovednici. 
Kljub težavam in delu je v Bergamu z doktora- 
tom dokončal študije na Zavodu za socialne 
vede. Zato se je vedno imel za nekakega izve- 
denca v socialnih vprašanjih. - Po 15 letih dela 
v Pulju je bil imenovan za škofa na Reki. Škof. 
posvečenje je prejel v Pulju na praznik Kristusa 
Kralja 29. okt. 1933, vodstvo škofije pa je pre- 
vzel 11. nov. 1933. Na Reki, kjer je ostal pet let, 
je z veliko vnemo, odgovornostjo in oblastjo 
prijel za delo. Obiskal je vse župnije, izpeljal 
misijon in evharistični kongres v Lavrani, po- 
skrbel za malo semenišče. Kot navdušen obču- 
dovalec in zagovornik bogoslužja v latin, jeziku 
(in tak je vedno ostal) in v soglasju s tedanjimi 
normami Sv. sedeža v Rimu je ostro nastopil 
proti uporabi »schiavetta« (hrvaškega jezika) pri 
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nekaterih pobožnostih (tedaj še ni bilo maše v 
ljudskem jeziku). Enako je nastopil tudi proti 
uporabi slov. jezika pri nekaterih pobožnostih, 
tako npr. slov. Tantum ergo (V zakramentu). 
Zavoljo tega je prišel navzkriž zlasti s slov. du- 
hovščino Trnovskega dekanata (Ilirska Bistrica), 
ki je tedaj pripadal reški škofiji. Marsikateri 
vernik je to škofovo zadržanje smatral kot na- 
pad na Slovence. Druga težja zadeva je bila 
zahteva, da gredo slov. in hrvaški duhovniki v 
šole poučevat verouk v ital. jeziku. To so seve- 
da duhovniki odklonili in začeli poučevati v žup- 
niščih in cerkvah, kar je obenem pomenilo pou- 
čevanje materinega jezika. - V gorkih letih faš. 
režima, ko so odstranili škofa Fogarja, je bil 
premeščen za škofa v Trst, kamor je prišel 3. 
sept. 1938. Tedanja tržaško-koprska škofija je 
segala od Postojne, Trsta, Kopra, Umaga, Buze- 
ta in Pazina tja do žminja v sredini Istre. V 
Trstu se je takoj srečal z vsemi vprašanji te- 
danje razburkane dobe: zlasti s pritiskom na 
Slovence, Hrvate in Jude. Z Mussolinijem se je 
srečal že v Trstu, a je šel tudi k njemu v Rim, 
kakor tudi k papežu Piju XII. Oba sta vzela na 
znanje škofovo poročilo in prošnje, a vse to ni 
dalo vidnega uspeha. Pritisk je bil vedno večji. 
Značilen je nastop oblasti proti uporabi slov. 
jezika pri službi božji v Trstu 1940. Oblasti so 
pritiskale, da se odpravijo slov. pridiganje in 
slov. pobožnosti, kolikor jih je še ostalo. Škof 
se je odločno postavil v obrambo svobode v 
bogočastju. Dušnim pastirjem je dal navodilo, 
naj nadaljujejo z ukoreninjeno navado, čeprav 
je le prišlo do delnih omejitev. V pismu, ki ga 
je poslal trž. prefektu, beremo: »Slovenci (Slavi) 
hočejo slišati božjo besedo, moliti, prepevati 
slavo v materinem jeziku. Vsak poskus, da bi 
omejili to navado, smatrajo za krivico, kršitev 
naravnega zakona do uporabe svojega jezika, kot 
dokaz, da Cerkev ni pravična mati za vse svoje 
otroke in da škof ni njihov pastir, ampak ti- 
ran.« In nadaljuje: »Pred nekaj leti (1936) se je 
že skušalo prepovedati pobožnosti in pridige za 
Slov. Rezultat tega je bil, da so Slov. množično 
zapustili Cerkev.« O vsem tem je poročal Sv. 
sedežu in 21. sept. 1940 pisal Kongregaciji: »Prav- 
kar sem se vrnil z vizitacije po številnih slov. 
župnijah. Duhovniki in ljudstvo pričakujejo od 
Cerkve pomoč in tolažbo. Zaupno so se oklenili 
svojega škofa in škof jih ne bo zapustil. Slov. 
so moji otroci in jih moram ljubiti in jim dati, 
kar upravičeno želijo.« Ko je šel na vizitacijo, 

je med Slov. ali Hrvati sam govoril slov. ali 
hrv. Kot zaveden rimski škof se je le težko lo- 
čil od latin., a je pogumno sprejel in vpeljal 
koncilska določila za bogoslužje v slov. jeziku: 
tu je prišla do izraza v prvi vrsti sv. maša. 
Tako smo Slov. na Tržaškem že takoj v začetku 
imeli uradno privoljenje Sv. sedeža za uporabo 
slov. jezika z liturgičnimi knjigami, ki jih izda- 
jajo škofje v Sji. - Škof S. je posvetil veliko 
skrbi in dela pripravi mladih na duhovniški po- 
klic, posebno še, ker se je povsod čutilo pomanj- 
kanje duhovnikov, zlasti slov. Ze na Reki je 
uredil Malo semenišče, ker so bogoslovci študi- 
rali v Benetkah. Ob njegovem prihodu v Trst 
so bili trž. semeniščniki v Kopru, nekateri slov. 
v Gor., bogoslovci pa v centralnem medškof. 
bogoslovju v Gor. Za vzgojo semeniščnikov se 
je sam direktno zanimal in skoraj nadomeščal 
ravnatelja. To je povzročilo, da je bila vzgoja v 
Kopru svojevrstna in so slov. fantje zaradi tega 
zelo trpeli, predvsem glede uporabe slovenskega 
jezika .- Vojna leta so prinesla marsikatero spre- 
membo, in ko so 1945 zaprli semenišče v Kopru, 
so bili semeniščniki (slov. in ital.) v Gor., nato 
v Vittorio Veneto in Trevisu, končno od jeseni 
1950 v Trstu, ker je škof zgradil semenišče (Malo 
in bogoslovje) na kraju in v hiši, ki so jo pred 
prvo svet. vojno zgradile slov. Šolske sestre. 
Prostor mu je odstopil sam Mussolini, ker je 
bila hiša državna last. Da se je odločil za grad- 
njo novega semenišča v Trstu, je bil razlog v 
tem, ker se ni mogla uresničiti njegova pobuda, 
da bi bili vsi semeniščniki, tržaški in goriški, 
vsak v svoji hiši v Gorici z ločenim vodstvom, 
a skupno šolo. Pripomniti je treba, da je v bo- 
goslovju vpeljal pouk slov. jezika za it. bogo- 
slovce. škof je želel, da bi bili v novem trž. se- 
menišču skupaj it. in slov. semeniščniki. V Ma- 
lem semenišču (v gimn. in liceju) bi bila šola 
skupna z nekaterimi izjemami za slov. gojence 
in s slov. podravnateljem. Ta želja se ni uresni- 
čila, ker so bile na razpolago v Trstu šole s 
slov. učnim jezikom. Za slov. dijake je bil na- 
rejen še poskus z Alojzijeviščem v Gor. in z 
Marijaniščem na Opčinah. To pa ni dalo zaže- 
lenih uspehov. Zato je škof S. še ob koncu svo- 
jega življenja ponovno obtožil slov. duhovnike, 
da so oni krivi, ker ni slov. poklicev, ker so 
zavrnili njegove načrte. Z velikim veseljem je 
podprl odprtje Malega semenišča v Pazinu, ki 
ga je sam 11. dec. 1945 tudi blagoslovil. Hotel 
je tudi, da bi slov. semeniščniki iz Trsta šli v 
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Pazin, kar pa so slov. duhovniki zavrnili. - Ob 
praznovanju 25. obletnice škof. posvećenja je 16. 
nov. 1958 imel na trž. radiu v slov. govor, v 
katerem je poudaril tele misli: »škof je tisti, ki 
ga je Sveti Duh postavil, da vlada Cerkev. Škof 
je pastir, ki vodi z oblastjo, dano od Kristusa. 
Cerkev je zgrajena na papežu, ki je njen vogelni 
kamen, in na škofih, ki so stebri, ki jo po bož- 
jem načrtu podpirajo. Ko vidite škofa delati in 
ga slišite govoriti, ne mislite na politiko, na 
kakšen poseben interes in na željo po vladanju. 
On noče v ničemer gospodovati. On hoče samo 
to, da zmagajo resnica, ljubezen, pravičnost... 
najprej iskati božje kraljestvo in njegovo pra- 
vico.« Iste misli je potrdil v svojem radijskem 
poslovilnem govoru za Slovence, ki ga je imel 
pri maši v Rojanu 20. jul. 1975. Teh načel se je 
vedno strogo držal v prepričanju, da mora biti 
varuh resnice, svobode in pravičnosti. Kdaj je 
prestopil prag in zašel v politiko, ko sam poli- 
tik ni bil? Kdaj je zavest pravičnosti zasenčila 
ljubezen do Slov.? Kdaj mu je strah pred zmoto 
narekoval korake, ki so duhovnike ranili in pri- 
zadeli? - Škof S. se je z začetkom vojne, zlasti 
pa med vojno, znašel v nepričakovanih težavah, 
a je skušal pomagati, kjer in kakor se je dalo. 
Neštete so intervencije pri oblasteh: za posame- 
zne osebe, begunce, internirane duhovnike, za 
Slov. in Hrv., Jude, internirance (obiskal je ta- 
borišči Fraschette in Cairo Montenotte), za ne- 
srečneže po zaporih, pred procesi, za moške na 
prisilnem delu, za ohranitev legalnosti, za reši- 
tev pristanišča, za partizane, za pregnane vojake 
po 8. sept. 1943, za slov. Šole, za pomoč slov. 
ustanovam. Pri takem delu je vztrajal pod it., 
nem., jsl., zavezniško in ponovno pod it. upra- 
vo. Bil je priča posledicam po padcu It. 8. sept. 
1943. Takoj je obiskal vso škofijo, se srečal s 
partizani in sam na svoje oči videl, kaj se je 
zgodilo in kaj se obeta. Poročal je, obsojal in 
prosil, a ni nič pomagalo. Sprva je skušal so- 
delovati z jsl. oblastmi (izredne važnosti je nje- 
govo posredovanje prve dni maja 1945, da bi se 
nemške čete na gradu sv. Justa predale jsl. ob- 
lastem). To sodelovanje se je pa ohladilo in 
spremenilo v napade (napad na škofa v Kopru 
19. jun. 1947). S. se je ves čas potegoval za to, 
da pridejo čisto it. kraji pod It., naj se napravi 
plebiscit, za Slov., ki bi ostali pod It., pa je 
zahteval vse pravice po naravnem pravu. - Urad- 
no zadržanje it. oblasti mu je prineslo marsi- 
katero bridko razočaranje. Temu razočaranju je 

treba pripisati tudi njegov boj proti Dušanu 
Hreščaku, ki je bil izvoljen v tržaški občinski 
svet. V njem je videl ured. PDk in zagovornika 
komunističnega gledanja na tržaško vprašanje. 
S. je res videl veliko nevarnost v komunizmu, 
a ga je večkrat videl samo pri Slov. in pri slov. 
zadevah. Ni torej čudno, da niso Slov. vedno 
videli v njem prijatelja in zagovornika. To pre- 
pričanje je potrjevalo S-ovo zadržanje do istr- 
skih beguncev. Vse to je postavilo v precejšen 
precep tudi slov. duhovnike. - škof S. je hotel 
biti pastir. Zato je .bila njegova skrb v prvi vrsti 
posvečena duhovnikom. Vedno so mu očitali, da 
pošilja slov. duhovnike v Istro, nihče pa ne osta- 
ne v Trstu, it. duhovinke na slov. in hrvaške 
župnije. Potreba po slov. duhovnikih v Trstu 
se je pokazala zlasti takoj po vojni, ko se je 
počasi začelo reorganiziranje dušnega pastirstva 
med slov. verniki. Že med vojno je sprejel ne- 
kaj duhovnikov iz Sje, še več pa so jih pripe- 
ljale v trž. škofijo povojne razmere. In prav tem 
duhovnikom se moramo zahvaliti, da je ponov- 
no zacvetelo versko življenje med slov. ljudmi 
na Tržaškem, čeprav je bilo nasprotovanje pre- 
cejšnje. Iz posebnih razlogov je bil proti oži- 
vitvi Zbora svečenikov sv. Pavla, je pa leta 1948 
potrdil ustanovitev Duhovske zveze, združenja 
slov. duhovnikov, ki je v naslednjih letih opra- 
vilo hvaležna dela. Velikokrat so pobude priha- 
jale prav od Duhovske zveze. - Hotel je, da bi 
med Slov. zacvetela Katol. akcija, zaželene po- 
bude pa niso prinesle zadovoljivih sadov, škof 
je hotel Katol. akcijo po it .sistemu, nekateri 
so hoteli ljubljanski sistem, tretji spet so pou- 
darjali pomen Marijinih družb, ki so ostale pri 
življenju in delu kljub vsem težavam pod. faš. 
Dijaška zveza je dala dobre uspehe, čeprav ni 
vzdržala. Marijina legija ni našla plodnih tal. 
Sčasoma pa smo dobili skavte in skavtinje, Vin- 
cencijevo konferenco, Slokad in druge katoliške 
organizacije, ki niso bile direktno odvisne od 
škof. oblasti, šolske sestre, Marijanišče. - Ome- 
niti je treba priprave in izvedbo škof. sinode, 
ki je bila v Trstu 14., 15. in 16. sept. 1959, mestni 
misijon 1947 (za it. in slov. vernike), Marijino 
romanje. - škof se je udeležil vseh zasedanj 2. 
vatikanskega koncila in je pri koncilu tudi na- 
stopil. V začetku je bil nekoliko skeptičen, a 
kasneje je pogumno sprejel odločitve in jih sku- 
šal vpeljati v škofijo. Zavzel se je za ekumen- 
sko gibanje, saj so v Trstu zastopane razne ve- 
roizpovedi. Takoj po koncilu je imenoval vikar- 
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ja za Slov. Dobili smo škof. pastoralni in du- 
hovniški svet, v katerih so zastopani tudi Slov., 
kakor pri vseh škof. komisijah. Koncil je dal 
pobudo za škof. zborovanje »Trst - Kristjani iz 
oči v oči«, ki je bilo v Trstu v dec. 1978. Dal je 
pobudo in oporo za zgraditev nekaterih cerkva, 
ustanovil je več novih župnij. Zgradil je tudi 
Marijino svetišče na Vejni. Ob koncu apr. 1945 
se je namreč zaobljubil, da bo Mariji na čast 
zgradil cerkev, če bo mesto ohranjeno. Ker so 
na evharističnem kongresu v Cataniji 13. sept. 
1959 škofje Mariji posvetili It., so sklenili, da 
bodo v spomin na ta dogodek postavili cerkev 
v bližini Trsta. Tako je potem S. sprejel v svojo 
skrb zgraditev tega svetišča, posvečenega Mariji, 
Materi in Kraljici. - Škof S. je obiskal svojo ško- 
fijo po 8. sept. 1943 in še v težkih časih v začetku 
1945. Važne so bile štiri njegove pastoralne vi- 
zitacije, o katerih je ohranjeno dolgo poročilo, 
kakor so tudi zanimiva poročila, ki jih je po- 
šiljal ob raznih priložnostih Sv. sedežu ali na- 
ravnost sv. očetu. Na teh vizitacijah se je srečal 
z resnično slov. ljudsko pobožnostjo in liturgič- 
no ubranostjo, kar mu je v marsičem pomagalo, 
da je objektivneje gledal na katol. predanost 
in vdanost Slov. Cerkvi in njeni oblasti. - S. je 
veliko govoril in pisal. Težko bi bilo prešteti 
vse njegove okrožnice, pisma in pridige. Dotak- 
nil se je vseh vprašanj, ki so jih narekovale 
okoliščine in potrebe. Bil je dober govornik in 
njegov jezik je odlikovala natančnost in lepota. 
Sam je celo objavil nekaj knjig. Tako 1978 svoje 
Spomine (Al tramonto - ricordi autobiografici 
dl un vescovo), še prej pa opis potovanja po 
deželah Bližnjega Vzhoda (Sulle strade di Gesù, 
draga izdaja v Trstu 1974), razmišljanja o ženah 
v evangeliju (Le donne nel Vangelo, Trst 1953) 
in še pisma iz Rima v času koncila (Lettere dal 
Concilio, Trst 1982 - ponatis iz tednika Vita nuo- 
va). - Papež Pavel VI. je S. imenoval za nad- 
škofa 13. jul. 1963. Škofiji, ki je zaradi novih 
meja postala zelo majhna, se je odpovedal jan. 
1971. Odpoved je papež Janez Pavel II. sprejel 
28. jun. 1975. Sedaj počiva v grobnici pred ol- 
tarjem Najsvetejšega v tržaški stolnici sv. Justa. 

Prim.: SkATrst; Bollettino Diocesano delle uni- 
te diocesi di Trieste e Capodistria; tržaški kat. 
tednik Vita nuova; razni vsedrž. dnevniki in ted- 
niki; PDk; Picc. in drugi; SlovPrim 4. jul. 1946 
(zagovor škofa Santina); KatG 20. nov. 1958 (ob 
25-letnici škof. posveč.); 19. in 26. mar. 1981 (smrt 
in pogreb); KolGMD 1976, 33 (poslovilni govor 
20.   jul.   1975);   M(Trst);   Družina   13.   jul.   1975; 

PDk 20. jul. 1975 in 18. mar. 1981; Vita nuova 
18. mar. 1981; Cerkvene obavijesti biskupije po- 
rcško-puljskc, Poreč 30. maja 1981; Synodus 
dioccesana Tcrgcstina, Trst 1959; Parole di un 
pastore, Trst 1974 (knjiga vsebuje škofova raz- 
mišljanja po prvi pastoralni vizitaciji - ponatis 
iz Bollettina 1940, okoli 60 govorov in kratek živ- 
ljenjepis msgr. Laborja); Milanović, II, Pazin 
1973, 546-48 Rijeka, 549-55 Trst; Božo Milanović, 
Moje uspomene (1900-1976), Pazin 1976; Nadja Ma- 
ganja, Trieste 1945-1949 - Nascita del movimento 
politico autonomo sloveno, Trst 1980 - doktor- 
ska disertacija z obširno bibliografijo; Leopold 
Jurca, Moja leta v Istri pod fašizmom - Spomini, 
Lj. 1978; Klince, Duhovščina, GMD 1979; Tomaž 
Simčič, Jakob Ukmar (1878-1971) - Sto let slo- 
venstva in krščanstva v Trstu, GMD Gor. 1986; 
Lavo Cermclj, Il vescovo Antonio Santin e gli 
Sloveni e Croati delle diocesi di Fiume e Trieste- 
Capodistria, Lj. 1953 (ima številne dokumente 
reškega škof. arhiva, ki pa niso dobrohotno 
uporabljeni); Antonio Santin, Trieste 1943-1945. 
Scritti, discorsi, appunti, lettere presentate, rac- 
colte e commentate a cura di Guido Botteri, 
Udine 1963; F. Czeicke de Hallburg, Antonio 
Cantin e il problema giuliano del 1946, v knjigi 
Trieste religiosa, nel 25° di sacerdozio di Pietro 
Zovatto, Trieste 1987, 111-27; Pietro Zovatto, U 
vescovo Antonio Santin e il razzismo nazifasci- 
sta a Trieste, Quarto d'Aitino (Ve) 1977; Diego 
De Castro, La questione di Trieste. L'azione po- 
litica e diplomatica italiana dal 1943 al 1945, 
Trieste 1981; Tonel, Botteri, Cesare, Marchetti, 
Spadaro - Trieste e la sua storia, Trieste 1986, 
knjiga vsebuje med drugim izjavo nadškofa San- 
tina o zborovanju »Trst - Kristjani iz oči v oči«, 
dec. 1978 in izjavo o Dušanu Hreščaku; Claus 
Gatterer, Im Kampf gegen Rom (Bürger, Min- 
derheiten und Autonomien in Italien), Wien 1968; 
Dorčc Sardoč, Tigrova sled, Trst-Koper 1983, 286. 

Skerl 

SANTONINO (SANCTONINUS ali de SANCTO- 
NINIS Paolo) Pavel, kancler oglejske patriarške 
kurije, pisec 16 snopičev aktov iste kurije (v 
času 1472-1494) in aktov, ki jih vsebuje Visita- 
tionum Liber za leta 1488-1495. R. okr. 1440 v 
Stroncone pri Narniju v Umbriji, u. med 1508 
in 1510 v Vidmu. Oče Giovanni (u. 1473) ga je 
dal izšolati v klasičnih vedah ter v civilnem in 
kanonskem pravu. V oglejsko patriarhovo pisar- 
no je prišel po patriarhu Ludoviku III. Trevi- 
sanu (1439-1465), Benečanu, ki je bil prej nadškof 
v Firencah. V Furlanijo je S. pripeljal škof An- 
drej di Ferentino 21. nov. 1468, ko je postal ge- 
neralni vikar in upravitelj patriarhata. Na tem 
mestu je S. ostal s krajšim presledkom do smr- 
ti; 1508 je zadnjič izpričan v spisih. V tej službi 
je priredil svoj najpomembnejši spis, ki ga sam 
imenuje Itinerarium.  Te zapiske so ohranili v 
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Vatikanski knjižnici in je nanje opozoril kard. 
Giovanni Mercati 1937-38, ko je preučeval Codex 
Vaticanus latinus nr. 3795, izdajo pa je pripravil 
videmski nadšk. arhivar Giuseppe Vale 1943 pod 
naslovom: Itinerario di Paolo Santonine in Ca- 
rintia, Stiria e Corniola negli anni 14S5-1487, Cit- 
tà del Vaticano 1943. V tem zapisu, ki se nanaša 
na slov. ozemlje, so pomembna tri poglavja: 1. 
o turških vpadih na ozemlje oglejske škofije, 2. 
o posledicah vojne med ces. Friderikom III. in 
ogrskim kraljem Matijo Korvinom, 3. o sporih 
oglejskih patriarhov s cesarjem in goriškimi 
grofi zavoljo patronatov, ki so jih podedovali 
po celjskih grofih. 2e v teh podatkih zasledimo 
gradivo, ki se nanaša na slov. ozemlje. S-ovi 
uradni spisi imajo seveda značaj pisarniških ak- 
tov, Itinerarij pa je samostojen liter, zapis, pi- 
san v humanistični latin, in kaže na izobraženega 
in sposobnega pisatelja. Vsebina je izvirna in 
potrjuje nepristranskega opazovalca, ki poudarja 
vrline in napake prebivalstva, ki ga sicer ime- 
nuje barbarsko, a ne v zaničljivem pomenu, 
temveč kot neromansko. Gradivo se nanaša na 
čas patriarha Marka Barba v letih 1485, 1486 in 
1487, ko je spremljal njegovega generalnega vi- 
karja kaprulanskega škofa (iz mesta Caorle ob 
izlivu Livonze) Petra Karla na vizitacdji Koroške, 
Kranjske in Štajerske, tj. dežel na desnem bre- 
gu Drave, ki so spadale pod Oglej. Itinerarij ima 
tri dole: v prvem popisuje vizitacijsko pot po 
Koroškem v Ziljski dolini od 29. sept, do 11. nov. 
1485; v drugem potovanju opisuje vtise vizitacije 
od 25. avg. do 1. okt. 1486 preko Gorenjske na 
Koroško v Dravsko dolino in v tretjem delu pa 
vizitacijo Spodnje Štajerske od 7. maja do 8. 
junija 1487. Isti S. je še dvakrat spremljal oglej, 
vizitatorja po slov. deželah, in to 1492 po Kranj- 
skem in 1494 na vizitaciji Kranjske in Spodnje 
Štajerske, a teh dveh potovanj ni opisal. S-ov 
spis je zanimiv, ker nam natančno popisuje 
svoja in vizitatorjeva pota, kakšne so bile pro- 
metne razmere, kakšno vreme, kje so počivali, 
spali, obedovali, kaj so jedli in pili, kje in ko- 
liko je škof birmal, katere cerkve in oltarje 
je posvetil, kakšne odredbe je izdal. Popisuje 
nam deželo, kraje, ljudi, gradove, samostane, 
mesta in vasi, cerkve, župnišča, družabnost in 
stare spomenike. Opozarja na razlike med svojo 
deželo in slov. pokrajinami v značaju, veri in 
kulturi. Omenja arhidiakone, župnike po imenu 
in označuje njih zunanji položaj, omenja število 
duhovnikov, ki so službovali v isti župniji, ob- 

seg župnij in število podružnic. Prijazno sliko 
so kvarila le pustošenja zavoljo turških vpa- 
dov. V višjih svetnih krogih in med duhovščino 
pa je opazil razrahljane moralne razmere, za- 
puščenost, nevednost pa tudi neizobraženost in 
bogastvo knjig, kot je videl v kartuziji v Žicah. 
Duhovščina je bila vdana v dokajšnji meri po- 
svetnim lagodnostim, a ljudstvo je pobožno, 
vdano veri in Cerkvi. Po vseh deželah je v rabi 
slov., »profitentur fere omnes selavum idioma, 
licet etiam germanam linguam norint« (skoraj 
vsi uporabljajo slov., dasi znajo tudi nemško). 
Poroča tudi o klativitezih in roparjih, ki so iz- 
koriščali vojne razmere. S. pa odkrito poroča 
tudi o revščini in nevšečnostih, na katere so na- 
leteli. Tako beleži, da so maja 1487 s škofom 
na vizitacijskem potovanju prijezdili na večer v 
Kompolje pri Krašnji. Tu so pičlo večerjali, 
spali pa vsi, razen škofa, na slami in na golih 
tleh. Leto poprej pa je v Stebnu pod Bekštaj- 
nom v hiši župnika Urbana ležal v eni postelji 
skupaj s koroškim arhidiakonom Jurijem. Ker 
je bila postelja za dva preozka, nista nič spala, 
posebno še, ker so ju nadlegovale sestradane 
bolhe. Kot humanist pa se je S. zanimal tudi za 
knjige in omenja zbirko istih v kranjskem žup- 
nišču, v Dolsachu na Koroškem in v že omenje- 
nih Zičah: »Cernuntur in ipsa biblioteca ad duo- 
milia et ultra librorum volumina, in omni scieu- 
tia, et pro maiori parte in pergameno descripta, 
antiqua etiam et calamo exarata, non ut iam mo- 
riš est impressa... V isti knjižnici je dva tisoč in 
čez knjig vseh ved, večji del pisanih na perga- 
ment in s peresom napisanih, ne pa, kot je 
običaj, natisnjenih...« 

Prim.: SBL III, 201-202 in tam nav. liter.; Ru- 
dolf Egger, Die Reisetagesbücher des Paolo San- 
tonine Verlag Ferd. Kleinmayr, Klagenfurt 1947; 
Pio Paschini, Storia del Friuli, I, II. vol., Udine 
1954; Arduino Cremonesi, L'Eredità europea del 
patriarcato di Aquileia, Arti Grafiche Friulane, 
Udine 1974. 

Sah 
SANZIN Andrej, sodnik, odvetnik, trž. občinski 
in deželni svetovalec, prvi Skedenjc z vseučili 
ško izobrazbo, r. 6. okt. 1853 v Skednju (Trst), 
u. 11. nov. 1929 v Trstu. Oče Matevž Mihael, 
kmet, mati Tereza Uršula Sancin, gospodinja. O 
mladosti se ne ve nič, po ljudskem izročilu je 
študiral v Pazinu, pravo je dovršil na Dunaju 
8. jul. 1881. Po diplomi je dobil službo pri dežel, 
sodišču v Trstu, kjer je ostal do upokojitve in 
napredoval  do  svetnika višjega  dežel,  sodišča. 
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Vmes je bil namestnik drž. pravdnika v Gor. 
(1894-97) in nekaj časa okrož. sodnik v Rovinju. 
S. je mogel voditi razprave v slov., it. in nem. 
Andrej Gabršček navaja v Gor. Slovencih primer 
iz 1895, ko je gor. drž. pravdništvo poslalo vse 
obtožnice v it. jeziku, ker drž. pravdnik ni znal 
nem. in slov., »čeprav je imel za pomočnika dr. 
Andreja Sanzina, bivšega trž. dežel, poslanca za 
slov. okolico. Toda S. se ni znal ali hotel uve- 
ljaviti in je pustil, naj gredo stvari svojo pot« 
(I, 378). Zato mu očita narodno mlačnost, ne 
vemo pa, če so spadale tiste obtožnice v njego- 
vo pristojnost. Navaja pa tudi razpravo prot: 
fantom iz Vrtojbe, na kateri je S. govoril slov 
(I, 431). - Dne 17. nov. 1889 je bil S. v I. trž. oko- 
liškem okrož. izvoljen za trž. obč. in dežel, sve- 
tovalca ali poslanca: od 318 glasov je dobil 193 
Drugič je bil izvoljen poleti 1893 in dobil od 
341 glasov 159. Dne 24. sept. 1894 se je odpovedal 
mandatu, ker je bil prestavljen na sodišče v 
Gor. in se tja preselil (Verbali 1894, 356 - pismena 
odpoved). Kot svetovalec je bil ves čas v pet- 
članski pravni komisiji. Na seji 20. mar. 1890 je 
govoril o popravilu Skedenjske cerkve, ki je v 
noči med 12.-13. dec. 1889 do tal pogorela. Ker 
je bila trž. občina pokrovitelj te cerkve, je žu- 
pan S. odgovoril, da gradb. odd. že pripravlja 
načrte. Ker pa se stvari niso premaknile naprej, 
je na seji 3. jul. spet govoril o cerkvi. Cerkev 
je občina s pomočjo domačinov obnovila in 10. 
avg. 1891 jo je posvetil trž. škof I. Glavina. Dru- 
go vprašanje, ki ga je stalno zagovarjal ob ostrih 
protestih it. svetovalcev in občinstva, so bile 
slov. osn. šole v trž. predmestjih in v mestu 
samem. Vsa leta je predlagal, naj bi ustanovili 
pri Sv. Mariji Magdaleni Sp. slov. šolo s 1. in 
2. razr., potem bi učenci nadaljevali šolanje v 
Skednju. Tu naj se šola razširi tako, da bodo v 
vseh razr. vzporednice. Zahteval je odprtje slov. 
šole v Rocolu-Kjadinu, ker so morali otroci ho- 
diti na Katinaro ali k Sv. Ivanu, kjer sta bili 
šoli prenapolnjeni: leta 1892 je bilo na Katinari 
v dveh razr. 219 otrok, pri Sv. Ivanu v štirih 
459. Prav tako je zagovarjal zgraditev nove šole 
v Rojanu. Zavzemal se je, da bi ločili šole v 
Barkovljah, Skednju in Rojanu v slov. in it. Go- 
voril je proti zgraditvi it. osn. šole pri Smod- 
nišnici, ker bi bila enako oddaljena od Sv. Ma- 
rije Magdalene Sp. in Zg., kot sta Sv. Jakob 
ali Skedenj. Prav tako je glasoval proti zgradit- 
vi nove šole v ul. Donadoni, ki jo obiskujejo 

tudi slov. otroci, naj se sezida slov. šola. Ko je 
začel trž. obč. svet vedno odločneje zahtevati 
od škofa I. Glavine, naj ukine slov. pridige in 
petje v stolnici pri Sv. Justu, drugače občina ne 
bo plačevala organista, pevcev in članov orke- 
stra, je S. na soji 27. dec. 1890 odločno zago- 
varjal slov. pridige in petje pri Sv. Justu. Ena- 
ko je ponovil na seji 1. febr. 1892, ko je škof 
1. okt. 1891 odpravil slov. pridige in petje »za- 
radi ljubega miru«. 19. dec. 1891 je branil duhov- 
nika Raimonda Logarja, ki je v Skednju v pri- 
digi zagovarjal slov. šole, češ »vaši otroci vas 
bodo preklinjali v tujem jeziku in vi boste 
točili slov. solze«. S. je pojasnil, da je te be- 
sede izrekel škof A. M. Slomšek. Govoril je še 
o plači organista v Barkovljah, o izenačenju plač 
slov. učiteljev v predmestjih z it. mestnimi uči- 
telji, o pitni vodi na Opčinah, o taksah, o sta- 
rih siromakih itd. Bil je občutljiv za slov. po- 
trebe, posebno pri srcu pa so mu bile šole, ki 
jih obč. nikoli ni hotela zgraditi v mestu sa- 
mem. - Po upokoj. je postal 15. nov. 1923 od- 
vetnik v Trstu in imel pisarno in stanovanje v 
ul. Pittori 3. Odv. poklic je opravljal do smrti. 
Poročen je bil z Grkinjo Polisseno Schilizzi. - 
Za svoje delo je dobil naslov dvorni svetnik, 
jubilejno spominsko medaljo in jubilejni križ 
za civilno drž. službo. 

Prim.: 2upn. urad Skedenj in Stari sv. Anton 
v Trstu; Verbali del Consiglio della città di Trie- 
ste 1889-1894, kjer so natisnjeni v knjigi za vsako 
leto posebej vsi posegi svetovalcev; hrani jih 
drž. arh. v Trstu in Biblioteca Civica Trst; arh. 
Odvct. zbornice; Gabršček I, 378, 431; L. Prcmru, 
Prepoved slov. pridig in petja pri Sv. Justu leta 
1891, JKol 1980, 254-57; Skedenj nekdaj in danes, 
Trst 1980, 87. 

Jem. 

SANZIN Peter, pravnik, r. 24. mar. 1935 v Trstu; 
živi v Gor. Oče Evgen, delavec, mati Frančiška 
Božič. Osn. š., gimn. in klas. licej opravil v 
Trstu, kjer je tudi doktoriral na tamkajšnji 
Pravni, fak. z dipl. nalogo o manjšinskem pra- 
vu. Po končanem liceju vzgojitelj v Dijaškem 
domu S. Gregorčič v Gor., kasneje ravn. iste 
ustanove (do 1966); po odv. izpitu na trž. priziv- 
nem sodišču se je posvetil odvetniškemu poklicu 
v lastnih pisarnah v Gor. in Tržiču. Med razni- 
mi S. pobudami je prvi zakonski osnutek PSI 
za globalno zaščito slov. manjšine v It. Bil je 
pobudnik in scstavljalec prizivov na sodišča 
(od upravnega do ustavnega) v zvezi z manjšin- 
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sko problematiko. Na trž. procesu o Rižarni je 
bil odvetniški prokurator. Dal je pobudo za 
ustanovitev Konzulte za manjšinska vprašanja 
pri gor. občini, na šol. področju pa za odprtje 
trg. š. v Gor. V ilctih 1960-80 se je polit, udej- 
stvoval kot obč. svetovalec v Gor., izvoljen na 
listi PSI. 1970-76 je bil prods, upravnega odbora 
gor. splošne bolnišnice. Član raznih slov. usta- 
nov, med drugimi tudi SKGZ od ustanovitve 
dalje; sedaj je prcds. njenega nadz. odb. 

Prim.: Osebni podatlki. B. Lu. 

SARDO-LEBARIC Ada, operna pevka, r. 29. sept. 
1929 v Trstu, živi v Mrbu. Oče Karlo, mehanik, 
mati Evgenija Scarlavia, trgovka. Ker je mati vo- 
dila gostilno in pekarno, je S-ova po osn. š. v 
Trstu od 17. leta dalje prodajala v pekarni in 
študirala solo petje pri prof. Slavic in Kuriel. 
V mrb. O je debutirala 5. okt. U57 v Verdijevi 
Aidi v vlogi Aide. Že v tej sezoni jo je odpela 
23 krat, v naslednji pa 15 krat. Kot izrazit dram- 
ski sopran je do 1982 odpela 30 raznih vlog na 
644 predstavah. Poleg Aide so važnejše njene 
vloge: Leonora, Abigaila, Amelia, Leonora (Ver- 
di, Trubadur, Nabucco, Ples v maskah. Moč uso- 
de), Tosca, Manon, Minnie, Mimi, Oeorgetta, But- 
terfly (Puccini, Tosca, Manon Lçscaut, Dekle zla- 
tega zahoda. La Boheme, Plašč, Madame Butter- 
fly), Fedora, Madeleine (Giordano, Fedora, André 
Chénier), Tatjana, Liza (Čajkovski, Onjegin, Pi- 
kova dama), Jaroslava (Borodin, Knez Igor), Gio- 
conda (Ponchielli, Gioconda), Maruša (Smareglia, 
Istrska svatba), Knežna (Dvorak, Rusalka), San- 
tuzza (Mascagni, Cavalleria rusticana), Gobineau- 
jeva (Menotti, Medij), Anna (Mozart, Don Juan), 
Dulsineja (Massenet, Don Kihot). Kot operna so- 
listka je z mrb. O sodelovala v domovini in tu- 
jini, gostovala na Reki, v Skopju in Lj., koncer- 
tirala pa v Trstu, Lj., Slov. Gradcu, Celovcu, 
Gradcu, Osijeku, Novem Sadu, Mrbu, kjer je 
pela tudi v Verdijevem Requiemu, idr. 

Prim.: Osebni podatki; SGL III, 613; Kojeko 
2, 552; poročila ob predstavah v SPor 9. okt. 
1957 o Aidi s si.; Delo 5. maja 1959 o Giocondi 
s si.; 24. mar. 1960 o Istrski svatbi s si.; Picc. 
2. apr. 1960 o Giocondi s si.; 22. okt 1966 o Ma- 
non s si.; Gazz. 3 apr. 1960 o Istrski svatbi s si.; 
Večer 31. maja 1962 o Fedori s karikaturo; Ve- 
čer je poročal o vseh njenih nastopih in prinašal 
njene slike; seznam predstav in kritik v arh. 
PSBL. Jem. 
SARDOC Dorče (Teodor), zobozdravnik, narodno- 
polit. delavec, član organiz. TIGR, r. 11. sept. 
1898 v Slivnem pri Nabrežini, živi v Gor. Oče 

Josip, zidar, mati Marija Milic. V družini se je 
rodilo veliko otrok (menda 14), a so otroška 
leta preživeli le štirje. Nekaj let je mati uprav- 
ljala gostilno v Slivnem, nato v Tržiču. Ko je 
bil S. star eno leto, se je družina preselila v 
Gor., kjer je mati delala v gostilni in si kasneje 
pomagala z oddajanjem sob. S. je obiskoval v 
Gor. slov. ljud. šolo in nem. pripravnico, nem. 
gimn. v Trstu (1. r.) in v Gor. Bil je član Sokola 
in Preporoda. 1915 je šla družina v begunstvo na 
Artviže. S. je bil 1917 mobiliziran in prišel na 
Štajerskem dvakrat pred vojno sodišče zavoljo 
dezerterstva in zaradi propagande za majniško 
deklaracijo. Ob koncu vojne je šel na Koroško 
in se vrnil potem v Podgraje, kjer je bil njegov 
brat Lojze (gl. čl.) učitelj. 1919 so ga z bratom 
in dvema fantoma iz vasi aretirali, ker so v go- 
stilni peli slov. pesmi. S. so zaprli v Trstu v za- 
por v ul. Tigor in ga čez šest mesecev pred voj- 
nim sodiščem oprostili. V Lj. je opravil 7. in 8. 
gimn., maturiral in se vpisal na Med. fak. novo- 
ustanovljene slov. univerze, nadaljeval študije v 
Pragi, Berlinu, Zagrebu, vmes študiral v Lj. še 
pravo in diplomiral na medicini v Gradcu 1924, 
opravil specializacijo v zobozdravništvu na Du- 
naju 1925. V teh letih je bil član akad. društva 
Adria, predaval in prirejal družabne večere. Ko 
je odklonil mesto na dunajski univ. kliniki, je 
v Trstu 1926 odprl zobozdravn. ambulanto in se 
vključil v polit, življenje trž. Slov., predvsem 
v krog Edinosti, Prosvete in bil eden izmed du- 
hovnih voditeljev Zveze mladinskih društev. Je- 
seni 1927 se je udeležil ustanovnega sestanka or- 
ganizacije TIGR na Nanosu in začel z ileg. de- 
lom. Pogosto je hodil v okolico Postojne, imel 
tesne stike z J. Vadnalom in Valenčičem in z 
ilegalci iz drugih krajev Primorske, ki so v nje- 
govi ambulanti dobivali propagandni material. 
Aretirali so ga 4. avg. 1928, zaprli v zapor pri 
jezuitih in ga jeseni istega leta konfinirali na 
otok Lipari. Tu je na izrecno željo oblasti oprav- 
ljal poklic zobozdravnika. Organiziral je skupino 
slov. konfinirancev in se družil z raznimi vodil- 
nimi antifašisti (Rosselli, Lussu, Parri). Po am- 
nestiji se je 2. dec. 1932 vrnil v Gor. in poldru- 
go leto čakal, da so ga ponovno vpisali v zdrav- 
niško zbornico, da bi lahko ponovno delal. V 
tem času je veliko hodil v hribe in smučal ter 
hkrati izrabljal izlete za ileg. delo. Ljubezen do 
planin in pešačenja ga je potem spremljala vse 
življenje. Navezal je stike z redkimi narodno- 
polit. delavci, ki so ostali v Trstu, in sestavil s 
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Tončičem, Lovrečičem, J. Kosovelom (in začasno 
z J. Puhaljem) odbor, ki naj bi povezoval ileg. 
delo in reševal načelne probleme. Ni pa pristal 
na sestavo narodnega sveta, v katerem naj bi 
odbor sodeloval s predstavniki goriških krščan- 
skih socialcev. Ob vrnitvi v Trst je ponovno na- 
vezal stike z voditelji prim, emigrantov v Sji 
in se sestajal preko meje s predstavniki TIGRa. 
Ta izredno aktivna doba njegovega življenja so- 
vpada z najbolj konspirativnim delom organiza- 
cije TIGR. S. je pri tem delu sodeloval z načrti 
in z direktivami, z organizacijo ter z vzdrževa- 
njem stikov, pa tudi s poseganjem v včasih tež- 
ke odnose med raznimi člani organizacije. Delo 
se je stopnjevalo v zadnjih letih pred vojno (na- 
črti za atentate na Mussolinija, sabotaže, zbira- 
nje orožja itd.). S-cvo delo je potekalo na dveh 
tirih: na eni strani v skupini t. i. teroristov, na 
drugi v skupini nacionalistov-intelektualcev, od 
katerih marsikdo ni vedel, da je S. povezan tudi 
s prvo. 1938 je ob Mussolinijevem prihodu v 
Trst izstopil iz odb., ki naj bi povezoval delo, 
ker se ni strinjal s spomenico, ki jo je odb. 
v imenu slov. manjšine naslovil na voditelja fa- 
šizma. Po vstopu It. v vojno so S. 12. junija 
1940 zaprli, nato konfinirali na njegove stroške 
v Gradež, kjer je bilo tedaj veliko Primorcev, ki 
so si sami lahko plačali konfinacijo. 23. sept. 
1940 so ga v Gradežu aretirali, peljali v koprsko 
ječo, nato v tržaški Coroneo. Začela so se za- 
sliševanja velike množice aretiranih za drugi trž. 
proces. S. je skušal omiliti situacijo, potem ko 
so jo priznanja nekaterih že neizbežno kompro- 
mitirala. Na drugem trž. procesu je bil 14. dec. 
1941 obsojen na smrt in v noči med 14. in 15. 
dec. skupaj s tremi (Cermelj, Kavs, Ščuka) od 
devetih na smrt obsojenih pomiloščen na do- 
smrtno ječo. Zaprli so ga na otok Santo Stefano 
v Gaetskem zalivu, ki je veljal za strogo ječo, 
znano v zgod. it. ječ. Polagoma je disoiplina v 
zaporu popustila, kot so se vojni dogodki slabo 
razvijali za It. Po 8. sept. 1943 so zavezniki osvo- 
bodili polit, jetnike in S. odpeljali po krajšem 
postanku na otoku Ventotene v Palermo, kjer 
je v nekdanjem samostanu zdravil bivše konfi- 
niranec in potem še sam hudo zbolel. Kasneje 
so v Palermo začeli prihajati še drugi Slovenci, 
vojaki iz posebnih bataljonov it. vojske. Tu je 
S. spet nastopil kot zdravnik in skušal posredo- 
vati v hudih sporih, ki so nastajali, ko so se 
bivši vojaki in konfiniranci odločali za sodelo- 
vanje z zavezniki, za odhod v partizane NOVJ 

ali enostavno čakali na razvoj dogodkov. V za- 
četku se je S. nagibal na kraljevo stran (•. 
Klun, Iz Afrike v narodnoosvobodilno vojsko 
Jugoslavije), vendar je nagovarjal tiste, ki so v 
skupinah zapuščali Palermo in odhajali v preko- 
morske brigade, in jih vzpodbujal, naj se hra- 
bro borijo za svojo domovino. Med raznimi ideo- 
loškimi spori je zavzemal vedno strogo narod- 
nostno stališče. Zavezniške oblasti so ga pova- 
bile, naj bi šel z misijo k Mihajloviću, kar je 
odklonil predvsem iz zdravstvenih razlogov. Na 
pobudo Slovencev, ki so bili blizu kraljevi vla- 
di v Londonu (dr. Čok), so ga nekajkrat pova- 
bili k sodelovanju. Po zbližanju med Titom in 
Subašičem je S. sprejel povabilo in bil prepe- 
ljan v Alžir, kjer je po razgovoru z jsl. velepo- 
slanikom Donovičem odklonil sodelovanje s kra- 
ljevo vlado, ker je uvidel, da se »situacija v 
Jugoslaviji nagiba na Titovo stran«. Potem se 
je v Alžiru težko preživljal, ker se zavezniki ni- 
so več zmenili zanj. Pomagali so mu nekateri 
stari znanci, ki jih je poznal še iz časov ilegal- 
nega dela. V pozni jeseni 1944 mu je Miha Krek 
preskrbel možnost povratka v Rim, kjer se je 
srečal s sorodniki, ki so bili prepričani, da je 
mrtev. Delal je v zobozdravniški ambulanti, ki 
je bila na razpolago vsem Jugoslovanom. Na po- 
vabilo dr. Janka Kralja se je dec. 1944 udeležil 
sestanka zagovornikov svobodne Slovenije, med 
katere pa ni pristopil, in zapustil sestanek, potem 
ko je dr. Kralju izrazil svoje ogorčenje. Po 1. 
maju 1945 je odpotoval peš iz Rima proti Trstu, 
kamor je dospel čez 31 dni. Preden je jsl. voj- 
ska zapustila Trst, je stopil k F. Bevku v trža- 
ško sodno palačo in mu priporočil, naj bi jsl. 
oblast v raznih situacijah upoštevala tudi mne- 
nje manjšine same (kar je zagovarjal že v času 
med obema vojnama), naj bi Jsla nudila manj- 
šini v It. potrebno finančno pomoč, in mu še 
priporočil, naj odpeljejo s sabo tiste, ki so se 
med 40-dncvno zasedbo Trsta kompromitirali. 
Bevk mu je odgovoril, da je tako govorjenje ne- 
smiselno, ker bo tako Trst jugoslovanski. - S. 
je v povojnem času spet opravljal zobozdrav- 
niški poklic v Trstu in se umaknil iz javnega 
polit, življenja. Leta 1970 je opustil poklicno de- 
lo in se preselil v Gor. Clan je Kluba starih 
gor. študentov, ki skrbi za postavitev obeležij 
zaslužnim Primorcem. - Leta 1980 je svoje spo- 
mine pripovedoval na Radiu Trst A v rubriki 
četrtkova srečanja (v oddaji od 3. apr. do 20. 
nov.  1980). Po posnetkih je Lida Turk uredila 
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in z opombami opremila knjigo Tigrova sled - 
pričevanje o uporu primorskih ljudi pod fa- 
šizmom, ki je izšla pri ZTT in zal. Lipa v Kopru 
1983. Uvod v knjigo je napisala Milica Kacin 
Wohinz. S. je v svojem pripovedovanju mojstr- 
sko opisal nekatere ključne momente svojega 
življenja, jim dal človeško globino in zgod. ši- 
rino ter utemeljil svoja stališča in načela, se 
pravi, da je dosledno za Jslo, »ne da bi se 
vprašal, kakšna bo«. Pripovedi je dal epski 
idealistični okvir, da bi to »poglavje v slov. zgo- 
dovini ostalo neomadeževano«. Neuklonljiv zna- 
čaj, asketska figura, 40-letni molk so iz preži- 
velega obsojenca na smrt ustvarili legendarni 
lik v zgod. ilegalnega boja proti raznarodova- 
nju na Primorskem. - Leta 1978 je bil odliko- 
van z zlatim znakom Planinske zveze Sje. 

Prim.: Sardoč, si. na ovitku; bp, Dr. D. Sardoč 
šestdcsetletnik, PDk 11. sept. 1958 s si.; Prijatelj, 
Dr. D. Sardoč, sedemdesetletnik, PDk 11. sept. 
1968 s si.; B. Samsa, Za tako malenkost se Slo- 
venec ne joče, JKol 1972, 4446; Kacinova, 1921- 
28, pass.; Ferenc, Tiger, pass.; zapiski S. Tute; 
bp. Častni zlati znak PZS jubilantu dr. D. Sar- 
doču, PDk 17. sept. 1978; A. Kukanja, Dr. D. 
Sardoč narodni borec proti fašizmu, JKol 1978, 
61-64; Jože Koren, Življenje za slovenski rod, 
PDk 10. sept. 1978; A. Prijatelj, Dr. D. Sardoč, 
PrimSrcč dec. 1981; bp, Dr. D. Sardoč petin- 
osemdesetletnik, Gosp 16. sept. 1983; J. Pirjcvec, 
D. Sardoč, Tigrova sled, PDk 21. dec. 1983; T. 
Ferenc, Po Tigrovi sledi, TV-15 15. mar. 1984. 

Idt 

SARDOC p. Lanuln (pri krstu Alojz - Lojze), uči- 
telj, nar. delavec, kartuzijanec, r. 8. jul. 1895 v 
Slivnom pri Nabrežini, u. 16. sept. 1976 v mestu 
Lucca. Oče Josip, zidar, mati Marija Milic. Ko 
je bil star 4 leta, se je družina preselila v Gor., 
kjer se je šolal in dovršil učiteljišče. Eno leto 
(1915/16) je učil na Artvižah pri Materiji, dve leti 
v Podgrajah pri Ilir. Bistrici, od koder so ga po- 
klicali k vojakom, a je toliko časa stradal, da 
so ga poslali domov. V Podgrajah je ostal še po 
koncu vojne. Tu so ga 20. mar. 1919 z bratom 
Dorčetom (gl. čl.) in dvema fantoma iz vasi are- 
tirali, potem ko so v gostilni peli slov. pesmi. 
V Trstu je bil pred vojaškim sodiščem obsojen 
na 6 mesecev zapora. Po prestani kazni ni dobil 
več učiteljskega mesta in se je v Gor. zaposlil 
pri svaku Antonu Abiija, solastniku podjetja 
Brata Abuja, ki je trgovalo z vinom. Deloval je 
v katol. organizacijah in bil v letih 1925-26 preds. 
društva Mladika. 15. avg. 1923 se je poročil z Ano 

Bratuž, sestro glasbenika Lojzeta (PSBL I, 123- 
24), ki je po enem letu umrla na porodu, ver- 
jetno zaradi posledic hude gripe, ki jo je pre- 
bolela kot begunka v južni It. med prvo svet. 
vojno. Polit, je bil S. v obdobju med obema 
vojnama sodelavec dr. Janka Kralja in L. Kem- 
perleta. Ker je poslovno veliko potoval, so ga 
poznali od Trbiža do Reke in je mogel spotoma 
opraviti marsikatero nalogo. Čeprav sta si bila 
z bratom Dorčetom ideološko povsem različna, 
sta bila zelo navezana drug na drugega in Lojze 
je marsikdaj pomagal bratu-tigrovcu s kakim 
opozorilom v važnem trenutku. Spomin Dorčeta 
Sardoča na brata-meniha je posebno živ in topel 
v nekaterih prizorih knjige Tigrova sled (obisk 
na Liparih). Leta 1941 se je Lojze umaknil v sa- 
mostan, menda po zaobljubi, da gre za meniha, 
če bo brat Dorče, obtoženec pred Posebnim so- 
diščem, ostal pri življenju. 1942 je v kartuziji 
v Farneti (Lucca) postal kartuzijanec z imenom 
pater Lanuin. Sept. 1944 so Nemci opustošili 
samostan ter .pobili 12 kartuzijancev in večje 
število civilistov. 1949 je v kartuziji prejel mašni- 
ško posvečenje in pel novo mašo. Do smrti se 
je zanimal za delo in življenje slov. ljudi na 
Primorskem. 

Prim.: Zup. urad Scmpolaj; Sardoč, na več 
mestih; bp, P. Lanuinus Sardoč - umrl, KatG 23. 
sept. 1976; Klince, Duhovščina, 48. 

Idt 
SARDOC Marija Mira, gled. igralka, r. 27. mar. 
1930 v Šentilju pri Mrbu, živi v Trstu. Oče 
Adam, nadučitelj v Šentilju in režiser, doma s 
Prošeka pri Trstu, mati Pepina Škof, gospodi- 
nja, doma s Katinarc pri Trstu. Stiri razr. osn. 
š. je obiskovala v Šentilju, 1. r. gimn. v Mrbu, 
a še pred koncem šolskega leta se je pričela 
vojna (1941). Jun. istega leta so jo z družino 
s šestim transportom odgnali v Srbijo v vas 
Bistrico pri Lazarevcu, kjer je ostala do vrnitve 
v Šentilj jun. 1945. V mestu Aranđelovcu (Srbi- 
ja) je opravila malo maturo. Po vojni je obisko- 
vala v Mrbu Ekonomski tehnikum in maturirala 
1948. Odklonila je službo v banki v Sarajevu. - 
S-eva je prvič igrala, ko je bila stara štiri leta. 
Oče Adam je po vojni režiral veliko igralsko 
skupino, v kateri so nastopali tudi mama, se- 
stri in kasneje brat. Prežeta z ljubeznijo do gle- 
dališča je odšla 1948 na AIU v Lj. Prvo leto je 
vodil dramsko igro igralec Ivan Cesar, umetni- 
ško besedo Marija Vera, od drugega letnika do 
diplome (1952) Vida Jan Juvanova. Tri sezone, 
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1952-1955, je igrala v mrb. D, nato dve sezoni 
1955-1957, v MGlj. Marca 1957 je prišla v Trst 
in v SSG ostala do danes. 1. jun. 1985 je za- 
prosila za pokojnino, odtlej nastopa honorarno 
Oblikovala je vodilne ženske vloge, zlasti ču 
stveno razgibane, v najrazličnejših zvrsteh dram- 
ske umetnosti. - Pomembnejše vloge v SSG 
Mordeen (Steinbeck, 2ivi plamen), Nina (Čehov, 
Utva), Emily (Wilder, Naše mesto), Suzy (Pagnol 
Topaze), Zofija (Lutowski, Dežurna služba), So 
nja (Dostojevski-Dardi, Zločin in kazen), Pepel- 
ka, Valpurga (Holkova, Pepelka), Manica (Jurčič- 
Kersnik, Deseti brat), Marjutka (Kreft, Balada 
o poročniku in Marjutki), Ana (Goodrich-Ha- 
ckett, Dnevnik Ane Frank), Isabel (Casona 
Drevesa umirajo stoje), Klara (Nušić, Dr.), Ger- 
truda (Shakespeare, Hamlet), Mary Rhodes (Gree- 
ne, Uvidevni ljubimec), Cang-Haitang (Klabund 
Krog s kredo), Julija (Kreft, Po brezkončni poti) 
Zora (J. Tavčar, V Honolulu), Mandaljene (Dr- 
žić-Rabadan-Sancin, Lazar spod klanca), Menichi- 
na (Gigli, Don Pilonova sestrica), Desdemona 
(Shakespeare, Othello), Didi (Torkar, Studentska 
soba), Učiteljica (Vuga, Bernardok), Felice (Gol- 
doni, Grubjanc), Mira (J. Tavčar, Mrtvi kanar- 
ček), Marija, Mojca (Drabosnjak-Hartman, Ta 
sveti dan veseli dan), Magdalena (Benedetič, Ne 
vedno kakor lastovke), Stana (Brnčič, Med šti- 
rimi stenami), Maša (Čehov, Tri sestre), Jerica 
(Finžgar, Naša kri), Concetta (Silone, Prigoda 
ubogega kristjana), Agika (örkeny, Totovi), Ismc- 
na (Smole, Antigona), Blanche (Williams, Tram- 
vaj poželenje), Zofija (Raimund, Kralj gora in 
ljudomrznik), Ranjevska (Cehov, Češnjev vrt), 
Mati (Benedetič-Košuta, Rižama), Ambra (Nico- 
lai, Stara garda), Lilijana (J. Tavčar, Igorju uga- 
ja Bach), Angela (an. ven., Benečanka), Antrobus 
(Wilder, Zaenkrat smo se izmazali), Ksanja (Ar- 
buzov, Irkutska zgodba), naslovna vi. (Brecht 
Mati Korajža in njeni otroci). Ona (Berto, Ne 
znani Benečan), Julija, Dojka, Lucretia (Kishon 
Bil je škrjanec), Smrtnica (Kmecl, Mutasti brat- 
je), Camilla (Chiara, Delitev), Elizabeta (Albee 
Gospa iz Dubuqua), Greti (Hergold, Paracele) 
Lalletta (Pctrolini (Chicchignola), Vana (Goldoni- 
Rupel, Primorske zdrahe), Dacarka (Cankar, Po- 
hujšanje), Cecilija (Kohlhaase-Zimmer, Riba za 
štiri), idr. - Umetniški večeri in recitali: Iz take 
smo snovi kot sanje (Shakespcare-Javoršek), Re- 
cital Pisma Julije De Lespinasse (Julie-Jeanne- 
Eleonore de Lespinasse), Beseda Ivana Cankarja 
(izbor Janko Kos), Večer poezij dr. F. Prešerna 

(izbrala M. Sardoč in S. Starešinič). - Dobila je 
prvomajsko nagrado ZDUS za naslovno vlogo v 
Dnevniku Ane Frank in za Desdemono v Othellu, 
na Sterijinem pozorju nagrado časnikarjev za 
vlogo Magdalene v Benedetičevi igri Ne vedno 
kakor lastovke, nagrado sklada S. Severja za 
vrhunko igralsko stvaritev v slov. poklicnih gle- 
dališčih za vlogo Blanche v igri Tramvaj pože- 
lenje, Borštnikovo nagrado za vlogo Ranjevskc 
v Češnjcvem vrtu, nagrado Prešernovega sklada 
za vloge SSG v Trstu, Borštnikovo nagrado za 
najbolj dognan odrski jezik v vlogi matere v 
predstavi Mutasti bratje, Borštnikovo diplomo 
za vlogo Camille v Delitvi, odličje Svobode z 
zlatim listom za dejavno spodbujanje kultur- 
nega življenja ZKO Sje in 1987 podelitev častne- 
ga članstva Slavističnega društva v Trstu. - Ko 
je bila še v gledališču v Mrbu, je pričela igrati 
pri filmu in odigrala več zahtevnih filmskih 
vlog v slov. filmih: Kopiji pod brezo (v omni- 
busu Tri zgodbe), Tri četrtine sonca, Veselica; 
v srb. in hrv. filmih (za vlogo v filmu Prometej 
z otoka Viševice zlata arena v Pulju), v nekate- 
rih ital. in koprodukcijskih filmih. Sodeluje tu- 
di v TV igrah in priredbah. Nekatere vloge: 
Mati (Krmpotič, Kako zelo bežijo leta, dragi), 
Marica (Žižek, Napravite mi to deželo spet nem- 
ško), Marietta (Ottolcnghi, Na sodišču), Rosinella 
(Pirandello, Patent), idr. Sodeluje pri RTV Lj., 
Koper, Trst in Beograd. Za RAI Trst A je odi- 
grala vrsto vlog, od mladostnih, predvsem sen- 
timentalk in recitativno klasičnih vlog, do po- 
globljenih psiholoških dram. Vloge: Praksagora 
(Aristofan, Zborovavke), Elizabeta Valoiška 
(Schiller, Don Carlos), Donna Ana (Puškin, Ka- 
meniti gost), Donna Maria (Hugo, Ruy Blas), Co- 
stanza (Goldoni, Tast po sili), Tcmnolaska (Dal- 
lagiacoma, Življenje W. Shakespeara), Tatjana 
Nikolajevna (Andrejev, Misel), Kadctka (Kosmač- 
Lukeš, Pomladni dan), Mrs. Pamela Puffy (Bil- 
lctdoux, Čin, čin!), Donna Anna (Grabbe, Don 
Juan in Faust), Marija (Vukmirović, Ta prekleti 
notranji glas), Giuseppina (Verga, V vratarnici), 
Luzie (Negro, Bunger), Amalia (Damiani-Grisan- 
cich, Vsi domov), Knežna (Puškin, Jevgenij 
Onjegin), Helenina mati (Treston, Zvok je brez 
teže), Organizatorka (Partljič, Veličastna smrt 
dramskega in televizijskega igralca V. Kurenca), 
Rita (Sgorlon, Veter v vinogradu), Petkova (Part- 
ljič, Marjetice), Atena (Pasolini, Pilades), Alida 
(J. Tavčar, Past), Wanda (Povše, Za plačilo ti 
prinašam slovo), Mati (Radišić, Mater hominis). - 
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Poleg gledališča jo najbolj veseli delo, oz. kulti- 
viranje slov. jezika. 

Prim.:   Osebni   podatki;   SSG   1945-1985,   Trst 
1985; SGL III, 613-14; arhiv Radia Trst A. 

Sosič 

SATTLER Andrej, učitelj in prosv. delavec, r. 
21. nov. 1870 v Cerknem, u. 14. mar. 1953 v 
Desklah. Učiteljišče je dovršil v Kopru z matu- 
ro 1892, usposobljenostni izpit 16. nov. 1895. 
Poučeval je v Tolminu od 1892 do 15. okt. 1894. 
Zaradi njegove narodne zavednosti in delavnosti 
so ga poslale takratne oblasti v Otalež, kjer je 
ostal do 1. sept. 1907, ko je bil premeščen na 
Ljubinj in tu ostal do 1. sept. 1912. Nato je 
poučeval na Grahovem ob Bači do 1. sept. 1922, 
ko je bil kazensko premeščen na Ljubinj, toda 
13. sept. 1927 predčasno odpuščen iz službe z 
majhno pokojnino. Po upokojitvi je živel z dru- 
žino v Tolminu, Gorici, se preselil 13. sept. 
1947 za kratek čas v Prvaöino, nato je živel na 
Pristavi (N. Gor.) in v Desklah, kjer je umrl. 
Bil je resen in razgledan človek, vodil je pev. 
zbore in s kult. in prosv. delom budil narodno 
zavest med Slov. po vaseh. Najprej avstr., po- 
tem it. oblasti so ga stalno preganjale, a ga 
niso zlomile. - Hči Božena (r. 5. jul. 1903 v Ota- 
ležu) je dovršila učiteljišče v Tolminu 1923 in 
prav tam istega leta dosegla usposob. izpit. 
Učila je na Bukovem (Cerkno) od 1923 do 1930, 
ko so jo poslali v Poggio Renatico (Ferrara), 
kjer je ostala do konca vojne 1945. Potem je 
učila v Dolu pri Dobordobu, v Šempetru pri 
Gor., v Prvačini, Rafutu (Solkan) in Desklah do 
30. sept. 1954, ko so jo upokojili. Živi v Tol- 
minu. - Sin Branko (r. 16. mar. 1906 v Otaležu, 
u. 8. dec. 1982 v Desklah) je dovršil učiteljišče 
v Vidmu 1926, nato je dve leti učil v Cerknem, 
Stopniku in Gorjah, 1928 so ga faš. oblasti za- 
radi slovenstva odpustile iz službe. Znova je 
začel učiti šele po zadnji vojni: na Kambreškem 
(1946-47), v Desklah (194748 in 1954-64) in na 
Gorenjem Polju (1948-54). Več let je bil ravn., 
1964 pa je bil odpuščen, ker je prišel navzkriž 
z didakt. ravn. v Cerknem. - Oba sta prosvetno 
delala. 

Prim.: Tov. Andr. S., PrimN 27. mar. 1953; po- 
datki hčere Božene Sattler; Zgod. ods. NSKT. 

Rut. 

SAVIO Franc Leopold, pravnik, pesnik in Čopov 
prijatelj, r. 22. jan. 1801 v Gor., u. 17. sept. 1847 
tam. Oče dr. Franc, sodni svetnik, okraj, glavar, 

ravn. filoz. študijev, član umet. družbe Arcadia 
Sonziana, po rodu iz furlan. Corno di Rosazzo, 
mati Orsola Cossutta. Učil se je doma in z od- 
liko opravil izpite čez 4. razr. gor. gimn., ki jo 
je nato dovršil 1816. V Lj. se je 21. febr. 1817 
vpisal na filoz., kjer je bil njegov ravnatelj ka- 
nonik Matevž Ravnikar, poznejši trž.-koprski škof 
(PSBL III, 14647). Seznanil in sprijateljil se je 
z Matijem čopom, ki je bil tedaj v lj. bogoslov- 
ju. S. se je začel učiti slov., Čop pa ga je uvajal 
v nem. teorijo romantike. Z nem. soneti je so- 
deloval v Laibacher Wochenblattu in njegovem 
nasledniku Illyrischcs Blattu. 1819 je dokončal 
filoz. in tedaj se je začela njegova velika du- 
ševna stiska: rad bi bil študiral teologijo in je 
nov. 1819 vstopil v gor. bogoslovje, oče pa je 
odločno zahteval, da postane odvetnik. S. je iz- 
stopil iz bogoslovja in se dve leti boril sam s 
seboj ter se posvetoval s prijatelji, končno se 
je uklonil in dovršil na Dunaju 3. letnik filoz. 
1822 se je v Padovi vpisal na pravo in 6. sept. 
1827 promoviral za dr. pravnih in polit. ved. 
Tedaj ni več ubogal očeta, ampak je vstopil kot 
avskultant pri c. kr. kazenskem sodišču v Be- 
netkah. 1834 je napravil apelacijski izpit, leto 
pozneje pa se je za stalno preselil v rodno Gor., 
kjer je napredoval do sodnega svetnika. - 2c 
1821 je S. zbolel na jetrih in se je hodil zdravit 
v Baden. Bolezen mu je preskrbela tudi ženo: 
ko je bil v Benetkah težko bolan, mu je stregla 
Manetta Scapolo s tako vdanostjo, da je med 
njima vzklila ljubezen in sta se poročila. Umrl 
je komaj 46 let star. - S. je oil rojen pesnik, 
vendar ni prišel do samostojne zbirke. V nje- 
govi zapuščini je ostalo nad sto lirskih pesmi: 
izpovednih, refleksivnih in religioznih. V pesmih 
je očiten nem. in it. vpliv, imel pa je velik 
smisel za jezik in verz. Vzporedno je prevedel 
več pesmi v nem. in nekaj v it. iz lat., gršč., 
franc, it. in angl.; pisal je enako dovršeno v 
nem. in ital., tudi prozo. Važen je njegov nem. 
pisani Dnevnik, ki ga je dan za dnem pisal o 
vsem mogočem, od filoz. in teol. do jezikoslovja 
in dnevnih dogodkov. Vzporedno je pisal v it. 
Cronaca Goriziana, ki sega do konca 1846. Ob- 
sežno je njegovo delo Biografie di uomini illu- 
stri Goriziani, v katerem je opisal več zname- 
nitih Goričanov. Osem debelih knjig je napisal 
od 183346 o etimologiji. Vsi ti spisi so ostali 
v rkp. - Za Slovence je pomembna korespon- 
denca med Čopom in S-om, ki se je razvila po 
S-vcm odhodu iz Lj. Čopovih pisem se je ohra- 
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nilo 13 in dva fragmentarna koncepta in segajo 
od 3. avg. 1820 do 29. sept. 1828, vsa nadaljnja 
pa manjkajo (vsaj 17), ker je razvidno iz S-ovih 
odgovorov, da sta si pogosto pisala vse do Čo- 
pove smrti 6. jul. 1835. Čopova pisma je iz S-ovc 
zapuščine priobčil prof. Fr. Ks. Zimmermann v 
dvomesečniku za znanost in kult. Veda, Gorica 
1914, v izvirniku, tj. nem., a brez komentarja, 
ki pa je bil deloma pripravljen. Vsa pisma so 
izšla v A. Slodnjak-J. Kos, Pisma Matija Čopa. 
Prva knjiga, SAZU Lj. 1986. S-ovih pisem je 31 
in eno očetovo in segajo od 3. avg. 1822 do 31. 
maja 1834. Tudi ta pisma niso vsa, manjka že 
prvo, kakor je razvidno iz Čopovega odgovora, 
za ostala pa ni mogoče ugotoviti, ker manjkajo 
tudi Čopova pisma. Vsa so napisana v nem., 
samo tri v it. Shranjena so v NUK (Ms 489) 
in do zdaj še niso bila priobčena. 1975 jih je 
dal prof. M. Jcvnikar odtisniti na kseroks, prof. 
Emil Auersperg pa mu jih je pretipkal in pre- 
vedel v slov. Nato jih je Jevnikar komentiral in 
pripravil iz Čopovih pisem 14 oddaj za RAITrstA 
(maj-jul. 1975), iz S-ovih pa 25 oddaj (okt.-dec. 
1975). Tako so prvič prišla vsa v javnost. - Iz 
pisem odseva izredna nadarjenost, razgledanost 
in kritičnost obeh dopisovalcev. Čop je imel 
cvrop. obzorje, dobro je poznal pomembnejše 
liter, po lastnem branju, liter, zgodovinah in raz- 
pravah. Genialen je bil tudi pri organizaciji ob- 
veščanja o znanst. in knjiž. novostih, saj je imel 
v vsaki deželi nekaj prijateljev ali znancev, ki 
so mu sproti poročali o vsem, kar se je tam do- 
gajalo, in mu svetovali, katere knjige naj si na- 
bavi. Za it. liter, je bil njegov obveščevalec S. 
čop je štel It. za svojo drugo domovino in vroče 
želel, da bi dobil službo v It. Do konca 1820 je 
prebral večino pomembnejših it. avtorjev, še 
posebej pa je študiral Danteja in liter, o njem, 
da je mogel imeti na U v Lvovu 6-mesečni tečaj 
Filozofsko-cstetska razlaga Dantejeve Božanske 
komedije. Vendar pa je bilo v njegovem pozna- 
nju starejše it. liter, več vrzeli, ki jih je S. te- 
meljito zapolnjeval. Ko se je med Slov. razvnelo 
razpravljanje, v kakšnem jeziku naj pišejo, v 
ljudskem ali izobraženem, in kakšno abecedo 
naj uporabljajo, je prosil čop že 7. mar. 1828 
S. za Trissinov prevod Dantejeve razprave De 
vulgari eloquio, »namreč zaradi črk, ki jih je 
vpeljal... ker si naši kranjski jezikoslovci zdaj 
zelo prizadevajo z novimi črkami« (metelčica 
in dajnčica) in ker navaja Trissino iste vzroke, 
da dokaže nujnost novih črk, »ki služijo tudi 

našim slovničarjem«. Kasneje ga je prosil še za 
Firenzuola (Agnolo Giovannini, 1493-1543), ki je 
že mesec dni po Trissinovi razpravi II trattato 
all'introduzione delle nuove lettere all'alfabeto 
italiano (Rim 1524) izdal II Discacciamento delle 
nuove lettere inutilmente aggiunte nella lìngua 
toscana. S. je Čopu pravočasno poslal zaprošeno 
delo in vsega Trissina, istočasno je »s pobožno 
natančnostjo« izpisal koristne podatke iz Žena 
in Tiraboschija, da je mogel čop začeti boj proti 
metelčici s članki Slovenischer A-B-C Krieg (IB 
od mar. do jul. 1833), ki so izšli tudi separatno 
z naslovom Nuovo Discacciamento di lettere inu- 
tili (Lj. 1833). - S. je imel v pismih velike na- 
črte, vendar jih ni uresničil, čeprav mu je čop 
z besedo in knjigami pomagal. Hotel je dopol- 
niti Quirina Vivianija Dizionario etimologico 
della Divina Commedia, pisati o Dantejevi Fran- 
cesca da Rimini in Grofu Ugolinu ipd. Očitno 
pa je, da je spodbudno vplival na Čopa. 

Prim.: Fr. Kidrič, Čop M., SBL I, 97-109; Snež- 
na Gogala-Slamberger, Savio F. L., SBL III, 208- 
09 in tam nav. liter.; arh. RAITrstA; lastni arh.; 
A Slodnjak-J. Kos, Pisma Matija čopa. Prva 
knjiga, SAZU Lj.  1986, Uvod, Čopova pisma in 
komentar. T _ Jem. 

SAVNIK Dušan, pravnik, časnikar, publicist in 
prevajalec, r. 6. nov. 1919 v Gor., u. 18. jun. 
1975 v Lj. Oče Franc, trgovec, mati Katarina 
Muznik. Po prihodu fašizma na oblast v It. je 
družina pribežala v Lj. Tu je S. obiskoval real- 
no gimn. in se po maturi 1938 vpisal na Pravno 
fak. Po ustanovitvi OF se ji je takoj pridružil 
kot aktivist, avg. 1943 pa je šel k partizanom 
in bil borec v Gubčevi brigadi. Kmalu je postal 
dopisnik propagandnega odseka 15. divizije, voj- 
ni dopisnik Slov. poročevalca in ur. raznih pu- 
blikacij v vojski. Po ustanovitvi Vil. korpusa 
JA je bil član njegovega propag. odseka kot nje- 
gov pomočnik in tik pred osvoboditvijo kot 
načelnik. Po osvoboditvi Lj. 9. maja 1945 je so- 
deloval pri prevzemu njene radijske postaje, 
zatem je bil šef tiskovnega urada PNOO za gor. 
okrožje in ur. Partizanskega dnevnika za Prim. 
Po vrnitvi v Lj. je opravljal pomembne funkcije 
v takratnem Min. za trg. in industr. ter 1946 
tu doktoriral na Pravni fak. Široko razgledan, 
vešč svetovnih jezikov in izjemno nadarjen je 
stopil v vrste slov. poklicnih časnikarjev. Od 
1948 do 1958 je kot zunanjepolit. komentator ve- 
liko potoval po tujini, razen tega je bil glavni 
ur. Tedenske tribune, dopisnik NRazgl in sode- 
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lavcc lj. radia. Nazadnje sc je 1958 posvetil prav- 
ni stroki. Po odvetniškopravnem izpitu je delal 
v republ. javnem pravobraniteljstvu kot pomoč- 
nik oz. kot namestnik in tik pred smrtjo kot 
njegov predstojnik. Izjemno pomembna je nje- 
gova publicistika, ker je največ zanimanja po- 
svečal razmeram v državah v razvoju in proti- 
kolonialnemu boju gospodarsko zaostalih pod- 
ročij predvsem v Južni Ameriki, Afriki in Aziji. 
O tem pričajo njegova obsežna izvirna dela, 
številni prispevki, ki imajo deloma značaj teht- 
nih razprav v našem revialnem tisku, raznih ko- 
ledarjih in dnevnem časopisju ter dolga vrsta iz 
tujih jezikov prevedenih del; tako je bistveno 
zamašil vrzel v slov. tovrstni literaturi. Zajetni 
spisi z njegovimi komentarji, slikami in zem- 
ljevidi so: Svet nasprotij (20 držav Latinske Ame- 
rike) (1958); Afrika včeraj in danes (1960); Črna 
celina, prevrat v Afriki, obravnava njeno vlogo 
v preteklosti, dobo kolonialnega osvajanja, afri- 
ško revolucijo, neodvisne afriške države in ostan- 
ke kolonialnega ustroja (Celje 1962); Oceanija v 
sodobnem svetu (1964). Njegovi tehtnejši prispev- 
ki so med drugimi izšli v Koledarju Kmečke 
knjige: Azijski jugovzhod, Burma, Indokina, 
Siam in Malaja (1954); Balkan področje miru 
(1955); človeštvo pred lepšo bodočnostjo (1956); 
Suez - znamenje prihodnosti (1957); Skrivnostni 
svet okoli juinega tečaja (1957). V Kmečkem 
koledarju: Prijatelji v Aziji (1960); Nov svet na- 
staja v Afriki (1961); Alžirija pred svobodo (1962). 
V Koledarju Prešernove družbe: Kitajska in Ki- 
tajci (1951); Doma in po svetu (1954); Vozlišča 
mednarodne politike (1957). V Koledarju Pre- 
šernove knjižnice: Vzpon in zaton francoskega 
prekomorskega imperija (1952); Prebujenje v 
Julni Aziji (1952). V NRazgl: Domorodna ljudstva 
(1955, št. 4 in 5); Ekonomska dejavnost in de- 
janje (1955, prav tam); Kmečka revolucija na Ku- 
bi (1959). SPor: Ameriško politično iivljenje in 
delavski razred (1962); Pereči problemi franco- 
skega kolonialnega imperija (1952). V Sd: Dvaj- 
set let pozneje o odnosih v svetu (1965); Tretje 
oko boga Šiva - o kašmirskem problemu (1965); 
Mnoiična blaznost, o dogodkih v Indoneziji 
(1966); Zaton evrop. imperija v Sev. Afriki (1966). 
V Obz.: Francoska kolonialna vojna (1953); Enot- 
nost Nilove doline (1955); Indijanci (1957). Nekaj 
krajših prispevkov je objavil v Pravniku, med 
njimi skupaj z M. Pavlicem in S. Mihelčičem 
Položaj javnega pravobranilstva v samoupravni 
drulbi (1971). - Prevedel je naslednja politično 

gospodarska dela: Tibor Mende, Indija pred 
viharjem (1953); Isti, Burma sredi dveh sve- 
tov (1955); Isti, Pogovori z Nehrujem (1957); 
Isti, Kitajska in njena senca (1962); Isti, Od 
pomoči do rekolonizacije (1976); Michihiko Ha- 
chiya, Hirošima (1958); Anton Zischka, Azijski 
Divji zapad (1960); Richard Wright, Črna sila 
(1960); Harold Forster, Cvetoči lotos - razgled po 
Javi (1962); Saul Fricdländer, Pij XII. in tretji 
rajh - dokumenti (1966); Kavalam Madlava Pa- 
nikkar, Azija in zahodno gospostvo (1967); Leo- 
nard C. Lewin, Nezaleleni mir (1969); s Svet. Ile- 
šičem Geografija (1969, 1970); Frank Debenham, 
Odkritja in raziskovanja, velika potovanja v ne- 
znano (1969); z Mar. Brcgantom Dore Ogrizek, 
Knjiga o Japonski (1971); Jean Fourastié, 40.000 
ur (1972). 

Prim.: Rado Bordon, Dr. D. Savnik, Delo 21. 
jun. 1975 s si.; SLNP 266; o posameznih knjigah 
v reviji Knjiga za tisto leto. 

Svk. 

SAVNIK Roman, geograf, pedagog, krasoslovec 
in biograf, r. 11. febr. 1902 v Lj., u. 21. okt. 
1987 prav tam. Oče Angel, pravnik pri financi, 
iz Bilj pri Mirnu, mati Zofija Domladiš iz Ilir- 
ske Bistrice. V Lj. klas. gimn. (matura 1920) in 
na U zcmlj. in zgod. kot glavna predmeta. Se 
kot študent je bil 1922 soustanovitelj Geograf- 
skega društva in njegov prvi podpreds. Nasled- 
nje leto je postal član internega Geograf, kluba, 
ki se je osnoval pod vodstvom asistenta Geo- 
graf, inštituta dr. Valterja Bohinca na Zgornjem 
Jezerskem, da se loti priprav za izdajanje strok, 
društvenega glasila Geografskega vestnika (GV). 
1925 se je začel tiskati v Celju in mu je bil 
prvi dve leti sour. 1924 je diplomiral iz geogra- 
fije, 1925 pa doktoriral na temelju disertacije 
Prebivalstvo in naselbine v gornjem porečju Sa- 
ve (rkp.), 1926 je opravil diplomski izpit iz zgod. 
Od 1925-30 je učil na gimn. v Celju. 1927 sc je 
samo še z dvema slov. geografoma udeležil prve- 
ga kongresa j si. geografov v Bgdu in se na 
grobu znamenitega srb. geografa Cvijića poklo- 
nil njegovemu spominu (glej njegov prispevek 
v GV III/1927, 131-32). Že pred premestitvijo na 
gimn. v Lj. se je z več kolegi lotil pisanja prvih 
slov. modernih zemlj. učbenikov: za 2., 3., 4., 5. 
razr. gimn. ter Zemljepisa za nižje strok, ter 
gosp. in industr. šole, ki so izšli v več pona- 
tisih. Zadnji učbenik za 5. razr. sred. šol je izšel 
1949 in 1951, dvakrat tudi v hrv. prevodu. - Da 
se je S. vse življenje zavzeto zanimal za ob- 
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robne predele, zlasti tiste v zamejstvu, ki so 
bili izpostavljeni raznarodovanju, priča vrsta nje- 
govih prispevkov v raznih revijah in dnevnem 
časopisju, med njimi npr. Slovenski Korotan 
(psevd. M. Vinar) v publikaciji Naši onstran meje 
(1933, 62-76). Hkrati je z dr. Svetozarjem Ilcšičem 
več let pripravljal Krajevni leksikon Dravske 
banovine (Lj. 1937), v katerem je obdelal okr. 
600 geograf, gesel. 1939 je bil po lastni želji pre- 
meščen na lj. učiteljišče, kjer je poučeval do 
18. okt. 1943, ko je bil kot aktivist OF aretiran, 
v zaporu izročen Gestapu in odpeljan v nem. 
koncentracijsko taborišče Dachau. Ko ga je 29. 
apr. 1945 osvobodila amer, vojska, se je pogosto 
oglašal v Dachauskcm poročevalcu, ki so ga 
vsak dan izdajali slov. interniran«. V zadnji št. 
3. jun. je objavil dva prispevka: Bavarsko v 
slov. zgodovini in Nekaj bilance s točnim šte- 
vilom preiivclih jugoslovanskih internirancev, saj 
so mu bili na voljo vsi podatki, ker je vodil 
pisarno jsl. repatriirancev. Med njimi so daleč 
prevladovali Slov. Po vrnitvi v Lj. se je odločil 
za službovanje na osvobojenem Notranjskem in 
v Slov. Prim. Jul. in avg. 1945 je vodil v Slavini 
blizu Postojne tečaj prim. prof. pripravnikov in 
jih seznanjal z geogr. Sje in s slov. zgod., jeseni 
pa je organiziral in kot delegat prevzel vodstvo 
takrat ustanovljene popolne slov. gimn. v Po- 
stojni (gl. njegov članek v publikaciji Šolstvo 
postojnskega okraja v prvem letu svobode, Po- 
stojna 1946, 19-36). Jeseni 1949 je bil premeščen 
v Portorož, da organizira in vodi Zbirni center 
knjig in arhivov cone B STO. Njegov članek o 
Zbirnem centru je bil objavljen z vrsto netoč- 
nosti s strani ured. v Zborniku osrednje knjiž- 
nice Srečka Vilharja v Kopru 1985, 16-17. Ko po 
opravljenem delu jul. 1951 ni dobil niti stano- 
vanja niti delovnega prostora do 5 km proč od 
nastajajoče Nove Gorice, kjer naj bi bil položil 
temelje kult. in znanst. središča slov. Posočja, 
kot je bilo uradno dogovorjeno, je sprejel va- 
bilo SAZU in prevzel posle v. d. upravnika nje- 
nega 1947 ustanovljenega Inštituta za raziskova- 
nje Krasa, ki dotlej ni imel možnosti delovanja. 
Sele tedaj je namreč dobil primerne prostore v 
stavbi v Postojni, ko se je iz nje preselilo so- 
dišče, s čimer je bila dana možnost vsestranske 
dejavnosti slov. krasoslovcev. Ta cilj sta zasle- 
dovala S. in za njim priznani entomolog in ja- 
mar Egon Prctner (PSBL III, 102-03). 1953 se je 
S. udeležil prvega mednar. speleološkoga kon- 
gresa v Parizu in imel referat Beitrag zur Kennt- 

niss der Karsthydrographie in Slowenien, ki je 
izšel v kongresni publikaciji. Ze naslednje leto 
je organiziral prvi jsl. speleološki kongres V Po- 
stojni in dal na njem pobudo, da se osnuje Spe- 
leološka zveza Jsle. Ko je začela SAZU 1955 iz- 
dajati znanst. publikacijo Acta carsologica, ki 
ji je bil sour., in štiri leta kasneje strok, glasilo 
Društva za raziskovanje jam Sje Naše jame, ki 
jih je prvih šest let sour., se je slov. speleolo- 
gija uveljavila široko po svetu. 1962 je kot višji 
znanst. sodelavec SAZU stopil v pokoj. Poslej 
se je ponovno posvetil pedag. dejavnosti. Kot 
zunanji sodelavec Prosvetno-pedag. službe, ki je 
imela sedež v Kopru, je bil do 1967 svetovalec 
za pouk zemlj. in zgod. na vseh slov. šolah izol- 
ske, koprske, piranske, postojnske, ilirškobistri- 
ške in sežanske občine. Vodil je strok, tečaje 
za prosvetne delavce in se hkrati nanje oprl 
pri začetnem snovanju Krajevnega leksikona Slo- 
venije (KL Sje), ki mu je bil glavni ur. in hkra- 
ti avtor povsod tam, kjer ni mogel najti sode- 
lavca, ki bi zbiral potrebno gradivo na terenu. 
Delo je trajalo od 1962 do 1980. Izšlo je v Štirih 
zajetnih knjigah 1968, 1972, 1976 in 1980. Pred izi- 
dom prve knjige je objavil v NRazgl umesten 
članek pod naslovom (Ne)slovensko poimenova- 
nje, ki se tiče slov. obalnega področja (XVII/ 
1968, 321-22), po izidu zadnje knjige pa je po- 
dal 9. okt. 1981 v Knjiž. listih Dela obširno in 
zanimivo poročilo o celotnem delu. Ker je več 
desetletij zbiral biografske podatke o zaslužnih 
Slov., jih v KL Sje navaja nad 4000 na koncu 
opisa krajev, kjer so se rodili. Ker pa KL Sje 
ne zajema zamejstva, je načrtoval še dodatno 
peto knjigo, ki naj bi izšla v doglednem času. 
Ker ni našel nikjer odziva za drobno zbiranje 
gradiva na terenu z izjemo zamejstva v It., se 
je kot usmerjevalec in svetovalec posvečal le 
temu področju. Delo počasi napreduje in bo iz- 
šlo pri ZTT v Trstu. - Pomembnejši S-ovi pri- 
spevki, ki obravnavajo predvsem naš klasični 
Kras, obmorsko področje in Posočje, so: v GV: 
Solarslvo Savrinskega primorja (XXIII/1951, 137- 
55); Hidrografsko zaledje Planinskega polja 
(XXXII/1960, 213-23); Poimenovanje kraških jam 
(XXXIV/1962, 133-36); Kako je nastalo Geograf- 
sko društvo Sje (XLIV/1972, 163-65); Radu Bedna- 
riku v spomin (XLVIII/1976, 201-02). - V Geogr. 
zborniku: Problemi piranskih solin (IX/1961, 61- 
82). - V Acta carsologica: Razvoj domače spe- 
leologije in nekatere njene aktualne naloge (I/ 
1955, 5-23);  Podzemeljski svet Prestranškega  in 
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Slavinskega ravnika (skupaj s F. Hribarjem in 
F. Habetom - 1/1955, 91-147); Barvanje Lokve pod 
Jamskim gradom (1/1955, 173-75); Kraško pod- 
zemlje na Idrijskem (skupaj z J. Gantarjem - II/ 
1959, 107-55); Ravenska jama (skupaj z D. Ku- 
ščerjem in J. Gantarjem - H/1959, 5-25); Draga 
pri Ponikvah (skupaj s S. Gromom in F. Hribar- 
jem - HI/1963, 85-101). - V Naših jamah: Slov. 
speleološko izrazoslovje (1/1959, 22-23); Izviri Vi- 
pave (1/1959, 30-32); Prvi raziskovalci našega kra- 
škega podzemlja (11/1960, 16-22); Markiranje jam 
(H/1960, 82-84); Prijatelju Z. Jelinčiču v spomin 
(VHI/1966, 90-94); Matej Tornine in Jakob Sve- 
tina, prispevek k zgod. raziskovanju Škocjan- 
skih jam (IX/1967, 66-67). - V Borih: Franjo Rav- 
nik (1954, 89-101); Slov. Primorje v domači in tuji 
znanosti (1555, 64-66); Naše kraške jame kot pri- 
rodni muzeji (1955, 168-69); Stiki Simona Rtitarja 
Z Ivanom Trinkom (1955, 428-31). - V publikaciji 
Prvi jsl. speleološki kongres: Kataster kraških 
objektov in problemi naše kraške nomenklature 
(Lj. 1953, 123-25). V publikaciji Drugi jsl. spe- 
leološki kongres: Speleološki topografski znakovi 
i speleološka nomenklatura (Zgb 1961, 209-11). V 
publikaciji Kongres geografa u Jsli: Gorica in 
Goriško (Zgb 1951, 57-79). V Bulletin scientifique: 
La spéléologie en Yougoslavie (Zgb 1953, 100-02). 
V švic. speleol. reviji Stalactite: Die jugoslawi- 
sche Karstforschung und die Schweiz (Bern 
1955). - V Kroniki: Iz zgod. Postojnske jame 
(IV/1958, 128-45, in VII/1960, 99-110). - V KMD 
I960: Škocjanske jame (99-110). - V SlovJ: Po- 
stojnska jama in njeni obiskovalci (1952, št. 4-6); 
Predjama pri Postojni (1953, št. 31-35); Timav ali 
Reka (1956, 27.VIIL). - V Turističnem vestniku: 
Naši zasluini raziskovalci in propagatorji Po- 
stojnske jame (1955, 325-27); Speleologija in turi- 
zem (1955, 44243); Jamski ali Predjamski grad? 
1958, 9-10). - V IdrR: Proučevanje Idrijskega 
krasa (1955, 168-69); Ob logaških vratih idrijske 
pokrajine (1960, 7-9). - V GorZb: Kraško pod- 
zemlje v goriškem okraju (1957, 66-71). - V Istr- 
skem tedniku: Slovenščina za samostanskim zi- 
dom v nekdanjem Kopru (1951, št. 12). - V pu- 
blikaciji 150 let Postojnske jame: Slopetdeset 
let turistične Postojnske jame (1968). - V publi- 
kaciji Ljudje in kraji ob Pivki, I: Pivčani in 
njihovi neposredni sosedje (1975). 1967 je izšla 
njegova knjižica Senoieška pokrajina v pretek- 
nosti in sedanjosti. V sobotni prilogi Dnevnika: 
dr. Valter Bohinec, utemeljitelj slov. geografske 
znanosti (7. jun. 1984). - Z nekaterimi vodilnimi 

slavisti je pripravil knjigo Slovenska krajevna 
imena, ki obravnava vse kraje v SR Sji in je 
izšla v zbirki Leksikoni CZ v Lj. 1985. - S. je 
zaoral ledino kot prvi raziskovalec dejavnosti 
naših in tujih jamarjev na klasičnem Krasu v 
Sji in našem zamejstvu. Med njimi je prvi pri- 
kazal v PSBL znamenitega slov. speleologa Ivana 
Andreja Perka in prof. bcneško-slov. porekla 
Francesca Musonija, ki je deloval kot geograf, 
zgod. in narodopisec. Pri PSBL sodeluje od 1977, 
pri SBL od 1960. Po preselitvi v Lj. je v dogo- 
voru s SAZU več let pripravljal Slov. geograf- 
sko izrazoslovje (tipkopis na SAZU). Brez uspe- 
ha pa je vrsto let sodeloval pri snovanju Atla- 
sa Sje. - S. odlikuje izredna delavnost, natanč- 
nost, kritičnost, veselje do raziskovanja in ve- 
lika ljubezen do Primorske, iz katere so izšli nje- 
govi starši in kjer je vrsto let tudi sam delal. 
Za svoje delo je prejel zlato značko Društva za 
raziskovanje jam Sje (1965), častni naslov peda- 
goškega svetnika (1964), red dela z zlatim ven- 
cem (1972); za življenjsko delo, predvsem za KL 
Sje, ki ga je žirija označila kot »najpomemb- 
nejši kamen v zgradbi naše domoznanske knji- 
ževnosti«, pa je prejel 1981 Kidričevo republ. 
nagrado. Od 1964 je bil častni član Geograf, 
društva Sje. 

Prim.: Osebni podatki; Dr. Savnik Roman - 
višji znanstveni sodelavec, v publikaciji Biogra- 
fije in bibliografije znanst. in strok, sodelavcev 
SAZU, 1976, 274-80; Sv. Ilešič, Prof. dr. R. Savnik - 
sedemdesetletnik, GV XLIV/1972, 205-08 s si. in 
bibliografijo; V. Bohinec, Prof. dr. R. S. - osem- 
desetletnik, GV LIV/1982, 137-38; SBL III, 209; 
Silvo Fatur, R. Savnik, geograf, zgod. in biblio- 
graf., PrimSreč 1986, št. 63, 247-50; Jurij Kunaver, 
R. S. petinosemdesetletnik, Delo 4. mar. 1987 s 
si.; PDk 30. okt. 1987 s si.; I. Bratko, Delo 19. in 
26. nov. 1987. Jem. 

SAX Hinko, tiskarnar in knjigarnar, r. 4. jun. 
1872 v Medvodah, u. 28. apr. 1962 v Mrbu. S. je 
obiskoval osn. š. v Preski in Lj., tu (1885) tudi 
1. raz. gimn. Za stavca in tiskarskega strojnika 
se je izučil v Nar. tiskarni v Lj., kasneje je pre- 
potoval Nemčijo, bil dalj časa zaposlen na Du- 
naju in v Brnu, konec devetdesetih let v Hri- 
barjevi tiskarni v Celju. 1900 je pomagal usta- 
noviti tiskamo v Kamniku Ant. Slatnarju, s ka- 
terim pa se je 1910 razšel. Nato je ustanovil 
lastno tiskarno v Idriji in ji priključil še knji- 
garno. Ko je pod It. slov. tiskarna v Idriji po- 
stala nemogoča, jo je 1925 preselil v Mrb., kjer 
je obenem kupil papirnico s prodajo časopisov. 
Po prihodu Nem. je bil izseljen v Srbijo, tiskar- 
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no pa so združili s Podravsko tiskamo v skupen 
obrat pod imenom Druckerei Sax. Z nacionali- 
zacijo v začetku dec. 1946 je tiskarna prenehala. 
V Kamniku je S. aktivno sodeloval pri tiskanju 
raznih pomembnih knjig, zlasti slov. moderne, 
ki jih je dajal tam iskati Schvventner; razen te- 
ga je bil izdajatelj in odg. ur. Našega lista 
(1905-09) in Kamničana (1905-07). Njegova samo- 
stojna tiskarna se je ukvarjala predvsem s tr- 
govskim tiskom, vendar je tiskala tudi večje 
stvari, med drugim v Idriji Izvest je realke 1911- 
16 in Bevkovega Tatica, v Mrbu Sokolski vestnik 
župe v Mrbu 1926-27 in obsežen cenik železnine 
1939. Posebna svetlotiskarna, ki jo je S. usta- 
novil v Mrbu 1929 v družbi s F. Kolmanom 
(Heliosax & Kolofot), je tiskala predvsem raz- 
glednice. Za Primorsko je posebno važno njegovo 
petnajstletno delovanje v Idriji, bodisi pod Av- 
strijo bodisi pod Italijo. Čeprav so za idrijski 
tisk skrbele tudi druge tiskarne, je zlasti precej 
zanimivega drobnega tiska v letih 1911-25 oskrbel 
S., ki je izdal tudi večje število idrijskih raz- 
glednic; med drugim je 1921 natisnil tudi bro- 
šuro Citati iz Marx-Engelsovega Komunističnega 
manifesta. 

Prim.: SBL III, 210 (Gr.) in tam nav. liter, 
(ta članek je po njem posnet). 

Pšč 

SBOGAR (ŽBOGAR) Janez Marija, teološki pisec, 
r. v zač. maja 1654 v Solkanu pri Gor., u. ver- 
jetno 1701 v Pragi (SBL) ali 1711 na Dunaju (Mo- 
relli). Odraščal je na Westfalskem. Na Dunaju je 
stopil v red barnabitov, opravil noviciat in 1681 
slovesne zaobljube. Posvečen je bil 13. mar. 1683. 
Po 1690 je postal predstojnik redovnih hiš na 
Dunaju (dvakrat) in v Pragi (1696). Napisal je 
obsežno delo Thcologia radicalis, in quia fun- 
damentaliter Veritas propugnatur (izd. pni Ja- 
nezu Mattisu v Pragi 1698, 17082, 17253), v kate- 
rem je »v 162 traktatih temeljito presodil mo- 
ralnoteološke teze, obsojene od Aleksandra VII., 
Inocencija XI. in Aleksandra VIII.« (SBL). Iz Pra- 
ge je bil poslan v redovno hišo sv. Mihaela na 
Dunaju in tam naj bi bil tudi umrl (Morelli). 

Prim.: Morelli, III, 395; Manzano, Cenni, 187; 
Hurter, Nomenclator litorarius IV, 620; J. Bra- 
tina, VBV XVIII (1915), 161-71 (z lit.); SBL III, 
210. 

V-č 

SBRIZAJ Ivan, inženir - hidrotehnik, r. 27. dec. 
1866 v Senožečah, u. 12. febr. 1946 v Lj. Oče 
Jakob, trgovec, mati Frančiška Puppis. Po osn. 

š. doma je končal lj. realko (1887) in diplomiral 
na dunajski tehniki. Se kot višježolec se je za- 
poslil pri zasebnem pariškem podjetju A. Hallicr, 
Lctellier Frères & Dietz-Monnin, sodeloval pri 
trasiranju plovnega kanala Donava-Odra (1892) 
in postal isto leto asistent na stolici za niž. 
geodezijo na Tchn. visoki š. na Dunaju. 1894 je 
bil postavljen za inž. pri Velikem županstvu v 
Ljubljanski oblasti. 1898 je stopil v službo pri 
Kranj, dežel, odboru, napredoval do nadsvet- 
nika, 1920 postal generalni inšpektor pri novo 
ustanovljeni inšpekciji vodâ za Sjo, od 1924 do 
upokojitve 1930 pa je bil referent za hidroteh- 
niko pri Velikem županstvu. Glavna S-eva dela 
so projekti velikih skupinskih vodovodov na 
bivšem Kranjskem, sodelovanje pri osuševanju 
Lj. barja, generalni projekt hidrocentrale za Lj. 
in proučevanje, kako odpraviti poplavne vode 
s kraških polj. S teh področij je prispeval 
strok, članke v Wochenschr. f. d. öffentlichen 
Baudienst, Tehnični list, Zft f. Moorkultur u. 
Torfverwertung in Narodnogospodarski vestnik.. 
V Carnioli 1908 je objavil strok, prispevek Zur 
Karsthydrographie Krains (str. 49-87). V samo- 
založbi je izdal brošure: Lj. barje in njega osu- 
ševanje (1903), iz Notranjca ponatisnjeno preda- 
vanje (št. 2, 6-10, 12, 13, 58, 59, 68, 69, 80, 81, 92, 
95, 102, 103) Kraški svet in kraške vode (1906), 
ki ga je imel 21. jan. 1906 v Cerknici, in Zur 
Entwässerung des Laibacher Moores (1914, pos. 
odtis iz Zft f. Moorkultur u. Torfverwertung). 
Projektiral je šentjakobsko šolo v Lj. in topliško 
v Zagorju ob Savi. S. je dal pobudo za ustano- 
vitev zdajšnjega Vodogradbenega inštituta TVS. 
Aktivno je sodeloval v Glavnem odboru za ob- 
delovanje Lj. barja, SPD, Muzej, društvu za 
Kranjsko (zadnji preds.). 

Prim.: Hugo Uhlif, SBL III, 210. 
Svk. 

SCARLICCHIO (de SCARLICHIO in SKRLIC) 
Rinaldo, tržaški in 10. ljubljanski škof, r. v vo- 
jaški družini v Erlauu na Ogrskem neznano kdaj, 
po Valvasorju in Mainatiju (Croniche... di Trie- 
ste, III, 221) pa je bil dalmatinski Skrlić iz plem. 
družine, u. 17. dec. 1640 v Lj. šolal se je pri je- 
zuitih v Gradcu in zgodaj dobil proštijo v Pa- 
zinu, od tam so ga poklicali v Gradec za štu- 
dijskega prefekta na dvor, kjer je bil osebni 
vzgojitelj bodočih cesarjev Ferdinanda II. in III. 
Ziveze z dvorom so mu odprle pot v cerkveno 
kariero. Ko je bila avg. 1620 izpraznjena tržaška 
škofija, je cesar Ferdinand II. imenoval S. na 



SCHAFFENRATH 310 

to mesto in papež Pavel V. je še isto loto preko 
nuncija 10. okt. predlaganega potrdil za trž. ško- 
fa, kar je konzistorij 5. jul. 1621 še potrdil. Po- 
svećenje je opravil Ij. škof T. Hren 14. avg. 
1622. S. je bil cesarski namestnik in je večkrat 
bival v Gradcu, a ni nikdar zanemarjal svoje 
škofije. Večkrat je kot pooblaščeni delegat obi- 
skal tiste dele oglej, patriarhata, ki je bil pod 
Avstrijo, kar ni bilo pogodu beneški oblasti, 
niti patriarhu samomu. S. si je prizadeval, da 
bi polatinil in poenotil vso duhovščino svoje 
škofije, katere tretjina je rabila v liturgiji gla- 
golico (prilagojeni slavet). Ker ni maral posve- 
čevati glagolskih kandidatov, se je zameril rim- 
ski Propagandi. Za S. so našli in overovili v 
cerkvi sv. Justa v Trstu relikvije trž. mučenca 
sv. Justa, ki so bile pod glavnim oltarjem. Je- 
zuitom je v Trstu poklonil posesti v mestnem 
predelu Ronco, ki so jih po obnovi reda dobili 
spet v posest in tam je zdaj njihova današnja 
rezidenca s cerkvijo Srca Jezusovega. 1629 je S. 
poravnal spor med jezuiti in frančiškani glede 
posesti obč. cerkev sv. Roka in jo prisodil ka- 
nonikom stolne cerkve, obnovil obred pokaditve 
mestnih prodstavnikov, zunaj cerkve pa je ob- 
činski glasnik razglašal odločitve občinskih oče- 
tov. Zavzet za kat. obnovo je 1626 naselil v 
Grijanu minorité in 10. okt. 1627 blagoslovil 
vogelni kamen za cerkev sv. Marije Velike ali 
jezuitske. S. je bil zelo izobražen, ni pa mogel 
izgovarjati soglasnika »r« in tako se je, ko je 
imel pred cesarjem daljši nagovor, izognil vsem 
besedam, ki imajo ta soglasnik. Za S. so morale 
na cesarjev ukaz zapustiti deželo žene in otroci 
protestantov, če niso prestopili nazaj v katol. 
vero. Na pročelju stolnice sv. Justa v Trstu so 
mu 1862 postavili bronasto doprsje. Trž. škofijo 
je vodil do 1630, ko je bil premeščen za lj. 
škofa. Tam je uvedel slov. pridige, objavil prvi 
ohranjeni pastirski list v slov. in za njim še 
druge. Prizadeval si je za disciplino v duhu tri- 
dentinskega cerkv. zbora. Kmalu po prihodu v 
Lj. je opravil splošno vizitacijo škofije. »Natanč- 
ni zapisniki o tej vizitaciji so prvi izčrpni vir 
za umetnostno zgod. lj. škofije; podrobno na- 
vajajo za vse cerkve, tudi podružnice, skupno 
447 stavb, notranji inventar, obenem pa še, kaj 
naj prizidajo; S. je dosledno uvajal barok« (SBL 
III, 211). Znal je slov. in pospeševal rabo slov. 
V Sji je dal zatočišče iz Bosne pregnanim fran- 
čiškanom, ki jim je v Nazarjih pri Mozirju po- 
klonil svojo posest s kapelo, kjer so zgradili 

samostan. Proti koncu življenja je ohromel in 
sta mu pomagala brat Jurij, kanonik, in pomož. 
škof Mihael Kumcr pi. Chumberg (od 1637). V 
mladosti je zlagal lat. pesmi. Njegov kip je bil 
na stopnišču lj. škof. dvorca. 

Prim.: SBL III, 211 in tam nav. liter.; Silvio 
Rutteri, Trieste - spunti del suo passato, Trst 
1950; Isti, Trieste - storia ed arte tra le vie e 
piazze, Trst 1981. 

Sah 

SCHAFFENRATH Alojzij, inženir in slikar, r. 10. 
jul. 1794 v Lj. pozlatarju Tobiji, u. 14. sept. 1836 
v Postojni. Sprva je bil asistent pri stavb., cest- 
nem in navigacijskem ravnateljstvu v Lj., od 
1825 do smrti pa okrožni inž. pri okrož. glavar- 
stvu v Postojni, kjer se mu je zbudilo zanima- 
nje za kraške jame. Posebno zavzeto se je lotil 
turistične ureditve Postojnske jame. Njegovi so 
vsi načrti za pota po jami, načrt za most čez 
Pivko, za stopnice in za vhodna vrata, s čimer 
je uresničeval ideje Josipa Jeršinoviča pl. Lö- 
wengreifa (PSBL I, 589-90), ko je 1823 kot član 
Jamske komisije postal njegov naslednik. Pod 
njegovim vodstvom so širili ozka grla v jami, 
prebijali naravne pregrade, uredili 1829 turistično 
pot do vrha Kalvarije, sedanje Velike gore, ter 
1832 raziskali najdeni Pisani rov ter ga zavaro- 
vali z masivnimi vhodnimi vrati. V Postojni je 
spisal 1829 Wegweiser für den Wanderer in der 
Adelsbergar Grotte. Knjiga je bila brez slik, v 
uvodu pa je naznanil, da je napravil več odlič- 
nih posnetkov jame in da jih namerava 12 iz- 
dati kot bakroreze v akvatinti. Zatem je 1830 
izdal s Hohenwartovim besedilom Wegweiser 
für die Wanderer in der berühmten Adetsberger 
und Kronprinz Ferdinands-Grotte bey Adelsberg 
in Krain (Wien 1830), ki je izšel z malenkostni- 
mi spremembami v Lj. 1832 in 1837. Kot vodni- 
ka, ki naj pouči obiskovalca Postojnske jame, 
je izdal Beschreibung der berühmten Grotte bei 
Adelsberg, ki je izšel v Lj. 1834, v it. pa pod na- 
slovom Descrizione della famosa grotta presso 
Adelsberg nella Corniola, Udine 1937. - S. je na 
pobudo okrož. glavarstva v Postojni po dvelet- 
nem študiju na terenu izdelal načrt za regula- 
cijo voda, ki se stekajo v Cerkniško jezero; hra- 
ni ga Arhiv SRS v Lj. To je prvi poskus osu- 
šitve Cerkniškega jezera. V ta namen je raziskal 
in niveliral Cerkniško polje z vsemi požiralniki 
in depresijami ter obrobno hribovje. Po nje- 
govih podatkih meri Cerkniško jezero 2115,63 ha, 
ki se skoraj ujema z njegovo poplavno površi- 
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no. Vsi požiralniki, izvirki in potoki so pravilno 
vrisani. Predlagal je, da bi v razdobju več let 
napravili naslednja dela: najprej čiščenje in raz- 
širitev zasutih ponorov, zatem presek glavnih 
potokov, da se pridobi večji padec, odcep stran- 
skih kanalov dn nazadnje odcep kanala od nove 
struge ob vznožju Javornika, mimo ponorov 
Nart, Kamenja in Svinjske jame. Načrta niso 
odobrili, inž. Rag. Vicentini ga je 1875 razglasil 
za neutemeljenega in predložil svojega. S tem je 
dal pobudo, da so začeli domačini po lastni 
iniciativi čistiti ponore in pregledovati jame. 

Prim.: I. Rakovec, S.A., SBL III, 211-12 in 
tam nav. liter.; F. Habe, Vodniška literatura 
Postojnske jame. Naše jame X/1968, 15-28. 

Svk. 

SCHARF Luka, rezbar, glej ŠARF Luka. 

SCHART Viktor, strojni inž., prof., kult. delavec, 
r. 10. dec. 1913 v Lj., živi v Nabrežini pri Trstu. 
Oče Blaž, hišni upravitelj, mati Antonija Bukov- 
nik. Po gimn. v Lj. je 5. jul. 1941 diplomiral na 
Tehn. fak U v Zgbu. Kot študent je veliko de- 
loval v katol. dij. organizacijah, zlasti v Slov. 
dij. zvezi (SDZ), preko katere so bili slov. dij. 
povezani s svet. organizacijo katol. izobražencev 
Pax Romana in Slavia Catholica, ki je združe- 
vala Slov., Hrv., Cehe, Slovake, Poljake in Ukra- 
jince. V Zgbu je bil več semestrov preds. Slov. 
katol. akad. društva Zagrebška Danica. - Prvo 
službo je nastopil 1941 kot prof. fizike na Tehn. 
sred. š. v Lj. Ko so šolo zasedli vojaki, je bil 
dodeljen kot tajn. Socialni pomoči, ki je skr- 
bela za številne begunce, ki so se zbirali v Lj. 
V maju 1945 je odšel v It. in najprej poučeval 
na begunski gimn. v Monigu pri Trevisu, okt. 
1945 pa je prišel v Trst. Poučeval je mat. in fiz. 
na Trg. akad. (zdaj DTTZ Ž. Zois), potem na 
Znanst. liceju Fr. Prešeren in učiteljišču A. M. 
Slomšek. Pomagal je ravn. R. Perhavcu (PSBL 
II, 616) pri ponatisu Geometrije za nitje strok, 
šole in tečaje (Trst 1959). Sam je napisal Fiziko 
za višje sred. šole, I. del (Mehanika, Nauk o 
toploti) (Trst 1949), II. del (Nauk o valovanju. 
Akustika, Nauk o elektriki, Optika) (Trst 1956). 
Zbral in uredil je fiz. zbirko na Liceju Fr. Pre- 
šeren. - Ker ni imel it. državljanstva, je odšel 
1956 v Afriko, kjer je bil zaposlen kot šef inž. 
najprej v rudniku boksita v bivši franc. Gvineji, 
nato v rudniku železne rude v Tuniziji, končno 
v Maroku kot inženir šef obrata za predelavo 
mangana v okolici mesta Casablanca. 1970 je od- 
šel v Franc, in bil zaposlen v obratu za prido- 

bivanje in drobljenje peska v Nancyju, kjer je 
ostal do upokojitve 1973. 

Prim.: Osebni podatki; arh. DTTZ 2. Zois Trst; 
IzvTrst 1948-56. jem. 

SCHAUER Alojz, šolnik in pisatelj, r. 21. jun. 
1738 v Gor., u. 11. jul. 1798 tam. Gimn. obiskoval 
v Gor. (1748-53), filoz. v Gor. in Gradcu (1753-56), 
v jezuitski red vstopil 17. okt. 1756 na Dunaju 
in po opravljenem noviciatu nadaljeval študij 
filoz. na dunajski U in dosegel doktorat filoz. 
Nato je bil prof. gramatike in poetike v Gradcu. 
Teologijo je študiral v Gradcu (1764-67) in po 
ordinaciji teološki študij še dopolnil na U na 
Dunaju in dosegel bakalavreat teol. Potem je bil 
eno leto v Judenburgu (1768), nakar je postal 
prof. it. in prefekt Theresianuma na Dunaju. To 
službo je obdržal tudi po razpustitvi jezuitske- 
ga reda vse do 1782. Potem je nekaj časa bival 
v Gor., bil prefekt gimn. v Lj. (1784-86) in vzgo- 
jitelj ter domači učitelj otrokom kneza Cassi- 
Farao v Trstu (1788-93). Zadnje dneve je preži- 
vel v Gor. Njegova dela so: Gebetbuch (Wien 
1772, 1777); Italienische Sprachlehre zum Gebrau- 
che der edeligen Jugend (Wien 1772, 1776, 1778, 
1786); Betrachtungen Ludwigs de Ponte zum Ge- 
brauche Ihrer k.k. apostolische Majestät (Wien 
1773); Praktische Geometrie zum Gebrauch der 
Jugend... (Wien 1776); Saggio sopra la lingua, 
l'eloquenza e la poesia italiana... (Vienna 1778, 
1785); Chrestomatia italiana (Vienna 1785). Ra- 
zen tega je S. sodeloval tudi pri publikaciji: 
Schauplatz der Natur und Kunst (Wien 1778) in 
pri vrsti različnih prevodov iz nem. v it., npr. I. 
Wurz, Orazione funebre in lode del Bar. Ghe- 
rardo van Swieten (Wien 1773), a v rkp. je za- 
pustil it.-nem. slovar, pripravljen za šolsko rabo. 

Prim.: De Luca, Das Gelehrte Oesterreich, I, 
Wien 1777, 83; F. Sartori, Catalogue librorum in 
Bibliothcca caes. reg. et academic Theresianae 
extantium... IV, Vindobonae 1802-05, 288; J. G. 
Mcusel, Lexikon der vom Jahre 1750 bis 1800 
vorbestorbenen teutschen Schriftsteller, XII, 
Leipzig 1815, 98; Oesterreichische National-Ency- 
klopädie, IV, Wien 1836, 511; A. & A. de Backer, 
Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de 
Jésus, III, Liege 1853-61, 595; J. N. Stoeger, Scrip- 
tures Provinciae Austriacae Socictatis Jesu ab 
ejus origine ad nostra usque tempora, Vicnnae 
1855, 311; M. Pohlin, Bibliothcca Carnioliae... Lj. 
1862, 48; C. Wurzbach, Biographisches Lexikon 
des Kaiserthums Oesterreich, XXIX, Wien 1875, 
125-26; C. Sommcrvogcl, Bibliothèque de la Com- 
pagnie de Jésus. Première partie: Bibliographie, 
VII, Bruxelles-Paris 1896, 720. 

Le. 
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SCHER Lucia, roj. PUGLIESE, učiteljica, časni- 
•••••, pis. dramskih besedil, prevajalka, r. 15. 
jun. 1919 v Kopru, živi v Izoli. Oče Giuseppe, 
delavec, mati Lucia Delise, gospodinja. Po vojni 
je končala klas. licej v Kopru in maturirala 
1958. Istega leta je na Pedag. zavodu na Reki 
opravila učit. strok, izpit. Deset let je poučevala 
na it. osn. š. v Izoli. 1961 je prevzela mesto 
časnikarke za kulturo pri Radiu Koper, 1973 pa 
se je zaposlila v Studiu koprske televizije, kjer 
je delala do upokojitve (1980). - Napisala je šte- 
vilne radijske igre. Nekatere so predvajali tudi 
v tujini. Uredila je več televizij, oddaj za otroke. 
Napisala in objavila je več gledal, del, ki so bila 
vsa uprizorjena v njeni režiji. Tri izmed teh so 
bila nagrajena na natečaju za umetnost in kul- 
turo »Istria nobilissima«, in sicer Le mille gru 
di Sadako (1971 - prosto prirejeno po K. Brück- 
nerju); E la colomba... varda (1975 - prvo gledal, 
delo o ljudskih običajih v Izoli) ter E alora, sto 
picio? (1983). Med pomembnejša objavljena dela 
sodijo še: enodejanka Se suoni quattro volte, ti 
apro (1969); glasbena komedija II dettato si ri- 
bella (1971); povest 11 castello (1971) ter gledališka 
pridedba Pel di carota (1969). Napisala je tudi 
več pesmi in povesti. Mnoga besedila njenih 
otroških pesmi je uglasbila hčerka Amina Du- 
dine. - Posveča se tudi prevajanju, predvsem iz 
slov. v it. Med najpomembnejšimi prevodi je 
roman Marjana Marinca Strah ima velike oči. 
V njenem prevodu (La paura ha gli occhi gran- 
di) je delo izšlo pri založbi La Scuola v Bresci 
(1972). Iz srbohrv. je prevedla enodejanko Anal- 
fabet (L'analfabeta) in Sumljivo lice (Una faccia 
sospetta) Branislava Nušića. Obe deli je prevedla 
v istrsko-beneško narečje. Za uspešno delo in 
aktivnost na različnih področjih je prejela več 
nagrad in priznanj: Posebno nagrado za poe- 
zijo (Premio speciale per la poesia) na natečaju 
»Poesie in piazza« v Miljah (1972), priznanje 
RTV Lj. ter priznanje TV Koper-Capodistria za 
prispevek pri razvoju jsl. televiz. programov ter 
(1987) priznanje »Tone Tomšič«, ki ji ga je po- 
dolila zveza časnikarjev Jsle za dolgoletno uspež- 
no delo v časnikarstvu. 

Prim.: Panorama (Rijeka-Fiume) 1981, št. 17, 
16-17 s si.; PrimN 1987, št. 40; osebni podatki; 
SLNP 267 (zgrešena roj. letnica 1939). 

ViK 
SCHIAVONE da (del) Carso Ivan, slikar, r. okr. 
1520 na Taboru na Krasu, u. neznano kdaj in 
kje. živel in delal je v teku 16. stol. v Rimu. 

Bil je učenec Benedetta Carpacela in zelo cenjen 
kot »maestro di grotesche«. Papež Pij IV. mu je 
podelil naslov »cavaliere». Med 1560-61 je poslikal 
tretjo dvorano palače Belvedere v Rimu, ki jo 
je po papeževem naročilu opremil Taddeo Zuc- 
chero. 

Prim.: G. Vasari, Vite de' pittori... VI, Firenze 
1792, 109; P. Zani, Enciclopedia metodica critico- 
ragionata delle belle arti, VI, Panna 1820, 45; 
Kukuljević, 403-04; Isti, Leben südslavischer 
Künstler, V, Zgb 1868, 37-38; Stele, Umetnost 
1960, 65; K. Prijatelj, ELU, IV, 177-78. Lc 

SCHIFFER Anton, zvonar, r. 28. jan. 1754 v Ko- 
pru, u. 4. jan. 1834 v Zgbu. O njegovem šolanju 
ni podatkov. Zvonarske obrti se je baje učil v 
Lj., morda še pri Zahariji in Baltazarju Schnei- 
den u v delavnicah znane zvonarske rodbine Sa- 
massa. Kaže, da je nekaj časa delal tudi v Stein- 
mctzovi zvonarni v Celju. Ohranjena je pogodba 
z dne 1. jan. 1784 z I. J. Stcinmetzom, s katero 
je ustanovil zvonarno v Zgbu kot nekako podruž- 
nico celjske zvonarne. S takim nesamostojnim 
podjetjem ni bil zadovoljen. Zato je 1787 razve- 
ljavil sklenjeno pogodbo in izplačal Ivanu Ju- 
riju Steinmetzu opremo, orodje in material z 
denarjem, ki mu ga je posodil prijatelj zgb. 
zlatar Ferd. Eberhard. Čeprav je v začetku svo- 
jega poslovanja nabiral stare zvonove na Stein- 
metzov račun, je vendar iz njih ulite zvonove 
signiral z lastnim imenom, in sicer v dokaj 
nedosledni ortografiji: Schiffer, Shiffer, Siffrer. 
Sifrer, Schifferer, Schiffrer. Na svojih zvonovih 
ni maral ornamentike in ni ljubil dolgih napi- 
sov, kar je značilno za njegovo petdesetletno 
delo v Zgbu. Njegova zvonarna je hitro zaslo- 
vela po kvalitetnosti dela, zlasti pa po čistem 
zvoku in lepi ubranosti harmonije pri njem 
ulitih zvonov. Zgb. Kaptol ga je počastil z na- 
slovom »venerabilis Capituli zagrabiensis fusor 
campanarum«, a njegovo mojstrsko delo je zna- 
ni »cinkuš«, priljubljeni mali zvon zgb. stolni- 
ce. V petdesetih letih dela je ulil ogromno šte- 
vilo cerkv. in drugih zvonov, od katerih jih po- 
znajo strok. 400. Iz njegovega dnevnika, ki se je 
ohranil, izvemo, da je v razdobju 1796-1820 na- 
pravil 210 zvonov različnih velikosti, prelil jih 
je iz 140 starih zvonov, kar priča o njegovi ve- 
liki aktivnosti in dobrem slovesu. Razen zvonov 
je S. v svoji delavnici delal tudi možnarje, sveč- 
nike, kovane svetilke, kotle, brizgalne. Pri njem 
je delal kot pomočnik Jakob Samassa (1788-1815) 
in je tudi pri njem umrl (1832). S. je smrt do- 
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letela v polnem delu. Ko je postavljal zvon na 
cerkev v Kalniku, mu je spodrsnilo in je podal 
s precej visokega ;:vonika, nakar je od posledic 
nesrečnega padca umrl. Njegov poslovodja Hen- 
rik Degen sc je nekaj let po njegovi smrti po- 
ročil z njegovo vdovo in nadaljeval zvonarsko 
obrt. Od S-jevih zvonov je zlasti omeniti na- 
slednje: Zelina (1785), Manično (1786), Sv. Marija - 
Zgb (1787), Sipak (1787), Začretje (1789), Krapina 
(1793), Sv. Ivan-Zgb (1793), Lukov dol (1794), 
Pravoslavna cerkev-Zgb (1794), Svetice (1795), 
Markuševec (1796), Sv. Marija Zgb (1796), Kra- 
pina (1797), Sv. Ivan-Zgb (Ï199), Vrbovec (1803), 
Frančiškanska cerkev - Zgb (1809), Otok na Dobri 
(1807), Divjake (1809), Stolnica-Zgb (1808, 1812), 
Frančiškanska cerkev - Karlovac (1814), Sv. Kata- 
rina-Zgb (1815), Lukov dol (1817), Lipa (1817), 
Visoko (1817), Zelina (1817), Gospič (1822), Fran- 
čiškanska cerkev - Krapina (1824), Kupčina (1833) 
idr. 

Prim.: I. Kukuljcvič, Vienac zabavi i pouci, 
XII, Zgb 1880, 94-95, 110-11, 121-23, 14243, 158-59, 
171-75; I. K. Tkalčić, Prvostolna crkva zagrebačka 
nekoč i danas, Zgb 1885, 108-10; I. Kukuljevič, 
Nadpisi sredovječni i nonovjeki na crkvah, jav- 
nih i privatnih sgradah itd. u Hrvatskoj i Sla- 
voniji, Zgb 1891, 43 in pass.; J. Bario, Povijest 
župa i crkava zagrebačkih, II. 2upa sv. Ivana 
u Novoj vesi, Zgb 1899, 24; V. Hoffiller, Sveta 
Cecilija, XIII, Zgb 1919, 7-11. 4145, 70-73; F. Bu- 
lic, Sveta Cecilija, XIV, Zgb 1920, 5-8, 30-32, 70-74, 
97-99; Zagreb III, Zgb 1936, 317-18; K. Dočkal, 
Naša zvona i njihovi lijevaoci. Prilog hrvatskoj 
kampanologiji, Zgb 1942, 24, 105-08. 

Lc. 

SCHIFFRER Carlo, zgodovinar in publicist, r. 
10. apr. 1902 v Trstu, u. 8. febr. 1970 prav tam. 
Oče Emerico, poštni uslužbenec in slikar ama- 
ter, mati Anna Zarnettig. Osn. š. in realko je 
dovršil v Trstu. V Firencah je študiral zgod. in 
bil učenec Gaetana Salveminija. Se preden je 
utegnil pri njem zagovarjati doktorsko tezo o 
začetkih trž. iredentizma, je moral prof. Sal- 
vemini v emigracijo. Studij je končal 1925, di- 
sertacija je izšla v knjigi 1937 kot Le origini 
dell'irredentismo triestino (druga izd. 1979 z uvo- 
dom E. Apiha). S-jeva knjiga je napovedala nov 
val v trž. zgodovinopisju, ki mu je izrazito na- 
cionalistične tone dajal zlasti Attilio Tamaro. S. 
je od 1928 učil na liceju »F. Petrarca« v Trstu, 
od 1946 je bil prof. zgod. Risorgimenta na trž. 
U. Med drugo svet. vojno je deloval v odpor- 
niškem gibanju, najprej kot neodvisen, nato pri 
socialistih; po drugi svet. vojni je bil aktiven 

v it. socialdemokratski stranki, vključil pa se je 
tudi v razmejitveno gibanje v zvezi z mirovnimi 
konferencami. 1946 je bil v Parizu kot izvedenec 
pri it. vladni delegaciji. Iz toga časa sta dve 
pomembni S-jevi izdaji: Sguardo storico sui rap- 
porti fra italiani e slavi nella Venezia Giulia 
(Trieste 1946), tudi v angl. Historie Glance at 
the Relations between Italians and Slaves in Ve- 
nezia Giulia (Trieste 1946), in La Venezia Giulia. 
Saggio di una carta dei limiti nazionali italo- 
jugoslavi (Roma 1946); frane, izdaja je izšla kot: 
Atour de Trieste (Paris 1946). Fran Zwitter je 
obe deli ocenil kot: »Mnoge nevzdržne teze, ven- 
dar poskuša biti avtor bolj objektiven kakor 
drugi it. avtorji in delo vsebuje zanimive teze 
in pomembna dogajanja.« V času STO je imel 
več važnih javnih funkcij, nato je delal tudi 
pri Generalnem komisariatu it. vlade v Trstu. 
Pomembno vlogo je odigral tudi v kult. življe- 
nju Trsta, bil ustanovitelj Circolo della cultura 
e delle arti, sodeloval pri Inštitutu za zgod. od- 
porništva v Trstu in pri reviji Trieste. V reviji 
je objavil članke o sodobnih polit, dn gosp. pro- 
blemih Trsta, pisal pa je o novejši zgod. Trsta 
in sosednjih dežel. Kot zgod. je nadaljeval po 
poti, ki jo je zastavil s prvo knjigo, ko se je 
vendar želel približati tudi problemom Slov. in 
Hrv. in jih razumeti. V svojih publicističnih 
prispevkih največ za revijo Trieste je nekajkrat 
razpravljal o manjšinski tematiki (Slov. v It, 
It. v Jsli). S. je nekatere svoje objave združil 
v knjigo La Venezia Giulia nell'età del Risorgi- 
mento (Udine 1965). Razprave o zgod. Trsta v 
drugi pol. 19. in zlasti v 20. stol. je objavljal v 
zbornikih in revijah. Kot dosleden antifašist je 
bil tarča napadov it. desnice (1963 so napadli 
njegovo stanovanje v Trstu), do Slov. pa je ohra- 
njal prijateljsko naklonjenost. Velik odmev so 
imele tudi S-jeve geografske razprave, npr.: Po- 
polamento urbano e popolamento rurale in Istria 
(Rivista di geografia italiana 1950); J centri slavi 
degli altopiani carsici triestini e la loro evolu- 
zione ad opera degli italiani (Bollettino di So- 
cietà geografica italiana 1953). 

Prim.: SBL III, 218; Trieste 89/1970, 21; 95/ 
1974, 14-15; PDk 10. febr. 1970; Delo 7. mar. 1970; 
ZC 1/1947, 187-92; 2-3/194849, 283, 310-11; Razprave 
in gradivo. Inštitut za narodnostna vprašanja v 
Lj. 4-5/1966, 315-68. B.Mar. 

SCHLEGL (SCHLEGEL) Avgust, slikar in javni 
delavec, r. 24. avg. 1856 v Sturjah, u. 7. maja 
1908 prav tam. Oče Filip, železarski mojster in 
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industrialec, mati Marijana Fabiani iz Kobdilja. 
S. je potomec protestantske plemiške družine, 
ki se je v prvi pol. 17. stol. med tridesetletno 
vojno naselila na Fužinah nad Ajdovščino. Na 
tem kraju se je kmalu razvilo železarstvo, saj 
že Valvasor omenja kovačnico in livarno. 1868 
so fužine prešle v roke bratov Samengo iz Trsta, 
1878 pa jih je kupil Henrik Ricter, trž. trgovec 
in tovarnar v Palih. S. je obiskoval š. doma in 
v Gor., slikarstvo je študiral v Benetkah in Fi- 
rencah, nato se je izpopolnjeval v Rimu. Po vr- 
nitvi domov je prevzel očetovo gospodarstvo, 
zaposlen je bil kot obč. tajn. v Ajdovščini, v 
Šturjah pa je bil trikrat izvoljen za župana. 
Opravljal je tudi tajn. posle pri Hranilnici in 
posojilnici ter okrajni bolniški blagajni v Aj- 
dovščini. Bil je ustanovitelj podružnice SPD in 
njen prvi načelnik. Obvladal je angl., franc, it., 
španšč. in več slovan. jezikov. Gojil je prijateljske 
stike z Milanom Klemenčičem (PSBL II, 63-64), 
s katerim sta skupaj odhajala v ajdovsko oko- 
lico in tam iskala primernih slik. motivov. Priča 
tega prijateljstva je npr. K-eva slika, nastala 
15. okt. 1905, na kateri je upodobil S., kako stoje 
slika ob poti proti Gorenjam. Ta krajinski mo- 
tiv je istočasno naslikal tudi S., vendar ga ni 
dokončal. 1905 je S. upodobil pokrajino s Kovka 
nad Sturjami in jo poklonil prijatelji K. KIc- 
menčič je S. naslikal tudi na mrtvaškem odru 
(vse omenjene slike hrani GorMuz). S. je 1882 
eno od svojih del razst. v Paternollijevi knjigar- 
ni v Gor., 19. jan. 1883 pa je Soča objavila, da 
je naslikal podobo sv. Jakoba apostola za c. v 
Dolenji Trobuši. Isti časnik je 11. sept. 1885 spo- 
ročil, da je po naročilu društva Slovenski jez 
za ž. c. v Biljani izdelal sliko sv. Cirila in Me- 
toda. Za ž. c. v šturjah je naslikal Rožnovcnsko 
Marijo, več podob tudi za p. c. sv. Antona Pa- 
dovanskega na Fužinah, c. v Budanjah pa je 
okrasil s freskami. Ukvarjal se je tudi s por- 
treti, ki so v zasebni lasti na Vipavskem. - S-ova 
slik. dela razodevajo ustvarjalca, ki ostaja v 
okvirih realizma in tradicije, v podobah nabožne 
vsebine pa je blizu likovni kulturi, ki so jo širili 
slik. nazarenske smeri. S. je bil javni delavec 
oz. umetnik širokega obzorja in mnogih zani- 
manj, kakršni so dajali pečat zlasti polpretekle- 
mu obdobju naše zgod. 

Prim.: Arhiv ž. c. v Šturjah (Ajdovščina); do- 
kumentacija GorMuz in ZVNKD Gor., Nova Gor.; 
spominski zapis Edmunda Cibeja iz Slokarjev 
pri Ajdovščini z dne 8. jul. 1951 in Vena Bau- 

čerja iz Lokavca z dne 11. jul. 1951 (zapuščina 
Edmunda čibeja, Lokavec); pogovor z Danilom 
Lokarjcm dne 5. jul. 1976; LZ 1. sept. 1882, št. 9, 
572; Soča 6. okt. 1882; 19. jan. 1883; 11. sept. 1885; 
9. maja 1908; S 9. maja 1908; E 9. jan. 1927; Ga- 
bršček II, 264; Istra 1935, št. 50-52, 8; Veno Pilon, 
Na robu, Lj. 1965, 47; KL Sje I, 19, 20, 197; SBL 
III, 221; Sreč 1972, št. 35-36, 63; Slikar in lutkar 
Milan Klemenčič 1875-1957, Nova Gor. 1976, pas- 
sim; GorLtk 1976, št. 3, 199-200, 202; PSBL II, 64. 

M. V. 

SCHMIDL Adolf, speleolog, r. 18. maja 1802 v 
Kinžvartu na Češkem, u. 20. nov. 1863 v Pešti. Po 
gimn. ter študiju filoz. in prava na Dunaju je 
bil od 1848 do 1857 urednik pri dunajski Akad. 
znanosti in zatem do smrti prof. geografije na 
politehniki v Pešti. Verjetno je na pobudo pro- 
jektantov južne železnice na Krasu v Sji dunaj- 
ska Akad. poverila S. raziskovanje slov. kraških 
jam. Pri tem so mu pomagali idrij. rudarji, ru- 
darski praktikant Ivan Rudolf pa je jame pre- 
meril in izdelal njihove načrte. Tako je v letih 
1850 do 1854 in morda tudi še nekaj let pozneje 
sistematično pregledal jame okoli Loža, Planine 
in Postojne, začetni del podzemeljske Pivke v 
Postojnski jami, Črno in Pivko jamo do sifona, 
oba rokava podzemeljske reke v Planinski ja- 
mi, požiralnike Unca, brezna okoli Planine in 
blizu nje pri Kališah, Veliki naravni most v 
Rakovi dolini, okolico Cerkniškega jezera, Pred- 
iamo, kjer je ugotovil šest podzemeljskih etaž, 
jamo Vilenico pri Lokvah. Da bi Trstu preskrbel 
pitno vodo, pa je s pomagači po naročilu dunaj. 
Ministr. za trgovino, obrt in javna dela pregle- 
dal in 1851 prodrl v sprednji del Škocjanskih 
jam pri Divači, skozi katere teče podzemeljska 
Reka. Da bi zbudil zanimanje za Kras, je izdelal 
načrt za melioracijo Planinskega polja ter pred- 
lagal zgraditev kanalov proti povodnjim do po- 
norov. Po Schmidlu se imenuje del Škocjanske 
jame. Napisal je več člankov o jamah. 

Prim.: I. Rakovec, S. A. A., SBL III, 224-25 in 
tam nav. liter., zlasti: J. B„ Postojna in sloveča 
Postojnska jama na Kranjskem (Postojna 1888, 
32, 33); S. Rutar, PV 1900, 43, 44; G. A. Perco, 
Die Adelsberger Grotte in Wort und Bild (Po- 
stumia 1929); R. Savnik, Iz zgod. Postojnske jame, 
Kron VIII/1960, 100-02. Urcd 

SCHMIDT Ferdinand Jožef, prirodoslovce, r. 20. 
febr. 1791 v Sopronju na Madžarskem tovarnar- 
ju in trgovcu, u. 16. febr. 1878 v Lj., kjer je ohra- 
njen njegov nagrobnik na Navju. Trgoval je v 
različnih mestih v Avstriji in se 1819 stalno na- 
selil v Lj., kjer je odprl svojo trgovino s špece- 
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rijo, barvili in semeni. Zaslovel je kot zbiralec 
in proučevalec jamskih hroščev, ki jih je de- 
loma sam opisal, nekatere pa pošiljal v določitev 
in obdelavo raznim strokovnjakom v Evropi. 
Prvega jamskega hrošča, ki ga je našel jamski 
vodnik Luka Ceč v Postojnski jami, je imenoval 
Leptodirus Hohenvvarti Schmidt in mu dal tudi 
slov. ime drobnovratnik. Poslej je nabiral in 
proučeval jamske hrošče, ki jih je našel ob 
spremstvu speleologa Adolfa Schmidla (gl. Cl.) 
v naših kraških jamah v predelu, kjer naj bi 
potekala žel. proga iz Lj. proti Trstu in Reki. 
Hkrati je v jamah meril hitrost rasti kapnikov, 
posvečal pa se je tudi fenomenu človeških ribic. 
Ker je opozarjal tuje prirodoslovce na bogastvo 
jamskega živalstva na Slov., jih je navduševal 
za naš Kras. Le-ti so nekatere najdene živalske 
vrste v podzemlju poimenovali po njem. Hkrati 
je za prirodoslovje navdušil Franca Erjavca 
(PSBL I, 333-36) in Ivana Tuška. Pisatelj Erja- 
vec ga je upodobil v črtici Iz življenja Schnack- 
schnepperleina, pesnik France Prešeren, s kate- 
rim je prijateljsko občeval, pa mu je posvetil 
epigram. Večji del njegove entomološke zbirke 
hrani Prirodoslovni muzej v Lj., njegovo knjiž- 
nico pa deloma Slov. šolski muzej. Bil je osebno 
znan z mnogimi slavnimi prirodoslovci ter član 
okr. 500 naravoslovnih ustanov in društev v Ev- 
ropi. 

Prim.: SBL III, 225-27, kjer je navedena ob- 
sežna liter. 

Svk. 

SCHOLLMAY(E)R Kornelija, roj. COSTA, pia- 
nistka, kulturna delavka, r. 15. sept. 1834 v Gor. 
po SBL, vendar v arh. matičnega urada občine 
Gor, tega podatka ni zaslediti; u. 8. mar. 1913 
v Lj. Oče Henrik Costa, domoznanec (SBL I, 
86), mati Jožefa Poli. O njenem šolanju nimamo 
podatkov. Jan. 1860 se je poročila s kmet. stro- 
kovnjakom Francem Schollmayerjcm (SBL III, 
235), 1880 odšla z njim v Romunijo, kjer je osta- 
la do moževe smrti 1891, nato se vrnila v Lj. 
V letih 1868-80 se je S-jeva aktivno udeleževala 
vsega javnega življenja v Lj. Učila je brezplačno 
klavir, petje in deklamiranje. Tudi sama je 
uspešno nastopala na raznih čitalniških prire- 
ditvah, 1873 na Vodnikovi proslavi, 1874 na Pre- 
šernovi proslavi. Časopisna poročila ji priznava- 
jo pesniški in govorniški dar. 

Prim.: Arh. matičnega urada obč. Gor.; SBL 
III, 235-36 z izčrpnejšimi podatki o lj. obdobju 
delovanje S-jevc. Ccšč. 

SCHROTT Konstantin, zdravnik, r. 26. febr. 1811 
v Novem mestu, u. 11. maja 1866 v Trstu. Oče 
Caspar Johann, lekarnar, mati Konstancija Wag- 
ner. Gimn. je obiskoval v Novem mestu, kon- 
čal jo je v Lj. Medicino je študiral na Dunaju 
in promoviral 1835 z disertacijo De CMorosi. 
Kot občinski zdravnik je najprej služboval v 
Velikem Lošinju (od 1836 do 1838). Nato je bil 
v Kopru do 1845 občinsiki, bolnišnični in kaznil- 
niški zdravnik, od 1845 do 1851 pa okrožni istr- 
ski zdravnik. Od 1851 do 1854 je bil okrožni 
zdravstveni svetnik Istre. Nato je delal v Pa- 
zinu do 1861 kot okrož. zdravnik. Provizorični 
zdravstveni svetnik za Kranjsko je postal 1861, 
leto kasneje pa je zasedel enako mesto v Trstu, 
kjer je ostal do smrti. Bil je preds. Zdravni- 
škega bralnega društva v Lj., ki je bilo ustanov- 
ljeno 28. okt. 1861. Leto kasneje, 22. dec. 1862, 
se je društvo preimenovalo v Društvo zdravni- 
kov na Kranjskem in je bil še vedno njegov 
preds. Po odhodu v Trst je postal častni član 
društva. Večkrat je v društvu predaval. Znani 
sta njegovi predavanji O kontagioznosti kolere 
in O kopanju otrok, ki so bili cepljeni. 

Prim.: SBL III, 245;  ZdrV 1963, 35;  Poročilo 
župn. urada Novo mesto (10. febr. 1987). 

A. Pr. 

SCODNIK Francesco Ignazio, it. general, r. 23. 
jul. 1804 v Kanalu ob Soči, u. v noči od 6.-7. 
nov. 1877 v Milanu. Oče Martin, mati Ana Kvr- 
ncr. Zgodaj je izgubil očeta, zato se je 1815 
preselil k bratu Pietra, ki je bil vojak v Senju. 
Z njegovo pomočjo je obiskoval gimn. in 1821 
stopil kot kadet v avstrijsko-lombardski regi- 
ment »Conte Ceccopicri« v Cremoni; tu je služ- 
boval tudi njegov brat Giuseppe. Tri leta zatem 
je služboval v kadetnici v Budimpešti, tu se je 
1844 poročil. V Cremoni, kjer je bil od jun. 1846, 
mu je umrla mati. Že takrat, kot pravi njegov 
življenjepisec R. M. Cossar, je videl v It. pravo 
domovino (riguardare l'Italia mia vera patria). 
V revoluciji 1848 je zapustil avstrij. vojsko. Za- 
časna vlada v Cremoni mu je dala čin majorja, 
postal je vojaški poveljnik Crémone in nato 
prešel v vojsko začasne lombardske vlade. V 
boju pri Zelo Buon Persico je bil ranjen. Potem 
je služil v piomontski vojski in 1851 šel v pokoj. 
Živel je v Turinu, od tu se je preselil v Pinerolo 
in nato spet v Turin, da so njegovi otroci lahko 
obiskovali šole. Na kraljevem dvoru je učil 
nemščino, potem se je ponovno aktiviral in bil 
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poveljnik vojaške šole v Astiju. Takrat je imel 
čin polkovnika. 1862 je bil preds. vojaškega 
sodišča v Alessandra, nato v Neaplju. 1868 je 
končno stopil v pokoj in ob upokojitvi dosegel 
čin generalnega majorja (maggior generale). Nje- 
govi otroci so delovali v it. javnem življenju. 
Hči Irena je bila soproga državnika M.R. Im- 
brianija, Melania je javno nastopala v duhu ire- 
dentizma (npr. govor v Trstu sept. 1924), sin 
Enrico je bil podpreds. društva Dante Alighieri. 
Po S. so poimenovali po prvi svet. vojni kon- 
vikt v Tolminu, v Kanalu pa so mu v tistem 
času odkrili spomenik, ki je bil med drugo svet. 
vojno odstranjen (še danes leži v koritu Soče). 

Prim.: R. M. Cossar, II generale Francesco 
Scodnik, Udine 1936; dekanijski arhiv, Kanal; 
Enclt 31, 190. B.Mar. 

SCOPOLI Giovanni Antonio, zdravnik in naravo- 
slovec, posebej dejaven v botaniki, zoologiji - 
zlasti entomologiji, mineralogiji s kristalografijo, 
metalurgiji, kemiji itn., za začetki od Valva- 
sorja do Popovića pionir naravoslovnega razi- 
skovanja na Slovenskem, r. 3. ali 13. jun. 1723 v 
mestecu Cavalcse na Juž. Tirolskem, u. 8. maja 
1788 v Paviji. Oče Franc Anton, pravnik in urad- 
nik trientskega škofa. Osn. š. v roj. kraju, gimn. 
v Trientu in Hallu, stud. medic, v Innsbrucku, 
promoviral 1743, deloval kot zdravnik v Cava- 
lese, Trientu, Benetkah. 1749 se je poročil s plem- 
kinjo Marijo Miorini iz roj. mesta. Na Staj. se 
je izpopolnil za nostrifikacijo doktorata in jo 
1753 opravil na dunaj. U v 6-urnem zagovoru pred 
vrhovnim izvedencem za šolstvo in posebej štu- 
dij medicine v tedanji Avstriji Gerhardom van 
Svvietenom. Nato je nastopil službo kot prvi 
zdravnik (prej le padarji in kirurgi) pri rudniku 
živega srebra v Idriji, kjer je zdržal v izredno 
težkih razmerah 15 let, od 1754 do 1769. - V Idriji 
je S. skrbel za zdravje 2.000 rudarjev in članov 
njihovih družin, za to je sprejemal skromno pla- 
čo iz nezanesljivega sklada, ni imel primerne 
opreme, lekarno, ki jo je vodil Ernest Freyer, 
je šele sam ustanovil. Rudniški ravn. A. Sartori 
mu ni bil naklonjen, sicer pa so se začele te- 
žave že na poti, ko je v brodolomu izgubil knji- 
ge in opremo (cesarica Marija Terezija mu je 
nakazala 500 gold, odškodnine), pa tudi prvi 
vtisi o Idriji so bili kaj malo spodbudni, ka- 
sneje pa so mu v tem mestu očitali zanemarja- 
nje službe zaradi predajanja znanst. delu, o nje- 
govih knjigah pa so razširjali glas, da so bogo- 

kletne. Umrla sta mu otroka, izgubil je ženo in 
se 1758 drugič poročil, tokrat z Ljubljančanko 
Katarino von Franchenfcldt. Leta 1763 je pre- 
vzel v Idriji še predavanja na kemijsko-meta- 
lurški šoli, kjer je deloval tudi nadarjeni doma- 
či jamomerec Jožef Mrak. Veliko si je obetal 
od prihoda kirurga Baltazarja Hacqueta 1766, 
vendar se moža podobnih strok, in znanst. pro- 
filov nista najbolje ujemala. Tako je S. 1769 
sprejel mesto rudarskega svetnika in predava- 
telja mineralogije ter metalurgije na rudarski 
akad. v slovaški Štiavnici, kjer se je po smrti 
svoje druge žene tretjič poročil. - Novo službeno 
mesto ni izpolnilo S-jevih pričakovanj, potego- 
val se je za naravosl. stolico na dunaj. U, ven- 
dar brezuspešno. 1777 je postal univ. prof. za ke- 
mijo in botaniko na U v Paviji, kjer je preživel 
zadnjih deset let življenja, na pol slep zavoljo 
pretirane uprabe mikroskopa in tičanja v knji- 
kah. - Težave svojega življenja in poklica je 
S. izravnaval z naravoslovnim delovanjem, ra- 
ziskovalno je potoval po slov. krajih in pokra- 
jinah, zlasti po Kranjski in Prim, z Istro, še v 
širših prostorskih razsežnostih pa se je gibal s 
svojo korespondenco, saj si je dopisoval s pre- 
ko sto znamenitimi znanstveniki po Evropi, med 
njimi tudi s slavnim franc, sistematikom Lin- 
néjem. Po njegovem zgledu je začel proučevati 
in razvrščati slov. rastlinstvo in napisal delo 
Flora carniolica, ki je izšlo 1760 na Dunaju, 1772 
pa v izpopolnjeni in ilustrirani izdaji. To je prvo 
knjižno delo o naravi Sje s prvim slov. bota- 
ničnim imenoslovjem, pomembno ne le kot osno- 
va za vsa nadaljnja prizadevanja v tej smeri, 
marveč tudi kot informacija znanst. svetu o slov. 
posebnostih. 1761 je izšla v Benetkah S-jeva knj. 
De Hydrargyra Idriensi (ponatisa sta sledila 1771 
in 1786) o rudarjenju in pridobivanju živega 
srebra, s posebnim poglavjem o poklicnih bo- 
leznih idrij. rudarjev. Entomologia carniolica, 
Dunaj 1763, pa je bilo prvo znanst. delo o slov. 
živalstvu, Linnéja je navdušila prav tako kot 
S-jevo botanično delo. V drugih knjigah in spi- 
sih iz obdobja v Sji je S. pisal tudi o človeški 
ribici, kranjskem čebelarstvu, podzemskem rast- 
linstvu itn. Kasneje je napisal še dela s pod- 
ročja mineralogije, kristalografije, metalurgije 
itn. O pomembnosti S-jevega znanst. dela in 
književnosti priča že njegovo članstvo v 15 ev- 
ropskih znanst. akademijah. Se posebej pa je 
pomemben za razvoj slov. znanst. misli, litera- 
ture in terminologije, pa tudi zaradi populari- 
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zacije slov. posebnosti v tujini, s čimer je po- 
membno dopolnjeval delo slov. sodobnikov raz- 
svetljencev, namenjeno pretežno sonarodnjakom. 

•••.: A. Pirjevec, Slovenski možje, Lj. 1927, 
o S. str. 64-67; P. Grošelj, Prirodoznanska priza- 
devanja med Slovenoi, Zbornik prirodosl. društva 
1, Lj. 1934, 7-22; I. Mohorič, Rudnik živega sre- 
bra v Idriji, Idrija 1960, o S. str. 148-51; Z. Bu- 
fon, SBL III, 256-58; V. Petkovšek, J. A. Scopoli, 
njegovo življenje in dolo v slov. prostoru, Lj. 
1977 - z obširno bibliografijo. 

SAS 
SCUSSA Vincenzo, kanonik, zgodovinar, r. 6. 
jun. 1620 v Trstu, u. 13. sept. 1702 tam. Oče An- 
ton, varuh solin, mate Caterina Francol. Pri je- 
zuitih v Trstu je študiral retoriko in filoz., na 
U v Padovi filoz. in kanonsko pravo, v katerem 
je dosegel bakalavreat. Duhovnik je postal 1645 
in napredoval v kanonika v stolnici sv. Justa in 
generalnega vikarja. S prijateljem karmcličanom 
Irenejem della Croce je postal prvi trž. zgodovi- 
nar. Prijatelju je dal mnogo podatkov o Trstu, 
ko je pisal Historia antica e moderna sacra e 
prolana, della città di Trieste (Venezia 1698), 
malo preden je zgorela občinska palača z vsem 
arhivom. S. je pisal zgod. v obliki srednjeveških 
analov in kronik, poglabljal se je v municipij 
Trsta, ki je bil v cerkv. pogledu odvisen od 
oglejskega patriarhata, čeprav je imel samostoj- 
no škofijo, v polit, od Avstrije, za nasprotnika 
pa štel Benetke. Napisal je Storia cronografia 
di Trieste dalle origini sino all'anno 1695, v 
resnici pa gre za dogodke od vesoljnega poto- 
pa do omenjenega leta, ne vedno kritično pre- 
tehtane. Čeprav je S. zanimal predvsem Trst, 
»njegova mala domovina«, veliko govori o Slova- 
nih v Istri, ki so jo zasedali. Prvič se pojavijo 
v Istri leta 600 skupaj z Langobardi in Avari, 
ki jo porušijo; pozneje prihajajo tudi sami (str. 
42). Slovani so vsaj v prvih časih prikazani kot 
preganjalci kristjanov in »zaničevalci« svetih re- 
likvij, ker so častili »favne, nimfe, demone« 
(1. 633, str. 43), zato je dal papež Janez IV., Dal- 
matince po rodu, prenesti relikvije iz Dalmacije 
in Istre v Rim v baziliko sv. Janeza v Lateranu. 
V letu 871 je znova pustošil Istro slovan. knez 
Irico, dokler ga ni ujel beneški dož Orso in ga 
prisilil, da je vrnil plen (str. 48). Leta 880 je 
papež Janez VIII. dovolil Cirilu in Metodu, apo- 
stoloma v Panoniji in na Moravskem, da sta 
molila brevir in brala sv. mašo v slovanskem 
jeziku (»schiavona lingua«) in tako vpeljala tret- 
ji bogoslužni jezik (po gršč. in lat.). S. pa ne 

omenja sestanka ob Rižani (»Rižanski placitum«) 
804, ki ga je zaukazal Karel Veliki. Na njem so 
Istrani protestirali, da frankovski vojvoda Ivan 
ne spoštuje njihovih pravic nasproti Slovanom, 
da istrski Slovani ne plačujejo desetine cer- 
kvam. - S-ov rkp. je ostal v Diplomatskem arh. 
v Trstu, šele v XIX. stol. ga je izdal Fr. Ca- 
meroni kot Storia cronografia di Trieste dalle 
origini sino all'anno 1695, cogli annali dal 1695 
al 1848 del procuratore civico cav. Pietro dott. 
Kandier, Trieste, Cohen 1863. Cameroni se je 
naslonil na Jenncrjev rkp. in napisal o S. kra- 
tek življenjepis, ki je še vedno veljaven, čeprav 
ga je imenoval msgr. Pietro Tomasin »sbagliata 
da capo a fondo«. Tomasin sam je napisal svo- 
jo biografijo o S. in jo izdal skupaj z nekim 
neizdanim S-ovim delom pod naslovom Bio- 
grafia dello storiografo don Vincenzo Scussa 
canonico scolastico del capitolo cattedrale di S. 
Giusto, Archcografo Triestino, n. s., XV, 1890, 
501-29 ki je izšel tudi v anastatičnem ponatisu 
Cameronijeve izdaje iz 1863 pri Italo Svevo, Trst 
1975. Že prej pa je izšel življenjcpisni Uvod 
(str. IX.-XVI.) Giulia Ccrvanija o S. v Storia 
cronografia di Trieste..., ki je izšla v anasta- 
tica izdaji pri Italo Svevo, Trst 1968. 

Prim.: V članku omenjeni življenjepisi; Sergio 
Cella, Piccola Enciclopedia Giuliana e Dalmata, 
Gor. 1962, 194. 

Pietro Zovatto 
SEDEJ Albin, veterinar, r. 6. sept. 1908 v Idriji, 
u. 13. jan. 1970 v Lj. Oče Franc, mizar, mati 
Katarina Tratnik, gospodinja. Osn. š. in realko 
(1919-26, mat. 1926) je obiskoval v Idriji, študiral 
1927-31 v Bologni na Veter. fak. ter dipl. in prom. 
1931, konec leta pa rv Neaplju opravil drž. uspos. 
izpit. Mar. 1932 je pobegnil iz It. tor postal ve- 
terinar v Šentjurju pri Celju, 1934 odslužil vo- 
jaščino, od 1935 silužboval v zah. Srbiji (Vladi- 
mirovci, Priboj, Titovo Užice), od 1938 v Črnom- 
lju. 1941 so ga It. odgnali v trž. zapore; po ka- 
pitulaciji It. je pobegnil k part, in bil 1944 pri 
Ravnah (Šoštanj) težko ranjen. Konec apr. 1944 
je postal v Črnomlju veter. ref. OO OF za Bolo 
krajino ter uprav, veter, bolnišnice, po 1945 
okrož. veter. Lj.-ok. pri veter. odd. Min. za kme- 
tijstvo, od 1947 dir. Vet. znanstv. zavoda (Vezna- 
vod) LRS in od 1949 načelnik veter. odd. Min. za 
kmetij., potem inšpektor pri Sekretariatu IS za 
kmetij, in gozdar. LRS, od 1959 pa izredni prof. 
za upravno veterinarstvo na veter. odd. Fak. za 
agronomijo, gozdarstvo in veterino. S. je imel 
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več referatov o vlogi Veterin, znanstv. zavoda, 
o nalogah vetor. službe (delovne konference ve- 
terinarjev LRS v Lj. 1948, 1950, 1952) in objavil: 
Potrebno število veterinarjev in planski vpis na 
veter, fakultetah (Zbornik I. kongresa Saveza 
društava veterinara OFLRJ, Zgb 1954, 775-78); Slov. 
veterinarstvo danes in v bodočnosti (s Fr. Bu- 
čarjem, VI. Vrcčkom, ibid., 60-67). Strok, članke 
je pisal v KmG, Naša vas, Bilten Drž. sekreta- 
riata za gosp. LRS in Živinorejec. 

Prim.: SBL III, 258-59 (Krm.) (po njem je po- 
vzet članek); Objave univ. 1957, št. 7, 52-55; Dr. 
Albin Sedej potdesetletnik, LdP 8. sept. 1958. 

Pšč 
SEDEJ Alojz, politik in uradnik, r. 24. jul. 1892 
v Robiču pri Kobaridu, u. 6. mar. 1960 v Sirju 
nad Zidanim Mostom. Oče Ferdinand, carinski 
uradnik, mati Marija Berlot, gospodinja. Osn. š. 
in gimn. v Gor., kjer je matur. 1912. Pravo je 
študiral v Gradcu ter hkrati delal v odvet. pi- 
sarni dr. Dinka Puca. Studija ni dokončal, saj 
je bil v jeseni vpoklican v avstrij. vojsko ter 
poslan na rusko bojišče. 1915 je prišel v rusko 
ujetništvo, 30. apr. 1917 je iz Tare v Sibiriji 
poslal preko Slovenskega naroda »pozdrav na- 
šim bratom ob Soči«. 1918 se je tam oženil ter 
se nato po lastnih podatkih boril kot poveljnik 
oddelka v vrstah Rdeče armade (Harkov, Krc- 
menčug, Poltava) ter delal v ukrajinskem komi- 
sariatu za zunanje zadeve. 1923 se je z družino 
vrnil v Lj. ter se vključil v takrat že ilegalno 
KPJ. Postal je zelo aktiven funkcionar legalne 
Neodvisne delavske stranke Jsle, ki mu je tudi 
preskrbela službo pri lj. magistratu, kjer je 
ostal dolga leta, čeprav je bil vmes za nekaj 
časa odpuščen zaradi sodnega pregona. Prišel je 
v vodstvo t. i. Proletarskih akcijskih čet, pred- 
vsem pa se je izkazal kot navdušujoč govornik 
na različnih delavskih shodih. Enega takih go- 
vorov je imel na prvomajski proslavi 1924 v Tr- 
bovljah, zaradi njegove revolucionarne vsebine 
pa ga je okrožno sodišče v Celju avg. 1924 ob- 
sodilo na 18 mesecev ječe, vendar je v mrb. 
kaznilnici prebil le 11 mesecev. Skupaj z dru- 
gima voditeljema komunistov oz. t. i. dekalistov 
Cirilom Štukljem ter Ivanom Makucem (PSBL 
II, 336-37) se je zlasti v pogledu strokovnega 
združevanja vse bolj približeval socialistom, kar 
je privedlo do spora z levo, bolj pravoverno 
frakcijo. Po medsebojnih obtoževanjih v obliki 
izdajanja letakov se je spor konec 1925 končal z 
izključitvijo Stukljeve skupine iz partije. Ti di- 

sidenti so ustanovili svojo skupino z imenom 
Zedinjenje ter izdajali list Delo. To je bil za- 
ključek likvidatorske krize v KP, kjer se S. zme- 
raj imenuje za Štukljem. Počasi se je vključil 
v delo pri Socialistični stranki Jsle. Vodil je 
volilno pisarno ob prvih volitvah v Delavsko 
zbornico, kjer je postal tudi podpreds. njenega 
upravnega odb., 1933-37 pa preds. Febr. 1934 je 
pri novoustanovljeni Socialistični stranki postal 
član njenega izvršilnega odb., 1936-38 pa je pred- 
sedoval vodstvu socialističnih sindikatov - Stro- 
kovni komisiji, po odstavitvi Franca Leskovška. 
Na vsedelavskem zletu Svobode 7. jul. 1935 v 
Celju je bil glavni govornik ter je oblast nato 
z odlomki iz njegovega govora utemeljila raz- 
pust Svobode. Po raznih zaposlitvah v sociali- 
stičnih organizacijah je bil nato spet v službi 
pri lj. mestnem odboru, in sicer 'kot pisarniški 
uradnik, višji oficial ter višji pisarniški pristav, 
vse do upokojitve 1952. 

Prim.: SBL III, 259; Dclavsko-kmetski list 
1925, št. 36 si.; M. Marinko, II. kongres KPS, 
Lj. 1949, 32; D. Kcrmavner, NRazgl 1957, 578, 
605, 606; Fr. Klopčič, NSd 1958, 352, 463; M. Mi- 
kuž. Oris zgod. Slovencev v stari Jsli 1917-1941, 
Lj. 1965, 344 si.; R. Golouh, Pol stoletja spomi- 
nov, Lj. 1966, 291, 377; Fr. Klopčič, Desetletja 
preizkušenj, Lj. 1980, 114 si.; Fr. Filipič, Poglav- 
ja iz revolucionarnega boja jsl. komunistov, I-II, 
Lj. 1981, 117 si. 

Mlakar 
SEDEJ Ciril, duhovnik, javni delavec, r. 10. apr. 
1888 v Cerknem v ugledni rodbini, ki je dala 
več duhovnikov, med njimi brata Miklavža in 
strica gor. nadškofa Fr. B. Sedeja (gl. čl.), u. 1. 
febr. 1968 v Gor., pokopan v Steverjanu. Oče 
Anton, mati Marijana Roje. Osn. š. v Cerknem, 
sr. š. v Gor., matura 1907, se vpisal na Prav. 
fak. na Dunaju, opravil razne drž. izpite, 1910 
stopil v gor. semenišče in bil v Gor. posvečen 
za duhovnika 10. jul. 1914. Kpl. v Rihcmbcrku 
(14.7.1914) in v Cerknem (1.6.1917), žpk upravitelj 
v Kojskem (1.1.1918), kurat v Steverjanu (7. okt. 
1920), od koder je že nadalje upravljal Kojsko. 
Ker je bil Stevcrjan ves v ruševinah, se je S. 
naselil v obč. hiši, ki je edina še ostala cela. 
Ko mu je nadšk. Sedej poveril še upravo Pod- 
sabotina (23.4.1923), se je preselil v tamkajšnje 
župnišče. S. je 27.7.1931 postal prvi števerjanski 
žpk, ker je nadšk. Sedej dvignil kuracijo v žup- 
nijo. Nova župnija je sicer dosegla drž. pri- 
znanje šole 21. maja 1963 prav po S-jevi zaslugi, 
ki si je iz pastoralnih razlogov prizadeval, da 
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se števerjanska župnija loči od ločniškega fur- 
lanskega dekanata. Hudi in neprestani napori 
ter skrbi so S. telesno izčrpali, zato je 11. apr. 
1961 stopil v pokoj, vendar je še naprej ostal 
tesno povezan s svojimi farani. Med njimi je 
11. jul. 1964 slovesno obhajal zlato mašo in v 
Števerjanu, kjer je služboval celih 41 let, so ga 
na njegovo željo tudi pokopali. S. je s svojim 
duhovnim, kult. in javnim delovanjem vtisnil 
Števerjanu in sploh Goriški močan pečat. Že 
kot žpk uprav, v Kojskem je ob razpadu Avstro- 
Ogrskc prevzel upravo kojščanske občine (od 2. 
avg. 1918 do 18. jan. 1919), v Števerjanu pa je 
postal duša vse povojne obnove. Z nekaterimi 
podjetnimi domačini je začel graditi cerkev in 
župnišče, sodeloval pri obnovitvi delovanja Kmeč- 
ke hranilnice in posojilnice, pri organizaciji 
stavbene, mizarske in kovaške zadruge ter dru- 
gih obnovitvenih dejavnosti, tako da so se Brda 
v nekaj letih gosp. prerodila. Z vsemi silami se 
je posvečal tudi Ijudsko^prosv. delu. V Podsabo- 
tinu je poživil katol. prosv. društvo, v štever- 
janu pa je bil 1922 pobudnik ustanovitve katol. 
prosv. društva, ki je nadaljevalo delo predvoj- 
nega katol. bralnega društva iz 1880. Pomagala 
sta mu učitelj Ladislav Likar in učiteljica Bre- 
da Ščekova. Po' S. prizadevnosti so v štever- 
janu sijajno uspeli razni polit, prosv. tabori in 
veselice, seminarji, predavanja, tečaji. Kot odb. 
KTD in GMD se je vključil v krog prosv. de- 
lavcev, ki so po prvi vojni zgradili na Gor. celo 
mrežo prosv. in gosp. organizacij. Vso moralno 
podporo je nudil pri nastanku Kmečko delavske 
zveze 2. febr. 1951 v Števerjanu, polit. gosp. 
organizacije, ki je istega leta zmagala na obč. 
volitvah, prav tako je podprl ustanovitev SKPD 
»F.B. Sedcj«. Predvsem pa je S. vseskozi skrbel 
za versko poglobitev svojih faranov: ustanovil je 
Mar. družbo, organiziral ljudske misijone, skrbel 
za mladino, dijake in semeniščnike, ki jim je 
bil voditelj in mecen. V obdobju faš. zatiranja 
je doživljal hude napade in obtožbe protidržav- 
nega delovanja, zavoljo katerih se je moral za- 
govarjati na gor. kvesturi. Prav tako je pre- 
življal težke čase med drugo svet. vojno, toda 
je vseskozi ostal med svojimi farani in s svo- 
jim posredovanjem pri oblasteh marsJkomu re- 
šil življenje. S-ev lik je značilen primer duhov- 
nika polpretekle prim, zgod., ki so razumeli 
znamenja časov in so se prav zaradi tega ukvar- 
jali ne samo z verskim, ampak tudi z narodno- 
obrambnim delovanjem. 

Prim.: Klince, GMD 158, 181; Klinec, Duhovšči- 
na, pass.; R. Klinec, Zlatomašnik C. S., KolGMD 
1969, 61-64 s si.; JKol 1969; KatG 16. jul. 1964; 
8. febr. 1968; NL 9. jul. 1964; 8. febr. 1968; PDk 
2. in 4. febr. 1968; M. Terpin, Števerjan, Gorica 
1984, 177-85 s si. in pass.; ZbSS I-VII; FoliumGor 
1915-1931;  KatG  11.  mar.  1954. Ceše 

SEDEJ Frančišek Borgia, 10. goriški nadškof, r. 
10. okt. 1854 kot drugi od 6 otrok trdnemu kmetu 
Lovru (»Anžigovcu«) in Mariji Bevk v Cerknem 
na Goriškem, u. 28. nov. 1931 v Gor., 3. dec. po- 
kopan v baziliki na Sv. Gori. S. je obiskoval dva 
razr. osn. š. v domačem Cerknem, zaradi nena- 
vadne nadarjenosti so ga na pobudo materinega 
brata vikarja Janeza Bevka in cerkljanskega de- 
kana Jožefa Jerama poslali jeseni 1863 na nor- 
malko v Gor. S šol. letom 1866/67 se je vpisal 
na gor. drž. gimn. in bil hkrati sprejet v Malo 
semenišče. Kot gimn. dijak je bil vedno odlič- 
njak na prvem ali na drugem mestu in se v teh 
letih posebej spoprijateljil z A. Primožičem 
(PSBL III, 107) ter K. Štrekljem (gl. čl.). Da bi 
se izognil vojaškemu naboru, ki bi ga v primeru 
potrditve utegnil stati štiri dragocena študijska 
leta, je nov. 1873 pričel kot eksternist študij 
teologije v gor. osred. bogoslovnem semenišču 
in dovršil I. letnik, obenem je na frančiškanski 
gimn. na Kostanjevici pri Gor. opravil 8. razr. 
gimn. in 22. avg. 1874 z odliko maturiral. Tudi 
v bogoslovju je bil vseskozi »prva eminenca«. 
Po IV. letniku bogoslovja je bil 26. avg. 1877 
ordiniran in je naslednjega dne pel novo mašo v 
rodnem Cerknem. Nato je bil nastavljen za 
kaplana (II.) v Cerknem, od koder je pomagal 
tudi v Šebrcljah. Gor. nadškof A. Gollmayer 
(PSBL I, 444-46) ga je po enem letu poslal v 
Avguštinej na Dunaj, kjer je kot gojenec prebil 
4 leta (23. sept. 1878 - 27. okt. 1882). Tu se je po- 
svetil teološkim disciplinam, posebej bibličnim 
vedam in orientalskim jezikom; s fakultetno 
štipendijo je potoval v Palestino na specializa- 
cijo v orientalistiki. Po vrnitvi domov je bil 
najprej kpl. na gor. Travniku, 1883 tudi katehet 
na dekliški šoli gor. uršulink in prefekt ter 
knjižničar v osred. bogoslovnem semenišču. Kot 
licenciât teologije je 20. dec. 1883 opravil v Gor. 
habilitacijski izpit in na bogosl. učilišču sledil 
S. Kociančiču (PSBL II, 82-84) ter predaval bi- 
blične vede Stare zaveze in semitske jezike do 
1889, hkrati je poučeval cerkveno petje v Malem 
semenišču. 25. jun. 1884 je na Dunaju promovi- 
ral za dr. theol. z disertacijo: De monumentis 
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scriptiirae cwicatae imprimis relate ad Bibita 
Sacra (Knjižnica kat. teol. fakultete na Dunaju, 
Schottering 21, disertacija št. 441). Nov. 1889 je 
bil ponovno na Dunaju, kjer je bil do sept. 1898 
dvorni kaplan, hkrati študijski ravn. bibličnih 
ved; knjižničar in ekonom v Avguštineju in na- 
slednik M. Napotnika (SBL II, 190-92). V tem 
času je mnogo potoval po Balkanu, It., Franc, 
in Nemčiji, spomladi 1895 je vodil avstrij. sku- 
pino romarjev v Palestino (DS 1896, 636 si.), 
obenem pisal članke v razne revije in časopise. 
Na Dunaju je 1894 ustanovil akad. društvo Da- 
nica, predsedoval dijaškemu podpornemu društvu 
in bil blagajnik Ambrozijevega društva. - 1898 
ga je kardinal J. Missia (PSBL II, 442-45) pozval 
v Gor. in ga imenoval za kanonika teologa, stol- 
nega župnika in gor. dekana, naslednje leto, 1899, 
je postal prosinodalni izpraševalec, član dežel, 
šol. sveta ter škof. nadzornik slov. in nem. šol; 
v osred. bogoslovnem semenišču je po J. Pavlici 
(PSBL II, 589) predaval (1902-06) poleg Stare za- 
veze še Novo zavezo. Po smrti A. Jordana (PSBL 
I, 595) je cesar jan. 1906 S. predlagal, febr. pa 
sv. Sedež potrdil za gor. nadškofa in ilirskega 
metropolita, 25. mar. istega leta so ga v gor. 
stolnici posvetili in umestili. Ko so v prvi svet. 
vojni granate padale na škof. vrt, je S. 27. jul. 
1915 zapustil Gor., se za mesec dni umaknil v 
Vipavo, nato za dva meseca v Ravne pri Cerk- 
nem, nakar mu je s Faiduttijevo (PSBL I, 341-43) 
pomočjo uspelo odpeljati vodstvo, gojence in 
knjižnico bogosl. semenišča v cistercijanski sa- 
mostan Stična na Dol., kamor se je tudi sam 
odpravil. V Gor. se je vrnil 17. mar. 1918. Po 
premirju in novi razmejitvi je ves čas uprav- 
ljal tudi It. pripadle dele bližnjih škofij: idrij- 
ski, postojnski, trnovski (do 1925) in vipavski 
dekanat ter Trbiž s Kanalsko dolino in Belo 
Pečjo. 1927 je še slavil zlatomašni jubilej, 1931 
tudi srebrni jubilej škofovstva, potem se je 
zaradi nevzdržnega pritiska ital. faš. oblasti 
umaknil: 23. okt. 1931 je bila njegova odpoved 
v Rimu sprejeta, sam pa imenovan za naslov, 
škofa eginskega, čez dober mesec nato je umrl. - 
S. je že od prednikov podedoval ljubezen do 
doma, domačega kraja, družinsko povezanost in 
medsebojno pomoč, delavnost, skromnost in hva- 
ležnost. Bil je mirnega značaja in je kljub vi- 
soki izobrazbi (obvladal je nad 10 jezikov) ostal 
preprost, tesno povezan z življenjem, do skraj- 
nosti dosleden, kadar je šlo za načela, mehak 
do   človeka.   Z   neustrašeno   odkritostj£u_SC  je 

boril za resnico, da je prisilil tudi nasprotnike 
do spoštovanja. - Sedcjeva zanimanja in delo- 
vanja zajemajo različna področja življenja. Kot 
pisec se je uveljavil z raznimi članki, krajšimi 
in daljšimi razpravami, z ocenami. Njegova bi- 
bliografija združuje nad 183 prispevkov raznim 
revijam, samostojnih izdaj, pastirskih pisem, 
okrožnic in pridig v letih 1871-1931. S-evi sloven- 
ski spisi so napisani v za tisti čas izjemno do- 
brem jeziku, stilno in besedno bogatem, prož- 
nem in včasih liter, oblikovanem, v nadvse kle- 
ni, čisti in izpiljeni slov. besedi. Že kot gimna- 
zijec (»Matic«, »Žigavčev študent«) je sodeloval 
in imel vodilno vlogo pri dom. listu Lipa (npr. 
Non scholae, sed vitae discendimi; Potovanje po 
Gorenjskem o Preširnovi svečanosti 15. sept. 
1872, idr.). V počitnicah se je močno zanimal za 
slov. narodno blago in vneto zbiral ljudske pe- 
smi, pripovedke, uganke, rečenice in zanimivo 
jezikovno gradivo s Cerkljanskega; pesmim, ki 
jih je zapela Pagonova Mica, je napisal napeve. 
Narečno gradivo svojega rojstnega kraja je 1872- 
73 poslal Baudouinu de Courtcnayu (PSBL I, 47- 
48), ki jih je objavil v Asi Ph 7/1884 in 8/1885. 
Kot prof. bogoslovja je 1887 svojo zbirko 35 na- 
rodnih pesmi in zbirke gor. stud. kolegov izročil 
prijatelju K. Streklju (SNP I, XIV). S. je bil 
iskren prijatelj S. Gregorčiča (gl. njegove pesmi 
ZbD II, 1948, 282-84, 312-13) in ga pregovoril, da 
je prepesnil biblične tekste (npr. Jeremijeve 2a- 
lostinke - izšle šele 1944; Fr. Koblar, S. Gregor- 
čič, 1962, 159). Napisal je tudi Uvod v knjigo Job 
(S. Gregorčič, Job, Gor. 1904). Kot gor. nadškof 
je večkrat posegel v slov. književnost. V skladu 
s prepričanjem, da ima askeza prednost pred 
kulturo in da modernizem vodi v moralni raz- 
kroj, so bili njegovi posegi dokaj subjektivni, 
ostri in brezprizivni (past. pismo 22. jan. 1907 in 
past. pismo 28. jan. 1912), posebej je bil eno- 
stranski in odklonilen do Ivana Preglja (gl. 
Okrožnica duhov. št. 5367/1921, 17. nov.; A. Ka- 
cin, Petdeset let lepega slovstva. Zbornik ob 
50-letnici GMD 1924-1974, 73-75). - Iz svoje prave 
stroke — biblične vede — je S. objavil več raz- 
prav. V njih kaže široko in temeljito znanje 
novih in starih jezikov, hermenevtike, eksegezc, 
patrologie, grške in rimske klasike, zgod. in 
arheologije. Ubiral je srednjo pot: hipotez, ki 
jih drugi ali sam ni uspel uskladiti z obstoječim 
redom, ni sprejemal. Kot študijski ravn. v Av- 
guštineju je gojencem s predavanji dopolnjeval 
tvarino, ki so jo poslušali na univerzi, in iz tega 



Ropet dr. Robert Petaros, raziskovalec na univ. v Vidmu 
Rut. Tone Rutar, učitelj in časnikar v p., N. Gor. 
Ry Miloš Rybaf, strok, svetnik ZRC SAZU, Lj. 
Samo Bevk Samo Bevk, ravnatelj Mestnega muzeja, Idrija 
Samo Pahor       dr. Samo Pahor, prof., Trst 
SAS Saudi Sitar, pisatelj in časnikar, Lj. 
Sirk dr. Ivan Sirk, prof.. Gor. 
Soste Nataša Sosič, urednica na RAITrstA, Trst 
S. P. Sergij Pahor, časnikar na RAITrstA, Trst 
Stres Peter Stres, prof., Dobrovo v Brdih 
Svd. Drago Svoijsak, muzejski svetovalec, Narodni muzej v Lj. 
Svk. dr. Roman Savnik, višji znanst. sodelavec SAZU v p., Lj. (t) 
Sah dr. Maks dah, ravn. v p., Trst 
ikerl dr. Lojze Skerl, Škofov vikar, Trst 
Stih Peter Stih, asistent na Filoz. fak., Lj. 
Tatjana Rejec    dr. Tatjana Rejec, prof. na Pedag. akad., Lj. 
T. P. dr. Tone Požar; prof. na Srednji verski Soli, Vipava 
•a dr. Pavle Merkù, progratnist na RAITrstA v p., Trst 
Ur. urednik 
Ured. uredništvo 
V-č dr. Verena Koršič, umet. zgod., Gor.-Pariz 
Vh dr. Jožko Vetrih, prof., Gor. 
Vik Vilma Krapež, kustos, Stud. knjiž., Koper 

Dodatoe kratice in krajšave 
B. Bibliografske 

SI. L Službeni list kr. banske uprave Dravske banovine (od 1941 Lj. pokrajina, od 1943 
Sefa Pokrajinske uprave),. Lj. 193045. 

Ur. 1. SL Uradni list Narodne vlade SHS (od 1919 Deželne vlade za Sjo, od 1921 Pokrajin- 
ske uprave za Sjo, od 1924 Lj. in Mito. oblasti, od 1929 Dravske banovine), 
LJ. mm 
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