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prištejemo še druge dramske zvrsti, pa kar nad 
300. Veliko število je napisal tudi knjižnih recen- 
zij, poročil in kritik. Poleg dramatike ga je zelo 
zanimala likovna umetnost. Tudi tej panogi se 
je oddolžil z več kot 100 prikazi in ocenami sli- 
karskih razstav, predvsem tržaških in deloma 
ljubljanskih; posebno je sledil tržaški slovenski 
umetnosti. Posegel je tudi v literarno zgodovino 
(Slovenska literatura in njena svojevrstna dialek- 
tika, Razgl 1955). Zastopan je v vseh slovenskih 
literarnih zgodevinah in tujih pregledih sloven- 
ske književnosti ter enciklopedijah in leksikonih. 
Bibliografija njegovih gledaliških prispevkov je 
izšla v GLLjD 1952/53, 176-80; doslej najobširnej- 
ša je Tončke Koleričevc Bibliografija del Vladi- 
mira Bartola v JKol 1974, 105-28, čeprav ne doce- 
la popolna (lima 763 enot). Bohančeva antologija 
Pri moni luč gori (Lj. 1973) prinaša ponatis B,- 
ove novele Pogovor o poslednji karti (str. 18-37). 

Prim.: J. Žagar, Pogovor z V. B., MP 1931/32, 
321-5; Milena Mohorič, V. B., MP 1935/36, 33-40; 
O. Bertkopec, Ali Airaf, Präger Presse 1936 (3. 3.); 
P. Donat (= M. Derž.ij), Pripombe k B. Al Arafu, 
DS 1936, 430-6; T. Potokar, Al Araf, Srpski knji- 
ževni glasnik 1936, 224-5; B. Borko, Pol ure 7 
avtorjem Alamiuta, J. 1938 (8. oikit.), 5; Prvii gla- 
sovi o Alamutu izven Slovenije, MP 1938-39, 171-2; 
S. Mikuž, VI. B. in Alamut, DS 1939, 165-9; F. Ka- 
lan (= Kiumbaitoviič) Iz dnevnika. Zastavica za 
bedake, Sd 1939, 132-6; L. Legiša, V. B., Dejanje 
1939, 166-72; T. Potokar, V. B.: Alamut, Srpski 
književni glasnik 1939, 616-8; U. Urbani, Alamut 
di V. B., Il Piccolo della Sera 1939 (31. Jan.); isti, 
U più orientale romanzo sloveno, Il Meridiano 
di Roma, 1939, 25, 9; 0. Berkopec, Ze slovinskvch 
literarnih novinek, Ccské Slovo 1939 (3. febr.); 
J. Traven, Dr. B. V. - gledališki kritik, GLLjD 
1952/53, 174-6; B. Borko, Dr. V. B., SPor 1953 (28. 
febr.); rho (= Rado Rauber), Ob petdesetletnici 
V. B., PDk 1953 (4. marca); U. Urbani, Il più 
orientale romanzo sloveno, Il Corriere di Trieste 
1956 (10. jul.); B. Borko, Pogovor s pisateljem 
»Tržaških humoresk«, Kniiga 57, 67-71; A. Slod- 
njak, Geschichte der slowenischen Literatur, Ber- 
lin 1959, 350; B. Meriggi, Storia della letteratura 
slovena..., Milano 1961, 361; SDL I, 30; EJ I, 381-2 
(A. Gspan); B. B(orko), V. B. 60-letnik, Delo 1963 
(23. febr.) s karikaturo; F. Stelè, Šestdeset let 
pisatelja »Alamuta«, LDk 1963 (23. febr.); A. Bu- 
dal, V. B. šestdesetletnik, NRazgl 1963, 123; isti, 
Dr. V. B. šestdesetletnik, JKol 1963, 90-2; Božidar 
Borko, Dr. V. B., Govor na žalni seji društva 
slovenskih pisateljev, NRa/gl 1967, št. 18 (23. 
nov.), 508; Oskar Hudales, Poslovil sc je samoten 
popotnik, Večer 1967 (16. nov.), št. 216, s si.; 
). k. (=Jože Koren), Umrl je slovenski tržaški 
pisatelj V. B., PDk 1967, 217 (14. nov.); V. P. 
(= Vasja Predan), V. B., LDk 1967, 249 (13. nov.), 
7   (s  si.);   Jože  Snoj,  V. B.,  Delo   1967,  249   (13. 

nov.), 5 s si.; Drago Sega, Beseda o V. B. (go- 
vorjena ob pisateljevi krsti), Delo 1967, 259 (23. 
nov.), 18 s si.; Martin Jevnikar, V. B., KolGMD 
1968, 52; B. Meriggi, Le letterature della Jugosla- 
via, Firenze 1970, 534; LPJ I, 165-6 (Alfonz 
Gspan z izčrpno dut.); SGL I, 41-2 (Viktor Smo- 
lli, Emil  Smaiseik); MSE  I, 133. 

Brj. 

BARTOLI Gianni, politični funkcionar, eden naj- 
vidnejših predstavnikov istrskega iredentizma, r. 
4. avg. v Rovinju, u. 4. apr. 1973 v Trstu. Iz 
obrtniške družine. Enajstleten se je preselil k 
stricu v Trst. Po diplomi iz elektrotehnike 1. 1926 
na turinski univerzi sc je kot elektromehanični 
inženir zaposlil pri telefonski družbi v Trstu in v 
Pulju (1928 do 1948). Dne 18. jul. 1949 je postal 
tržaški župan in ostal do 17. sept. 1957, ko je od- 
stopil. Opravljal je tudi vrsto drugih politično- 
upravnih funkcij: od 1945 do 1950 urednik demo- 
kristjanskega tednika La Prora, leta 1948 ured- 
nik večernika Ultimissime, od 1946 do 1949 prods, 
tiskovne agencije Astra, od 1959 do 1965 preds. 
konzorcija za letališče v Ronkah, od 1965 do 1971 
preds. Tržaškega Lloyda. Bil je tudi preds. krož- 
ka za kulturo in umetnost, časnikarskega krožka 
in konservatorija »G. Tartini«. S političnim udej- 
stvovanjom je začel že mlad in 1. 1930 ob držav- 
nem kongresu FUCI, ki je zasedal v Trstu v času 
prvega tTŽaiškoga procesa, je bil izvoljen iv od- 
bor (consigliere nazionale). Bil je član ljudske 
stranke (Partito Popolare) don Sturza in ikasneje 
eden glavnih pobudnikov Krščanske demokraci- 
je v Trstu in v Istri. Nekaj časa je bil tudi njen 
politični tajnik. V stranki je zastopal nacionali- 
stična stališča, ki so prišla do izraza tudi v nje- 
govih pogostih nastopih proti Slovencem. Ni imel 
posluha za problematiko jezikovno in narodnost- 
no mešanih ozemelj; Slovencem je ostro naspro- 
toval, zlasti v času svojega županovanja. Tudi 
glede ozemelj, ki so po londonskem sporazumu 
prišla pod jugoslovansko upravo, je zastopal ire- 
dontistična stališča. Napisal je vrsto člankov, go- 
vorov in jih obijarviljal prodMsam v dnevnem ti- 
sku. Obsegajo pretežno politično in ekonomsko 
problematiko. B.-cva obsežnejša dela so: Italia 
ritorna, Bologna 1959; Uno sguardo ai problemi 
triestini, Trieste 1959, Trieste d'oggi: afflizioni e 
operarne, Venezia I960; Le deportazioni nella Ve- 
nezia Giulia, Trieste 1959, Roma 1961; Una voce 

da Trieste, Trieste 1963; / grandi pontefici: Paolo 
VI, Trieste  1964. 

Prim.: PDk 1973, št. 80, 2; NL 1973, št. 934, 5; 



IZ UVODA V 1. SNOPIČ 
PRIMORSKEGA SLOVENSKEGA BIOGRAFSKEGA LEKSIKONA 

... Vedno bolj smo se, zavedali potrebe, da se zberejo drobci in 
gradivo za pester in obsežen mozaik našega kulturnega, gospodarskega 
in političnega življenja,.. 

Sodelavci so se zedinili glede načel, okvira in načina obdelovanja 
gradiva. Glavno načeto je odprta širina, to se pravi: kdor koli je delal 
za napredek duhovne in tvarne kulture ter je pustil sled za seboj, mora 
priti v leksikon. 

Pri odločanju, kdo pride v leksikon, uredniški odbor ne bo gledal, 
kateri stranki, gibanju ali veri je kdo pripadal, niti ne bo dela posa- 
meznih osebnosti ocenjeval s strankarskega ali drugačnega stališča; so- 
delavci se bodo vzdrževali vsakršnega odobravanja ali obsojanja oseb- 
nosti in njihovega dela. Navajali bodo dejstva. Leksikon bo torej fakto- 
grafski. Uredniški odbor se pri tem noče podrejati nikomur in ničemur 
razen — resnici. Vodilo mu bo trezna presoja, združena z ljubeznijo. 

Vidnejše ie umrle osebnosti bodo imele v leksikonu tudi svojo 
sliko, slikarji pa reprodukcijo kakega njihovega dela.' 

V naslednjih zvezkih bodo dodane nove kratice, izhajajoče iz novega 
gradiva. 

SODELAVCI II. ZVEZKA IN 'NJIHOVE ZNAČKE 
Pole? sodelavcev iv 1. snopiču sodelujejo že: 

A.B. dr. Andrej Bratuž, pav. travm. •••••&• »S. Gregorčič«, Gorica 
L.B. dr. Lojzka Bratuž, prof. uAtte>jiSoa »S. Gregorčič«, Gorica 
Le. '    - Ljubonur Andrej Iisac, arhivar v p., Zagreb 
•u dr. PaivteMerMi, vodja' eJasbenega oddelka pri RAI-TV, postaja A, Tret 
V4 Verena Koršič, umetnostma zgodovinarka, Gorica   - 
S. P. Sergij Pahor, časnikar pri RAI-TV, postaja A, Trst 
M. P. Mariza Ferat, učiteljica, Gorica 
Ren. dr. •••• Rener, prof. na liceju »P. Trubar«, Gorica 
B.-S. inž, Boris Sanata, funkcionar RAI-TV, postaja A, Tust, <v p. 
S. T. inž. Slavko Tuta, funkcionar RAI-TV, postaja A, Trst, y p. 

Izdala Gorîéka Mohorjeva družba • Gorica 2975 
Natisnila tiskarna Budin v Gorici   '' 
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Il Piccolo 1973, 5. in 6. apr.;  Paolo Berti, Cenni 
biografici v cit. »Italia ritorna«. 

Cešč. 

BARTOLOMASI Angelo, tržaško-koprski škof 
1919-1922, r. 30. maja 1869 v Pianezza pri Turimi 
in prav tam u. 28. febr. 1959. Pokopan je v do- 
mači župnijski cerkvi, kjer so mu vojaški kap- 
lani vse Italije postavili umetniški nagrobni spo- 
menik. Ordin. 11. jun. 1892 in posv. v derbškega 
(Derbe) naslovnega škofa 15. jan. 1911. Med prvo 
vojno je bil vojaški škof (Ordinario Militare 
d'Italia). Po prisilni odpovedi škofa Andreja Kar- 
Iina (nov. 1919) je bil 15. dec. 1919 imenovan za 
tržaško-koprskega škofa, ustoličen 25. jan. 1920 v 
Trstu in 1. febr. v Kopru. Kot pravičen in odlo- 
čen kal. škof je ostro obsojal krivično ravnanje 
in nasilje nad slovanskim življom v Julijski kra- 
jini: 14. marca 1921 je v pismu na ministrskega 
preds. Giolittija ostro obsodil slepost ital. politi- 
ke nasilja in nezvestobo danim obljubam; v pa- 
stirskem pismu 21. maja 1921 je protestiral proti 
fašističnemu terorju pri volitvah leta 1921, ko so 
napadali cerkve, duhovnike, župnišča in uniče- 
vali knjige, opremo in posvečene predmete; av- 
gusta 1921 je protestiral pri civilnem general- 
nem komisarju v Trstu zaradi pritiska na du- 
hovnike, naj zapustijo svoja službena mesta, ta- 
ko da so nekatere župnije ostale brez dušnih 
pastirjev. B. je o vsem tem obvestil tudi papeža 
Benedikta XV., ki mu je 2. avg. 1921 poslal zna- 
no apostolsko pismo, ki se je bralo v vseh cer- 
kvah tržaškokoprske škofije in ki je vzbudilo 
veliko pozornost v svetovni javnosti zaradi ostre 
obsodbe fašističnih zločinov nad slovenskim in 
hrvaškim življem v Julijski krajini. Ker so bila 
vsa njegova prizadevanja brezuspešna, se je ško- 
fiji odpovedal: 11. dec. 1922 je bil premeščen za 
škofa v Pinerolo. Pozneje je spet prevzel posle 
vojaškega ordinarija kot naslovni škof petren- 
ški (18. nov. 1935). Med drugo svetovno vojno 
se je kot vojaški ordinarij, tj. kot najvišji cer- 
kveni predstojnik vseh vojaških kaplanov in pri- 
padnikov oboroženih sil v Italiji, zelo zavzemal 
za osvoboditev slovenskih mladostnikov, rojenih 
v letih 1925 in 1926, ki so bili leta 1943 pred ča- 
som mobilizirani, da so smeli oditi iz vojske v 
civilne službe, za može in fante, vtaknjene v 
»posebne delavske bataljone«, da so jih smeli 
slovenski duhovniki obiskovati in podpirati, ter 
za izboljšanje strašnih razmer v internacijskih 
taboriščih na Rabu, v Gonarsu, v Padovi in 

drugod. 

Prim.. Cermelj, Slovenci, 29, 191, 196-200; Klen 
12, 15; B. Milanovič, II, 533-35; Klince, GMD 126, 
170-72; Gattoror, 343, 677, 687, 706; revija Trieste, 
sott. 1963; JAilm 1925-30, 100; Kacinova 238-40; 
Apih,  Italia 65,  159,  168,  195. 

Sah in R. K. 

BARTHOLOMAEUS JUSTINOPOLITANUS (BU- 
DRIUS, PELUSIUS), tiskar, r. v Kopru. Od zad- 
njega desetletja XV. stol. je deloval v Benetkah 
in tam verjetno u. okrog leta 1508. O njegovem 
življenju ni podatkov, vendar je gotovo, da se 
je tiskarstva izučil pri tiskarjih inkunabul v Be- 
netkah in da se je uvrstil med odličnejše bene- 
ške tiskarje. Vseh njegovih tiskov danes ni mo- 
goče ugotoviti (številni so brez navedbe tiskarja 
in letnice), zagotovo so njegovi tiski Phalaridis 
Tyranni Agrigentini, Apallonii Philosophi pvtha- 
gorioi, Bruti Epistolae graecae (1498); Fidimi Mar- 
siilii De triplici vita libri tres (1498). Okrog leta 
1491 je prišel v Benetke iz Fossombrona 25-letni 
Ottaviano dei Petrucci (1466-1539), se tu izučil ti- 
skarstva, se spoznail z B. in tudi delal pri njem. 
Čeprav je bil B. dosti starejši, sta ta dva ti- 
skarja postala dobra prijatelja in sodelavca v 
reševanju problemov okrog tiska glasbenih del, 
za kar se je že dalj časa zanimal in delal tiskar- 
ske eksporimente. Ko sta dosegla dobre rezul- 
tate, je Petrucci zaprosil in 7. maja 1498 dobil 
od beneške Signori je dvajsetletni privilegij za 
notni tisk monzuralne glasbe in tabulatur za 
orgle. Lota 1501 sta že Petrucci in B. končala 
svoj prvi zbornik (Harmonice musices Odheca- 
ton), natisnjen po njunem novem sistemu. De- 
lež B.-a pri iznajdbi premičnih stavkov za notni 
tisk je splošno v literaturi skoraj povsem za- 
nemarjen, čeprav sam Petrucci v svojem prvem 
predgovoru tega silovitega zbornika (Odhecaton 
1501) izrecno poudarja zasluge B.-a. Drugi pred- 
govor istega zborniika je napisal B. in se pod- 
pisal »Barthalomaeus Justinopolita«. Vsekakor 
je očitno, da je pri vseh izdajah Petruccijevih 
tiskov v periodi njegovega beneškega delovanja 
(1501-1508) sodeloval tudi B. vsaj do leta 1506, to 
se pravi, preden je Petrucci svoj tiskovni obrat 
združil z Amadejem Scottom in Nikolajem da 
Raphaol. Petruccijevi tiski so Odecaton I-HI 
(1501-1503), Mote'.ti I-V (1502-1505), Miissae I-XI 
(1502-1506), Lamentâtiones I-II (1506) in Frottole 
MX (1504-1508). Verjetno je B. nekako v tem 
času umrl, a Petrucci je leta 1511 svoj obrat 
preselil v svoje rojstno mesto Fossombrone. Za- 
nimivo je, da so nekateri avtorji i/.najdbo pre- 
mičnih stavkov za notni tisk pripisovali istrske- 
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mu rojaku i/ Motovuna Andreju Anticu, duhov- 
niku v Rimu, čeprav je la dosti pozneje le upo- 
rabil Potrucci-Bartolomejev sistemi pni tisku 
skladb /a orgle (Frottole intabulate da sonare 
organi  Libro primo,  Romae  1517). 

Prim.: G. Amati, Ricerche storico-critico-scicin- 
tiliche sulle origini, scoperte, invenzioni e pcrlc- 
•zionamonti l'atti nelle lettere, nelle arti e nelle 
scienze con alcuni tratti biogralici degli autori 
più distinti... V. Milano 1830, 510; A Schmid, Ot- 
taviano dei Pelateci da Fossombrune, der erste 
Eri Inder des Musikno4ondruukes mit bewegli- 
chen Metallitvpcn und seiine Nachfolger im sech- 
zehnten Jahrhunderte, Wien 1845; I. Kukuljević, 
1%; A.W. Ambros, Geschichte der Musik III, 
Leipzig 1881, 193-202; A. Zonatti, Archivio storico 
per Trieste, l'Istria ed il Trentino I, Roma 1881, 
172; R. Fidili, Documenti per servire alla sto- 
ria della tipogralia veneziana Archivio Veneto 
XXIII/1. Venezia 1882, 84-212, doc. 76; D. A. Ver- 
narecci, O de' Petrucci da Fossombrone, inven- 
tore dei tipi mobili metallici Itisi della musica 
nel secolo XV, Bologna 1882; J. Menein, Hrvat- 
ska enciklopedija, priručni rječnik znanja I. 
Osijek 1887, 166; P Stancovieh, Biogralia degli 
uomini distinti dell'Istria, 2. ed. Capodìvtiia 
1888, 414-15; J. Rosenthal, Incunabula tvpographi- 
ca, catalogue d'une collection d'incunables... Mu- 
nich 1900, 84; G. Caprin, L'Istria Nobilissima II. 
Trieste 1907, 133; G. Garollo, Dizionario biografi- 
co universale I. Milano 1907, 104; II. Milano 
1907, 153; Brockhaus' Konversations-Lexikon XII. 
(14. Aufl.) Leipzig 1908, 107-08; B. Ziliotto, Capo 
disitria 2. ed. Trieste 1910, 18; B. Ziliotto, La 
cultura letteraria di Trieste e dell'Istria I. Dal- 
l'antichità all'umanesimo, Trieste 1913, 117; E. 
Naumann, Illustrierte Musikgeschichte. 5. Auli., 
Stuttgart-Berlin-Lcipzig 1921, 129, 134, 136, 165; 
H. Riomann, Musik-Lexikon. 10. Aufl. Berlin 
1922, 902-03, 969-70; B. Ziliotto, Storia letteraria 
di Trieste e dell'Istria, Trieste 1924, 22; Gilho- 
fer & Ranschburg, Incunabula tvpographica 
1459-1500 (Cat. 192), Vionnae 1925, 69; Gilhofcr & 
Ranschburg, Eine oestorroichische Bibliotek al- 
ter Drucke (Kat. 209), Wien 1927, 20; F. Vatielli, 
Encitlt 27, 64-65; S. Chietrcghin, Storia della mu- 
sica. Milano 1938, 139, 162; D. Fava, Manuale de- 
gli incunaboli, Verona 1939, 81-82; J. Andreis, 
Povijest glazbe, Zgb 1942, 61; V. Ukmar, Zgodo- 
vina glasbe, Lj. 1948, 88-89, 314; A. Gspan-J. Ba- 
dailiić, Inkunabule v Sloveniji, Lj. 1957, 58, 154, 
433; S. Cella 18, 41; V. Manaslei ioti, ME II. Zgb 
1963, 395; .1. Andreis, Music in Croatia, Zgb 1974, 
31, 35; J. Andreis, Povijest hrvatske glazbe, Zgb 
1974, 45, 50-51 

Le. 

BASSIN Aleksander, umetnostni kritik, r. 8. ma- 
ja 1938 v Lj. Oče Rainer, mati Jelka Windischer. 
Diplomiral na pravni lak. v Lj. 1961, iz umet- 
nostne z.god. prav tam 1964. Podiplomski študij 
iz umot. zgod. na fil. fak. v Bgdu. Opravljal je 

vrsto strokovnih in družbenopolitičnih funkcij; 
bil strokovni sodelavec pri republ. sekretariatu 
za prosv. in kult. SRS, pomočnik odg. ur. revije 
Smteza, sok re ta na ALU v Lj., član muzejskega 
svola pri Narodnem muzeju v L j., član galerij- 
skega sveta in umet. komisije pri Moderni ga- 
leriji v Lj., član likovne komisije za ohranjanje 
tradicij NOB idr. Od 1973 sekretar jugosl. bie- 
nala male plastike v Murski Soboti; od 1968 član 
jugosl. sekcije medn. zveze likovnih kritikov 
AICA; od 1970 rodni član in tajnik jugosl. sek- 
cije; od 1973 predsednik DSLU. Bil je kot šti- 
pendist Prešernovega sklada lota 1967 in 1972 v 
Londonu, 1969 v Zali. Nemčiji, študijsko potoval 
po Franciji, Švedski, Norveški, Finski, Danski, 
SSSR, Italiji, Avstriji, Zah. Nemčiji, Angliji, In- 
diji. I/xJaJ je knjige: Slovenska partizanska 
grafika in risba, 1966; Slovenska partizanska 
grafika in risba z motivi partizanskega zdrav- 
stva, 1971; Slovenski spomeniki NOB, 1974; Loj- 

ze Spaced, 1967 (monografija); Stane Kregar, 
1972 (monografija). Je stalni sodelavec vrste ga- 
lerij, tudi primorskih, za katere je koncipiral 
vrsto razstav (mdr. skupina trž. umetnikov, 
1971; Apollonio-Pergar, 1972; Sodobni slovenski 
nadrealisti, 1969). Ob lom pa je pisal o V. Ma- 
kucu, V. Pilonu, R. Debonjaku, B. Kalinu, L. 
Spacalu, I. Lenassiju. Predvsem pa se posveča 
sedanji srednji in mlajši generaciji, tako: J. Spa- 
calu, S. Komolu, Z. Apolloniju, R. Pergarju, O. 
Kogoju itd. Sodeloval je pri u stan ovit vi med- 
narodnega slikarskega srečanja Ex tempore v 
Piranu. Za RTV Lj. pripravil več scenarijev, ta- 
ko o Z. Kalinu, Z. Apolloniju in O. Kogoju. 

Priin.:  Osubnii  podatki;   katalogi  citiranih  raz- 
stav; SB 1966-70. 

Brj. 

BASSIN Rajner, oftalmolog, r. 1. dec. 1901 v 
Vipavi, u. 11. fobr. 1965 v Lj. Oče Rogerij, geo 
meter, mati Angola Berbuč. Srednjo š. in mc-di- 
cinsko fakulteto je obiskoval v Lj. (1919-20), v 
Pragi (1921-22); 7. som.), na Dunaju (1922) in v 
Gradcu (1922-24). Tu je 1925 promovira!. Iz of- 
talmologije se je specializiral v Lj., specialistič- 
ni izpit 1929. Lota 1930 je hospitiral na dunajski 
očesni kliniki pri prof. Lindnerju, spomladi 1932 
je postal vodja očesnega oddelka šolske polikli- 
nike v Lj., kar je ostal do smrti. Od leta 1926 
se je ukvarjal tudi s strokovno publicistiko. So 
deloval je v domačih in tujih znanstvenih stro- 
kovnih revijah, tako v: Lječnički vjesnik, Zdrav- 
niški   vestnik,   Priroda,  človok  in  zdravje,  Soci- 
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jalno-rnedioinski iproglod (Bgd). Napisal je vrsto 
člankov s (področja oftalmologije, 'talko: Higije- 
na oči (ZdravV 1932), O trahomu (ZdiravV 1932), 
Uspešno operiran cystecerciis cellulosae intra- 
ocularis, Najnovejše zdravljenje odstopa mrež- 
nice, O operaciji starostne sive mrene. Dermoid 
corneosclerae, Krožni odstop zadnjega dela ste- 

klovine, O očesni refrakciji (ZdravV 1933), Uspeli 
poskus zdravljenja retinitis pigmentosae (ZdravV 
1933), Primer ozdravljenega notranjega hydro- 
cephala (ZdravV 1933), Primer operiranega tu- 
morja hipofize (ZdravV 1934), O refrakciji na- 
še mladine (ZdravV 1935), Vojne poškodbe oči 
po tujkih, O zdravljenju očesne tuberkuloze z 
antibiotiki, Očesne okvare naše mladine, Bei- 
trag zur Frage der Glaskörperabhebungen (Kli- 
nische Monatsblätter für Augenheilikuinde, Bd. 
97, 1936, Stuttgart) idr. Njegovo dolo je zlasti 
poimembno, ker se je poglabljal v problematiko 
očesnih anomalij pni doraščajoči mladini. S 
pregledom tisočov učencev osnovnih, srednjih 
in strokovnih šol je lahko na osnovi bogate 
prakse pisal teoretične članke o teh problemih. 
(Prim. Odsđk za oči šolske poliklinike v Lj. v 
Zdravje v Sloveniji, knj. 2, 331-5). Nekaj je na- 
pisal itudi o vplivu športa na človdkovo zdravje. 
Iz Lj. je prihajal kot vodja očesne ambulante 
v AjdovSčLno (imad leti 1956 in 1959) ter poma- 
ga]  v Piranu. 

Prim.: krstne matice; I. Pire, Bibliografija 
slovenskega slovstva iz zdravilstva, zdravstva in 
socialnega skrbstva do konca leta 1940. 1. d., 
1944 (Zdravje v Sloveniji. Knj. 3), str. 16; Slo- 
venska bibliografija od 1945 - ; Dr. Ivan Logar, 
Dr. R. B., človek, priroda in zdravje 1965, 6/7, 
100-1 (s sil.); Delo 1965, 12. fobr., str. 7 (osmrt- 
nici). 

Brj. 

BASA Fran, pravnik, r. 11. sopt. 1901 v Trnovem 
pri Ilirski Bistrici, u. 18. jun. 1972 v Trstu, po- 
kopan v Ilirski Bistrici. Osn. š. v domačem kra- 
ju, srednjo š. v Lj., visoko trgovsko šolo na Du- 
naju. Po I. svetovni vojni končal pravo v Pado- 
vi. Najprej odvetnik v Ilirski Bistrici, po vojni 
prišel v Trst, kjer je zaslovel kot pravnik v slo- 
venskih in italijanskih odvetniških in sodnijskih 
krogih. Bil je član društva Pravnik. Svoje teme- 
ljito strokovno znanje je razdajal tudi v manj- 
šinsko-političnih zadevah bodisi z nasveti kakor 
s sestavljanjem najrazličnejših vlog. Zaradi svoje 
osebne skromnosti pa je vedno ostajal v ozadju. 
Bil je zaveden Slovenec. Sin Cene je inženir v 
Milanu. 

Prim: NL 1972, 896 (17. X.), 3; dr. Frane Ton- 
cič, PDk 1972, 145 (s si.); Gospodarstvo 1972, 898 
(23.6) s si. 

Spac. 

BASA Ivan, kmetijski strokovnjak in šolnik, r. 
19. jul. 1906 v Dolnji Bitnji pod Premom v kmečki 
družini, oče Ivan, mati Zofija Dekleva. Osn. š. 
je študiral na Prcmu (1912-17) in v Lj. (1917 18), 
realko v Lj. (1918-25), Višji agronomski zavod 
(Kmetij, fak.) v Perugi (1929-33), diplomiral z 
doktoratom 5. jul. 1933. Poučeval je kmetijske 
tehn. predmete na Dvoletnem strok. kmet. teč. v 
Ilirski Bistrici (1933-38), stalni profesor in rav- 
natelj Enoletnega kmet. teč. v Lokvi na Krasu 
(1938-43), na Strok. kmet. teč. v Skednju in dveh 
sred. š. v Trstu (1943-68), ravn. sred. š. F. Erjavec 
v Rojanu od 1968 do uipok. (30.9.1975). Od 1947 do 
1968 je bil dodeljen Pokrajinskemu kmetij, nad- 
zorništvu v Trstu in med tem časom ni učil. Od 
1953 je bil svetovalec, od 1957 dalje odpravnik 
urada za slov. sred. šole na šolskem skrbništvu 
v Trstu. Od 7. jul. 1945 dalje vodi rubriko Kme- 
tijska oddaja na RAI Trst A. Vodil je kmet. ru- 
briko v LdTd (1946-51). Vodil je kmetijske te- 
čaje pri Pokr. kmet. nadz. po tržaških vaseh 
(nad 80). Sodeloval je s kmet. in gospodinjski- 
mi prispevki v koledarjih, ki jih je izdalo Odpo- 
slanstvo uprave za gospodarsko sodelovanje - 
E.C.A. v Trstu: Kmečki koledarček 1950; Ljubo 
doma. Koledar in priročnik za slov. žene, 1951. 
Zivi v Trstu. 

Prim : Osebni podatki; arhiv na šol. skrbni- 
štvu; LdTd 1946-51. 

Jem. 

BASA Vladimir, gospodarstvenik, prosvetni de- 
lavec, r. 13. jul. 1913 v Črničah, kjer je oče Franc 
služboval kot učitelj in mati Marija Prelovšček 
kot poštna uradnica, u. 4. febr. 1970 v Gorici. 
Obiskoval je realno gimn. v Vidmu in nato trg. 
š. v Gor. Na U v Trstu je 1. 1940 promoviral za 
doktorja trgovsko ekonomskih ved. Ob izbruhu 
2. svet. vojne so ga poslali na fronto v Albanijo 
in Grčijo. Po padcu fašizma se je pridružil 
osvobed. gibanju kot član glavnega odb. za Gor. 
Marca 1944 so ga Nemci zaprli in maja obsodili 
na smrt; po pomilostitvi so ga internirali na 
Bavarsko, odkoder se je maja 1945 vrnil v Gor. 
V povojnih letih je deloval v kulturnih in gospo 
darskih ustanovah; služboval je pri Socialnem 
skrbstvu v Gor. (1945-56), nato pa kot ravnatelj 
slovenske Kmečke banke (1957-70). 
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Prim.: LibBapt Crnice; PDk 1970, št. 30, 5; 
podatki /ene. 

R. B. 

BATAGEU Tone, pesnik, r. 27. dee. 1894 v Sturi- 
jalt (danes del Ajdovščine). Oče Frančišek je 
bil tovarniški mizar, mati Jožela roj. Bratina pa 
šivilja. Očeta je kmalu izgubil in vsa skrb za 
uružino prešla na materina ramena. •••. 4. r. 
š. v Sturijah. Za učitelja je imel mladinskega pe- 
snika Andreja Pemota. Ta mu je vzbudil ljube- 
zen do poezije in do narave. Nagovoril je starše, 
da so ga dali — po priporočilu domačega župnika 
Janeza Kramarja — v Alojzijevišče. V Gorici sta 
ste našla z Marijom Kogoj um, oba navdušena 
za poezijo in glasbo. Bili so tu še: Anton Gojmir 
Kos, Stane Kosovel, Dolle Ivančič, France Bevk. 
Gimn. v Gor, je zapustil zaradi manjšega kon- 
Uikta s katehetom; nadaljeval jo je v Lj. ter 
maturiral 1914. 2e v Gor. je bil član Preporoda. 
Bil vpoklican med 1. svet. vojno, nato na ruski 
Ironti, kjer je med ofenzivo Brusilova prebeg- 
nil k Rusom. Tu se je pridružil jug. dobrovolj- 
ski diviziji, prišel na solunsko fronto; še prej pa 
je bil obsoien od avstrijskega vrhovnega vojaške- 
ga sodišča na smrt na vešalih. Po končani vojni 
je želel študirati medicino. Bil je v službi pokra- 
jinske vlade za Dalmacijo v Splitu, kasneje di- 
plomiral na zgb. pravni fakulteti. Nekaj časa 
deloval kot pomočnik obmejnega komisarja na 
Jesenicah. V trž. procesu 1929-30 obsojen v od- 
sotnosti. Zato doživel več premestitev (Ljublja- 
na, Sarajevo, Novi Sad, Beograd). Zajet od usta- 
šev aprila 1941 je bili poslan v taborišča (Aiina- 
burg in Nürnberg, Strassburg, Berkenbriigge, 
Alexisdorf, Fallingbostel). Po vojni se je preselil 
v Opatijo. Pesmi je začel objavljati v A (1910; 
pesem Detetu), nadaljeval v DP, Zori, Mnt. Po 
zbližan ju z Župančičem se je oglasil v Slovanu. 
V ruskem obdobju je mnogo ustvarjal, vendar 
je dva zvezka pesmi izgubil ob prodoru Avstrij- 
cev v Odeso. Po prvi vojni objavljal v LZ, M, 
Novem rodu, JA1, ŽS, NR, po drugi pa v Razgl., 
Cicibanu, Tovarišu. Njegova pesem je predvsem 
ljubezenske narave. Pisal je tudi krajšo prozo 
(basni). 

Prim.: Bibliografijo vseh pesmi do druge svet. 
vojne glej v Bibliografija rasprava, članaka i 
književnih radova, IV, Zgb 1959, 275; L(ino) Le- 
giša, Anton Batagelj, Bori [, 1955, 277-8; v knjigi: 
Slovenske basni, Lj. 1967, str. 77-80; Marijan B re- 
cel j, A.B., Ajdovski tekstilec 1971, 1, 7-8; Leksi- 
kon pisaca Jugoslavije I,  1972,  175-6  (s si.). 

Brj. 

BATIC (BATTIG) Andrej, latinski pesnik, r. v 
Solkanu (Gor.) 16. okt. 1636, u. v Trstu 17. jun. 
1702. Humaniora in filozolijo končal v Gorici, 
leologijo študiral na Dunaju in tam 1660 stopil 
v jezuitski red. Po opravljenem noviciatu je bil 
v dušnopastirski službi v več kolegijih; 1668-71 
je bil profesor na gimn. v Gradcu; kot vojaški 
spovednik je bil poslan v Carigrad za posredo- 
valca v zadevah vere med kristjani in turškim 
dvorom. To zelo težavno nalogo je z uspehom 
opravljal do 1683, ko se je moral vrniti na Du- 
naj. Odslej je vršil le dušnopastirsko službo na 
Dunaju, v Steyeru, Linzu in Trstu. Objavil je 
dola: Lycaeum Sapicntiae Martis gymnasium, 
Gaecii 1670; Laus Sapicntiae ex Sacro Codice 
deprompta et lyrice Carmine deducta..., Graccii 
1671. 

Prim.: Juventus caosareo-regii gymnasii aca- 
demici Goritiensis e moribus et progressus in 
Intens... 1827, 4; 1829, 5; A. Favaro, Saggio di bi- 
bliogralia dello studio di Padova 1500-1920. Ve- 
nezia 1922; M. D. Grmok (Starine JAZU knj. 43. 
Zgb 1951, 97-258, št. 288); M. D. Grmek: Hrvatska 
medicinska bibiliogralia I. Zgb 1955, 36; Jugosla- 
viae seriptores latini recontioris aetatis. Pans I. 
Tomus I. Zgb 1971, 349; Pars II. Zgb-Lj. 1972, 20. 

Le. 

BATIC Andrej, ljudski pesnik, r. 10. sept. 1814 
v Crničah kmetu Andreju in Marjeti Košuta, 
u. istotam 8. jul. 1893. Avgusta 1836 se je poro- 
čil z Jožofo Volčič Ln limai več otrok, med njimi 
sina Jožefa, očeta duhovnika Valentina Batiča 
(r. v Crničah 8. iobr. 1874), ki je umiri 21. febr. 
1956 kot župnik na Slapu. Batic Andrej je bil 
kmet in cerkovnik (še danes pravijo hiši, kjer 
je stanoval, pri »Mežnarjevih«), samouk, ki je 
pisal pesmi. Več od teh jih je izšlo v ZD, npr. 
Zadovoljni kmetic, Na Goriškem; ono, Vinski trti, 

je objavil tudi Andrej Marušič v goriški Domo- 
vini in dostavil: »Ce ima narod tako kmetsko 
inteligencijo za seboj, vse premoremo!« Pesem 
>-Viraski trti« je pozneje ponatisnil tudi Gabršček 
v Goriških Slovencih. Se danes krožijo med ljud- 
mi po Crničah kratki šaljivi izreki v rimah, ki 
jih pripisujejo B.-u. Bil je več let predsednik 
krajevne čitalnice in imel v tem okviru več le- 
pih govorov. 

Pnm.: Župnijski arhiv v Crničah; ZD 1867, str. 
199; 1868, 285; Domovina 1867, 11. okt.; Gabršček, 
I, 110. 

R. K. 
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BATIC (BATTIO) Josip, slikar, r. 23. mar. 1820 v 
Gorici kovaču Francetu in Mariji Brumal. 2e 
zelo /goda) je ka/al izredno nadarjenost /a i i- 
sanje in slikanje. V tretjem razicdu je bil med 
součenci najboljši risar. 14 let star je opazoval 
popravljanje fresk v gor. stolnici; takrat je ko- 
piral freski nad koroni, Kralja Davida in Sv. 
Cecilijo. Te dve sliki je podaril sošolcu Vincen- 
7u Catimelli ju. Carlo de Cat incili, upokojeni pol- 
kovnik, ga je povabil k sebi in mu ukazal na- 
risati Ciceranovo glavo po mavčevem odlitku. 
Ko je spoznal dečkovo nadarjenost, ga je pripo- 
ročil Josipu Tomincu, ki ga je vzel s seboj v 
Trst. Catinelh mu je potem omogočil odhod na 
akademijo v Benetke. To jo obiskoval od 1836 do 
1844, ko je odpotoval v Volmijo. Leta 1850 se je 
vrnil v Benetke, a čez nekaj let, 1852 (po Kuku- 
Ijeviču) ali 1853 (po C. L. Boari ju) umrl. Poleg 
Catinellija je B.-a materialno kakor tudi moral- 
no podpiral Frančišek Leopold de Savio. Tomu, 
ki je bil svetnik pokrajinskega sodišča v Gor., 
je B. pisal iz Benetk več pisem, iz katerih je 
mogoče posneti nekaj stvarnih podatkov o B.-e- 
vem življenju in delu. Slikarstvo na beneški aka- 
demiji sta v B.-evih letih učila Ludovico Lippa- 
rini (1800-1856) in Odorico Politi (1785-1846). Bila 
je to doba hladnega neoklasicizma. V pismu z 
dne 23. jul. 1842 pravi, »da se mu toži po do- 
mačem zraku, ker zaradi tega njegovo zdravje 
trpi.« V pismu z dne 24. februarja 1842 poroča, 
da je končal sliko Magare, in se sprašuje, ali naj 
jo da na razstavo, kjer jo bodo ocenjevali in 
izbirali te, ki bi potom dobili štipendijo za sli- 
karski študij v Rimu, kamor je B. iz vsega srca 
želel. V pismu i. dne 23. jul. 1842 poroča, da je 
bil njegov Sv. Jožef na razstavi, da se je potru- 
dil, ko ga je slikal, in da bi ga rad sam prine- 
sel v Gor. 23. sept. 1842 piše o sliki Sv. Petra in 
še o sliki Sv. Janezka. O obeh piše 13. aprila 
naslednjega leta (1843) kol o še vedno nedo- 
končanih. Vmes je bil tudi bolan (želodčno- 
črevesne motnje). Sv. Janezka, pravi, je odpo- 
slal na Dunaj. Vmes je nastala slika Sv. Trojice, 
ker v pismu z dne 24. maja 1844 poroča svojemu 
dobrotniku, da ga je slika Sv. Volfganga stala 
veliko več truda kakor pa Sv. Trojica. Sv. Volf- 
ganga je na pobudo prof. Lipparinija tudi raz- 
stavil na akademija San Marco, preden ga je 

poslal »v domovino«. Daleč najbolj zanimivo 

je pismo z dne 19. avgusta 1844, v katerem po- 

roča, kako ga knez Sangus/ko snubi za svoje- 

ga domačega slikarja na Poljskem (B. piše v Ru- 

•••; Poljska pod Rusijo). Po posvetovanju s 
piolesorjem I.ippaniu |em in nekim konlroloricm 
|e povabilo spicjcl (»stanoval buin skupaj s kne- 
zom, z njim boni pri mizi, skiatka kakor član 
družine«), Poigodba da velja za štiri leta, B. pa 
bo lahko obiskoval domovino enkrat na leto, pot 
mu bodo plačali gostitelji. Najprej da se bo mo- 
ral ustaviti pri knezovi svakinji, •••• bo nekaj sli- 
kal, nato pojde na knezovo posestvo Slavvuta 
spet slikat Snemanje s Kriza ogromnih dimen- 
zij in poslikat cerkev ter učit slikanja knezovo 
hčerko. Vse to da mu bodo plačali posebej, ker 
se je pogodba glasila na 600 llorintov plače na 
leto. Na pomlad pa da bodo potovali po velikih 
nemških mestih, Berlinu, Munchnu, Dunaju, kjer 
da bo imel možnost študirati Raffaella in druge 
f lorentinske, rimske in lombardske mojstre. Z 
upanjem, da bo prihranil kaj denarja in da bo 
potem lahko odšel v Rim, se B. tolaži tudi s 
tem, da ima sicer možnost se že po enem letu 
lahko odpovedati tej slu/.bi. Leta 1850 se je vr- 
nil v Benetke in tam umrl. V gor. stolnici so 
ohranjene naslednje B.-eve slike: oltarna slika 
sv. Jožefa (desni stranski oltar); oltarna slika sv. 
Volfganga; bila je na drugem desnem stranskem 
oltarju, sedaj je na galeriji; oltar je bil prodan 
cerkvi sv. Vita in Modc\sta v Gorici; oltarna sli- 
ka sv. Petra in Pavla; bila je na levem stran- 
skem oltarju, sedaj  je v zakristiji kanonikov. 

••• : A Claricini, 353, 393; Kukuljevič; Steska, 
Slov. umetnost, Preval je 1927, 277-8; SBL I, 27 
(Stele); Carlo Luigi Bozzi, Alcune lettere inedite 
del pittore goriziano G. B., Studi Goriziani XIV/ 
1953, 50-63 (12 pisem v italijanščini s komentar- 
jem in faksimilom pisma. Brez podatka, kje so 
pisma   ohranjena);   Cossar,   Storia   pass. 

Brj. 

BATIC Lovrenc, zdravnik, r. v Gorici okrog 
1815, u. neugotovljono kdaj In kje. Gimn. obi- 
skoval v Gor. (1824-30), filozofijo (1830-32) in me- 
dicino (1832-37) študiral na U v Padovi in dose- 
gel doktorat iz medicine (1838). Vršil zdravniško 
službo v različnih krajih Dalmacije. Objavil je 
doiktors'ko disertacijo o difteriji in vnetju grla 
Nonnulla de angina jaucium gangrenosa, Pata- 
vii 1838. 

Prim.: A. & A. de Backer, Bibliothèque des 
Ecrivains de la Compagnie de Jésus I. Liège 
1853-61, 449; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae 
Austriacae Societaitis Jesu ab ejus origine ad no- 
stra usque tempora. Viennae 1855, 23; C. Som- 
mervogel: Dicionnaire des ouvrages anomvmes 
et  pseudonymes publiés  par des  religieux de  la 



47 BATJEL 

Compagnie de Jesus. Pans 1884, 1169, 1172; C, 
Sommci vogel. Bibliothèque de la Compagnie tie 
Jesus. Premici e palile. Bibliogiaphic I. Bi u- 
xelles-Paiis 1840, 1015; Jugoslavie scnptorcs la- 
Imi  retentions aelatis.  Pars  II. Zgb-Lj.  1972, 20. 

Le. 

BATJEL France, podjetnik, r. 27. mar. 1875 v 
Vipavi, u. 28. jun. 1941) v Ljubljani. S 14. letom 
se je šel učit pilarstva pri tvrdki Lerch, kasneie 
je pobegnil v Gradée v tovarno dvokoles Puch, 
da se i/uči /.a mehanika. Po dvoletnem učenju 
jo mahne v Egipt, od tam na Dunaj v tovarno 
koles in šivalnih strojev; po štirih mesecih se 
vrne v rojstni kraj Vipavo in si postavi samo- 
stojno delavnico domačega orodja. Zaradi težav 
v zakonu je odšel v Ameriko, kjer si je po to 
varnah služil kruh. Po vrnitvi v domovino je 
delal nekaj časa v Kamniku, nato v Trstu in se 
končno nastanil v Gorici v Via del Duomo (na- 
slov njegove tvrdke je še danes viden nad vra- 
ti!). Odkupil je tudi pivovarno Gorup na Trža- 
ški costi, ki je šla v konkur/. in bila že šest let 
zaprta; i/, nje je napravil restavracijo z vrtom 
in baliniščem. Prva svet. vojna je prizadela tudi 
njegovo hišo v Via Duomo (najprej so se vanjo 
naselili avstrijski vojaki 97. pešpolka), vendar je 
vztrajal v samem mestu. Bil je prvi goriški Slo- 
venec, ki je imel avto, bil je odbornik kolesar- 
skega društva »Gorica«, v njem je tudi sam tek- 
moval, vendar je zaradi nepravilnosti i/, tega 
društva skupaj z drugimi izstopil in z njimi osno- 
val novo kolesarsko društvo »Danica«, ki je bilo 
pobudnik za vrsto podobnih društev po vaseh 
goriške dežele (Miren, Vrtojba, Solkan, Kojsko, 
Ajševica, Gorjansko). Med vojno je bil dopisnik 
SN in S Za silo si je spet uredil delavnico v 
času, ko so se Italijani umaknili in je bila Go- 
rica ponovno zavzeta. Vztrajal je do prihoda Ita- 
lijanov in še nekaj časa potem; šele ko so mu 
odvzeli koncesijo, je odšel v Ljubljano. Tam si 
ie spet postavil močno podjetje »Tribuno« (pro- 
dajal je kolesa, motorje, otroške vozičke, pnev- 
matike), redno je obiskoval sejme po Evropi, 
prinašal domov novosti in jih tudi sam izpo- 
polnjeval. Svoje izdelke je razstavljal na ljub- 
ljanskih in zagrebških sejmih. Do leta 1935 je 
izučil 78 učencev, v tem času je zaposloval okoli 
70 delavcev. Udejstvoval se je tudi v društvenem 
in strokovnem življenju: bil je deset let načelnik 
Združenja kovinskih strok v Ljubljani, odbornik 
krajevnega odbora Združenih obrtniških organi- 
zacij v Ljubljani, odbornik Obrtniškega društva 

v Ljubljani, ustanovnik in prvi predsednik Šport- 
nega kluba »Primorje«, ustanovnik in predsednik 
kolesarskega in motociklističnega društva Sava, 
predsednik Zverze kolesarskih društev, član So- 
kola ter soustanovitelj »Soče« in Motokluba Ljub- 
ljana. Svoje življenje in delo je ob svoji 60-let- 
nici  popisal   in  izdal  v  knjigi. 

Pniii.: 60 letnica Franceta Batjela, obrtnika, 
liodjctnika in lastnika »Tribune«, Lj. 1935 (s sli- 
kami); f France Batjel, Kronika slovenskih mest 
1940, 2, 36. 

Brj. 

BAUDAŠ Franc, sadjar, r. 15. avg. 1908 v Dorn- 
berku. V Gorici dokončal šest gimnazijskih raz- 
redov, nato kmetijsko šolo na Grmu pri Novem 
mestu 1er zadružni tečaj v Ljubljani (1924-25). 
Končno je nato leta 1928 končal kmetijski lehni- 
kum v Coneglianu, nato pa je vse do svojega 
prebega v Jugoslavijo (1933) vodil tečaje za sad- 
jarje in vinogradnike v Vipolžah, Velikih Zab- 
ijah, Štanjelu in Vrhpolju (do leta 1930), ko je 
bil zadnji kmetijski tečaj v slovenskem jeziku, 

po odpustitvi iz javne službe pa je bil na vrtna- 
riji v Portorožu. V Jugoslaviji je postal okrajni 
referent v Krškem in drevesničar v Leskovcu, ko 
je zasadil prvi plantažni nasad pri Mižigoju v 
Krškem. Od 1935 je vodil posestvo bratov Nešić 
i,n Vračarske zadruge v Smoderevu. kjer se je 
srečal z Justom Ušajem in po njegovem zgledu 
zasadil in vodil obširne plantaže (do leta 1947). 
Kasneje se je zaposlil pri Slovenija vino ter pri 
Okrajni zadružni zvezi v Mariboru. Tu je pri 
obnovi nasadov (Bistrica, Kamnica, Košaki, Pe- 
kre, Pesnica, Radgona itd.) dosegel velike uspehe 
in visoke pridelke sadja in grozdja. 

Prim.: Prof. dr. France Adamič, Delež primor- 
skih Slovencev v jugoslovanskem sadjarstvu... 
Srečanja IV/1969, 20, 25-6. 

Brj. 

BAUDOUIN de COURTE- 
NAY Jan Ignacy Nieci- 
slavv, pol.js.ki jezikoslo- 
vec, r. 13. mar. 1845 v 
Radzvminu, u. 3. nov. 
1929 v Varšavi, potomec 
stare francoske plemiške 
rodbine. Visokošolske štu- 

•JgJ dije je dovršil  v Varšavi 
lu (1866),  potem  pa  se  je  v 

I jezikoslovju      izpopoJnje- 
BenlLnu  in  Leipzigu,  kjer je Pragi,  Jeni, 
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doktoriral 1870 iz filozofije. Istega leta je postal 
docent primerjalne gramatike na univerzi v Pe- 
tersburgu, ker kot Poljak ni smel predavati na 
porušeni varšavski univerzi. Od 1875 do 1883 je 
bil prof. za primerjalno jezikoslovje v Ka/anu, 
od 1883 do 1893 za slovansko lilologijo v Dorpa- 
tu, od 1893 do 1899 v Krakovu, od 1899 do 1914 
v Petrogradu, ko so ga odstavili in zaprli, ker 
se je zavzemal za pravice narodov v Rusiji. Od 
1918 do smrti je bil v Varšavi. B. izhaja v znan- 
stvenem pogledu od revolucionarnih nemških 
miladogramatikov, ki so poudarjali fizično in 
psihično naravo jezikov. Pisal je v sedmih je- 
zikih, tudi v slovenskom. Na Slovenskem je bil 
sedemkrat (od 1872 do 1901) in je raziskal pred- 
vsem rezijansko narečje. 2e na prvi poti se je 
seznanil s slov. pisatelji in učenjaki [Levstik, 
Cigale, G. Krek, Jurčič, Trstenjak, Blciweis, Er- 
javec, Levée, Skrabec idr.] Raziskal je tudi na- 
diške in terske govore in v vsakem narečju iskal 
njegovo tipiko, leksiko, glasovno stanje. Sad te- 
ga dola je knjiga Opyt fonetiki rez'janskih go- 

vorov (Petersburg 1875), ki je vzorna diialokito- 
lošlka monografija. Sladile so: Rezjanskij kati- 
hizis (1875), Rezia in Rezjane (Slavijansikij Sbor- 
niik III, 1876), FriuVskije Slavjane (1878), Note 

glottologiche '(Firenze 1881), Materialy dlja juino- 
slavjanskoj dialektologiji i etnografiji (1895). V 
tej knjigi (708 str.) je objavili pogovore, prav- 
ljice, pripovedke, uganke, posimi itd. iz Rezije, 
na koncu pa dva rokopisna rezijansika kateki- 
zma. V drugi knjigi Materialov (1904) so Obraz- 

cy jazyka na govorah Terskih Slavjan v sever- 
no] Italiji, v tretji Christjanske Vzhilo od teh 
Sedan SS. Sacramentu (1913). Pisal je tudi o 
bohinjslko-posavslkem govoru (Kazan' 1877), o 
rovitansikem narečju okrog Ccelkna (Jagičev 
AisAPh VII -VIII, 1884-85). V slovenščini je spisal 
Nekatere opazke ruskega profesorja (Soča 1872- 
73, ponatis Gorica 1873) in dva podlistka v SN 
(6. avig. in 12. nov. 1872). Njegove razprave so 
še danes temeljna dala slovenske dialektologije, 
čeprav ni imel jasnih predstav o Rezijanih in 
terslkih Slovencih, ki jih je prišteval h kajkav- 
skim Hnvaitom. 

Prim.: DS 1893, 99 s si.; SBL I, 27; Matai 1952, 
št. 35, 16-19, 2; Franc Jakopin, Jan Baudouin de 
Couintonay - slovenski dialektolog, VIII. seminiar 
sloveiniskega jezika, literature in kulture, Lj. 1972, 
11-23; Marija Conda Kline, Ob stoletnici obiska 
jezikoslovca Baudouina de Courteinaya, KolGMD, 
Gor  1973, 89-92. 

Jem. 

BAUMBACH Rudolf, nemški pesnik, r. 28. sept. 
1840 v Kranichleklu (Turingija), u. 21. nov. 1905 
v Meiningcnu kol zasebni knjižničar. Doktoriral 
iz 1 ilo/oh je v Heidolbergu 1865 in bil nekaj let 
zasebni učitelj v Gradcu. Leta 1870 prišel kot 
zasebni učitelj v Trst k Ascendulisu. Tu se je 
vključil v sekcijo nemško-avstrijskega planinske- 
ga društva za Primorsko. Družil se je s Kugy- 
jom, ki ga v svojih knjigah omenja. Tako je 
začel zahajati v naše gore, na Bovško in Gorenj- 
sko. Bil je že tedaj znan tudi kot pesnik. Nje- 
gove pesmi so doživele nad 300 uglasbitev. Vi- 
ljem Urbas ga je seznanil s slov. narodno pripo- 
vedko o Zlatorogu in s slov. bajeslovjem in na- 
rodopisjem. Le dve leti pred B-ovim prihodom 
v Trst je Karel Deschmann priobčil v Laibacher 
Zeitung (1868) pripovedko o Zlatorogu, povzeto 
po nekem slov. pričevalcu. To gradivo in živa 
pripoved sta B.-a spodbudila, da se je lotil pe- 
sniške obdelave te snovi in v 1874/75 .spesnil na 
Bledu opskoJirično pesnitev Zlatorog ter jo ma- 
ja 1877 izdal v Leipzigu. Ta in naslednje izd. so 
ponesle v svet pesnitev v izredno velikem šte- 
vilu izvodov (do srede tridesetih let v več kot 
110 tisoč 'izvodih). B. je v Zlatoroga vnesel do- 
mači kolorit, slov. obeležje z avtohtonimi imeni 
krajev, ljudi, trentarskih lovcev in pastirjev. 
Pripovedka, ki je dotlej živela le v ustnem izro- 
čilu bovških pastirjev, je postala tako znana tu- 
di v kulturnem svetu. Med svojimi izvirnimi pe- 
smimi je objavil tudi nekaj prevodov Prešerno- 
vih pesmi. Tematika Zlatoroga je kasneje zva- 
bila še katerega besednega in posebno glasbene- 
noga umetnika. Anton Aškerc je napisal ep Zla- 
torog (1904), Jože Abram-Trentar je Zlatoroga 
dramatiziral za ljudske odre. V glasbi so ta mo- 
tiv porabili: Viktor Gluth, Der Trentajäger, ope- 
ra, prvič 1885 v münohenskem gledališču, kasne- 
je (1911) predelana v drugo opero z naslovom 
Zlatorog; Albert Thiorfolder (1846-1924) Der Tren- 
tajäger, opora, prvič 1883; Georg Rauchenocker, 
opera Zlatorog, prva predstava 1905 v Miinchnu; 
Hans Schmitt (1835-1907); Martin Zun kov ič - Erich 
Wolt, pantomima; Zumkovičeva je dramatizacija 
nekaterih prizorov iz Zlatoroga v Wolfovi uglas- 
bitvi; iz 1920 je uglasbitev Zlatoroga Viktorja 
Parme; likovna upodobitev: Rudi Kogej (v Tren- 
tarskem muzeju). Zlatorogova je tudi planinska 
koča v Logu v Trenti (prvotno iz 1881 kot Baum- 
bachova koča). B.-ovo delo Zlatorog je v slov. 

prov. A. Funtok 1886, 1923/2; v italijanščino Ario 

Tribol-Tribelli izd. v Trstu 1930 (napačna letnica 
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smrti!). Najprej pa je bil Zlatorog prev. v če- 
ščino (1885), nato še v poljščino (1907), lužiško 

srbščino (1931)  in  v srbščino (1937). 

Prim.: LZ 1885, 5, 318; LZ 1886, 5, 310; LZ 1903, 
50-60; R. B., DS 1905, 699 (s si.); A. Funitclk, Ne- 
kaj o Zlatorogu, Literarna pratilka za loto 1914, 
33-50; I. Pregalj, DS 1923, 157; Allracl Sclka 
R. B. Ein Lab costi Ud, Memimgen 1924; HE II, 
1941, 290-1; R. Baumbach-A. Funtok, Zlatorog, 
München 1%8 (izvirnik in prevod, več šludij 
in   izbrane  ilustraoijc). 

Zo. t-Bnj. 

BAUMKIRCHER Andrej, plemiškega rodu, po- 
veljnik najemniških čet, roparski vitez, baron 
Ln glavar v Bratislavi, se je r. leta 1420 v Vipavi 
(ob glavnih izvirih Vipave je stal nekoč grad 
Tabor, ki se je imenovali tudi Bauimikiirahorjcv 
grad po nekdanjem lastniku Viljemu B.) cesar- 
skemu oskrbniku Viljemu B., usmrčem je bil 
v Gradcu 23. aprila 1471. Najprej je postal oskrb- 
nik, kasneje še lastnik zastave Korneuburg in 
Sehlaming pri Eisenburgu na Gradiščanskem. 

Zaradi svoje postave (bil je izredno velik in mo- 
čan) in predrznosti je 'veljal za silovitega juna- 
ka. Bil je prijatelj Erazma Luegerja (Predjam- 
skega), drugega podobnega roparskega viteza. 
Cesarja Friderika III. je dvakrat rešil; prvič, 
ko sta Vitovec in Einzingor oblegala Dunajsko 
Novo mosto (1452), drugič pa lota 1462. B. je 
bil nestanovitnega značaja; v službo je stopil k 
temu, ker se je nadejal večjega dobička. Tako 
je prešol na stran celjskega groia Ulrika. Ko 
je kasneje spot prestopil na Friderikovo stran 
in se zanj bojeval, mu cesar uslug ni poravnal, 
zato se je izkušeni poveljnik najemniških čet 
postavil na čelo nezadovoljnih plemičev (Studen- 
berga, Naringa in drugih) in se bojeval proti 
deželnemu knezu. Frideriku je napovedal »voj- 
no«, ko se je ta mudil v Rimu. Zasedel je razna 
mesta in trge na Štajerskem (Maribor, Fursten- 
feld, Slovensko Bistrico, Wildon, Konjice). Voj- 
ski — modtom je cesar organiziral svojo najem- 
niško vojsko — sta strahovito uničevali pode- 
želje (polja, vinograde, plenili živino). Pri Für- 
stcnfoldu je 1469 premagal cesarjevo vojsko. Ce- 
sar se je moral na pritisk notranjeavstrijskih 
stanov z B.-jom pogoditi in pristati na plačilo 
odškodnine B.-ju in njegovim najemnikom v vi- 
šini 14.000 goldinarjev. B. je tudi dobil od ce- 
sarja pravico kovati svoj denar. Da bi lahko 
Friderik zbral toliko vsoto denarja, je moral 
razpisati dodatne davke, ti pa so zaradi splošne- 

ga opustošenja dežele počasi dotekali in B. je 
uvidol, da mu cesar dolga ne bo mogel izpla- 
čati, zato je začel snovali nov upor. Iz bojazni 
pred tem ga je cesar dal poklicati v Gradec, 
da bi se pobotala, a ga kljub dani besedi o 
prostem odhodu dal prijeti in usmrtiti. - Lite- 
rarno živi v slov. ljudskem izročilu. O njem go- 
vori tudi balada Klativitez (Janez Menart, Sred- 
njeveške balade, Lj.  1973, 34-5, gl.  še opombo). 

Prim.: Vailvasor III, 289; Gruden 277-81 s si.; 
M. Kos, Zgodovina Slovencev, Lj. 1933, 233-4; 
isti, Zgodovina Slovencev, Lj. 1955, 320-5; Bogo 
Grafonauor, Zgodovina silovenislkoga naroda, Lj. 
1956, 37-8;  KLS  I, 30. 

Brj. 

BAUZER Martin gl. BAVCER Martin. 

BAVČAR, rodbina kotlarjev iz zaselka Čohi pri 
Lokavcu (Ajdovščina). Danes je lam le še ena 
družina s tem priimkom, ona je v malnu na 
Brodu pod vasjo Cohi, tretja je v Ajdovščini. 
Fužina je bila na Brodu v Lokavcu ob potoku 
Lokavšček. Sprva je bila last družine Bolko, po 
letu 1920 pa jo je kupil Jožef Bavčar. Njegov sin 
Anton Bavčar je imel delavnico in trgovino v 
Ajdovščini. Njegovi dedje ali strici so bili tudi 
kotlarji in ti so v desetletju 1860 do 1870 izdelali 
stroj, ki se je »tresel, vzleteti pa ni mogel« (to 
je pripovedovala mali Venceslava Čopiča, rojena 
1856 pri Cohih). Vendar ni mogoče vedoti, ali je 
bil stroj jadralo ali letalo. 

Prnn.:   Pismeno  sporočilo  V.  čopiča,  Lj. 
Brj. 

BAVCER (na več mestih pomotoma kot Bavčar) 
Anton (Tone), planinec, r. 13. jun. 1905 v Aj- 
dovščini, umorjen v noči med 21. in 22. jun. 
1944 v tržaški Rižarni, kot talce. Oče Fortunat, 
delavec, mati Frančiška roj. Lulik. Družina je 
bila številna. Od leta 1943 do razpada fašizma 
zaprt v Coronou, nato izpuščen, pa spot priprt 
febr. 1944 v Gor., nato ponovno v Coroneu in 
končno v Rižarni, kjer so ga po mučenju umo- 
rili. Po njem poimenovana planinska koča na 
čavnu. Spominska plošča blizu zavetišča odkri- 
ta 4. avg. 1946 od SPD Ajdovščina. Napis v ver- 
zih sestavil ajdovski rojak-pesndk dr. Ivo Lulik, 
načrt za ploščo Ivo Kovač. 

Prim.: krstne matice; podaitlki jz družinskega 
arhiva; France Boštjančič, Najboljših naših lain- 
tov kri je dala zarjo noviih dm..., CiL 1/1946, 
6/12,  215;   Nada  Brajnilkova,  Otvoritev  koče  na 
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Čavnu, GiL II/1947, 9/10, 2.14; Al nnošt I Bri.lci, 
Priročnik za planince, 1950, 156; 195•, 162 (nsba 
koće: Herbert Drofcnik); Prvič objavljeni se- 
znami žrtev Ri/arnc in /api lih oseb. Se/nam žr- 
tev  PDk  1965, 25;   PDk   1965,  145,  1. Bri. 

I BAVCER (BAUZER) Mar- 
tin, /goden mar, r. 11. 
nov. 1595 v Selu na Vi- 
pavskem (?), u. 23. dee. 
1668 v Gor. Podatki o 
rojstvu in smrti so po- 
v/ot.i po kroniki jezuit- 
skoga reda (objava: Del- 
la Bona, Spessot), kraj 
rojstva pa ni natančno 
ugotovljen; nekateri B-vi 

živi jen jopi sci sodijo, da je bil rojen v Solkanu 
(Codelli, Clonar itd.). Zalo verjetno je, da je 
rojstni kraj Selo (tako sodijo Bednarik, Spessot 
itd.). Ni podatkov o prvem B. šolanju, 1616 je 
stopil v Lj. v jezuitski red. Kasneje se je šolal 
v Brnu na Moravskom, tu je opravil noviciat, 

dokončal filozofske študije tor dosogol doktorat 
filozofije. Vrnil se je v domovino in kol shola- 
stik poučeval na gor. jezuitski gimn. Prva tri 
lota je poučeval nižje razrede, nato je bij osem 
let prefokt. Med tem časom je študiral teolo- 
gijo in 1626 bral novo mašo. 1634 je šel /a šol- 
skega prefekta na Roko, se naslednje loto vrnil 
v Gor. in šol nato v Lj. koit profesor moralne 
teologije. Potem je vodil jezuitsko gimn. v Grad- 
cu (Ferdinandeum). 1658 je bil v Gor., kjer je 
nadomeščal p. Weissa pri pouku moralne teolo- 
gije. To leto je tudi potoval na Dunaj; vse kaže, 
da potem do smrti ni več zapustil Gor. B.-jevo 
poglavitno dello je Hisloria rerum Noricarum et 
Foroiulieusium, za katoro je začeli zbirati gra- 
divo ok. 1630, končno redakcijo pa je opravil 
mod leti 1657-1663. HiMoria obravnava v 10 knji- 
gah zgodovino Norika (po B.-jovom mnenju ob- 
sega •••••••, Tirolsko, Zg. in Sp. Avstrijo, 
Kor., Krami., Štajersko in Isitro) tor Fuirlanijo 
in soga čavovno od vesoljmoga potopa do smrti 
cesarja IVidinanda III. (1657). Original je izgub- 
lion, ohranjeni •• propisi. B.-jovo zgodovinopisje 
je prvi ki it. ocon. A. T. Linhart (Versuch I, 1788, 
uvod): »Brez načrtov, broz povezave dogodkov, 
ki so le v časovnom zaporedju, nekriitučno, s 
svojim poklicem in času primernim nagnjenjem 
k čudežnemu in k roligiji, poleg katorc se mu 
zdi vse noprimonno, je ta mož za prihodnjega 
zgodovinarja    Kranj sike    vsaj    zbral    maten uil.« 

Ker niso poznaJi arhivskega gradina niti arhiv- 
skih objav, so se k B-ju zatokali še v našom 
času zgodovinarji (npy. Pier S. Leicht). B. je 
zapustil v rkip. tudi seznam gon\ m amdeških 
grolov, oglejskih patriarhov, tržaških školov :td. 
pod naslovom Syllabus üucalium Sacri Romani 
Imperii Goriltae Coinitum; o tom dolu sodi Je- 
linčič, da je deil Hisitoriae. V tisku je objavil 
dvoje manjših del. V Vidmu je 1660 izšlo Leo- 
poldo Romanoritm Imperatori... Goritiam ingre- 
dienti oratio in caesarea Socielatis Je.su gori- 

ziano Gymnasia recitala per Gaudentium 11:1a- 
rium Contiamoli; dolo je govor ob obisku ce- 
sarja Leopolda v Gor. Isilo loto pa je B. izdal v 
Lj. v nomškom jeziku Panegyricus m honorem 
Leopoldi Augusti cum terras liereditarias lu- 

strarci, ki je prav tuko posvečen obisku cesar- 
ja Leopolda. Ali vsobujota oba tiska ena/ko be- 
sedilo, ni ugotovljeno. B.-jevi rfkp. so danes v 
prepisih ohranjeni v raznih knjižnicah (BiblStls 
v Gor., NUK v Lj., Goriška knijnžnica »F. Bev- 
ka« v N. Gorici, Knjižnica S. Škrabca na Ko- 
stanjevici). B. je verjetno svoj priimek pisad v 
obliki Bauzor; piše pa se tudi v oblikah: Bav- 
zor, Bautsehor, Bautschner, Bavčar, Bavčar, Bau- 
čer in Bavčor. SBL rabi Bauzor, zdi se, da je 
oblika Bavčer še najbolj blizu izvirni rabi. B. 
se je v tisku, ki je izšol v Vidmu, podpisal koit 
»Gaudonitiuis HLlarius Goritianus«. - Upodobitve: 
olje na platno neznanega avtorja (v Pokra j ki- 
sikom muzeju v Gor.; pororisba (gl. PDk 1952, 
št. 2). Leta 1975 je Zdravko Jelinčič izdal in za- 
ložil svoj prevod B.-jevega dola Rerum Norica- 
rum.. /. naslovom Zgodbe Norika in Furlanije 
(Toronto, Can. 119751; II, 945 str. 8", xorox). Upo- 
rablja  obliko  Bavčar. 

Prim.: Valvasor VI, 358; A. T. Linhaut, Versuch 
1. Ill (Linhartovo mnom je p:n/ema Klun 
MHVK, 1857, 48); Codol.li, Scrittori, 1783, 17852, 
1792': Morelli III, 258-9; Morelli IV, 248-50; Pod- 
čaveniski. Domovina 1868, št. 1; Glaricuini 280, 
359, 386, 390; Maim/•••, Canni biografici .., 32; F. 
Zaikraišok, Sloga 1894, st. 10, Josip Baihč, Go- 
rica 1908; št. 70-71, 73-4; SBL I, 28 (J. Glonar; 
avtor navaja v članku še Pohilinovo Bibl.iotheco 
Canmoliae, pril. k MHVK, 1862; Backor-Sommor- 
\C'J!ol, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 
I, 1062); Spossot, StiidG 1925, 83-142; R. Bedna- 
r,ik, KolGMD 1926, 76; isti NašC 1926, 2, 39; Z. 
Jelinčič, PDk 1952, št. 2; Zdr. Jelinčič, StudG 1958, 
45-55;  I. Lovaito. StudG  1959, 85-141. 83-180. 

BAVDA2 Jurij, publicist, r. 4. sept. 1928 v Ka- 
nalu ob Soči. Oče Kristjan, mati Ana Pctrovčič. 
V Gor. študiral it. klasično gimn., od 1945-47 pa 
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slovensko. VPS je obiskoval v Li. (končal 1953). 
Na ni/ji gimn. v Idriji poučeval tlo 1%8. Od 
1961 do 1965 uslužbence IZDG v Lj. Od 1968 lav- 
naitelj Mostnega muzeja v Idriji in Idrijske li- 
kovne galerije 1er od istega leta organizator 
idrijskih slikarskih kolonij. Glavni in odg. ur. 
Idrijskih razgledov od 1969. V dobi gimn. štu- 
dija je bil med voditelji dijaškega antifašistične- 
ga gibanja. Udeležil se je več posvetovanj pri- 
morskih revij. Poleg organi/aci|skcga dela je 
napisal vrsto prispevkov i/ zgodovinske in eko- 
nomske preteklosti I din je, talko: O prvem social- 

demokratskem shodu v Idriji (klrR 1965), /z 
Zgodovine delavstva - predsocialtsliCno obdobje 
(IdrR 1966), Mezdno gibanje v Idriji 1898-1900 
(IdrR 1969), V Idriji pred 60 leti (IdrR 1962- 
64), NasUanek in razvoj elektroindustrije v 

Cerknem   (IdrR   1970,  2;   tudi   .separat). 

Prim.:   osebni   podatki;   v   članku   fit.   revije. 
Bij. 

BAVDAž Kristjan Jožef, družbeni delavec, r. 
19. sept. 1896 v Kanalu ob Soči. Oče Jožef, trgo- 
vce, mati Kristina Tobušun. Osn. š. v Kainalu, 
realko v Gor. Dovršil je tudi Mahrovo trgov. š. 

v Lj. Od 1915 do 1918 je bil pri vojakih v 97. 
pešpolku. Po ustanovitvi KPI na kongresu v Li- 
vornu 1921 je postal njen član .Bil je ta junk ce- 
lice v Kanalu in član gor. okrož. komiteja KPI. 
Lota 1921 je pri obč. volitvah kandidiral na ko- 
munistični listi; postal je župan v Kanalu, kar 
je bil do 1923. L. 1925 je spet kandidiral na lis-ti 
KPI, bil izvoljen in 'postal ipod/jupan, a ni ostal 
niiti ono leto, ker je fašistična vlada odpravila 
obč. avtonomijo za vso državo. Od 1921 do 1935 
tajnik Zadruge vojnih oškodovancev v Kanalu. 
Od 1935 do 1941 vodil lastno trgovino v Kanalu. 
Jeseni 1941 je vstopil v Kanalu ustanovljeni prvi 
odbor OF. Novembra 1942 je bil aretiran in po- 
slan na otok Ustica in po/neje v notranjost 
države. Ob zlomu Italije 8. sept. 1943 se je vrnil 
v Kanal. Izvoljen je bila za predsednika KNOO 
in sprejet v KPS, Postal je član krajevnega ko- 
miteja KPS za Kanall-Kail. V apr. 1944 so ga are- 
tirali Nemci in poslali v taborišče Melk ob Do- 
navi. Leta 1945 postal vodja prop, odseka pri 
komandi mesta Gorica. Nato je urejal SoškiT 
(1945-1947). Kasneje v upravi ZIDGRAD Gorica. 
Od jun. 1948 vodil poslovalnico Putnika. Od 1959 
dela v socialnih in kulturnih organ i zac i) ah. V 
miladih lotih je napisal črtico Otrokove sanje 
(M  1921, 180). 

Prim :  Ciril  Zuipamc,  Kristijan   Bavila/  -  75-flot- 
luk,   Pulk   12  supl.   1971   ('s  vi.). 

Ur. 

BAVUAŽ Vladislav, uslužbenec pni dir/, 'tajništvu 
v Vatikanu, r. 28. marca 1920 v Solkanu železni- 
čarju Francu in Katerimi Ziniic. V Gor. je obi- 
skoval osn. š. (1926-1930), pripravnico v Alojzi jc- 
višču (1930-1931), gimn. v malem semen. (1931- 
1936) ter licej v velikem semen. (1936-1939), v 
Rimu pa kot gojenec franc, zavoda filozofsku 
(1939-1941) in teološko fakulteto ((1941-1945). Na 
Gregoriani je dosegel licenciât iz. lilozofije, teo- 
logije in cerkv. prava, na Luteranski U pa li- 
cenciait iz »u t rot] uè iure« (1948-1951). Hkrati je 
obiskoval več jezikovnih tečajev (francoščina, 
angleščina, španščina). Posv. 6. avg. 1944 v kraju 
Subiaco. Po vojni se je vrnil na Goriško in bil 
podravnatclj v bogoslovju ter prof. filozofije v 
malem somen. (1945-1946). Od 1951 službuje v Va- 
tikanu, sprva pni koncilski kongregaciji (1951- 
1970), nato pa v drž. tajništvu. Od 1. j an. 1975 
je vodja posebnega oddelka. V njegov delokrog 
na konc. kongr. so spadala vprašanja duhovni- 
kov na področjih Srednje in Severne Evrope ter 
Severne Amerike. Cesto je posredoval pri Sv. 
sedežu v slov, m še posebej v gor. /allevali. 

Član disciplinarne komisije pri Slovcniku. Ime- 
novan je bi! /a papeškega tajnega kamornika 
(1957)  in  častnega prelata (1967). 

Prim.:   NaiHkAGor;   Annuario   pontificio   1973; 
vprašalna pola;  osobno dopisovanje. 

R. K. 

BEBLER Aleš, politični delavec, diplomat, pu- 
blicist, r. 8. maja 1907 v Idriji. Oče Baltazar 
Baeblcr (gl. čl.), gimn. m tovarniški ravnatelj, 
kemik. Diplomiral na pravni lakultoti in dokto- 
riral v Parizu (1930). Clan SKOJ od 1927, član 
KPJ od 1929. Od 1931 dalje živel pretežno v 
Franciji in SZ. Marca 1937 se proko centra za 
zbiranje prostoivoiljcev za v Španijo, ki so ga 
organizirali francoski sindikati, prebije v Alba- 
cete in nato na fronto na Ja ram i v bližini Ma- 
drida. Bil je komisar XV. mednarodne brigade. 
V Perales de Ta juna v podof icirs.kem kurau. 
Večkrat je bil v Madridu kot povezovalec za- 
radi kontakta s štabom mednarodnih brigad. 
Tu sodeloval kot spiker na radiu za slovenske 
oddaje. Nato na fronti ob Guadarami, v boju 
za Villanueva de la Canada in v brunetski ofen- 
zivi. Tu prvič ranjen v nogo. Nato preko Valen- 
cie po obali  na sever po dolini  Ebra, proli  Sa- 
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ragu/i. V Quintu težko ranjen. Sc zdravi v bol- 
niškem centi u »inlernacionalcev« v Bonincasa 
pri Castellan de la Plana. Evakuiran z dtuginu 
lanjonci v Mureio, piebije tu zimo, je uporu an 
in nato evakuiran skupaj z ostalimi težkimi ra- 
njenci v Katalonijo (avg. 1938). Lota 1939 se vrne 
v Jslo in je luto dni zaprt. Kot nekdanji špan- 
ski borec je takoj v začetku NOV imenovan za 
člana vojnega komiteja Slovenije. Na seji CK 
KPS (22. jun. 1941) postane namestnik koman- 
danta GS. Tedaj organizira partizanske edinice 
v I jubljanski pokrajini in na Štajerskem. Nov. 
1941 organizira napad na Bučko, da bi preprečil 
izseljevanje Slovencev iz obsavskih o-bmočij. 
Okt. t.l. organizira izhajanje vojaškega Usta 
Slovenski partizan ter sodeluje pri redakciji 
Kratkih tečajev za partizanske komandante. So- 
deluje pri načrtih GS za akcije na Gorenjskem, 
pri formiranju Kozlješkega bataljona in vrste 
drugih edinic, pri napadu na Presorski most. V 
marcu 1942 odide na Mokre; kot komisar pokra- 
jinskega štaba za Notranjsko in Gorenjsko se 
z delom bataljona Ljube Sercerja prebija na 
Travno goro, od tu dalje .na Kočevsko v Firie- 
drichstein. Tu organizira Južnodoilenjski in V. 
partizanski bataljon. Glavni štab ga imenuje za 
komisarja III. grupe odredov (4.4.1942). Pod 
vodstvom štaba te grupe so se osnovali Notranj- 
ski, Dolenjski, kasneje še Krimski, Dolomitski, 
Loški in Kočevski odred in se s tem v zvezi 
ustvarilo pnvo slovensko osvobojeno ozemlje. 
Bil je na sestanku, kjer je bilo dogovorjeno so- 
delovanje slov. in hrv. enot. Spet v Glavnem po- 
veljstvu; kot član operativnega štaba vodil vse 
operacije na ozemlju Ljubljanske pokrajine. Od 
maja 1942 namestnik komandanta GS, po Roški 
ofenzivi poslan na teren z namenom, da orga- 
nizira nove brigade. Postane komandant III. 
grupe odredov. Okt. 1942 pride na Primorsko, 
kjer postane tajnik PNOO za Primorsko in isto- 
časno sekretar Pokrajinskega komiteja KPS ter 
delegat Glavnega poveljstva. Od 1942 do 1944 in- 
štruktor CK KPS in IO OF za Slovensko Pri- 
morje. Po 8. sept. 1943 odletel z letalom v Novo 
mesto poročat o stanju v Glavnem štabu. Od 
jun. 1944 odšel na Štajersko kot sekretar CK 
KPS. Clan SNOS in AVNOJ. Minister za finance 

v prvi vladi Slovenije. Od 1945 do 1949 pomoč- 

nik ministra za zunanje zadeve. Od 1949 do 1952 

stalni delegat FNRJ pri ZN, od 1952 podsekretar 

v sekretariatu za zunanje zadeve, poslanec svota 

narodov ljudske skupščine FLRJ, rezervni gene- 

ral major JLA, veleposlanik FNRJ v Franciji, 
Indoneziji, Indiji. Sodnik ustavnega sodišča. 
Clan CK ZRJ, CK /KS, GO OF oz.. SZDL, član 
sveta federacije. Nosilec spomenice 1941, reda 
Partizanske zvezde, Zasluge za narod in Brat- 
stva in enoliiO'sli I. stopnje, Reda hiabiosti. 
Narodni heroj. Leta 1945 je bil urednik LjP. Bil 
je vodja jsl. delegacije na pariški mirovni koal- 
ierend. Leta 1949 je bil predstavnik Jsle na se- 
stanku štirih ministrov za zunanje zadeve. Je 
časitni predsednik svetovne organizacije združenj 
OZN, član zvez. odb. borcev NOV in predsednik 
jugoslovanskega sveta za varstvo in razvoj člo- 
vekovega okolja. Častni občan Ajdovščine od 
leta 1970. Kot publicist je izdal; Vloga i rad Ko- 
munističke partije Jugoslavije, 1943; Petindvaj- 

setletnica ustanovitve KPJ, 1944 (izšlo vsaj v 
5 ponatisih), Primorska se priključuje novi Ju- 
goslaviji, 1944 (.psevdonim Primož Tratnik), Za 

splošno mobilizacijo na Štajerskem, 1944, Za 
masovno partijo na Štajerskem, 1944; Obletnica 
lOj^tva nove Rusije, 1944; Za pravedne granice 
nove Jugoslavije, 1949 (slovenski prov.: Za pra- 

vične meje nove Jugoslavije. Govori in izjave o 
Trstu, Julijski krajin/i in slovenski Koroški, 
1949); Strana intervencija u Grčkoj, 1949; Načelo 
suverenitete naroda u međunarodnim odnosima 

i radnička klasa, 1949; Putovanje po sunčanim 
zemljama, 1954 (slov. prov.: Potovanje po sonč- 
nih deželah, 1956); Nekaj misli o svojstvenosti 
indonezijske kulture (v: Ljudska umetnost In- 
donezije); Narodne manjšine v Jugoslaviji, 1960; 
Malezija, 1965; Nemirna jugovzhodna Azija, 1965; 
Otroci zemlje in morja, 1966 (skupaj z Vero 
Bebler). Kot bivši španski borec je leta 1961 
ur. knjigo Naši Španci, Bgd 1961; v dva zbor- 
nika o tej temi pa je pruspeval svoje spomine 
(Bili smo v Španiji, Lj. 1958; Fant dobre sorte, 

235-40, ter Jugosloveni u Španiji, Sarajevo 1959; 

Lističi iz dnevnika, koga nema, 11-30; ponat. v 

Španija 1936-1939, knj. 3, Bgd 1971, str. 20-44 s 

si.; Sečanja na Franca Rozmana Staneta, ibi- 

dem, knj 5.) Bil je eden najpomembnejših jsl. 

diplomatov po 2. svetovni vojni, ko so nastajale 

meje Jugoslavije. Slika na več mestih v ome- 

njenih  knjigah o Spancih. 

Pnii!.: EJ I, 399 (F. Saje); Kojeko 1 in 2; 
Brecul j, Bibl. parti/, tiska na Primorskem, 34-36; 
LD 1953, 100, 3; Diplomat »nekoga okraja«, Delo 
1971, 268, 19 s sil.; PDk 1960, 288; MSE I, 140; 
SB 1945- 

Birj. 
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BEDA Franc (Francesco), slikar, r. 29. nov. 1840 
v Trstu in tam u. 21. jun. 1900. Slikarstva sc je 
učil 1859-1866 na .slik. akad. v Benetkah pri Kar- 
lu Blaasu (1815-1894) in se opredelil po .svojem 
učitelju za slikanje zgodovinskih dogodkov in 
portretov, pozneje (od lota 1876) je slikal v glav- 
nem le gonre-motive im pejsaže v maniri Jean- 
Louisa E. Meissomierja (1815-1891) po naročilih 
dunajskega trgovca s slikami Winterstcina. V 
razletju 1866-1876 je veliko potoval po avstrijskih 
deželah, zlasti po Hrvatskem in Ogrskem, ter 
slikal portrete za po.same7.ne odličnike. V tem 
času je naslikal tudi bogat paravent za cesarico 
Elizabeto Habsburško. Od njegovih del je ome- 
niti portrete princa Rohana (1871), škofa J. J. 

Strossmayorja (1872), hrvaškega bana Ivana Ma- 
žuraniča (1873), grofa Lavala Nugonta (1874) itd., 
tor oljnate slike: Ljubitelj starin (v dveh va- 
riantah), Mali model, Dve žonski pred sliko, De- 
klamator, Odaliska, Model, Sladkorni obrat, Pre- 
jem favoritke, Mučno presenečenje, Učenec, Igra- 
nje biljarda, Cesar Karel VI. posiluša v avd.icnci 
beneške poslance idr. Njegova dola se nahajajo 
v .številnih galerijah in muzejih (Dunaj, Pariz, 
London. New York, Trst, Zagreb itd.). 

Prim.: Vionac zabavii i pouci. V, Zgb. 1873, 
768; VII, Zgb 1875, 280; L. Mra/ovič, Ob/or, IV, 
Zgb 1874, štev. 296, 1-2; G. Gairollo, Dizionario 
biografico universale, I, Milano 1907, 223; Thie- 
me-F. Becker III, 158; G. Garollo, Piccola en- 
ciclopedia Hoepli, IV, Milano 1930, 71; fi. Béné- 
zi't, Dictionnaire critique at docuimenitaire dos 
peintres, sculpteurs, desisigmaitcurs ot graveurs 
I. Pans 1948, 507; ELU I, 301; M. Schneider, 
Portreti 1800-1870, Zgb 1973, 16-18, 100. 

Le. 

BEDENDO Vera, roj. Somonič, profesorica, r. 
7. sept. 1924 v Postojni, oče Franc, železničar, 
mati Marija Slabe. Osn. š. je začela v Ferrari 
(L loto), dokončala v Postojni in tu tudi klas. 
gimn. (1942). Univerza v Padovi (prvi dve leti) 
•n v Trstu (1960 - leposlovna skupina). Pouče- 
vala na srod. š. I. Cankar v Trstu (1950-1951), 
na učiteljišču A.M. Slomšek (1951-1952, na znan- 
stvenem liceju Fr. Prešeren ((1952-1953), na sred. 
š. I. Cankar (1954-1958), na znan. lic. Fr. Preše- 
ren (1958-1969); poverjena ravnateljica na sred. š. 
L Cankar (1969 do danes). Napisala je učbenik 
Latinska slovnica in radnica za prve tri razrede 
višjih srednjih šol, 2 knjigi, Trs:t  1973. 

Prim: Arhiv sred. š. I. Cankar; osebni pod.'i'Ai. 
Jem. 

BEDNARIK 

fn 
I BEDNARIK  Rado  (Radi- 
voj), časnikar, publicist, 
šolnik, r. 2. avg. 1902 v 
Gor. in prav tam u. 23. 
sept. 1975. Oče Ivan, knji- 
govez, mati Frančiška 
Vertovcc. Osn. š. je obi- 
skoval v Gor. (1908-1912), 

[gimn. v Gor. (1912-1915) 
in v Šentvidu pri Lj. 

| (1915-1920). Na univerzi v 
Lj. je študiral zgodovino in zemljepis (1920- 
1924) in diplomiral (1926). Leta 1924-1925 je bil 
prefekt v Alojzijevišču v Gor. Isto leto je začel 
delati v uredništvu GorS, kjer je ostal do srede 
1927, ko je bil poklican k vojakom. Dosegel je 
čin podporočnika. Po vrnitvi od vojakov je ure- 
jal Mali list v Trstu (do j an. 1929), nato bil član 
uredništva NL in Družine v Gor. (1929-1930), za- 
toni poslovni tajnik KTD, kar je ostal do 1939. 
Preživljal se je z. dolom v lastni knjigoveznici. 
Jeseni 1944 je začel poučevati na novi slov. 
gimn. v Gor. V š. 1. 1945-1946 je poučeval na 
gimn. v Ajdovščini, od 1946 do upokojitve 1972 
na učiteljišču im na klasičnom liceju v Gor. Le- 
ta 1951 je doktoriral na literarni fakulteti v 
Trstu z disertacijo Umetnost Ivana Cankarja s 
posebnim oziram na polilično-socialno in kul- 
turno okolje. Usposobi jonostni izpit iz slavistike 
je napravil v Rimu lota 1959. Poleg časnikarskega 
in poklicnega dela se je udeleževal javnega živ- 
ljenja. V akademskih lotih je bil preds. Kat. 
akad. društva Danica in Akademskega podpor- 
nega društva v Lj. Po vrnitvi na Goriško se je 
skupno s Filipom Torčeljom posvetil prosvetno- 
organizacijskomu delu. Bil je preds. krščansko- 
socialne Dijaške zveze, preds. kat. prosv. dru- 
štva Mladike v Gor. (od jam. 1926 do juin. 1927) 

in pod preds. PZGor. Pomagal je ustanoviti knji- 
ževno zailožbo Sigma (1930) in bil njen tajnik. 
Po vojni je bil soustanovitelj in preds. Šolske- 
ga odbora (1959) in Sindikata slov. šolnikov v 
Gor. Bil je (udi soustanovitelj in častni član 
GDS v Lj. (1972). Uredil je prvo številko dija- 
škega glasila Rast (Gor. 1925). Sodeloval je pri 
kat. dijaški reviji Križ na gori, pri KolGMD 
(1925-1931), v mesečniku NašC, glasilu PZGor 

(1923-1928). Uredi] je tretji Jadranski almanah 

(1925-1930), Goriško praliko (1923-1929) ter poznej- 

še Pratike (1931-1935, 1938-1940). Pisal je v razne 

publikacije, ki so izhajale na Primorsikom in v 

Sloveniji:   v  M,  Jaselce,   Gospodarja,   Bogoljub, 
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Jegličcv vostiniik. Obzornik, v revijo Obisk (1941), 
DS, Slovencev koloclar. Po vojni je pisal v PDk, 
SPor, v Sočo, Matajur, Galeb, Ra/glode, M(Trst), 
JKoI. Urejeval je TKol (1954-1975) i,n uredil bro- 
šuro Ob stoletnici štandroške čitalnice (Gor. 
1%9). Od lota 1961 do smrti je bil goriški do- 
pisnik NL. Veliko lot je govoril na RAITrstA o 
slovenski loliklori, o praitiki in o likih slovenskih 
mož. Napisal je več knjig poljucfno/nanstveine 
vsebine in raznih potopisov: Od Anapa do So- 
če (Gor. 1930), Spomin na sv. birmo (1931), 
Križem sveta (1932), V tri smeri (1932), Goriška 

in tržaška pokrajina v besedi in podobi (1932), 
Čisti žrtvi sveta! spomin (v spomin Lojzetu 
Bratužu - Groblje 1937), Angelska služba. Nauk 
in molitve za strežnike (1940). Iz tujih jezikov 
je prav. oz. priredil nelkaj povesti: Nabor Foliks, 
Krona življenja (1931), V Skalnih gorah in 
majhne dogodbice (1932), Vonne Jules, Otočje v 
plamenih (1933), Goodchild George, Črna orhi- 
deja (1937), Spdilimamn, Na morišče (1938/39). 
Za pouk na liceju je napisal skripta: Zgodovina 
srednjega veka. Splošni pregled (1948), Zgodo- 

vina novega veka (1953), Zgodovina moderne 
dobe (1969/1972), Evropa. Zemljepisni pregled 
(1950), Italija. Zomiljopisni pregled (1961; 5 iz- 
daj), Latinsko slovstvo, L, II. (1952). Nekateri 
uöbeniiki so izšli v več izdajah. Bil je ölain Kluba 
starih gor. študentov in sotrudnik PSBL. Poli- 
tično je pripadal šček-Bosedinjakovi kršč. soc. 
skupini; lota 1975 se je vključili v Slovensko 
skupnost na Goriškem ter bil izvolljen za pod- 
prods. Pod fašizmom je bi.l preganjan: vojaško 
sodišče v Vidmu ga je degradirailo (1932), med 
drugo vojno je biil večkrat zaprt in interniran 
v Urbisagilio pri Macerarti (1941). Psevdonimi: 
R. B.,  r. b„ Raido. 

Prim.: I. Graihor, R. B.: Goriška in tržaška 
pokiraijina v bosodi in podobi, LjZ LIH 1933, 
243-244; A. Bud al, Knjige GMD za leto 1933, LZ 
LIH 1933, 373; M. Brecelj, R. B. jubilant. Pri- 
morske novice, Koper-N. Gorica 1962, 15.3; M. 
Jevmikar, Sodobna slov. zamejska literatura, 
M (T rat) 1968, 121; 1970, M. Brocolj, R. B., Leksi- 
kon pisaca Jugoslavije, Novi Sad 1972, 185 (s 
si. in bibl.); Geografski obzornik 1972, 2, 33-35: 
Anonimni članek R. B. sodamdosiMilertnik M(Trst) 
1972, 105 (s sil.); Mohorjev koledar, Celje 1973; 
KatG 1972, 10.8.; 1975, 29 9. in 2.10.; NL 1975, 
18.9.; Drago Lcgiša, Umrl je prof. R. B. v NL 
1975, 25.9.; PDk 1975, 26.9.; KolGMD 1976, 134-7. 
Ku!oriče\a. 

Ur. 

BEKAR (BECCARI) Milan, pesnik, profesor, r. 
29. akt.  1897 v Voiloskom pri Opatiji, u. v Gor. 

13. jun. 1966. Oče Leopold, sodni oficial v Kom- 
nu, mati Jerica Pavšič. Gimn. je obiskoval v 
Gor. (1908-1915), maturira! na nemški gimn. v 
Lj. (1916). Po vojni je študiral na U v Padovi 
(1918-1920) in Lj. (1920-1922) slavistiko, germani- 
stiko in filozofijo. Diplomiral je v Padovi (1930), 
Že leta 1922-1925 in ponovno 1939-1942 je pouče- 
val na učit. v Tolminu, vmes pa na gimn. v 
Poreču (1933-34), v Miljah pri Trstu (1934-36), v 
Trstu (1936-38, 1944-45), od 1945 do smrti na slov. 
klas. liceju v Gor. B. se je literarno uveljavljal 
v pesništvu, nekaj malega tudi v dramatiki. 
Prvo tiskano pesom ima v Preporodu (1920/21); 
bil je tudi član fit. krožka Lepa Vida (Srečko 
Kosovel, A. Gspan, J. Nomee idr.), si s Kosove- 
lom dopisoval in v Lopi Vidi objavil pc\smi po- 
tom pa še v V, A, Odm, Lučlki z noba, Dm, 
Zv, Mnit, žiki, Vigrodi, Grudi, KoilGorM, Kol- 
GMD, DS (1939), Razgledih (1946), M (Trst) 
(1962-64), Koledarju Gregorčičeve založbe (1946), 
Soči, SošikiT, Pok, KatG. Veliko se je ukvarja,! 
z dramo o Ceiljanih, napisal je igro Oporoka 
Ivana Gradnika, ki je hiila igrama na podežel- 
skem odru (Miren pri Gorici). Zastopan je v 
antologiji Silovensika marijantslka Jir.ika, Trst 
1954. V nemščino je bila prevedena njegova pe- 
som Božični večer (Weihnachtsabend, zagrebški 
Morgoniblatt 1940, 14 v prev. A. v. Buttlar-Mo- 
scon). B.-ju ni bilo dano, da bi svoje pesmi 
zbral v zbirko, tudi ni bilo to uresničeno kasne- 
je, pa čeprav je bila ta želja izročena javno, 
posebno od mladoga zamaj-sikoga rodu, ki mu je 
še pred smrtjo posvetil eno izmed svojih pesni- 
ških zbirtk (Fiilifoont Bonedotič, Razpoke). Psev- 
donimi:   Esèn,  Bršljanski,  Bohuin. 

Prim.: Dva pašnika popotnika, Soča 1952, 265, 
3; Jože Poterlin. M. B.-Bršl jamski, Lit V 1955/56, 
97-8; Isti, Življenjski praznik pesnika B., M(Trst) 
1957, 142; RLidol Bfedna,rikl, Obisk pri poetu 
Krasa, NL 1957, 179, 5); Pesnik Krasa in Koro- 
tama Prof. M. B. 60-ilotnik, SlovV 1957, 3; Ilvo] 
Mrarinčičl. Moji sodobniki in jaz. Soča 1957, 43; 
B. M., Dizionario universale della lotit era t ura 
contemporanea L, Verona 1959, 341; MI ari Jan 1 
Brocoli: f Prof. dr. M. B. Sreč. 1966, 2, 44; m. 
e. [Maks Komad, Pesniku M. B. v spomin, 
KolGMD 1967, 137-8, s si.; [Branko MariiMČl, Dr. 
M. B., GorZb 1968, 107; Pogačnik 54; Mlarijanl 
B recel j in Fl ramccl Dobrovoiljc, B. M., LPJ I, 
199-200 (z Int.); Umrl je M. B., prijatelj naše 
miladine, PDk 1966, 139; Zadnja pot prof. B., 
PDk 1966, 141; Martin Jenni/kar. M. B. B., M(Trst) 
1968, 8, 141-2; M(Trst) 1966, 103-4; Veliki tolmin- 
ski pum 1713, Tolmin 1973, 118; Jože Peterlim, 
Slovo od prof. M. B. B. na grobu, M(Trsit) 1966, 
6,  103-4 s  si.;   NL  1954, 32;   1957, št.  179, 5;   1966, 
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št. 601; KatG 1956, 19; 1957, 33; 45; 1954, 43; 
1960, 15. 

Bi |. 

BELAR Leopold, učitelj in glasbenik, r. v Idriji 
20. okt. 1828 očetu rudarju, u. v Lj. 17. jun. 
1899. Glavna š. v Tel ri | i (1835-44), ptipravmca v 
Lj. (1844-46). Služboval ]c kol liciteli v Cerknici 
(1847), v Borovnici (1848), v Trnovem •• No- 
tranjskem (1849-1853), na Brezovici (1854-62), a 
od 1858 tudi na deški š. pri Sv. Jakobu v Lj. 
Tu postal nadučiitelj in vodja II. mestile deške 
š. Leta 1877 je bil imenovan /a nadzornika v 
Lj. 1889 je bil upokojen in odlikovan z zlatim 
križcem z.a zasluge 1er postal častni meščan Lj. 
Nato je še naprej poučeval brezplačno na Bar|u. 
B. se je učil glasbe v Idriji pri učit. Ant. Kra- 
šnarju (1835-1844), kot učitelj pnpravnik v Lj. 
pa v c. kr. glas. š. (G. Mašek). Sodeloval |e 
istočasno pri Irainčiškainsikom zboru (Ant. Hil- 
scher). Na vseh učiteljskih službenih mestih |e 
bil tudi zborovodja in organist. Bil je 37 'et 
organist pri Sv. Jakobu v Lj. in vodil zbor. Za 
časa službovanja v Lj. se je zavzemal ob Focr- 
s-terju za ceeilijansko relormo. B je komponiral 
že od mladih let. Prve skladbe sta mu priobčila 
A. Vavken  in  K.  Mašek v Ceciliji  (II zv.,  1859). 
B. je uložil 3 slov. inašc, 4 Tantum ergo, I \ve- 
marijo, nad 30 lai. gradualov in oferlonjev. 

Najbolj /maina je slov. maša Oce veči.i v \isoko- 

sti. Posvütiniih skladb ima malo. Objavljene so 
sledeče: Šolska mladina oh 600-lelnici (ISt-.V, 
Zloga, Koračnica za klavir (1868), Rojakom, 

Pauhncn-Polka, Concordia-Polka. Leta 1871 je 
na uč'iteljsikcm zborovanju v Zagrebu prejel 
častno diplomo za skladbe. B.-jeve slov. cerkve- 
ne skladbe so blizu ljudskemu čustvovanju in, 
kakoir Riharjeve, zetlo priljubljene. Odlikujejo se 
po preprostem kompozicijskem sitavku, živah- 
nem ritmu in bogati melodioznoisiti. Najbolj 
priljubljena je božična Glej  zvezdice božje. 

Pnm.: SBL I, 29-30; Rakuša, Slovensko petje 
v pratuMih dobah, Lj. 1893, 137-138, CG, 1899, 
47-48, UT, 1899, 145, 153, 161; Laibachcr Sehul- 
zerlung, 1899; A. Belar, Ob stoletnici rojstva 
'.kladatelja L. B. CG/LI; Uk,mar-Cvetko-Hi ovatin, 
Zgodovina glasbe, Lj. 1948; D. Cvetko, Stoletja 
slov. glasbe, Lj. 1964, 196, 202, 208; Slamko Tro- 
bina, Slov. cerkveni sikiladalclji, Mrb, 1972, 95, 
99, 266; D. Cvetko, Zgodovina slov. glasbe, III.; 
M.  Arko,  Zgodovina   Idrije,  241. 

Run. 

BELCI Corrado, časnikar ,in politik Rojen v 
Vodnjanu v Istri  19. nov.  1926. Do ujutka-Jjali- 

janov iz Istre 1947 je bil v Pulju časnikar. V 
Trstu je bil med leti 1957-63 pokrajinski tajnik 
KD in član vsedržavnega sveta KD. Kot tajnik 
KD se je izrekel proti asimiilaoiji Slovencev. Le- 
ta 1963 je bil izvoljen za poislanca KD v rimski 
parlament, v letih 1968 in 1972 pa ponovno po- 
trjen. Od leta 1970-1973 je bil podtajnik mini- 
strstva za zunanjo trgovino. 1. jun. 1972 je rim- 
ski parlament sprejel njegov zaikon o kraških re- 
zervatih. Ta zakon ščiti širok pas Krasa med 
Italijo in Jugoslavijo z namenom, da se ohranijo 
naravne značilnosti pokrajine. Skupaj s poslan- 
cem Škerkom je predlagal dopolnilni zakon za 
slovenske šole na Tržaškem in Goriškem. Zakon 
je  bil  sprejet  22. dec.  1973 s  štev. 932. 

Prim.:   Camera  dei   déportait i,   Annuario  parla- 
mentare,  VI   legislatuia,  sii.   15,  Run.   1974. 

Sah 

BELE Venceslav, pisa- 
telj, r. 25. jul. 1887 v 
Višnjev i Kn učitelju Anto- 
nu in Frančiški Jakon- 
čič, u. v Gor. 19. dec. 
1938. Osn. š. v G rad nem 
in Oseku, kamor se je 
oče preselil, ginin. in bo- 
goslovje v Gor. Posvečen 
je bil 26. jul. 1911. Služ- 
boval je koit kaplan v 

Crničah (1911-1912) in v Podmelcu (1913-1914), kot 
vikar na Ponikvah (1914-1922) in od aprila 1922 
do smrti kot župnik in dekan v Kanalu. 2e v 
bogoslovju |e veliko pisal. V C je prispeval štiri 
obširne razprave. Prva je temeJljiita študija o 
slogu Ivaina Cankarja /. nasiloivom Cankar in 
biblija (1909). Literarna vprašanja, ki so taikrait 
zainnmaila javnost, obravnava v sipisih Nekaj li- 

terarnega (1910), Pismo o bibliii (1911) im Jezus 
v poeziji (1911). V istih letih je v DS objavil 
sedem črtic z. motivi iz. resničnega življenja, cle- 
loima tudi iz. osebnega doživetja. Prva je bila 
Lola, iz. življenja vaškega norca (1909), zadnja 
Ko je umiralo leto (1911). V DS 1909 je izšel 
zgodovinski spis Ob grobu zadnjih Bourhonov 

V dobi 1911-1922 je objavljal malo. V DS je 
priobčil črtico z voijiniim orzadjum Oče (1917). Po 
vojmi je stopil med sodelavce novoustanovljene 
GorM. Za njen prvi koledar (1920) je napisal 
pod psevdonimom Ponikovsiki »odlomek malen- 
kostne .tragikomedije v dveh slikah Zvonovi m 
topovi« v verzih.   Istočasno  je v  prvem  letniku 
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M (1920) objavil legendo v verzih Detinsko bla- 
govestje.   Ponudili   iso  mu   uredništvo  M,   a  ni 
sprejel, ker da živi v gorah, daleč od kulturnega 
središča.   Po  prihodu  v   Kanal   je   rad   prevzel 
uredništvo   iizdaij   GMD,  posebno  koledarja.   Bil 
je   načelnik   ožjega   (književnega   odsdka   GMD. 
Skupno s sodelavci Stankom Staničem, Filipom 
Toròoijem   in  Janlkom  Kraljem  je zasnoval  po- 
droben  iknjiiževmi   načrt   in   tako  zarisal   smer 
vsem   nadaljnjim   Mohorjevim   književnim   izda- 
jam.  Uredil je prve  tri -koledarje velikega  for- 
mata (1925, 1926, 1927). Zavedal se je, da mora 
ljudslki [koledar prinašati tudi  leposlovje za  ši- 
rok ikrog bralcev. Zaito se je vrnil ik večerniškii 
literaturi,   ki  razodeva   manj   pisateljske   ambi- 
cije,   a   več   razumevanja   ••   želijo   bralcev.   V 
KalGMD  so  izšle 'tri  njegove  povesti:   Dvakrat 
poročena  (1925), Smrekov vršiček  (1926)   in, po 
sminti, Kovačev Jakob  (1939). V NašC je priob- 
čil  več  kratkih odrskih prizorekov v verzih po 
Gregorčiču  in  Mešku  (1925-1926).  Uredil je Me- 
škovo  knjigo  Mladini   (Gor.   1927).   Posvetil   se 
je slovstveni analizi in zgodovini. Poglobil se je 
v   Gregorčičevo   ustvarjalno   delo   z   razpravico 
Olepševalne   rime   pri   Simonu   Gregorčiču   (M 
1921). Odkril je sorodnost med Gregorčičem  in 
nemškim   pesnikom   Boderisteditom,  (katerega  je 
Gregorčič zelo rad prebirali. Razprava o tem je 
izšla  po  B.-ovi  smrti  v  DS   (Simon  Gregorčič 
in Mirza Schaf h, 1944). V M in KolGMD je ob- 
javljal   zgodovinske   drobtinice   in   kratikc   živ- 
ljenjepise zaslužnih mož  (Mahnič, Janez  Svoto- 
krišiki,  Fogar,  Pagliaruzzi,  Val.  Stanič),  v  Dru- 
žini  pa  Slike  iz  nebeškega  sveta   (1930).  Gojil 
je tudi nabožno slovstvo. V ZbsvP  je 1921  izšel 
njegov  daljši  referat Duhovnik  in  sveto pismo 
in v naslednjih lotih še nekaj člankov. Pisal je 
razne verske članke. Leta 1934 je izdal šmarnice 
Marijine rože. Za mesečnik Svetogorska Kralji- 
ca  (1938-1939)  je po  Crvovi  knjigi   (Sveta  gora 
pri  Gorici,  Gorica  1883)  priredil   spis  Iz sveto- 
gorske  zgodovine,  ki je  izhajal obe leti.  Za  ta 
list  je  prispeval   tudi   pesmi  in  krajše  članke. 
B.-ta   je  zanimala   tudi   cerkvena   umetnost.   V 
razpravi   Dva   tolminska   umetniška   spomenika 
(JAilm  1924) je opisal cortkvico sv. Justa v Ko- 
seču pri Drežinici u. prve pol. 16. sitai, in cerkev 
sv.   Danijela   pri   Volčah   iz  visokega   srednjega 

veka.  Lota   1953  je  GMD  ponatisnila  nekaj   B.- 

tovih   povesti   v   ton ligi   Smrekov   vršiček.   Tudi 

Zvonovi  in   topovi   so  bili  ponatisnjeni   1946  v 

zbirki Nova Tailija zv. 41 pri Lukežiču. B. je ra- 

bil  psevdonime:   Stefan  Levkos,  Ponikovski,  V. 
Antonov in Višnjevišiki. 

Prim.: M. 1922, 15; ZbsvP 1922, 2, IV; 1924, 40, 
41; Istra 1939, I., 6.1; France Bevk, V. B., DS 
1939, 142-5; KolGMD 1940, 84-87; 1970, 83; a. k., 
Voncoslaiv Bele, v knjigi Smrekov vršiček, 91-96; 
i siti. M 1972, 6-7; KatG 1960, 1; 1966, 4; Klince 
KalG 1960, 1; 1966, 4; Klince GMD passim, zla- 
sti  1956 s si. 

Ur. 

BELICIĆ Vinko (Vincenc), pesnik, pisatelj, pre- 
vajalec, profesor. R. 19. avg. 1913 v Črnomlju; 
oče Andrej, ključavničar in posestnik, mati Ka- 
tarina Petrič, ikmečka hči z Otovca. Osn. š. obi- 
skoval na Talčjem vrhu in v Črnomlju (1919- 
1927), gimn. v Novem mestu (matura 1934); na 
univerzi v Lj. študiral slavistiko; diplomira! je 
v fobr. 1940. Od marca do junija 1938 študiral 
italijanski jezik in književnost na katoliški uni- 
verzi Srca Jezusovega v Milanu. Ljubljansko di- 
plomo je nostrificira! 14. nov. 1962 na katoliški 
univerzi v Milanu; napisal je disertacijo »Anton 
Medved. Saggio letterario« (literarni esej). Uspo- 
sobljenostmi izpit iz slovenščine je opravil v Tr- 
stu v marcu 1963. Služboval je od 1942 do 1945 
na uršulinski dekliški gimnaziji v Lj. Od 1945 
dalje je profesor slovenščine na znanstvenem li- 
ceju »France Prešeren« v Trstu. V gimnazijskih, 
visokošolskih in medvojnih letih (do 1945) je 
sodeloval s pesmimi in črticami v Mentorju, 
Žaru (Žar je bil dijaški leposlovni list na drž. 
klasični gimn. v Lj. Izdajal ga je dr. Ferdo Ko- 
zak od 1929-30 do 1932-33. Vanj so pisali med 
drugimi tudi Jože Zabkar, Tine Logar, K. Truh- 
lar), Mladiki, Domu in svetu, Slovencu, Straži v 
viharju (del I. letnika je tudi uredil), Obisku, 
Slovenčevem koledarju. Slovenskem domu, Zbor- 
niku Zimske pomoči in še kje. Po letu 1945 so- 
deluje pri slovenskih zamejskih in zdomskih 
publikaoijah, zadnja leta tudi pri Mohorjevem 
koledarju v Celju. Izdal je naslednje samostojne 
knjige: a. leposlovne: Molitev na gori. Povest. 
(Lj. 1943); Češminov grm. Zbirka pesmi. (Lj. 
1944); Kačurjev rod. Orlice. (Gor. 1952); Pot iz. 
doline. Zbirka pesmi. (Trst 1954); Dokler je dan, 
Črtice. (Buenos Aires/Tirst 1958); Nova pesem. 
Črtice. (Buenos Aires 1961); Gmajna. Zbirka pe- 
smi. (Trst 1967); Med mejniki. Črtice. (Gor. 
1971); Bližine in daljave. Antologija lirike. (Trsi 
1973). Nekje je luč. (Trst 1975). b. strokovne: 
Zgodovina slovenskega slovstva za višje razre- 
de  srednjih  šol.   (Gorica   1946  -  od  začetka  do 
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str. 83); Slovenska lirska pesem. (Trst 1950); 
Slovenska čitanka za višje srednje šole. II. dui. 
(Trst 1947). Pripravil je Občo zgodovino za višje 
srednje šole, m sicer I. knjigo, ki ima nasled- 
nja poglavja: prazgodovina, arnioni Vzhod, Grči- 
ja. (Trst 1972). Tiplkoipis je ma šolskeim skrbni- 
štvu v Trstu, ikjor čaka na natis kot učna knji- 
ga, c. prevodi: Giovanni Papini: Priče trpljenja 
Gospodovega. Sedem evangeljskih Jugend. (Lj. 
1940); Alessandro Manzoni: Svete himne. (Trat 
1973). Prevod Manzonijevoga Adelchija ima v 
rokopisu. O ndkaterih teh so poročali časo- 
pisi v Sji ter v zamejstvu (Gorica, Trst, Celo- 
vec) in zdornstvu (Buenos Aires, Chicago, Syd- 
ney). B. je napisali predgovor h knjigam: Neva 
Rudolf, Južni ikriž. (Trst 1958), Rafiko Dolhar, 
Pot v planine. (Trst 1965), Josip Kravos, Ku- 
štrava glava. (Gorica 1972). Podrobna bibliogra- 
fija vseh njegovih objavljenih stvari od srede 
leta 1945 do 31. decembra 1971 (str. 14) je v 
tipkopisu v Študijski knjižnici v Trstu, v NUK 
v Lj. in v Studijski ikinjižnici »Mirana Jarca« v 
Novem mestu. B. je od 1945 dalje priložnostni 
zunanji sodelavec Radia Trst A. Za radio je 
provodul v tem času nad Šestdeset dramskih del, 
od 1963 do 1972 je v potih ciklih (128 predava- 
njih) prikazal zgodovino slovanskega slovstva 
od začetka do 1945. Prevajali je tudi pesmi in 
prispeval lastno leposlovje ter sestavke iz do- 
mače in tuje literarne zgodovine. Psevdonimi: 
Hmclnioki, Bogdan, BPFV, Vinko, Olaf Severni, 
Volkun Belopoljsiki (od 1929 do 1934 v Mentorju 
m Žaru), Andrej Judnič (v I. i. Mlade sotve, 
Trat 1946). 

Prim.: Ažman Eni j: Viimko Buličič - 5(Metnik. 
Lit. vaje 1962/63 217; Prof. dr. Vinko Buličič - 
putdesotilutnik. Slovenska država (Toronto) 1. 
duc. 1963; Jevnikar Martin: Mladika 1968, 18-19; 
1972, 17-18; J. Pogačnik: Slovensko zamejsko in 
zdomsko slovstvo. Trst 1972, 52 (s si.); Viktor 
Smolej: Zgodovina slovenskega slovstva. VIL 
Slovstvo v letih vojne 1941-1945. Lj. 1971 (izd. 
Slovenska matica), 347-348. - Slika: Zbornik Zim- 
ske .pomoči. Lj. 1944, 185; Mladika. Trst 1957, 
166;  1973, 170;  1974, 97-8. 

K-n 

BELIN (BELLINUS, BELLINI) Julij, pisatelj, r. 
v Gorici 18. avg. 1592, u. v Gorici 19. nov. 1619. 
Gramimaticalia in humaniora obiskoval v Grad- 
cu (1603-08), tam tudi študiral retoriko (1608-09) 
in filozofski trioni j (1609-12), nakar je bil domači 
učitelj v plumiiški družini Bruiner (1612-14). V 
sept.  1614 je vstopil v jezuitski red na Dunaju 

in po opravljenem noviciatu (1614-16) študiral 
teologijo v Gorici (1616-19), ni je pa končal, ker 
je zbolol in umrl. Še pred svojim vstopom v 
jezuitski rod je v disku objavil spis Vita et 
mors illustris adolescentes Francisci Liberi Ba- 
ronis de Breiner  (Graccii  1613). 

Prim.: G. Mazzucchulili: Gli scrittori d'Italia, 
cioè notizie storiche, e critiche intorno alile vite, 
e agli iscritti dei letterati I-VI. (A-B). Brescia 
1753-63; N. Sol weil: Bibliotheca soriptorum So- 
ciotatis Josu... Romae 1676; A. & A. de Backer: 
Bibliothèque dos Ecrivains de la Campanie de 
Jésus I. Liège 1853-61, str. 547; J. N. Stooge r: 
Sariptores Pravinciae Austniacae Sociotatis Jesu 
ab ejus origine ad nostra usque (tempora. Vion- 
nae 1855, str. 25; C. Soinmervogel: Bibliothèque 
do la Compagnie de Jésus. Première partie: 
Bibliographie   I.   Bnuxctllus-Paris   1890,   str.   1270. 

Le. 

BELINGER por. FERJANCIC Gizela, strokovna 
pisateljica, publicistka, urednica, r. 2. maja 1887 
v Gor., oče Matevž, oskrbnik, mati Frančiška. 
Učila v Boljuncu itd. Pretežno se je podpisovala 
kot Gizela Majeva, tako na knjigah kakor pod 
članki. Sprva je urejala goriško Slovenko, žen- 
ski list, ki pa je že po prvem in edinem letniku 
moral propustili mesto Jadranki in Ženskemu 
svotu. Za Slovensko ji je uspelo pridobiti nekaj 
dobrih sodelavcev (Pregelj je objavljal delo Dom 
mature Seraline, ki v ljubljanski Slovenki ni 
smelo iziti v celoti; Miran Jarc je prispeval pre- 
vod; prikazana ju vrsta pomembnih žena, serijo, 
ki jo ju kasnuje nadaljeval Zonski svot, itd.). 
Pod p.^uvdonimom Gizela Majeva je v Zonski 
svet 1927 prispevala vrsto vzgojnih in socioloških 
ölanikov, tako: Svojeglavnost, Psihopatična manj- 
vrednost, Žena in zakon, Puberteta, Ločena žena, 
dalje prevod iz dola it. pisateljice Matilde Serao 
(Molitev neveste na dan poroke). V naslednjem 
letniku, 1928, je prispevala leposlovje: Zakaj ni 
uspehov, Dvoje pisem; v 1929: Članki, Težke ure, 
idr. Osrednje mosto v njenem ustvarjanju pa 
zavzemajo Öcnjige, ki jih je vse izdala Goriška 
Matica v svojih rednih knjižnih zbirkah. Te so: 
Materinstvo (1926), Vzorna go.spodinja (1930), 
Nova kuharica (1931), Telesna vzgoja otrok 
(1932), Duševna vzgoja otrok (1934). Leta 1925 
prodavala o materinstvu na zaključku gospodinj- 
skega itečaja v Gor. Se posvečala prosvetni de- 
javnosti. O lom udejstvovanju je napisala član- 
ku: Dekliški krožki ONašč 1924, 35-6), Ženskim 
telovadnim odsekom (NašC 1924, 177-8). 



BELLI 58 

Prim.: Bibliografije v zbornikih Luč; Slovenska 
/ona 1926, 209; Zbornik Luč HI/1928, 66-67; razni 
letniki KolGorM. Brj. 

BELLI Krištof, zdravinik iin politik, r. v Kopru 
1818, u. v Kopru 1877. Gimm. obiskoval v Kopru 
(1830-36), filozofijo v Benetkah (1836-38), medicino 
pa na U v Padovi (1838-43) in tam dosegel dok- 
torat iz medicine (1843). Bil je dolga lota okraj- 
ni zdravnik v Kopru in si priboril zaslug ob 
epidemijah 1848 in 1850. V lotih 1870-74 je bil 
koprski župan (podosta), a 14. jul. 1870 in 4. 
nov. 1876 je bil izvoljen za dežolnozborskega po- 
slanca mosta Koper. Politično se je najprej 
opredelil za iredentizam kot prijatelj Carla Com- 
bija, pozneje se pa pridružil liberalcem. Pečal 
se je tudi s krajevno zgodovino. Objavil je v 
tisku doktorsko disertacijo o kožnih boleznih 
Dissertano inauguralis de zostere, quam ad me- 
dicam lauream obtinendam publicae disquisi- 
tioni submittit... (Patavtii 1843), a v rokopisu je 
ostalo dolo; Genealogia della famiglia de Belli: 
lettore di Giacomo de Belili fu Aurelio al sig. 
abate Dan Giacomo de Beili del fu Francesco. 

Prim.: J. Nader, Mediainal-Shematiismus dor 
österreichischen Monarchie. Wien 1848; C. Com- 
bi, Saggio di bibliografia istriana. Capodistria 
1864, 371; A. Favaro, Saggio di bibliografia dello 
studio di Padova 1500-1920. Venezia 1922; G. Qua- 
rantotto (Atti e memorie della Società istriana 
di archeologia e storia patria XLIII. Pala 1931, 
97-220); M. D. Grmek (Starine JAZU knij. 43. Zgb 
1951, 67-258, št. 298); M. D. Grmek, Hrvatska me- 
dicinska bibliografia I. Zgb 1955, 37; V. Melik, 
Volitve na Slovenskom 1861-1918. Lj. 1965, 409. 

Le. 

BELTRAM Julij, politični delavec, r. na Vogr- 
skom pri Gorici 5. mar. 1913. Oče Janez Silve- 
ster, kmet, mati Matilda Leban. Od 1934-37 in- 
terniran v Italiji zaradi protifašistične dejavno- 
sti. Lota 1941 mobiliziran v delavski bataljon v 
Kalabrijo in na Sicilijo. Aktivno dela v OF, član 
KPJ od 1942; istega lota preide v ilegalo. Od dec. 
1942 do maja 1944 sekretar OK KPJ za Sloven- 
sko Primorje. Od konca vojne do 1947 sekretar 
okrožnega komiteta Julijske krajine za Goriško 
in KP STO, sekretar okrajnega komiteta Koper 
in predsednik obč. lj. odb. v coni B STO, član 
izvršnoga svota LRS, član glavnega odbora 
SZDL, nosilec Spomenice 1941 in več drugih od- 
likovanj.   Partizansko   ime  Janko. 

Prim.:   Kojeko   1;   EJ   I,  28   (F.   Se.);   PrimN 
1958,  9  (28.11.),  3   (s  si.);  Novak  212, 437. 

Ur 

BENČIC Dragomir, inženir, generalpolkovnik 
JLA, r. v Pulju 30. akt. 1911, u. 22. juti. 1967 v Za- 
grebu. V Pulju se je le rodil, od rane mladosti 
pa je živel v Lj. Tu jo študiraj v težkih razme- 
rah; študij je moral večkrat prekiniti in se pre- 
življati kot tehnik. Z NOG sodeloval od 1941, 
v NOV od 1942. Imel je več dolžnosti: polit, ko- 
misar bataljona v Dolomitskem odrodu, I. istr- 
ske, nato 13. slovenske brigade, 14. divizije, 4. 
opor. cone in končno IX. korpusa. Po vojni v 
GO OF Slovenije, komandant jugoslovanskega 
odroda za Istro in Slovensko Primorje, po kon- 
čani vojaški akademiji JLA načelnik gradbene 
uprave drž. sekretariata za narodno obrambo, 
pomočnik komandanta armade za politično- 
pravne zadeve idr. Odlikovanja: rod narodnega 
heroja, rod vojne zastave, red bratstva in enot- 
nosti z zlatim vencem  itd.  Ilegalno ime Brkin. 

Prim: •••••1, Mlarincckl, VE I, 1958, 594; 
19702, 552; (Branko Maruštič), Goriški zbornik 
II, 1968, 107; Vanda Skodnik, Inž. D. B-B., Dolo 
IX/1967,  169, 2 (s si. in parte). 

Ur 

BENCIC Franjo, sadjar, r. 10. apr. 1898 v Her- 
peljah. Opravil je 6 razr. osn. š. 2e takrat je 
kazal veselje do sadjarstva, ko je precepljal 
divjake po senožotih in mejah, češnje na raše- 
ljiko, češpljc in marelice na trnoslje, hruške na 
drobnice in jablane na lesnike. Leta 1926 je šol 
v Jslo, 1928 se je naselil v Splitu (delal pri Za- 
družni zvozi) in začel z vrtnarstvom; posebej ga 
je zanimalo, kako se bo kraška zornija odzvala 
njegovim poskusom. Okoli 1930 je prvič spoznal 
delo Mičurina in od tedaj naprej je skušal Mi- 
čurinove rešitve uresničevati na svojem koščku 
zemlje. Veliko časa je posvetil vzgoji novih vrst 
in si tako v kakih 20 letih vzgojil okoli 2.000 
copljačev. Nekateri kraji v Dalmaciji od Splita 
do Zagare so doživeli pravo renesanso v sadjar- 
stvu prav po njegovi zaslugi. Postal je tudi pre- 
cej popularen v jugoslovanskem merilu, saj so 
ga v nekaterih člankih imenovali »slovenski Mi- 
čurin«. B. je važen kot ompirik, ki mu je vzga- 
janje novih vrst rastlin nekak konjiček. Na kme- 
tijski razstavi v Splitu (1955) je prejel 1. nagrado 
za vzgojo sadik. Na posvetovanju o krasu v 
Splitu (1958) (Savjetovanje o kršu) je razložil 
program za obnovo nasadov na Krasu. 

Pum.: Prof. dv. France Adamič, Dele/ primor- 
skih Slovuncov v jugoslovanskem sadjarstvu... 
Srečanja (Nova Gorica) 1969, 20, 26; 67-letni 
Franjo   Benčič,   herpeljski   Mičurin,   PDk   1965, 
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305 (24. doc.); Fr. Adamič, Slavenski Mičurin v 
Dalmaciji, Naš wt  11/1967, 7/8,  120-1   (s si.). 

Bri. 

BENCIC Ivan, učitelj, r. 7. maja 1893 v Herpc- 
ljah, u. 11. nov. 1962 v Trstu. Od šolskega Jeta 
1945/46 dalje je bil nadzornik slovanskih osnov- 
nih šol na Tržaškem, to je v onem delu tržaške 
pokrajine, ki je bila pod zavezniško vojaško 
upravo do lota 1954. Uredil je Izvostje za šolsko 
leto 1947/48, in sicer del za osnovne šole, nato 
pa še samostojna Izvestja za slovenske osnovne 
šole na STO za šolska lota: 1949-50, 1950-51, 
1951-52. Pozneje Izvestje za osnovne šole ni več 
izšlo. 

Sah 

BENCINA Danilo, publicist, kulturni in narodni 
delavec, r. 7. rnar. 1911 v Trstu, oče Mihael, de- 
lavec, mati Marija Marc. Dovršil je pet razredov 
slov. osn. š., tri razr. ital. srednje š., tri razr. 
induatr. š. A. Volta (1929) in posebni tečaj elek- 
trotehnike v isti š. (1930). V letih 1926-1940 je bil 
zaposlen kot elektrotehnik pri raznih podjetjih 
v Trstu, od 19. okt. 1940 do 12. sept. 1943 v za- 
porih in internacijah (Coroneo, Ventotone, Moin- 
teforte Irpino). Pobegnil je k ameriški vojski 
južno od Salerna, od tod je šel v Gravino, kjer 
so se zbirali jugosl. prostovoljci, od 7. jan. 1944 
do 15. jul. 1948 je bil v NOV in JLA, v kateri 
se je udeležil kot oficir vseh borb III. preko- 
morske udarne brigade od Dalmacije in Mostar- 
ja do Trsta in Tržiča (Monfalcone). Za to je bil 
odlikovan z redom in medaljo za zasluge za na- 
rod. Od 1. apr. 1949 do 31. jan. 1951 je bil 
upravnik elektrotehničnega podjetja ELTE v 
l'oli, od 1. febr. 1951 do 15. okt. 1971 tajnik 
uredništva PDk. V pokoju živi v Trstu. Od 1936 
do 1940 je sodeloval v slov ilegalni liter, v Trstu 
(skoraj v vseh listih in brošurah, ki jih navaja 
Milan Bolčič v članku O štempiharski literaturi, 
JKol 1952, 118-120, pogosto sam). Leta 1937 je v 
Biblioteki za pouk in zabavo objavil pesem 
Zadnja nada, v glasilu primorskih emigrantov 
Istra, XII, 1940, št. 17 pa pesom Tržaški bori 

(ponatis v PDk 3.9. 1972). Od 1943-45 je sodelo- 
val v bataljonskih listih III. prekomorske udar- 
ne brigade (iz štev. 3-4) bataljonskega lista 
je ponatisnil PDk dne 4. julija 1973 pesem 
Kralj Matjaž). V JKol 1954 je izšla Iskra pod 

pepelom, 1962 Brezžična zveza med celicama št. 
5 in 6, v TV 14, 1964, št. 40 O pokojni Vojki 
Smuč,   v   št.  51   O  pok.  Francu  Naberniku,  za 

drugo revijo slov. popevke Trst 64 je zložil pe- 
som Totocalcio (uglasbil Ubald Vrabec). Največ 
je sodeloval v PDk: od 10.9.1949 dalje je izha- 
jal podlistdk: Kako sam bil dvakrat ameriški 
padalec, 27. 11. 1949 Pot do tvojega doma (ponat. 
iz batalj. listov 1945), 26. 11. 1950 Zadnje srečanje 
z Vojko, 28. 1. 1951 Nekaj več o štempiharjih, 
24.2.1951 Iz nacističnih vrst v partizanske od- 
rede, 4. 3. 1951 Obletnica III. prekomorske udar- 
ne brigade, od 15.3.1951 dalje podlistak Pot do 
naše zastave, 8.3.1952 Mlade borke, 16.12.1971 
Spomini D. Benčine, 4.7. 1973 Ko so puške po- 
čivale. V reviji Dan, 1973, št. 6 V prvem desantu. 

V letih 1936-40 je bil B. med glavnimi organiza- 
torji silov. kult. in športnih prireditev v ilegali 
v Trstu (14. 11. 1965 je Olga Ban v PDk opisala 
ono teh športnih prireditev). V 'lotih 1955-57 je 
bill kot odb. PD Ivan Cankar z giled. igralko 
Emo Stare im drugimi pobudnik in organizator 
otroškega pevskega zbora in otroških nastopov 
z igrami iin perjem v dvoranah stadiona Prvi 
maj, Ivan Cankar in v gledališču Ristori v Ko- 
pru. Psevdonimi: Čin-Caj, C. Ć, Dan, Ben-Dan, 

Danilo Koronikov, D. B., Stomipihar. 

Prim.: Milan (— Milan Bolčič): Danilo Bencina 
petdesotlotnik, PDk XVII, 7. III. 1961, št. 56, 4 
s si.; M. B. (= Mil an Boilčič): Dnniilo Bencinu 
šostdesotilotnik, PDk XXVII, 7. III. 1971, št. 56, 
2 s si ; vprašalna pola; Miilan Bolčič: O štempi- 
harski  literaturi, JKol   1952,  118-120. 

Jem. 

BENCINA Martin, uradnik, publicist, r. 3. mar. 
1904 v Trstu, u. 6. jun. 1958 v Lj. Dokončal real- 
ko v Lj. (kjer je bil sošolec Srečka Kosovela). 
Sodeloval je pri mesečniku literarnega krožka 
Lopa Vida predvsem s poezijami (nipr. Priroda 
moli, 1922, Uvod iz oikla Primorska, 1922) in bil 
tudi upravnik prve številke. Po maturi je obi- 
skoval abiturionitski iteečaj na Trgovski akad. v 
Lj. in se nato zaposlil na lj. Kreditni banki. 
Po 1945 se je zaposlili na ministrstvu za finance, 
kasneje postal inšpektor na Narodni banlki v Lj. 
Polog toga je bil do smrti honorarni predavatelj 
na ekonomski fakulteti v Lj. Sodeloval je pri 
reviji Umetnost, predvsem s ölanki s področja 
umetnosti, nipr.: Zbiraj slovensko grafiko! (1936/ 
37), Rafael Santi in Benvenuto Cellini (1938/39), 
F.xlibrisì Mihe Maleša (podpisan s kratico M. 
B-a, 1938/39), O ilustriraniu literarnih del (1939/ 
40), Risbe Ivana Cankarja (1939/40), in s prevo- 
di, nipr. Slikarska šola v Fonitamoblcauju (Remò 
Huyghe,  1939/40). 
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Prim: Ustni vini: Marija Bencina, Lj.; Alfonz 
Gspan: Neznani Srečko Kosovel, v PiC, 1973, V, 
št. 2-12. 

V-č 

BENEDETIC Filibert, pesnik, dramatik, esejist, 
prevajalec, r. 17. fobr. 1935 v Tržiču (Monfalco- 
ne). Oče Jožef, delavec v ladjedelnici,  mati Zo- 
fija Kocina, oba iz Goriških Brd. Po it. osn. š. 
(4 razr. 194246) obiskoval 5. razr. slov. osn. š. v 
Tržiču.  Sprejemni  izpit za srednjo šolo opravil 
v Gor., (po dogovoru so vsi dijaki iz Tržiča šli 
na srednjo š. v Trst);  194647 obiskoval sr. š. v 
Trstu,   od   1949-1953   pa  učit.   v   Gor.   Filozofsko 
fakulteto  (Facoltà  di   lingue  e  letterature  stra- 
niere) obiskoval v Benetkah od  1954, vendar je 
na koncu 3.  letnika prekinil zaradi  težkega  so- 
ciailnega  stanja. Doktoriral  s  tezo  Uprizarjanje 
ruskih del v tri. slov. gledališču 1902-1973, (1973). 
Vojaščino  služil v  Neaplju  in  Baniju   (1959/60). 

Od   1960-1964   nezaposlen.   S   štipendijo   Siklada 
Borisa  Kidriča  bil  v  Lj.   (1963-64),  kjer je  pod 
patronatom   ljD  spoznaval   kult.   in   glodal,   živ- 
il jen, j e  Sije. Od  1964 zaposlen  pri  SGT kot  taj- 
nik   (že  1954 prišel honorarno v  trž.  gled.;  na- 
stopil  v  Pregarčevi drami Odločitev;  od  marca 
do junija 1959 nastavljen v gledališču kot uprav- 
no  osebje),  od   1967  ravnatelj.   Pesmi  je  začel 
objavljati   v   dijaškem   almanahu   Mladi   vzori 
(psevdonim Miroslav; Pogled na Tržič, Glej... in 
mladosti ni več, Gor.  1953, 8, 25), nadaljeval še 
v  Soči, JKol,  PDk,  Tokovih,  Perspektivah,  So- 
dobnosti. Pisal je še v Asterisco, Umana, Il Go- 
1 iarda, Scena (Novi Sad), Delo, Večer itd. Izdal 
pesniško zbirko Razpoke (Trst 1966). Nekaj ma- 
lega je pisal  tudi  prozo.  Kot  dramatik  je na- 
pisal divodejamko Ne vedno kakor lastovke (pre- 
miera v trž. gled. 23. 2. 1967),  ki obravnava pri- 
morsiko izseljenjsitJvo. Igra je izšla tudi v knjižni 
izdaji.  Delno  v  Kapljah   1967,   144-20.  Drama  v 
dveh   dejanjih  so  Pravila  igre,   ki   obravnavajo 
problem urbanizacije. V tisku je izšel  konec  I. 
dej. ljudske igre Petrova vrnitev (PDk 1965, 115, 
17).  Skupaj  z Miroslavom  Košuto in  ob gradi- 
vu   Albina   Bubniča   je   napisal   dramski   tekst 
Rižarna (upriz. trž. gled. 1975). Tesno na gleda- 
liško  dejavnost  je  vezana pretežna  večina  nje- 
govega   esejističnega   dola.   V   njem   največkrat 
obravnava gledališke probleme,  skrb  za prizna- 
nje statusa  gledališča   in  ureditev  delovnih  po- 
gojev   ter  mesta,  ki   naj   bi   ga  gledališče   imelo 
v   sklopu   it.   gledališč.   B.   je  tudi  prevajal;   i/ 
španščine (Clarin, Lorca, Unamuno); iz it. (Saba, 

Ungaretti); iz rušč. (novele Tolstoja), iz poljšč. 
(Rózewicz). Prevodi so bili i le v manjši meri ti- 
skani, pretežno brani na RAITrstA in RTVLj. 
Kot publicist je 1974 ob Mednarodni konferenci 
o manjšinah pripravil poročilo Zapisi iz kultur- 
ne zgodovine Slovencev v Italiji (cikil. razmno- 
ženo). Je sodel. in član literarne redakcije En- 
ciclopédia monografica dol Friuli-Venezia Giu- 
lia, v katero je prispeval razpravo Gli Sloveni 
(vol. I, p. 2, str. 753-754). Prav tako član uredn. 
odb. knjige Od fašističnega škivadrizma do po- 
kolov v Rižaroi (Trst 1974), v kateri je napisal 
II. pogil.: Zatiranje Slovencev in Hrvatov, str. 
47-70. Zastopan v Živem Orfeju (1970), v .zboru 
Rusi most (1967), s si. 

Prim: j. t. [Josip Tavčar 1, PDik 1966, 49; Drago 
Košmirlj, Ddlo 1966, 61, 6; France Piborniik, So- 
dobnost 1961, 2, 215-7; France Filipič, Dialogi 
1966, 7/8, 447-8; Jože Koron, LD 1966, 54, 7; Igor 
Tuta, Zaliv 1966, 2/3, 103; V. D„ M (Trst) 1966, 
59-60; M. Jovniikar, M(Trst) 1968, 77; SGL I, 47 
(Viktor Smolej); Mladina 1970, 39; Pogačnik, 
pass.; JKol  1975,  14-5;  Vočor 1970, 70;  SB  1953-. 

Brj. 

BENEDIR Drago, dermatovenerolog, r. 6. avg. 
1909 v Trstu, u. 23. marca 1974 v Lj. Oče Karlo, 
strojevodja, mati roj. Rurk. Gimn. z maturo 
končal v Lj. 1930, med. fak. absolviral 1936, za- 
radi bolezni promoviral šele 1941 v Zgbu. Od 
lota 1941 do 1945, z vmesnimi presledki, delal 
na internem oddelku Splošne bolnice Lj. Akti- 
vist OF od 1941. Od 1942 do jan. 1944 živel ile- 
galno na Primorskem, največ v Trstu, kjer je 
vodil saniteto in zdravljenje partizanov in ile- 
galcev. Jan. 1945 so ga aretirali domobranci. 
Mučen. Zaradi fingirane slaboumnosti oddan v 
umobolnico, kjer je bil do maja 1945, ko je na- 
stopil  službo na dermatološki  kliniki v Lj.  Od 
1947 kot asistent. Specialistični izpit iz dermato- 
vonerologije opravil 1951. Organizacijsko sodelo- 
val pri gradnji in opremljanju nove klinike. Od 
1948 član komisije za pregled in oceno strokov- 
nih knjig na srednjih medicinskih š. Leta 1946 
sodeloval pri ustanovitvi enoletne š. za bolničar- 
je, tu tudi predaval. 1948 je bil na zdravljenju 
v Svici, kjer se je istočasno tudi strokovno iz- 
popolnjeval. Največ je delal na polju zatiranja 
spolnih bolezni in pomagal organizirati antive- 
nerično 4lužbo v Sloveniji. Lola 1950 organizacij- 
sko in lerapoutsko vodil akcijo za zadušitev 
kožnih trihofitij na Kočevskem in Črnomalj- 
skem.  Imel je  številna predavanja iz venerolo- 



61 BENEDIK-KMET 

gije po radiu, po šolah in drugod. Lola  1949 jo 
napisal brošuro Spolne bolezni. 

Pnm.:   ULjBB,   1957,   371;   podatki   ComtiaJne 
medicinske knjižnice v Lj. 

Brj. 

BENEDIK-KMET   Majda,   zdravnica,   asistentka 
na  pediatrični  kliniki  v  Lj.,  družbena  delavka, 
r. 10. apr. 1918 na Colu. Oče Herman, nadučilelj, 
mati  Julijama  Kos.  Maturirala   v   Lj.  na  realki 
(1938), medicino študirala v Lj. in Zgbu, od 1945 
v   Bgdu  in  spet   v   Lj.,   kjer  je  promovirala   I. 
1948. Kasneje se specializirala v pediatriji, iz le 
specialistični   izpit   v   Zgbu   (1954).   Njeno   ožje 
področje dola in raziskovanja je otroška hemo- 
tologija;   organizirala  je  na  pediatrični   kliniki 
v Lj.  laboratorij  za diagnostiko  koagulopatij  v 
otroški  dobi,  statistično pa  obdelala  otio-palo- 
genezo otroških malignih bolezni in vodi tovrst- 
no diagnostiko in terapijo koagulopatij. Strokov- 
no se je v hematologiji izpopolnjevala v Zgbu, 
Bgdu  ter v Amsterdamu  (1957).  Udeležila se je 
simpozija o opeklinah SZD  (1955), II. kongresa 
pediatrov Jsle v Ohridu (1955), simpozija o pre- 
hrani otroka  (Lj.   1957;   imela dva  relerata),  8. 

hematološkega evropskega  kongresa  na Dunaju 
(1961), I. sestanka transfuziologov Jsle v Porto- 
rožu (1963) ter isto leto VII. kongresa pediatrov 
Jsle v Portorožu (z dvema referatoma), VI. kan- 
cerološkega simpozija SRS (1966). Bogata je tu- 
di njena predavateljska dejavnost na podiplom- 
skih tečajih iz socialne pediatrije, v pediatrični 
sekciji in seminarjih (nekatere teh vodila v le- 
tih  1959 in  1960). Na osnovi dala O etiopaloge- 

nezi  otroških  levkemij  je  bila   1966.   lota  izvo- 
ljena  za  asistentko, 1.   1966  pa  na  osnovi  dela 
Organizacija anlihemofilne službe v SRS za do- 
centko podnatrije.  Kot eden od avtorjev je so- 
delovala   pri  publikaciji   Preventivni   rad   u   te- 
rapijskoj   medicini,  Beograd   1962   (njen  prispe- 
vek je izšal z naslovom Profilaksa anemije u dje- 
tinstvu). S prispevki je sodelovala v Jubilejnem 
zborniku medicinske fakultete v Ljubljani 1954- 
55, Jugoslovanski pediatniji, Zdravstvenem  vest- 
niku,   Medicinskem   glasnilku   (Bgd),   Zborniku 
VII.   kongresa   pedijatara   Jugoslavije  in   Zbor- 
niku  III.  kongresa slovenskih  zdravnikov   (Me- 
dicinski  in družbeni  vidiki  hemofilije)   1973.  V 
NOV  je  sodelovala  od   1942  kot  aktivistka,  od 
1943 kot aktivna udeleženka. Bila je v partizan- 
skih bolnišnicah na Rogu, nato v kirurški ekipi 

XV. divizije, VII korpusa NOV do konca vojne, 

po njej pa poslanika rop. zbora skupščine SRS 
in podpredsednica za zdravstvo in socialno po- 

litiko. 

Pnm.: krstne matice; UljBB II, 481-2; Kojeko 
2, 71; Raziskovalna skupnost Slovenije. Sklad 
Borisa Kidriča. Poročilo o dcilu za 1973, III, 37. 

Bri. 

BENEDIKT XV. (Giacomo Della Chiesa), papež, 
r.  v  Pegli   (Genova)   21.  nov.   1854,  oče  markiz 
Giuseppe in mati markiza Giovanna Migliorati. 
Končal   pravne   študije   na   univerzi   v   Genovi 
(1875). Ko je stopil v duhovniški sitan, je študi- 
ral še kanonično in mednarodno pravo. V Rimu 
bil gojenec zavoda Capranica in nato Accademie 
dei Nobili ecclesiastici. Ord. 1878. Tajnik nuncija 
v  Madridu  (1883-1887);   z  njim  prešel  v   Rim  v 
drž. tajništvo. Od 1907 do 1914 nadškof v Bolo- 
gni,  tega lota ga  Pij  X.  imenuje za kardinala. 
V konklavu od 31. avg. do 3. sept. 1914 izvoljen 
za papeža. Cerkev je vodil v najtežjih letih dru- 
gega desetletja našoga veka in med prvo svatov, 
voj. Unirti 22. •••. 1922. Potegoval se je za izme- 
njavo  ujetnikov   (1914),  izmenjavo  zaprtih   civi- 
listov   (1915),  sprejom  ranjencev   in  bolnikov  v 
Švico (1915), ujotnikovočetov več kot štirih otrok 
(1916),   za   srbske   begunce,   katerih   družine   so 
ostale v domovini (1916), ukinitev dejavnosti le- 
talstva izven vojnih območij (1916), prepoved re- 
presalij   in deportacij  oseb  (1917), proti  rekvizi- 
ciji   zvonov,   onečaščanju   grobov   vojakov.   Za 
primorske   Slovence  in   Hrvate,   ki   so  po  prvi 
svetovni vojni pripadli Italiji, pa je B. posebno 
važen zaradi  nekaterih dejanj  in  stališč,  ki so 
ga   res   pokazala   kot  očeta  vseh.  Bil  je  »edini 
izmod vladarjev, ki je dvignil svoj glas za naše 
teptane brate v  Primorju.«  (DS  1922 51).  Pred- 
stavniki  slovenske  duhovščine,  zbrani  v  Zboru 
svečenikov sv. Pavla (Unio sacerdotum S. Pauli), 

in predstavniki hrvatske duhovščine v  Istri  so 

mu 6. marca  1920 izročili posebno tiskano spo- 

menico   »Memorandum   cleri   jugosloveni   terri- 

torii   ab   Italis  occupati   Suae   Sanotitatii   Bene- 

dioto   Papae   XV.   in   audientia   died   6.   martii 

1920. a speciali deputationc ejusdem olori prae- 

sontatum«   (tisk   tiskarne   Edinost   v   Trstu,   24 

str.,   vol.   osmorke).   Polog   tega   memoranduma 

je  do B.-a prišel  tudi  pismeni  glas trž.   škofa 

A. Bartolomasija  (glej   članek),  na  katerega  je 

B. odgovoril s pismom (2. avg. 1921), v katerem 



BENIGAR 62 

obsoja fašistična in druga nasilja nad slovenski- 
mi in hrvaškimi duhovniki tor pritisk na slov. 
in hrv. vernike glode jezika v cerkvi in krščan- 
skega nauka: »...v i mon u Naše papeške oblasti 
(moramo) obžalovati, da se iz nezdravih politič- 
nih nagibov tako hudo in tako neizmerno kršita 
pravica in človečnost...« (izvirni tekst v AAS 
1921); Acta Curiae Episcopalis Tergostino-Justi- 
nopolitanae 1921, n., pril.). V kakšnem posame- 
znem primeru pa je le omogočil spremembe na 
škodo Slovanov v Slovenskem Primorju (prim. 
L.  Cermulj, Slovenci... str.  193). 

Prim.: GorS 1920, 23; 1922, 4 b, 5; DS 1922, 2, 
49-51 s si. (F. Grivec); Enciclopedia italiana 
(Treccani), vol. VI, Roma 1929, 19492, 614-5 (F. 
Gr.-Filippo Criispolti); F. Barbalič, Vjerska slo- 
boda...; Danilo Kilon, Neki dokumenti...; Saba- 
Casitiglioni, Storia dei papi, II, 2 ed. Tonno 
1957, 698-710 (s si.); Enciclopedia cattolica; L. 
Čermelj, Slovenci in Hrvatje..., Lj. 1965, 193, 
197-99, vsebuje prevod pisma A. Bartolomasiju; 
isti, Life-and4loath Struggile... 2. ed. Lj. 1945, 
107; issu, La Minorité slave on Italie, 2 ed. Lj., 
1946, 127-131 lajtinisiki izvirni tekst pisma A. Bar- 
tol omasi ju);  Gatteror 677-679, 682. 

Brj. 

BENIGAR Andrej, istrski narodni buditelj, r. v 
Trnovem pri Ilirski Bistrici 8. nov. 1842, u. v Tr- 
novem 22. apr. 1926. Gimn. obiskoval v Gor. 
(1857-59) in na Roki (1859-63), a je po končanem 
šestem razr. zaradi sodelovanja v političnem iz- 
gredu ob zaključni slavmosti (v jun. 1863) bil 
izključen iz gimn., nakar je nekaj časa bil v 
službi pri davčnem zaupniku Janezu Kalesterju. 
Ko je ta 17. dec. 1864 umrl, je ostal brez službe 
in brez sredstev. Vstopil je v frančiškanski red, 
a je kmalu po končanem noviciatu na Trsatu 
(1865-66) spoznal, da to ni poklic zanj. Po izstopu 
je študiral teologijo v Gor. (1866-69) in bil ord. 
18. sopt. 1869 za poroskonpuljisko škofijo. Službo- 
val je kot kaplan v Pulju (1870-74), kot provizor 
v Marcami in Nodeljščini (1975-80), kot duhovni 
pomočnik v Kanfanaru (1880-90) ter kot župni 
upravitelj v Valturi (1890-95) in Filipanu (1895- 
1903). Nato je bil župnik v Filipanu (1903-13) in 
po upokojitvi je pomagal prijatelju župniku 
Franu Gorcu v najtežjih lotih v Bademi (1913- 
21). Zadnja lota je preživel v Trnovem (1921-26). 
Bil je goreč buditelj narodne zavesti v Istri in 
odločen borec proti iredenti in italijanašem. S 
škofom Jurijem DobriJo, dekanom Petrom Stu- 
dencem in kuratom Jakobom Volčičem, posebno 
pa  s  prijateljem  Franom  Gorčom  je  sodeloval 

pri različnih prosvetnih, gospodarskih in poli- 
tičnih akcijah istrskega narodnega preporoda. 
B. je napisal tudi dve narodni pripovedi (Glas- 
nik slovenski IX, Clc 1866, 105-06; XI. Clc 1868, 
25-26; Slovenska čitanka za drugi razred sred- 
njih šol, II, Clc 1891, 165-66; 1901, 164-65; Sloven- 
ska čitanka za tretji razrod srednjih šol, III, 
Clc   1892,17-18). 

Prim.: Naša sloga 1882 (16. febr.); 1883 (16. 
okt.); 1885 (17 sept.); 1901 (23. apr.); Stat-us per- 
sonalis et localis unitarum diocoseon Parontimae 
et Polensis pro amno 1885, Parontii 1885, 17, 38 
1891, 25; 1892, 25; 1894, 25; 1895, 27; 1896, 30| 
1897, 30; 1898, 30; 1899, 33; 1900, 35; 1901, 37; 1902 
38; 1903, 38; 1904, 38; 1905, 38; 1906, 38; 1907, 45 
1909, 45; 1910, 54; 1911, 55; 1912, 59; 1913, 59 
Status... pro anno 1914, Tridenti 1914, 28; 1915 
29; 1916, 14; 1918, 14; 1919, 14; 1920, 16; 1921, 16; 
1922, 40, 45; 1924, 47; 1926, 47; 1928, 45; K. Gla- 
ser IV, 257; MoliBibl., 279; Jane/. Trdina, Zbrano 
delo, XII, Li. 1959, 322, 482, 545; B. Milanovié, 
Hrvatski narodni preporod u Istri, II, Pazin 
1973, 326. 

Lc. 

BENIGAR Ivan, šolnik, r. 29. jan. 1845 v Trnovem 
pni Ilir. Bistrici, u. 20. dec. 1920 v Radečah. Oče 
Jurij, mati Neža Majdič. Gimn. je študiral na 
Raki, v Karlovcu in Zgbu, matematiko in fiziko 
pa na Dunaju, kjor je že 1870 izdal delo Über 
Diffusion von Gasgemengen v Sitzungsbor. Wien. 
Akad. Math, natvv. Ol. Bd. 62. Lota 1872 je pri- 
šel na gimn. v Vinkovce, 1876 pa v Zgb, kjer je 
sllužM do upokojitve (1914). V izvestjih gortnije- 
grajske gimn. je 1885 priobčil zgod. njenega fi- 
zikalnega kabineta v dobi 1850-84. Kot šolnik je 
bil splošno priljubljen, med dijaštvom znan sa- 
mo  kot  »Janez«. 

Prim.: krstne matice; SBL I, 31; Lildk, Slov. 
v tujini službujoči šolniki, 1935, 21, 34, 62; Zna- 
meniti i zaslužni Hrvati ter pomena vredna lica, 
1925, 26. 

Špac. 

BENINI Ivan Vincenc (Gianvincenzo), zdravnik 
in pesnik, r. 15. avg. 1774 v Kopru in tam u. 
12. jun. 1814. Latinsko š. obiskoval v Kopru, 
gimn. v Trstu, medicino v Padovi. Kot zdravnik 
je najprej služboval <v Dalmaciji (Zadar), nato 
v Pulju in Kopru, kjer je bil od leta 1795 proto- 
modik za Istro. V Kopru je bil član plemiškega 
sveta in arikadije (nastopni govor kot GleoOlo 
Sminiteo). Posebno je zaslovel po svojih pesni- 
ških prevodih Horaca. Objavil je: Elogio del più 
artuoso  uomo   italiano  del  secolo  sedicesimo... 
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Vunena 1784, Osservazioni sulla terminazione del 
CR. Collegio di Sanità della città di Pota intor- 

no ai mezzi di render possibilmente salubre 
l'aria di quella città, Capodislria 1799; ponaii.s: 
L'Istria IH, Trieste 1848, / capi d'opera di Ales- 

sandro Pope tradotti e corredati di critici di- 
scorsi di note e di rime, Venezia  1804. 

Prim.: Da Rio, Giornale dell'Italiana Lettera- 
tura VII, Padua 1804, 249; XLIX, Padua 1819, 
174; Nuovo Osservatore di Venezia, 15. jul. 1814; 
J. S. Ersch-J. G. Gruber, Allgemeine Enciclopàdic 
dar Wissenschaften und Künste I, Leupzig 1822, 
31; F. Beltrame, Biografia di Giamvimcenzo Be- 
nini, Venezia 1844; C. Wurzbach I, 272; C. Cam- 

bi, Saggio di bibliografia istriana, Capodistria 
1864, 67, 384; G. Garollo, Dizionario biografico 
universale I., Milano 1907, 238; M. D. Grmek, 
Hrvatska medicinska bibliografija I., Zgb 1955, 
37. Le. 

BENKO iz Sočerge, stavbar in kamnosek iz 15. 
st. iz Sočerge, ki je s sodelovanjem mojstra 
Jakše, prav tako iz Sočerge, zgradil razsežno 
onoladijsko cerkev sv. Janeza Kratnika v Pred- 
loki pri čvne-m kalu (1461); (primerjaj glagolski 
napis). Prezbiterij je poligonalon z mrežastim 
gotskim svodom, ćigar rebra se naslanjajo na 
konzole v zidu. Okna so bila spočetka krožasta. 
Dve leti mlajše je drugo B.-ovo delo cerkev sv. 
Antona v Vrhu •• Buzetu (1463), ki pa ni več 
ohranjena v prvotni obliki, ker je bila v 19. st. 
od tal obnovljena. Z glagolskimi črkami se je 
direktno podpisal na dve kustodiji in to v ome- 
njeni cerkvi v Vrhu pri Buzotu (1463) in v zgo- 
raj omenjeni cerkvi v Predloki (1461). Ti dve 
kustodiji nam kažeta v konceptu, razporedu fi- 
guralike in okrasnih okvirov, da je njegova iz- 
virna polihromacija spomin na polipi i hc bene- 
ške gotike. Dovršena tehnika obdelave kamna 
in poklicno znanje kažeta, da je bil v svoji obrti 
odlično podkovan, nevešče plastično oblikovanje 
figuralike pa govori zanj  kot likovnega naivca. 

Prim.: B.F. [= Branko Fučlćl, B., ELU 1, 
327; isti, EJ 1, 441; Ciril Velepič, Kulturni spo- 
meniki Slovenske Istre, Varstvo spomenikov 
1949, 116; B. Fučić, Srednjovjekovno zidno sli- 
karstvo Istre, Rijuka 1955, 12 (s.v. Predloka, 
Kustoclija iz god. 1466); Emilijan Cevc, Srednje- 
veška plastika na Slovenskem, Lj. 1963, 213-4. 

Bi-j. 

BENSA Fran Ksaverij, r. 1679 v Solkanu, u. 1750. 
V  letih  1712-14 je sodeloval  pri  zatiranju  kuge 

na Dunaju. O tem je tudi napisal posebno knji- 
go /listana relatio pestiš minis 1712-1714 Au- 
strian! et conteriiunas partes infestantis, Vimdo- 
boiiac 1717. 

Prim.: B. & 1. Mairu.vič, M. A. Plenčič, Solkan 
1967, 4/5; Sreč 1972, 33/34, 43; SLudG 1975, 71, 84; 
maihšika knjaga Solkan. Brj. 

BENSA Stefan, ravnatelj nadškofijske pisarne, 
kapiteljski sholastiik, r. 5. apr. 1839 v Stmavru 
kmetu Jakobu m Mariji Aru Puitar, u. 2. jan. 
1900 v Gor. in pokopan v Stmavru. Srednje š. 
in bogoslovje v Gor. Po mašniškem posv. (20. 
dec. 1851) je bil kaplan in učitelj v Slovrencu 
pni Moši (1852-1853) in v Štanjelu (1853-1854) 1er 
kaplan v Kanalu (18544855). Novi Škot Andrej 
Golilmayr ga je jun. 1855 poklical v Gor. za nad- 
škotovega kaplana (1855-1861) in kanclista v ško- 
fijski pisarni (1856-1858). Kasneje je bil tajnik 
na ordinanatu (1858-1861) in hkrati tudi nadško- 
fov osobni tajnik (1858-1861). Gollmayr je brž 
spoznal B.-ovo vestnost, upravno sposobnost in 
marljivost in mu poveril vodilno vlogo v škofij- 
skih uradih: bul je kancler (1861-1871) in zatem 
ravnatelj ordinar, pisarne (1871-1900); konzisto- 
rialni svetovalec (1861-1900), kanonik (1871-1896) 
in potum sholastiik motropolitskega kapitlja 
(1896-1900), prods, cerkvenega sodišča (1880-1894). 
V svojem 44-.letnem službovanju na škofiji je 
bil B. ožji sodelavec treh nadškofov: Godlmayra, 
Zoirna in kard. Missie. Vsi važnejši uradni do- 
pisi v lat., nemšč., kal. in .slovenščini so prišli 
izpod njegovega peresa ali vsaj po njegovih na- 
vodilih. Sestavljal je škofijske letopise (šemati- 
zme) in liturgične direktorije, sodeloval piri Fo- 
liumGor, sestavljal zapisnike škofovskih konfe- 
renc. Kadar je bil škof odsoten, je kot delegat 
vodil škofijske posle. Nadškofje so mu izkazovali 
polno zaupanje. Za velike zasluge je bil odliko- 
van z viteškim križcem Franca Jožefa (1895). 
Veliko je storil za ustanovitev deškega (Werden- 
berškega) .semenišča Andreanuma v Gor.: bil je 
tajnik (1857) in zatem ekonom pri odboiru za od- 
prtje semenišča. Zavod so odprli najprej v Ma- 
rušičevi hiši v ul. Seminario, nasproti bogoslov- 
ju (1858), nato v Coronintijevi palači na Oingro- 
fu (1860) in končno v lastni hiši v ul. Cristo 
(1869). B. je moral kot vodja sameniške uprave 
skrbeti za nabirke v škofiji, za nakup stavbe v 
ul. Cristo, za vzdrževanje profesorskega zbora 
in dijakov. Kasneje je ostal le član somoniščne- 
ga upravnega sveta. Bil je tudi član skrbništva 
(kuratele) pri Goriški zastavljalnici in posojilnici 
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(Monte di pietà). Kot zaveden Slovenec je B. te- 
sno sodeloval s sošolcem Andrejem Marušičem 
pri narodnooisiveščevalnem delu. Ker niso slov. 
duhovniki v Gor. našli ra/.umevamja niti pri slov.- 
it. kat. društvu Circolo Cattolico (Katoliška dru- 
žba goriška) in niti ne pri slov. političnom dru- 
štvu Soča, so aprila 1872 ustanovili poseben pri- 
pravljalni odbor, ki so ga sestavljali Št. Bensa, 
Ivan Kumar, dr. Ivan Hrast, Jože Marušič in dr. 
Jos. Gabrijevčič. Ta odbor je ustanovil kat. ted- 
nik Glas (od 18.6.1872 do 30.5.1873) in ikat. na- 
rodno-politično društvo Gorica (1.3.1873). V ča- 
su, ko je B. vodil škofijske urade, se je začelo 
tudi slov. uradovanje, tako da je bila slov. stran- 
ka lahko postrežena v slovenščini. Lep B.-ov 
portret hranijo na domu pni Borisovih v Stmav- 
ru. 

Prim.: NadškAGor, a/rhivalije; SematGor 1851- 
1900; SBL I, 341; ZD 1861, 72; 1869, 134, 398, 
424; Domovina 1869, 134; Glas 1872, 18.6. in 5.7.; 
A. Cerv, Sv. gora, Gor. 1883, 138; FoliumGor 1897, 
54-64; 77-80; (Maricini, 350-352; A. Marušič, Moja 
doba in podoba, Gor. 1898; Eco 1900, 3. J.n 5. 1.; 
S. Rutar, Dnevnik, TrstnN. Gor.  1972, 99. 

R. K. 

BERBUC Alfonz Marija 
Jožef, nabožni pisatelj, 
duhovnik, r. 6. febr. 1892 
v Kanalu ob Soči uradni- 
ku Aleksandru in Jožefi 
Favottii, u. 3. jul. 1957 v 
Šempetru pri Gorici. 
Osn. š. je obiskoval v 
Ajdovščini in Gor. (1899- 
04), gimn. v Gor. (1904- 

112), bogoslovje na U v 
Innsbruoku (1912-17), kjer je bil posv. v rnašnika 
15. jul. 1916. Ko se je po kobariškom zlomu fron- 
ta umaknila na Piavo, se je B., ne da bi diplo- 
miral, vrnil v Gor. (1917). Služboval je 'kot kap- 
lan v Kanalu (1918-20) in v Crničah (1920-25), kot 
vikar v Stomažu (1925-28) in kot župnik v Šem- 
petru pri Gorici (1928-57). Dopisoval je v V in 

ZbsvP. Kot sotrudniik GMD je izdal molitvenik 
za odrasle Molimo, ki je doživel več izdaj (1931, 
1936, 1944, 1955), iin molitvenik za mladino Z Bo- 
gom (1940, 1948, 1958, 1965). Pripravil je za tisk 
evangoljsko harmonijo Blagovest, ki je ležala v 
zapuščini dr. Josipa Ličana: I. del je izšel 1939; 
II. del 1940 je bil zaplenjen. Bil je odbornik KTD 
in podpreds. GMD (1939-47). Sredi vojne marca 
1944 je kot podpreds. GMD sklical preostale od- 

bornike in tako obnovil družbeno delovanje. Bil 
je soustanovitelj lista Slovenski Primorec (1945). 
V Šempetru je po prvi vojni sezidal novo cer- 
kev, oskrbel orgle in zvonove in visoko dvignil 
versko življenje. Bil je goreč duhovnik, mož glo- 
bokega notranjega življenja. Za duhovnike ie več 
let vodil mesečne duhovne obnove na Koštan je- 
vioi. Nadškof Margotti ga je pritegnil tudi k 
osrednjemu škofijskemu vodstvu in mu poveril 
službe škofijskega voditelja Apostolske zveze du- 
hovnikov, sinodalnega spraševalca (1941), člana 
komisije za cerkveno umetnost (1942). Ko je bilo 
1946 obnovljeno malo semenišče v Gorici s slov. 
gimin., je B. postal spiritual An prof. verstva v 
malem semenišču ter prof. moralne teologije za 
slov.  bogoslovce v velikem  semenišču. 

Prim.: SomatGor 1938, 1942; NadškAGor, ar- 
hivalije; ZbsvP 1920, 173, 195; 1924, 47, 62; Katg 
11.7.1957;  KGMD 1959, 156;  Klinec GMD, 192. 

R. K. 

Ivan, šolnik, 
2. nov. 1845 v 
Batujah kme- 
im Mariji Ani 

9. dec. 1924 v 
i Goriai. Gimn. študiral v 
Gorici (1858-66). Bil je 

' skupno s sošolcema F. 
| Oblakom in Ign. Grun- 

tarjem pobudnik »bese- 
; de«, ki je bila meseca 

ja.iua.ijj leta 1865 v Šempetru pri Gorici na čast 
V. Vodnika. Na dunajski U je diplomiral iz ma- 
tematike in fizike. Služboval je na sred. š. v 
Gradcu, Lj. in Pazinu (1874-1880) ter od 1881 kot 
prof. matem. in fizike na realki v Gor. Pisal je 
v LZ in v SN in bil pozneje souredmik Soče in 
Gorice. 2e 1889 je kandidiral v dež. zbor za okra- 
je Gor., Kanal in Ajdovščina, izvoljen pa je bil 
1895 z Blažem Grčo v gor. okraju. Vrsto let 
(1902-1913) je bil član dež. odbora in deloval pri 
finančnem odseku in pri komisiji za pogozdova- 
nje Krasa. Prisvojil si je vpogled v deželno upra- 
vo in dosegel, da je pobiranje užitnine prišlo v 
državne in doloma v deželne roke. Zaradi zaslug 
na gospodarskem področju ga je več slov. občin 
imenovalo za častnega občana. Skupno z A. Gre- 
gorčičem in H. Turno je 1900 postal član odsoka 
za dež. šolski zalog in 1902 član dež. šolsk. sveta. 
Politično je vedno sodeloval z A. Gregorčičem 
in pripadal stari struji. Na občnem zboru Gor. 

BERBUC 
politik,  r. 
Selu    pri 

* tu   Jožetu 
Vouk,   u. 
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ljudske posojilnice 1899 je B. nastopil proti H. 
Tumi in narodnoMiapredni stranki, ki sc je pola- 
stila denarnega /.avoda. Ko je A. Gregorčič usta- 
novil Centralno posojilnico, je B. postal sprva 
član upravnega sveta in kasneje načelnik. Bil je 
soustanovitelj šolskega doma. Bil je volik pri- 
jatelj pesnika Simona Gregorčiča. Ob pogrebu 
mu je na Goriščeku v imenu Goričanov sprego- 
voril poslovilne besede. Ob ustanovitvi Slovenske 
ljudske stranke (SLS) na Goriškem (25. nov. 
1907) je B. postal član strankinega vodstva (A. 
Gregorčič, dr. Pavlotič, Grča, Berbuč, Pavlica, 
Dcrmastja in posi. Fon). Ob razkolu SLS 1913 
je B. ponovno kandidiral v dež. zbor, pa ni bil 
več izvoljen. Po italijanski zasedbi Gorice 16. 
avg. 1916 se je tudi B. umaknil z ostalimi be- 
gunoi v Lj., kjer je Krek ustanovil Posredoval- 
nico za goriške begunce s slov. in it. odsekom. 
SI. odsok so vodili prof. Berbuč, dr. Pavletič in 
pevmski župnik Budin, it. pa A. Fogar. Pozneje 
je B. bil član Odbora za obnovo Goriške. Na 
pobudo dr. Korošca, ki je sept. 1918 prišel v 
Gor. jn Trst, sta se osnovala na Primorskem dva 
ločena pododbora Narodnega sveta, prvi za Go- 
riško, drugi za Tržaško. V goriškem Narodnem 
svetu je bil za predsednika dr. K. Podgornik, 
za podpredsednika pa prof. I. Berbuč. 

Prim.: PnmL 1907, št. 48; 1908, št. 12 in 34; 
1913, št. 15 in 29; SN 1924, ,št. 282; GorS 1924, št. 
94; SBL I, 33; Fr. Oblak, Dr. Karol Lavrič in 
njegova doba, Gorica 1906, 22; KolGorM 1922, 21 
(s sil.); Gabrščok I in II, pass.; Turna, pas.s.; 
Erjavec, 139. 

R. B. 

BERCE Lojze, gospodarstvenik, časnikar, r. 2. 
jul. 1898 v Dornberku posestniku Antonu in Ro- 
zaliji Budin, živi iv Trstu. Obiskoval je osn. š. v 
Dornberiku, slov. girmn. v Gor. in promoviral v 
nov. 1922 .na visoki šoli /trgovinskih in gospodar- 
skih ved (Istituto superiore scienze economiche 
e commerciali) v Trstu. Kot časnikar je bil ured- 
nik E v Trstu (1923-26) in hkrati, nekaj časa, tu- 
di odgovorni urednik Malega lista; dopisnik S 
za Julijsko krajino in Italijo (1926-31); zatem v 
uredništvu S v Lj. (1931-35) in hkrati urednik 
Ponedetljskega Slovenca za rubriko o si. narod- 
nostnih manjšinah. Od sept. 1935 do apr. 1941 
je bil referent za manjšinska vprašanja v Cen- 
tralnem prosbiroju v Bgdu; od jan. 1945 do dec. 
1946 delal v Institutu za mednarodne probleme 
v Bgdu; od doc. 1946 do sept. 1947 v uredništvu 
PDk kot urednik gospodarske rubrike; od sept. 

1947 napi oj glavni urednik tednika Gosp. v Tr- 
stu. Kot publicist se je med obema vojnama 
ukvarjal predvsem z manjšinskimi problemi in 
gospodarstvom ter pisal v JAlm in po zadnji 
vojni v J Kol tor v Sd. V Bgdu je napisal več 
brošur v srbohrvaščini: / oni su naša braća (o 
koroških Slovencih) in Carniola italiana?; štu- 
dijo L. Trnjogorski Jugoslavenske manjine u 
inostransivu; Budućnost Trsta u svellu njegove 
prošlosti (Bgd 1948). V Bgdu je izdajal meseč- 
nik Ravnopravnost (1938-41), .ki se je ukvarjal s 
položajem narodnih manjšin, in pisal tudi v 
bgd Politiko ter v praške Lidové liisity. BU je 
sodelavec tržaških Razgledov in iv njih inipr. pri- 
kazali osebnost pisatelja Jamesa Joycea. Psevdo- 
nimi:  L. Trnjegorsiki, -ski,  L. T., L. B., -lb-. 

Prim.:  Osebni .podatki;  Galtarer   1211;   Novak 
32, 120; Gosp. 26.7.1957; PDk 1968, 151; 1969, 231. 

R. K. 

BERCÈ Rafael, predmetni učitelj, r. 9. mar. 1905 
v Dornberku .kmetu in dolgoletnemu županu 
Francu in Frančiški Bavcon, padci v boju v Zo- 
Ijamah pni Našicah (Hrvaška) 7. jan. 1945. Na 
meščanski šoli v Ljutomeru, kjer je učil, je vo- 
dil jadralno skupino, ki je izdelala vrsto mode- 
lov in jadralno lutalo »Prlek«. Iz internacije, ka- 
mor so ga poslali Nemci, se je vrnil febr. 1942 
in odšel na Kočevsko, kjer je sodeloval s parti- 
zani. Ponovno zajet od Italijanov, je bil odpe- 
ljan v Padovo, kjer je dočakal kapitulacijo, na- 
kar je odšel med partizane na Hrvaško. 

Prim.: Ravbar 19 (s sil.). 
Brj. 

BERDON Ivan, vaški načelnik in župan v Ric- 
manjih pri Trstu v času cerkvenega razkola 
(1899-1910), .r. 7. doc. 1850 v Ricmanjdh in tam 
u. 17. nov. 1916. Bil je glavni sodelavec duhov- 
nika Antona Požarja, ki je v cerkveno življenje 
v Ricmanjih vpeljal grško-katoliški obred v sta- 
roslovenskom jeziku. Ricmanje so bile tedaj pod 
župnijo Dolina. Da bi župnik ne odnašal v Do- 
lina razne duhovske dajatve in dohodke riemanj- 
ske cerkve, so Riomanjci zahtevali, naj Ricma- 
nje z Logom postanejo samostojna župnija. Ker 
ni trž. škof Stark ugodil zahtevi, so Riomanjci 
javili okrajnemu glavarstvu v Koper, da odsto- 
pajo od kat. latinskoga obreda in sporočili gr- 
ško-kat. škofu Juliju Drohobeokemu v Knževcih 
na Hrvaškem, da pristopajo k unij atom s staro- 
slavenskim obrodnim jezikom. Gibanje so polog 
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duhovnika Požarja vodili vaški načelnik Ivan 
Berdom, učitelj Josip Valentie in prejšnji sremj- 
ski načelnik Peter Hreščak. Ker je Požar brž 
uvedel staroslovonsko bogoslužje, ga je trž. škol 
odstavil in izrekel Interdikt nad duhovnijo. Od- 
slej je župan B. vod d civilne poroke, pokope 
in colo molil pogrebne molitve. Iskal je tudi 
stike s pravoslavnimi škofi. Ker je bil zatožen, 
da je opravljal duhovniška cerkvena opravila, 
se je moral zagovarjati na sodniji v Kopru, na 
prizivnom sodišču v Trstu in na kasacijskom 
na Dunaju. Bil je oproščen. Tu ga je zagovarjal 
lj. župan in slov. pisatolj Ivan Tavčar. Ricmanj- 
ska zadova je imela močan od jok v domačem 
in lujom tisku. »Češki svet« je priobčil slike 
civilnega pogreba, civilne poroke in B.ovo sli- 
ko. Končno se je zadeva zaključila s tem, da je 
škof ustanovil samostojno župnijo v Ricmanjih, 
Ricmanjoi pa so z B. na čelu preklicali svoj iz- 
stop iz kat. Cerkve. Župan B. je bil sicor kmet, 
a zelo nadarjen in značajem. Ustanovil je pevsko 
društvo Slavec in mu dolga lota predsedoval. 

(bazilika na Sv. gori), v Mirnu (na Gradu), dalje 
v Dubru\niku pri glagolski maši v okviru Du- 
brovniških poletnih liger, v Grožnjami, Zagrebu. 
Večje tumulo je opravil tudi 1975 (Verona, Tren- 
to, Tallin, Riga, Baik,u, Mosikva, Leningrad, Lvov, 
Poos, Vilmo, Molek, CovoniLry, Dunaj, Pariz). 
Snomai je za RTV Lj., Novi Sad in Trst. V Gor. 
je večkrat nastopal pri Sv. Ignaciju in v stol- 
nici. V svojom repertoarju je poustvarjal dela 
starejših mojstrov Marchanda, Couperina, Gie- 
rambaulta, Hrescobaldija, Morula, Gabrielli ja, Ca- 
vazonija, Zipoli ja, Schliicka, Frobergerja, Buxto- 
hudeja, Pacholbola, Krebsa, Bruhnsa, Czernihor- 
skega, dalje dola Bacha, Hdndla, mojstrov ro- 
mantike Mondelssohna, Francka, Regorja, Widor- 
ja, Boolmanma, ter .modernih Langlaisa, Alaina, 
Hellorja, Hindomitha in drugih. Od Slovencev 
je poustvarjal dela Stanka Premrla, Matije Torn- 
ea, Slavka Osterca, L. M. Škcrjanca, Ubalda 
Vrabca, Primoža Ramovša, Vremška in drugih. 
Pisal je o sodobnih glasbenikih (Srečanja VI/ 
1972, 37/38, 55-7). 

Prim.: PDk 1947, 742, 4, s si. civilnega pogre- 
ba; Z. Jelinčič, Cotikvoni spor v Ricmanjih, JKol 
1954, 115-119; A. Kosmač, 70 let župnije v Ricma- 
njih, KolGMD 1975, 54. 

K-ač 

BERGANT Hubert, orgelski mojster, r. 13. sept. 
1934 v Kamniku. Oče Hubert, trg., mati Mara 
Roš. Gimn. obiskoval v Kamniku (matur. 1953), 
akademijo za glasbo v Lj. (diplom, i/, klavirja 
1959, iz orgel 1960 ter iz umet. zgod. 1964).Post- 
diplomski študij iz orgel končal 1963. Kasneje 
diplomiral na dunajski akad. za glasbo in upo- 
dabljajočo umetnost pri prof. A. Heillerju in 
Hansu Haselboccku. Bil ravnatelj glasbene š. v 
Sompotru pri Gorici, predaval predmet umetni- 
ška vzgoja (zgodovina gìlasbe-umetnostna zgo- 
dov.) na gimn. v N. Gor. (1964-71). Je docent 
na glasbeni akad. v Lj. Z rodno koncertno de- 
javnostjo je začel okt. 1967 (Miren pri Gor., Gor., 
L j.), kasneje je nastopal redno vsako leto v Lj., 
v več mestih v Italiji (Trst, Gor., Vidom, Foglia- 
no, Aosta, Gradož, Conegliano, Borca di Cado- 
re, Rimimi, Tonino, Sulmona) in drugod po Ev- 
ropi (Dunaj, Innsbruck, Coventry, Stains, Gra- 
dec); posebne omembe vrodna je njegova turne- 
ja po Sovjetski zvezi (Tallin, Riga, Leningrad, 
Odesa, vse 1972). V Slovonijd je imel koncerte 
sam ali z drugimi (Lovro Matačič itd.) v Mrbu, 
na Bledu, v Piranu. Novem mostu, Novi Gorici 

Pran.: Vrsta časopisnih poročil ob vsakom 
koncertu; tako italijanski tedniki in dnevniki: 
Gaz/.., Picc, Messaggere Veneto, turimska La 
Stampa, lj. Dolo, PrimN, PDk, NL, KatG, Vocel. 
Po'sebej volja omeniti: Reiner Busohnig, Farbi- 
ges Orgolspiol, Neue Zeit (Graz) 2. dec. 1972; 
-pp, Ein gutor Part, Kleine Zeitung (Graz), 2. 
doc. 1972; g. p., Intorno a Bach. Successo dell'or- 
ganista jugoslavo H. B., La Stampa (Torino), 16. 
lebr. 1973; jložel klorenl, Orgelski koncert or- 
kestra GM s solistom H. B., PDk 11. mar. 1973; 
Leon Engelman, Virtuoz orgelskih barv, Delo 
(Lj.) 14. mar. 1973; KatG 1975, 37, 2; MuzE2, Zgb 
1971, 179 'Janez Siivec); koncertni sporedi, oseb- 
ni podatki). 

Brj. 

BERLOT Anton, kulturni delavec, duhovnik, r. 
12. jan. 1860 na Vrhu pri Kanalu kmetu Mateju 
in Katarini Brozavščok, u. 15. apr. 1940 v Gor. 
Študiral v Kanalu in Gor., ord. 17. avg. 1884. Bil 
je kaplan <v Podmelcu (1884-1891), kjer jo pri 
oskrbovanju kužnih bolnikov težko obolel; vikar 
m učitelj v Srednjem nad Kanalom (1891-93), žup- 
nik na Vogrskom (1893-1908), župnik «n dekan v 
Kanalu (1908-1921). Po vstopu Italije v vojno, 24. 
maja 1915, je moral tudi B. skupno z verniki v 
begunstvo. Provzol je (15. okt. 1915) skupno z 
Ivanom Jarcem, Cirilom Vugo in Franjom Crni- 
gojom dušno oskrbo begunskega taborišča v 
Gmündu ob češki meji, kjer je bilo 5.000 Slo- 
vencev, iki so v volikem številu pomrli od lakote 
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in bolezni, in /alem taborišča Bruok ob Litvi, 
kamor so bili Slovence in Hrvale iz Gmünda 
premostili. Nadškof Sedej je 29. .sept. 1921 po- 
klical B.-a v Gorico /a stolnega kanonika; ime- 
noval ga je še /a cenkv. sodnika (1927) in prosi- 
nodalnega spraševalca (1928). Ker je B. slovel kot 
trezen gospodarstvenik, mu je nadškof poveril 
vodilno mosto v odboru za upravo škofijskih se- 
menišč (marca 1922); skupno s kan. I. Valen- 
tinčičom je bil 1929 izvoljen v upravni odbor 
Contraine posojilnice. Politično je pripadal novi 
struji: na občnem zboru Sloge 20. jan. 1898 je 
ponudil tesno sodolovanje PnimL s Slogo, katero 
)e tedaj vodil A. Gregorčič. Ko si je nova struja 
1913 osnovala svojo samostojno polit, stranko, je 
bil B. izvoljen v njeno vodstvo. Po prvi vojni 
je kot stolni kanonik prevzel vodilne položaje 
pri številnih slov. ustanovah in jih skušal rešiti 
pred fašističnim zatrtjem; bil je odbornik KTD, 
član starešinstva in blagajnik ZbsvP, prods, 
upravnega odbora zavoda Alojzijevišče (1927-1940). 
Ko je prefokt Dompieri 28. okt. 1930 razpustil 
odbor Alojzrjevišča, imenoval komisarja in tako 
dejansko zasegol zavod, je bil B. prvi med pod- 
pisniki protestne spomenice na papeža Pija XI. 
Veliko je storil za GMD: kot soustanovitelj je bil 
brž spočetka izvoljen za preds. nadzornega od- 
bora (1925) in kmalu nato za prods, upravnega 
odbora (1927-1940). Dobrih 13 lot se je boril, da 
bi preprečil prisilni razpust knjižne ustanove: 
posredoval je pri corkv. in polit, oblasteh v Gor. 
in v Rimu in v voliki mori dosegel, da je založ- 
ba sicer v skrčonem obsegu delovala tudi pod 
fašizmom in se ohranila do boljših časov. Zelo 
se je zavzemal tudi za preganjane slov. duhov- 
nike, npr. avg. 1936, ko je gor. kvestor vodil 
preiskavo in klical na zaslišanje colo vrsto du- 
hovnikov (Kunčiča, Breitonbergorja, Gregorca, 
Ign. Lebana, Zamarja, Strancarja, C. Sodeja) za- 
radi verskega pouka v slovenščini. V spomenici 
nadškofu Margottiju (24. 8. 1936) je B. pisal: »Za 
nas duhovnike je zadeva rešena: držimo se na- 
ravnega prava, zakonika, stoletnega kat. izročila, 
nauka papeža Pija XI., ki je rekel, da je naravna 
in nadnaravna pravica staršev, da imajo njihovi 
otroci verski pouk v materinem jeziku. Priprav- 
ljeni smo. da raje sprejmemo mučoništvo, kot 

da bi izdali ta kat. načola!« 

Pnm.: NadškAGor.. PrimL 1913, 24.6. in 27.9; 
Slovonski begunski koledar za loto 1917, Lj. 1917, 
98; ZbsvP 1921, 149; 1926, 110; 1927, 107; Gabršček 
I, 451; II, 52, 522; Klince GMD, 157 (s si.); Slov. 

Alojzijevišče v Gorici, 70-letnica, Gor. 1961, 10; 
Slov. Alojzijevišče v Gorici ob 80-lotnici, Gor. 
1972, 16. Hunti R. K. 

BERLOT Anton, cirurolog, r. 13. jun. 1897 pri 
Stari mitnici v Livarski ulici v Trstu. Oče Janez 
i/. Morsikoga. V družini sodom otrok. B. je štu- 
diral v Trstu momško realko. V vojni 1915-17 na 
gor. lroniti. Po vojmi stud. agronomijo. Carin- 
ski uradnik. Prol. v Piranu in Vipavi. Svoje zani- 
manje je posvetil vrstam dejavnosti (glasbi, sli- 
karstvu, tudi pesništvu), največ pa otruskologiji. 
Z dobrim poznavanjem literature o otruščanšoini 
(Momsson, Carosson, Decke, K. O. Müller, Hor- 
big, Josel Krall, Cortsen, Doniš, Trombetti, Pa- 
latino, Mayani itd.) se je tudi lotil dešifriranja 
nekaterih napisov, npr. galskoga »De la Vaisan« 
na kamniti plošči v Avignonu, nato dveh etrur- 
skih napisov na nekem nagrobniku v Pcrugi 
(Cippo di Perugia). Vse te je razložil na podlagi 
slovanske oz. indoevropske etimologije. Okoli le- 
ta 1930 je v Ptuju vide/l Kodarjevo knjigo Ta- 
bulae Staroitalii Slovjanske. Svoje izsledke je po 
drugi vojni poslal znanstvenikom tudi v Rusijo, 
kjur vlada zanje zanimanje. Njegovo študijo o 
otnuščtni Eine Studie der Sprachen der Rasse- 
lten oder der Etrusker, Zürich (Burlet und Co. 
1966, 196 sir.+ tabi. 4") je izdal mecen Mirko 
Robin-Roš. Razstavo svojih dol je priredil v N. 

Gorici 1973. 

Prim.: Gustav Guzej, Skrivnost otruščanske 
pisave. Poliglot Aniton Berlot je sestavil razlago 
o izvoru otrurščine, Dolo 1968, 245 (7. IX.), 21 (« 
si.); Aniton Berlot, K poročilu: Etrurščma raz- 
krita, Dolo 1971, 150 (5. VI.), 22; J. Š., Pogovor s 
prof. Borlotom, pesnikom in otrurosilovcorn. No- 
vi list 1971, 832, 6; Jože Volrovec, Etruščani in 
Danikun, Tovariš 1972, 5 (7. II.), 42-4 (s sil.); Ob 
razstavi dd T. B., PrimN  1973, 44, 8. Brj. 

BERNETIC (BERNETTI) Marija (Marina), poli- 
tična delavka, r. v Trstu 14. marca 1902 v delav- 
ski družini. L. 1918 se je vključila v delavsko 
sindikalno gibanje ter se udeležila stavk. Ze 
1919 je sodelovala pri protifašističnem gibanju, 
ko so fašistične skupine napadle Delavsko zbor- 
nico, delavske knjižnice in krožke 1er slovenske 
ustanove. L. 1921 je vstopila v KPI. Dobila je 
nalogo vzpostavljati zveze in voditi koresponden- 
co. Po ukinitvi časopisov H Lavoratore in Dolo, 
ki sta bili glasili KPI, se je skupaj z drugimi to- 
variši bavila s tiskom letakov in časopisov, ki 
so bili razmnoževani na ciklostil. Obravnavala 
je tudi probleime iz ženskega svota. Poverili so 
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ji nalogo, da deluje mod ženami an mladino. To 
dejavnost je vršila pod imenom Tatjana. L. 1922 
je bila aretirana. Sodišče jo je obsodilo na dve 
leti ječe in dve leti posebnega nadzorstva »/aiu- 
ti i orgam/aoije podtalnega gibanja in proliiaši- 
stične propagande«. Po prestani kazni je nadalje- 
vala protiilašistično delovanje. V decembru 1931 
je bila spet aretirana. Prišla je pred posebno 
sodišče, a je bila v aprilu naslednjega lota opro- 
ščena obtožbe; dobila pa je oporniki za dve loti. 
Ob deseti obletnici pohoda na Rim ji je bila 
preostala kazen zaradi amnestije odpuščena. V 
novembru 1932 je postala član zveznega komite- 
ja KP1. Ker jo je isikala OVRA, je 1933 pobegnila 
v Francijo. Pod imenom Anna Ferri je politično 
delovala v Parizu, zlasti mod italijanskimi žena- 
mi. L. 1936 jo z Marino Scremi sodelovala pri 
reviji Noi donne. Udeležila s>e je mednarodne 
konleronce za mir v Bruslju, kjer je nastopila 
v imenu i talijanska h žena. O njenem nastopu je 
poročala revija Noi donne. V tistem času je de- 
lovala tudi v Združenju za pomoč borcem in 
otrokom "sparaije. L. 1937 jo je KP1 poslala v 
Italijo, da bi vzpostavljala zveze v raznih mestih 
1er organizirala protifašistične skupine. Dve loti 
je ilegalno hodila čez mojo. L. 1939 jo jo v Ge- 
novi zajela fašistična policija. Na kvesturi v Ge- 
novi so jo on mesec kruto mučili. L. 1940 jo je 
posebno sodišče obsodilo na 16 let zapora. Pred- 
sednik Tnimgaili Casanova, ki jo je drugič sodil, 
jo besno vzkliknil: »Zaman jo sprašujemo! Ne 
bo odgovonila!« V septembru 1943 se je iz zapora 
v Porugi vrnila v Trst. KPI ji jo povorila vodstvo 

ilegalnega deda v eni izmed mestnih četrti. Iz 
tistega časa nosi ilegalno ime Marina. Proti 
koncu novembra 1943 jo jo OVRA aretirala in 
odpeljala v znano Villa Trieste, kjer so jo zlo- 
glasni Colotti in njegove tolpe zasliševali in mu- 
čili. Tovarišem je uspelo, da so jo z bistroum- 
nim posegom osvobodili. Po prihodu iz zapora 
je spet pričela s političnim dolom v zveznem ko- 
mteju KPI. Ker so jo iskali SS, je maja 1944 šla 
v partizane. Tu se je bavila s politično vzgojo 
najprej v bataljonu Alma Vivoda in nato v Trža- 
ški brigadi; obe enoti sta delovali v Julijski kra- 
jini. Nato so jo poslali v notranjost Slovenije, 
kjer so vadili in opromiljali italijanske novinec. 

Kot odgovorna oseba za italijanske partizanske 

onote pod poveljstvom glavnega štaba jo večkrat 

posredovala pri tom štabu. Dno 17. decembra 

je bila mod ustanovitelji brigado Fontanot. Za 

njeno partizansko dejavnost ji je regionalna ko- 

misija Treh Bonečij dala črn poročnika. Dne 1. 
maja 1945 se jo vrnila v Trst. Bila je članica 
mestnega odboia KP Julijske krajine. Sodelovala 
je pri ustanovitvi ženskega gibanja Zveza anti- 
lašističniih it. in slov. žena v deželi. Kot vodite- 
ljica U.D.A.l.S. so je 1946 udeležila mednarod- 
nega sveta žena v Pragi, 1948 kongresa Medna- 
rodne zvezo žena v Budimpešti in 1949 v Moskvi. 
Govorila je o položaju italijanskih in slovenskih 
žena na Tržaškem ozemlju pod anglo-ameriško 
vojaško upravo. Takrat je še imela priimek Ber- 
netü; pod iašizmom ji je bil uradno pokali jan- 
čun. Od 1945 do 1948 je bila članica regionalnega 
odbora KP Julijske krajine. V letih 1946 in 1947 
je bila članica PNOO, ki je imel sedež v Ajdov- 
ščini. Ko jo bila 1947 ustanovljena KP za STO, 
je postala članica centralnega odbora; imela jo 
odgovornost za obrambo slovenskih narodnih 
pravic. O tem predmetu je napisala več člankov 
v Lavoratore in Delo (glasili KP za STO). Napi- 
sala je tudi članek o »Bojih Slovencev in Hrva- 
tov proti fašističnemu zatiranju«, ki ga je obja- 
vil »Almanacco Triestino« 1955. L. 1955 je bila iz- 
voljena v občinski svet v Trstu, v katerem je 
ostala do 1964. L. 1954 so italijanska, jugoslovan- 
ska, angleška in ameriška vlada podpisale Lon- 
donski memorandum in Trst so je z delom Ju- 
lijske krajine vrnil pod italijansko upravo. KP 
za STO jo postala avtonomna federacija KPI. B. 
je postala članica vodstva tržaške federacije. Od 
1965 dalje pa jo članica centralno kontrolne ko- 
misije KPI (PCI). L. 1963 je bila izvoljena v po- 
slansko zbornico. Pri volitvah 1967 so je kandi- 
daturi odpovedala. Od 1963 dalje je članica re- 
gionalnega odbora PCI dežele Furlanija-Julijska 
krajina, federalnega odbora v Trstu ter jo pred 
stranko odgovorni urednik lista Delo, ki je re- 
gionalno glasilo KPI (PCI) v slovenskem jeziku. 
Poleg tega je članica pokrajinskega vodstva 
ANPI in pokrajinskega vodstva ANPPIA ter čla- 
nica državnih svetov teh dveh organizacij. 

Pnm.:  vprašalma  pola;   A/pùh,   Italia  381;   PDk 
1959, št.  10 

Ur. 

BERTOK Josip st., učitelj na Koprskem, r. 11. 
sept. 1877 v Bortokih pri Kopru, doštudiral uči- 
teljišče v Kopru 1898, u. v Borštu pri Trstu 5. 
apr. 1955. Služboval v Bortokih (Prado), v Ku- 
bedu in v Ospu. Bil jo eden od živahnih pro- 
svetnih delavcev na Koprščini, potom ko so se 
po  1880 začela ustanavljati zlasti pevsko-bralna 
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društva tudi v tem skrajnem dolu domovine. 
Pod fašistično vladavino, ko so mnogi učitelji 
morali sprejeti službeno premestitev v notranjost 
Italije, je B. moral proti svoji volji v predčasni 
pokoj tudi zaradi bolezni. Na Koprskem so ta- 
krat delovala sledeča prosvetna društva: Zrinski 
v Dekanih, Ilirija v Pobegih, Zvezda v Kopru, 
Samo v Bcrtokih, Volarič v Cezarjih, Svoboda 
pri Sv. Antonu (Pridvor), Skala v Kubedu, Neod- 
visnost v Marezigah, Straža v Truškah, Slovenija 
v Srednjih Škofijah, Istrski grmič v Spodnjih 
Škofijah, Domovina v Ospu, Straža na Plavjah, 
Lilija v Boki pri Klancu in druga. Med osnovno- 
šolskimi učitelji so pri prosvetnem delu na vasi 
sodelovali zlasti sledeči: Ivan Kuret, Josip Va- 
lentie, Ivan Mahmič, Josip Peča nič, Josip Bertok 
ml., Fran Jereb, Fran Venturini, Silvester Ceirut 
in drugi. 

Prim.: PDk   1955,  80, 2;  84, 2;  NL  1955,  46,  4. 
K-ač 

BERTOK Miran, družbono-političra in gospodar- 
ski delavec, r. 16. maja 1912 v Trstu. Oče Anton 
je bil tovarniški delavec, vojni ujetnik v Rusiji 
in politični aktivist, mati Antonija Vatovcc. V 
osn. š. hodil v Trstu, po preselitvi družine v 
Slavonskem Brodu in Lj., kjer je dovršil tudi 
dve leti meščanske š. (1926). Bil je trg. vajenec 
in pomočnik v Metliki, nato v L j., kjer je 1938 
odprl lastno trgovino. Vključil sc je v delavsko 
gibanje, bil je član Svobode, Rdeče pomoči itd. 
Po razsulu Jslc se je pridružil NOB, stopil 1941 
v KPS, kot član Slov. narodne pomoči organi- 
ziral ilegalne prevoze iz Lj. v partizane in spre- 
menil svojo trgovino v skladišče Slov. nar. po- 
moči. 12. sept. 1943 je odšel k partizanom, kjer 
je bil politični komisar čete v Dolomitskem od- 
redu in Vojkovi brigadi, namestnik polit, komi- 
sarja bataljona in brigade v Vojkovi brigadi, od 
25. maja 1944 polit, inštruktor CK KPS na Staj. 
in Kor. Po vojni je bil v ministrstvu za trg. v 
Lj. in Bgdu, 1951 pri Upravi javne varnosti, 1955 
ravn. Tehnoimpex, 1957 se je preselil v Koper, 
kjer je bil preds. obč. odb. SZDL, nato pod- 
preds. skupščine obč. Koper, 1958-62 preds. skup- 
ščine obč. Koper, od 1962 do upokojitve ravn. 
Kreditne banke Koper. Sedaj živi v Kopru in je 
član sveta krajevne skupnosti ZKS, delegat obč. 
zveze za telesno kulturo, član upravnega odbora 
Republiškega kreditnega sklada za gradnjo šport- 
nih objaktov in član raznih krajevnih ustanov. 
Tudi je rezervni major JLA. 

Prim.: Startko Potetlin, Kroniika Vojikove briga- 
de, Lj. 1963, 81, 185, 193 op. 55; Albert Klun, Mi- 
ran Bertok - šostdetsotilotnik, PDk 2. jun. 1972, 
št   131, 3 s s/l. 

Jom. 

BESEDNJAK Angel, organizator delavstva, na- 
rodni heroj, r. 16. akt. 1914 v Rihembergu (danes 
Branik). Oče Jožef, kmet, mati Frančiška Bizjak. 
Izhaja iz znane narodno zavedne družine. Leta 
1928 je emigrira! v Jugoslavijo v Mrb. Tu je kot 
marksistično usmerjen ilegalno deloval in se bo- 
ril za pravice delavcev. Lota 1934 se je zaposlil 
kot ključavničar v delavnici državnih železnic. 
Kot član partije od 1936 je postal sekretar de- 
lavniške komunistične celice in sekretar četrtega 
komiteja. Po okupaciji 1941 je takoj odšel v ile- 
galo, nato pa v partizane. Padel je 1. nov. 1942 
kot komandir v Lcsičjcm pni Brežicah. Po njom 
je imenovano Delavsko kulturno umotniško dru- 
štvo v Mrb., naslednik Železničarskega glasbe- 
nega društva Drava. Na rojstni hiši v Braniku 
ima spominsko ploščo. 

Prim.: DKUD Angel Besednjak..., Maribor 1970, 
6, 26-7. S si. 

B<rj. 

•»' ' BESEDNJAK    Engelbert, 
•• politik,   časnikar    in   pu- 

•*•* .,. blicist, r.  14.  mar.  1894 v 
.' Gor., u. 21. dec. 1968 v 

ji Trstu; pokopun v Mirnu. 
Oče Jožef iz Rihemberga 
(zaselek Besednjaki na 
Briah) je bil krojač, ma- 
ti Jožela Jež s Trnovega, 
perica in likalka. Osn. š. 
in nemško gimn. (1904-13) 

obiskoval v Gor., pravo na Dunaju, kjer je dok- 
toriral 1920. Zaradi težkih družinskih gospod, 
razmer se je kot srednješ. med počitnicami udi- 
njal kot natakarski vajenec. Navezal je stike z 
novim rodom krščanstko-socialnih javnih delav- 
cev na Goriškem, na Dunaju sodeloval v kat. 
akadem. društvu ter navezal stike s krogom oko- 
li poslancev dr. Kreka in dr. Korošca. Kot viso- 
košolec je bil 1913-1914 tajnik goriške Kršč. soc. 
zveze, ki je povezovala 124 kat. prosv. društev, 
leta 1919 ga je I/. Cankar poklical v Lj. h glav- 
nemu uredništvu S, dec. 1920 pa sta ga Wilfan 
in Šček povabila na Primorsko za glavnega ured- 
nika E v Trstu. Njegovi odločni in strogo lo- 
gični  članki v  slov.  lisitih in  revijah   (SM1)   so 

;t 
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vzbujali splošno pozornost. Iz Trsta se je pre- 
selil v Gor. in bil na osnovi kr. odloka 19. nov. 
1921 imenovan za člana izrednega deželnega od- 
bora za Goriško  im  Gradišćansko obenem z dr. 
A. Gregorčičem, H. Turno, Ign. Krizmanom in 
županom K. T revnom. Pri deželni upravi je 
dal več gospodarskih pobud, zlasti za uporabo 
vodnih sil (gl. JAlm 1923, 52). Prevzel je glavno 
uredništvo GorS (1922-1924) in bil v vodstvu Kršč. 
soc. zveze. Ko je prišlo do razkola v polit, dru- 
štvu Edinost, ki ga je v Trstu vodil Josip Wil- 
fan, in so si Goričani osnovali samostojno polit, 
društvo Edinost za Goriško (13. jul. 1922), je bil 
B. izvoljen za podprods. in kmalu nato za prods. 
Tajnik pa je bil Josip Bitežniik. Pri drugih dr- 
žavnozb. volitvah 6. apr. 1924 je bil izvoljen za 
poslanca v rimski parlament skupno z J. Wil- 
fanom in Jos. Srebrničom (1924-1929). Njegovi 
govori v parlamentu, zlasti govora dec. 1924 in 
13. maja 1926 so imeli evropski pomen. Govor 
3. apr. 1925 o gospodarstvu v Julijski krajini je 
izšel v posebni brošuri: La questione economica 
della Venezia Giulia. Fašizem je konec 1928 zatrl 
še poslednji slovanski tisk v Italiji. Z osebnim 
nastopom pri Mussolini ju je B. dosegel, da so 
smeli pod njegovim uredništvom izhajati v Gor. 
slov. tednik Novi list, hrvatski tednik Istarski 
list in družinski mesečnik Družina (apr. 1929- 
nov. 1930). Goriški pretok t Sergio Dompieri je 
proti koncu 1930 sporočil B., da bo zaplenjena 
vsaka številka teh glasil, ki bi še nadalje izšla, 
zato so glasila prenehala izhajati. Po sklepu 
Vrhovnega svota gor. kat. prosv. organizacij 
(KTD, polit, društvo Edinost, Kmečko-delavska 
zve/a, Zbor svečenikov sv. Pavla) je Besed- 
njak skupno z J. Bitežnikom odšel na Dunaj 
in bil sprejet v vodstvo Kongresa evropskih na- 
rodnih manjšin (Kongress der organisierten na- 
tionalen Gruppen in den Staaten Europas) ter 
prevzel prodsedništvo Zveze manjšinskih časni- 
karjev (President de l'Association internationale 
de la presse des Minorités Européennes). Kon- 
gresu evropskih manjšin (1925-1938) je vos čas 
predsedoval dr. Josip Wilfan. B. se je udeležil 
že prvega kongrosovega zborovanja v Ženevi 
1925 in v odličnom govoru Za mir med narodi 

(19. okt. 1925; kot tisk izšla pri ZT v Gor.) zah- 

teval kulturno avtonomijo in manjšinsko zaščito 

/a vse evropske narodne manjšine. Na kongre- 

so\om zborovanju v Žonovi 1930 je B. (4. sept.) 

kritiziral Bnandov predlog o federaciji evrop- 

skih držav, ker ni vseboval garancij za narodne 

manjšine. Na Dunaju je B. zbiral poročila o 
slov.-hrv. manjšini v Italiji, dostavljal vsem tu- 
jim državnim zastopnikom periodičen litografi- 
ran vestmik o položaju Slovencev in Hrvatov v 
Italiji in sodeloval pri izdajah kongresovih »Si- 
tzungsberichte« in pri knjigi »Die Nationalitäten 
in den Staaten Europas« 1931 in dodatku 1932 
(sir. 52). Sestavil je preko 80 strani obširno Spo- 
menico o položaju slovanske manjšine v Italiji 
in jo po kard. Hlondu dostavil vatikanskim kro- 
gom in drugim cerkvenim dostojanstvenikom. Z 
Dunaja se je B. umaiknil v Beograd in • kot 
neuradni svetovalec in posrednik za manjšinsko 
zadeve zastopal koristi slovenske manjšine v Ita- 
liji. Lota 1950 se je vrnil v Trst in prevzel vod- 
stvo pri Slov. kršč. socialni zvezi. Ustanovil je 
1954 Novi list in zagovarjal »manjšinsko politi- 
ko«, ki naj temelji v krepki narodni zavesti in 
v dobrih odnosih z domovino. V Novem listu 
je začeli objavljati (7.8. 1958) spomine na Vi/r- 
giliija Ščeka pod naslovom Voditelju in budite- 
Iju naroda, Virgiliju Ščeku v spomin. Gre za 
prikaz politične zgodovine primorskih Slovencev 
po prvi svetovni vojni. Smrt mu je iztrgala pero 
iz rok. Dne 21. febr. 1969 so v poslanski zbor- 
nici v Rimu počastili spomin poslanca Besed- 
njaka: sožalne izraze so izredali: slov. trž. posla- 
nec Albin škork, minister Gui v imenu vlade ter 
poslanec Zaccagnind. 

Prim: SBL I, 35; M III, 127 (s si.); GorS 1922, 
21.6.; 18.7.1924, 14, 2; 18.2; 1.4 (s si.); JAlm 1923, 
52; 1925-30, 102; Compte-rendu de la premiere 
conférence dos Groupas nationaux organisés dos 
Etats Européens en 1925 a Genève, 51; Slovenci 
v desetletju 1918-28, Lj. 1928; Gabršček, II, 564; 
Cerimeli, Life; Procos, 47, 49, 50, 51, 69, 95; Slo- 
vene. 35, 39, 133; NoviL 1954, St. 3; 1958, št. 215 
(11.9); 1969, št. 1 (3.1. s si.), št. 726 in 734: R. 
Jurčec, Skozi luči in sence II, Buenos Aires 1966, 
529, 645, 580, 585; Gatteror, 447, 451, 467 in 1208; 
PDk 1968, 22.12., 24. 12.; 1969, 44; KatG 1969, St. 
1; H. Močnik, Spornimi in izkustva, Gor. 1971, 
34-35; Kacinova, 242, 402; Milanović II, 509 (s 
si.); MSE, 161; M(Trst) 1974, 7; M. Brocoli, Be- 
sednjakovi dopisi Bevku, NoviL 1974, št. 972-997 
10.1.;   17. I.;  24.1.;  31.1.);   Cerinoli,  Lito   19452. 

R. B. 

BEVK Blaž, pesnik in prevajalec, duhovnik, r. 
30. jan. 1865 v Ceplezu (Cerkno), vulgo pri Za- 
poškarju, u. II. avg. 1929 (popravi ipodatek v 
SBL) na rojstnem domu. Oče Janez, kmet, mati 
Marjana Likar. Bil je najstarejši od 11 otrok. 
Prva dva razr. Ij. š. obiskoval v Cerknem, 3. in 
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4. v Idriji, gimn. ponekajkrat menjaje kraje, v 
Gorici, Trstu, Celovcu in Boonu. Bogoslovje v 
Gor., čeprav ga je kol oksternist začel že v Boč- 
nu. Orci. 8. sept. 1890 (popravi podatek v SBL). 
Služboval kot kaplan v Komnu (1890-91) in Pod- 
melcu (1891-93); kot upravitelj pri Sv. Luciji- 
Most na Soči (1893-94) in v Jagerščah (1894-96), 
kaplan v Prvačini (1896-97), vikar in učitelj v 
Zapoloku (1897-1900), kurat na Banjščicah (1900- 
1902). Leta 1902 začasno zaradi živčne bolezni in 
1905 stalno upokojen bival na Policah. Po prvi 
svetovni vojni ži-vel na ozemlju tržaško-koprske 
Škofije. Vmes bival na različnih krajih kot su- 
spendiran duhovnik. Umri previden. Leta 1895 
prosil za vstop v Nemški viteški red. Bil .spre- 
jet, a ni vstopil. B. je od 1908 do 1916 izdal celo 
vrsto obsežnejših in manj obsežnih knjižic (vse 
v samozaložbi) prevodov, predvsem iz antičnih 
klasikov, in svojih izvirnih pesmi, štetje serij, 
zvezkov in snopičev je sila nepregledno, pravi 
odraz težkega duševnega stanja avtorja. Vse ka- 
že, da je skušal numerirati vsako polo, ki jo je 
izdal, in da torej visoke številke ob knjigah po- 
menijo število dotakratnih pol. Vsi zvezki pri- 
našajo provode, prepesnitve, zraven pa izvirne 
pasmi. Le Domorodni glasi (1915-1916) so izvirna 
poezija. Literarna kritika se ob tolikšnem B.- 
ovem produciranju sploh ni ustavljala, ker je 
spoznala, da je vse njegovo delo zapečateno s 
provajalčovo duševno boleznijo in da so torej 
prevodi »aiteranno brezpomembni« (Grafcmaucr). 

Po ncikaikšnem kronološkom redu ,pa so si sle- 
dili tako: Pesmi (1908), Poezije (1909), Zbirka 
poezij (1910), Ilijada (1911), Klasiki (1911), Odi- 
seja (1911), Opevi (1911), Soneti (1911), Spevi, 
Zbrani spevi (1911), Smarnice (1911), Zbirka 
poezij (1911), Eneida (1912), Izbrani spevi (1912), 
Pesnitve I (1914), Domorodni glasi (1915), Do- 
morodni glasi, 2. pomn. izd. (1916). Ohranil nam 
je tudi zapis Gregorčičeve pesmi Mlinarju (prim. 
Simon Gregorčič, Zbrano dolo, 2. kn j., Lj. 1948, 
168 in 384). 

1'iim.: SematGor; Ivan Cankar, Humor v hu- 
dih čas^h (o Domorodnih glasih), SN 191.5, 3. X ; 
Zbrani spisi XIX, 1936, str. 51; SBL L 36 (Gra- 
lonauer); FoliumGor 1929, IX, 72 (moločra pinlat- 
ki o posvećenju in smrti); Kronika lare Sv. Lu- 
cije na Mostu. Spisal in sestavil Al<>i/ij Carli, 
1878 (in kasnejši podatki C-jevili mu^lodniikov), 
str. 156; Plesničar; Mara Poldmi-Dcbeljuli, J K o! 
1972, 91; poduitikii župu. urada v Cerknem (^:çl. 
1973). 

Brj. 

BEVK Davorina (pri krstu Martina), rojena 
Bratuž, publ'ioistka, učiteljica, r. 14. nov. 1894 v 
Gorici, u. 18. avg. 1971 v L j., pokopana na poko- 
pališču v Solkanu. Oče Martin, delavec, mati Te- 
rezija Makarovič. Slov. žensko učiteljišče konča- 
la 1915. Lota 1916 je opravila usposobijenosini 
izpit v Lj. Med vojno (1915-18) uöitoljovala v 
Istri, od 1919 do 1926 na Spodnjem Vipavskem. 
Leta 1923 bilo izbrana za goriškega delegata za 
Zvezno zborovanje. Kasneje premeščena v Pié- 
mont v kraj Carema, 1926 v Bukovico, nato v 
Brda. 1927 se vrnila v Gor. Tesna sodelavka 
Franceta Bovka od 1927. Z njim v zvezi bila tu- 
di zaprta. Od razpada Italije 1943 do konca voj- 
ne v partizanih. Po vojni družbena delavka. B.- 
eva je bila pevka in slikarka-amaterka, (ohra- 
njena so nekatera njena slikarska dela), tu in 
tam se je ukvarjala tudi s publicistiko. Sodelo- 
vala je pri KolGM, pri Zborniku Luč, v samo 
stojni knjigi je izdala dolo Ljubi moj domek 

(s psevdonimom Martina Seljak, GM 1933). Za 
loto 1936 je bilia napovedana njena knjiga Mtčes 
v hiši, ki pa ni izšla. Po Bovikovi smrtii mu po- 
stavila na svoje stroške nagrobni spomenik na 
solkanskem pokopališču, tu pokopana v skupni 
grobnici ob možu in njuni zgodaj umrli hčerki 
Jerici. 

Prim.: Roêni zapisnik... 1914-5, 117; UL 1923, 
118; KolGM 1935, 124; Surov napad fašističnih 
elementov na stanovanje predsednika PNOO, 
PDk 1946, 253; F. Bevk, Mrak /a rešetkami, Ko- 
per 1958, 43 passim; PDk 1971, 194, 3 s si; 
PrimN 1971, 34. 10 parte; Maks IHožičl, PrimN 
1971, 35, H 6; B. Genlanc, Delo 1971, 261, 20; De- 
lo 1971, 240, 7 (zahvala); Delo 1971, 225, 11 parte; 
B. Gerlanc, Beseda v spomin Davorini, Bevkovi 
življenjski sopotnici, IdrR, 3, 154-60 s si.; isti, 
D. B.B., JKol 1972, 75-7 s si.; M. B recel j, Deset 
Bevkovih posvetil /eni Davorini, Obala 1973, 18, 
41-2. 

Brj. 

BEVK France, pisatelj, 
pesn nk, ci rama lik, preva- 
jalec, urednik, bibliograf, 

?* publicist, družbeni dela- 
vec, r. 17. sept. 1890 v | 

Zakojci, u. 17. sept, 
v Lj. 1/ bajlarske dru- 
žine. B.-ovi predniki so 
se na Bukovo priselili 
i/ doline ob Idrijci. Spo- 
četka so bili polgruntarji 
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in    krömarji.    V    začetku    prejšnjega   stoletja, 
so   tam   živeli   trije   bratje,   godci   in   veseljaki. 
Najmlajši, Matevž, je moral v vojake na Laško. 
Ko se je vrnil, je postal čevljar im gostač, pre- 
solil  se   je v  Zaikojco.  To je bil  pisateljev pra- 
dod.  Deti  Jakob je bil najprej  hlapec, nato je 
moral   v   vojake,   prebil   osem   let   na   Laškem, 
postal četovodja  (se  naučil  brati  in  pisati). Ko 
se je vrnil domov, je postal dninar, čovljaril in 
se   dokopal   do  zidane   bajte,   nekaj   zemlje   in 
koze.  Rodilo  se je  štirinajst  otrok,  vendar sta 
le dva preživela; eden je bil B.-ov oče Ivan ter 
B.-ova tota Justina. V prvem zakonu s Katarino 
Cufer se je Ivanu, čevljarju, rodilo osem otrok, 
v drugem z Marijo Pajntar tudi osem. France, 
pisatelj,   je   bil   prvi   otrok   iz   prvega   zakona. 
Ljudsko š. je obiskoval na uro hoda oddaljenem 
Bukovem, kjer je bila fara in šola. Poleti 1904 
so ga na prigovarjanje  deda Jakoba,  ki  je  že- 
lel, da bi vnuk ne šol po bajtarski poti in mor- 
da postal čevljar, kakor je bilo v rodu, dali  v 
Kranj,  kjer je bil  pri  trgovcu  Kušlanu  za va- 
jenca.  Ostal  pa  je  le  nekaj   mesecev.  Vrnil  se 
je v Zakojco in hodil na dnine ali opravljal do- 
ma kmečka dela. Na nasvet cerkljanskega deka- 
na  Franca Knavsa,  ki je vedel, da fant pošilja 
dopise   raznim   primorskim   listom   (trž.   revija 
Družinski  prijatelj,  ki   jo  je   izdajal  J.  Ukmar, 
mu  objavi  črtico Vstajenje),  je  oče  dal   B.  na 
učiteljsko  pripravnico  v  Podgori   pri  Gor.   Na- 
slednje leto, 1907-08 je bil sprejet na moško uči- 
teljišče v  Kopru (ravnatelj  V.  Bežek), ki  sc je 
leto za  tem preselilo v Gor. V obeh mestih  je 
bil na hrani  pri  kapucinih. Leta  1913 maturira. 
Prvo   učiteljsko   službo   nastopi   v   Orohku   pri 
Cerknem,  toda  zaradi  spisov  s  protivojno  ten- 
denco (preiskava na uredništvu DS ter na Bev- 
kovem stanovanju), tako imenovane Rdeče pike, 
dobi  oznako  p. v.  (= politischJverdächtig -  poli- 
tično nezanesljiv), zato je premeščen v Novake 
(1916).  Kot dijak  je bil  zvržen na treh naborih, 
med vojino pa  je moral kar trikrat na naborno 
komisijo;  prvič  se je rešil zaradi  debelega vra- 
tu, drugič zaradi pljučnega katarja, tretjič, spo- 
mladi 1917, pa je bil potrjen. Odšel je naravnost 
na fronto v Galicijo in Bukovino (Gornja Rad- 
gona - Krakov - Rzeszov - Toriiczka - Jaroslav - 
preko Karpatov - Przemisl - Chirov - preko Du- 
kle - Madžarska - Visk - 3 mesece v Podkarpat- 
ski Rusiji - Deilatvn - Kolomeja - Černovice - Vo- 
loko - Svidov - Horostokov© - marca v Ukraji- 

no - Satanov - Felšlin - Prostorov - Grečani - 

Žmerinka - Odesa). Poleti 1918 je njegova poli- 
tična nezanesljivost vsled amnestije črtana in 
gre h kadru svojega polka v Gor. Radgono, do- 
živi upor slov. vojakov in kasneje obiskuje v 
Piliscsabi pri Budimpešti oficirski kurz. Tu do- 
čaka zlom Avstro-Ogirske. Nov. 1918 se vrne na 
Cerkljansko. Toda na povabilo Izidorja Cankar- 
ja odide 1919 v Lj. v urodn. Večernega lista, po 
prenehanju tega pa kult. rubrike Slovenca Ko- 
nec 1920 se vrne na Primorsko. J. Abram ga po- 
vabi, naj bi prišel ponovno učiteljevat na Gori- 
ško, a za to službo se B. ne more več ogreti. 
Rad pa zagrabi za vabilo D. Doktorica, naj bi 
prevzel uredništvo M, ki jo je urejeval 1921 in ç 

1922, kasneje pa sourejoval s Finžgarjom. V tem 
času je tudi soustanovitelj Naše založbe. Sredi . 
1921 postane tudi ur. GorS (do 1922) in Čuka na 
pal'ci (1923-1926), ter dopisnik E za Goriško, po- 
sebno kult. rubrike. Od 1923 do 1926 ravnatelj 
Narodne knjigarne in papirnice (kasneje: Knji- 
garna G. Carducci). Aprila 1926 zaradi »Desetih 
zapovedi za rakrute«, objavljenih v öuku na , 
pal'ci, obsojan na 4 mesece zapora. V začetku 
1927 začne urejati publikacije GM ter sodelovati , 
v urod. Književne založbe Luč (od 1927). Postane 
sourodnik NG, ves čas pa svoboden pisat al j. Dec. 
1927 se preseli v Trst, da bi bil bliže Zadružni 
tiskarni (Tipografia Consorziale), ki je tiskala 
knjige  GM,   pa  tudi   iz  osebnega  razloga.   Apr. 
1928 pregnan iz Trsta, kamor ni smel več stopiti 
8 let, se nastani v Gor. na Solkanski (Svetogor- 
ski) cesti. Leta 1929 prevzame urejevanje Luči 
in BZPZ od 1935 skupno z A. Kukanjo. V tej 
dobi zamenjata z D. Feiglom funkciji pri GM: 
B. postane tajnik. Lata 1930 obsojan na dve leti 
hišnega zapora in dobi ukor (ammonizione). 
Spomladi 1934 obsojen na tri lota konfinacijc 
na otoku Vcntotonc pri Neaplju, vendar po 40 
dneh izpuščen na prizadevanje slovenskega PEN- 
kluba, ki je angažiral it. tovariše v it. PEN- 
kilubu, posebno predsednika Maninott'uja. To leto 
potuje v Jsilo. Lota 1936 se udeleži kongresa 
PEN-klubov v Španiji (Barcelona) (Izlet na 
Špansko), nasilodnje loto v Franciji (Pariz) in 
dvakrat obišče Bolgarijo (Deset dni v Bolgariji). 
Lota 1939 je s PENjkluboim na Čošikosilovaškom 
(Praga). Ko se pripravlja s PEN«klubom na 
Švedsko, Nemčija napade Poljsko in B.-u umre 
hčerka Jarica. 12. junija 1940 ga zaprejo in inter- 
nirajo v Pftsticci v Lufkaniijj, nato v Colfnoritu v 
Umbri j i in še v Isortnio pri Campobassu v po* 
krajini Molise, od koder pride domov na oče- 
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tov pogreb akt. 1941. Okit. 1942 spet zaprt v 
Gor., kjer ostane do 10. sept. 1943. Odide v par- 
tizane. Po Goriški fronti se premakne na Voj- 
ščico, samotno kmetijo pod Oblakovim vrhom. 
Od novembra 1943 član AVNOJ. Prav tako je 
leta 1943 izbran za predsednika Pokrajinskega 
odbora OF za Slov. prim. Kot zastopnik Slov. 
prim, je izvoljen za člana SNOS v Črnomlju. 
Od febr. 1944 član 10 OF. Tu je poverjenik re- 
ferata za prosveto, jeseni 1944 pa za preds. za 
Slov. prim, in Trst. Marca 1945 se vrne na Pri- 
morsko. Po končani vojni postane v Trstu pred- 
sednik SIAU. Od maja do okt. 1946 je v Parizu 
kot član posebne delegacije PNOO za Trst in 
Slov. prim, na mirovni konferenci. Od 1947 je 
v Lj. kot podpreds. Prezidija Ljudske skupščine 
LRS. V naslednjih lotih je večkrat izvoljen za 
republiškega in zveznega poslanca v Bgdu. Tu 
je prods, komisije za izenačevanje teksta zako- 
nov pri zvezni ljudski skupščini, član glavnega 
odbora in predsedstva SZDL Slovenije v Lj. in 
član glavnega odbora SZDL v Bgdu. Dvakrat je 
bil v jugosl. parlamentarnih delegacijah; enkrat 
na Češkoslovaškem in enkrat v Turčiji (1953). 
Kot delegat Ljudske prosvete Slov. je potoval 
v Celovec (1954). Privatno je obiskal Italijo, 
Francijo, Grčijo im Bolgarijo. Za svoje delo in 
življenje je prejel vrsto priznanj, odlikovanj in 
nagrad. Najpomembnejše so: Red dela I. stop- 
nje, Rod zaslug za narod I. in II. stopnje, Red 
narodne osvoboditve, Zlata značka svobode. 
Književne nagrade: Mladinska Matica za Pastir- 
ce (1935), Prešernova nagrada za Tončka (1948), 
nagrada Mladinske knjige za Otroška lota (1949), 
Prešernova nagrada za celotno življenjsko delo 
(1954), nagrada Mladoga pokoljenja v Bgdu (I960), 
Nagrada AVNOJ (1968). Leta 1950 postane preds. 
Društva slovenskih književnikov, od 1952 do 
1962 II. podpreds. SM; častni član občine Idrija 
(1960), častni član občine Nova Gorica (1970); od- 
likovan z bolgarskim rodom »Cirila in Metoda 
L stopnje« (1967), lota 1968 dobi povest Pcstrna 
priznanje »Zlata iknjiga«, 1969 pa isto priznanje 
Mali upornik. Od 1953 je redni član umetniške- 
ga razr. SAZU. Po njem je imenovana Bevkova 
bralna značka, Goriška knjižnica v Novi Gorici 

(1970) ter vrsta šol in dragih javnih organizacij. 

Ljubezni do knjige se je B. navzcl doma. Tu se 

je srečal z »omarico polno Mohorjevih knjig« 

(prim. Začudene oči), še preden je znal brati, 

ko pa je znal še pisati, je pri dvanajstem lotu 

že »napisal in ilustriral svojo prvo knjigo« (prim. 

Otro.ška leta). Od 15. lota dalje pa je pošiljal 
razne prispevke v novičarske liste, sodelovanje, 
ki se je potem razširilo na skoraj vse pomemb- 
nejše slovensko revijalno in dnevno časopisje, 
tako (/.a podrobnejšo navedbo letnikov prim. 
LPJ I, 231-2) A, V, PrimL, Alfa, Pripravnik, 
Zora-Prvi cveti, DS, DP, Zk, Mnt, NC, S, Ska, 
Njiva, Naša moč, Večerni list, Jugoslav, žena, 
M, GorS, NoviR, E, Ouk, LZ, Trije labodje, 
JAlm, KolMD, ZS, NG, Jaselce, KolGorM, NR, 
Mladinski list, Sodobnost, Slovenska družina. 
Prijatelj, Žena in dom, Žiika, Razori, ZbLuč, 
BZPZ, PDk, SlovP, PrimP, PrimKG, Mladi pun- 
tar, Učiteljski .svetovalec, Mladi rod, LdP, Tova- 
riš, Pionir, Obzornik, Novi svet, Svoboda, NOja, 
Borec, KolPK, KolSlovK, Nž, LD, MladP, Mla- 
dina, Ljudska prosveta, Najdihojca, SlovJ, JKol, 
NSd, Za naše bralce, Enajsta šola, Večer, Ma- 
tasjur, Mlada njiva, Bori, Galeb, 7 dni, Rodna 
gruda, Socialistična misel, NRazgI, Sodobna po- 
ta, Delo, Vjesnik, Naši pianori itd. S prevodi 
njegovih del pa skoraj v vseh vidnejših jugoslo- 
vanskih periodičnih tiskih. Čeprav se je časovno 
najprej pojavil s prozo, je vondar za njegov 
vstop v slov. lit. areno značilna njegova poe- 
zija. Tako najprej v litograf. Alfi, kakor v 
Zori in posebej v DS, če prispevkov v V in A 
tu ne jemljemo v poštev. Iz B.-ovoga pisma 
Finžgarju iz lota 1912 zatrd.no vemo, da je že to 
leto .imel pripravljeno pesniško zbirlko Srebrni 
smeh (prim. KdlGMD 1976), kii pa ni izšla in jo 
po vsej verjetnosti to prva redakcija Pastirčkov 
pri kresu in plesu iz 1920. Se pravi, da je prav 
po vzoru »moderne«, posebej Župančiča in Can- 
karja (ta je obiskal gor. višješalcc: Iga Grudna 
in druge v 1. desetletju), usmerjal svoje prve 
literarne korake, tako da je istočasno pisal tudi 
za mladino (liriko in dramatiko; prim. Veseli 
god, 1912). V mladokatoliški krog okrog Zore in 
DS stopi B. okoli leta 1910. Takrat se je v Gor. 
gibal v družbi Resa, Velikan je, Lovrončiča, ki 
so bili v tosnih stikih z Izid. Cankarjem. Kmalu 
pa zadobi prve kontakte z Mcškom in Finžgar- 
jem, katerim pošilja svoja dela v oceno. Nje- 
gova lirika te dobe ka/e opazne znake slovenske 
moderne, posebno Zupančiča in Murna. Kasneje 

pa se s sledovi impresionizma prebija v eskprc- 

sionizem z močnim deležem socialnega poudar- 

ka, ki se najbolj očitno pokaže v domačijski 

liriki, se pravi v motiviki iz Brd in Tolminske, 

nekako rahlo sledeč Gradnikovi tovrstni liriki. 

Epigonstiva se najprej reši v ljubavni in erotični 
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liriki, v kateri ustvari nekaj zares lepih pesmi, 
obenem pa dovolj jasno nakaže svojo precej 
svojevrstno in zagonetno duhovnost, ki se bo 
kasneje spopadala z naturalizmom. Svojo liriko 
izda B. šele po vojni v zbirki Pesmi (1921). Če- 
prav je kasneje še pesnil, tega ni več zbral v 
knjigo, saj je poezija počasi prepuščala mesto 
prozi, ki je že do tedaj vztrajno spremljala to 
njegovo ustvarjanje. Zadnje B.-ove pesmi zasle- 
dimo še v lotu 1927. V prozi začenja s črtico, 
s sliko. V osnovi skoraj vsemu temu pisanju 
stoji prelom starega sveta in novi svet, ki se 
poraja, nekak obračun z vojmo i.n z vsem, kar je 
v človeku zločinskega. Tu in tam je čutiti še 
njegov borbeni nacionalizem. Do posebnega vrha 
bo ljubezen do rodne zemlje in slovenskega 
jezika prekipela skoraj dvajset let kasneje v 
Kaplanu Martinu Čedermacu. Izbor proz tega 
časa je Bovik poda! v dveh zbirkah Faraon 
in Rablji. Po teh črticah se loti B. obširnejših 
tekstov (novele, povesti, romani). Vsebinsko se 
v teh širših zasnovah zvrsti nekaj zaključenih 
motivnih krogov. V prvi dobi prevladuje moti- 
vika meščanskega sveta, kasneje se vedno moč- 
neje oglaša domačijska motivika, ki je lahko 
postavljena v sodobnost, že največkrat pa po- 
užita v širših epskih zasnovah zgodovinskih 
tekstov. Tej se v drugi povojni dobi pridruži 
najprej vrsta del, ki obravnavajo dobo fašizma 
na Primorskem, torej tista dela, ki jih B. ni 
mogel napisati zaradi cenzure, dokler je živel v 
okupirani Primorski. Potem pa pridejo dela z 
narodnoosvobodilno tematiko, čeprav je čutiti, 
da se razen nekaj redkih izjem zgodovinskih 
tekstov, B. docela predaja pisanju za mladino 
in ponatiskovanju že objavljenih dol bodisi v 
obliki Izbranih spisov, ki jih zasnuje kar v dveh 
serijah (Izbrani spisi, 1-12, Bevkovo izbrano mla- 
dinsko delo, 1-15), bodisi samostojno, razširj- 
ne ali popravljene. Cisto posebej stoji, čeprav 
tesno vtkano v njegovo ustvarjanje, tisto avto- 
biografsko gradivo, s katerim je v različnih ob- 
dobjih posegel v svoje življenje in nam podal 
iz njega zaključena obdobja. Vanj je zajel svoje 
življenje od rojstva do leta 1947 (Začudene oči, 
Tatic, Moja mati, Otroška leta, Zlata voda, Su- 
ženj demona, Beg pred senco, Pot v neznano, 
Mrak za rešetkami, Pot v svobodo). Meščansko 
življenje, ki ga začne B. odkrivati, je silika sve- 
ta, ki ga je pisatelj spoznal v svoji mladosti. 
Dola s to tematiko so v bistvu obtožba sveta, 
stanja,   roda   in   brazizhodnosti   (Muka   gospe 

Vere, Mati, V zablodah, Gospodična Irma, Mrtvi 
se vračajo, Človek brez krinke, Žerjavi, Tuje 
dete, Kamnarjev Jurij, Domačija idr.). Deloma 
se v teh delih prepletajo še vedno vojme ali po- 
vojne razmere, težka socialna podoba dežele, ki 
je ne ugonablja le revščina povojnega razdobja 
z vsem, kar ta prinaša, marveč tudi nove raz- 
mere in novi gospodarji. Toda pravega, resnič- 
nega B. moramo iskati v tekstih s podeželsko 
tematiko. V njih prihaja do izraza vsa njegova 
velika ljubezen do domače zemlje, do ljudi, ne 
glede na čas, ki ga ta dela prikazujejo. Tu po- 
staja B. zares samosvoj, oseben. Kar opisuje, je 
zajeto iz osebne izkušnje, je izročilo rodov in 
je tudi up in skrb in bodrilo, da se zemlja in 
ljudje ohranijo tudi v težkih razmerah raznaro- 
dovanja (Smrt pred hišo \Ljudje pod Osojni- 
koml, Hiša v strugi, Jakec in njegova ljubezen, 
Krivda, Jagoda, Vedomec, Železna kača, žerja- 
vi, Dedič, Veliki Tomaž, Gmajna, Ubogi zlodej, 
Huda ura, Samote, Bajtar Minale, Domačija, 
Mlini življenja, Povesti o strahovih, Greh po- 
goniča Izidorja idr.). Seveda ni njegova doma- 
čijska sinov zožena le na pokrajino, loi ga je 
rodila, na svet oarMjaniskiih in tolminskih hri- 
bov, tudi moditeranisM dal nase dežele, Goriška, 
Tržaška in Slovenska Benečija so našle v njem 
svojega opisovalca. Iz tega hotenja in smovi se 
je tudi v •.•1 razrastel obsežen ciklus zgodovin- 
skih povesti im vrsta drugih, ki se nanj navezu- 
jejo (Julijan Sever, Kresna noč, Vihar, Stražni 
ognji, Soha sv. Boštjana, Pravica do življenja, 
Znamenja na nebu •. Krvavi jezdeci, II. Škor- 
pijoni zemlje, III. črni bratje in sestre!, Umi- 
rajoči bog Triglav, Človek proti človeku, Vi- 
harnik, Tolminski punt). Tem stoje najbliže be- 
sedila, M so zgodovina našega časa. V času fa- 
šistične okupacije se je B.JU prenakateri dogo- 
dek ponujal in bi ga bil rad upodobil; dobil je 
pronefkatori namig, kaj bi kazalo napisati (po- 
škodba spomenika na Krnu; usoda intelektualca 
Slovenca, Iki se poroči z Italijanko, itd. Prim. 
še ma povod i v irazrnih KolGM, minp. Volkovi). Toda 
marsikaj ni dozorelo, marsikaj pa zaradi nacio- 
nalne stvsike ni moglo iziti. Vendar se ono dolo 
dviga v • -ovom opusu posebno visoko nad vse, 
Kaplan Martin Čedermac, podoba duhovnika, ki 
se mora boriiti s cerkveno in posvetno oblastjo, 
da lahko svojim ljudem reši jezik in jih s tem 
ohrani slovenstvu. To je prava visoka pesem 
primorski duhovščini, bi je desolile! ja reševala 
tudi  slovenstvo na skrajnem  zahodu  slovenske- 
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ga etničnega ozemlja. Po zadnji vojni je nastalo 
nekaj del, ki slikajo ta čas pod fašizmom: tako 
Tonček,  Črni  bratje,  Tuja  kri,  Cma  srajca.  I/ 
medvojnega tor povojnega sveta je novola Slepa 
ulica,  zraven  pa  še zbirka novel  Krivi  računi. 
Ogromno poglavje zase je B.-ovo  mladinsko 
dolo.  To je nastajalo še prej, predan je  sploh 
začeil pisati za odrasle. Prvi mladinski teksti so 
prispevki v A iin v V. Kmalu nato je /,a potrebe 
odra   napisal   Vedeli  god   (/teilest   za   Slomškovo 
proslavo), ki  je istočasno prvi B.-ov toksit v sa- 
mostojni  knjižni objavi.  Tudi  drug»   je mladin- 
ski: Pastirčki pri kresu in plc.su (ki  so po vsej 
verjetnosti     spočetka    nosili    naslov:     Srebrni 
•smeh).  Slodi  Tatic in  leta  1925  io  v  tom  času 
več   slikanic   z   verzi   ter   otroške   igrice   Bedak 
Pavlek. V tridesetih lotih  se rodi  nekaj  najlop- 
ših B.-ovih mladinskih dal: Lukec in njegov ško- 
rec,   Lukcc   išče  očeta,   Kozorog,   Tovariša,   Ča- 
rovnica   Čirimbara,   Grivarjevi  otroci,   Pestema, 
Plešimož,   skratka   pretežni    del   najlepšega   in 
umetniško najboljšega, kar je napisal za otroke. 
Po vojni  se tom delom pridružijo povesti s te- 
matiko  NOB:  Mali upornik,  Smeh   skozi  .solze, 
Ognjem   kr.st   Gregca   Petelinčka,   Pikapolonica, 
Učiteljica Breda, Vanka partizanka. Poskusil  se 
le B.   tudi  v svojevrstni  hagiografiji;  v  zaporu 
1926  je napisal Brata Frančiška. Po tematiki bi 
somkaj  sodile tudi  njegove Legende.  Uredniška 
nuja in založniška potreba so včasih vodili B.-u 
pero tudii po izvirnih tekstih, ki niso leposlov- 
nega značaja. Iz dobe med obema vojnama je 
en sam tak primer (Lepo vedenje), po vojni pa 
se tovrstno blago množi  (Obnašaj se spodobno, 
Pazi na glavo - glava ni žoga, Pacek in packa, 
Luna).   Sem   štejemo   tudi   vnsto   potopisov   za 
miladino, s katerimi  je hotel otroka voditi z od- 
prtimi  očmi  skozi  vse slovemisko etnično ozem- 
I)e in mu ob spomenikih  in znamenitostih raz- 
grinjati  slovensko zgodovino in kulturo (Pisani 
svet,   Ob   morju   in   Soči,   Rož,   Padjuna   Žila). 
Obdelal   je   tudi   dve  biografiji   (V   spomin   na- 
rodnemu  heroju  Janku  Premrlu-Vojku,   Knjiga 
o Titu). B.  je tudi ustvarjal na polju  drama- 
tike   vse svoje življenje.  Njegova prva objava 
sploh   je  pravzaprav  odrsko  delo   (Veseli god). 
Napisal   je   trodejamko   Invalid,   cnodejanko   V 
kaverni (prvotni  naslov V globini), potem  dra- 
mo  Kajn,   štiridojanko   Krivda   (prvotno  Sence 
greha ali Materin greh ali celo Smrtne pole/e), 
komedijo   iz   meščanskega   sveta   Partija   šaha. 
Obsežnejše   je   B.-ovo   dramisko   ustvarjanje   za 

mladino. Prvi talki teksti se pojavijo v manjšem 
obsegu že v knjigi Pastirčki nri kresu »n plletsu, 
v Bedaku PavJeku je 5 dramskih tekstov (Skrb 
m  smrt, Kraljic in služabnik, Neubogljivci, Do- 
brota je sirota. V V je izšla Čudežna skrinjica. 
Dramatiziral  je  dve  svoji   prazni  deli:   Tonček, 
Vanka partizanka. Več igric je napisal za ročne 
lutke  (žive in  nežive  ter za  premakljivi  oder): 
Resnica v oči bode,  Kmetic in volk,  Trbuc in 
razbojnik, Teliček Rjavček, Lenuh Poležuh.  Po- 
skusil  se je  tudi  s  filmskim  scenarijem  Še bo 
kdaj pomlad (za  film Trst). Drugi so dramati- 
zirali  kak njegov  tekst  (Grabnar,  Kaplan  Mar- 
tin   čedormac,   Za   našu   grudu,   dramatizacija 
Zastave v  vetru).  Po  vsej   verjetnosti  je  izgub- 
ljen  libreto,  ki  ga je  B.  napisal  na  temo  Pre- 
šernovega  Krsta  za  Kogojevo  oporo  Črne  ma- 
ske.  Mtd  B.-ovimi   prevodi    so taki, ki  jih 
je  narekovala   potreba   in   želja  založništev   ali 
odrov,  nukaj pa  je takih, za katere se je odlo- 
čil,  zavedajoč  se  umetniške  vrednosti  besedila, 
ki ga  je prevajal. Taki so:  Revmontova Tornck 
Baran, Pravica;  Oraseszkovc Kmetavzar, Vazova 
Hadži  Ahil  in  Pod   jarmom,  čapkov Hordubal, 
Poljski   pripovednik.   Ker   je   GM   ali   Luč   ho- 
tela dati v roke bralcem pretežno dela slovan- 
skih  pisateiljev,  je  B.  poskrbel,  da   je prevajal 
(tudi z Budalovo pomočjo)  tekste iz vseh vid- 
nejših slovanskih slovstev. Prev. je tudi več iger 
in   mladinskih  dol.   Kot   urednik    je (pripra- 
vil Enodejanke, izbor slov. mlad. poezije Malčki 
in  palčki. Mlada Zora,  zbirko  nar.  pnipov.  pe- 
smi.   Urejeval   pa   je   Mladost,   M,   Čuk,   GorS, 
NašG, Razgl, Koledarji GM, Luč, Glavni seznam 
knjig  narodne  knjigarne,   Ciikov  koledar,   Spo- 
mini   na  partizanska lota 4,  Narod  se je uprl, 
izbor   proze   NOB,   Feigcl:   Ob   obratu   stoletja. 
Bil  je   s o u s t a n o v i it c 1 j   Nove založbe, Gre- 
gorčičeve založbe, bil v urodnišlkom odboru MK, 
založbe Lipa. Vse to delo s knjigo ga je nekje 
nu jino prisil ilo, da je postal tudi  b i b ti i o g r a f . 
V zbornikih  Luč  je loto za  lotom  nizal  biblio- 
grafske popise primorskega tiska za posamezna 
lota ali obdobja (za leta 1918 do 1936; g;1. Zbor- 
nik Luč I-IV, VI, VIII, IX, XI). B.  je uporabil 
več psevdonimov in  šifer, med njimi:  Fr. Sera- 
fin   Bogdanov,   Sorafimov,   Jabianko,   Radoslav 
Bevk,  Rado,  R. B.,  Volarjev France,  Seiljan  Se- 
ljanovič, Esar Vano, Fran B., Radoslav B., Ivan 
Bežmik, Jože Joram, C. Cej, Tone Čomažar, Fran- 
ce  Seljak,   Jernej   Jereb,   Pavle   Sodimak,   Jerko 
Jonmol,   Čuk,   Ivan   Losjak,   Jože   Gorički,   Ivan 
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Soljan, Jan K-s, Jaka Spaka, Francesco Bevk. 
Posamezna B.ova dola so bila velikokrat pona- 
tislkovana, saj je pisatelj nesporno najplodovi- 
tejši pisec, kar jih je bilo dosflej med Slovenci. 
K ponatiskovamju je veliko pripomogla posebna 
okoliščina, da so namreč nekatera dala izhajala 
kar rodno v dveh izdajah: ertkrat za bralce na 
Primorskom, drugič za ane v Jugoslaviji. Izred- 
no veliko ponatiiisov so doživele posebno njegove 
miladioske knjige, te pa zato, ker so bile pred- 
pisane za šal. čtivo. Širši izbor B.-avega dela je 
izšel štirikrat: Izbrani spisi v 3 knjigah (od 
predvidenih 6) pri Jugoslovanski knjigami od 
1934 do 1937, Fzbrani spisi v 12 (od predvidenih 
15) knjigah od 1951 do 1965 pri DZS, Izbrano 
delo v zbirki Naša beseda v 3 knjigah, pri MK 
vse 1969. Seveda so posa/mozma B.-ova dela pri- 
šla v vrsto izborov in antologij, slovensJoih, ju- 
goslovanskih in tujih. Pot v svet so B.-ova dela 
fcmalu nasla v številnih prevodih. Do leta 
1970 so izšla že v okrog devetdesetih samostoj- 
nih knjigah, ogromno pa je število prevodov po 
revijah, zbornikih in časnikih. Preveden je bil do- 
slej v srbščino in hrvaščino, maikedonščino, bol- 
garščino, češčino, silovaščiino, poljščino, ruščino, 
nemščino, Jitavščino, italijanščino, angleščino, 
danščino, madžarščino, albanščino, tuirščino, ta- 
džiščino, japonščino, esiperanito, romunščino, 
francoščino, kitajščino, ulkrajiinščino in še v kak 
jezik. B.-a so portretirali L. Spazzapan, F. 
Gorše, B. Jakac, A. Černiigoj, R. Hïavaty, M. 
Pregelj, L. Perko, B. Kos, G. A. Kas, V. Pilon, 
in drugi, nekateri po večkrat. Boris Kalin je 
napravili portret na solkanskem pokopališču in 
kip v Novi Gorici. Ndkaj B.-ovih pesmi je uglas- 
benih: Pri čevljarju (uglasbil Fardo Juvamec), 
Rajanje (Pavle Kalian), Rajanje (Danilo Bučar), 
Prsti (Pavel Šivic), Otroci zibljejo (Peter Li- 
par), Brhr-cvik (V. Ukmar). Po nekaterih de- 
flih so bili posneti filmi ali TV oddaje: Kaplan 
Martin čedermac, Pastirci, Crni bratje. B.-ovo 
delo so doslej izčrpneje popisaili: F. Dobrovoljc, 
Literarno delo F. B. v prevodu, Bori 1955; F. 
Koblar, B.-ova dela, Novi svet 1950; A. Budal, 
F. B., Razgledi 1950; isti, Bibliografija F. B., Te- 

denska priloga PDka, 1950; M. Uršič, F. B. - bi- 

bliografija, Letopis SAZU, V, 1952; M. Brecelj, 

B.-ova bibliografija, I, 1960; B. GerJanc, Popisi 

in zapisi, Bevkova knjiga, 1970 (2 izd.); isti, 

B.-ova bibl., IdrR.; M. Brecelj-F. Dobrovoiljc, 

LPJ I, 231-6; M. Brecelj, Vostniik založbe Lipa, 
1960-1968. 

Prim: (za popolno bibliografijo člankov in 
ocen do 1966 glej citirano LPJ I, str. 231-6; tu 
navajamo le izbor pomembnejših zapisov in kri- 
tik o Bevku lin njegovem delu in še to samó 
slovenskih): F. B. ostane v /aporu, S 1926, 29. 
V.; A. Širok, Pri F. B„ NG 1927, 5-10; S. Škcrl, 
Pisatelji in knjige, Luč 1934; F. B. konfiniran, 
NL (Buenos Aires) 1934, 24. HI ; A. Ocvirk, Pre- 
gled slov. lit. od 1918-1938, LZ 1938, 595; V. Pav- 
šič, Pogled na povojno dramatiko, LZ 1938, 421-3; 
1939, 593-4; F. Vodnik, Slovensko leposlovje v 
letih 1918-1938, F. B., M 1938, 430, 468; A. Budal, 
O F. B., LZ 1940, 281-5, 384-8; T. Dlcbuljak], Ob 
50-lctnici F. B, DS 1940, 509-10; A. Slodmjak, Ob 
50-letnici F. B , Obzorja 1940, 446-9; u I J. Udo- 
vici, Petdesetletnica F. B., Slovenija 1940, 20. 
IX.; F. Koblar, F. B. Ob šestdesetletnici, NS 
1950, 865-79, 969-85, 1078-96; A. Budal, F. B., Raz- 
gledi 1950, 433-50, 530-58 in separat; C. Šinkovec, 
Srečanje s F. B., Mladinska rjvija 1950-51, 405- 
10; •••. Hudales, F. B., NOja 1950, 547-9; A. Bu- 
dal, Usode knjig F. B. pod fašizmom, LdTd 
1950, 8. XII.; F. Vodnik, Ob šestdesetletnici F. 
B., 1950, 27. IX.; O. Hludalesl, Prešernov nagra- 
jenec F. B. in niegovo delo, Večer 1954, 10. II.; 
A. Budal, Nezmanjšana plodovi tost pisatelja F. 
B., PDk 1957, 23. VI.; L. Legiša, Ob Bevkovi se- 
demdesetletnici, NS 1960, 919-22; Pogovor s knji- 
ževnikom F. B„ Borec 1960, 466-7; I. Potrč, Sre- 
čanje / B., Otrok in družina 1960, 268-9; B. Ger- 
lanc, F. B. založnik in knjiga r, Knjiga 1960, 289- 
294; T. Pavšič, Počastili smo velikega rojaka, 
IdrR 1960, 97-100; [Jo/e Dolenci, F. B. sedemde- 
setletnik, Književni glasnik MD 1960, 14-5; M. 
Šega, Ob jubileju F. B., Delo 1960, 15. IX.; V. 
Ocvirk, Partizansko srečanje / očetom F. B., De- 
lo 1960, 17. IX.; B. Magajna, Ob sedemdesetlet- 
nici F. B., Vestnik Lipe 1960, 13/14; P. A. Ogarev 
[Pagonl, Pisatelju F. B. /,a sedemdesetletnico, 
PDk 1960, 18. IX.; B. Borko, Jubilej F. B., Knji- 
ževne novine 1960, 7. X.; B. Gorlanc, Nekaj B. 
spominov na založništvo in knjigarstvo v Trstu 
in Gor., PDk 1960, 13. IX.; M. Brecelj, Drama- 
tika F. B., GLGorGl 1960-61; G. Hafner, F. B. se- 
demdesetletnik, NO 1961, 10/12; F. B., Moja pi- 
sateljska pot, JiS 1961-62, 1-5; B. Pahor, Gau- 
gin, Pasolini in Kaplan Cedormac, PDk 1962, 
10. VI.; M. Kunej, Čutili življenje. Naš pogovor 
s F. B., Večer 1962, 29. IX.; Beseda ustvarjalcev. 
F. B.,  Knjiga  1965,  105-6;   SB   1945. 

Brj 

BEVK Gabrijel, glasbenik, organist, zborovodja. 
Roj. 12. febr. 1881 v Cerknem, u. 17. okt. 1950 
prav tam. Oče Franc, kmet in organist, mati 
Marija Močnik. Pri hiši se je reklo Pri Migovcu. 
Osn. š. v Cerknem (1887-1894), orglarska šola Ce- 
cilijanskega društva pri Glasbeni matici v Lj. 
(1897-1899); tu ga učili A. Foorstor, F. Gerbic, M. 
Hubad. V času šolanja se zaposlil pri Mestni 
hranilnici ljubljanski. Po vrnitvi v Cerkno bil 
nameščen  pri  Ljudski  posojilnici  in  hranilnici, 
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obenem pa i mol v trgu samostojno trgovino. Or- 
ganist in povovodja v Cerknem od 1900-1950, pol- 
nih 50 lot. Bil je vrsto lot povovodja društvene- 
ga zbora in vodja godbe na pihala ter tambu- 
raškoga orkestra (do razpusta društev 1927). Po 
zlomu Italije je spot vodil na novo organizirani 
pevski /bor; upokojen je bil v 60. lotu starosti 
na podlagi njegovega dola pri omenjeni hranil- 
nici. Skladal je cerkvene in svetne pesmi, po- 
večini za zbor, tudi za šolske nastope, prigod- 
racc ipd. Nekatera njegova dela so prinesle ta- 
kratne glasbene publikacije, vse v smislu preure- 
ditve cerkvene glasbe, se pravi cecili janskega 
petja. V času B.-ovega delovanja sta bila na 
Cerkljanskem zelo vplivna in goreča cecilijanca 
župnika Adolf Harmol in Janez Kokošar. Tako 
smemo tudi B. šteti med cecilijanske prenovitelje 
cerkvenega pot ja na Cerkljanskem. Med ohra- 
njenimi ugtlasbitvami je sikladba Zlatomašniku 
1'iiu X. iz 1909 1er nekaj drugih. B. je zaradi 
zvestobe slovenstvu bil pod Italijo preganjan in 
zaprt v Trstu in Kopru. 

Prim.: Matične knjige v Cerknem; osebna spo- 
ročila pokojnikovega sina Cirila (tudi glasbeni- 
ka)  in hčerke Gabrijele; T rabina 134. 

Zo. 

BEVK Slavko, tigrovec, narodni, politični in go- 
spodarski delavec, r. 9. jun. 1909 v Cerknem, u. 
17. sept. 1970 v Kopru. Oče Gabrijel je bil kmet, 
mati Antonija Poternel. Obiskoval je nižjo real- 
ko v Idriji in dovršil znanstveni licej v Vidmu 
(1929). 2e kot študent je bil član TIGR na Go- 
riškem. Nov. 1929 so ga aretirali in ga na prvem 
!rž. procesu — z Bidovcem, Marušičom in dru- 
gimi — obsodili na 5 let ječe in 3 leta politične- 
ga nadzorstva (1930). Tri leta ječe je preživel v 
CastulIrancu (do 14. nov. 1932), vrnil se je za 14 
dni domov, ko so ga poklicali k vojakom in ga 
dodelili posebnemu bataljonu v Cagliari. Ko je 
prišol od vojakov, so ga konfinirali za 5 lot na 
otok Ventatone, nato v Potonzo in Nocero In- 
feriore (Salerno). Tu je ostal do 1939. Da bi se 
izognil stalnemu preganjanju, se je loto pozneje 
preselil v Jugoslavijo. Po razpadu v Jugoslavije 
so ga takoj aretirali in odpeljali v konfinacijo 
v Isemio (Campobasso), kjer je ostal do kapi- 
tulacije Italije. Peš se je vrnil domov na Cerk- 
ljansko (14. nov. 1943) in se vključil v narodno- 
osvobodilno gibanje. Opravljal je razne funkci- 
je: član rajonskega odbora OF za Cerkno kot 
prosvetni referent,  nato vojaški in zdravstveni, 

poleg tega je delal pri sovernoprimorskom okrož- 
ju kot pooblaščenec komisije za upravo narodne 
imovine (KUNI), nato pn goriškem okrožju kot 
i cloront za industrijo, pri poverjetništvu pokra- 
jinskega N00 v Ajdovščini, nazadnje kot pred- 
sednik KUNIja do razpustitve 1947. Eno loto je 
bil pooblaščenec sklada za pomoč vdovam in si- 
rotam ter gospodarsko oškodovanim po faši- 
stičnem nasilju v Kopru. Po letu 1948 je vodil 
več gospodarskih in trgovskih ustanov in podje- 
tij v Kopru. 

P run.: Podatki njogove vdove; Aula IV, 159; 
Vetkoslav Špangor: Bazoviški spomonik, Trst 1965, 
»1, 113-138 (opis procosa in obsodba); Sergij Li- 
povec; Trnova pot bazoviškega obsojenca (Raz- 
govor s tovarišem Slavkom Bevkom), PDk 29. 
avg. 1970, 5; Radivoj Počar: Umni je Slavko 
Bevk, obsojenec na bazoviškem procesu, POk 
27. sept. 1970, 3 s si.; ob smrti PrimN, Koper 
25. sept.  1970. 

Jem. 

BEVK Stanko (Stanislav), šolnik, r, 2. maja 1875 
v Šentvidu pri Brdu (Kamnik) v učiteljski dru- 
žini, u. 29. iebr. 1956 v Lj. Osn. š. v Litiji in Lj., 
kjer je maturira! na gimrn. Prom. na Dunaju 
za dr. iilozotije; študije je nadaljeval na zoolo- 
ški postaji v Trstu ter na počitniških tečajih za 
prirodoslovje na U v Gradcu in Imnsbmoku. Naj- 
prej je služboval kot suplent v Colju, nato v Kra- 
nju; 1902 je prišel v Idrijo, kjer je 1904 postal 
lavnatelj nižje mestne realke, 1905 ravnatelj viš- 
je realke. Bil je v svojem času najmlajši rav- 
natelj v Avstriji. V Idriji si je zelo prizadeval 
za svojo •• in za njen slovenski značaj. 1917 
ravnatelj II. drž. gimn. v Lj., 1. febr. 1921 je 
postal vodja prosvetnega oddelka pri pokr. upra- 
vi v Lj. 31. jul. 1926 je bil upokojen iz stran- 
karskih razlogov. Po 9. maju 1945 spet reakti- 
viran kot šef odseka za visoke sole v ministr- 
stvu za prosvolo Slovenije; 1946 je bil upokojen. 
Od 1946 do 1952 je bil honorarno še v službi v 
Prirodoslovnem muzeju v Lj. Ustanovitelj in več 
časa predsednik odseka za varstvo prirode in 
prirodnih spomenikov pri Muzejskem društvu v 
Lj. Ustanovitelj Gibanja za varstvo prirode, so- 
ustanovitelj Ornitološkoga observatorija v Lj. in 
doset let njegov predsednik. Soustanovitelj in 
dolgoletni urednik revije Lovec in Riibiàko-lov- 
skega vestniika. Bil je vse življenje strasten lo- 
vec in ribič in je prav zaradi tega posvetil večji 
del svojega poljudno znanstvenega pisanja lovu 
in ribištvu; napisal je nad 3.000 strani. Objavljal 
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je v: Arbeiten aus d. Zoolog. Institute (Wion- 
Triest 1899), lzvcstje tealike v Icltiji (1903, 
1904, 1908, 1910, 1914), Lovec, SN, itd. Napisal je 
tudi culo v.nsito knjig: Botanika, Prirodopis, 

Zdravilne rastline, Vretenčarji iz Slovenije, Lov- 
ski   vodič,  Domače   živali  in   njihov  izvor,   itd. 

Prim : Gabrščuk, II, 69; IdrR 1956, 1, 59; SPor 
1955, 100; Tov. 1955, 20, 451-454 (s si.); Lovec 
1955, 50-1 Os sil.); Lovec 1956, 1, 1; SPor 1956, 53 
(4.3.1956); Ribič 1956, 3, 49 (s si.); Proteus 1956, 
284 (s si.); SBL, I, 36. 

âpac. 

BEZJAK Janko (Ivan), šolnik, r. 15. apr. 1862 
pri Sv. Trojici v Halozah, u. 29. nov. 1935 v 
Mrb. Študiral je gimn. v Ptuju in Mrb. do 1891, 
U v Gradcu, napravil izpit iz klas. filologije, 
nemščine in slovenščine; doktoriral 1897. Službo- 
val najprej na učiteljišču v Mrb., nato prof. na 
II. drž. gimn. v Lj., kjer je postal okt. 1908 za- 
časni vodja, dec. 1910 pa ravnatelj; dec. 1911 je 
dobil mesto gimn. ravnatelja v Gor in naslov 
vladnega svetnika; okt. 1913 je prevzel ravnatelj- 
stvo slov. gimn. v Gor; 1914 postal v Lj. nad- 
zornik srednjih š. Pisal in priobčoval je razpra- 
ve o didaktiki in metodiki osnovnega šolstva, o 
slovnici in slovmiškom pouku, o estetskih vpra- 
šanjih; pisal je tudi učbenike za osn. in srednjo 
š. ter za učiteljišča. Zanimal se je tudi za slov. 
literarno zgod. Nekaj dui: Literarna študija o 
Jenkovih poezijah (LZ 1899), Slomškove pesmi 
in basni (Gabrščkova Knjižnica 18%); več raz- 
prav v P od 1894 do 1906 in v Pedagošikum leto- 
pisu (1903-1904); objavil je tudi življenjepis Fr. 
Levca (DS 1917). Spisal je še Nemško vadnico 
za. nižje razrede srednjih šol (1924) in voč raz- 
prav v nemščini. 

Prim.: SBL I, 37; EJ I, 493; P 1935-36, 90; Ga- 
bršček II, 466; Prizadevni šolniki na Slovenskem, 
Slov. š. muzej, Lj.  1972, str. 20. 

Špac. 

BEZLAJ-KREVEL Llda, zgodovinarka, publioist- 
ka, r. 2. apr. 1943 v Lj. Oče France, prof., aka- 
demik, mati Jiinina Ružkova. Maturirala v Lj. 
1962. Na fil, fakult. ljU študirala zgodovino 
(a predmet) in etnologijo (b predmet). V času 
študija honorarni sodelavec SAZU in demonstra- 
tor pri prof. Moliku. Od 1967 v Novi Gorici kot 
vodja oddelka NOB v Goriškem muzeju. Lota 
1971 diplomirala. Od 1971 ravnateljica Goriškega 
arhiva v Novii Gorici. V samostojnih brošurah 
izdala Za Vojkom (Nova Gorica 1968) ter Razvoj 

narodnoosvobodilnega gibanja v Brdili in Bene- 
čiji po kapitulaciji Italije (Nova Gorica 1969). 
Poleg tega je objavljala članke o NOB na Pri- 
inarsikem, Trinku, Cuffolu, detlawslkeim gibanju, 
o arhivu in muzeju v Novi Gorici, o Cankarje- 
vem nacionalnom programu, o taboriščnih ile- 
galnih in drugih publikacijah. 

Prim.: Osebni podatki; PrimN 1975, 16, 9 (s si.). 
Brj. 

BEŽEK (BESCHECK) Anton, zdravnik, r. 5. jan. 
1814 v Postojni, u. 26. jul. 1855 v Ilir. Bistrici. 
Najprej je začel s privatno zdravniško prakso, 
nato pa se je potegoval za onesto občin, zdravni- 
ka v Kranju. Z vladne strani ni našel nasproto- 
vanja pod pogojem, da bi zdravil revne ljudi 
brezplačno. Zataknilo pa se je, ko je bilo treba 
poskrbeti za stalno dotacijo londa za zdravni- 
kovo plačo, proti čomur so bili župani kranjske 
okolice, češ da okrajna blagajna ne bi zmogla 
novih izdatkov. Nenaklonjeni so bili B.-u tudi 
kranjski kirurgi, posebno Porg in Pire, ker bi s 
prihodom fakultetno izobraženega zdravnika ne 
smeli več zdraviti notranjih bolezni. Zaradi tež- 
kih družinskih razmer se je ponujal, kjerkoli je 
videl kak kos kruha. Leta 1849 se je potegoval 
za mesto ordinarija v gannizijski ali kaki drugi 
vojaški bolnišnioi, a so ga odklonili kot delnega 
invalida (manjkala mu je podlakot leve roke). 
Zaposlili so ga le ob epidemijah v kranjski oko- 
lici. Leta 1855 je na poziv oblasti odšel na No- 
tranjsko, kjer je razsajala kolera, za katero je 
kot žrtev poklica tudi umrl (vzrok smrti v mrli- 
ški knjigi naveden kot Baubruch). Lenka Pre- 
šernova se v svojih spominih na brata pesnika 
spominja, da je B. zdravil tudi Prešerna v nje- 
govi smrtni bolezni. 

Prim : Krstne matice v Postojni in smrtne v 
Ilirski Bistrici; Tomo Zupan, Kako Lenka Pre- 
šernova svojega brata, pesnika, popisuje, Celje 
1933, 32; Josip Zarit ar, Pumumbni kranjski zdrav- 
niki preteklosti, Kranjsiki zboirnik 1970, 345 (na- 
pačen  mesec smrti);  Simon it i   112. 

Brj. 

BEŽEK Rupert, pravnik, r. 7. jun. 1858 v Po- 
stojni, u. 17. maja 1903 v Lj. Oče Jožef, davčni 
uradnik, mati Jožefa Karolina Schmutz. Brat 
Viktorja Bežka (gl. članek). Na gimn. v Lj. 
(dovršil 1877) se je zanimal zlasti za grščino. Ho- 
tel se je posvetiti študiju klas. filologije; ker 
mu razmere toga niso dopuščale, je vstopil v 
računski  oddelek  kranjskega  dež.   odbora.  Ker 
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je bil /olo izobražen v muziki in estetiki, je pisal 
v toni času koncertne in gledališke kritike /a SN 
in Laibaeher Zeitung. Kasneje se je posvetil prav- 
nim vedam na Dunaju, 1884 je vstopil v pisarno 
notarja Hodmanna v Radovljici in potem v pi- 
sarno dr. Burgorja v Kočevju. Bil je notar v 
Tržiču (1890), Žužemberku (1892), Slični (1897) in 
Višnji goni, slednjič od 1902 v Lj. Tu je zopet 
pisal gled. kritike za SN. BU je juridično zelo 
izobražen; pisal je juridične razprave tudi v dru- 
gih jezikih, v SP in Zeitschrift fur Notariat u. 
freiwillige Gerichtsbarkeit. 

Priw.:   SBL   I,  38;   LibBapt   župnije   Postojna. 
Spac. 

BEŽEK Viktor, pedagog, 
jezikoslovec, urednik, r. 
10. jul. 1860 v Postojni 
davčnemu uradniku Jože- 
lu in Jožefi Schmutz, u. 
19. dec. 1919 v Lj. Obi- 
skoval je O'sn. š. v Ra- 
dovljici in Lj., gimn. v 
Lj., in univerzo dve leti 
na Dunaju, nato v Grad- 
cu, kjer je študiral kla- 

sično jezikoslovje in slavisti ko. Prot, izpit je na- 
pravil v Gradcu 30. okt. 1890. Medtem je pouče- 
val kot suplent na gimnaziji v Gorici (1886-87). 
Po kratkem bivaniu v benedikt. samost. v Št. 
Pavlu na Kor. supletnt na gimn. v Nov. mestu 
(1888-89), v Lj. (1889-92), glavni učitelj na ženskem 
učit. v Gor. (1892-94). Ko je 5. maja 1894 naredil 
v Lj. izpit za mešč. š. iz I. skupine, je bil glavni 
učitelj na učit. v Lj. (1894-95) im nato na ženskem 
učit. v Gor. (1895-1904). Avstrijske oblasti so 1875 
odprle v Kopru nemško moško učiteljišče s tre- 
mi oddelki: slov., hrv. in it. B. je 1904 postal 
ravnatelj tega učit. in je hkrati poučeval v nem- 
škem jeziku pedagogiko za vse skupine (1904- 
09). Ko je bil 1909 slov. oddelek moškega učit. 
premeščen v Gor., je B. postal ravnatelj novega 
slov. mošk. učit. v Gor. in prof. pedagogike v 
slov. jeziku vse do vstopa Italije v vojno (sept. 
1909-maj. 1915). B. se je z družino umaknil v Lj. 
in vodil zaposlovalne tečaje za goriške učite- 
lj.iscmi.kc. Po končani vojni se je vrnil v Gor., 
doživel težka razočaranja zaradi izgube službe- 
nega mosta in se junija 1919 vrnil v Lj., kjer je 
živčno zlomljen kmalu nato umrl. V Kopru in 
Gorici je bil B. član in kasneje prods, izpraše- 
valne komisije za osn. Ln mešč. š.; član dež. šol- 

skega sveta za Istro in pozneje za Goriško-Gra- 
riščansko Ln torej dež. šolski nadzornik za slov. 
osn. š. na Goriškem. Bil je odbornik Slov. šol. 
matice in Pevskega in glasb, društva v Gorici. B. 
se je udejsLvoval na raznih področjih javni?ga 
življenja. Bil je urednik LZ (1895-1899) in sode- 
lavec pri pedagoško-znanstveni reviji Popotnik. 
Uveljavil se je kot jezikoslovec, kulturni zgodo- 
vinar in pedagog. Kot jezikoslovec: Jezik v Mat. 

Ravnikarja Sgodbah svetiga pisma sa mlade 
ljudi (Izvevtje novomeške gimn. 1889); Slovniški 
razgovori (LZ 1891); Kako pišimo staroklasična 
imena? (LZ 1892); Zaščitnikom Levčevega pra- 
vopisa v preudarek (LZ 1901). Kot kulturni zgo- 
dovinar: Ruska biblioteka in naši prevodi slov. 
izvirnikov (DS 1891); O slov. gimnazijah in njih 
letošnjih izvest jih (DS 1891); Vodnik v novi iz- 

daji (DS 1891); O Levstikovih zbranih spisih 
(LZ 1892, 1893); Prinos k slov, knjištvu (LZ 
1893); S potovanja v leno (LZ 1901). Kot peda- 
gog: Die deutsche Sprache als Unterrichtsgegen- 
stand auf der Unterstufe slovenisch-ulrauuisti- 
sclier Gymnasien (Zeitsohr. f. österr. Gymn. 
1891, Supplamontheft); O slov. in nemških či- 
tankah na naših srednjih šolah (LZ 1898); O for- 
malnih in didaktičnih stopnjah in pa o razvija- 
joče-upodabljajočem pouku (P 1903; člandk je 
povzročil lit. pravdo o formalnih stopnjah); 
Občno vzgojeslovje z dušeslovnim uvodom (Lj. 
1916); Občno ukoslovje z umoslovnim uvodom 
(Lj. I 1917, II 1919). Pripravljal je še delo Zgo- 
dovina pedagogike, ki pa ga ni dokončal. B. je 
bil pravi prenovitelj šolskih programov; poudar- 
jal je, naj se ustanovijo strokovne šole, pouk 
naj ne vadi samo sipomiina, ampaik tudi razum 
in volijo, tako da vzgoji značaje. »Modrijanov in 
genijev je svot poln, značajev pa šteje le malo!« 

Prim.: SBL I, 38; SN 1920, 18., 20. in 21. jam.; 
Bezjak, Občna zgodovina vzgoje in pouka, Lj. 
1921, 242; Gabrščok II, 7, 146; Delo 1959, 19.12.; 
1960, 10.7.; Prosvetni delavec 1960, 28.9.; PDk 
1960, 16.6.; Sodobna pedagogika 1961, 197-202; 
KatG 1961, št. 10-14, 16-17; Janko Fuirian, Spomi- 
ni s koprskega učiteljišča, JKoil 1965, 177; H. 
Močnik, Spomini in i/lkusitva, Gor. 1971, 63; 
iMSE 163; Bežkova številka Popotnika (1920) ur. 
dr. K. Ozvald, Vsebina: A .Miikuž, Nekaj spomi- 
nov na prijatelja B; Fr. Govokar, B. uredn.-pe- 
dagog; E. GangI, Sonata o borbi; I. Bezjak, B. v 
pravdi za »formalne stopnje«; S. Dolar, B. di- 
daktik; K. Ozvald, Nekuhiko merila za piavično 
ocenjevanje B-ovoga Vzgojosilovja; -p, V B. pa 
učiteljski zbor; F. B., Moj ravnatelj; Jak. Zupan- 
čič, B. v družbi prijateljev in znancev; Er. Gosti, 
B.ova bolezen  in smnt. Mk 
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BIANCHI Walter, slikar in umetniški oblikova- 
lec, r. 24. jan. 1897 v Ajdovščini. Oče Anion, 
uiadnik, mali Ivana Jochmann. Osn. š. od 1904- 
08, pripravnico 1908-09, tri gimnazije (1909-12), 
končal gor. realko, na katero je prestopil lota 
1916, in sicer v Gradcu. Leta 1919 se vpisal na 
ljU lilo/, lakultelo (naravoslovno). Študiral sku- 
paj z Jugom .in Bartolom. Naslednja .štiri leta 
je bil na dunajskih!, študija ni zaključil. Prvič 
se je podal v Pariz lota 1927 in tu ostal sedom 
mesecev ter drugova! z VI. Bartolom v bohomi, 
ter z Mrakom. Nekaj pred tem je bil v kraju 
Riccione za tajmika v hotelu. Kasneje je spet 
bil v Riccione. Po družinskih zvezah je prišel v 
Švico, se tu priučil izdelovanja senčnikov za vaze 
in luči in s lem delom se je v Parizu kmalu 
uveljavil ter delal za različne naročnike. Senčni- 
ke je načrtoval in jih ročno kolorirah Razstav- 
il jeni so bili na svetovni razstavi leta 1937 v Pa- 
rizu. Po 1939 se je vrnil v Ajdovščino, bil še 
prej v Berlinu. Od 1943 bil tolmač v okrevališču 
pri Sv. Justu v Gor. Po 1945 odšel v Lj., delal 
v gledališki slikanni. Postal član Društva likov- 
nih oblikovalcev. Slikati je začel že v realki, 
vendar je do samostojne razstave prišel razme- 
roma pozno leta 1954, ko jo je priredil v Mali 
galeriji v Lj. Iz časa drugovanja z VI. Barto- 
lom je njegova oprema Bartoiove knjige Al Aral 
(1935), v knjigi ga pisatelj označuje kot »prijatelj 
Waller«. Pretežno delal v akvarelu in gvašu, ti- 
hožitja in ovetlice. 

Prim.: Vojko Tikavc, W. B. razstavlja, LdP-B 
1954, 82, 5, Mlososnol Janez I, Homo novu« v 
Mali galeriji, LDk 1954, 78 141 /. rop rod.; Piton, 
Na  robu, Lj.  1965, 8  (omemba druži ne). 

Brj. 

BIASUTTI (BLAZUTIČ ?) Dominik, tiskar v Vid- 
mu, po rodu morebiti iz Beneške Slovenije; prva 
polovica 19. stol. Natisnil tudi nekaj slovenskih 
knjižic, tako: A. U.: čudna modeica (medal)ica) 
presvete Divice Marije... Na prodaj per Štefanu 
Biltesneck v Gorici. 1838. m. 8° str. 20; (Gaspare 
Pasconi): Kratka povest od božie poti na svoti 
gori nad Solkanam blizu Gorice. Od izzidanja, 
poznojšiga podranja in zopet ponovlonja cerkve. 
1/. laškiga p rosila vi eina. 1843. 8" Mr. 29 italijanski 
izvirnik je izšel 1746 v Benetkah); Brumna druž- 
ba Dušam v Vicah vodno pomagati. Iz laškiga 
prestauljona. 1847. 12° str. 33. 

Prim.:  Plosničar, enote 21, 29, 39. 
Brj. 

BIDOVEC Ferdo, narodni 
junak, bazoviška žrtev, 
r. 4. lebr. 1908 v Trstu, 

[ustreljen 6. sept. 1930 na 
strelišču v Bazovici, po- 
kopan pri Sv. Ani v Tr- 
stu. Oče Janez, trgovec, 
mali Italijanka Antonia 
Vianello. Osn. š. obisko- 
val v Žirovnici na Go- 

! renjskem (očetovem rojst- 
nem kraju), v Lj. in v Trstu, kjer je 1923 končal 
osmi ra/.r. in dvoletni trg. tečaj. Od petnajstega 
leta dalje sodeloval v mladinskih društvih. Bil 
je član dijaškega prosv. športn. društva Nicolò 
Tommaseo, kjer se je udejslvoval kot organiza- 
tor in športnik. S Franjom Marušičem je pri- 
rejal izlete mladine, ki so bili pretveza za na- 
rodno delo. Skupaj sta delovala tudi po uki- 
nitvi vseh društev (1927). Kasneje je bi) poklican 
k vojakom, od koder se je vrnil jan. 1929. Ozna- 
čen kot politično nezanesljiv že prod odhodom 
v vojake, mu je to nakopalo stalno nadzorovanje 
s strani fašistične oblasti. V tem času je bil spre- 
jet v glavni odbor organizacije Borbe. Sodeloval 
je pri požigih italijanskih otroških vrtcev, pola- 
ganju bombe v tiskarno lista II Popolo di Trie- 
ste, požiga šole v Lokvi na Krasu, bombe pod 
Svetilnik zmage v Trstu, itd. Ko so zaprli vrsto 
njegovih tovarišev, se ni umaknil, temveč je še 
hodil posredovat za njihovo izpustitev (Zvooi- 
mirja Miloša). Aretiran 15. apr. 1930. Po večme- 
sečnem zaporu prišel pred posobno sodišče za 
zaščito države (Tribunale speciale), ki je za to 
priložnost zasedalo v Trstu in na skupnem pro- 
cesu obsodilo celo vrsto protifašističnih delavcev. 
Sodišče je zasedalo od 1. do 5. sept. 1930. B. je 
bi! obsojen na smrt z ustrolitvijo skupaj s tremi 
tovariši. Obsodba je bila izvršena 6. sept. 1930 ob 
5,40 zjutraj na bazovskem strelišču. V zaporu 
in ob obsodbi se je junaško vodol ter še hrabril 
tovariše. Hip prod ustrolitvijo je vzklikal Jugo- 
slaviji in svobodi. 

Prilli: NL 1930, 36, 3-5; 37, 3-7; Bazovica. Ur. J. 
Coricar, Maribor 1931 (zbornik člankov, ki jih 
je o procesu objavil svetovni 'tisk); PDk 1945, 98, 
1-2 (s ML); Srečko Šuman, PDk 1945, 99, 1; Dra- 
go Pahor, V posli nam je stisnilo rôko goirjé, v: 
Bazovica. 6. IX. 1930 - 6. IX. 1970, Trst 1970, 5-10 
(s sil.); Vekoslaiv Spanger, Bazoviški spomenik, 
Trst 1965, 59, 74, 76, I/, knjige Aula IV, Trat 
1970, 26-33 (s si.); Pavla Hočevar, Pot LSO vije, 
1969, 116-118 (s is!.); Tragična himni bazoviških 
žntev  kot  Skupine je  našla odmev v literaturi, 
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umetnosti im glasbi, prim.: Pa\ul Golia, 6. IX. 
1930 (Odinovi 1930), št. 4); Aloj/ Gradnik, Sep- 
tem brskam /rivam, Voćni .studenci, 1938, 56; Karel 
Širok, Umrl je Je/.us; Kakó je bilo tebi, Marija, 
pni srou talkrat, Kapelica 1935, 48-51; Igo Gruden, 
Ljubka Sorli, Bazoviškim žrtvam v spomin, 1931, 
un dr. V mmotnosti: Albert Sink, Loj/e Spacail in 
vrsta drugih do spomoniikov in /namen j iz /ad- 
n]ih časov (v Bazovici, v Somedoli pri Kopiru, 
itd.), pa ludi v glasbi: Vstajenje Primorske, 
uglasb. Rado Si monili, besedilo: dr. Lov Svelck- 
Zorin, Jadranski koledar, Zgb 1936, 186-7 (obja- 
va B.-čeve proze Blalckovc sanje in pesmi Kme- 
tic)   s  si ;   Catterei-,  513,  540. Br|. 

BIDOVEC Ivan, narodnoobramhni delavec, r. v 
Trstu 12. nov. 1906. Oče i/. Žirovnice na Gorenj- 
skem, mali Italijanka Antonia Vianello. Števil- 
na družina (10 olrok) je /imela trgovino z živili. 
Slovenska zavest je bila v družini visoka, čeprav 
je bil zakon me\šan. Osn. š. v Lj. na Lediini (1912- 
16), lam klas. gimn., bogoslovje v Gor. (ord. 1931). 
Služboval v Podgradu, v Dolini, v Hronovicah in 
končno v Bazovici. Kot »nevarnega slovansko- 

komunistiöncga agitatorja« so ga fašisti zaprli 
leta 1936 v Coroneu, nakar je bil obsojen na pot 
lot konlinacije. Nokaj mesecev je preživel na 
Tremilih, potem pa do konca vojne v Bergamu 
(do jeseni 1945). že kot bogoslovec se je udej- 
slvoval tudi na kulturnom polju, pisal je v intor- 
ni glasili Kladivar in Človek z višin (lista je tudi 
kot dobor karikaturist ilustriral). Na svojih prvih 
službenih imostih je skrbol za slov. jezik, slov. 
knjigo in ohranitev slov. duha in zavesti. Po tra- 
gični smrti brata Ferda je postal fašistom .še 
bolj trn v poti in so ga zato obsodili na konfi- 
nacijo. Po vojmi se je tudi politično angažiral; 
sodeloval je pri političnem boju za priključitev 
Slovenskega Primorja k Jugoslaviji. V manife- 
staciji 27. marca 1946 je bil tudi telesno napaden 
in poškodovan pri Rusom mostu v Trstu (prim, 
sliko v The Julian March, Lj. 1946). S sobratoma 
Milošom in Piščancem je nesel Zavezniški voja- 
ški upravi spomenico o slovanskem značaju 
Istre. Določen je bil za izvedenca na pariški mi- 
rovni konferenci (namesto njega je kasneje šol 
Gabrijel Piščanec). Udeležil se je kongresa OF v 
Lj. Lota 1948 se je posvetil pedagoškemu poklicu 
na gimn. v Šempetru pri Gorici, od 1951 do 1963 
v Studijski knjižnici v Novi Gorici (od 1952 kot 
upravnik). Pisal je tudi priložnostne članke v Pri- 
morske novice. V tisku je izšol odgovor, ki ga je 
dal za knjigo intervjujev s primorskimi duhov- 
niki. NoviR 1922 objavili B.-evo pesem Pridni 
Solar. 

l'uni: Ra/.govoni in članki. Primorska duhov- 
ščina /a Foderati vino ljudsko republiko Jugosla- 
vijo, Trst 1946, 3-7 (s si.), Marijam Brocoli, Iva- 
nu BiduvGii ob odhodu 'v pokoj, Goriški knjižni- 
čar 1/1963, 1/2, 79-81. Brj. 

BILC Franc, leksikograf, nar. budi toi j, r. ok. 
1786 v Bistrici pni Trnovom, u. v Marijah 5. maja 
1824. študiral v Lj. gimn. (1801-1805), I. kur/, fi- 
lozofije (1805-1806), teologijo (vpisan za trž. ško- 
fijo). Ord. 1812, kaplan v Tomaju (1812-1815; po- 
pravi v SBL), v Trnovom in nato do smrti ekspo- 
zit v Harijah. Po Krasu je za Vodnika nabiral 
bosode, baje jih je do 1810 nabral že 20 pol. Mi- 
slil je na prenovo slov. pravopisa, hotel je, da 
bi se rabil »Y« za oster in blagoglasen vokal, 
da bi so tako pisalo npr. lubosym, tyrta. Zlagal 
je tudi pesmi, elegijo na Vodnikovo smrt (1819). 
Kot »slavist« je bil v pismenih stikih z Vodni- 
kom, Kopitarjem, Ravnikarjem. Njegova literar- 
na zapuščina je bila po nevednosti njegove de- 
dinje povečini uničena. 

Prim.: SBL I, 39-40; Kjuder 225. R. K. 

BILC Janez, pesnik, duhovnik, <r. 7. jan. 1839 v 
Trnovem pri Ilirski Bistrici in tu u. 13. jul. 1906. 
Oče Jožef, mati Sankla Koprivec iz Trsta. Osn. 
š. obiskoval v Trnovem, nižjo gimn. v Lj. (1851- 
1855), višjo na Roki (1855-1859), kjer ga je učil 
tudi Trdina. Bogoslovje je opraiviil v Lj. (1859- 
1863). Prod mašniškim posvećenjem jo težko zbo- 
lel in bil posvečen šele 1. avg. 1864. Nekaj časa 
služboval v domači župniji, dve leti preživel na 
knežjem gradu na Planini in nokaj časa na Wa- 
gonsbergu. Nato je prišel za dušnega pastirja v 
Lozice v Vipavski dolini (1869-1872). Zopet so se 
pojavili znaki staro bolezni in stopil je v pokoj. 
Zatoni je bival v Trnovom (1872-1906). B. je pisal 
v vezani in nevezani bosodi. Začel je pisati pe- 
smi in sestavke o svojem rojstnem kraju, o No- 
tranjski in Istri ter o Ćićariji. Opisal je se Cerk- 
nico in Reko. Zbiral je tudi ljudske pregovore 
ter manj znane besede za Wolfov slovar in na- 
rodne viraže za Navratilovo zbirko. Bilčeve pe- 
smi so 'Večinoma nabožne vse4>ine in prigodnice, 
opevajo tudi ljubezen do domačega kraja, do 
domovine, narave itd. Učil se je pri Vodniku, 
nekaj tudi pri Prešernu in Vilharju. Pesmi so 
večinoma preproste po vsebini in obliki. Poznej- 
še pesmi in popravljene starejše pričajo tudi po 
obliki o pesnikovem napredku. Prve pesmi je 
priobčil v N (1856) in ZD (1857), pozneje še v SG, 

S, Drobt., UT, v Janežičovih Cvotmikih in nazad- 
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njo v DS. Epske vsebine je pesnitev Turbala, 

krščanska junakinja (kal odtisik i/. ZD je i/.šla 
1899, prvič 1868). N upi sal je tudi povesit iz do- 
mačega življenja Sveti večer, za MD pa povest 
Slovenski drvarji. Leta 1864 so izšle njegove na- 
božne in posvetne pesmi v zbirki Prvenci (Jane- 
žičovo Cvetje). Velilko je tudi prevajal, zlasti lat. 
coiikv. himne; prevedel je tudi Mažuraničevo 
Smrt Smail-Afie Cenilca, legendarno pesnitev 
Sveta družina Poljaka Zaloškega ter dive povesti 
Kr. Sohmida. Lastnoročno spisano kroniko hrani 
župnijski urad v Ilirski Bistrici; tu je tudi Bil- 
čeva ulica, ob katari stoji njegova rojstna hiša. 

Prim.- SBL I, 40; ZD 1882, 165, 173, 182, 189, N 
1892, 22; DS 1906, 506; Avtobiograllia DS 1907, 
251:   KGM  1922, 38 (s  s!.);   Kjuder  12 

špac. 

BIROLLA Gvidon, slikar 
In ilustrator, r. 12. jun. 
1881 v Trstu, u. jum. 1963. 
Oče Feliks je bil trgo- 
vec, duma i/. Pazina, po 
očetu italijanskega, po 
malori hrvatskega rodu. 
Mati Antonija Sink iz 
Školje Loke. B. je bil 
sedmi oil osmih otrok. 
Po očetovi smrti se je 

druž. pros, v Sk. Loko (1884). Gimn in nato Obrt- 
no strok. š. obisk, v Lj., od 1902 do 1907 na Du- 
naju. Gral. poskus, š. (Graphische Versuchsan- 
stalt) ter naposled Akademijo za upodabljajoče 
umetnosti (Ch. Gricponkerl). Nato se vnnil v do- 
movino in slikal ma Škofjeloškom. Po bratovi 
smrti je prevzel apnenico v Zagorju in kasneje 
v Kresnicah. Po 1917 opustil slikarski poklic vse 
do 1939, ko se je vanj vrnil. Po 1945 je spot za- 
čel z industrijo, pa se znova, in takrat dokončno, 
posvetil slikarstvu in knjižni ilustraciji. B. je 
bil na Dunaju soustanovitelj slikarskega kluba 
Vesna (vanj so spadali tako slovenski kakor hr- 
vaški slikarji, ki so tedaj živeli, študirali in 
ustvarjali na Dunaju, tako: S. Šantel, M. Ga- 
spari, F. Klemenčič, M. Koželj, A. šantel, S. Pe- 
ruzzi, H. Smrekar, I. Kerdič, T. Krizman, I. Me- 
štrovtič), ki je imel v svojem umetniškem pro- 
gramu vsebinsko osamosvojitev slovenske narod- 
ne umetnosti, predvsem z upodabljanjem tipično 
slovenske snovi. Vosnanom je bilo slikarstvo, kot 
po drugi strani govorica aH pesem, sredstvo za 
zbliževanje  mod   ljudmi,   zato   so   se   skušali   v 

vsem približati slov. gledalcu. Tako so zapustili 
sliko slov. zemlje in njenih ljudi, ki je prepesnje- 
na resničnost tistega, kar je imelo desetletja po- 
tem izginili, oziroma postati muzejski predmet. 
B. se je prvič predstavil na Jugoslovanski umet- 
nostni razstavi v Bgdu 1904 (med 4 razstavljeni- 
mi slikami je bila tudi »Tam za turškim gri- 
čem...«). Iz te prve dobe so olja H krstu, Kme- 
tica, Portret učitolja Gašperina, Cerkev na gori 
pa cela vrsta akvarelov in risb, npr. Vasovalci, 
Mlin, Bradati mož, Hiša v Gostečah, Glava star- 
ca s klobukom, Kmečka šupa, Koči, Glava dekli- 
ce iz Skoije Loke, Senioica, Stara Fužina. V 
dobi po prvi vojni pa je ustvaril še: Vaška pot. 
Zimska nedelja v Zagorju, Zima v Puštalu, Žen- 
ska glava. Po 22 letih »slikarskega moilka« je B. 
nadaljeval svojo slikarsko pot, kjer jo je bil 
pustil, le da je postal sedaj še bolj izrazito sa- 
mosvoj, tako v slikah Koledniki, Harfist, Lasto- 
vičje gnezdo, Jutro v planinah, Zima v Puštalu, 
K maši, Begunci, Vaški podobar, Kmetska koča, 
Predmestje v Škoiji Loki. Dokončno vrnitev k 
slikarstvu pa pomenijo olja Stara Fužina, Mlin 
v Veštru, Jesen v Škoiji Loki, Gorajte ter zgo- 
dovinske slike, izdelane po naročilu Mostnega 
muzeja v Lj., Splavarji ma Savi, Brodarska po- 
staja Prusnik na Savi, Turki pred Ljubljano. Po- 
membno je delo B. na polju knjižne llustiacije 
in opreme, saj prištevamo njegovih 19 ilustracij 
(ostalih 22 je izvršil Gaspari) v knjigi Pravljice 
Frana Milčinskega (1910) med vrhunce slovenske 
mladinske ilustracije. Med zadnjo vojno je ilu- 
striral Gregorčičevo pesnitev Oljki (1944), po voj- 
ni pa nad 20 knjig, pretežno mladinskih, med 
njimi: širok, Trije bratje in trije razbojniki; 
Milöinski, Mlada Breda in druge pravljice; Vuga, 
Skorenjček Matevžek; Bevk, Tovariša; Savli, Bre- 
zen; Erben, Lonček kuhaj; Möderndorfer, Koro- 
ške pripovedke; Pravljica o Dravi; Sodem let 
pri beli kači; Repoštev; Finžgar, Triglav, Iveri 
in Leta moje mladosti; Irske pravljice; Aškerče- 
ve Izbrane pesmi, Zupane, Kamniti most; Mil- 
činski, Desetnica am druge pravljice; Bevk, To- 
variša - Jagoda; zraven pa še: Gregorčič, Izbrane 
poezije (1961), Bor, Uganke, Mohorjev koledar 
1962 (oproma, mesečna zaglavja), Jurčič, Jurij 
Kozjak in Doseli brat. Kolektivno razstavo ob 
sedemdesetletnici je priredila Narodna galerija 
v Lj. (1952). 

Pnm.: B. G„ SBL I, 40-1; F. Situici, NE I, 
1927, 210; Stane Miikuž, Doživetje pri «lov. sli- 
karju   B„  Obisk   1942,  2/3, 44-5;   J   1944,  211,  3; 
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Umetnostni zbornik 1,1943, 149 / upi.; I". šijanec 
in H J usi im, G. B., Tovariš 1951, 17, 268; isti, 
Tr/ačan G. B., slnkar našega k meóko-l olik Iomega, 
PDik 1951, 237; -a I Ka roi Dobidal, G. B : Turki 
oblegajo LjuMiano, LdP 1951, 156; istu, Slikar 
G. B„ Pionir 1951/52, 9, 279-8-1, ìstii, NS 1952, 5, 
468-74; LDk 1951, 94; LdP 1952, 15; NOja 1952, 
6, 393-6; MbV 1952, 87; Beseda 1951/52, 9/10, 472-3; 
Slikarju G. B., KolMD 1952, 60; Clnlomirl SI in- 
kovecl, Ra/,guivor s slukariem B., Tovariš 1952, 
24, 400 + 408; Asta Znidarćič, Svet slikarja B., 
SPo 1952, 83; Ovi don •• olila. (Uvod: JeMsava Čo- 
pič.) Lj. 1952 (katalog) s Smrokarjevo karikaturo 
in sliko); JCč (= Jolisaiva Čopič), B G., EJ I, 
(1955) 582; Fl rance I Zupan, G. B. in Maksim Ga- 
spari, v Mali galeriji, SPo 1955, 110; Av-topoi trot 
na Slovenskem, L|. 1958, 60-1; K. D. I - Karel 
Dobidal, B.C., ELU I, (1959), 383 / -rep-r.; France 
Stole, Umetnost v Prnmorju, 1960, 99, 112 / ropr.; 
G. B., NRazgl 1960, 20, 471; K. Dobida, G. B., 
NRazgl 1961, 15, 470; -ne I ~= Jože Dolenci, G B., 
Krnjižovmi glasnik MD 1961, 2, 14-6; /. ilustr.; An- 
dro] Pavlovoc, Ob visokom j-ubilleiu, Glas 1961, 
123; Slikar G. B., Loški ra/.gledi 1961, 103-111; 
Bogdan Pogačnik, Mil un in živopisec, Dolo 1961, 
161, 6; France Planina, Slikarju G. B. v .spomin, 
Loški -razgledi 1963, 211-3; -re, 80 lut G. B., PDk 
1961, 142; [Jože Dolenci V-hvaležen spornim, Knji- 
ževni glavniilk MD 119631, 2, 16-25, Maksim Gaspa- 
ri, G. B., Rodna gruda 1963, 233; isti, Umrl je 
slikar G. B., Dolo 1963, 148; Luc Menaše, B., Li- 
kovna rovi ja 1963, 7/8, VI; Jože Zupančič, G. B. - 
slikar slovenskih starosvoLnosti in zasavske so- 
teske, Večer 1963, 8. jun., Bogdan Pogačni'k, Umrl 
je slikar G. B., LD 1963, 146; Jože Zupančič, B. 
po sili apnoničar, po srcu pa slikar, PDk 1963, 
139; Emilijam Cove, Slovenska umetnost, L|. 1966, 
173,  178-9;  Menaše 232;  MSE  I,  170. 

Brj. 

BIRSA Karel, odvetnik in politik, r. 5. nov. 1894 
v Gor., u. 17. maja 1957 v Gor. Oče Poter je bil 
gostilničar v Podturnu, mati Karlima Kri/man. 
V Gor. je obiskoval deško vadnico, nemško gim- 
nazijo (1905-1913) i,n maturiral z odliko 10. jul. 
1913. Vpisal se je na dunajsko U in 24. dec. 1920 
promoviral na pravni lakultoti. Služboval je kot 
odvetnik v Ajdovščini (1921-1943) in .se sopt. 1943 
preselil v Gor. Tu je po vojni služboval kot ••••. 
telovadbe na slov. učiteljišču (1946-1950) in zatem 
kot prol. slovenščine, lopopisja in zemljopisa na 
strokovni š. (1950-1956). V Gor. se je pridružil 
Slov. demokratski zvezi in se udojstvoval tudi 
kot politik. V goriškem občinskem svetu, kamor 
je bil izvoljen 1952, je -nastopal s tehtnimi govori 
in prodlogji; izvoljen je bil na listi SDZ tudi v 
drugič 1956, a se zaradi bolezni ni mogel udele- 
žiti niti ene seje novega občinskega sveta. 

Prim.:  NL  1957,  155  (23. maja,  str.  5);   KatG 

1957, 71  (23. maja), PDk 1957, 117, .str. 4; Sliligoj, 
SD/,  v  Golici,  pass,  (s  si.  sli    55). 

Mk.-llum. 

BIRSA Mario, ljudski pesnik, r. 21. apr. 1897 
na Pristavi pri Novi Gorici delavcu Jožefu in 
Mariji Vouk, u. 9. dec. 1969 v Gor. Slovensko osn. 
š. je obiskoval v Gor. Med prvo svot. vojno je 
bil na raznih bojiščih. Lola 1921 se je v Ajdov- 
ščini poročil z Nemko Ido Wratinschitz. Zapo- 
slen je bil kot kovinar v goriški tovarni strojev 
SAFOG. Pesnikovali se je resno lotil šele po zad- 
nji vojni. Val slov. navdušenja in sprostitve, ki 
se je dvignil po dolgom fašističnem zatiranju, 
je tudi njemu sprostil duha. Oglasil se je naj- 
prej v Pastirčku (1950/51) in mu ostal zvost do 
smrti. Kasneje je objavljal tudi v KGMD (prim, 
letnike 1960-1964), v KatG (letniki 1954-1966). Pre- 
težno se je podpisoval kot Tugomir. V rkp. za- 
puščini je ostal zvezuk posmi, ki predstavlja dve 
v sobi zaključeni zbirki z nasilovama: Iz teme 
v svit tor Od zore do zvezd; posmi so hile veči- 
noma objavljene. Delal je tudi v proisvoti. Po 1. 
vojni pri društvu M'iadika. Spontni «tironer zia tež- 
ko atletiko v Stražicah; od vsediržavne športne 
zveze prejel visoka odlikovanja. Udeleževal se je 
tudi oilumipijiskih tokom ikot metalec kopja. 

P rim : Kazimir Humar, Ljutkskii posnik Mario 
Biirsa-Tugoniiir, KGMD 1971, 161-3 (v ólamiku tudi 
B.-ove Tiuviiii); KatG 1954, št. 15, 43, 51; 1956, 13; 
1965, 52, 49, 69;  1966, 14, 51; NL 1970, 775. 

Brj. 

BIRSA Mirko, internist, r. 15. dec. 1924 v D. 
Radgoni Josipu, učitelju, in Vilmi Hartman. 
Gimn. v Mrbu. Maturiral v Lj. 1943. Medicino 
v Pragi 1945. Po resoluciji inlormbiroja moral 
zapustiti Prago, nadaljeval v Zgbu in 1951 pro- 
moviral. Specialistični izpit opravil 1958 v Lj. 
Primarij od 1966. Od 1952-53 delal v Bosni, nato 
v Mrbu. Od 1962 izredni učitelj na Višji stoma- 
tološki šoli v Mrbu za predmet Interna medicina 
in nalezljive bolezni. Istočasno predaval na Šoli 
za medicinske sestre v Mrbu. Od 1972 predstoj- 
nik internega oddelka Splošne bolnice Koper, od 
1974 spel v Mrbu. Med vojno je bil 1941 /apri 
v Mrbu zaradi sodelovanja v akciji proti oku- 
patorju. Prešel nato z družino v Lj., tu leta 1942 
aretiran in interniran v Trovisu in Padovi. Maja 
1944 aretiran od gestapa, poslan v Dachau in 
Lcitmcnt/. Po vojni se družbenopolitično udej- 
stvoval, bil poslanec Socialno zdravstvenega zbo- 
ra Skupščine SRS (1963 in 1964). Odlikovan z 
redom  za  hrabrost   ter z  rodom  zaslug  za na- 
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rod s srebrno zvezdo. Napisal je colo vrsto raz- 
prav i/ mitonne medicino, mod njimi: Vrednost 

določanja uropepsinogena pri želodčnih boleznih 
(z M. Houška), 1955; Kronične dicireje, 1958; 
Sodobna terapija pneutnonij in njene nevarnosti, 
1958; Problematika gastroduodenalne razjede, 
1961; Funkcionalna preventiva emfizema, 1964; 
Profesionalna bronliialna astma, 1969, itd. Izdal 
je tudii sikneta, učbenike in »trakovne knjige: 
Interna medicina in infekcijske bolezni za sto- 
matologe, 1969; Nekaj poglavij o pljučnili bole- 
znih, 1964; O boleznih prebavil, 1969; Dihalne 

vaje in kronična obolenja pljuč, 1969. Izvršil je 
več ekspertiz za tovarno zdravil Pliva v Zgbu. 
Pisal je še v CPZ, PV, TT, Dalo, ZdrV, Medicin- 
ski glasimiik (Bgd), Pro medico (Lj), Tuberkulo- 
za (Bgd). 

Prim.: Osobnu podatiki; Splošna bolnica Ko- 
per - 20 lot,  Koper  1973, 85, 90, 93. 

Brj. 

BIRSA Nevin, pesnik, r. 25. avg. 1947 v Braniku 
(Rihemberk). Oče Gabrijel, ključavničar, mati 
Egidija Kodrič. Osn. š. v domači vasi in v Šem- 
petru pri Gorici, gimn. v Novi Gorici, zdaj štu- 
dira v Lj. na Pedagoški akademiji (skupina 
slov.-knjiž.). Prva objavljena pesem Kiosk je iz- 
šla v Sreč 1967, nato so sladile objave pesmi v 
brošuri Ob stoletnici rihemberške čitalnice, 1968, 
v Sodobnosti 1968, Dialogih 1969, Kapljah 1969, 
NRazgi 1969, M(Trsit) 1969, Prostoru in času 1971. 
Prva posnišlka zbirka Elektronke v očeh |c iz- 
šla pri CZP Soča v Novi Gorici 1970, druga, 
Stekleni vihar pri Lipi v Kopru, 1973. Trot jo z 
naslovom Rihemberk je ,Udal v samo/ailc/bi (No- 
va Gorica 1974), četrto Jelen cvete med debli mu 
je izdala Mladinska iknjlga (1975); zbirka je iz- 
razito iljiubcv.onske narave. Njegove pesmi so tudi 
večkrat brali ma lj. RTV. 

Prim.: Sas (Saudi Sitar), »Pesnjonje mi je živ- 
ljenjska potreba« - iotanvju: Odgovarja Neviin 
Birsa, Pr.niN VI/1969, 32 (2. VIII.), 7 (s .sil.); 
isti, PriinN VII/1970, 12, 8; Herman Vogal, Naši 
ra/jglodi XIX/1970, 12(443), 367; Denis Poniž, Pro- 
stor in LL4S 11/1970, 7/8, 519; LI o j zel Kl ante I, 
Dolo XII/1970, 65, 2; Jlože] Horvat, Sodobnost 
XXIII/1970, 10, 1058-9; M. Breed j, Zaipiselk o li- 
rični izpovedi N. B , Sreč 1974, 45/46, 39-40; sinka 
na  zadnjih   tiroh  zbirkah;   osebni  podaitki. 

Brj. 

BIRSA Stanko, organizator, r. 3. jun. 1912 v 
Trstu gostilničarju Francu im Rozaliji Rener iz 
Stjaka. Osomletiko končal v Ciril-Motodovi š. pri 
Sv.  Jakobu  v  Trstu.  Obiskoval   srednjo  trg.  š. 

Po poklicu uradnik pii drž. železnicah. Kot kul- 
turni delavec in otgani/alor je ustanovil m tre- 
niral nogometno društvo v Rojanu (1945); dal 
pobudo za ustanovitev ž. kvarteta Večernica 
(1955) in ustanovil m. kvintot Zarja (1959); usta- 
novil je meš. zbor J. Gallus (1959), ki ga je vodil 
U. Vrabec. Leta 1963 je organiziral Prvi festival 
slov. popevke na Tržaškem pod okriljem PD 
Barkovilje In za to priložnost ustanovil ž. kvartet 
Melody. Lota 1964 je organiziral Drugi festival 
slov. popevke na Tržaškem. Leta 1965 je ustanovil 
baletno š. v PD Barkovlje in v trž. Dijaškem 
domu. Šolo je vodil Adrijan Cej-Viles. Bil je po- 
budnik revije p. oktetov (1967). Iz. tega prizade- 
vanja je nastal Tržaški oktot, ki ga je na začetku 
vodil Ivan Sancin. Lota 1969 je organiziral v 
Kulturnem domu nastop harmonik posamezno, 
skupinsko in s spremljavo drugih instrumentov 
z naslovom Harmonike na odru. Hkrati je usta- 
novil še Železničarski pevski zbor. 

Prim : PDk 1973, 17.3. Os si.); Pnjgram PD Bar- 
kovilje 1963, 2.6; NL 1965, 30 9.; Gosp 1970, 6.2.; 
PDk   1975,   18.9. 

Har. 

BIRSA Viktor, slikar, r. 20. apr. 1908 v Kobje- 
glavi. Sedem razr. osn. š. obiskoval v Kobjegla- 
vi in Dutovljah. Z družino moral v begunstvo 
v Ribnico na Dolcn]sko. Realko obiskoval v 
Idriji, tu sta ga Ščuka in Spazzapan .spodbujala 
v slikarstvu. Po končani realki v Vidmu oprav- 
ljal razne poklice, da bi se preživljal. Bil je ne- 
kaj časa tudi občinsiki uradnik v Štanjelu. Dve 
leti je obiskoval slikarsko šolo v Trstu (profe- 
sorji Torelli, Maior, Campitelli), nato v umet- 
nostni š. v ul. Battisti. Stiri lota je bil učence 
Djalmarja Stultusa. Z njim hodil po deželi, 
predvsem po Krasu in Vipavski dolini (Braniča, 
Dornberg, Velike Zabije) in slikal v naravi. Pri 
Stultusu se je navzol solidne tehnične obdelave 
in še povečal vesolje do slikanja. Leta 1935 od- 
šel v Rim, kjer je obiskoval akademijo likovnih 
umetnosti, risal v letalskem ministrstvu, .slikal 
motive iz rimske pokrajine, Lopimskih gora dn 
Abrucov. S freskami je poslikal kupolo cerkve 
sv. Lucije v Segni pri Rimu, zraven pa izvršil 
še mnogo figuralnih kompozicij in portretov. To 
rimsiko bivanje je večkrat prekinil, da se je 
vračal v rojstni kraj im slikal pejsaže, pa tudi 
kopiral (oltarna slika sv. Florijana v Velikih 
?abljah). Lota 1943 se je dokončno vrnil iz Ri- 
ma. V šol. letu 1944-45 je poučeval risanje na 
slov. gimn. v ul. Croce. Med loti 1935 in 1940 se 
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je ob obiskih  v  Gor.  družil  s  futuristom  Crali- 
jcin  in  njegovim  krogom.  Po smrti  slikarja Al- 
berta  Sirka   (1947)   se  je  preselil   i/.  Gor.  preko 
Herpelj   in  Tolmina  v  Portorož  in  prevzel   risa- 
nje    na   učiteljišču    tor   gii mm.    Nato   svoboden 
umetnik   (od   1950).   Clan   DSLU.   Razstavljal   je 
prvič   I.   1927  v  Trstu   na   mestu,   kjer je  danes 
Galerija   Scorpione.    Ponovno    je   razstavljal   v 
Trstu ok. 1930 in  1934, ko ga  je pozitivno ocenil 
kritik Bonco. Lota  1940 razstavlja v Gor. v Bot- 
tega d'arte 25 platen. Lola 1946 ima manjšo raz- 
stavo v Ajdovščini v okviru giimn., leta  1954 pa 
v Kopru s Pečaričem in  Pohlonom. Sledijo raz- 
stave:  1959 v Portorožu,  1968 v Novi Gorici (ko- 
lektivna),  1969  v  Skednju  (Kult.  dom)   in  Trstu 
(Galleria  Eridano),  1970 spet v Trstu (Gali. Ter- 
geste).   Osrednje   B.-ovo   zanimanje   je   vseskozi 
veljalo  Primorski,  posebej   še   kraški   pokrajini. 
To   je  slikal  bodisi   na  realistični  način,  bodisi 
tako,  da  si   je  ustvaril   svojevrsten   način   slika- 
nja, imel /a vzornika Cé/anna, deloma tudi Gau- 
guina. Barvno se teoretično naslanja na klasifi- 
kacijo  barv   po  Chevrčju.   Že  Silvio  Bonco  mu 
priznava   strogo   disciplino   pri   dolu.   B.   ljubi 
umirjeno  rjave,  zelene   ter vijoličaste   tone.   Po- 
sebno   znana   so   njegova   dela:   Rimski   cunjar, 
Hiše   v   Piranu   (1951),   Osamljena   (1949),   Most 
(1934), Na ikrižpotju (1934). 

Prim.: •Silvio! Monco! La mostra d'un giova- 
ne pittore, Picc. 1934; karikatura Birse dolo 
Francesca Ippolita, Picc; Rladol Blodmarikl, 
Umetnostna razstava v Gor., S 1940, marec, str. 
8, z Lliistr. »Z doma«; Mostra dol pittore Birsa 
alla Bottega d'arte, Gazz., marec 1940; Una mo- 
stra personale del pittore Antonio (!) Birsa, 
Gazz. 8. marzo 1940, str. 4; Martin Bončina, Slo- 
venski sodobni umotniiiki, Umetniški zbornik I, 
1943, 234; Emi! Smole, Nokaj o domačih slikar- 
jih, Boni-zborniik, jesen 1954, 140-6 (o B-i na str. 
145-6 z roprod. Coilni, str. 61); isti, Kritika, ki 
ni knituka. Ob razstavi Počariča, Birse in Pohle- 
na, SlovJ 1954, 27; P., Birsa espone al Triglav, 
La Nostra Lotta 1954, 22. VI. z reprodukcijo 
Hišo v Piranu, reproduc. tudi v Bon 1955, 2, 85; 
Milan Lindič, Ob slikarski razstavi Viktorja Bir- 
se v Portorožu. Istra in Kras v dveh stilnih va- 
riantah, PDk 1959, 9. okt. z roprod. Motiv iz Pi- 
rana; Radivoi Rohar, Razstava Birsovih sink v 
Portorožu, SlovJ 1959, 9. okt. z roprod. Motiv s 
solin; Fran Šijanec, Sodobna silovenska umet- 
nost, Mrb 1961, 267; Berti! Frodriksison, Jugosla- 
vian byggor och affaromas hyllor fylls, 24. maja 
1963 (tudi o Birsi s si. in roprod. Motiv Iran 
Piran = Hiše v Piranu); Delmina Silvieri, Quat- 
tro pittori sloveni, Picc. 5. marca 1969, Milko 
Bambič, Birsa je razstavljal v galon ji »Migirm« 
(pravilno Tergeste), PDk 1970, 24. nov.; l.N. 
LGiulio MontonoroJ, Mostre d'arte... Birsa..., Pic- 

colo 1970, 14. nov.; Em. CR., Ob razstavi V. B. 
v galeriji  »Tergeste«, Gasp.  1970,  13. X. 

Brj. 

BIRTIC Anton, pevec narodmo-zabavine glasbe in 
pesnik, skladatelj, r. 26. maja 1924 v Mečani(h) 
(Mezzana) v Nadiški dolini. Osn. š. v Potjâgu in 
Tarčotu, glasbo v Čedadu in Lj., kjer jo tudi 
maturirah Mod vojno je bil v partizanih. Prve 
skladbe je napisal, ko je študiral v Čedadu glas- 
bo. Leta 1952 je v Lj. ustanovil ansambel Bene- 
ški fantje. Uglasbil je celo vrsto beneških pe- 
smi, svojih izvirnih in drugih avtorjev. Prosvet- 
no društvo »Ivan Trinko« v Čedadu je 1966 izda- 
lo posmiško zbirko O/, božime, slovenske bene- 
ške narodne, Birtičcve in druge pesmi, ki jih je 
zbral in urodi! B. V knjigo je vključil: 66 na- 
rodnih pesmi, štiri pesmi Patra Podrelke, pet pe- 
smi Ivana Triinlka, 42 svojih lastnih, doseit pesmi 
Izidora Prodana ter štiri pasmi Valentina Binti- 
ča-Zdravika, kaikor tudi 4 pesmi ostailih olanov 
ansambla. Prav tako je zbor posnel nokaj plošč. 
Ustanovil je glasbeno rzbirtko Beneška Slovenija 
poje in igra (1971) in jo tudi ureja. Veliko je 
tudi snemal za radio in TV. Po rojstnem kraju 
si je privzol stalni vzdevek Mečdnac. Lota 1974 
je ustanovil pevski zbor »Nodiški puobjc« in 
zbor harmonikarjev iz Benečije. 

Prim : Na zavihku iknjige Oj, božime (is sil.); 
Beneška Slovenija poje in igra; Canti e melodie 
dolila Slavi« friulana, 1. (s si.); NL 1972, 896 
(22.6.), 3. 

Brj. 

BIRTIC (BIRTIG) Valcntin-Zdravko, pesnik, r. 
20. dee. 1909 v Ruoncu nad Nadižo. Oče Angel, 
kmet, Mati Antonija Sakii. Osn. š. jo obiskoval 
v Ruoncu (prve 3 ra/jr.), 4. pa v Tarčotu. Gimn. 
in teologijo v Vidmu. Ord. 23. jul. 1933. Službo- 
val je v krajih: Osojane v Reziji (1933-36), Mersm 
pod Malajurjem (193647); tu je rešil vas prod 
uničenjem, ko je mod streljanjem tekal v Pod- 
bonesec (Pulfero) na nemško komando prepri- 
čevat poveljnika, da niso treh kozakov ubili pre- 
bivalci Mersina. Od 1947 ž.upnikuje v Dreki. B. 
piše domoljubne pesmi in veliko prigodnic, po- 
sebno novomašnikom-domačinom pa tudi ob po- 

sebnih slavjih in dogodkih v Beneški Sloveniji. 
Jezikovna podoba pesmi je pol narečna pol 
knjižna. Najpogosteje sodeluje v TKol (1962-1969, 
1971, 1973), KolGMD (1965-1969). V furlanskem 
koledarju Stele de Nadal leta 1968 je bila na- 
tisnjena   v   izvirniku   in   v   furlanskem  prevodu 
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njegova poscm Božična noč - Notte natalizia. Ne- 
kaj prlgodnic je objavil tudi v raznih publikaci- 
jah, ki jih izdaja Angel Kračina (Craaima), taiko 
v: Missionari nastni (1%6, stir. 2), Costumanze 
religiose di nastra gante (1%5, sir. 6), Il giubi- 
leo sacerdotale d'oro del M. R. don Pietro Cer- 
nala... (1964, 4). Stiri njegove pesmi je objavil 
Anton Bi rtič (gl. čl.) v brošuri O j božime (Če- 
dad 1966). Poleg poezije je pisal tudi prozne se- 
stavke (npr. Spomini na našega očaka Ivana 
Trinka, TKal 1973) in v verski list Dom razine 
biografije in krajevne novice (pretežno neipod- 
pisain). Nastopil je večkrat s predavanji o Slav. 
Benečiji: na Geografskem institutu v Lj. (1972), 
na študijskih dneh slovanskih izobražencev v 
Dragi pri Trstu (1973), bogoslovceim im študent- 
ski skupini v Lj. (1974). Za požrtvovalno dedo 
je B. prejel visoka priznanja: vidams'ki nadškof 
A. Battisti ga je 23. marca 1975 imenovali za čast- 
nega kanonika kolegialinoga kapitlja v Čedadu, 
občinski svet v Dreki pa ga je odlikoval z zlato 
kolajno in pergaimentno listano. 

Prim.' A. C rac ina, Il Giubileo sacerdotale d'oro 
di D. Piol.ro Cerneva, Gor. 1964, 4, 18, 19 s si.; 
Stele de Nadail, 1968, 102; TKol 1972, 83 s si.; 
Mladika 1973, 114-115; KatG 1.5.1975; Nedeljski 
dnevnik 1975, 3.8.; 10.8. in 7.9.; Kol G MD 1976, 
148. Jo. K. 

BITEŽNIK Anton, kamnosek in kipar, r. 31. 
jan. 1869 v stolniški župniji v Gor. in prav lam 
u. 27. dee. 1949. Oče Blaž tudi kipar in kamno- 
sek, mali Jožefa Kuk iz Lokavca. Osn. in srednje 
š. v Gor. Zatem je študiral na beneški akademi- 
ji. Znan je njegov doprsni kip v marmorju z 
naslovom Sirota. 14. jul. 1898 je bil v Branici 

odkrit kip baronu Čohovinu v naravni velikosti, 
tudi B.-ovo delo. Kasneje se je B. udeležil na- 
tečaja za osnutek Prešernovega spomenika v Lj., 
za kar je prejel častno priznanje. Izpod njego- 
vega dleta so tudi nagrobnik Simonu Gregorčiču 
na pokopališču pri Sv. Lovrencu pod Libušnjcm, 
ki je po splošnem mnenju njegovo najboljše 
delo. Ta basrelief je iz kararskega marmorja, 
sestavljen iz treh delov v skupni višini 4 m (re- 
produkcije tega spomenika glej v: M 1921, 359; 
Koblar S. G„ Lj. 1962, 319; Slovencev koledar 
1944; Gregorčičeva rojstna hiša na Vršnem, 1966, 
6 [le osrednji deli idr.). Veliko se je B. ukvar- 
kal tudi z malo, predvsem nagrobno plastiko 
treznih, klasiko posnemajočih  oblik. 

Prim: LibBapt siiulnišike župnije v Gor.; DS 
1899, 657, 665   in   768;   Cassar  368;   Gregorčičeva 

rojstna hiša na Vršnem, 1966, 5; KLS I, Lj. 1968, 
205, Goriška sročania 1968, 15/16, 51 (podpis pod 
sliko B.-cive /ene; Santi i Sitar); Branik o Maiušič 
in Jaro Kcniae, Visno, Lj. 1973, 28; SS 1898, 13, 
208. Brj. 

BITEŽNIK (BITTESNE(C)K) Blaž, kip., kamno- 
sek, r. 30. jan. 1836 v Grgarju, u. 9. jan. 1916 v 
Gor. Oče Štefan in mati Marjana Belingar. Iz- 
delal je prvi kamniti monumentalni oltar na Sv. 
gori (prejšnji je bil lesen in sred; cerkve) po na- 
črtih, ki jih je izdelal gradbeni mojster Kari 
Baubel. Podnožje in stopnice so bile iz nabre- 
žinskega, ostalo iz kararskega marmorja. Spo- 
četka je bilo določeno, da bo oltar izdelan v 
Vidmu, kasneje pa je bilo delo zaupano B.-u. 
Novi oltar je imel dvojno mizo, na vsaki strani 
te pa po on relief; na prvem je bil upodobljen 
Pij IX., kako se proseče obrača k Brezmadežni, 
drugi pa je spominjal na svotogorsko romanje 
sept. 1872. Oltar je posvetil nadškof Andrej Goll- 
mavr 1. sept. 1877. B. je izdelal tudi portret nad- 
škofa Gallmavrja (doprsni kip v marmorju), 
izredno posrečeno delo in v potezah docela ver- 
na podoba nadšikofova, ter kip sv. Martina z 
revežem in konjem, ki je stal nad portalom žpk. 
cerkve v Grgarju. 

Prim.: A. červ, Sv. gora pri Gorici, Gor. 1883, 
149; Cassar 367-8; kronika »Memorabilia i/ Gr- 
garja«, 128; Ljubitelj krščanske umetnosti 1914, 
24. Brj. 

BITEŽNIK Josip, pravnik, časnikar, politik, r. 
29. maja 1891 v Solkanu zidarju Mihaelu in Kata- 
rini Hapacher, u. 22. doc. 1960 v Gor. Osn. š. v 
Solkanu, pripravnica ter nemška gimn. v Gor. 
(1904-1912). Vedno ocHičnjak. Po maturi (1912) je 
študiral pravo na U v Gradcu in na Dunaju. Kot 
akademik je sodeloval pni kat. akad. društvu 
Zarja v Gradcu in pri Danici na Dunaju. Vpo- 
klican pod orožje (1914) je na gališki fronti pri- 
šel avg. 1916 v rusiko ujetništvo (Odesa, Jekate- 
rinoslav, Oiiovka idr.) do 1919. Ko se je vrnil 
domov, je v Zgbu doktoriral (1920) iz prava. Dec. 
1920 se je vrnil v Gor. in se 1921 poročil s Cilko 
Fornazanič ter imel v zakonu pet otrok. V de- 
setletju 1921-1930 je v okviru kršč. soc. organi- 
zacije razvil bogato dejavnost na polit., gasp, 
in prosv. področju. Bil je učenec Krekove šale 
in 'se zelo zanimal za socialno-gospodarske pro- 
bleme na Goriškem. Brž se je vključil v različne 
javne dejavnosti: izvoljen je bil v odbor KTD 
(21. apr. 1921), kot pravnik in sijajen organizator 
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je sodeloval pri ZZGor, pri PZGor, /.lasti pa še 
kot tajnik stanovske organizacije Kmečko-dclav- 
ske zve/e. V družbi z V. ščekom in E, Besed- 
njakom se je lot H najbolj bolestnega vprašanja 
povojne Goriške: vojne odškodnine. Skupno / it. 
gospodarskimi in političnimi organizacijami ter 
s svojimi sodelavci je soustanovil Stalni odbor 
za zaščito vojnih oškodovancev, ki je reši! visoke 
vsote našim ljudem, ter še posebno organiza- 
cijo vojnih oškodovancev: Odbor za zaščito Cer- 
govcev, čigar tajnik je bil B. Tudi pri Vinarski 
zvezi je bil tajnik. Leta 1922 so nastala neso- 
glasja v političnem društvu E v Trstu, ki mu je 
načelova! Josip Wilfan. Goričani so zahtevali, naj 
se ustanovi na Goriškem samostojno polit, dru- 
štvo E; zaradi potrebe po politični enotnosti 
vseh Slovanov v Italiji naj se nato ustanovi Na- 
rodni svet kot vrhovno vodstvo v vseh skupnih 
narodnih zahtevah in naj se vanj vključijo kot 
enakopravni člani ločena polit, društva za Trža- 
ško, Goriško in Istro. Istrski pododbor polit, 
društva E se je izrekel za zlitje s trž. odborom 
E (Božo Milanovič je bil temu nasproten). Na 
ustanovnem občnem zboru 13. jul. 1922 v Gor. 
se je osnovalo samostojno polit, društvo E za 
Goriško. Za pretiš, je bil izvoljen Ignacij Kriz- 
man, za podpreds. E. Besednjak in za tajnika 
J. Bitcžnik. Tajnikova naloga je bila izpeljati 
notranjo zgradbo in zunanjo dejavnost nove po- 
litične organizacije; zbirati podatke in gradivo, 
da sta poslanca Sček in Besednjak nastopala v 
parlamentu; organizirati sestanke, tečaje in zbo- 
rovanja, kjer so nastopali posi. Sček in Besed- 
njak, urednik P. Romperle in B. sam. V GorS 
je objavljal pojasnila o davkih, o razlastitvenem 
zakonu, o vojnih rokvizioijah in o vojni škodi; 
strankam je spisoval napovedi davkov, invalidne 
prošnje, prizive, vloge za vojno odškodnino itd. 
Zaradi člankov v GoirS so ga fašisti pretepli. 
Leta 1924 je kandidiral na slov. listi za it. parla- 
ment; na državnozborsikih volivnih shodih je kot 
govornik »gromovnik« navduševal množice. Pisal 
je v razne liste (GorS, MaliL, NL), v KolGMD 
(1926, 107; 1927, 124). 1. jul. 1929 je v Julijski kra- 
jini stopil v veljavo it. civilni zakonik (Codice 
Civile). B. je zato izdal knjigo Nove pristave 

(GMD, Gor. 1930, I. del) in v njej obrazložil bolj 

važna poglavja it. zakonodaje. Leta 1930, ko je 

fašizem onemogočil sleherno javno delovanje, se 

je kakor Besednjak umaknil na Dunaj in tam 

z njim deloval v korist narodnih manjšin. Nato 

je  odšel   v  Jslo  in   nadaljeval   s  svojim   delom 

sprva v Mrb. (1937-39), zatom v Lj. (193941) in 
v Bgdu (1941-45), od koder se je 1945 vrnil v Lj. 
in 1946 v Gor. Zadnjo dobo življenja je posve- 
til mladini: kot prol. je poučeval sprva na slov. 
višji in potem na nižji srednji š. Polagoma je 
začel znova politično delovati v nanovo nasto- 
pajoči Slov. kršč. soc. zveai in pri NL v Trstu. 

Prim: SBL I, 41; GorS 1922, 7.6.; 19.6.; 21.6.; 
18.7.; 1924, 1.4.; s sil.; NL 1958, 11.9.; 1961, 5 1.; 
Ka,tG 195}, št. 3; I960, št. 51 (20.12.); Gospodar- 
stvo 1961, 1.1.; R. Klince GMD 30, 82, 228; 
Ceninoli, Med prvini, 51; •••••.•• 242; H. Moč- 
nik,  Spomini   in  izkustva, Gor.   1971, 35. 

Bra j.ša 

BITEZNIK Mitja, pravnik, r. 20. febr. 1924 v 
Gor. Oče Josip, odvetnik, mati Cilka Fonnazarič. 
Os.n. š. v Gor. (I. razr.) in v Mrb.; klas. gimn. 
v Mrbu. in v Lj. (zadnji dve loti im matura). 
Pravni študij na U v Bologini, kjer je 1948 dok- 
toriral. Leta 1949 se je preselil iz Gor. v Trst. 
Tu poučeval sprva na slov. nižji srednji š.; nato 
14 let pravo in ekonomijo na Trg. akademiji. 
Takoj po vojni se je vključil v kulturno in po- 
litično delovanje. Bil je preds. Akademskega 
kluba v Gor. (2 leti); tajnik in nato podpreds. 
SKSZ v Trstu (nokaj let). Soustanovitelj NL. 
Zdaj je tajnik društva Pravnik v Trstu. Sestavil 
učbenik Osnove civilnega prava za Trg. akade- 
mijo, Trst  1958  (II.  izd. 1965) 

Prim.'  Osebni   podatiki. 
Cešč. 

BITE2NIK (BITTESNEK) Štefan, goriški založ- 
nik, komisionar, knjigarnar, r. 27. maja 1801 v 
Grgarju. Oče Jernej, kmet, mati Jedert Budin. 
Najprej je bil stražnik. Prvič kot komisionar 
na dolu Čudna modeica..., Videm 1836, drugič 
pa na knjižici Cudapolna historia zamaknene di- 
vize Mairie od Mori ... Videm 1837, in sicer ob 
imenu (Janeza) Jazbil/a, ki je bil gotovo njegov 
družabnik. Slednji je podpisan še na einem tisku 
i/ tega leta, Kristjansiki vort ali zbrane molitve..., 
Videm,   tiskal   L.  Vend ram i. 

Prim.-   Pk-Miičar,   enote   21-23;   krstne   matice. 

Bi j. 

BIZJAK Alojz (Lojze), publicist, r. 12 apr 1907 
v Potočah (Kamnjc) v številni družini (enajst 
otrok). Oče Ivan je bil cestar, mali Marija Pe- 
licon. Niž|o gimn. je obiskoval v Gor. 1914-15, 
nato v Šentvidu nad Lj.  1917-18. Slov. učiteljišče 
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v Tolminu, maturira! v itali j. jeziku 1925 že v 
Vidmu. Fiil. fakulteto je Študiral v Firencah, 
skupina filozof ija in zgodovina. Tu je diplomi- 
ral z .razpravo Filozofija Franza Schollinga (1930). 
V zadnjom letniku je vpisoval it. in lat. jezik, 
zaradi aretacije pa študija ni končal z diplomo, 
vendar je strok. prof. izpit napravil v Rimu 
(1932). Poučeval je na dr/, učiteljišču v Arezzu, 
na znanstv. liceju (liceo scientifico) v Porugu. 
Ker se je med tem vključeval v narodnopolitič- 
no delo (sodeloval s TIGR, itd.) je tudi zaradi 
šikan od strani učencev na it. ž. bil večkrat za- 
prt im tudi izključen s posebnim dekretorn, ki 
mu je prepovedoval poučevanje na vseh it. sred. 
š., ter črtan iz seznama (albo) srednješolskih 
prof., pa čeprav so bili na njegovi strani znan- 
stveniki, kot: E. Codignola in N. Rodolico. Do 
j esoni 1933 je bil v domačem kraju, potem emi- 
grira! v Jslo, nostrificiral diplomo in dosegel 
jugosl. državljanstvo. Po lotu dni brezposelno- 
sti, nameščen v Narodnem muzeju v Lj. (1933-34), 
nato na II. deški meščanski šoli v Mrbu. Leta 
1940 ponovno polaga! profesorski strokovni izpit 
v Lj. Julija 1941 izseljen skupaj z družino iz 
Maribora v Slavonsko Požego, prodan ustašom 
in od tu odveden v taborišče Gračamica pri Tu- 
zli. Po nekaj mesecih se vendar zaposli kot pro- 
fesor, spočetka na klasični gimnaziji v Visokem 
pri Sarajevu (poučeval it.), nato na II. drž. 
gimn. v Sarajevu, nakar je bil 1944 dodeljen drž. 
učiteljišču v Sarajevu. Po osvoboditvi se vrnil 
na služb, mesto na mrb. gimn., kasneje pa se 
odzval povabilu in prišel na Primorsko, kjer mu 
je bilo ponujeno ravnateljsko mesto v Trstu. 
Sprejel je profesorsko službo na gimn. v Ajdov- 
ščini (najprej na nižji, potem na popolni). Tu 
poučeval do upokojitve (1971). B. je najprej ob- 
javil nekaj člankov s področja spekulativne fi- 
lozofije. Prisiljen umik z it. šolskega področja 
je onemogočil njegovo nadaljnje delo. Po emi- 
griranju v Maribor je začel objavljati, tokrat 
kritike in ocene slikarskih razstav, predvsem klu- 
ba Brazda, pa tudi premier v Narodnem gleda- 

lišču, v Večenniku. Z vnemo sc je posvečal umet- 

nosti Alberta Sirka, Zorana Mušiča, Ivana Kosa. 

Članek s področja estetike in likovne umetno- 

sti je objavil v Maleševi Umetnosti (1939/40, 273- 

8, 298-302). Po 1945 je prispeval nekaj o A. Sir- 

ku v Šijančovo monografijo o umetniku (Trst 

1952, 62-63), I. 1967 pisal o Sirkovcm slavju v Sv. 

Križu (PDk 1967, št. 118) 1er spomine na Sirka 

(katalog  Albert   Sirk,  Piran   1972),  istočasno  pa 

začel objavljati v PrimN (1973) serijo člankov o 
umetniškem aktu m njegovi interni strukturi, 
zapiske o razstavah in likovni umetnosti. Na zgo- 
dovinskem področju je njegovo najobsežnejše 
delo knjiga Gornja Vipavska v narodnoosvobo- 
dilni borbi (Ajdovščina 1967). V brošuro Tdksti- 
na 25 let (Naših 25 iin 148 Jot, Ajdovščina 1974) 
je prispeval zgodovinski pregled. Za zbornik 
občinskih praziniikov slavonskih mest je prispe- 
val poglavje Peli maj občinski praznik mesta 
Ajdovščini; (1975). Črtica Spomini iz vojne je iz- 
šla v Jadranskom kail ondar) u  1935,  171-6. 

Prim : osebni podatki; revije in tiski citiranj 
v članku; F. Sijanec, Albert Sink, Trst 1952, 67 
in pass.; Albert Sirk. Rotrosipokitiiivma razstava... 
Piran 1972, 45, 50-52; portreturaJ ga je <»Portret 
prijatelja Lojzota«) Albert Sirk, 1935 (o. pl. 
69x49). 

Brj. 

BIZJAK Alojz, sadjar, r. 15. jun. 1904 v Šempe- 
tru pri Gorici, oče Anton, kmot, mati Angela 
Reščič. Obiskoval je kmetijsko š. v Gor. in od 
1926 do 1931 bil na njej tudi zaposlen kot in- 
štruktor. Po izselitvi v Jugoslavijo je delal na 
kmetijski š. v Rakičanu (1931-38), nato v Ste- 
njevcu pri Zagrebu, kjer se je na Mullerovean 
bregu srečal z voč goriškimi in primorskimi ro- 
jaki-strokovnjaki, ki so tu organizirali prvo ju- 
goslovansko industrijsko sadjarstvo na okoli 20 
hektarjih breskev, jablan in hrušk po sistemu 
»new times«. Po koncu zadnje vojne se je vrnil 
v Slovenijo in v okolici Ptuja z drugimi ustano- 
vi! Sadjarsko delovno zadrugo in prvi večji plan- 
tažni nasad breskev in hrušk v severni Sloveniji. 
Največje njegovo delo pa je zasaditev 40 hek- 
tarjev breskev na Debelem rtiču pri Kopru (za- 
čel oktobra 1955). 

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

Brj. 

BIZJAK Ivan, učitelj, strokovni, mladinski pi- 
satelj, urednik, r. v Črnem vrhu 17. dec. 1936. 
Oče Ivan, kočar, mati Marija Habe. Od leta 
1965 objavlja (pretežno v Cicibanu) vrsto poljud- 
nih člankov, ki sodijo v okvir šolskega programa 
za predmet Spoznavanje narave in družbe. Izdal 
je knjigo Svet pred domačim pragom (1973 prvi 
ponat. dopolnj. izd.). O organizacijskih proble- 
mih šolstva pisal v IdrR (1966). 
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Pri))).: Kalk o je nastal »Svet prod domačim 
pragom-., Ciciban 1971-72, 5, 155 (s si ); Knjiga 73, 
308-314 s  sliko Uir 

BIZJAK Josip, dirigent iin pevce, r. 10. mar. 1884 
v Trstu, u. okt. 1966 v Bgdu. Glasbi in umetno- 
sti se je posvet.il kot amater, čeprav je nekaj 
časa študiral v Pari/u tečaj za balet in moderne 
plese. Po vrnitvi leta 1906 je svoje pridobljene 
izkušnje in znanje prenesel v Trst. Leta 1913 je 
naštudiral z dvema skupinama baletk in plesal- 
cev ples »Lutke« za nastop v Narodnem domu, 
pri Sv. Jakobu v čitalnici pa španski ples »ca- 
stellasi Tudi po prvi svet. vojni je B. nadalje- 
val z dirigiranjem slov. glasbenih ansamblov. 
Leta 1925 se je zaradi it. pritiska izselil v Jslo, 
v Bgd. Do 1939 je sodeloval pri združenju slov. 
emigrantov iz Julijske Krajine. Pripravljal pri- 
reditve in nastope zborov, orkestrov, tudi zah- 
tevne koncerte. Z vztrajnim delom in nesebič- 
nim žrtvovanjem mu je uspelo uresničiti velike 
reči. 

Prim.: V Beogradu  je umri Josip Bizja.k, PDk 
1966, 249, 3 s si. Bri. 

BIZJAK Jože, ljudski pesnik, r. 26. febr. 1914 v 
Potočah. Oče Ivan, mati Marija Pelicon. šest 
gimnazijskih razredov oprami v semenišču v 
Bastano del Grappa (do 1930), nakar se je vrnil 
domov in kmetova]. Po odslužitvi rednega voja- 
škega roka je bil obdržan v abcs in ski vojni, po 
koncu te ostal v Abesimiji pri cestnem gradbe- 
nem podjetju Puricolli (vse do lota 1940). Po 
vrnitvi domov spot vpoklican k vojakom. Po 
kapitulacija Italije se prebil skazi nemške zasede 
domov, šel v partizane, bil od Nemcev ujet pod 
Cavnom in odpeljan na prisilno delo v Nemčijo, 
od koder se je vrinil septembra 1945. Pesnikovati 
je začol v potom razr. gimn., an sicer pesmi li- 
rične in epske vsebine, ponajveč sonete. Prvo 
zbirko .naslovili Prebujenja, drugo, ki je obsegala 
pesmi .iz afrišikc dobe, Tropske noči. Obe zbirki 
sta mu propadli, kor je bila mod zadnjo vojno 
domača hiša izropana. Po zadnji vojni se vodno 
piše. V Kulturnih odmevih 1958, 1959 (ciikl. re- 
vija, ,ki je izhajala v Ajdovšainii) je objavil tri 

pesmi: Slovo, Kot luč. Rodni kraij. 

Prim.:  Osebmi podatki   in  cit.  štev.  Kulturnih 
odmevov. 

Brj. 

BLANKIN (BLANCHINI) Evgcn, socialni delavec, 
kmetijski  in  izseljenski strokovnjak, pisatelj, r. 

7. marca 1863 v Bii jačah (Biaais) nad Spetrom 
Sloveinav, u. 11. marca 1921 v Vidmu. Oče Ivam, 
kmet, mati Marija Terezija Podreka je bila se- 
stra dvojčica nar. budiitelja in župnika Potrà 
Podreke. B. je 1874 vstopil v vidornisko semen., 
kljub bolehnosti je gimn. izdelal z odliko, enako 
tudi bogoslovje (s Tninkom sta bila najboljša 
bogoslovca). Hkrati je bil prefekt v zavodu »Gio- 
vanni da Udine«. Posv. 24. apr. 1885. Postal je 
kaplan v Arbeču (Erbezzo, 1886), a zaradi bolezni 
se je moral spot umakniti v zavod »Giovanni da 
Udine« za prof. Lota 1887 je odšel za kaplana k 
S. Maria la Longa in 1890 za podravn. v Orfano- 
trofio Tomadini v Vidmu. Od 1899 do smrti je 
bil župnik pri S. Giorgio Maggiore v Vidmu. Po- 
živil je versko življenje. Prvi je začel izdajati 
župnijsko glasilo (Bollettino parrocchiale). Pospe- 
ševal je češčonje Srca Jezusovega im iz franc, 
prov. knjigo // mese del S. Cuore di Gesù. Ker 
je bila župnija sestavljena iz revežov, delavcev 
in kmetov, .se je posvetil gosipodarsko^socialn'im 
probi omom. Z živahno propagando med polje- 
delci jih je skušal w.gajiti v modernejše obde- 
lovalce zemlje. Bili je nawdiusen zagovornik me- 
tode »Solari«, fkatere glavna lastnost je (kroženje 
gomoljastih pridelkov z žitom in uporaba umet- 
nih gnojil. O tom je napisal več iknjig, prve te 
vrste v Fuirlaniji: /7 metodo d'agricoltura Solari 
e la questione agraria nell'economia pubblica e 
rurale d'Italia (Udine 1897, sitr. 174; II. izd. Tu- 
rin 1898); La proprietà agraria nel Friuli Italiano 
ed i suoi bisogni economici e sociali (1898, str. 
81); druga izd. ima naslov La proprietà agraria 
ed i bisogni economici e sociali degli agricoltori 
nel Friuli italiano (1900, .str. 230); na koncu je 
dostavek o mlekarnah, delavskih strokovnih 
združenjih in o krščanski demokraciji; La Slavia 
< 1901, str. 28) je ponatis iz prejšnje knjige, po- 
svetil jo je »Prijatelju Ivanu Guljoniu na veseli 
dan mjogove prve sv. maše ta «tretji natis knji- 
žice o dragi nam .slovanski doimovini«. V opom- 
bi na 8. str. zavrača tiste, ki bi radi zatrli be- 
neško slovenščino. Conferenze sulle latterie so- 
ciali cooperative - Unione professionale del la- 

voro - Enciclica sulla Democrazia Cristiana 
(1901, str. 168, dve izdaji). Pospeševal je usta- 

navi janje kmečkih hranilnic in posojilnic (Casse 

rurali), zadružnih mildkarn, v Vidmu je ust. prvo 

Delavsko hranilnico im posojilnico (26. febr. 

1903). Veliko je pisal o furlanskem in boneško- 

slovonskom kmetijstvu, o tameökih in delavskih 

hramlracah in posojilnicah, o zavarovalništvu v 



BLASUTIG 90 

oba videmsika ikat. dnevnika (Il Cittadino Italia- 
no do 1900 in njegovega naslednika II Crociato 
do 1911). Druga slkrb so imu bili benešiki in fur- 
lanski izseljenci in v videmslkii škofiji je bil prvi, 
ki se je začeil zanje stvarno zanimati Bill je med 
ustanovitelji »Segretariato del Popolo« (1901), ki 
je pomagal iaseljencem in nudil pravno pomoč 
domačim revežem. Ustanovil je Rafaelovo druž- 
bo mod duhovniki za misijone med izseljenci 
(1902). Sam je obiskoval izseljence po Sloveniji, 
Avstriji in ara Bavarskem in povsod ustanavljali 
izseljenske urade. Posebno učinkovito središče 
je ustanovil v Mariboru in Lj. (Društvo za izse- 
ljence s strokovno šalo). V okviru Segretariata 
je iadal tri publikacije o izseljencih: Opera dei 
sacerdoti del Friuli per gli emigranti, Per gli 

emigrami, Provvedimenti per gli emigranti (1901- 
1904). Sodeloval je puli dnevniku II Crociato s 
olanlki o izseljen stvu, govoril po župnijah o iz- 
seljencih. Za te zaslluge ga je Accademia Popo- 
lare di Udine imenovala 7,a dopisnega člana. 

Tretje B.-ovo področje je bilo sooialnoJvzgojno. 
Za zapuščeno mladino je zgradil Ricreatorio fe- 
stivo maschile udinese (Moäki praznični oratorij, 
1902), v katerem se je zbiralo dio 400 de&kov iz 
vsega mesta. Ko so mu 1906 drugi prevzeli zavod, 
je odprl pri S. Osvaldo nov rekreatorij (1906- 
1908) in mu prižidal še cerkev sv. Ozvaida (1911). 
Podobno je odprl Ricreatorio festivo femminile 
'idinese Maria Immacolata (1900) in mu priklju- 
čil (1905) strokovne šole. Vsako leto je izdajal 
posebno brošuro (izvestje) s poročili o položaju 
zavoda. Po njegovi smrti so šdle prevzele sestre 
dorotejke iz Benotlk, M še vedno vodijo zavod 
pod naslovom Scuola Parificata Femminile »Bian- 
chini« Media ed Istituto Tecnico. Tej šoli je B. 
v oporoki zapustil vse premoženje. Ko mu je 
nadškof Rossi oflct. 1910 odvzel deMišTki oratorij, 
je B. protestiral in obnovil deški rekreatorij 
(1910-1911), ker pa ni mogel dobiti nobenega du- 
hovnika, ga je opustil. Med prvo svetovno vojno 
je pomagal siromakom in beguncem, po vojni 
je nameraval ustanoviti zavod aa vojne sirote, 
a ni našel sirodstev. Zadnja leta je preživel v 
revščini in bolehnosti, izčrpavalo ga je preveliko 
dello. Pogreb je bil veličasten, med drugimi imu 
je govoril ituidi imisgr. Trinlko. 

Prìm.: Spominski članek ob smrti C. F., La 
Patria dol Friuli, 23. mar 1921; Glauco (Paolino 
Untoviic): Un parroco di Udine, Udine 1928; Ma- 
tajiur 1952, 45, 3 s si; Evgun Blank in, TKol 1957, 
55-65 s si.; Blpidio Ellero, L'azione sociale e pe- 
dagogica  di  don  Eugenio  Bianchini,  doktorska 

disertacija na papeski Iatoramski univerzi, 1973- 
1974, str. 353, kjer je izčrpno prika/.ano B.-ovo 
življenje in delo z bogato literaturo (en izvod 
je v videimiski somoniški knjižnici). 

Jem. 

BLASUTIG (BLA2UTIC, BLASUTIC) Marko, mi- 
sijonar, vzgoj., r. 19. apr. 1914 v Gornjem Barna- 
&u v Slov. Benečiji kmetu Evgenu in Mariji Car- 
liig (Kanlič). Živi kot ravnatelj zavoda Dow Roong 
College v mestu Phuket v Tailandiji. Vstopil 
je v rod stigmatincev v Veroni, študiral v Ve 
roni in Vidmu ter bil posv. 1938. Odšel je v kat. 
misijone na Kitajskem (1938-1949). Izgnan iz Ki- 
tajske se je vrmil v Italijo, bil nekaj časa pri 
stigmatincih v Huminu (Gemona) ter 1952 odpo- 
toval v južno Tailandiijo. — Zelo podjeten je 
njegov brat BLASUTIG Klr, vzgojitelj din skla- 
datelj, r. 29. nov. 1917 v Gornjem Barnasu. Zdaj 
vodi kot ravnatelj dobrodelni zavod (hospic) gro- 
fice Corine v Gainazzo pri Modeni. 1928 je vstopil 
v red serviitov (Servi di Maria) in bil 29. jun. 
1940 posv. v Viconzi (Monte Berico). Nato je štu- 
diral cerkv. pravo na Lateranu v Rimu (1940- 
1943) in hkrati obiskoval učme tečaje iz orgel, 
gregorijansikega petja in nabožne kompozicije 
na Pont. Istituto di Musica Sacra (1941-1947). 
Sprva je bil organist in pevovodja v cerkvi S. 
Marcello in Corso v Rimu, nato isto v svetišču 
Monte Berioo, v Benetkah in v Grossotu. Zatem 
se je pridružil družinski skupnosti »Nomadel- 
fia« duhovnika Zona Saltinija (1950-1967). Zdaj 
vodi skupino 10 prostovoljcev, ki so se obvezali 
za skupno življenje, da bi skrbeli za mladostnike 
v gmotni in moralni stiski, za bolne in ostarele. 
Izdal je tri zbirtke nabožnih Skladb: Septem lau- 
des Mariâtes (1954), Dieci canti natalizi (1955) in 
Canti della Passione e della Risurrezione (1956. 
Ediz. musicale »Orieras«, Grosseto). 

Print.: Ž. arhiv Gorenji Barmas; TKol 1961, 42; 
A. Cracina, Missionari nostri, Gorizia 1966, 11; 
osebno dopisovanje in podatki .sestrične Pavline 
Blastitig iz Gornjega Barnasa. 

R. K. 

BLAZNIK Jože, zdravnik, r. 23. mar. 1932 na 
Pivki (St. Puter na Krasu). Oče Josip, mati Fran 
čiaka čosnik. Osn. š. it.; gimn. 1. in 2. razr, 
1942-1944 (malo semenišče, Koper), 3. in 4. razr. 
(malo semenišče, Gor.), 5.-8. razr. gimm. v Po 
stojni. Medioina na lj. medic, fakull. (1951-1958) 
Zdravnik splošne prakse v Sežani (do 1965), od 
1965 na otroškem odd. koprske bolnišnice. Leta 
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1970 opravil spcciailistični izpit iz pediatrije. Sku- 
paj z Z. Sfcropnikovo in B. Šalamunom objavili 
Naš prvi primer granulomatozne bolezni pri 

otroku (kongenitalna disjagocitoza) {ZdravV 
1970, 261-4). Bili član in kronist APZ »Vinko Vo- 
dopivec«, hrani rokopisno kroniko zbora do le- 
ta 1959. 

Prim : Osobni podatki; Splošna bolnica Koper 
20 let, Koper 1973, 48, 93. 

Brj. 

BLAŽEK Vekoslav - PodnanoSkl (v rojstni knjigi 
Alojzij), ljudski pevec in narodopisec, r. 12. apr. 
1889 v Hrušovju pri Postojni, u. 24. dec. 1957 
tam. Oče Mihael je bil reven -kmet, mati Jožefa 
Zeinko. Meščansko šolo je dovršil v Postojni, 
nato je bil delavec, vojak v prvi svet. vojni, 
potem kmot in umen čebelar. Nad 50 let je bdi 
član domačega gasilskega društva in je sestavil 
o njem obširno kroniko. Vse življenje je zlagal 
pesmi, preproste, v ljudskem duhu, toda pod 
močnim Gregorčičevim vplivom (mukaj jih je izšlo 
v JKol 1959, 189-191), ena, Domovinska ljubezen, 
je LzSila 1912 v V. Zadnja iota je zbiral in zapi- 
soval domače običaje, vraže jn drugo fljudsko 
blago. Nekaj njegovih zapislkov je objavil Slo- 
vanski Jadran, večina pa je ostafla v rokopisu, 
tudi obširna kronika iz NOB. 

Prim.: 2. arh. v Hranovicah; Andrej Pagorn 
Ogarcv: Blaždk Podmanoški, rodoljub in ljutMci 
pesnik, JKol 1959, 189-191 s si 

Jem. 

BLAžIč Franc, narodni buditelj in publicist, r. 
5. okt. 1829 v Orohku pri Postojni kmetu Matiji 
in Katarini, u. v Dolenji vasi pod Učko 27. jul. 
1899. Bogoslovje je študiral v Gor. in bil 20. avg. 
1854 ord. kot duhovnik trž.-kopr. škofije. Službo- 
val je v hrvatskem dolu Istre: kaplan in učitelj 
v Kastavu pri Roki (1854-56), v Novemgradu (1856- 
58), Lindaru (1858-63), spet v Kastavu (1863-66), v 
Tinjanu (1866-68) nato kot župni upr. v Krbunah 
(1868-69) in Dolenji vasi (1869), kjer pa je brž 
posta! župnik (1870-99). Kot bogoslovec je bil 
mod najbolj vnetimi učenci narodnega buditelja 
Stefana Kooiančiča. Ob stoletnici ustanovitve gor. 
nadškofije 1851 je še kot bogoslovec spisal delce 
Kratka povestnica Goriške nadškofije, k\ ji je 
prof. Kociančič spesai uvod. Knjižica je izšla 1853 
pn Mohorjevi družbi v Celovcu. Naslednje loto 
je izdal v Lj. Zrkato lepih zgledov iz cerkvene 
Zgodovine. Po letu 1848 so se slov. bogoslovci v 

Gor. tako narodno osvestili, da je B. zapisal v 
Kratki povostnioi: »V prsih toliko miladenčov 
talko pekoči plam ljubezni do domovine in ma- 
terinega naročja šviga gori.« Zato je B. na vseh 
službenih mestih pospeševal šolstvo: bil je hkrati 
du-šn- pastir in učitelj v župnijski ali osn. š. 
Budno je spremljali razvoj narodne rasti med 
Slovenci. S sobratom Jurijem Janom, dekanom 
v Dolini, in Franjom Ravnikom, kornim vikar- 
jem stolne cerkve v Kopru, je nastopil na ta- 
boru v Kubediu (7. avg. 1870) in zahteval uvedbo 
silov. in hrv. jezika v šole in urade. 

Prim.: SkATrst, arhivalije; SomatTrst 1875, 47: 
N 1861, 395; KL Sje I, 256; J. Kramar, Prvi tabor 
v Istri, Koper 1970, 57; JKol 1975, 215. 

R. K. 

BLAZINA (BLASINA) Marija, šolnik, r. 17. febr. 
1899 v Kozini na Krasu, u. 17. apr. 1971 v Trstu. 
Oče Peter, železničar, mati Katarina Crivicich. 
Dovršila je klas. girmn. v Lj. (1919), se vpisala na 
slavistični oddelok fii. fak. v Lj., maturirala na 
učiteljišču v Tolminu (sept. 1923), napravila prof. 
izpit »z nemščine v Rimu (1931) in doktorirala 
na U v Padovi (1. dec. 1943 - lottere). Poučevala 
je na Kmetijski strok. š. v Gradišču ob Soči 
(1931-32), na Trg. strok. š. G. Corsi v Trstu (1932- 
35), v nižjem tečaju Trg. strok. š. v Legnano v 
Lombardiji (1935-44), na Trg. strok, zavodu Leo- 
nardo da Vinci v Trstu (194445), na sred. š. Ivan 
Cankar v Trstu (1945-51), na liceju Fr. Prešeren 
(1951-52), na sred. š. I. Cankar (1952-69), ko je 
stopila v pokoj. Od 1954 je bila ravnateljica. S 
sodelavci (V. Glavič, M. Jevnikar in A. Kacin) je 
sestavila Slovensko čitanko za L, 2. in 3. razr. 
nižjih srednjih in strokovnih šol (Trst 1948, 1949), 
sama je napisaila Italijansko slovnico in vodnico 

za prvi razred srednje šole, strokovnih šol in te- 
čajev (Trst 1952). Živela je za šolo, delovala pa 
je tudi v dobrodelnih društvih. 

Prim.: Anton Kacin: Prof. Mari Biažinovi v 
spomin, PDk 1971, 92, s Si.; Prof. Marija Bjasina, 
KatG, 1971, 17; (Robert Potaros): Dr. Marija 
Blazina, I/vest je sred. šol., Trst 1971, 62 in 1972, 
67: Prof. Mara Bilažinova, obakrat s sil. 

Jem. 

BLAŽKO Mihael, zidarski mojster, r. 11. sept. 1810 
v Lok aveu pri Ajdovščini in prav tam u. 22. jun. 
1897. Poročil se je z Jožcfo Stibil 8. febr. 1831. 
Njun sin Franc, r. 2. jul. 1844, poročen 23. nov. 
1868 z Marijo Poniž, je umrl 28. febr. 1906. Fran- 
cetov sin Alfonz, r. 3. okt. 1869 je postal duhov- 
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nik 'in umri ikat župnik v Kozani (21. 11. 1938). 
Mihael B. je slovel po vsem Vipavskem kot zmo- 
žen zidarski podjetnik. Skupno s sinom Francem 
sta zidala nove cerkve v Branici, Budanjah, 
Stjaku im Vrhpolyu, zvonike v Ve). Zabijah in 
pni Štomažih. Po načrtih vipavskega dekana 
Grabrijana sta podaljšala Marijino cerkev v Lo- 
gu na Vipavskem za arglarski kor ter izdelala 
novo pročelje, nad katerim se dviga 56 m visok 
zvonik (1867-1874). Povsem je prezidal cerkev v 
Omičah. B. je zgradil še več drugih stavb: šolo 
na Dolu, tovarno v Ajdovščini, pivovarno v Pa- 
lali, obokane Moti v Palah In na Planini, več 
mostov in nekatere hiše v Ajdovščini. 

Prim.: 2. .arh. v Ldkarvcu in ćrničah; ZD 1882, 
205; KatG  1965, 7. 1. 

Mk. 

BOBEK Viktor Anton, pok, r. 3. nov. 1909 v Tr- 
novom pri Ilirski Bistrici. Oče Anton, mati Iva- 
na Mihclčič. B. je bil pripadnik tajne organiza- 
cije T1GR, .katere osrodnje vodstvo (Cok, Ru- 
dolf, Rejec, Bradamante) je bilo v Beogradu, 
vodstvo za Primorsko (Zelen, Kravanja, Majnik) 
pa v Lj. B. je bil aretiran 18. marca 1940 na do- 
mu v Trnovem pri Ilirski Bistrici. Bil je med 60 
zaprtimi obtoženci drugega tržaškega procesa, 
ki je bil od 2. do 14. dec. 1941. Zaradi delovanja 
za odcepitev Primorske od Italije je bil obsojen 
na smrt in skupaj s Simonom Kosom, Ivanom 
Ivančičcm, Ivanom Vadnalom in Pinkom Toma- 
žičem dne 15. dec. 1941 ustreljen na vojaškem 

strelišču na Opčinah. 

P rim.: Pioc. 1941, 3.-16. dee.; II Popolo di Trie- 
ste 1941, •.•6. dec.; Čermolj, Proces 1941, pass., 
in alasti 51-72; Cutimalj, Mod prvim, pass, in 
zlasti 142-170; Miilanovič II, 577. 

S. T. 

BOBIC Leopold, javni delavec, r. 2. maja 1884 
na Peči pri Gor., u. 22. akt. 1959 v Gor., pokopan 
na Peči. Oče Anton je bil delavoc-tkmet, mali 
Ivanka Pavlotič. Obiskoval je osn. š. v Mirnu, 
gimn. v Gor., pravo v Gradcu (promovira! 11. 
marca 1911). Bil je odvetniški pripravnik v pi- 
sarni dr. Henrika Turne. Po prvi svetovni vojni 
je delal v laj niât vu avtonomne goriške uprave, 
od koder pa so ga Italijani odstranili. Kasneje 
so ga večkrat aretirali in končno kanfinirali, 
ko je 1941 Italija napadla Jugoslavijo. Kasneje 
sodeloval z OF. Po vojni je dedoval na uveljav- 
ljanju slovenstva na ozemlju, ki je ostalo pod 

Italijo. Pisal je spomine na čas javnega delova- 
nja. V zadnjem času življenja je bil slep. Kot 
akademik se je B. udejstvoval v Akademskem 
ferial nem društvu Adiri ja, ki je največ delovalo 
s tem, da je ustanavljalo slovenske knjižnice po 
deželi, njeni člani pa so hodili predavat. Ko so 
ustanovili konec lota 1907 v Sovodnjah knjižnico, 
je B. predaval o samoizobrazbi, podobno je pre- 
daval o pomonu knjižnic in čitanja 1908 v Mir- 
niku v Zahodnih Brdih pri otvoritvi knjižnice. 
Ko je moral prisilno zapustiti službo, se je za- 
tekel h kmetiji, da je preživljal družino. Ukvar- 
jal se je s čebelarstvom, si ustanovil lastno če- 
belarsko podjetje »Melita«, bil tajnik »Slovenske 
čebelarske zadruge« v Gorici in pisal o čebelar- 
stvu v Gospodarski list. Politično je bdi levičar- 
sko in naoionalno usmerjen, razhajal se je s po- 
litičnimi nazori dr. Turne, sodeloval z Jožetom 
Srebrni čom. 

Prim: Gabrščok II, 248, 271, 360; Umrl je dr. 
Leopold Babic, PDk 1959, 252 (23. okt), 4, s si.; 
Garišlki .zbornik II, 1968, 107-8 (Branko Marušič); 
podatki sina dr. Radivoja Bobiča, Lj.; GorS 
1922, 1,1. Ur 

BOGATEČ Llvlj, igralec, r. 14. avg. 1936 v Svetem 
Križu pni Trstu. Oče Stanko, ribič, mati Marija 
2erjal. Kot član Stalnega SG v Trstu je prvič 
nastopil v Goodrich-Hackettovcm Dnevniku Ane 
Frank (igral Petra), naslednje leto je bil v Ham- 
letu Laert. Nato od sez. 1961/62 bil stalno anga- 
žiran. To svojo gledališko dejavnost je prekinil 
do 1968, ko je ponovno stopil v igralske vrste. 
V Treh sestrah Cehova je igral Tuzenbacha, v 
Smoletovi Antigoni paža, v Plautovem Amfitruu 
Merkurja. Za to zadnjo vlogo je prejel Prvomaj- 
sko pohvalo (1969). Poleg tega nastopa tudi v 
TV igrah in nadaljevankah. V Svavovi Potegav- 
ščini igral Rica, v Ottolenghijcvem Na sodišču 
slugo, v dramaizirani zgodbi iz Dokamerona O 
vrvici in ljubosumnem možu je igral Ruberia itd. 

Prim.: SGL I, 63-4; Jože Koren, Pohvaljeni 
Mot kur. Priznanje Društva diramisiki.h umetnikov 
Slovenije L. B., PDk 1969, 115, 3 + 5, s si.; Neva 
Lukeš, Igralci in moda, Dan  1975, 5, 20, s si. 

Brj. 

BOGATEČ Rudolf, duhovnik, r. 26. jun. 1925 v 
Sv. Križu pri Trstu; oče Jernej, železničar, mati 
Frančiška Siepančič. Ker je bil oče kot železni- 
čar premeščen v Ligurijo, je B. obiskoval osn. š. 
v kraju Špotamo (prav. Savona) in v Savoni. 
1944 je vojna vihra pobrala očeta in štiri sestre. 
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B. je študiral v malom semen, v Kopru, bogo- 
slovje pa v Gor. Posv. 4. jul. 1948 v Trstu. Služ- 
boval je 1949 v Bertukih pni Kopru (cona H), a 
le on mesec, ker ga je oblast odslovila. Nato je 
bil kaplan v Rojanu, na Plavjah (1949-50), potem 
na Prošeku za dušno pastiirslvo na Kontovolu, od 
1952 župni upravitelj in od 1956 župnik na Kon- 
tovelu. Vodno je bil tudi katohot na slov. m i tal. 
osn. š., po potrebi tudi na slov. srednji š. Za 
koledar GMD je napisal âlanok Slovenski ribiči 
(1956). župno cerkev je predelal po novih li- 
turgičnih navodilih, oskrbel nov zvon in krstil- 
nico. Od 1973 je predsednik upravnega odbora 

zavoda Marijanišče na Opčinah. 
Škeml 

BOHINEC Valter, geograf, speleolog, bibliotekar, 
strokovni pisatelj, r. 12. avg. 1898 v Voloskom 
pri Opatiji. Srednjo š. v Lj., univerzo v različ- 
nih krajih (Dunaj, Zagreb, Neapelj, Heidelberg). 
Promoviral je z disertacijo Vertikalno premika- 

nje prebivalstva v južnem pritočju Drave od 
Toblaškega polja do Dravograda v letih 1880- 
1910 (1924). Poleg rednega poučevanja na lj. sred. 
š. je bil asistent na komaj ustanovljenem Geo- 
grafskem inštitutu ljU (1922-26) in privatni do- 
cent (1936-1942). V knjižničarsko široko je prišel 
1938 v NUK in tu ostal do 1965, ko je bil upo- 
kojen kot višji znanstveni sodelavec. Še nekaj 
lat je biil tu honorarno zaposlen, dokler ni kot 
honorarec postal sodelavec Inštituta za geogra- 
fijo SAZU. Iz šolske prakse in potrebe je na- 
stajalo B.-čevo delo, iki se kaže v njegovih šol- 
skih učbenikih za geografijo in deloma v karto- 
grafiji. Skupaj s sodelavci je pripravil Zemljepis 
za srednje in njim sorodne Sole. II. del: Izvan- 
evropske zemljine, Lj. 1930; Zemljepis za II. raz- 
red sred. in njim sorodnih šol, Lj. 1932; Zemlje- 
pis za III. razr. srednjih in njim sorodnih šol. 
2. pred. izd., Lj. 1936; Zemljepis za IV. razr. 
srednjih šol; Zemljepis zemljin za II. in III. 
razr. srednjih šol. Lj. 1947; Obči zemljepis za 
višje razrede sred. š. I. (Lj. 1946, 19512 (hrvaški 
prevod: Opća geografija za više razr. srednjih 
škola I., Zgb 1951); 19522. Kot kartograf je sam 
ali v sodolovanju z drugimi pripr. nad 30 zem- 
ljevidov in atlantov (med drugimi: Politični, sten- 
ski zemljevid Evrope, Lj. 1929; Kocenov geograf- 
ski atlas (slov. in hrv. izd. 1937, 1934); posame- 
zne komtinenile; Federativna ljudska republika 
Jugoslavija, Lj. 1948 (ročni zemljevid, kii je iz- 
šel v več kot 10 nakladah); nakaj izdaj je izšlo 

tudi v stenskem formatu; Školski atlas im Šol- 
ski atlas (več izdaj, tudi pod naslovom Veliki 
šolski aülas); FLRJ Jugoslavija. Avto karta. Lj. 
1966; Slovenija m sosednje pokrajine. Lj. 1954; 
Julijske Alpe, Lj. 1952; Kamniške Alpe in so- 
seščina, L j. 1954 in »mnogo drugih ročnih, sten- 
skih in turističnih zvd. Od leta 1954 do 1962 je 
biil predsednik Društva za raziskovanje jam Sjc, 
ista lota tudi predsednik Speleološke zveze Jsle. 
Leta 1965 je bil generalni sekretar Organizacij- 
skega komiteja IV. mednar. speleološkoga kon- 
gresa v Lj. Od 1968 je prvi častim prédis. Društva 
za raziskovanje jam Sje. Urejal ali sour, je po- 
samezne zvezke Poročil (Acta carsologica), Noše 
jame, 150 let Postojnske jame ter Actos du IV.e 
Congrès International de Spéléologie en Yu- 
goslavie, t. III, Lj. 1968. Na organizacijskem pod- 
ročju svojih strok je bil ölain 5-čianskega Geo- 
grafskoga kiluba, ki je pod njegovih vodstvom 
na 1. seji 1923 pobudil geografsko glasilo Geo- 
grafski vostnik (1925), ki mu je bil prvi izda- 
jatelj in odg. ur. Veliko je storil tudi za popu- 
larizacijo geografske in speleološke vede s pre- 
davanji širom Sje. B. je bil mod prvimi Sloven- 
ci, ki so opravili drž. izpit za bibliotekarja. Kot 
znanstvenik mednarodnega formata je strokovno 
uredil in dvignil kartografski oddelek NUK na 
višino podobnih zbirk v svetu. Poleg zemljevi- 
dov in atlantov pa je zbral in klasificiral izredno 
veliko število grafik, krajevnih, osebnih in 
umetniških razglednic. Izdal je Navodila za ka- 
talogizacijo zemljevidov in atlantov (1953) ter 
Katalogizacija kartografskega gradiva (1966) po- 
log skript, ki so izšla kot povzetek predavanj 
za bibliotekarje Zgodovina knjig, knjižnic in ti- 
ska (več izdaj: 1947, 1950, 1957). Obsežna je tudi 
bera njegove publicistike, ki se je pretežno 
ukvarjala s problemi v zvezi z geografijo in 
knjigo, talko: Zemljepisni obris Julijske krajine, 
1930; Geografija sodobne Evrope, Lj. 1934; Kje 
smo in kako smo (v: Spominski zbornik Sje, 
Lj. 1939); Sredozemlje in njegovo podnebje, 
1939. Pisal je v M, KolMD, Proteus. V posebni 
knjigi je izšlo delo: Nil in dežela Egipčanov, I. 
Lj. 1944. Ukvarja se tudi z cfcslibristiko in fi- 
latelijo, österreichische geographische Gesell- 
schaft je B.-a imenovalo za dopisnega člana 
(1968). Isto loto ga je Geografsko društvo Sjc 
imenovalo za  svojega  častnega člana. 

Prim.: Jaro Dolar, Dr. V. B., Knjižnica 1968, 
82-3; Ivan Gams, Prof. dr. V. B. - sedemdeseit- 
lotiniik, GV 1968, 173-7 s si. in bibi; Dalo 1968, št. 
218;  Naše jame 1968,  101-2. Brj 
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BOIANI Benvenuta, blažena, redovnica, ki naj 
bi po izročilu proti koncu 13. stol. izvezla veze- 
nino večjih razmerij (4,76x1,55 m) i. belim su- 
kancem na belo platno in ki predstavlja sveto- 
pisemske prizore (križanje, apostole, svetnike, 
oznanjenje), obkrožene z nekakimi medaljoni, ki 
v 40 prizorih nižajo življenje sv. Uršule in to- 
vanišic. Strokovnjaki menijo, da gre po vsej ver- 
jetnosti le za samostanski izdelek. Veilurn hrani 
muzej v Čedadu. Blaženo B. B. so upodobili: 
Pietro Damimi (1592-1631) v delu Blažena B. B. 
in sv. Dominik, o. pi.; grafika iz 18. stol. (blaže- 
na kleöi prod Križanim) prim. Gino Fogolari, 
Gividale del Friuli, Bergamo 1906, 102. Reproduk- 
cija prta, pravtam, str. 104 (detajl). B. B. bi 
utegnila pripadati nekdaj slovenskemu rodu iz 
Beneške Slovenije, ki je kasneje utonil v itali- 
janski sredini. 

Prim.: G. Fogolari, cit. dalo; Friuli i-Von ozi a 
Giulia, Milano 1963, 237. Brj. 

BOIANI Venceslav, humanist in pesnik, r. v Če- 
dadu (?) ok. 1490, u. 1560, iz nekdaj plemiške 
rodbine, ki je bila tudi vazal oglejskih patriar- 
hov (eden B.-evega rodu je bil Konrad IH. Boia- 
rdi, župan v Miljah v začetku 15. stol.). V času 
B.-ja je bila družina že meščanska. B. je študiral 
v Padovi, verjetno pravo, kasneje se je ukvarjal 
z umetnostjo in arhitekturo (izdelal je gradbeni 
načrt za cerkev v Rožacu IRosazzol v Furlaniji). 
Bil je v stikih s humanistom Francosoom Ber- 
nijem. Pisal pesmi, ki so deloma ohranjene (v 
lat. in it.). Ohranjenih je tudi 6 pisem Bernija 
B.-ju. Raziskovalec B.-tjcvega dola Riccardo della 
Torre pravi o B.-jevih pesmih, da »razkrivajo 
neobičajno pesniško nadarjenost«. Sklepati bi se 
dalo, da gre v primeru B.-ja za človeka nekdaj 
slovenskega pokolenja, ki je v stoletjih narod- 
nostno utonilo v italiijanstvu, a je še v času na- 
šega B.-ja v sobi čutilo vsaj rahlo navezanost 
ali pripadnost slovanskemu rodu. Zanimive so 
nekatere pesmi, posvećene dvema Panonccrna 
(Ad Maghium Pannonom). Nekaj ohranjenih pe- 
smi ima čodajsikii arhiv. 

Prim.: G. Ballistreri, B. V., DBI 11, 209-210; 
Srečko Vilhar, Voncosiav Baiani (!) in Henrik 
Mislej, J Kol  1972, 237-240. Brj. 

BOIS DE CHESNE Albert, botanik, gornik, r. 8. 
jul. 1871 v Trstu, u. juil. 1953, iz stare francoske 
hugonotske družine, ki je pobegnila iz Francije 
in se naselila v Svici (Zoneva). Nagnjenje k pri- 
rodoslovnim vodam ista v njem pospeševala že 

za časa gimnazijskih študij prof. E. Pospichal 
in Kari Schrotler. Prvi ga je vodil po Krasu dn 
Istri. Od leta 1905-25 je upravljal veliko gozdno 
posestvo v Slavoniji in ga vzglodno vodil, «aim 
pa medtem botani/iral in se veliko zadrževal v 
Vzhodnih in Zahodnih Alpah. Tako je zašel tudi 
v Trento Ln že leta 1887 mislil na ustanovitev 
botaničnega vrta v Trenti, vendar je za uresni- 
čitev te zamisli moral čakati vse do leta 1925, ko 
je prodal posestvo v Slavoniji. Bil je velik pri- 
jatelj Juliusa Kugyja, s katerim sta obiskovala 
naše Julijce (prim. Kugyjove knjige Arbeit, Mu- 
sik..., Aus dem Leben...). Ko je zaživela njegova 
»Juliana« v Trenti, je dal napraviti 46 akvarelov 
in večje število črnobelih, ročno koloriranih dia- 
pozitivov vseh cvetic, ki rastejo v parku, in to 
zbirko podaril trž. Civico museo di storia natu- 
rale di Trieste (istočasno je podaril prav tako 
68 akvarelov kraške flore), katerih avtor je Ma- 
rio Sivini. Lota 1930 je izdal v Trstu brošuro: 
Delectus seminum anno MCMXXX colloctorum 
quae »Juliana« hortus botanious Trentanus in 
Alpibus Julicis pro mutua commontatione offert 
(10 str.; vsebuje abecedni seznam latinskih po- 
imenovanj rastlin, ca 243). O Juliani je tudi na- 
pisal članek v IV. zv. Angewandte Pflanzenso- 
ziologie. Veröffentlichungen dos Instituts für an- 

gewandte Pflanzonsoziologie dos Landes Kärn- 
ten, str. 9-16 s 4 s!. (1951). V Trenti so mu 1961 
odkrili spominsko ploščo. Trentarska muzejska 
zbirka hrani nekaj njegovih osebnih predmetov 
in  fotogr. gradivo. 

Prim.: Planinski vcisitnuk LI/1951, 293; GocdV 
1951, 10, 248-9; GozdV 1952, 3, 95-6; R. Derossi, Dai 
"Quaderni" di A. B. de C, PO 1973, 201-19; Erwin 
F.ichinger, A. B. de C; vodič "Alpinetum Juliana". 

Brj. 

BOJC Franja par. Bidovec, zdravnica, r. 26. nov. 
1913 v Nemški vasi pri Ribnici na Dolenjskem; 
prom. na medicinski fakulteti v Zgbu 1939; opra- 
vila specialistični izpit iz ginokologiije in porod- 
ništva 1954 v Bgdu. Sedaj upokojena. Je častni 
član Slov. zdravniškega društva. Znana zaradi 
svojega delovanja v partizanski bolnišnici, ki 
no&i po njej ime. V partizane je odšla po kapi- 
tulaciji Italije. V bolnico Franjo je prišla 6. jan. 
1944 in je v njej ostala, s kratkim presledkom, 
do konca vojne. Partizansko bolnico, ki je ka- 
sneje dobila ime Franja, so ustanovili v nov. 
1943 v strmi dolini blizu Cerkna. Ob koncu voj- 
ne je obsegala vrsto barak in varnostnih bun- 
kerjev, elektrarno, priprave za rtg slikanje itd. 



95 BOLCIC 

Marca 1945 je bilo v njej  107 ranjencev  in bol- 
nikov ter 3 matere z dojenčki. 

Print.. Bolnica Fi arnia, I960, 28-72 s NI.; Aleksan- 
der Gaila-Potor, Partizanski zdravnik, Li. 1972; 
Aleksander Gala-Peter, Jenna Lah-Pavja: Bolnica 
Pavla, Nova Gorica 1967; Blažič Vilktor, Partizan- 
ska bolnišnica Franja, Pionirski list 1959, 22. IV.; 
Furlan Dušan, Partizanske bolnišnice na Prirnor., 
JKal 1955, 133-35; Bojc-Bidavec F., Iz partizanske 
bolnice Franje, Turizem in gostinstvo, 1948, 267- 
68, s si.; Ivo Va'ig'1, Doktorica Franja, Komunist 
1970, 6. III., 10. Spac. 

BOLCIC Milan, časnikar, r. 26. marca 1909 v Bo- 
ljuncu pri Trstu, oče Mihael, kmet, mala Josipi- 
na Zorjal. Osn. š. je dovršil v Boljuncu, meščan- 
sko na Ciril-Metodovi š, v Trstu (1923), istotam 
dveletno trgovsko š. (1925), maturiral je na Tr- 
gov, tehn. zavodu Leonardo da Vinci v Trstu 
(1940), vpisal se je na ekonomsko fakulteto trž. 
U (1945), a študija ni dokončal. Od 1927 do 1930 
je bil uradnik v pisarni dr. Vilfana in dr. Fur- 
lana, od maja 1945 do doc. 1970 je bil časnikar in 
urednik pri PDk, od 1971 živi v pokoju v Trstu. 
Mod oboma vojnama je B. doloval v dijaških in 
mladinskih društvdh, bil tajnik dijaškega krožka 
N. Tommaseo in odb. Udruženja slovanskih sred- 
nješolcev v Italiji. Po razpustu društev (1927) je 

sodeloval v ilegalni skupini štompiharjov, orga- 
niziral in pisal ilegalne lističe in brošure ter 
1928 organ, in vodil v zasebni š. Galileo Galilei 
v Trstu tečaj slovenščine za skupino štompihar- 

iev. L. 1940 je bil aretiran in obsojen na drugem 
trž. procesu pred posebnim sodiščem na 15 let 
ječe. Izpuščen je bil fobr. 1944 in se vključil v 
OF. Po vojni je v glavnem delal pri PDk, za to 
delo je dobil 1970 Tomšičevo nagrado skupaj s 
štirimi uredniki. Od 1960 do 1970 je bil tajnik Na- 
rodne in stud. knjižnice, sedaj je v nadzornem 
odboru, član komisije za kulturo pri SKGZ 
(1964-68), komisije za tisk (1969-70), član glavne- 
ga odbora SKGZ (1968-74). BiJ je nad dvajset let 
član upravnoga odbora ZTT. Od 1957 do 1959 je 
bil odg. ur. mladinske revije Jadro, od 1971 je 
odg. uir. revije Dan. V lotih po prvi vojni je pi- 
sal dopise v E in N, prozo v BZPZ. Od 1945 je v 
PDk urajal zunanjetpolit, stran in objavljal član- 
ke različne vsobine. Pripravil in uredil je brošuri 
Stoletnica čitalnice v Boljuncu (1970) in Prebe- 
neg svojim padlim (1972). Članki so v revijah 
in publikacijah: PV (1954, št. 9, 1974, št. 9), Knjiž- 
nica (1966, št. 14), Prosvetni zbornik (1970), Dan 
(1971, št. 4, 1973, št. 12), JKol (1952, 1960-69, 1974). 

Prim.; âtempihar C. C. (= Danilo Bencina), Tov. 

M. B. potdosotlotnik, PDk 1959, 73, 2 s si.; M. B. 
šesldoseililutnik, PDk 1969, 70, 2 s si.; Miikm Bolčič, 
O štonupihai-sikii literaturi, JKol 1952, 118-120; Mil- 
ko Sik rap. Uporna mladina, Trst 1971; vprašalna 
pola. Jom. 

BOLCINA Ivo, prosvetni delavec, r. 22. nov. 1932 
v Podgori tovarniškemu delavcu Karlu in Marjeti 
Poiane, živa v Gor. Osn. š. v Podgori, sr. nižja in 
učitelj, v Gor. Maturiral 1954. Gojenec trž. Glas- 
bene matice (1954-57). Službe: učitelj petja na 
slov. nižji sred. š. v Gor (1955-69) in učitelj na 
osn. š. v Standrežu (od 1970 dalje). V javnem 
življenju je sodeloval na prosv. polju Itajnik 
ZSKP (1959-62), prods. Slov. kat. PD »Mirko Fi- 
lej« (1962-64), tajnik Solsk. odbora (1959-61)1 in 
se zlasti uveljavil kot pevovodja zbora Lojze 
Bratuž v Gor. in zbora Soški fantje v Podgori. 
Pri ZCPZ mu je povorjona skrb za mladinske 
zbore na Goriškem; v Gor. je ust. (1970) in vodi 
mladinski zbor Kokoc. Zložil je nokaj skladb za 
mešane (Velikonočna, Svetanočna), mladinske 
(Trije srajčniki, Kokčeivo kolo, spevoigra Siničja 
tožba) in moške zbore (Dornorodne I. in II.) in 
več priredb. 

Prim.: KolGMD 1960, 145; vpraš. pola. 
Mk. 

BOLE Alojzij, učitelj, r. v Trstu (v Rojanu) 25. 
junija 1898, u. v Trstu 6. doc. 1967. Oče Alojzij, 
zasebnik, mati Marija Piščanc. Učiteljišče dovršil 
v Tolminu 1921 in nastopil prvo službo v Dutov- 
Ijah, kjer je bil dve lotti, nato pa do 1932 v Pli- 
skovlci. V času premeščanj slov. učiteljstva je 
bil poslan v bližino Travisa, kjer je ostal do 
konca vojne, ko se je vrnil v Trst. Takoj ob ob- 
novitvi slov. šolstva je postal didaktični ravna- 
telj slov. osn. š. rojanskega okrožja, nato pa sve- 
tovalec istih pri Šolskem skrbništvu v Trstu. 
Med loti 1959-63 je bil nadzornik slov. osn. š. na 
Tržaškem, leta 1947 je izdal v založbi Prosvetne- 
ga oddelka ZVU Računico za 4. razred slovenskih 
osnovnih šol. Bil je med ustanovitelji Slovanske 
demotoratsike zveze v Trstu in Slovenskega do- 
brodelnega društva. Ob vstopu v poikoj ga je 
predsednik  republike odlikoval  z redom viteza. 

Sah 

BOLE Davorin (v krstni knjigi Martin), prevaja- 
lec m publicist, r. 9. nov. 1833 v Kočah pri Sla- 
vini (Postojna), u. 1902 v Rusiji. Oče Stefan je 
bil kmet, mati Marija Boštjančič. Maturiral je 
na lj. gimn. (1858), na Dunaju je študiral klasično 
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jezikoslovje in se dru/il z Erjavcem, Jenkom in 
Tuškom. Opustil je študij in začel v Lj. trgovino 
z /iitoni; pni toni so mu pomagali bogati sorod- 
niki. Pro'li koncu šestdesetih lot se je spet po- 

javil na Dunaju in /aup.no občeval s Stritarjem. 
Sprla sta se zaradi slov. dramatike, nakar je za- 
čel Bole »dopisovati z odgovornim urednikom 
Novic Iv. Murnikom; zveza z Bloivveisorn ga je 
končno privadila do nespodobnega pisanja zlasti 
proti Stritarju in Levsitiku« (Fr. Koblar). V spisu 
Črtice o Pavliha-Zvonovcih (N 5. akt. 1870, 321) 
je napadel Stritarja, Levstika in Sulkiljata. V dru- 
gem dopisu je ujedljivo odgovoril na Stritarjeve 
očitke, da je zlorabil zasebne razgovore in juh 
pot varil (N 19. akt. 1870, 341). Dve njegovi pismi 
je Stritar uporabili v Dostavku Prešernovih pi- 
sem iz Elizije (Dunaj 1872). Za Dramatično dru- 
štvo v Lj. je prevedel iz nemščine pot veseloiger, 
izmed katerih sta dve i/jšJii tiskani v ST: Mulec. 
Vesela igra v onom dejanji. 1870, str. 26; Uskok. 
Šaloigra v onem dejanji. 1870, str. 39. Konec 1870 
je odpotoval na Rusko in postal tam srednje- 
šolski profesor »in, sodeč po dopisih v Novicah, 
tudi vmet pristaš carizma in sovražnik revolu- 
cionarnih struj« (A. Slodnjak). Dopise v N je 
pošiljaj več let iz Kalugc. Kraj in čas smrti nista 
znana. 

Prim.: Župni urad Slavina: Krstna knjiga, VI; 
Viktor Smolej: SGL I, 65; KL Sje I, 254; France 
Koblar: Josip Stritar Zbrano delo, I, Lj. 1953, 
479-482, 484, 486-488, 493-494; Amt un Slodnjalk ZSS 
11, 342-343, 346-347, 355-357; Slodnjak, Slovstvo, 
197, 199. 

Jem. 

BOLE Franc, publicist, pedagog, r. 9. avg. 1932 
v Konitnici logarju Ivanu in Jožefi Smrdel, živi 
v Kopru. Obiskoval je 4. razr. gimn. v semen, 
na Raki, nadaljnje 4 razr. hrv. gimn. z maturo 
v semen, v Pazinu ter 6 let teol. na tool, fakult. 
v Lj. (ord. 29. jun. 1958). Služboval je kot župn. 
upr. v Postojni (1959-65), v Bertokih pri Kopru 
(1965-67) in bil avg. 1967 premeščen v Koper kot 
glavni in odgovorni urednik Ognjišča. Bil je tudi 
član Medškof, kateh, sveta (1962-73). Leta 1965 je 
skupno z Bojanom Ravbarjem, kapi. v Kopru, 
in Silvestrom Čukom, kapi. v Postojni, ustano- 
vil župn. list za Postojno in Koper Farno og- 
njišče in prevzeli mesito gilavn. urednika (prvih 
6 številk v ciikilostidini tehniki). Z jam. 1966 se je 
list i. naslovom Ognjišče tiskal pri CZP Primor- 
ski tisk v Kopra kot vseslovenski mladinski list, 
ki ga izdaja Ajp. administratora za SI. Primorje 

v Kopru. B. je polog službe glavnega ur. Ognjišča 
sprejel 1967 tudi službo odg. ur. m od tedaj vodi 
uredništvo in upravo lista ter ureja knjige in 
knjižne zbirke, ki jih izdaja Ognjišče. Do zdaj 
so izšle tri knjige in naslednje knjižne zbirke: 
Žepna knjižnica Ognjišča (1967-73): 11 knjig; Ma- 
la knjižnica Ognjišča (1966-73): 8 zvezkov; Znan- 
stvena knjižnica Ognjišča: 1 knjiga. Pri Ognjišču 
piše razne rubrike (pismo meseca, uvodnike, in- 
tervjuje, Naši preizkušanj bratje, Poznaš sveto 
pismo?); izdal je katehetske zbornike: Kateheta 
dozorevajočih (1963), Vzgojni postopki za mla- 
dostnike v puberteti (1965); zbornik Leto vere 
(1968), črtico Ko greš k verouku, me pokliči. 
Več člankov je izšlo v Mladiki, Družini. 

Prim :   Osebni  podatki;   Letopis   Ap.   adm.   za 
SI. Pnimorjo 1968. 

R. K. 

BOLE Marcelina, redovnica šolskih sester III. 
reda sv. Frančiška, r. 31. okt. 1886 v Šepuljah 
pri Tomaju v kmečki družini očetu Matiji in 
Luciji Žerjal, u. 2. dec. 1973 v Trstu. Osn. š. je 
obiskovala v Tomaju, v Mariboru postala učit. 
ročnih del; istotam postala redovnica 15. avg- 
1906 iin učit. roč. dal na vadnici žunskega učit. 
v materni hiši. V sept. 1912 je z drugimi sestra- 
mi odšla v Egipt, kjer je 8. sept. 1908 po zaslugi 
franč. p. Benigna Snoja bila ust. Franc Jožefova 
jubilejna šola. To osn. š. in vrtec so sestre vo- 
dile za otroke slov. izseljencev. 28. sept. 1914 sc 
je vrnila v Mrb. Tu je stregla v voj. bolnišnici 
v materni hiši. Lota 1917 je bila v isti službi v 
kraju Buttrio. Ko je Avstrija propadla, se je 
vrnila v Aleksandrijo. Tu je bila predstojnica v 
»Asilo San Francesco« za brezposelne slov. hišne 
pomočnice da leta 1968, ko se je 17. avg. vrnila 
v prov. hišo šol. sester v Trst. 

Prim.: Arhiv  šolskih  sester v Gorici;  KaitG  3. 
jan. 1974. 

M. P. 

BOLE Stanislav, gospodarstvenik in trgovec s 
tujino, r. 10. nov. 1915 v Kočah pri Postojni, živi 
v Trstu in je lastnik podjetja TRAD-TRIESTE, 
ki je specializirano v strojno lesni stroki. Oče 
Andrej, kmet, mati Marija Glažar. Osn. š. je obi- 
skoval v Slavini, meščansko v Postojni (1929), se 
izučil za trg. pomočnika, med vojno in po njej 
se je izpopolnjeval na izobraževalnih in palitično- 
ekonomskih tečajih. Po vojaškem roku na Sardi- 
niji je bil delavec, uradnik  in od  1940 do 1943 
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vodja lesnega podjetja De Prà v Jurdanih pri 
Reki. Lola 1943 je začel sodelovati /. NOB, /alo 
so ga Neimoi /aprji na Reki in jan. 1944 poslali 
v taborišče v Celovec o/. Beljak. Aprila 1944 je 
zbežal i/, taborišča in se vključili v aktiv postojn- 
skega okrožja, nato je delal v vodstvu južno- 
Prim. okrožja in končno ir/.. Po voi|ni je bil član 
Pwlit. vodstev KP, OF in Neodvisne soc. zveze. 
Od ustanovitve 1946 aktivno sodeluje v Sloven- 
skem goisp. združenju (SGZ), najprej kot tajnik, 
nato kot član vodstva - načelnik /a zunanjo trgo- 
vino, od 1960 je podprods., od 1967 preds. Od 
ustanovitve je tudi član vodilnega odb. SKGZ 
lr> njune gosp. komisije, član vodstva it.-jsl. zbor- 
nice v Milanu, podpreds. njene delegacije za trž. 
Pokrajino, član pokrajinske gosp. konzulte - sek- 
cije za zunanjo trg., član vsedržavne federacije 
Proizvajalcev strojne opreme in tehnologije lesne 
industrije ACIMALL. Vneto se zavzema za ena- 
kopravnost silov. skupnosti v It., za obnovo nje- 
nega gosp. in sodobni razvoj, za širše sodelovanje 

med Italijo m Jugoslavijo, za odprte meje m 
sproščeno gosp. sodelovanje na obmejnih pod- 
ročjih. Zaradi tega je imol stike in ra/.govoie, 
sam in kot vodja delegacij, z ministri za zunanjo 
trgovino v Rimu od 1960 dalje. O tem piše stro- 
kovne članke v PDk, Gosp., Dolo, Voce del po- 
polo (Roka), sodeluje na srečanjih in konferen- 
cah. Za delovanje v NOB in kot gospodarstvenik 

je prejel več odlikovanj in priznanj od It. in Jsle. 

Prim.: Osebni podatki; Voce dol popolo 22. 
dec. 1968; poročila o občnih zborih SGZ in 
SKGZ; PDk 16. maia 1971 im 12. jul. 1974, Gu>sip. 
21-  maja  1971  in  10. jan.  1975. 

Join. 

BOLLE Ivan, kmetijski strokovnjak, r. 16. jan. 
1850 v slovenski družini na Prosoku pri Trstu, 
u. 2. sept. 1924 v Firencah Osn. m sr. š. obisko- 
val v Trstu, biokemične študije na visoki leh- 
n-ični š. v Gradcu (1867-70). Eno loto je služboval 
kot asistent za kemijo in fiziko na Akademiji 
za trgovino in pomorstvo v Trstu, dokler ni bil 
konec 1871 imenovan za asistenta svilorejskega 

Preskuševališča v Gor., zavoda, ki ga je od leta 
!869, ko je bil ustanovljen, vodil prof. Haber- 
'andt, ki je bil 1871 imenovan za prof. na visoki 
šoli za kmetijstvo na Dunaju in je le občasno 
za dobo dveh lot prihajal na Goriško. V Habor- 
'andtovi odsotnosti je zavod v celoti vodil Bolle, 
ki je bil dve loti nato (1873) imenovan za ad- 
jumkta,   1880  za  upravnika  sviloprejske  postaje 

v Gor., deset let zatem (1891) pa za stalnega di- 
rektorja. Bollotovo dolo je izredno bogato in še 
toliko bol| plodovUo, ker se je zanimal in svoje 
delo usmerjal na več področij delovanja. Vihu 
tega pa je tudi izredno dosti pubhciral, pa je 
zaradi okoliščin, da je pisal kar v treh deželnih 
jezikih (slovenskom, italijanskem in nemškem), 
še nekajkrat naraslo, soveda če nekoliko manj 
poudarimo dejstvo, da so nekatere njegove spi- 
se kar množično prevajali (ne le v preostala dva 
deželna jezika, marveč celo v madžarščino, hr- 
vaščino, romunščino, ukrajinščino, ruščino, ar- 
monščino, gru/.inščino in tatarščino). Do teh pre- 
vodov so pripomogle izredne zveze, ki jih je 
Bolletu uspelo navezati z znanstveniki, rekli bi 
lahko skoraj celega sveta, in pa njegova števil- 
na potovanja: zahodna Evropa večkrat, Rusija, 
Turkestan, Iran, Siam, Kitajska, Japonska, Ame- 
rika. Prvotno sviilorejsko poizkuševališče v Go- 
rici je bilo lota 1881 razširjeno še v vinarsko 
1891 pa še v kmetijsko poskusno postajo. Zato 
se je Bolle moral posvečati vsom trem pano- 
gam, če je hotel, da je zavod uspeval in reševal 
takrat najbolj poreče strokovne, a tudi že dolgo- 
ročne probleme. Tako je najprej križal svilo- 
prejko domačega, francoskega in japonskega po- 
rekla in vzgojil nove rase, odporne proti pobrira. 
Na ta način mu je uspelo obnoviti svilorejo ne 
le na ožjem Goriškem, marveč v več avstroogr- 

skih deželah. Sad tega dola in uspehov pa so 
bila številna priznanja, še največkrat v obliki 
visokih obiskov, ki jih je bila deležna gor. poiz- 
kuševalna postaja (bakteriolog Louis Pasteur, 
prof. Aleksander Sepotijev, dr. Niijima Omori 
in drugi posamezniki, pa tudi skupinske znan- 
stvene ekskurzije. Sad dolgoletnega ukvarjanja 
s to panogo je tudi knjiga Svdoreja na Japon- 
skem (1898) ter Kratek navod, kako razumno 
vzrejati sviloprejko (1909). Tudi na drugam po- 
lju delovanja — pri preučevanju rastlinskih bo- 
lezni in njihovih povzročiteljev ter škodljiv- 
cev — je B. zabeležil očitne in trajne uspehe. 
O tej problematiki je napisal nad 80 prispevkov 
v Zeitschrift für das landwirtschaftliche Vcr- 
suchswesun in Österreich med loti 1899 in 1913. 
V njih obravnava bolezni in škodljivce murv, 
sviloprejko, vinske trte, sadnega drevja, krom- 

pirja in zelenjave. S tem delom si je zaslužil 

tudi lepo mesto v slovenski fitopatologiji in en- 

tomologiji. Goriška pokrajina kot tipična pokra- 

jina vinogradništva, vinarstva ter sadjarstva je 

tudi pritegnila  B.-ovo znanstveno zanimanje.  V 
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italijanščini je napisal spis o goriških češnjah 
(slov. iprev. Goriške čreinje je oskrbel Ernest 
Klavžar 1898), ki je še vedno najboljši s slikami 
opremljen opis toga sadja, številnejši pa so član- 
ki, ki obravnavajo goriška, vipavska, istrska in 
furlanska vina, o uporabi žvepla v kletarstvu, o 
ameriških podlogah, o novih sortah grozdja. 
Njegovo zanimanje je veljalo tudi pedologiji v 
Brdih. Poročal je tudi o uspehih, ki so jih do- 
živela gor. vina na razstavah, tako dunajski 
(1898), pariški (1900) in goriški (1901). Vse to iz- 
redno obširno B.-ovo dolo je izhajalo v GospL, 
Primorskem gospodarju, Kmetovom prijatelju, 
Samoupravi, L'Agricoltore Goriziano, Gazzettino 
popolare, L'almanacco del popolo, Giornale di 
agricoltura della domenica, Contadinollo, Atti e 
Memorie della i. r. Società Agraria di Gorizia. 
Ob Ripperju in Madorju je bil gotovo najvid- 
nejša osebnost na kmetijskem področju ne le 
Goriške,  marveč  tudi  vse  Avstrije. 

Prim.: Proi. dr. France Adamič, Prvaki pri- 
morskega kmetijstva, Srečanja (Nova Gorica) 
IV/1969, 20, 19-20; Gabrščok, Goriški Slovenci 
II, 393; Elenco delle pubblicazioni della Stazione 
chimico agraria sperimentale di Udine e del- 
l'Istituto agrario sperimentale di Gorizia dal 
1869 al 1971, Gorizia 1972, str. 31-51, 53-57 (boga- 
ta bibliografija B.-tovih objav). 

Brj. 

BOLTAR Ernesta, upraviteljica, roj. 17. apr. 1922 
v Solkanu mizarju Mihaelu in Mariji Zniidar, u. 
17. apr. 1968 v Gor. in pokopana v Solkanu. Osn. 
š. v Solkanu. Mod vojno terenska delavka OF; 
od 1945 dalje zaposlena isprva v tiskovnem uradu 
NOO za Goriško v Ljudskem domu v Gor. in na- 
to kot upraviteljica tednika »Soče«, PDk za Go- 
riško in  JKol  vse  dokler  ni  1967  zbolela. 

Prim.: PDk 1968, 18.4. « si. 
Mk. 

BOMBI(G) Giorgio, politični funkcionar, tipičen 
predstavnik gor, iredentizma, dolgoletni gor. žu- 
pan, r. 5. jul. 1852 v Rudi v Furianiji, u. 15. sept. 
1939. Oče Giuseppe je bil osnovnošolski učitelj, 
mati Luigia Popolimi iz promožne kmečke dru- 
žine. Rodbina Bomhig je izhajala iz Farro d'Ison- 
zo. Prvi učitelj mu je bil oče sam; 1864 se je 
vpisal v gor. gimn., a jo 1870 zapustil in se za- 
poslil kot uradnik pni trgovskem podjetju Pietra 
Vonuttiija. Tu so se shajali Carlo Favoni, Carlo 

Sepponhofer, Giuseppe Mulitsch, Enrico Jurotiig 
in  drugi it. nacionalisti.  B. je prišel z nj.imi v 

stik in se začel politično udejsLvovati. 1873 je 
postal član gor. Società di Ginnastica; 1884 ob 
ustanovitvi združenja Società Politica Uniione je 
organiziral pokrajinske odseke. V noči 1. jul. 
1878 je zasadil i. Vuntiurijom in Sopponholeirjum 
it. zastavo na Kalvariji. 1891 je bil izvoljen v 
Trgovinsko zbornico s 311 glasovi od 318 možnih. 
Marca istega leta je postal član vodstva Unione 
Ginnastica, združenja, ki je nastalo iz prejšnje 
Società Goriziana di Ginnastica. Ko so 1889 ust. 
v Gor. Logo Nazionale, je postal sprva njen taj- 
nik in nato (1895) njem prods.; v Loginem vodstvu 
je ostal do 1915. B. začne pravo politično karie- 
ro po 1890: lota 1893 je postal član gor. občin- 
skega svota, udeleževal se je vseh shodov in kon- 
gresov Lege Nazionale in povsod ostro nastopal 
proti Slovencem. Ko je 1894 avstrijska vlada na- 
meravala odpreti slov. š. v Gor., je B. ostro rea- 
giral na shodu Loge Nazionale v Trontu. Svoje 
šovinistične misli je ponovno izrazil j an. 1896 ob 
letnem shodu gor. Lege Nazionale. Ob ponovnem 
zasedanju gor. Loge Naziionale 1897 je spet opo- 
zoril na nevarnost, ki jo predstavljajo Slovenci 
za it. značaj Gor. Posebno ostri so bili njegovi 
nastopi proti Slovencem ob volitvah 1897, ko je 
bil Anton Gregorčič izvoljen v državni zbor. B. 
je bil 1898 izvoljen za gor. podžupana in 30. jul. 
1908 za župana, kar mu je omogočilo še tome- 
Ijitejšo ukrepe na škodo Slovencev. 1909 se je iz- 
rekel proti premestitvi slov. učiteljišča iz Kopra 
v Gor. Proti Slovencem in slov. šolam je nastopil 
tudi naslednje loto ob 12. zasedanju Lege Nazio- 
nale. Za gor. župana je bil potrjen 1911 in 1914 
ter obdržal to funkcijo do 24. maja 1915, ko je 
It. stopila v vojno. Mod vojno je bil interniran 
v Obarhollabruninu v Sp. Avstriji. Mosto župana 
je spot provzol 9. nov. 1918 in ga obdržal do 1922. 
Ko jo v It. prišel fašizem na oblast, so B.-ja 1924 
imenovali za gor. občinskega načelnika (podestà), 
tako je postal prvi fašistični podestà v Gor. in 
to ostal do 1934. B. je dobil številna odlikovanja; 
bil je tudi senator (Sonatore del Regmo). Do 
1915 je sodoloval pod imenom Giacomo v tajni 
obveščevalni organizaciji. V gor. ljudskem vrtu 
so mu postavili spomenik, po njem je tudi 
poimenovana ona izmed gor. ulic. 

Prim.: GorS 1925, 91; Gabrščok I, 430; II 170, 
310, 404, 433, 468, 507; C. L. Boz/», Giorgio Bom- 
big e l'italianità di Gorizia, Gor. 1927; C. L. Boz- 
zi, Gli ottant'anni del Sonatore Bombi, Gor. 1933; 
G. dol Bianco, Vigilia della grande guerra, Ce 
lastu?, Udine 1935, 7/10, 163-85. 

Cešč. 
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BONCA  (VONCA,  WONCZHA)  Ferdinand  OFM, 
nabožni pisce, r. 26. mar. 1792 v Šentvidu pri Lj., 
u- 31. jul. 1840 v Na/arjih. V 19. lotu starosti 
Mopil v frančiškanski red, pasvečon 1817. V rudu 
jo biil gimn. katehet, v domači frančiškanski 
gimn. na Kostanjevici pri Gor. je poučeval »ju- 
tranje jezike« (grščino in hobrejščino) ter preda- 
val biblioistiiko (Stari in novi zakon). Voč lot je 
bil tajnik in član vrhovnega sveta provincije Sv. 
Križa. Prvič je bil izvoljen 22. avg. 1835 na ka- 
Pi'Uju v Lj., drugič pa 6. sept. 1838 pt. Lota 1825 
so je udeležil romanja v Rim. Bil je znan in 
upoštevan pridigar, kar daje slutiti, kor so ga va- 
bili tudi v bolj oddaljene kraje. Poleti 1826 je 
tri zaporedne nedelje po binkoštih pridigava! ob 
Priliki svetega leta v Spotru ob Nadiži. Te tri 
govore je naslednje leto (1827) izdal v knjigi Tri 
Pridge sa Sveto leto k' jih je pridgval v' fari S. 
Petra per Natisoni Videmske Shkofije III. IV. 
ino V. Nedelo po Binkushtih Svetiga Leto J826... 
Knjiga je bila tiislkana v Celovcu ptni Ferd. Ktein- 
maverju (156 str., M 8°), izdali pa jo je ljubljan- 
ski tiskar (založnik) Jurij Licht. Deset lat ka- 
sneje je izdal še knjigo Regelza Manjshih bratov 
nashiga serafimkega Ozheta S. Franzishka, Vi- 
dam, naît. L. Vendrame; isto delo je izšlo tudi v 
nemščini Regel unseres seraphicitm Vaters..., 
Laiiìbaah, J. Blasnik 1837; Sitamid der kiroat.-forai- 
nerisohon Franziskaner Ordeosprovinz des hl. 
Kreuitzos, Laibach, J. Blasraik 1838. Njegova je 
tudi pesem Pot v nebesa, tiskana v knjigi Drugi 
paratavik starih ino novih zerikvenih pesem... 
zbral Val. Stânig, v Gorici 1838. Leta 1840 je po- 

slovenil 'knjižico Družba za vedno pomoč dušam 
v vicah. Rokopisa pa ni dokončal in so ga drugi 
"Po kranjski« poprarwîjali, postlan je bil v pre- 
gled gor. nadškofu, ker je na Mkip. napisano 
»Admittitur. Goritiae 16. novembris 1840. Franc. 

X«v.  arch iqpiscopus«. 

Prim.: U'V. v cit. Tri pnidige; te enote ne po- 
znata ne Simonič ne Slobimgor; CvF 1926, Slav- 
nostni izvod, str. 55; P. Chiaro Vascotti, Storia 
dulia Castagne-vizza, Gorizia 1848, str. 116, 133; 
ZG  1878, 26, 226. 

Brj. 

BONE Pavel, športnik^kajakaš, r. 29. jan. 1932 v 
Podlaki (Bate) pri Grgarju, živi kot lastnik de- 
lavnice čolnov v Ludwigsbcrgu (Zahodna Nem- 
čija). Oče Avgust, mati Ivanka Zbogar. Po pokli- 
cu mizar. Od febir. 1948 član brodarskega društva 
v Solkanu (lota 1973 je ob 25-lotnici društva pre- 
jel častno članstvo). Tu je začel tekmovati v di- 

sciplini v kajaku na divjih vodah (F-l). Dosegel 
je vrsto uspehov, tako v Jugosl. kot na tujem, 
in postal tako eden najboljših jugosl. kajakašev. 
Najpomembnejši uspehi: 2. mesto v spustu na 
svet. prvenstvih lota 1959 v Franciji ter 3. mesto 
v spustu lota 1963 v Vzhodni Nemčiji. B. je bil 
šestkrat državni prvak kot posameznik in šest- 
krat v moštvom vožnji. Vrsto zmag pa je B. do- 
segel še v Muranu, Ivrei, Tacnu, Spindlerovih 
mlinih, Augsburgu itd. Bil je stalni član državne 
reprezentance. Lota 1961 je bil proglašen za naj- 
boljšega športnika Goriške, Ljudska tehnika Ju- 
goslavijo pa ga je proglasila za najboljšega šport- 

nika države v okviru svoje organizacije. 

Prim.: PrimN 1961, 51/52, 9; Drago Stepišnik, 
Oris zgodovine tolosne kulture na Slovanskem, 
Lj. 1968, 353; FrimiN  1961, 29, 16. 

BONOMO (tudi BONHOMO), plemiška družina. 

B. so bili v srednjem in zgodnjem novem veku 
ena izmed trinajstih patrioijskih družin v Trstu. 
Po nekaterih virih je bil neki B. lota 1000 izgnan 
iz Benetk ter jo prišel v Trst, po drugih pa je 
začetnik družine v Trstu Pietro B. (Ireneo della 
Croce) ali pa Bonomo (krstno ime) de Bonomo 
(Do Jennor), oba okoli lota 1200. Trdno stoji, da 
je 2. febr. 1246 omenjenih 13 družin (B., Belli, 
Leo, Bascio, Paduino, Potazzi, Burlo, Stella, Gi- 
gotti, Toffani, Peregrini, Giuliani, Argenti) usta- 
novilo zelo ekskluzivno bratovščino patricijev z 
namenom, da bi se ločili od drugih slojev in da 
bi vladali v mestu. Ulani družine B. so bili vodno 
v upravni, sodni, diplomatski in vojaški službi, 
in sicer mnogi (skoraj nepretrgana vrsta) v do- 
mačem mestu, drugi pri nemških cesarjih ali 
avstrijskih nadvojvodih, nekateri pa pri beneški 
republiki. Ker so bili na visokih položajih, se 
stalno imenujejo od visokega srednjega veka do 
18. ali 19. stol., zato so se njihova imena ohra- 
nila. Sročavamo jih ob vseh važnejših dogodkih. 
Pregled 'rodovnika je pa nenavadno težalk, ker se 
v vseh generacijah ponavljajo z redkimi izjema- 
mi ista krstna imena: Bonomo, Franc, Peter, An- 
ton, Lazar, Danijel, Lovrenc, Jakob. Važen je 
Franc Corvo (Krokar) B. Ta je bil v lotih 1365, 
1390, 1391 in 1408 mostni sodnik v Trstu. 8. avg. 
1368 ga je mesto poslalo v Benetke na mirovna 
pogajanja. 5. nov. 1368 jo bil eden izmed treh 
rektorjev mesta pod beneško vlado. Pri sklepu 
miru med Trstom in Benetkami 12. avg. 1381 v 
Turimi je zastopal Trst. 23. jan. 1392 mu je škof 
Henrik de  Wiildens'toin  dal  fevd  v  Ricmanjih. 
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Drugič sc je poročil z Marijo Venier, sorodnico 
beneškega do/a. Imel je pot sinov, ki so se ime- 
novali Bonomo, Potei, Danijel, Rizzardo, Ivan. 
Z njimi se /.acne pet tržaških linij družine B. 
I. linija Bonomo: B.-ov sun Anton je bil voditelj 
beneške stranke. 15. avg. 1468 je skupaj z dvoma 
drugima B. dvignil ljudsko vstajo proti nemške- 
mu cesarju. LjudsLvo je obesilo petnajst proav- 
strijskih mostnih lunkcionarjev; mod obešenimi 
je bil tudi Gian Antonio B., oče poznejšega škola 
Potrà. Takrat so proglasili neodvisnost Trsta. 
Anton B. pa je spoznal, da se Trst mod dvema 
vcilikima silama ne more braniti. Zato je svetoval, 
naj se mesto prostovoljno vda Benetkam. Vod- 
stvo Lrž. dologaoije v Bonotkc je vodil Krištof B. 
Beneški sonat ponudbe ni sprejel in v jul. na- 
slednjega lota so nemške čete zavzole Trst. An- 
ton B. je bil obsojen na smrt, a je pravočasno 
ušel v Milje. Drugi sin B.-ov se je imenoval La- 
zar. Ta je imol sina Bonoma, ki je 1489 živol v 
Lj. Bil je funkcionar avstrijskega nadvojvoda. 
Pozneje je bil provoditor in mestni sodnik. Nje- 
gov pravriiuk Ivan je bil 1575 prior univerze v 
Bologini. Dve njegovi sostri Lavra in Ginevra — 
kot redovnici Valerija in Evfrazija — sta bili 
benediktiniki v Trstu. Evfrazija je zbrala in po- 
pisala življenje tržaških svetnikov in svetnic. To 
dello ima naslov Legendario delle vile, martirio 
de' gloriosi santi e sante di Trieste. Raccolte por 
me Eufrasia Bonomo, 1613. Ta rokopis je danes 
v tržašiki mostni knjižnici, kamor ga je 1794 iz- 
ročil Andrej Josiip de B. Stetoer. Zadnji član te 
1 imiije je bil Lazar Ivan, ki je bil notar, vicodoni, 
provoditor, sodnik in 'končno generalni praku- 
rator; u. je v septembru 1659. 2. Petrova linija: 
Peter je imel štiri sinove. Lovrenc je postal pa- 
latinski grof, Ivan Anton (Gian Antonio), oče 
škofa B., je bil poveljnik mestne straže, Jakob 
je bil zaradi nemirov 1470 izgnan iz Trsta ter je 
umrl v tujini, Ivan Franc je bil 1452 poslan k ce- 
sarju Frideriku III., ki je bil takrat v Pordeno- 
ne Umrl je 1463 zaradi ran, ki jih je dobil v bo- 
jih z Benečani. Njegov sin Peter je 3. jun. 1509 
skupaj z dekanom Leonardom B. prevzel tržaški 
grad od Benečanov, ko so zapustili Trst. Potom 
je bil mostni sodnik in proveditor. Umrl je star 
80 let. Eden njegovih sinov Franc je bil mestni 

generalni prokurator, provoditor in sodnik; ena- 

ko drugi sin Danijel. Posebna veja te linije jo 

Ludovikava. Poznejši škof Peter B. je bil poro- 

čen, preden je postal duhovnik. Imol je sina Lu- 

dovika, ki je bil 1518 mestni vicedom. 1530 ga je 

cesar Karel  V. povzdignil v  viteški stan. Postal 
je  tudi  član   Ir/,  velikega sveta  (maggior consi- 
glio). Imel je tri sinove. Ivan Anton je  bil  b47 
član velikega sveta; pozneje se je odločil za vo- 
jaški stan. 20. j un. 1552 je bil v Transdvamji, kjer 
je v boju padel. Druga dva smova sta bila Hek- 
tor in Josip Marija. Z njima se je ta linija raz- 
cepila v dve veji ter tudi delno spremenila ime. 
Hektor se je poročil z Ivano de Felser. Njegove- 
ga  sina  Ludovika  je  družina  de  Folsor   1558  z 
javno listino posinovila;  nanj   so prepisali  tudi 
vse premoženje. Odslej so je imenoval B. de Fel- 
ser.  Bü je mestni provoditor in generalni pro- 
kurator; umrl je 1610. Njegova družinska veja je 
izumrla 1773. Josip Marija se je poročil z Marijo, 
odino hčerjo Andreja do Steiner, ki je bil •••. 

ski  svetnik  m plemič v Lj. Njegov priimek jo 
bil odslej B. de Steiner. Eden iz dolge vrste B. 
de Steiner se je rodil v Trstu 21. nov. 1723. Leta 
1748 je bil član velikoga svota.  Lota 1754 ga jc 

mesto določilo,  da  skupaj   s  kanonikom Aldra- 
gom  de  Picardi  uredi  mestni  arhiv. Zbrala sta 
mnogo dokumentov, diplom, rokopisov, ki so še 
danes   ohranjeni.   Bil   jo   član   akademije   »degli 
Arcadi Romano Sonataci«; v njej se jc imenoval 
Ornitoo Lusanio. Njegova knj.ižmca jo štela okoli 
tisoč knjig.  V  tisku je izdal  naslednja dela:   1 
Per le auspicatissime nozze del conte Faustino 
Martinelli con la gentile Tullia Bonomo. • ma2. 
zolino,   (obsega  eno  anakreontiično  pe^m,   dva 

madrigala in tri  sonete),  Portogruaro l756, str 

12   - 2   Sopra l'origine degli antichi conti di Go 

rizia,  Tìnsi  1785.  - 3. Dissertazione sopra /e mo_ 
nete dei vescovi di Trieste con un'aPpendice • 

documenti, Trst 1788. Napisal je tudi Della eiu. 
stizia dei diritti auslriaci-carmziani sopra „^ 
To pa je  objavil  Rossetta  v  Archeografo  ^ 
st.no 1831. Več njegovih rokopisov • je j 

Umrl jo 2. jan. 1797. 3. «"«- ••••: Rizzai 
sin   Franca  Corvo,  jo  bil   1438  sodnik,  p^ . 
proveditor.  Eden  njegovih  smov Zuanne je •• 
sodnik, drugi Franc je postal duhovnik. Ko mu 

jc bilo dvanajst let, jo po.disperai papoža ^ 
gena IV. dobil kanonrkat Pij II. ga je itn 

za   subdiakona   Sv.   sedeža.   Cesar  Friderik   m 

ga  je 31. jan. 1463 napravil za ••1••••• '' 
fa.  1492 jo postal  kanonik v Piranu, •^   * * 

Ferrari in nato nadžupmk v Veroni. Umrl je 1493 

star menda 90 let. Tretji Rizzardov sin 0^ 

je   imel   dva   sinova:   prvi,   Loonard0;  je 

doktor obojega prava v Padovi, bL1 d 

lj. škofiji, 1492 častni kanonik v ••••1• 
v 
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župnik v Brezovici v Istri; od 1499 je bil dokan 
in kanonik cerkve sv. Justa v Trstu. Umrl je 
1526. Pri podpisu njegovega testamenta 7. marca 
1526 — testament je sestavil mestni vicedomin 
(notar) Janez Krstmik de Peterliinis — je bil kot 
priča navzoč tudi Primož Trubar (Lovro Žvab, 
Crtica o Primožu Trubarju. LZ 1884, str. 41-45). 
Drugi Odoricov sin je bil Janez Krslnik. Zadnji 
te linije, ki se omanja v virih, je bil Ivan Bo- 
nomo Odonico; umrl je 1630. 4. Ivanova linija: 
Ivan, sin Franca Corvo, je bil od 1406 do 1413 
vticedom, mostni proveditor in sodnik. Tudi nje- 
gov sin Ivan in vnuk Ivan sta bila sodnika; ime- 
la sta tudi druge visoke službe v mestu. Isto 
velja za moške naslednjih generacij. Eden izmed 
njih, Nikolaj Ivan je bil po 1550 vicedoni v Lj. 
26. sept. 1586 je bil povišan v plemiški stan. Ob 
tej priložnosti je dobil plemiški naslov p!. Manss- 
burg. Na Kranjskem je imel dva gradova: 
Manssburg (Mengeš) in WolfTsbüchel (Volčji po- 
tok). Umrl je v Gradcu 4. mar. 1598; pokopali so 
ga v Lj. Omenjena dva gradova imenuje v zvezi 
z družino B. tudi Valvazor (•, 362 in 657), !c 
da navaja nekoliko drugačne podatke. Grad Volč- 
ji potok sta po Valv. imela 1595 Nikolaj Bono- 
mo, ki je biil kranjski deželni upravnik, in Adam 
B., ki je umrl v Volčjem potoku 30. mar. 1597; 
pokopali so ga v Mengšu. Valv. imenuje še Ni- 
kolaja Viljema B. 5. Danijelova linija: Danijel, 
sin Franca Corvo, je bil 1430 in 1453 sodnik. Le- 
ta 1457 in 1459 ga je občinski svet poslal h kra- 
lju Matiju Korvimu na Ogrsko, ki je bil tedaj 
zaveznik beneške republike. Pregovoril ga je, da 
ni stopil v voino proti Trstu. Ta linija šteje ve- 
liko potomcev, med katerimi so bili sodniki in 
provoditorji. Franc Ksaver je 1774 postal pol- 
kovnik avstrijskih pionirskih čet. Tudi njegov 
sin Krištof Peter se je posvetil vojaški službi. 
Nazadnje je bil general• mornariški komisar za 
tržaško Primorje. Kandier pravi (Codice diplo- 
matico istriano VI 1501-1849, opomba k testa- 
mentu Lovrenca B. 15. febr. 1505), da so tržaški 
B. izumrli 1862. Ali so današnji B. v Trstu po- 
tomci starih družinskih vej, ni znano. Nekateri 
B., ki so bili iz Trsta izgnani aili pa so se pro- 
stovoljno izselili, so živali v Vicenzi, Asiagu, Pa- 
dovi, Neaplju, Palermu in drusrod po Italiji. Tu- 
di te veje so številne in segajo v današnji čas. 
Med njihovimi člani so duhovniki, profesorji, 
oficirji, pravniki ipd. Omenjen naj bo samo od- 
vetnik Pietro B., ki je 1935 izdal knjigo Un pa- 
triota triestino del 1400 e la storia dei Bonomo 

dall'anno 1000 ai giorni nostri (Rim, Collegio 
araldico, 8", str. 116 - Collezione di monografie 
storiche ed artistiche. Supplemento N. 3-6 alla 
Rivista araldica, 20 giugno 1935). Avtor navaja 
bibliografijo 109 del, ki govorijo o B. Leta 1956 
je izšla v Padovi druga njegova knjiga Florilegio 
gentilizio. Antologia bonomiana. Pietro B. je 1951 
napisal tudi patriotlčno dramo Olocausto. Sedaj 
živi v kraju Este, prav. Padava. 

Prim.: Pietro Kandier, Storia del consiglio dei 
patri/i di Trieste dall'anno 1383 aill'amino 1809, 
Trst 1858; •••••• della Croce, Historia antica e 
moderna, saera e profana dolila città di Trieste, 
celebre colonia dei cittadini romani, Bemerke 
1748;  zgoraj  aiitirani deli  P. Bonoma  i/ lot  1935 
in 1956. K-n 

BONOMO (tudi  BONHOMO, BONOMUS) Peter, 
humanist, državnik, škof, r. v Trstu 1458, tu u. 
4. jul. 1546. Oče Ivan Anton (Gian Antonio), mali 
Salomea. Oče je bil poveljnik mostne straže, obe- 
šen v nemirih 1468. Takrat so bili Petrova mati, 
Peter, njegov brat Franc in sestra Bartolorncja 
izgnani iz Trsta. Ko so čez enajst mesecev ce- 
sarjeve čete spat zasedle mesto, so jih poklicali 
nazaj. Petra so poslali 1470 ali 1471 na univerzo 
v Bologno, kjer je študiral humanistične lepo- 
slovne vede in postal doktor. Ko se je vrnil do- 
mov, je po naključju prišel v stik s cesarskim 
dvorom Nekega dne je bil na barki, ki je bila 
namenjena v Benetke. Na isti barki je bila dele- 
gacija cesarja Friderika III. na poti v Benetke. 
Cesar je bil delegaciji naročil tudi, naj poišče 
kakega izobraženega mladega človeka za njegovo 
tajništvo. B. je na barki bral Plinija. Delegacija 
je postala nanj pozorna in se po razgovoru z 
njim odločila, da ga vzame po povratku iz Be- 
netk s seboj na dvor. Cesarju je ugajal in B. je 
postal njegov paž. To je B. sam pozneje pravil 
svojemu tajniku Girolamu Muziu; ohranilo se 
je v nekom Muzijovom pismu. L. 1485 se je B. 
poročil z avstrijsko plomkiinjo Margareto von 
Rosenberg, ki je 1488 umrla. Imel je sina Ludo- 
vika, katerega je izročil v vzgojo bratrancu Iva- 
nu Krstniku B. Bil je že stalno nameščen na 
cesarskem dvoru L. 1491 je bil tajnik in ko- 
menzal cesarja Friderika III. V cesarski službi 
je bil tudi njegov brat Franc, znan humanist. 
•>•• 2. apr. 1492 je cesar Friderik ITT. imenoval 
Pc Ira, brala Franca in strica Lovrenca za pala- 
tinske grofe. Marcia je B. tedaj začel misliti, da 
postane duhovnik. Kje in kdaj pa je bil posve- 
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čaj, ni ugotovljeno; ni izključeno, da neposred- 
no, predem je bil določen za tržaškega škofa. 
Vsekakor je 1493 pos/tail kanonik v Trstu in Ogle- 
ju; doM je župnijo v Lubdingenu (kje je ta 
župnija, ne pove noben vir; morda je v Nemčiji 
ali v avstrijskih deželah) in nato še v Vipavi. 
Postal je prost v Strassburgu na Koroškem (6. 
nov. 1493) in župnik v Illersbergu v augsburški 
škofiji. 1497 so mu dalli še župniji v Dolini pri 
Trstu in v Ribnici. Pozneje je dobil tudi župnijo 
Laško na Spodnjem štajerskem, patronat nad 
župnijo Laka pri Zidanom mostu in končno be- 
neficij siv. Maksimilijana v Celju. Večina toh 
cerkvenih prebond je bila na slovanskem ozem- 
lju. Vseh je bilo trinajst, kar pa v tistih časih 
ni bilo nič hudo izrednega. Na vseh dušnopastir- 
skih mestih je vzdrževal vikarje. Živel je v Augs- 
burgu, na Dunaju, v Gradcu, Kölnu in drugod, 
kamor so ga pač klicali uradni posli. B. je 2. 
j an. 1497 v Imnsbruoku sestavil in podpisa:! (Pe- 
trus Bonomus, secrotarius) laitiinsko sožalno pi- 
smo v imenu cesarja Maksimilijana ob smrti 
Beatrice d'Esté, žene Ludovika Sforza. 1497 ga je 
cosar Maksimilijan poslal v Milan k vojvodu Lu- 
doviku Sforza posredovat za mir. B. je naročilo 
uspešno izvršil in mir je bil sklenjen 12. dec. 
1497. Leta 1501 ga je cesar imenoval za tajnika 
cesarice Biamkc Marije. Dne 10. akt. 1501 je bil 
določen za tržaškega škofa. S cesarskim roskrip- 
tom 13. okt, 1501 je bil ta sklep sporočan trža- 
škemu kapitlju in občini. Dne 27. dec. 1501 se je 
B. slovesno predstavil v Trstu. Papež ga je po- 
trdil 5. aprila 1502. Državne posle je B. opravljal 
tudi potom. Osebno se je udeležil beneške voj- 
ne (1507-1519). Takrat je bil v Gor. in v Trstu. 
Trst je zapustil, ko so ga 1. maja 1508 zasedli 
Benečani, ki so ga držali do 5. jun. 1509. Leta 
1511 je bil imenovan za člana komisije za Furia- 
ndo, Istro in Kras. Mod petim Iateransfeim kon- 
cilom je bil v Rimu. 1517 je na Dunaju reševal 
tržaške zadeve; dosegel je obnovitev mostnih pri- 
vilegijev. 10. dec. 1518 ga je cesar Maksimilijan, 
ki je bil bolan, poklical v Wels, da bi se posve- 
toval z njim o bodoči ureditvi države, o imeno- 
vanju regentov in o testamentu. Kandlei piava 
(Codice diplomatico istriano VI, - opomba k ome- 
njenemu cesarjevemu pismu), da B. cesarja ni 
našel več živega; umrl je bil 22. i an. 1519. Eden 
izmed treh regentov za avstrijske dežele je bil 
B. (pismo cesarja Karla V. iz Barcelone 27. jul. 
1519); druga dva regenta sta bila Matoj Lang, 
nadškof v Salzburgu, in Bernardin Clos, škof v 

Tridentu (Tronto). Ko je Karel V. prepustil av- 
strijske dežele bratu Ferdinandu, je ta s pismom 
iz Gradca 7. jul. 1521 imenoval B.-a za velikega 
kanclerja in za predsednika dvornega sveta. To 
so bile najvišje stopnje v avstrijskih deželah. Po 
smrti dunajskega škofa Jurija Slatkonja (26. apr. 
1522) je B. deset mesecev upravljal dunajsko ško- 
fijo. Ferdinand ga je predlagal za naslednika 
(pismo kardinalu Medici 16. avg. 1522), a ni bil 
imenovan. B. se je zavedal turške nevarnosti za 
Hrvaško, Kranjsko, Štajersko in Koroško ter je 
opozarjal nanjo Ferdinanda (16. mar. 1523). Po- 
ročal mu je o braniteljih Hrvaške grofih Fran- 
kopanih (11. maja 1523). Isto leto se je zaradi vi- 
soke starosti odpovedal dvorni službi; nakazana 
mu je bila mesečna pokojnina sto cekinov. Po- 
slovilni dobrot je datiran v Dunajskem Novem 
mostu 29. okt. 1523. B. je odšel v Trat, kjer je 
prevzel škofijske posle ter jih opravljal do smrti. 
L. 1545 je posvetil v škofa Petra Pa/vila Vergerija. 
B. je imel nekaj pesniške sposobnosti. Po teda- 
nji šegi je koval zlasti latinske distihe. Vzorniki 
so mu bili Vergil, Ovid, Tibul, Proporc, Marciai 
in Juvenal. Pisal je prigodnice, pohvalne pesmi, 
a tudi svete pesmi; nekaj je ljubezenskih, šalji- 
vih pesmi in ostrih političnih invektiv. Nokaj 
primerov: 1490 se je po smrti ogrskega kralja 
Matija Korvina z nokaj hudimi epigrami vmešal 
v boj za nasledstvo. Iz leta 1492 je pesem proti 
Turkom, ki so vdrli na Kranjsko, Koroško in 
štajersko. 1494 je spesnil pirigodnico ob cesarje- 
vi poroki z Bianiko Marijo Sforza. Isto leto je v 
osimih distihih z nasilovom Querela urbis Romae 
ad divum Maximüianum Caesarem napadel fran- 
coskega krailja Karla VIII., ki je bil zasedel Rim. 
Ostro se je obrogirtij ob pesnika Panfilia Sasso, 
ki je ndkaj kritiziral milanskega vojvodo Lodo- 
vica il Moro. 1497 sta brata Peter in Franc B. 
napisala pozdrav v verzih humanistu in latinske- 
mu pašniku Konradu Coltosu ob prihodu na Du- 
naj. Caltesa je 1487 cesar Friderik III. v Niirn- 
bergu kronal za pesnika. Colites je na Dunaju 
1497 ustanovil akademijo Litcraria Sodalitas Da- 
nubiana, člana sta postaila oba brata B. Poter 
B. je branil Cdtesa proti nasprotnikom z epi- 
gramom v šestih verzih. B. je bil v pisemsiki 
zvozi s Hansom Rouchlinom, ki ga smatrajo za 
prvega humanista za Erazmom Rottordamskim- 
B. mu je pisal dve pismi: iz Linza 2. mar. 1493 
in iz Augsburga 21. apr. 1496. Ko so poznoje 
Rcuchlina obdolžili krivoverstva, je 1514 objavil 
pisma, katera so mu bili pisali znameniti možje 
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(CJarorum virorum opistolae), med njimi tudi 
omenjani dve B.-ovi. Nokaj pesmi je B. prispe- 
val v zborniku, posvečenem cesarskemu tajniku 
Fuchsmagonu, filologu in zgodovinarju. Leta 
1518 je B. izdal v Augsburgu v čast Blažu Hol- 
tzelu zbirko pesmi raznih avtorjev. Kakih pet- 
deset B.-ovih pesmii je zbranih v dolu »De car- 
minibus Iatinis saeculi XV ot XVI inoditis«, ki 
ga je 1880 izdal v Inmsbruoku Anton Zingerlc. 
Značilno zanj in za tedanje razmere je, da je 
1501 nastopil kot glavni igralec v Coltosovd ko- 
mediji Ludus Dianae, katero so igrali v cesar- 
skem gradu v Welsu. B. je zaradi državnih po- 
slov in svojih raztresenih prebend moral veliko 
Pisati. V onem mesecu (od 24. akt. do 24. nov. 
'511) je iz Gor. pisal stvojemu bratrancu Ivanu 
Krstniku B. tri dolga pisma o družinskih in po- 
litičnih zadevah. Nekaj pisem je izšlo pozneje v 
tisku (gl. Mainati, Dialoghi piacevoli; Kandier, 
Codice diplomatico istriano, VI 1501-1849). B. je 
"il odličen humanist, govornik; poznal je teolo- 
8'4o. Znal je italijansko, latinsko, grško, hebrej- 
sko, nemško in po Trubarjevem pričevanju (Ta 
prvi dej] tiga noviga testamenta 1557, Rupel, Slo- 
venski protestantski pisci, 1934, 20) tudi sloven- 
sko. Za Slovence je B. važen zlasti, ker je vzgo- 
"1 Trubarja in mu vedno pomagal. Kako je Tru- 
bar prišel v stik z •.•••, še ni prav dognano. 
Dejstvo je, da je bil v Trstu pri B.-u proti kon- 
cu 1523 ali v začetku 1524, ko mu je bilo petnajst 
ali Šestnajst let. Bil je član pevskega zbora v 
tržaški stolnici in B.jov osebni služabnik. Hkrati 
'e pri •.•1 študiral. Sam pravi v nemškem pred- 
govoru Novega testamenta iz leta 1557, da ga je 
**• vzgojil in učil. ko je bil v njegovem pevskem 
zboru. B. je svojim učencem razlagal takrat Ver- 
^'a in Erazmove parafraze, dvajset let pozneje 
Pa tudi Calvinovc Institutioncs v laškem, nem- 
skem in slovenskem jeziku (Rupel, 1. c. 20). B. 
le bil Trubarju naklonjen; 1527 mu ie dal žup- 
niio v Loki, čeprav še ni bil duhovnik. Z dohod- 
kl te župnije je Trubar verjetno po B.-ovem na- 
4v°tu jeseni 1527 šel na Dunaj, da izpopolni svo- 

lo izobrazbo. Sredi 1529 se ie vrnil v Trst. Na- 
slednje leto ga je B. posvetil v duhovnika in 

Trubar je takoj odšel v dušno pastirstvo v La- 
s*o (B.-ovo župnijo), kjer je ostal približno do 
ls^5. V lotih 1535 do 1540 je bil pridigar v Ij. 

stolnici. Tz Lj. pa je moral pobegniti. Sel je spet 
v Trst, kjer je bil od 1540 do 1542 slov. pridigar 
ln B--OV hišni kaplan. B.  je dal Trubarju bene- 
ficij '4 &v. Maksimilijana v Celju. Kmalu pa ga je 

cesar Ferdinand na priporočilo B.«a in lj. škofa 
Kaoijanarja imenoval za kanonika in stolnega 
pridigarja v Lj. B. je umrl, preden je Trubar 
izdal svojo prvo knjigo. Zato je težko rcöi, da 
je B. dal Trubarju kako pobudo za izdajanje 
knjig v slovenščini. B. sam je kljub velikim 
gmotnim možnostim in dolgemu življenju objav- 
ljal le pesmi. Ni izključeno, da je zadevno po- 
budo dal Trubarju Peter Pavel Vorgerij, ki je 
bil v pogledu knjižnega izdajanja mnogo irrida- 
ti vnejši (Rupel, 1. c. 20). Tržaški publicist in po- 
litik Attillo Tamaro, bivši italijanski poslanik v 
Bernu, je lota 1939 dal pobudo za knjigo, ki bi 
vsebovala popoln popis življenja in dola Petra 
B.-a, a pobuda ni bila uresničena. 

Prim.: Kidrič, SBL I 53; Kidrič, Ogrodje za 
biografijo Primoža Trubarja, RDZHV I 1923, 179- 
272; Miroslav Prormrou, Serie documentata dei 
vescovi triestini dei secali XV-XVIII, II. dai! 1501 
al 1620, Aroheogirafo triestino, serie III voi. XI 
(1924), str. 233-235; Pietro Bonomo, Un patriota 
triestino dol 1400 e la storia dei Bonomo daill'an- 
no 1000 ai giorni nostri, Roma 1935, str. 116 (44- 
53); Pietro Bonomo, Florilegio gentilizio. Antolo- 
gia bcmomiaina. Padova 1956, sitr. 222 (30-46); Jo- 
sip Mamtuani, J un j pi. Slatikomja, DS 1907, 402; 
Giuseppe Mainati, Dialoghi piacevoli! in dialetto 
vernacolo triestino colla versione italiana, col- 
l'aggiiunita di nove lettere interessanti per la loro 
originalità e por la storia della patria, scritte 
da monsignor Pietro Bonomo, vescovo di Trieste, 
daill'amno 1511 fino all'anno 1522, e di una nuova 
pianta di Trieste com'esisteva anticamente, colile 
tracce della moderna, Trieste 1828, 192; Pietro 
Kandier, Codice diplomatico istriano, V, 1451- 
1500; VI, 1501-1849; Loviro 2vab, črtica o Primožu 
Trubarju, LZ 1884, 41-45; prim, tudi zgodovinske 
rokopise de Jennurja i/, prve pol. 19. stol., ki so 
zdaj v tržaški mostni knjižnici; Lorenzo Tacchöl- 
la, Il Card. Agostino Valiier e la Riforma Triden- 
tina nella Dioc. di Trieste. Udirne 1974, 17, 31, 
158;  Kjudcr 122, 145, 567, 597. 

K-n 

BONUTTI Karel, znanstvenik, kulturni delavec, 
r. 2. fobr. 1928 v Bukovioi pri Gor., zdaj živi v 
Clevelandu, ZDA. Oče Anton, trgovec in gostilni- 
čar, mati Marija Lovec. Osn. š. v salezijanskem 
zavodu v Gor. (1934-39), gimm. v malem semen, 
v Gor. in na Roki (1939-44), slov. ginun, in licej v 
Gor. (1944-47). Maturira! 1947. Zatem študiral soc. 
ekonomijo in polit, vode na U v Fnibourgu v 
Švici (1947-50) in dosegel licenco. Po naselitvi v 
Clevelandu je študij nadaljeval na Case Western 
Reserve University in dosegel M. A. i/, ekonomije 
(1958) in doktorat iz soc. ekonomije in polit, 
vod   (1968).   Strokovna   usposobljenost:   socialna 
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ekonomija. Službovanja: Pomožni prof, .im načel- 
nìjk za .sociologijo na Notre Dame College (1958- 
64); obenem prof, ekonomije na Keimt State Uni- 
versity, Ohio Siale University in na John Carrol 
University (1958-70); od Jota 1964 dalje je izredni 
prof. ekonomije na Cleveland State University. 
Obenem pa je še vodja programov »Consumer 
Economies« za učitelj stivo clovelandskega O'kraja 
na Cleveland State University (od 1972 dalje), 
ravnatelj oddelka za etnične študije za clove- 
landsiko okrožje (od 1974 dalje) .in prof. za Re- 
search Associate na Institute of Urbain Studies 
na olovolandski drž. univerzi (od 1975 dalje). V 
sklopu etničnih študijev "vodi izdajo 20 mono- 
grafij o največjih narodnostnih skupinah v Gle- 
valandu. Vsaka monografija bo imela po 200 
strani. Prva je pravkar izšla: dr. Lubomyr Wy- 
nar, An Annotated bibliography of etnie publi- 
cations with special emphasis on Cleveland and 
Ohio. Kot soustanovitelj je v glavnem odboru 
ustanove Consumer Protection Association (1969- 
75); član izvršnega odbora (Education Commis- 
sion) največje višje šole v Ohiu »St. Joseph's 
High School« (od 1972 dalje). Junija 1975 je bil 
imenovan v novoustanovljeni odbor za analizi- 
ranje etničnih razprav (za šolstvo) na United 
Stales Office of Education in National Education 
Association. Clan ali odbornik je ražinih znan- 
stvenih ustanov npr. American Association for 
Comparative Economics, American Association 
of Universités Professons, National Ethnic Stu- 
dies Assembly, Intercollegiate Council on S.love- 
nien Art Guild, U Cenacolo... I/d.: dokt. diserta- 
cijo na Cleveland State University Chronological 
Retirement Insite in the U.S. (1969); za Educa- 
1 iomaile Research Council of America je 1972 spi- 
sal učbenik Consumer Economies (str. 340); olc- 
velandtsika občina mu je 1974 izdala dalo Socio- 
F.conotnic study of selected ethnie communities. 

Za svoje znanstveno delo je prejel irazna prizna- 
nja (Council on Human Relations, 1970) in na- 
grade. Kot narodno /.elo čuteč znanstvenik je 
razvil bogato dejavnost med Slovenci v Cleve- 
janidu: občasno piše članke v Ameriško domovi- 
no; v lotih 1951-54 je sprožil in vodil nabirfko za 
zgradiitev Katol. doma v Gorici; na prošnjo žup- 
nika A. Baznlka je 1952 organiziral Slov. isobotno 

šolo v župniji sv. Vida v Clovdandu, iki ima zdaj 

okoli 170 učencev; na željo škofa Rozmana, naj 

prelijeta slov. Kat. akcijo v sodobno ameriško 

ustanovo, ata z inž. Sod jem ustanovila Slov. Ma- 

rijino  legijo,  B.  je vodil  nijen mladinski ^pdseik 

(1952-59). Organiziral je pouk slovenščine na 
Cleveland State University (1971) ter Slovanstoi 
kulturni svet za Cleveland (Slovenian-American 
Heritage Foundation), toi je zdaj vodilna pred- 
stavniška organizacija Slovencev v Olevelandu 
ne glede na njihovo politično pripadnost. Preds. 
je sodnik Avgust Prijatelj, častni prods, pa biv- 
ši  senator Lauše. 

Prim.-   Vprašalina   pola;   osebno   dopisovanje; 
Deset  let  Kat. doma  v Gorici, Gor.  1972,  17, 30. 

R. K. 

BOR Matej (pravo ime Vladimir Pavšič), pesnik, 
pisatelj, dramatik, kri lik, prevajalec, r. 14. api". 
1913 v Grgarju. Oče orožnik, kasneje živeli v 
Storah pri Celju. Gimn. študiral v Celju, slavi- 
stiko v Lj. (diplomiral 1937). Nato profesor v 
Kočevju. V začetku vojne se umaknil v Lj. in 
se takoj priključil OF, junija 1942 odšel v parti- 
zane. V zimi 1942/43 je prišel na zdravljenje v 
Lj. in se nato, še pred zlomom Italije, vrnil v 
propag. oddelek XV. divizije. Ustvarjal na Bazi 
Znanstvenega inštituta ob Kolpi. Vrnil se je v 
središče Bele krajine (Črnomelj, Somič). Po ne- 
sreči z avtomobilom je B. odšel na zdravljenje 
v Italijo, od tu pa naravnost v osvobojeni Bgd, 
kjer je bil vodja slov. oddaj na radiu. L. 1945 je 
bil s političnim odposlanstvom v Bolgariji ter 
postal vodja oddelka za gledališče pri prosvet- 
nem ministrstvu v Lj., nato ravnatelj IjD in 
končno svoboden umetnik. Bil je predsednik 
Društva slovenskih književnikov Jugoslavije, 
predsednik slovenskega Pen*kluba. B. je v letih 
1935/36 ur. visokošolsko glasilo Akademski glas, 
kot časnikar pa je nekaj časa delal v Mrbu. 
Kritike — gledaliških predstav in poezije — je 
začel objavljati v LZ, prav tako je tu objavil 7 
pesmi. V lolu 1941 in doloma 1942 piše pesmi s 
partizansko tematiko, ki izidejo prvič pri Cen- 
tralni ciblostilni tehniki v Lj. v založništvu 
Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet 
z mislovam Previharimo viharje. Zbirka izide še 
isto leto tudi tiiisikana kot miniaturka, dolo »le- 
galne tehnike Podmornica. Knjiga je posebej po- 
membna zato, kor je to prva partizanska pesni- 
ška zbirka ovvobodiilnih gibanj na Balkanu. Do 
konca vojne so v ilegali izšle še naslednje B.-ovc 
zbirke: Bora in Kajuha pesmi (1944), Pesmi 
(1944, pri treh različnih tehnikah), Žrtvam svo- 

bode (1944), Nova setev (1945). Zadnja dve zbir- 
ki vsebujata še dela drugih avtorjev. Po vojni 
je B. izdal več izborov svojih posmii (ponatisov 
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dodatne kratice in krajšave 

A. Splošne 

DC = KD Democrazìa Cristiana = Krščanska demokracija 
"KUD Delavsko (kulturno umetniško društvo 
"SLU Društvo slovenskih likovnih umetnikov 

Društvo slovenskih skladateljev 
Državna založba Slovenije, Ljubljana 

"DS Geografsko društvo Slovenije 
"• ibidem (prav tam) 

.*|*!*••. intemacdonalea (-•, -o) 
KtS = KL SJe        Krajevni leksikon Slovenije 

loco citato 
Narodna ta univerzitetna knjižnica, Ljubljana 
Okrajni ljudski odbor 
Partizanski odredi Slovenije 
Splošna centralna vojaška partizanska bolnišnica 
Slovensko-hrvaška prosvetna zveza 
Slovenska katoliška skupnost 
Slovensko ljudsko gibanje 
Slovensko planinsko društvo 

le, 
'   «UK 
,.(olo 

>0S 
,' .SćVPB 
, SHPZ 

'   SKs 
'SLG - 

•SBD 

,SPed- srednji Ce, -e) 
'Ve ' Slovenska skupnost 

* * **• sub voce (glej geslo) 
skaKop Sfcofijski arhiv Koper 

VVid. Videm (Udine) 
Zbrano delo (Zbrana dela) 
Zveza poklicnih prevajalcev Slovenije 

f* zemljevid 
župnik, župnijski 

,ZKD' 
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