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PRIMORSKI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON
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KACIN Ahaclja (krstno ime Ivana), redovnica,
r. 4. maja 1899 v Idriji, u. 21. avg. 1979 v Gor.,
sestra dr. Antona (gl. čl.). Sprva je obiskovala
sedemrazr. rudniško š. (1905-12), zatem čipkarsko
š. (1913-15) in nato gospodinjsko š. (1915-16), ki
jo je vzdrževal rudnik, vodile pa uršulinke iz Lj.
Takratna predstojnica m. Elizabeta Kremžar,
priznana religiozna pesnica, je odločilno vplivala
na njen poklic. Jeseni 1916 je K. stopila v noviciat Kongregacije Šolskih sester v Mrbu. Tu je
na zavodskem učiteljišču s pravico javnosti prejela diplomo učiteljice. Sept. 1922 so jo predstojniki, ker je bila it. državljanka, poslali k Šolskim sestram v Tomaj. Tu je poučevala na zavodski osn., strok, in gospodinjski š., bila veçoučna pomočnica žpku Alb. Kjudru, urejevala njegovo knjižnico in se borila proti faš. poskusom,
da bi zaprli slov. šole. Učila je celih 25 let do
priključitve Tomaja 1947 k Jsli. Tedaj je prišla
v Gor. v Zavod sv. Družine (Slovensko sirotišče)
in tu ostala do smrti. Ime s. Ahacije K. bo za
vedno povezano z zgod. tega Zavoda. V dveh obdobjih (1949-56 in 1957-63) je prevzela vodstvo
Zavoda. Notranji in zunanji obnovi te važne slov.
ustanove v Gor., ki so jo fašisti ukinili, po končani vojni pa s pristankom oblasti zasedle stranke istrskih beguncev, je s. Ahacija posvetila vse
svoje najboljše moči sposobne organizatorke in
odlične vzgojiteljice. Velike zasluge si je pridobila, da je v Zavodu prenovila in znatno pomnožila knjižnico, tako da je danes morda najbogatejša slov. knjižnica v Gor. Več časa je bila K.
vključena kot svetovalka v vrhovno vodstvo Kongregacije Šolskih sester v Rimu.
Prim.: Iz hišne kronike Šol. sester v Gor.; t s.
Ahacija Kacin, M(Trst) 1979, 136; Redovne soscstre, Pok. s. Ah. K., KatG 30. avg. 1979 s si.
Ri j.
KACIN Anton, šolnik, literarni zgodovinar, urednik in prevajalec, r. 25. maja 1901 v Spodnji Idriji, živi na Opčinah pri Trstu. Oče Ivan, rudar,
mati Marija Mohorič in sta imela več otrok. Osn.
š. in realko je dovršil v Idriji (1919), Filoz. fak.

(slov. in franc.) na U v Lj. in dosegel doktorat z
disertacijo: Katoliška kritika slovenske beletristike v drugi polovici mladoslovenstva (1881-1895).
Referent je bil prof. dr. I. Prijatelj, promocija
22. dec. 1923. V Padovi je napravil na U nekaj
izpitov (it. literaturo in zgod.), v Rimu na ministrstvu pa usposobljenostrii izpit za poučevanje
slov. (Boll. Uff. M. P. L, parte II, 8. avg. 1929). Po
vojaškem roku je bil nekaj mesecev v privatni
službi v Idriji, nato dve leti prefekt v Alojzijevišču v Gorici, potem prof. slov. v nadškof, gimnaziji v Malem semenišču v Gor. (1927-10. jun.
1940), končno je delal v knjižnici Katoliške U v
Milanu (7. jan. 1941 - 8. sept. 1943). Po it. premirju je organiziral in nadziral slov. šole na Goriškem ter učil na tečaju za primorske učitelje z
it. diplomo v Gorici in Idriji. »S Kacinom je bilo
prijetno delati. Imel sem vtis, da se večina niti
na Goriškem steka v njegove roke.« (Geržinič).
Od sept. 1945 do okt. 1947 je bil okrož. nadz. za
slov. osn. in sred. šole v Gorici, nato do sept.
1968 ravn. Drž. učiteljišča s slov. učnim jezikom
A. M. Slomšek v Trstu, istočasno je bil pri ZVU
svetovalec za slov. šole in preds. komisije za izdajanje slov. šol. knjig (do 1954). - Kot časnikar
je bil K. ur. »Goriške straže« (1927-28), glasila
Slovencev v Italiji, k'i je izhajala dvakrat na teden, v ured. prvega »Novega lista« (1929-30), trideset let pa je bil tajn. in ur. publikacij Goriške
Mohorjeve družbe (1928-59). To so bili za GMD
najtežji časi, ker jo je hotela faš. oblast uničiti,
ji plenila knjige, internirala prejšnjega ur. dr.
Janka Kralja in na vse načine ovirala njeno delovanje. Dr. K. je tiho in vztrajno delal, pridobival sodelavce in tudi sam pisal. Prav takrat (1928)
je I. Trinko poslal zbirko črtic »Naši paglavci«;
K. je prebral rokopis 'in predlagal odboru, da ga
sprejme med redne knjige. Odšel je k Trinku v
Videm in »uredniške zadeve sva hitro uredila...
K Trinku sem potem šel vsaj enkrat na leto, največkrat o počitnicah v Trčmun... Leta 1929 mi je
izročil rokopis (slovnice) s prošnjo, naj ga pregledam... Po pregledu rokopisa sem svetoval nekaj malenkostnih popravkov... Manjkala pa je

KACIN
primerna vadnica. Trinko me je prosil, naj jo
pripravim jaz. In naslednje leto je izšla vadnica
Esercizi...« (M(Trst) 1973, 22-23). Po naročilu odbora GMD je šel mar. 1944 v Ljubljano in se dogovoril s prof. dr. Lukmanom za sodelovanje s
celjsko MD. Razgovori so uspeli, vendar je zaradi vojnih razmer izšla le ena skupna knjiga
Lovrenčičeve »Tri božje poti«. Leta 1948 je po
naročilu odbora GMD navezal stike z dr. Janezom Hornböckom, tajnikom na novo oživljene
Družbe sv. Mohorja v Celovcu. Domenila sta se
da bosta obe družbi izdajali skupen koledar. Od
1949 do 1960 so ga tiskali v Celovcu, primorski ur.
Pa je bil dr. Kacin. Zasluga GMD in njenega ur.
dr. Kacina je, »da se leposlovno ustvarjanje na
Primorskem ni ustavilo nifi v letih, ko med zamejstvom in matično Slovenijo ni bilo skoraj
nobemh stikov, ker so domači pesniki in pisateU nadaljevali z delom našega kulturnega izročila, kar priča o trdni življenjski volji in moči ljudi na tej zemlji« (Zbornik ob 50-letnici GMD,
»2). - Po drugi svet. vojni je bil soustanovitelj
in nekaj let preds. SDZ v Gorici <ust. 17. jan.
1947), ki je bila skupna organizacija kat. in demokr. skupnosti. Na njeni listi je bil 1956 in 1961
izvoljen v gor. obč. svet, kandidiral pa je na pokrajinskih volitvah od 1951 do 1965 in deželnih
1964. Okt. 1947 sta odšla dr. K. in dr. Avg. Sfiligoj v Rim, kjer bi ju bil moral sprejeti min.
Preds. Alcide De Gasperi. Spremljal ju je znani
slavist prof. L. Salvini. Ker je De Gasperi odlašal
s sprejemom, sta izročila njegovemu glavnemu
tajn. obširno spomenico o slov. šolah, krajevnih
upravah, državljanstvu, pravicah beneških Slovencev idr. (spomenico je v it. objavil Sfiligoj,
str. 26-31). Ker so It. nasprotovali slov. šolam na
Goriškem, češ da niso uzakonjene, sta pri ravn.
odd. za kulturno izmenjavo Giov. Ferrettiju dosegla »brzojavno odredbo, da se mora pouk na
vseh slov. šolah nadaljevati« (Sfiligoj, 26). Dne
21. jul. 1959 sta bila po posredovanju gor. poslanca Michela Martina pri prosv. min. Gius. Mediciju zaradi uzakonitve slov. šol. Medici jima je
rekel: »Vi torej želite šolski zakon. Dobite ga!«
(Sfiligoj, 76). Dne 10. dec. 1959 sta v Vittoriu Venetu obiskala poslanca prof. Franceschinija, tajn.
parlamentarne komis. za šolska vprašanja, in posredovala za šolski zakon, zahtevala pa tudi slov.
šole v Slov. Benečiji. Ko sta bila kasneje spet
Pri njem, jima je povedal, »da so bili v Vidmu
vsi proti slov. šoli, sam škof pa se ni izrazil niti
Za mtI proti
« (Sfiligoj, 76). Sole so bile potem

ustanovljene z zakonom št. 10127 z dne 19. jul.
1961. Dne 19. apr. 1968 je odšel v Rim z dr. SI.
Bratino k min. L. Guiu, da bi se v Gorici ustanovila strok. š. trgovske smeri. Minister je šolo obljubil in jo okt. 1968 ustanovil (Sfiligoj, 117-19). S članki in razpravami je sodeloval v Družini,
Svetogorski Kraljici, SlovPrim, DS, Medd., Vr,
KolGMD, M(Trst), ZbSS idr. Važnejše razprave
so: Nov slov. rokopis iz XV. stol. (JAIm za leto
1925-30, 1930); Slov. tisk v Italiji od 4. nov. 1918
dalje (prav tam); Paberki o Gregorčiču (DS 1944);
Dr. A. Mahnič (v knjigi Zgod. gor. nadškof., Gor.
1951); Slovstveno delo Slov. v It. v času med
obema vojnama (1918-1940) (Vr 1951); A. Aškerc
in realizem (IzvTrst 1956); Prispevek za stoletnico
Levstikovega Popotovanja (IzvTrst 1957); Začetki
slov. leposlovnega impresionizma (Medd. 1959);
Pred petdesetimi leti (KolGMD 1969); Beini vtisi
s poti po Združenih državah (KolGMD 1970); Po
petindvajsetih letih (KolGMD 1971); Ur temnih
so zatirale jo sile in Petdeset tet lepega slovstva
(v knjigi Zbornik ob 50-letnici GMD, Gor. 1974).
V trž. Mladiki je predstavil celo galerijo gor. kulturnih delavcev; to so: Vene. Bele, D. Feigel, Pol.
Kemperle, prof. dr. J. Ličan, dr. Al. Res, prof.
Fil. Terčelj, Vin. Vodopivec, St. Stanič, I. Rejec,
dr. Andr. Pavlica (1972), Nekaj spominov na I.
Trinka (za 110-letnico rojstva), J. Abram, P. Butkovič-Domen (1973), Vir. Sček (1973-74); Ob tridesetletnici slov. Sol (1975); Bil je med nami moi
(o J. Ev. Kreku) (1977); Spomini na I. Trinka
(TKol 1977). - Napisal je predgovore v knjige:
Pavlina Pajkova, »Dora« (1938); Venceslav Bele,
»Smrekov vršiček« (izbor, ureditev in spremna
beseda, 1953); Ljubka Sorli, »Venec spominčic
možu na grob« (1957); I. Pregelj, »Gloriosa«
(1961); F. S. Finžgar, »Prerokovana« (1963). - Šolske knjige: Klasje. Mladinska čitanka (Gor. 1930).
Sestavil jo je kot berilo za niž. gimn., ko je poučeval v Malem semenišču, ker niso smeli uvažati
šol. knjig iz Lj. Esercizi per la Grammatica slovena di G. Trinko (1931). Pripravil jih je na Trinkovo prošnjo. Pisano polje - Campo fiorito. Zbirka pesmi in črtic. Dodatek »Vajam za slov. slovnico Iv. Trinka« (Trst 1932). Pripravil jo je kot
pomožno čitanko za 4. razr. Da bi mogla knjiga
pod faš. iziti, ji je dal dvojezični naslov in dostavek, da je dodatek vajam za Trinkovo slovnico. K. se je obrnil na Trinka za dovoljenje.
Knjiga je izšla v samozaložbi, vendar je stroške
plačala GMD. Androvič Giovanni - Kacin Antonio,
Grammatica slovena, II ediz. (Milano 1943); z M.
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Jevnikarjem Slovenska slovnica za srednje šole
(Trst 1948, 2., izpop. izdaja 1961; dr. K.: skladnja,
stilistika, o rabi besed, meroslovje ali metrika);
z istim Slovenska slovnica za strokovne šole
(1948); z istim Slovenska jezikovna vađnica (1957,
2., izpop. izd. 1961); • M. Blazino, V. Glavič
in M. Jevnikarjem Slovenska čitanka za prvi
ra7r. nižjih sred. šol (1948); ...za drugi razr.
(1948); ... za tretji razr. (1949); Grammatica della
lingua slovena (Lj.-Trst 1972, 1975, 1979). - Poljudne knjige za GMD: Proti novim svetovom
(zgod. črtice z zemljevidi, brez podp., 1933); Napoleon (psevd. Matija Novak, 1939); Sveti Janez
Marija Vianney, župnik čudodelnik. Za stoletnico
njegove smrti (brez podp., 1960). - Prevodi: Evgen
Kumičič, Jelkin nageljček. Povest iz istrskega življenja (GMD 1926); Paul Keller, Glasba in ljubezen (KK Gor. 1928); Charles Nodier, Janez Zbogar.
Zgodovinski roman (Sigma, Gor. 1933, psevd. Fr.
Robar); Flavus, Živ pokopan (Sigma, Gor. 1933,
psevd. FI. P.); Wilhelm Hünermann, Na božjih
okopih. Povest po resničnih dogodkih (GMD 1959,
psevd. A. Klemen); Wilhelm Hünermann, Bog ga
je poklical. Življenje borca za pravice delavcev
(A. Kolpinga) (GMD 1964, psevd. A. Klemen). Kritike in poročila je K. pisal v KatG, LitV,
Medd., Utripe idr.; od začetka sodeluje pri PSBL.
Dr. K. je bil med obema vojnama v Gorici z dr.
Jankom Kraljem in Poldetom Kemperlom med
osrednjimi katoliškimi javnimi delavci. Kot prof.
slov. v Malem semenišču je vcepil vrsti duhovnikov in svetnih izobražencev temeljito znanje materinščine, ker jim je veliko nudil in tudi veliko
od njih zahteval. Med vojno in po njej je bil
steber slov. šolstva in SDZ, povsod pa je pustil
neizbrisen pečat svoje delavnosti, nadarjenosti in
strokovne razgledanosti. Po preselitvi v Trst je
veliko predaval na RATTrstA in v društvih. Od
začetka je član literarne nagrade Vstajenje v
Trstu.
Prim.: Osebni podatki; I. Pregelj, A. Kacin,
Glasba in ljubezen, M 1928, 151; J. S. (Jakob Solar), Slov. slovnične knjige po vojni, SR IV, 1951,
150-51; Prof. slovenščine, Kacin-Jcvnikar, Slovenska slovnica, 2. predelana izdaja, ViD VIII, 1956,
10-11; Klinec, GMD, 217-18 pass.; M. Jevnikar, Dr.
A. K., IzvTrst 1968, 78 s si.; Sfil'igoj, 5, 13 pass.,
97 si.; J. Kokole, Bibliografija doktorskih disertacij U 'in drugih visokošolskih in znanstvenih
ustanov v Lj., 1920-1968, Lj. 1969, 140, 160, 201;
Petdeset let slov. U v Lj., Lj. 1969, 259; Hubert
Močnik, Spomini in izkustva, Gor. 1971, 190, 192,
204; Al. Gerž'inič, Pouk v materinščini - da ali
ne?, Buenos Aires 1972, 8-10; M. Brecelj, Bibliografija izdaj GMD 1924-1974, KolGMD 1979, do-

datek, 42 pass.; K. Humar, Ravnatelj dr. A. K.
80-letnik, KatG 21. maja 1981, 2 s si.; Dr. A. K. osemdeset letnik, SvSl 4. jun. 1981.
Jem.
KACIN Dominik, zadružni delavec, r. 1. avg. 1895
v Idrskih Krnicah, u. 4. dec. 1971 v Lj. Oče Jožef, mati Marija Vončina. 1914 je maturiral na
idrijski realki, po prvem semestru študija na trg.
š. v Lj. vpoklican v vojsko, ujet na vzhodni fronti, od koder se je vrnil 1918 kot težek invalid.
Ker ni mogel nadaljevati študija, se je po abiturientskem tečaju na Trg. akad. v Lj. zaposlil najprej pri Zadružni zvezi v Gor. (1921-24), nato pri
gospodarskih zadrugah na Idrijskem (Roka, Sebrelje, Otalež) in od 1929-42 pri Kmetski posojilnici in hranilnici v Cerknem. V ta čas sodi K-ovo
delo na področju gospodarstva zatirane slovenske manjšine. S pomočjo zasebne trgovine na Reki pri Cerknem je opravljal prisilno likvidacijo
že tako redkih slov. zadrug in denarnih zavodov
brez gmotne škode za člane. V času gospodarskih
kriz je reševal zadolženo slov. kmečko posest
pred pritiskom ital. bank. Sodeloval je tudi v organizaciji TIGR, zaradi česar je bil preganjan,
kar je nenehoma ogrožalo možnost preživljanja
enajstčlanske družine. Zaradi sodelovanja v OF
od febr. 1942 je bil 8. nov. istega leta aretiran in
zaprt v Zdravščini, Coroncu in Cairo Montenottc.
Po razpadu It. je bil odpeljan v Mauthausen, nato prestavljen na prisilno delo v okolico Lienza.
Njegova družina je aktivno sodelovala v NOB
(gl. čl.). Po 1945 je služboval pri gospodarskih zadrugah v Cerknem (do 1947), nato v Kanalu do
upokojitve (1955) in je aktivno deloval v družbenopolit. organizacijah.
Prim.: Spomini v arhivu IZDG v Lj.; A. Pagon, Šebrelje skozi stoletja, Lj. 1976, 68-9; TV 15,
1. jan. 1972.
Ured.
KACIN Irma, por. Fils, igralka, književnica, prevajalka, publicistka, r. 9. dec. 1925 na Reki pri
Cerknem. Oče Dominik (gl. čl.), mati Emilija Brezigar. Osn. š. obiskovala na Reki in v Kanalu
(1932-36), nato učiteljišče v Tolminu (1936-43). Od
9. sept. 1943 je bila v NOB najprej kot namestnik,
nato kot komisar čete v Vojkovi brigadi, kasneje
je bila stalni član igralske skupine IX. korpusa.
Demobilizirana je bila kot kapetan JLA. Med
1945 in 1951 je bila zaposlena na Radiu Lj. kot
ur. ital. redakcije, nekaj časa je bila vmes upravnik Radia Slov. Primorje v Ajdovščini in v. d. direktorja Radia Koper. Kot svobodni novinar je
živela med 1951 in 1954 na Dunaju in v Bernu (tu
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je bil njen mož Drago Flis svetnik jsle. ambasade) in prispevala več reportaž za jsle. časnike
(SPor, TT, Mladina NRazgl). Od 1954 je bila ur.
filmske rubrike in filmski kritik pri Radiu Bgd.
Udeleževala se je domačih in tujih filmskih festivalov, bila članica sveta in repertoarne komisije za FEST v Bgd. K. je objavila več novel in
črtic v slov. in j si. revijah (Obz, NŽ, Mladina,
NRazgl, Knjižne novine). Zlasti marljiv sodelavec
je bila pri koprskih Borih (Brez krivde, Nedeljski popoldan, Črni angel, Maščevanje, Slika; objavljeno 1954-55). Napisala je scenarij za film
Rana jesen (Jadran film, Zgb 1958). V Bgdu je
izdala prevode Italijanski neorealizam (1960), G.
Bassani, Vila Finci Kontini (1978) in J. P. Sartre,
Bludnica dostojna poštovanja (1960). Veliko je
prevajala za ital. in jsle. filmske producente.
Prim.: Osebni podatki; S. Petelin, Vojkova
brigada, 1965, 94; PDk 31. okt. 1948, št. 254; PrimN
10. maja 1974, št. 20; TV-15, 3. aprila 1980, št. 13.
B. Mar.
KACIN Ivan, organist in izdelovalec orgel, r. 26.
avg. 1884 v Otaležu pri Cerknem, u. v Gor. 13.
nov. 1953. Po osn. š. v domačem kraju je obiskoval orglarsko š. v Lj. (1897-1900) in potem služboval kot organist v Velikih Laščah, na Brezju
in na Kontovelu pri Trstu (1900-03). Ko je 1903-05
služil vojake v Pulju, je sodeloval pri mornariški godbi in opravljal službo organista v mornariški cerkvi. 1905-11 je bil organist v Komnu in v
Polhovem Gradcu, vendar se je ves čas strastno
zanimal za konstrukcijo orgel, študiral tedanje
sisteme mehaničnih orgel in občasno obiskoval
orglarske delavnice v Lj., Benetkah in Gradcu.
1911 se je poslovil od službe organista in v Lj.
(Novi Vodmat) odprl lastno izdelovalnico harmonijev. Obrt je uspešno vodil do 1919 in se nato
preselil v Gorico, kjer je ustanovil tovarno harmonijev, orgel in pianinov, jo opremil z modernimi stroji in si kmalu pridobil sloves izvrstnega
izdelovalca orgel. Med njegove uspele izdelke je
šteti orgle v Opatjem selu (1925), Kanalu in Dornberku (1926), Ločniku pri Gorici, Mirnu, Sacilettu in Zagraju pri Gradiški (1927), Avčah, Gabrjah
pri Gorici, Kromberku in Biljah (1928), Gabrjah
pri Vipavi (1930), Pičnu, Villanovi, Sv. Lenartu v
Benečiji, pri Sv. Mariji v Osoppu, na Stari gori
itd. Prenovil in predelal je celo vrsto starejših
orgel po Primorskem in Goriškem. Njegove orgle
se odlikujejo s solidno mehanizacijsko strukturo,
izredno intonacijo posameznih registrov in ubranostjo njih kombinacij (večinoma 5-13 registrov).

Prim.: SkAGor.; SBL I, 420; R. Pahor, CG 1927,
149-53, 175-76; 1928, 77-78; V. Vodopivec, CG 1929,
17-18, 77-78; G. Radole, L'Arte organarla in Istria,
Bologna 1969; Iris Caruana, L'Arte degli organi
nel Friuli-Venezia Giulia. Arcidiocesi di Gorizia,
Udine 1973, 42, 62, 82, 84; Jelerčič, 109; (nekaj
podatkov dal dr. M. Šah).
Le.
KACIN Ivan, prosvetni delavec, časnikar, publicist, r. 28. dec. 1903 v Idrskih Krnicah, u. 14.
febr. 1960 v San Basiliu, Cordoba, Argentina.
Oče Andrej, zidar. Osn. š. je obiskoval v Jegerščah, kjer je do 1909 ali 1910 učil domači župnik,
šele potem je bila ustanovljena redna potovalna
šola, nekaj dni v Jegerščah, nekaj dni v Krnicah.
Po osn. š. je hodil z očetom na delo in se izučil
za zidarja, vmes je veliko bral in se uveljavljal
kot pevec na različnih prireditvah. 1928 se je preselil v Argentino in se naselil v okraju Paternal
v Buenos Airesu. Dalj časa je bil zaposlen pri
priložnostnih delih, največ pri zidanju in pleskanju. Kmalu se je vključil v društveno delo in postal podtajn. Slov. prosvetnega društva na Paternalu. Jan. 1933 je prevzel ur. Slovenskega tednika (izh. 1929-36), in ko se je ta spojil z Novim
listom in se preimenoval v Slovenski list (izh.
1937-46), je tudi tega sourejal z Viktorjem Kjudrom (gl. čl.), od konca 1937 do 1940 sam. Ker pa
je napadal zunanjo politiko prejšnje Jsle., so ga
v drugi polovici leta 1940 odstavili. Po vojni je
ur. tednik Slovenski glas (izh. 1946-50), sour. Novo domovino (izh. 1950-57) in polmesečnik Lipa
(izh. 1957-66), kamor je pisal do smrti. Z Andr.
škrbcem je uredil Slovenski izseljenski koledar
za Južno Ameriko za leto 1937, ki ga je izdalo
SPD na Paternalu. V njem je napisal pomembne članke: Izseljenčeva tragedija, Slovanski svet,
Sužnji in Moje ječe. Med vojno je pisal članke
in poročila o partizanskem gibanju. V Cankarjevem koledarju (Spominu Ivana Cankarja. Ob
25-letnici smrti 1919-1943. Izdali društvi DKD
Ljudski oder in SPD Ivan Cankar, Buenos Aires) je poleg člankov priobčil pesmi: Slovenski
bojevniki in Sanje v oblake bele. Ob proslavi
lOOJetnice rojstva S. Gregorčiča 1944, ki jo je
organiziral odbor vseh slov. društev, je napisal
K. pesem Pozdrav Simonu Gregorčiču in so jo
deklamirali na proslavi. Uredil je knjigo in ji
napisal uvod Gregorčičeve Izbrane pesmi, ki
jih je izdal odbor S. Gregorčič 1945. Pomembni
sta tudi njegovi odrski deli: Planinska rota in
Naši sinovi. K. se je vse življenje boril za kult.
napredek in dobrobit slov. izseljencev v Argenti-
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ni. S svojim lepim tenorjem je sodeloval pri
prosv. in c. pev. zborih, igral in režiral. Bil je
pesnik in pisatelj samouk, samorastnik, predvsem pa je bil dober časnikar in je želel rojake
izobraževati in izpopolnjevati. Del njegove liter,
zapuščine je pri Slov. izseljenski matici v Lj.
V Argentini se je podpisoval Jan Kacin.
Prim.: Tvoji zvesti prijatelji in sodelavci, I.
Kacinu v trajen spomin, Lipa, Buenos Aires 1960,
št. 52; Fr. Kurinčič, I. Kacinu v spomin, SIK
1961, 230-35, 231 na skupinski sliki; Isti, Na tej in
na oni strani oceana, Lj. 1981, pass., str. 80 (priloga) si.; J. Bajec, Jan Kacin, SIK 1969, 31-32 s si.
F. C.
KACIN Nedeljka (Dominika), por. Pirjevec, gledališka igralka, prevajalka, r. 8. jan. 1932 na Reki pri Cerknem, živi v Lj. Oče Dominik (gl. čl.),
mati Emilija Brezigar. Osn. š. obiskovala na Reki in v Cerknem (193843), gimn. v Postojni in
Lj. (194549). Obiskovala je AIU v Lj. (1948-52) in
diplomirala iz dramske igre (1953). Nastopati je
začela že pri igralski skupini IX. korpusa. Kot
poklicni igralec je delovala pri GSP v Postojni
(1952-53), nato pri SNG Maribor (1953-56), Prešernovem gledališču v Kranju (1956-58), od tam je
šla v Trst in nato v Ptuj. V letih 1959-64 je bila
na RTV Lj., od 1964 pa deluje v oddelku za dokumentacijo Inštituta za sociologijo in filozofijo
lj. U. Njene pomembne gledališke vloge so: Jessica, Porzia, Patt (Herbert, Vsakih sto let), Dekle
(Axelrode, Sedem let skomin), Jacinta (Cankar,
Pohujšanje; kot gost v Drami SNG Lj. 1957). Nastopi v tv igrah: Donna Conception (Treves, Don
Juanovo pismo), Sestra (Zupan, Pričakovanje jutra). Trudi (Pulman, Odmev od daleč), Jagica
Babic (Papier, Jaga Baba) itd. - Prevajalsko delo
obsega predvsem prevode iz it. V knjižni obliki
je objavila: A. Moravia, Rimske zgodbe (Koper
1959), J. Stellini, O izvoru in razvoju običajev (Sopra l'origine e il progresso de' costumi; cikl., Lj.
1974); L. Pirandello, Pasja zvestoba (Lj. 1981). Prevedla je več radijskih iger: P. Levi, Postaja v
megli, I960; J. K. Jerome, Trije možje v čolnu,
1962; L. Pirandello, Cecè, 1966; dve tv drami: L.
Candoni, Shakespeare, 1964; M. Mattolini-B. Pezzati, Obiskovalec, 1962, ter priredila vrsto tv nadaljevank: Dante Alighieri; Michelangelo; Gončarov, Oblomov; Tolstoj, Vstajenje; Pirandello, Sicilske zgodbe; Dostojevski, Bratje Karamazovi
itd.
Prim.: SGL II, 267 (pisca gesla V. Smolej in V.
Frantar); B. Grabnar, Televizijska drama in drama televizije, Lj. 1973.
B. Mar.

KACIN Stefan, arhitekt, r. 26. dec. 1939 na Reki
pri Cerknem, živi v Lj. Oče Dominik (gl. čl.), mati Emilija Brezigar. Osn. š. obiskoval v Kanalu
(1946-50), klas. gimn. v Lj. (1950-58), 1963 je diplomiral na FAGG U v Lj. (razred prof. Ravnikarja).
Zaposlen najprej pri Investicijskem zavodu za
izgradnjo trga revolucije v Lj. (1963-72), nato pri
»Biro 71« (Domžale). Kot član projektantske skupine »Studio 7« je sodeloval na arhitekturnih natečajih, skupina je prejela prvo nagrado na naslednjih slov. in jsl. natečajih: center RTV Lj.
(1966), Kulturni center v Skopju (1968), turističnorekreacijski center Ubaš-Labin (1970), turističnorekreacijski center Stoja-Valovine v Pulju (1970),
interni natečaj za novo bolnišnico v Šempetru
pri Gor. (1971), srednješ. center v Kamniku (1972),
medicinski center v Zrenjaninu (1973), stanovanjski-poslovni center Ljubljana-Bežigrad (1974), vojna bolnica v Zgbu (1975), vojaška gimnazija Bežigrad (1975), medicinski center v Smederevu
(1978). Skoraj vsi navedeni načrti so bili uresničeni, poleg teh še Dom za stare v Domžalah
(1975-76), Tovarna usnjenih galanterij TOKO
Domžale (1976-77), Medicinski center v Bugojnu
(1979-81) in medicinski center v Ivangradu (1980).
K. je bil med sodobitniki nagrade »Borbe« za
arhitekturo splošne bolnišnice v Sempetiru pri
Gorici (1975), prejel je tudi skupinsko nagrado
Prešernovega sklada (1978) za dosežke v arhitekturi.
Prim.: Sinteza št. 47-9, 1979, str. 72-4; št. 50-2;
Delo, 20. febr. 1976, št. 42, 10.
B. Mar.
KACIN-WOHINZ Milica (Emilija), zgodovinarka,
r. 13. okt. 1930 na Reki pri Cerknem, živi v Ljubljani. Oče Dominik, uradnik (gl. čl.), mati Emilija Brezigar iz Morskega pri Kanalu. Obiskovala
je osn. š. na Reki in v Cerknem, med NOB kurirka, po vojni opravila pet letnikov tečajne gimnazije v Postojni (194547), železniško tehn. š. v
Lj. (1947-50), zaposlena kot gradbeni tehnik pri
Podjetju za vzdrževanje proge Nova Gorica (195052), ob delu opravila maturo v Lj. (1952), diplomirala iz zgod. na Filoz. fak. lj. U (1958) in dosegla doktorat iz zgod. znanosti na isti U (1970).
Zaposlena v arhivu CK ZKS (1957-59), nato na
Inštitutu za zgod. delav. gibanja v Lj. kot raziskovalka, od 1980 znanstveni svetnik, od 1979
ravn. Inštituta. K-ova je od 1958 objavila 104 dela; to so: knjige, razprave, članki, pregledi, viri,
poročila, ocene itd. Večino je posvetila Slovencem, ki so prišli po prvi svet. vojni pod It. Prva
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leta je podrobno obdelala v knjigi Primorski
Slovenci pod italijansko zasedbo, 1918-1921 (Mrb
1972). To je njena dopolnjena in nekoliko predelana disertacija in je zanjo prejela nagrado sklada B. Kidriča (1974). Avtorici se je posrečilo, da
je smela uporabljati dokumente iz centralnega
drž. arhiva v Rimu. Tako je mogla tudi že znane
podatke kritičneje osvetliti in jih marsikje pokazati v novi, dotlej neznani luči, veliko pa je
povedala povsem novega. V nasprotju z vrsto pozitivnih ocen v Jsli. in It. je nekatera stališča v
knjigi ostro kritiziral D. Kermavner v delu Temeljni problemi primorske politične zgodovine
(Lj. 1977) z očitki o podcenjevanju delavskega in
opravičevanju narodnjaškega gibanja, čeprav išče
K-ova v skladu s povojnim slov. zgodovinopisjem
v tem prvem delu predvsem prisotnost socialistov in komunistov med Slovenci in se manj
posveča narodnemu političnemu društvu Edinost,
ki je zajemalo večino primorskih Slovencev in
izdajalo dnevnik istega imena. Odgovor K-ove
Kritične pripombe k metodi in vsebini in drugih
slov. zgodovinarjev je v Razpravi o knjigi D.
Kermavnerja (PZDG XVIII/XIX/1978-79, št. 1-2)
ter v članku O »razrednem« in »narodnjaškem«
na Primorskem (PZDG XX/1980, št. 1-2). Nadaljevanje prve knjige je delo Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev, 1921-1928, ki je izšlo
v dveh zvezkih (IZDG, Lipa, ZTT, Koper 1977).
V njem je obdelala osem let primorske zgod.: od
uradne priključitve k It. po rapalski mirovni pogodbi do nasilnega konca legalnih slov. organizacij in njihovega tiska. Tudi to delo temelji na
obsežnem študiju arh. gradiva v It., zlasti centralnega drž. arh. v Rimu in arh. KPI v Gramscijevem inštitutu, arh. gradiva v Slov., it., slov. in
hrv. časopisja dvajsetih let na Prim, in v Jsli,
stenografskih zapiskov it. parlamenta, korespondence politikov, zapuščine vodilnega trž. politika dr. J. Vilfana (gl. čl.) idr. Pregled celotne
zgod. Slov. v It. je podala v knjigi, ki jo je napisala skupaj s Ferencem in T. Zornom, Slovenci
v zamejstvu (Lj. 1974), in v razpravi Slovenci v
Italiji med dvema vojnama v knjigi Zgodovina
Slovencev (Lj. 1979). Ob teh osnovnih delih pa je
K-ova napisala več razprav in referatov za znanstvena posvetovanja, ki zadevajo posamezne dejavnike slov. prim. zgod. Važnejše so: Tržaška
mladina v narodnoosvobodilnem boju (PZDG
1/1960, št. 2); Parlamentarne volitve in politične
razmere v Julijski krajini 1921-1924 (PZDG V/
1965, št. 1-2); Protifašistično gibanje v Julijski

krajini (PZDG VI/1966, št. 1-2); V»eccezione« della Venezia Giulia (Il Ponte 1977); Revolucionarno
gibanje v Julijski krajini v letih 1920-1921 (Zbornik radova - Problemi sjevernog Jadrana, Reka
1972); Appunti sul movimento antifascista sloveno della Venezia Giulia (Quaderni 11/1972, Rovigno); Narodno-revolucionarno gibanje na Primorskem v luči politike in taktike KPI (v zborniku
Elementi revolucionarnosti v polit, življenju na
Slovenskem, Lj. 1973); Storiografia jugoslava sulla Venezia Giulia 1918-1945 (Bollettino dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel F.-V. G., 11/1974, št. 2); L'antifascismo sloveno e croato durante il ventennio (Ibid.
VI/1976, št. 2-3); Pogledi KPI na narodno vprašanje pri Slov. in Hrv. v Jul. krajini (1923-1927)
(Jsli. istorijski časopis 1976, št. 3-4); Ljudskojrontno povezovanje Slovencev v Italiji (Zbornik
ob štiridesetletnici ustanovnega kongresa KPS,
Lj. 1977); Tržaški slov. socialisti v letu 1918. I socialisti sloveni di Trieste (PZDG XVII/1977, št.
1-2); Il movimento nazionale sloveno-croato durante l'opposizione dell'Aventino (1924-1925) (Quaderni IV/1977, Pola); Nacionalno vprašanje Slovencev in Hrvatov v It. v politiki it. komun, partije (1921-1940) (ZC 1978, št. 3); O stališčih KPJ in
KPI do nacionalnega vprašanja v Jul. krajini
med obema vojnama (GorLtk 1980); // partito comunista d'Italia di fronte al problema nazionale
della minoranza. L'imperialismo italiano e la Jugoslavia (Atti del convegno italo-jugoslavo, Ancona 1981); O VI. Martelancu (PZDG XX/1980, št.
1-2). Manjše razprave so še: L'occupazione ital.
in Slovenia (Resistenza-Giustizia e libertà, Torino 1965, št. 12; 1966, št. 1, 3, 5); Ob trideseti
obletnici drugega trž. procesa (Borec 1971, št.
12); Slov. društva in fašizem. Ob stoletnici ustanovitve društva Edinost v Trstu. Odlomek iz
razprave (NRazgl 1974, št. 22); Upravna reorganizacija Jut. krajine leta 1923. Prvi raznarodovalni ukrep faš. vlade (JKol 1976). Objavila je več
virov, npr.: Iz dokumentov o preganjanju gor.
nadškofa mons. Fr. B. Sedeja (IdrR 1970, št. 3);
Iz arhiva KPI o slov. vprašanju. Poročilo Ign.
Siloneja iz apr. 1927 in pripombe Rugg. Grieca
(GorLtk 1979, št. 6); Viri za zgod. komun, stranke
na Slov. 1919-1921 (kolektivno delo, K-ova II. del
o Primorski, Lj. 1980); Bazovica. Pred 50 leti je
bil v Trstu proces proti narodnorevolucionarni
organizaciji Slovencev (Delo 1980, št. 203, 209, 215,
221, sobotna pril.). Poleg tega je napisala vrsto
ocen in poročil, kakih 15 življenjepisov, več kro-
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noloških pregledov z drugimi, nekaj prevodov,
z Daretom Jerškom in Alenko Nedog pa knjigo
Oris mladinskega gibanja na Slovenskem (Lj.
1963), S svojim delom se je K-ova uveljavila kot
glavni strokovnjak za zgod. Slovencev pod It.
med obema vojnama, zato je bila odlikovana z
Redom dela z zlatim vencem (1979).
Prim.: Osebni podatki; Bibliografija sodelavcev
1ZDG, 1959-1969 (Lj. 1969) in 1969-1979 (Lj. 1979);
V. Melik, Knjiga o primorskih Slov. pod. It.,
TV-15, 12. apr. 1973; Isti, PZDB, 1-2, 1974, 326-27;
T. S., Sloveni in Italia, Bollettino I, Trst okt.
1973, št. 1; B. Gombač, Razredni in nacionalni
boj Primorcev v raziskavah dr. Milice K.-W.,
PDk 1. maja 1977; Isti, Odkod te nove sile, Dan,
Trst 1978, št. 75-76; D. Kermavner, Temeljni problemi primorske polit. zgod. (Lj. 1977); Razprava
o knjigi dr. D. Kermavnerja (PZDG XVIII/XIX/
1978-1979, 67-107); D. Zeljeznov, Laični zapis o
zgod. prim. Slov. 1921-1928, PDk 26. febr. 1978; M.
Pacor, Questioni nazionali e di classe nella Venezia Giulia 1921-1928, Qualestoria VI, št. 2, Trst
sept. 1978; Isti, Italia contemporanea, zv. 115,
1978, 80-84; PDk 26. febr. 1978; 6. apr. 1978; Dnevnik 10. febr. 1978.
Jem.
KAFOL (CAFFOU, COFFOL, KOFOL) Filip Jakob,

duhovnik, pridigar, nabožni pisatelj, politik, r.
4. jul. 1819 (popravi SBL I, 421) na Pečinah pri
Tolminu in tam u. 29. febr. 1864. Oče Anton (iz
čepovanske rodbine), kmet, mati Marija Klemenčič. Osn. š. opravil v domačih krajih, gimn. v
Gor. (1835-39). 1841 stopil v gor. sem., 21. sept.
1845 posvečen v duhovnika. Nekaj let kaplanoval
v Ročinju in Volčah, 15. mar. 1854 postal kpl. v
Batujah na Vipavskem. Ker v vasi ni bilo š., je
K. poučeval mladino v farovžu. Ko je 1855 na
Goriškem razsajala kolera, je K. neutrudno skrbel za bolnike iz Batuj in iz bližnjega Sela. Dobil je zato pohvalno pismo od Namestništva v
Trstu. 1857 je dosegel, da se je Selo odcepilo od
kamenjske župnije in se pridružilo Batujam, ki
so postale samostojna župnija. Istega deta je K.
iz neznanih razlogov zapustil Batuje in odšel v
Celje k lazaristom. Iz Celja se je v avg. odpravil
v pariško sem. očetov lazaristov z namenom, da
bi postal misijonar sv. Vincencija. Po končanem
noviciatu je apr. 1858 odpotoval iz Pariza in se
vrnil preko Marseilla in skozi It. (maja je bil
tudi v Rimu, kjer je prejel blagoslov papeža Pija IX., in v Loretu) na Štajersko. Tam je bil
nastavljen za ljudskega misijonarja pri Sv. Jožefu v Celju. Šibko zdravje in nemirni značaj
sta ga prisilila, da je izstopil iz družbe. Vrnil se
je na Tolminsko, najprej kot župni uprav, v

Nemški Rut (1858-59), nato jun. 1859 kot vikar v
rojstno vas Pečine (1859-64). V tistih letih je K.
nameraval sezidati v Gor. cerkev za gor. Slov.
in slov. zavod za majhne otroke. Zaradi njegovega neutrudljivega delovanja na verskem in prosvetnem polju ga je vsa Tolminska poznala in
visoko cenila. 1861 je bil izvoljen za poslanca v
gor. dež. zbor in se tam uveljavil kot eden najboljših govornikov. Na zasedanju gor. dež. zbora
10. apr. 1861 je zahteval, naj se zapisnik seje
piše tudi v slov. jeziku, in je zato po nasvetu
poslanca A. Goriupa (PSBL I, 452) postavil pismen predlog. Na seji, ki je bila 22. apr., se je
razvila na podlagi omenjenega predloga splošna
in ostra debata o rabi jezikov v dež. zboru. It.
poslanec Doliac je ob tej priložnosti priznal, da
je treba tudi slov. govornikom prepustiti rabo
materinega jezika, ker imajo vsi poslanci enako
pravico govoriti v jeziku, v katerem bolje izražajo svoje misli. Na isti seji je K. v slov. utemeljeval predlog za gradnjo ceste Sv. LucijaCerkno, prosil, da bi se odpustile davčne doklade k ces. davkom za prebivalce bovškega, cerkljanskega in tolminskega okraja ter zahteval, da
bi zbor vzel v pretres postave, ki so prepovedovale kozjerejo in tako povzročale veliko škodo
manj premožnim kmetom. 25. jun. 1861 je odložil
poslanski mandat, »ker se je po deželi govorilo,
da so bile volitve poslancev povsod bolj ugodne
in uspešne kakor na Tolminskem«, in »ker se
ne zlagajo dolžnosti poslanca z opravili duhovske službe na Pečinah«. Istočasno se je tudi odpovedal zahtevam, katere je postavil na seji 22.
apr. Na Pečinah je K. začel hudo bolehati in je
zato povsod iskal zdravja. V začetku 1864 je
prosil za premestitev v solkansko župnijo, da bi
prišel v milejše podnebje. Želja se mu ni izpolnila, ker ga je že febr. dohitela smrt. K. je bil
dopisnik N v letih 1848, 1849, 1861. Pisal je tudi
v ZD (psevdonim Pečan) 1850, 311; 1851, 198 (pesem Dan XVI. listopada 1851 po Goriški nadškofa); 1853, 143 in 164. K. je bil zelo cenjen govornik in njegove pridige, ki se odlikujejo po
ognjevitosti, veliki govorniški sili in lepem jeziku, spadajo med najboljše v slov. slovstvu. V
Drobt. 1852, str. 43-50, je objavil pridigo Marija
naša ljubezniva mati. Naslednje leto je objavil
zbirko pridig Domači ogovori po nedeljskih
evangeljih za verne ljudi na deieli (Clc 1853, I II). Nato so izšli Domači ogovori po prazniških
evangeljih za verne ljudi na deželi (Lj. 1856). Nekaj let pozneje pa je objavil Večne resnice v
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pogovorih za ljudske misijone po slovenskih deželah (Gor. 1861-62, I - II). K. se je bavil tudi z
zgod. rojstnega kraja. V SV, Clc 1863, 8, str. 328, je izšel spis Cerkvica sv. Mohora na Tolminskih Pečinah. Po K-ovi smrti je SPj objavil še
nekaj njegovih pridig (1865, 1876 ,1877). K. je zapustil več rokopisov: Častiti gospodje Lazaristi
(do VII. pagi.), Razlaganje evangeljiev in listov
za vse nedelje in praznike (spisan za 3/4 leta),
Zgodovina tolminske grofije. Začel je tudi katekizem Krščanski nauk za misijon, a dela ni dokončal. Njegovo knjižnico je podedoval nadšk.
kancler Štefan Kafol.

je gojil sadike plemenitega sadja in jih brezplačno razdeljeval kraškim sadjerejcem. Med obema
vojnama so ga faš. oblasti zaradi narodne zavednosti internirale. 1952 je postal prvi častni član
Društva inženirjev in tehnikov gozdarstva 'in lesne industrije Sje. To društvo mu je 1957 postavilo v Komnu spomenik, delo kiparja I. Sajevica.
Ob smrti mu je A. Seliškar posvetil pesem.

Prim.: LibBapt. na Pečinah; žpk. kronika v
Batujah; osebni arh. dr. R. K.; Juventus... (Gymnasium) 1835-39; SBL I, 421; F. Blažič, Kratka
povestnica gor. nadšk., Clc 1853; SPj 1857, 149
in 1859, 382; Sejni zap. 1861, 7, 16; NadškAGor.,
šamatizmi; ArchProv., sezione H, sottosez. I,
iascic. 2; N 1861, 152, 242-43 in passim; 1864, 80;
ZD 1850, 211; 1851, 198; 1853, 143, 164; 1856, 3;
1861, 62-63; 1862, 70: 1864, 64, 276; 1871, 316; UG
28 febr. 1864; Glas 20. sept. 1872; Claricini, 302;
Kociančič, Hist. Archid.; FohumGor 1882, 315;
Rutar, Tolm., 208-09; Gabršček I, 58, 160-61; S.
Stanič, Filip Jakob Kofol, KolGMD 1939, 65-66;
SlovPrim 20. sept. 1945; Moder, 111, 113, 125; B.
Marušič, Razvoj polit, življenja gor. Slov. od
uvedbe ustavnega življenja do prvega polit, razkola, ZC 1969, 1'2, 7-11; JKol 1977, 205-06, 209-10.

KAFOL Franc, pomolog, r. 3. dec. 1892 v Cepovanu na Goriškem kot sin kmeta Antona in gospodinje Marijane Vinkler, u. 7. dec. 1964 v Lj.
Izhaja iz številne družine, ki je dala tudi zaslužnega kraškega gozdarja Avgusta Kafola (gl. čl.)
ter več pedagogov in družbenih delavcev. V Gor.
je obiskoval slov. gimn. in doživljal narodne boje ter obenem zlato dobo slov. nar. zavesti. Od
tu ga je pot vodila v Klosterneuburg, kjer je dovršil višjo š. za sadjarstvo in vinogradništvo, ki
je slovela in bila priznana v vsej Evropi. Med
prvo svet. vojno je služboval v Dalmaciji in Črni
gori, po vojni pa je bil strokovni učitelj na Kmetijski š. na Grmu (Novo mesto), kjer se je izkazal kot odličen pedagog ter prijatelj kmečke mladine, ki jo je vzgajal. Osebno in službeno je bil
pripravljen vedno pomagati. Zahajal je med sadjarje in vinogradnike, organiziral strokovne tečaje in posvete. Več let je vodil drevesnici in trsnici v Kostanjevici in Leskovcu, skrbel za matične nasade ter strokovno izobrazbo svojih delavcev. Po najbolj srečnih in uspešnih letih življenja
na Grmu ga je Kmetijska družba za Slovenijo
izvolila za glavnega tajn. in odgovornega ur. glasila Kmetovalec. Kasneje je bil imenovan za banovinskega inšpektorja in svetnika Dravske banovine, po osvoboditvi pa je bil strokovni sodelavec uprave za sadjarstvo in vinogradništvo pri
Min. za kmetijstvo vlade SRS. Po smrti Martina
Humka (slov. čebelar in sadjar) je bil izvoljen
za preds. Sadjarskega in vrtnarskega društva
Sje. ter glavnega ur. glasila Sadjar in vrtnar
(1943-48). Strokovno in znanstveno se je najbolj
poglabljal v probleme sortimenta. Preučeval je
številne stare, lokalne avtohtone, domače in tuje
sadne in vinske sorte, tako da so ga strokovni
krogi visoko cenili in uvrščali med najpomembnejše in najbolj razgledane slov. in jsle. pomologo. Zato je bil tudi izbran za sodelavca in čla-

Vh
KAFOL Avgust, gozdar, r. 26. sept. 1882 v Čepovanu, u. 16. febr. 1955 v Lj., pokopan v Komnu.
Oče Anton, veleposestnik, mati Marija Ana Winkler iz plemenite rodbine pri Nemcih na Trnovski
planoti. Bratje France, Jože in Ciril so bili znani
kmetijski izvedenci. Rod Kafolov je menda belgijskega izvora; Peter Kafol naj bi bil belgijski
kmet, ki se je v začetku 18. stol. uprl svojemu
vladarju Herzogu Albi in je moral zato zapustiti
domovino in se naseliti v naših krajih, v Volčah
pri Tolminu; od tam se je rod kasneje preselil
v Cepovan. A. Kafola je krstil in nanj vplival v
prvih letih življenja Blaž Grča, vikar in kasneje
žpk v Cepovanu (PSBL I, 477-78). 1897 je K. nastopil pripravniško službo pri gozdni direkciji v
Gorici. Nato je služboval 45 let kot okrajni gozdar na Krasu. Pod njegovim vplivom je bilo pogozdenih na Krasu nad 2.000 hektarjev. Bil je
prvi gozdar, ki je začel spreminjati prvotne monokulture črnega bora v mešane sestoje jelke,
raznih listavcev in eksotičnih dreves. Uredil je
drevesnice v Vipavi, Postojni, Cepovanu in Komnu; to zadnjo je sam upravljal do smrti; v njej

Prim.: NadškAGor.; GozdV 1952, 3; 1955, 3 s si.;
SlovJ 25. febr. 1955, 9 s si.; PDk 20. febr. 1955, št.
43; PrimN 28. nov. 1957, .št. 48 s si.; Delo 3. jul.
1974, št. 154 (slika spomenika).
Spac.
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na jslc. pomološke komisije. Znano je, da si je
mnogo prizadeval tudi za izboljšanje in sloves
dolenjskega cvička, brusniških češenj, dolenjske
voščenke in maseljnice. Objavil je več poljudnih
in strokovnih prispevkov ter dve pomembni publikaciji Sadjarstvo, ki je izšlo v treh izdajah, ter
Češnje in višnje, (DZS v Lj. 1964).
Prim.: Sadjar in vrtnar, Lj. 1943, 102 s si.; Sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo, Lj. 1962, 211;
Naš vrt, Lj. 1972, 186; arhiv katedre za sadjarstvo
Biotehniške fak. v Lj.; Klosterneuburger Almanach 1875-1960, 53 in 102; Krško skozi čas..., Krško
1977, 555-556; Petdeset let kmetijske šole na Grmu
1886-1936, Novo mesto 1936, 41; SocKiG XV/1964
ovitek - s sliko.
Vik.
KALAN Janez (Krstnik), duhovnik in nabožni in
javni delavec, sin Antona in Marije Proy, r. 18.
jun. 1894 v Suh'i (Skorja Loka), u. 21. jul. 1963 v
Trnju. Gimn. je obiskoval v Lj. in stanoval v
Alojzdjevišču, na liceju pa v Marijanišču. Po bogoslovju v Lj. ga je škof Jeglič posvetil v duhovnika 18. okt. 1916. Kaplanoval je v Postojni (18.
okt. 1916-31. jul. 1918) in v Trnovem pri Ilirski
Bistrici (1. avg. 1918-20. jun. 1921). Nato je bil
do smrti v Knežaku: do 30. avg. 1922 kot ž. upravitelj in potem kot žpk, star komaj 28 let. Čeprav ni bil it. državljan, ni vlada vložila »veta«
proti njegovemu imenovanju. Bil je tudi prvi žpk
v Knežaku, ki je imenovanje dobil iz Vatikana.
To zaradi tega, ker je bila ž. izpraznjena več kot
eno leto. Takšni predpisi so tedaj veljali. Pozneje
je večkrat zaprosil za it. državljanstvo, a ga ni
dobil. Dvakrat je bil na tem, da gre za žpka v
Trnovo: 1926 po smrti dr. Jožefa Kržišriika (duhovniki so mu odsvetovali) in 1949 po smrti msgr.
Karla Jamnika (ni dobil vladnega pristanka). Bil
Pa je dekan trnovske dekanije od 1949 do smrti.
1945 je postal častni kanonik reškega kapirlja,
1950 pa delegat apostolskega administratorja za
slov. del reške škofije. Bil je tudi prosinodalni
izpraševalec in župnijski konzultor. V 41 letih
župnikovanja v Knežaku se je znašel pod različnimi škof. upravami: lj. do 1922, gor. do 1925,
reško do 1952, lj. do 1961 in končno koprsko, ker
so se dvakrat menjale državne meje. 1922 je saniral posojilnico v Knežaku, 1938 ob stoletnici
župnije je v dobrih štirih mesecih podrl premajhno staro c. in sezidal novo, katero je 1943
poslikal Avgust Cernigoj, ki je naslednje leto poslikal tudi prezbiterij v Košani (PSBL I, 233-34);
pobudo za to je dal Janez Kalan, košanski žpk.
Fr. Kovačič pa je v to privolil v zahvalo za reši-

tev iz smrtne nevarnosti zaradi tedanjih razmer.
Podobno kakor njegov istoimenski stric je bil K.
goreč in duhovno napreden dušni pastir. Že 1923
je pridobil 83 družin, da so se posvetile Srcu
Jezusovemu; 1931 je njih šlevilo naraslo na 151.
1923 je ustanovil tantov.sko MarDr., leti pozneje
ob sklepu obnovljenega misijona še III. red sv.
Frančiška. 1933 je ustanovil apostolstvo mož in
fantov, ki mu je vsa nadaljnja leta pripeljalo
prav lepo število mož in fantov k obhajilu vsako
nedeljo po prvem petku v mesecu. 1955 ga je
prvič zadela možganska kap; zdravniki so bilj
lodaj mnenja, da bo zdržal kvečjemu še osem
let. Držalo je: en dan prej, kot je minilo osem
let, ga je dosmrtno zadela kap; omahnil je na
prižnici v Trnju, kjer je govoril ob zlati maši
prijatelja Fr. Kovačiča. Veličastni pogreb dva
dni pozneje je dokazal, da je pokojnik užival
velik ugled pri sobratih, ki so v velikem številu
prihiteli iz vse Slov. (75 jih je bilo), in vernikih
(preko 1.500 in preko 50 vencev, čeprav jih pokojnik ni maral).
Prim.: Kalanova župnijska kronika v Knežaku;
NadškALj.; NadškAGor.; SkARe.
Pirih
KALAN Ludovika, mladinska pesnica in prosvetna delavka, r. 24. avg. 1900 v Šempetru na Krasu
(zdaj Pivka), živi v Piranu. Oče Mihael, nadučitelj, mati Ivana Celihar. Dovršila je učiteljišče v
Lj. in tri leta poučevala v Palčju pri Pivki. Tu
je ustanovila tri pevske zbore: šolskega, društvenega in cerkvenega. It. šol. oblast je zahtevala,
da ponovi zrelostni izpit na it. učiteljišču; ker
se je uprla, so jo odpustili iz službe. Nato je
zasebno poučevala do 1943, ko so jo prosili starši in OF, da je obnovila osn. š. na Pivki. Ker se je
priglasilo nad sto otrok, je pritegnila k delu več
deklet in jih po pouku strokovno usposabljala,
šolo na Pivki je vodila tudi po vojni, nato je
učila v Portorožu (jesen 1947-dec. 1950), končno
v Piranu, kjer je odprla prvo slov. osn. š. in učila
do upokojitve 1963. - Pesmi je začela pisati na
učiteljišču in jih objavljati v Jugoslovanskem
učiteljiščniku, v trž. Jadranki in ŽS, po vojni v
trž. Razgl, JKol, M(Trst) in Obz. V Novi Gorici
je izdala v samozaložbi dve pesniški zbirki: V
pozni jeseni (1970, 40 pesmi) in Na obali. Pesmi
za otroke (1971, 1973, 50 pesmi. K. je sopotnik
tradicionalnega pesništva, vendar je njeno čustvo toplo, resinice so trpke, večkrat opeva »trenutke lepih spominov«. H. Vogel pravi, da njena
poezija »niti z enim prstom ne stoji v sedanjo-
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sti«. V otroških pesmih opeva rastline in živali,
v šestih govori o poletu na Luno. Več njenih pesmi so uglasbili Pav. Šivic, P. Lipar, Kuhar, R.
Simoniti sedem pesmi za otroke, nekaj so jih
uglasbili in priredili za svoj narodnozabavni ansambel Primorski fantje iz Portoroža. Pesmi je
prevajala iz nem., it., franc, in špan.
Prim.: NadškALj.; J. Koron, L. K., V pozni jeseni, PDk 13. sept. 1970; H. Vogel, L. K., V pozni
jeseni, NRazgl 12. mar. 1971, 145; I. G. (Igor Cedrili), Prosv. delavec 1971, št. 2; Marjana Kunej,
Prosv. delavec 1971, št. 21; Mir. Kapelj, Pomemben jubilej L. K., PDk 24. avg. 1980 s si.; Ester
Sferco, Slov. trž. revija Razgledi (1946-1952), doktorska teza, Videm 1978-79, 94-96.
Jem.
KALAN Mara (Marija), roj. Raffone, učiteljica,
publicistka, prevajalka, r. 15. mar. 1934 v Messini, kjer je bil oče Cosimo šofer, mati Vera Sancin iz Trsta. Osn. š. je začela v Messini, nadaljevala v Trstu in tu je dovršila še slov. nižjo
sred. š. V Portorožu je obiskovala slov. učiteljišče in maturirala 1951, v Lj. pa Višjo pedagoško
š., oddelek za zgod. in zemlj., in diplomirala
1959. Od 1951-56 je poučevala na slov. in ital.
osn. š. bivše cone B STO-ja, od 1966 poučuje na
slov. osn. š. v Trstu. Od 1972 je vpisana v seznam
publicistov Časnikarske zbornice. Na Radiu Trst
A je začela sodelovati 1960 in napisala vrsto oddaj o planinstvu, o ženskih vprašanjih in razne
mladinske cikle. Za otroke je napisala več priložnostnih pravljic in iger: Zajček Lisko, Smaragdni zob, Pravljica o pritlikavcu, Kalamon,
zavezovalec vetrov, Hvaležna ribica, Dogodivščine opice Burke idr. Kot nadaljevanke je dramatizirala: R. Murnik, Lepi janičar; T. Seliškar,
Bratovščina Sinjega galeba; Al. Carli-Lukovič,
Zadnji dnevi v Ogleju; H. Malot, Brez doma; J.
Svviit, Potovanje v Liliput; prevedla in dramatizirala pa je: Salv. Gotta, Prigode pogumnega
Jakca (Il Piccolo alpino); Ipp. Nievo, Izpovedi
osemdesetletnika; L. Capuana, Scurpiddu; Collodi, Vanček; Benv. Cellini, Moje življenje; Eug.
Pilla, Slavčka v snežnem viharju; Renata Paccarie, Skriti zaklad; Enr. Novelli-Yambo, Čopek
idr. Od 1980 pripravlja za radio oddaje o slov.
in svetovni mladinski literaturi.
Prim.: Osebni podatki; SGL II, 272; arh. RAITrstA.
Jem.
KALAN Mija (Marija), por. Gionori, časnikarka,
prevajalka in radijska sodelavka, r. 16. sept.
1927 v Kobaridu, živi v Kopru. Oče Emil Josip

iz Divače, učitelj, od 1932 do smrti 1946 didaktični ravn. v Brescii, mati Anica Cok iz Trsta,
učiteljica (PSBL I, 244). Znanstveni licej je dovršila v Brescii 1947. Dve leti je obiskovala Medic, fak. v Lj., zaradi nesreče je opustila študij
in nastopila službo časnikarke v ital. kulturnoprosvetnem uredništvu Radia Koper (1951-53 in
1957-64, vmes je bila honorarni sodelavec). Potem
je bila spet zunanji sodelavec in dopisnica trž.
listov, ves čas pa prevajalka v ital. Za Radio je
napisala v ital. 16 izvirnih rad. iger za otroke:
Prerekanje šolskih knjig, Zgodbe neke vodne
kapljice, Povratek v gnezdo, Ples številk, Prečudovita zgodba o krompirju, Kdo si, dedek mraz?,
Pinguinopoli, Voda in milo otroška prijatelja,
Darilo materi, Male in velike ure, Velika pustolovščina, Tovarna, ki je vsa sladka, Mesto
ponoči, Ginetto snema jilm, Dolina bobrov, Vsi
za enega, eden za vse. Prevedla in dramatizirala
je slov. in tuje mladinske povesti: Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba, Mule, Liščki, Deklica z
junaškim srcem (II. nagrada na tekmovanju
jsle. rad. igre 1960); Prežihov Voranc, Na poti k
očetu; Bevk, Kresna noč; Ribičič, Rdeča pest;
Pečjak, Drejček in trije Marsovčki; Kalan, Mesto ponoči; Sienkiewicz, V puščavi in goščavi;
Twain, Kraljevič in berač; Molnar, Dečki Pavlove
ulice; Andersen, Zgodba o starem hrastu idr.
Prevedla in priredila je kakih 20 radijskih iger
za mladino in okrog 40 izvirnih dramatiziranih
reportaž, pripravila več glasbenih oddaj, dve leti
je vodila rubriko Žena in dom, skrbela za glasbo po željah, dramatizirala Croninov roman Nočni angeli, od 1959-61 je pripravila po pet oddaj
Sole tekmujejo itd. Za reško založbo EDIT je
prevedla roman I. Potrča Na kmetih pod naslovom Terra e donne (1954), za antologijo Scrittori
jugoslavi (1956) odlomok iz Levstikovega Martina
Krpana, iz Kersnikove Kmetske smrti, iz Cankarjevega romana Na klancu in 2. dej. Hlapcev.
Napisala je scenarij za otroški film Fr. Kosmača
Ti loviš (1961). Igri Ginetto snema jilm in Kdo
si, dedek mraz? so igrali tudi na ital. šoli v
Kopru.
Prim : Osebni podatki; SGL II, 272-73.
Jem.
KALAN Odo, strokovni publicist in športni organizator, r. 28. okt. 1929 v Kobaridu, živi v Trstu.
Oče Emil Josip, didaktični ravn., od 1933 do
smrti 1946 v Brescii, mati Anica Cok, učiteljica
(PSBL I, 244), sestra Mija (gl. čl.). Osn. š. in
gimn. obiskoval v Brescii, jan. 1948 je prišel v
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Trst in maturiral istega leta na znanstvenem liceju Oberdan. Na lj. U se je vpisal na Ekonomsko fak., ki jo je absolviral 1953, diplomiral pa
je 1957, ker se je medtem poročil z Maro RaffoncKailan (gl. čl.) in zaposlil. Od 1957-80 je bil v
Trstu pri raznih speditcrskih podjetjih in pomorskih agencijah, zdaj je pri TOMOS SpA v Gorici.
Za PDk je napisal vrsto člankov o pomorstvu
in problemih trž. pristanišča. 12 let je bil sodelavec Radia Koper, kjer je v rubriki Sosednji
kraji in ljudje obravnaval gosp. vprašanja dežele Furlanije-Julijske krajine, predvsem gosp.
vprašanja Slovencev. Za RAITrstA je pripravil
vrsto oddaj o pomorstvu in prevozih in 24 oddaj o slov. zadrugah v trž. in gor. pokrajini; oddaje so bile v obliki razgovorov s predstavniki
leh zadrug. V imenu Slov. deželnega gosp. združenja je nastopil na vsedržavni 'konferenci Suez
un anno dopo, ki jo je organizirala deželna zveza trgovskih zbornic (Trst 29.-30. sept. 1976); poseg in slika sta izšli v knjigi, /ki so jo izdali prireditelji. Nastopil je tudi na 1. konferenci o pristanišču (Trst 21.-22. sept. 1979); govor in slika
sta bili objavljeni v knjigi, ki jo je izdala pristaniška ustanova v Trstu. Gosp. Članke sta objavljala Dan in II Punto iz Vidma, daljši intervju
o trž. gosp. in sodelovanju med It. in Jslo. je
objavil mrb. Večer. Za PDk je napisal preko sto
člankov o športni filateliji (stalna tedenska rubrika), ker je filatelija njegov konjiček. Tudi za
RAITrstA je pisal o športni filateliji v oddaji
Sport in glasba. K. je bil med ustanovnimi člani
športnega združenja BOR in dolga leta njegov odbornik (blag., tajn., podpreds.). Pod tehničnim
vodstvom in v organizaciji BOR-a je prišlo 1965
(27.-30. maja) do organizacije STEDA - spominskega teka ob 20-letnici osvoboditve. K. je bil za
trž. pokrajino pred oblastmi odgovoren za celotno prireditev. To je bila prva povojna manifestacija, na kateri so sodelovala vsa mladinska gibanja Slov. v It.; v Bazovici pred spomenikom
so prvič imeli tabor in častno stražo skavti in
taborniki. Na tej prireditvi je bil K. določen od
vseh mladinskih organizacij in strank za edinega
govornika - kar se ni več ponovilo. Govor in slika sta bila dan pozneje objavljena v PDk. Kasneje se je K. pridružil športnemu združenju
SLOGA, kjer je blag. 1979 je bil izvoljen v odbor
Združenja slov. športnih društev v It. kot blag.,
dec. 1981 pa je bil na izrednem občnem zboru
izvoljen za preds. Tudi o športu je pisal v PDk.
Politično je član PSI. V letih 1979-81 je bil v trž.
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pokrajinskem odb. PSI, zdaj je v rajonskem svetu za Sv. Ivan, Lonjer, Katinaro kot prvi Slov.,
izvoljen na listi PSI.
Prim.: Osebni podatki; poročila o občnih zborih BOR-a in SLOGE; slika Delo (Lj.) 9. dec.
1981, PDk 13. apr. 1982.
Jem.
KALC Joslpina, violinistka, r. 19. febr. 1915 na
Opčinah pri Trstu, živi na Reki. Oče Anton, mestni stražar in trgovec, mati Ana Možina. Osn. š.
je dovršila na Opčinah, 7. in 8. razr. v Ciril-Metodovi šoli pri Sv. Jakobu. Ker šola ni bila javno
priznana, je morala opraviti sklepni izpit še v
Postojni. Pouk violine je začela 1924 v šoli Mirka
Logarja. Po štirih letih je vstopila na konservatorij G. Verdi v Trstu v šolo znamenitega violinista Avg. Jankoviča (PSBL I, 572). Diplomirala
je 10. jul. 1936. Jankovič je hotel, da se spopolnjujc pri njem, toda že avg. je mojster zbolel in
febr. 1937 umrl. K-eva je 8. okt. 1936 odšla v Maribor, kjer so ji prijatelji iz društva Jadran priredili celovečerni koncert. Po nastopu lj. Opere
v Mrbu v sezoni 1936/37 je imela avdicijo za
vstop v lj. orkester pri dirigentih Niku Štritofu
in Danilu Svari. Maja so jo poklicali v Lj., a ker
se obljubljeno mesto ni pravočasno spraznilo, se
je vrnila v Mrb. Gledališka igralka Elvira Kraljeva ji je pomagala, da so jo vključili v mrb.
operni ork. Učila je tudi na glasb. š. železničarjov, ki jo je vodil Hinko Druzov'ič st. Sodelovala
je še pri ork. Filharmoničnega društva, ki so ga
sestavljali ljubitelji glasbe različnih poklicev.
Vrsto let ga je vodil Josip Jiranek, fei je v Pragi
doštudiral klavir, čelo in kompozicijo. 1941 ji je
dr. Maks SnuderI ponudil mesto na š. GM, toda
že maja so Kraljevi, pri katerih je K. stanovala,
zapustili Mrb. K. je odšla k sestri v Casarso v
Furlaniji. Sestrina družina je imela prijateljske
stike z družino Pier Paola Pasolinija. Ta je pregovoril K-evo, da je zbrala in učila moški zbor.
To je Pasolini opisal v reviji Strolegut pod naslovom Memoria di un spetaculut. V letih 1942/43
je sodelovala pri Stagione lirica v Vidmu in Trstu. Maja 1945 se je K-eva vrnila v Trst. Glasbenik Pavel Jankovič, Avgustov sin (PSBL I, 573),
je zbiral orkester za zgb. gled. intendanta Iva
Tijardoviča. Leto pozneje je ta orkester, Tršćanska filharmonija, nastopil v vseh važnejših jsla.
središčih pod vodstvom Jakova Cipcija, vendar
je 31. dec. 1946 prenehal z delovanjem. Na Bledu
je posebna komisija iz Bgda preizkusila vse člane
orkestra in jih po potrebi dodelila raznim jsla.
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mestom. K. je prišla na Reko, kamor so usmerjali najboljše operne in dramske ansamble. Toda
po nekaj letih bujnega cvetenja so boljši dramski umetniki odšli v Bgd, it. glasbeniki pa so se
vrnili domov. K. še vedno igra v reški Operi.
Prim.: Osebni podatki.
Har.
KALIN Boris, akad. kipar, r. 24. jun. 1905 v Solkanu, u. 22. maja 1975 v Lj. Oče Tomaž iz Ajdovščine je bil višji računski nadsvetnik v Gor.,
mati Hedvika Zvokelj, poštarica v Solkanu. Imela sta sedem sinov in vsem zagotovila izobrazbo,
tudi sin Zdenko je postal akad. kipar (gl. čl.).
Študiral je na Tehn. sred. š. v Lj. in kiparstva
ga je poučeval Alojz Repič (1866-1941) iz Vrhpolja
pri Vipavi. Studij je nadaljeval v Zagrebu na
Akad. za likovno umetnost in se preživljal z rezbarstvom. Učili so ga prof. Valdec, Kršinić in
Kerdic, ob koncu šolanja ga je sprejel I. Meštrovič v svojo mojstrsko šolo. Studije je dovršil
1929 in ni podlegel slavnemu Meštroviću, čigar
vpliv se pozna le v najzgodnejših delih, npr. v
reliefu Mati z otrokom, kjer pa je obenem že
zaznaven »prehodni slov. likovni impresionizem,
dokler ne pronikne v naslednjih kipih Rodinova
veličina, ki ga je očarala v Parizu. Vendar le za
kratek čas, saj je kmalu našel lastno pot v oplemeniteni realizem« (M. Bambič). Ker se med obema vojnama slov. kiparji niso mogli preživljati
z umet. ustvarjanjem, se je K. zaposlil pri kamnoseškem podjetju Kunovar v Lj. in pri njem
delal do konca druge svet. vojne. Tu se je ukvarjal predvsem z nagrobno plastiko ter v dolgi dobi napravil skoro sto nagrobnikov in nekaj kipov.
Ob tem delu je dozorel in 1938 priredil v Jakopičevem paviljonu v Lj. prvo samostojno razstavo 40 del in dosegel velik uspeh. Tedaj je pokazal
2 m visokega Splavarja, ki stoji danes v bronu
ob Blejskem jezeru, glavo slikarja Slavka Pengova, katere bron je v skopskem muzeju, prepričljivo marmornato Mladost in vrsto ženskih
likov. Golota mu ni bila samo akt, vanjo je namreč vnašal mikavno ljubkost renesančne miline.
Leto pozneje je zmagal na drž. natečaju za kraljev spomenik v Mrbu, a ga zaradi vojne ni postavil. Od 1945 do upokojitve 1970 je bil prvi
red. prof. kiparstva na novo ustanovljeni AUU
oz. ALU v Lj. Tedaj je dokončal tri znamenita
dela: Petnajstletna (bron, 1947), Jutro (marmor)
in pod streli umirajoči Talec v Gramozni jami v
Lj. (bron). Zaradi teh uspehov mu je Komite za
znanost in kulturo FLRJ podelil naslov »mojster

likovne umetnosti«. V desetletju po vojni se je
močno razmahnilo monumentalno kiparstvo za
spomenike partizanskim borcem. Tudi K. je
ustvaril velike bronaste kipe presunljive, a mirne mogočnosti. Sem spadajo Talec v Kamniku
(1946), Talec v Begunjah (1951), Partizan-straiar
pri Vrhniki (marmor) idr. Mojstrski so njegovi
doprsni potreti: Rajko Nahtigal (1939), Fran Ramovš (1940), Tito (1948), Srečko Kosovel in Marij
Kogoj (1967), baron Zois pred Trg. tehn. zavodom
2iga Zois v Trstu (1968). Za priznanje je dobil
dve nagradi za kiparstvo zvezne vlade iz Beograda (1947 in 1948), dve Prešernovi nagradi (1948 in
1949), 1953 pa je postal redni član SAZU. Razstavljal je na vseh važnejših jsla. reprezentativnih razstavah po svetu, tudi v Trstu in Gor., in
njegovi kipi so po vsej Jsli. Slogovno je K. ostal
v mejah realizma, le pri ženskih likih je nekoliko
omiljen in idealiziran, da spominja na klasično
umirjenost antičnih kipov. Nekoliko spremembe
je videti pri vojnih spomenikih, ki so navadno
iz brona, bolj razgibani in slikoviti, da prihaja
bolj do izraza krutost vojne in nasilnih smrti.
Prim.: Sijanec: M. Zadnikar, K. B., ELU, Zgb
1964; Luc Menaše, Evropski umet. zgod. leksikon,
Lj. 1971, 970; St. Mikuž, Spominu kiparja B. K.,
Delo 24. maja 1975 s si.; Mil. Bambič, B. K., članek ob smrti na RAITrstA; M. Jevnikar, B. K.,
KoIGMD 1976, 55.
Jem.
KALIN (Kalyn, Kalynus, Calin) Dominik Frančišek, polihistor, bakrorezec in glasbenik, r. 4. avg.
1624 v Sv. Križu pri Vipavi, u. 1. sept. 1683 na
Dunaju. Sin slov. kmečkih staršev, obiskoval je
gimn. v Gor. (1639-44), filoz. trienij v Gradcu
(1644-47), nato je bil nekaj časa domači učitelj v
plem. družinah grofov Herbersteinov in Dietrichsteinov (1648-53). Na vabilo kneza Ferdinanda
Bavarskega (1651-79) je odšel v München in bil
tam knežji bibliotekar, dvorni tajn. in svetnik
(1668). Leta 1670 ga je cesar Leopold I. poklical
na Dunaj, ga povzdignil v plemiški stan, mu podelil grofovski naslov (comes palatinus) s pridevkom >>Marienberg« in imenoval za svojega
dvornega historiografa (historiografo caesareo).
Umrl je v času turškega obleganja Dunaja baje
za kugo. K. je bil vsestransko izobražen in nadarjen mož in se je razen z zgod. in genealogijo
ukvarjal tudi z literaturo (poezija, drama), glasbo in zlasti s slikarstvom (risbe, bakrorezi). Napisal je in hkrati ilustriral celo vrsto zgod. spisov, posvečenih cesarju Leopoldu L, in snoval
veliko monumentalno zgod .-genealoško delo o av-
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strijskem cesarstvu, za katero so mu 1668 kranjski stanovi naklonili 200 tolarjev. Tudi to delo,
kakor je razvidno iz njegovega pisma cesarju
Leopoldu I. (österreichische Nationalbibliothek
Wien, Msc-9220), v katerem je razložil svoj načrt,
je želel posvetiti temu vladarju, a je ostalo nedokončano. Kolikor je za zdaj dognano, je v tisku objavil: Poema panegyrica (Monachii 1660),
pesem v čast bavarskemu knezu Ferdinandu in
njegovi ženi Adelaidi ob rojstvu princezinje Marije Ane; spis je okrašen z bakrorezi (emblemi),
podpis: Dominicus Franciscus Calin de Santo
Cruce ex comitatu Goritiae; Elogia illustrium
heroum, ex vetustissima, celeberrima nobilissima
Dietrichs t einiana familia progenitorum (Viennae
1675). V rokopisih so ostala dela (z njegovimi
ilustracijami): Genealogica Habsburgo-Austriaca
et Austriaco-Hispanica (1666); Iconologia et series omnium... Imperatorio»... (1666); Theatrum
Austriacae Gloriae (1671); Copia della semplicissima Inventione sopra le quattro Monarchie del
mondo... (1675). Spis vsebuje tudi pesmi in glasbene skladbe, podpis: Domenico Francesco Cal'in
de Marienberg, nato nella Contea di Goritia; Il
tempio della Felicità Austriaca (1675), v dodatku
je glasbena drama; Opus genealogicum (1677);
Trionfo ripostato dall'Invidia... (1680), k spisu
dodana na posebnem listu slika: Combattimento
a cavallo tra la pietà austriaca et l'invidia s podpisom: Domenico Francesco Calin de Marienberg,
Conte palatino et Historiograffo cesareo; Oesterreichisches Ehrenwerk (1668-83), nedokončano delo vsebuje številne risbe vladarjev in knezov,
mest in gradov, škofij in samostanov ter njih
grbov.
Prim.: Nationalbibliothek Wien, Msc-9220; Albertina Wien, Min-78; Kukuljcvić, 130-31; Isti, Leben südslavischer Künstler, II, Zgb 1868, 29-30;
A. Schlossar, Die Literatur der Steiermark in historischer, geographischer und ethnographischer
Beziehung, Graz 1886, 12; St. Stanič, D.F.K., Cas
IX, Lj. 1915, 280-83; V. Steska, SBL I, 424; U.
Thieme-F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zu Gegenwart,
XIX, Leipzig 1926, 467; R. Lorenz, Türken jähr
1683, Wien-Leipzig 1933, 261; F. Stele, ELU III,
Zgb 1964, 133-34.
Le.
KALIN Zdenko, ak. kipar, r. 11. apr. 1911 v Solkonu pri Gor. v družini Tomaža, računskega
svetnika v Gor., in poštarice Hedvike Zvokelj.
Se kot otrok je ob začetku prve svet. vojne zapustil rojstni kraj in se preselil v Lj., ki mu je
postala nov dom. V letih 1926-29 študiral na Teh-
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niški sr. š. v Lj. (A. Repič, Fr. Kralj), 1930-34 pa
na ALU v Zagrebu (Keršinić in Frangeš). Izpopolnjeval se je v Italiji in Franciji. Po vrnitvi v Lj.
se je vključil v skupino »Neodvisnih« in z njo
tudi razstavljal. Od 1948 je redni prof. na ALU v
Lj. Na K-ov umetniški razvoj so vplivali predvsem franc, mojstri: po eni strani Rodin, po
drugi pa Maillol, v portretu pa še posebej Despiau in Bourdelle. V prvem Obdobju K-ovega snovanja izstopajo predvsem portreti. V iskanju
osebnega izraza se K. opira zdaj na Rodinovo
hrapavo površino {Moški torzo, 1936; Oče, 1937),
včasih pa ga prevzame čista in uglajena 'kiparska
forma, značilna za Maillola. Vrhunec portretne
plastike je njegov ženski portret Marion (1940).
V naslednjem obdobju je K. razvil in poglobil
motiv otroškega portreta (Radovan, 1941). Tu se
je začel kipar polagoma odmikati od prejšnje
voluminoznosti in se čedalje bolj nagibati k linearnosti. S tem pa se začenja najplodnejša ïn
umetniško najpomembnejša doba v K-ovem ustvarjanju: prehod od otroškega portreta (Radovana) do Pastirčka in nato do Otroških iger pomeni za umetnika nepretrgan razvoj v reševanju
problema o odnosu med figuro in prostorom.
Otroške igre (L-II. 1952; III. 1953; IV.-V. 1954) so
najizrazitejši primer vrtne plastike na Slovenskem. K. je prvi slov. kipar, ki je bil odbran za
beneški bienalc (1952). Po letu 1945 je K. izvršil
veliko število del v monumentalni plastiki, deloma sam, deloma v sodelovanju s K. Putrihom:
tu prihaja v ospredje reševanje novih problemov
v zvezi z večfigurno kompozicijo v reliefu. Zadnja leta se ponovno posveča zgodovinskemu portretu. Od 1976 je dopisni član SAZU. Nagrade:
Prešernova nagrada 1955 in 1982; vstaje slov. naroda 1966; nagrada AVNOJ 1975. Njegova dela so
v številnih zasebnih in javnih zbirkah. Zastopan
je s svojimi deli v Moderni galeriji ïn Mestnem
muzeju v Lj., v Gipsoteki v Zgbu, v Umetnostni
galeriji v Skopju, v N. muzeju v Bgdu in Um.
galeriji na Cetinju. Pomembnejša dela: Mavra
(1936), spomenik S. Gregorčiča v Lj. (1937), Oče
(1937), Marion (1940), O. Zupančič 'in A. Gradnik
(1941), Pastirček (1942), B. Kidrič, I. 7••••, Zenski akt (1945), Spomenik žrtvam NOB pri Urhu
pri Lj. (s Putrihom in Kobetom), Otroške igre
(1952-54), Portal na palači Ljudske skupščine SRS
v Lj. (24 likov v 20 poljih), Spomenik talcem na
Žalah v Lj., Spomenik B. Kidriča v Lj. - Na Primorskem: Spomenik bazoviškim žrtvam na pokopališču Sv. Ane v Trstu (z arh. Bor. Kobetom).
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Številni doprsni portreti ali glave: Anion Znideršič v Ilirski Bistrici (1972), Simon Gregorčič v
Braniku in v Novi Gorici (1973), Ivan Grbec v
Skednju (1979), Stanko Gruden v Šempolaju,
Boris Kidrič v Novi Gorici, Ludvik Zorzut v Medani (1980). - Razstave: Kalin je sodeloval pri
številnih skupinskih v Lj. (»Neodvisni« od 1937
naprej), Mrbu, Celju, Ptuju, Zgbu, Bgdu, Dubrovniku, Cetinju, Trstu in Gor., zastopan na
jsla. razstavah v Parizu (1946), Moskvi, Leningradu, Varšavi, Pragi, Bratislavi, Bukarešti (vse
1947), Lj. (1951), na Bienalu v Benetkah (1952);
razstavljal je v Pistoji, Livornu (1958) Novi Gorici (z Debenjakom, 1970) itd.
Prim.: Spomenik Goriškemu slavčku svečano
odprt v Lj., J 9. sept. 1937, št. 210; Fr. Šijanec,
Razstava kluba »Neodvisnih«, J 21. sept. 1937, str.
7; Artem, Mlad umetnik na lj. polju, Prijatelj,
avg. 1939, št. 8, 302; Trije slov. kiparji, J 24. okt.
1940, št. 249; St. Miku?., Umetnostna razstava
»Neodvisnih«, DS 1940, 574; Zdenko Kalin, J 4.
nov. 1941, št. 258; Fr. Šijanec, Portretna umetnost
Z. K., Um VII, 1942-43, 60-64; Zoran Kržišnik,
Zdenko Kalin (monografija, 1956); J. Mesesnel,
Z. K., NRazgl 9. jun. 1956, št. 11, 277-78; Stele,
Umetnost 1960, 157-61; St. Mikuž, Zapiski ob robu dveh umetniških monografij, NSd 1956, 843-44;
Šijanec, 324-32; M. Tršar, Mali retrospektivi R.
Debenjaka in Z. Kalina, Sdb 1971, 198; I. Sedej,
Lirični svet malih bronastih plastik kiparja Z.
Kalina, Obz 71, 1971, 121; VI. Jerman, Najljubšiotroci, Sedem dni, 6. jul. 1972, št. 27; Š. Čopič,
Slov. kiparstvo v prvi polovici 20. stol., Sinteza
1977, št. 38, 39, 40; LSAZU 1977, 27. knj., 64-66 s
si.; Z. Kržišnik, Riko Debenjak in Zdenko Kalin,
Katalog, Nova Gorica 1970; Š. Čopič, Spomeniško
kiparstvo. - Sodobna slov. likovna umetnost 19451978, Lj. 1979, 64; M. Tršar, Slov. kiparstvo po
letu 1945, ibid. 49; Nelida Silič Nemec, Žlahtne
harmonične forme, PDk 12. apr. 1981; Ista, Svet
lirike in harmonije - Ob 70-letnici kiparja Z. K.,
PrimSreč 1981, št. 29, 220-227; J. Horvat - Mar.
Zlobec, Prešernovi nagrajenci. Srečanje... s kiparjem, Delo 13. febr. 1982, 22 s si. kipa Pastirček.
Ren.
KALISTER Franc, rodoljub in mecen, r. 14. okt.
1839 v Slavim, u. 27. nov. 1901 v Trstu. Oče Anton, kmet, mati Marija Ambrožič. Bil je stričnik
velepodjetnika Janeza Kalistra (gl. čl.), zato ga
je ta vzel k sebi v Trst, in ker ni imel otrok,
zapustil njemu in sestricu Josipu Gorupu (PSBL
1, 457-58) svoje ogromno premoženje. K. je sezidal z Gorupom novo šolsko poslopje v Slavini,
podpiral Radogoja, pazinsko dijaško podporno
društvo in podporno društvo slov. visokošolcev,
saj je »le njegova dobrotljivost omogočila mnogim našim nadarjenim mladeničem, da so štu-
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dirali« (Ska 1901). Veliko je daroval za slov. kult.
in polit, namene, zlasti je bil naklonjen E in dr.
G. Gregorin (PSBL I, 496-97) ga imenuje v zvezi
z njo »naš mecen, ki nas je vedno denarno podpiral«. Ko se je E borila za obstanek, ji je pomagal, da je prišla 2. apr. 1898 do lastne tiskarne, za katero je potrebovala okr. 6.000 kron. K.
je sam daroval l.OOO kron. Tiskarna je E omogočila, da je izhajala od tistega dne dvakrat na
dan, z jan. 1900 pa je postala dnevnik.
Prim.: 2. arh. Slavina; E 1901, št. 271 (članek
ob smrti); t F. K., Ska V, 1901, 308; Dr. G. Gregorin, Zgod. lista E in njegove tiskarne v zvezi
s splošnim razvojem trž. Slov., E 1876-1926, Trst
1926, pot. št., 10-11; SBL I, 424.
Jem.
KALISTER Janez Nep., velepodjetnik in mecen,
r. 9. maja 1806 v Slavini, u. 17. dec. 1864 v Trstu.
Oče Andrej, kmet, mati Marija (priimka ni v
krstni knjigi). Šol ni obiskoval, toda že 15-leten
je začel trgovati z žitom in usnjem, ki ga je kupoval v Lj. Pozneje je dobavljal seno in oves za
ces. konjarno v Prestranku na Pivki in v Lipici
na Krasu. Preselil se je v Trst in odprl razna
trg. podjetja ter jemal v zakup cestnine in užitnine v raznih krajih Avstrije. Razen svojega podpisa je znal le slabo kaj zabeležiti, in še to samo v slov. Kljub temu pa je sam vodil vse svoje
glavne račune, imel pa je tudi primerne sodelavce. Počasi si je pridobil eno največjih premoženj v Trstu, kjer si je zgradil ogromno palačo
na vogalu ulic Coroneo in Carducci (1864), a
imel je več hiš v Trstu in drugih mestih. Od 1858
je skrbel za olepšavanje domače cerkve ter za
povzdigo živinoreje in sadjarstva slavinske fare.
Zapustil je 12 ustanov za dijake postojnskega in
sežanskega okraja po 240 gold., hišno ustanovo
90.000 gold, za hišne posestnike v slavinski župniji, in sicer za posestnike iz Slavine in Koč po
20.000 gold., za ostale hišne posest. 50.000 gold.
Njegova žena Marija Bole (u. 19. jul. 1880 v Trstu) je zapustila še 20.000 gold, hišne ustanove
za hišne posest, slavinske župnije (po LZg 1890,
330 pa 80.000 gold, za Hrenovice in 40.00 za Slavino). Dediči so K, postavili na trž. pokopališču
»sprelep nadgroben spominek — za 4.000 goldin.! — se slovenskim napisom — p er vi m v
tem jeziku« (Vrdelski).
Prim.: Z. arh. Slavina; N 1860, 87; 1864, 429-30;
J. Godina Verdel.ski, Opis in zgod. Tersta..., Trst
1872, 112 s si.; Isti, Izvirek premožnosti, Trst
1873, 14-5, 21-2; SBL I, 424; -od- (D. Godina),
Slov. podjetnost v Trstu. Od Počkaja do Kalistra, Gosp 16. maja 1949.
Jem.
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KALISTER Matija, knjižničar, r. 19. jan. 1774 v
ugledni kmečki družini v Slavini, u. za jetiko 9.
nov. 1828 v Lj. Osn. š. je dovršil v Idriji, normalko in gimn. v Trstu (1788-94), filoz. in bogoslovje
v Lj. (1800), vendar se ni dal posvetiti v duhovnika, študije mu je omogočilo volilo domačega
župnika Ceka. Že kot bogoslovec je 1799 vstopil
kot skriptor v lj. Licejsko knjižnico (današnja
NUK), 1802 pa je začel še poučevati osnovno mat.
na lj. liceju. Ko je dobil 1803 mesto učitelja v 4.
razr. glavne normalke, je knjižnico zapustil. 1804
je postal učitelj gramatikalnega razr. na liceju,
kjer je bil kolega pesnika V. Vodnika. 1807 je
postal prof. mat., fiz. in naravoslovja. Okt. 1811
je dobil mesto knjižničarjevega pomočnika v licejki, dve leti pozneje so ga imenovali za vršilca
dolžnosti vodje knjižnice, 1816 za stalnega ravn.
1824 je pomagal organizirati lj. muzej. Bil je prerodne miselnosti in slovenist, zato so od njega
veliko pričakovali, vendar v licejki ni znal izrabiti položaja. »Ker se je iz neke bolestne bojazni
branil skriptorja in hotel opraviti vse sam, ni le
slabo napredovalo delo katalogiziranja in signiranja, ampak so morali biti razočarani nad njim
vsi, ki so morebiti pričakovali, da se bo oziral
pri kompletiranju knjižnice posebej na novejšo
svetovno literaturo ali na slavistike« (Kidrič).
Vendar pa je s skromnimi fondi kupil nekaj
pomembnih del in revij. 1820 se je na Dunaju
udeležil slovenističnega sestanka, ki ga je sklical
J. Kopitar, da bi se zmenili o novi abecedi za
vse Slovane. K. je ob tej priložnosti najbrž pregovoril Kopitarja, da je odstopil dvojnike tistih
protestantskih knjig Licejski knjižnici, ki jih ni
imela. V Lj. je zahajal v Prešernov in Smoletov
krog, vendar ga Smole ni posebno cenil, češ da
]e preveč boječ. V Slavini je imel posestvo in
dve hiši ter bil vešč sadjar.
Prim.: SBL I, 425 in tam navedena literatura;
Kidrič, Zgod. 524, 615, 645.
Jem.
KAMENŠCEK Stanko, tigrovec, španski borec,
univ. prof., r. 9. dec. 1908 v Ročinju, u. 5. febr.
1978 v Berkelevu v ZDA, pokopan v Ročinju.
Oče Anton, gostilničar in trgovec, mati Justina
Dugar, štirje sinovï in hči, vsi narodno zavedni.
V prvi svet. vojni so jih pregnali v Ben. Slovenijo, nato na Sicilijo (Mistretta), kjer je oče
umrl 18. sept. 1916, konec vojne so dočakali v
Saluzzu (Piémont). Zavedni in uporni Ročinjci
so vplivali na K., ki je bil dijak na realki v
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Idriji do ukinitve 1923, nato z nekaterimi slov.
dijaki v Fanu (Collegio nazionale Nolfi); tu je
bila cenzura pisem in prepovedano slov. dopisovanje. K. je pošiljal in prejemal slov. pisma preko sošolca Camerini ja, ki ni bil v zavodu. Med
šolanjem na tehn. š. v Gor. je 1927 že sodeloval
v TIGR z Zorkom Jelinčičem, A. Rejcem idr., organiziral ileg. celice po Soški dolini med Gor. in
Mostom na Soči, povezoval z Gorico Tolminsko
in Idrijsko dolino, Baško grapo in od tam nosil
literaturo, pošto v Gorico in za svoje področje.
Vodil je ubežnike iz Gorice do Grahovega ob
Bači, zbiral podatke o faš. oboroženih silah in
orožje, ki ga je hranil Her. Tomaž'ič v Ročinju,
vodil trošenje protivolilnih letakov ob volitvah
24. mar. 1929 in napise po zidovih ob Gortanovi
smrti (17. okt. 1929). Pred aretacijo spomladi
1930 je ušel v Jslo., <e vračal z oboroženimi skupinam'i in nosil ileg. tisk na Prim., sodeloval pri
pošiljanju streliva it. antifaš. v Genovo. 1932 je
šel v pilotsko š. v Novi Sad in Bgd, za njim še
brat Anton v isto š. (1933) in po vrnitvi iz ječe
1936 brat Severin, ki se je ubil z letalom pri Ćupriji 5. maja 1940. K. se je tajno vračal iz Bgda
v Slov. in nosil z oboroženo trojko tisk na Prim.
TIGR ga je 1937 poslal v špan. republikansko
vojsko, po vrnitvi v Jslo. so ga degradirali, čin
letal, poročnika so mu vrnili ob faš. napadu na
Jslo. Na povratku iz Crne gore so ga ujeli Nemci, toda v Sarajevu je ušel. V Bgdu se je povezal
7. NOB, Nemci so ga 12. sept. 1942 aretirali in
24. mar. 1943 izročili it. OVRI. V pričakovanju
smrtne obsodbe pred faš. Posebnim sodiščem v
Rimu je propadel faš., zato so ga spet .izročili
Nemcem, a je ušel med prevozom v Nemčijo. Z
osebno izkaznico Giuseppe Passerini je sodeloval
z ilegalci in se v Rimu štiri tedne skrival v otroških zavetiščih, preoblečen v duhovnika. Po prihodu zaveznikov v Rim (6. jun. 1944) je odšel
23. jun. 1944 v jslo. letalstvo v Bari. Nov. 1944
je odletel s skupino v Jslo., dovršil letal. š. v
Zemunu, bil imenovan za uprav, transportnega
letalstva in predavatelja ter za uprav, civilne letal, š. 1947 so ga demobilizirali, ostal je pri civilnem letalstvu, na prošnjo pa je bil premeščen
v Lj. za uprav, civilnega letalstva. 1. nov. 1950
je bil med vožnjo domov na vlaku na Jesenicah
aretiran, obsojen na 4 leta ječe in degradacijo
čina kapetana. 1. nov. 1955 je odšel čez mejo in
dospel ob koncu 1956 v ZDA. Tu je dobil prof.
mesto slov., srbohrv., it. in špan. jezika na U v
Berkelevu, nato v Oaklandu. Ko je dobil amer.

KAMUSCIČ
državljanstvo, se je večkrat vrnil v domovino in
na lastno prošnjo dobival pokojnino iz Jsle.
Prim.: T. Rutar, Kratek pregled delovanja ilegalne organizacije TIGR na Tolminskem 19271940, TolmZb 1975, 315-61, 339 si.; V spomin tigrovcu S. K., PDk 18. mar. 1979.
Rut.
KAMUSCIČ Karlo, operni pevec, r. 22. okt. 1914
v Trstu, u. 30. jan. 1968 v Mrbu. Po gimn. je študiral solopetje na glasb. akad. v Zgbu pri L.
Vrbaniću (1935-39), nato debutiral v Mrbu v vlogi
Očeta (R. Savin, Lepa Vida) in bil angažiran kot
operni in operetni solist v SNG v Mrbu (193941).
Med okupacijo je bil član opere gledališča v
Osijeku (1941-45), po osvoboditvi pa se je vrnil v
Mrb. in tu deloval do smrti (1945-68). B'il je izrazit
bariton z zelo lopo barvo glasu in izredno inteligenten igralec vrste zahtevnih opernih in operetnih vlog, nastopal pa je tudi kot solist na številnih koncertih (od 1936) in kot pevec radijskih
postaj Zgb, Sarajevo in Mrb. Pel je veliko vlog
standardnih opornih in operetnih del, svoje največje uspehe pa je požel s poustvaritvami vlog,
kot so: Galicki (A. Borodin, Knez Igor), Gerard
(U. Giordano, André Chénier), Mlinar Sima (J. Gotovac, Ero z onega sveta), Valentin (Ch. Gounod,
Faust), Silvio (R. Leoncavallo, Glumači), Poquelin (R. Liebermann, Šola za žene), Grof Almaviva
(A. W. Mozart, Figarova svatba), Gianni Schicchi
(G. Puccini, Gianni Schicchi), Marcel (G. Puccini,
La Bohème), Scharpless (G. Puccini, Madame
Butterfly), Figaro (G. Rossini, Seviljski brivec),
Renato (G. Verdi, Ples v maskah) in dr. K. se
je uveljavil tudi kot dober operni režiser in je
režiral opere J. Gotovca, Ero z onega sveta (1947,
1962), P. I. Cajkovskega, Jevgenij Onjogin (1948),
P. Mascagnija, Cavalleria rusticana (1950) in I.
Zajca, Nikola Subič Zrinjski (1953).
Prim.: D. Gorinšek, Vestnik V, Mrb. 1949, št.
260; Spomen-knjiga o pedesetoj godišnjici Narodnog kazališta u Osijeku 1907-1957, Osijek 1957,
203-35; D. Gorinšek, GL Mrb. 1959/60, 132-34 s si.;
D. Mevlja, GL Mrb. 1964/65, 60-62 s si.; 1967/68,
179-80 s si.; Repertoar slov. gledališč 1867-1967,
Li. 1967, 448-50, 452, 461; F. šrimpf, Delo 1968, št.
29, 5; D. Mevlja, Večer 1968, šl. 24 s si.; M. Spcndal, SGL II, 274-75; Isti, MuzE, 2. izd, II, Zgb
1974, 298.
Le.
KAMUSCIČ Miloš (Mihael), šolnik, publicist in
humorist, r. 11. sept. 1852 na Vrhovlju prt Kožbani v Goriških Brdih, u. 24. nov. 1922 v Trstu.
Oče Jožef, kmet, mati Ana Velišček. Obiskoval

16
je gimn. v Gor. (1866-72) in učit. (1873-74) v Gor.
in Kopru (1874-77), kjer je tudi maturiral (1877).
Najprej je služboval kot pomožni učitelj na nem.
drž. š. v Trstu (1877-79), a ker je na shodu društva Edinost zahteval vzporedne razrede po narodnosti na tej šoli, je dobil službeni ukor. Nato
se je posvetil šolam in vrtcem CMD in bil voditelj njenih šol v Bazovici (1879-83), pri Sv. Jakobu
(1888) in Sv. Ivanu v Trstu (1889-96, 1901-03) ter
okoliških otroških zabavišč (Sv. Jakob 1887-94,
Rojan od 1889, Greta od 1892, Sv. Ivan od 1898,
Skedenj od 1899 in Rocol od 1900). Aktivno je
deloval tudi v javnem in kulturnem življenju v
Trstu in bil več let odb. trž. podružnice CMD,
preds. Bralnega in podpornega društva v Trstu
in trž. pevskega društva Kolo. Napisal je poljudno praktično knjižico za gospodinje: Navod slovenski vrtnarici (Trst 1894) ter na lastne stroške
izdajal, urejal (nominalni urednik Ivan Dolenc in
dr.) in pisal znani humoristični list Brivec v
Trstu (1896-1902).
Prim.: Glaser, IV, 322; Simonič, 50, 194, 218;
Slov. ilustr. tednik III, Lj. 1913, št. 37 s si.; E
1922, št. 281-82; •. Pirjevec, SBL I, 425; F. Kleinmayr, Luč V, Trst 1929, 3-49; P. Plesničar, 43;
Vilhar, 79, 86; Sv. Jakob, 105.
Le.
KANDLER Pietro, tržaški zgodovinar, arheolog
in politik, r. 23. maja 1805 v Trstu, u. 17. jan. 1872
tam. V priznanje za njegova zgod. raziskovanja
so mu dali naslov »maestro insuperabile agli
storici della nostra Regione«. Pravo je študiral
v Padovi, na Dunaju in v Paviji. Pozornost je
zbudil, ko je komaj 26-leten odkril v dunajskih
arhivih Rapiciovo pesem Histria. Kot jurist je
delal v pisarni odv. Domenica Rossettija in se
zaposlil kot pravni zastopnik trž. občine. Med
zgod, deli so najpomembnejša: Codice diplomatico istriano (Trst 1853-64), prva obširna zbirka
vseh dokumentov o Istri od rimskih časov dalje;
sledili so statuti važnejših mest: Buj, Poreča,
Pulja, Trsta (Statuti municipali di Trieste, Trst
1849); na rojstno mesto se nanašajo: Notizie storiche di Trieste (1851), Storia del Consiglio dei
Patrizi di Trieste dall'anno 1382 all'anno 1809 con
documenti (1858). Knjigo je 1972 ponatisnila Cassa di risparmio di Trieste, obširen uvod ji je
napisal Giuseppe Cervani; v njem je ocenil K-evo
delo in dodal knjigi opombe, ki jih je vnesel K.
v svoj izvod. Sledila je Storia di Trieste nel
primo periodo austriaco (1382-1493) (1857), Emporio e Porto/ranco (1864), Raccolta delle leggi,
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ordinanze e regolamenti speciali per Trieste (186162), II cammino che prese a Trieste il municipalismo dopo il 1848 sotto il nome di liberalismo,
vrsta spisov pa je ostala v rokopisu. Izdajal jo
revijo L'Istria (1846-52) in sodeloval v zgod. revijah: Aroheografo Triestino, Lettere archeologiche, Indicazioni per riconoscere le cose storiche
del littorale, v letih 1867-68 je v časopisu II Supplemento objavljal Sunto della storia di Trieste.
K. je vedno zagovarjal vlogo Trsta in njegove
uprave in se potegoval za to, da je trž. mestni
svet imel tudi vlogo »deželnega zbora«. Nekateri
it. zgodovinarji so ga napadali, ker je zagovarjal
Avstrijo in pripadnost Trsta cesarstvu, ko še ni
bilo Italije, čeprav se je čutil pripadnika it.
narodnosti. Slovencem ni bil naklonjen.
Prim.: G. Quarantotto, P. Kandier, Trst 1921;
Rnclt XX. 1933, 101; A. Tamaro, P. K. storico di
Trieste, Parenzo 1933; Giulio Corvani, P. K., Storia del Consiglio dei Patrizi di Trieste, Introduzione (Trst 1972) in tam navedena liter.
Sah
KANDUT Jakob, pravnik in prof., r. 8. jul. 1913
v Ukvah v Kanalski dolini, živi v Trstu. Oče
Hanza, kmet, je umrl v ujetništvu med prvo
svet. vojno, mati Liza Mešnik. Po osn. š. v Ukvah je dovršil gimn. v Malem semenišču v Gor.,
privatno pa je napravil drž. maturo v Vidmu.
V jeseni 1935 se je vpisal na U v Padovi na kemijo in prirodop. vede, ker pa ni mogel redno
obiskovati predavanj in laboratorijskih vaj, se je
prepisal na pravo; na to odločitev je vplivalo tudi prepričanje, da bo svojemu domačemu kraju
največ koristil, če se bo posvetil reševanju njegovih pravnih in gosp. vprašanj in obrambi narodnih pravic. Vsa študijska leta je živel v tesnem stiku z domačimi ljudmi in v njih utrjeval zavest o pripadnosti k slov. narodu. Zato
spada med tiste zaslužne može, ki so si največ
prizadevali za zavest in kulturo v Kanalski dolini, kot so bili: žpk Viktor Stanič in Preschcrnova družina v Ukvah, žpk Rafko Premrl, šolske
sestre in Ehrlichova družina v Zabnicah, dr.
Alojz Dolhar na Trbižu. Nadvse važna K-ova zasluga je, da 1939 prebivalci niso optirali za nem.
državljanstvo. Zato so Ukve ostale slov. in se ni
zgodilo kakor v drugih vaseh Kanalske doline, kjer so se zaradi opcije morali izseliti v
Nemčijo, njihova posestva pa je odkupila drž.
ustanova Ente Tre Venezie in jih prodala ital.
Priseljencem. Dne 21. jun. 1940 je K. v Padovi
doktoriral iz prava. Ostal je doma in opravljal

KANTE
raznovrstna dela, da si je počasi kupil nekaj
zemlje ter si postavil hišo, v kateri sta živela z
materjo. Nekaj časa je učil v Tablji (Pontebba),
več mesecev je bil ital. vojak, po nem. zasedbi
pa civilno mobiliziran in dodeljen tovarni blizu
Zabnic. Po vojni je odprl v hiši majhno pisar
no in pomagal ljudem s prošnjami, nasveti idr.
v krajevnih uradih, v Avstr. in Jsli., prevajal je
tudi uradne akte. Pomagal je na gosp. področju,
pri upravi zadružne mlekarne in sirarne ter pri
organizaciji »soseske«. Pod Avstr. je imela vsaka
stara hiša v vasi vsako leto pravico do določene
količine lesa iz drž. gozdov. Ital. uprava teh
pravic ni hotela priznati, ker jih ital. zakonodaja
ne pozna, zato se je bilo treba dolgo boriti in
pravdati, da so bile vaščanom te pravice polnopravno priznane. Po zadnji vojni je veliko pomagal vaščanom Rateč (v Jsli.) pri reševanju pravnih zadev glede vojne odškodnine in dvolastniških pravic na njihovih posestvih na ital. strani
meje. Na kult. in narodnem področju je bila
koristna pomoč, ki jo je nudil pri organiziranju
poletnih počitniških kolonij za slov. šolarje in
dijake iz Gor. in Trsta. Tako je povezoval Kanalsko dolino z ostalimi Slov. v It. in počasi so
začeli prihajati tudi otroci iz Kanalske doline v
slov. šole v Gor. in Trst. 1958 se je poročil z učiteljico Hedviko Kavčič iz Tolmina, znano narodno delavko na Goriškem in Tržaškem, ki je
bila vrsto let dodeljena učiteljišču A. M. Slomšek v Trstu za didaktične vaje. Zato je začel
misliti na stalno in urejeno službo, sprejel mesto
prof. nemšč. v Tablji (Pontebba), nato na Trbižu, kjer je postal stalen. Po materini smrti se
je 1971 preselil k družini v Trst in poučeval
nemšč. na Sred. š. sv. Cirila in Metoda pri Sv.
Ivanu in na Katinari do upokojitve 1976. Se vedno je tesno povezan s Kanalsko dolino, domačinom pomaga reševati razne uradne zadeve, raziskovalcem in časnikarjem pa nudi vire za
zgod., zemlj., toponomastične, socialne in kult.
razmere v Kanalski dolini. Živo se zanima tudi
za zgod. in etnografske raziskave v Reziji In
Ben. Sloveniji. Sodeluje na RAITrstA s predavanji o Kanalski dolini, napiše pa tuđi kak članek
za domači časopis Ukve.
Prim.: Arh. Sred. š. sv. Cirila in Metoda v
Trstu; podatki znancev.
Jem.
KANTE Antonija, rojena Fabjan, partizanska mati, r. 9. apr. 1887 v Kobdilju, u. 9. nov. 1973 v
Sežani (bolnišnica). Oče Ivan, kmet, mati Terc-

KANTE
zija Turk. Poročena je bila pri Kobolih (Gorenja
Branka), kjer je njena domačija (»pri Kantetovih«) postala eno izmed prvih zbirališč primorskih partizanov od jeseni 1941 dalje. Pri Kantetovih je delovala partizanska javka (od tod so
šli v partizane kasnejši narodni heroji Karlo
Maslo, Janko Premrl in Anton Ferjančič), nekaj
časa tudi tehnika Javornik. V NOB so padli njeni trije sinovi (Milan, Evgen, Slavko) in zet
(Viktor Ukmar). Plošča, ki je vzidana na Kantetovi hiši, se spominja prihoda prvih part'izanov
na Primorsko. K. je bila zaradi svojega dela in
osebnega doprinosa eden najuglednejših udeležencev NOB na Primorskem.
Prim.: Tov 20. jan 1957, št. 2; TV 15 4. apr. 1967,
št. 13; PrimN 15. apr. 1967, št. 16; Delo 21. jul.
1968, št. 198; PDk 16. nov. 1973, št. 269; PrimN
16. nov. 1973, št. 47; Slovenke v NOB, I, Lj. 1970,
669-670.
B. Mar.
KANTE Lojze, časnikar, publicist, r. 28. jan. 1931
v Šmarjah (Hrastje), živi v Novi Gorici. Oče
Alojzij, kmet, mati Pavla Rebula. Osn. š. je obiskoval v r. kraju, gimn. v Ajdovščini m Šempetru pri Gor. (maturiral 1952). Na lj. U je študiral
slavistiko, 1965 je diplomiral v časnik, smeri
na VSiNP v Lj. Kot časnikar je deloval med
1956-65 pri ur. PrimN, med 1965-75 je bil dopisnik
lj. Dela v Novi Gorici, potem je do 1968 delal
na jsl. konzulatu v Trstu (vicekonzul), vrnil se
je nato v časnikarstvo, deluje v Trstu kot dopisnik lj. Dela. Poleg poročevalskih prispevkov
obsega njegovo časnikarsko delo tudi vrsto reportaž, v katerih je predvsem obravnaval problematiko slov. manjšine v It. V študentskih letih je pisal tudi poezijo v tradicionalnem slogu.
Pesmi je objavljal v študentski prilogi PrimN
(Naš glas), ki jo je tudi urejal, ter v Obzorniku,
Besedi in NO. Leta 1975 je potoval v Romunijo
kot posebni dopisnik lj. Dela ob obisku preds.
SFRJ Jopisa-Broza-Tita.
Prim.: Osebni podatki; Delo 17. sept. 1980, št.
218.
B. Mar.
KANTE Malko, šolnik in gosp. delavec, r. 19.
sept. 1856 v Šmarjah pri Ajdovščini, u. 22. dec.
1928 v Lj. Oče Franc, kmet, mati Ana. Osn. š. je
obiskoval v Idriji, gimn. v Gor., učit. v Gor. in
Kopru, kjer je maturiral 1878. Učil je v Sežani in
na koprski vadnici (1881-82), nato spet v Sežani
(1882-1918), kjer je bil od 1895 do 1918 tudi okraj-
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ni š. nadzornik. Jan. 1919 se je preselil v Lj. Do
upokojitve avg. 1924 je bil š. nadz. za lj. oz. kamniški okraj. Objavljal je članke gosp. in polit,
vsebine v E, Soči, Gorici, SN, dopisoval v UL,
P, sestavljal letna in okrajna poročila v Sežani
od 1880 do 1903 in objavljal v njih vzgojeslovne
spise. V Sežani je bil soustanovitelj posojilnice
in hranilnice, gasilskega društva, pev. dr. Zorislava, ust. ženske in moške podružnice CMD,
obč. knjižnice, voditelj čitalnice, soust. in več let
preds. učit. dr. sež. okraja ter bil med ust. Zveze
avstr. jug. učit. dr. in v njej upravni odbornik
do 1896. Pospeševal je kult. in gosp. v sežanski
obč., okraju in v domači obč. Šmarje. S pomočjo nadz. Ivana Subica je ustanovil obrtno nadaljevalno š. v Sežani, Komnu in Gabrovici.
Prim.: SBL I, 426; Zk 1916, 244 s si.; UT 1916,
19; J 1926, št. 216 s si.; PDk 27. okt. 1977 s si.;
UT 3. jan. 1929; Krstna knjiga, Smarje-Branik;
podatki Slovenski šolski muzej v Lj.
ldt
KANTE Vladimir, pravnik, r. 20. avg. 1905 v
Šmarjah (zaselek Stegovci oz. Hrastje), u. 24.
febr. 1945 v Lj. Oče Matko, šolski nadzornik (gl.
čl.), mati Rozina Gruntar. Med prvo svet. vojno
se je K. družina preselila v Lj., kjer se je šolal
in doktoriral iz prava na lj. U. Stopil je v policijsko službo, služboval na policijski direkciji v
Bgdu in bil nato v Lj. pomočnik upravnika lj.
policije; vodil je njen polit. odd. Simpatiziral je
s slov. komunisti in že 1941 preprečil, da del
policijskega arhiva ni prišel v roke ital. okupatorja. Potem je postal najpomembnejši aktivist
OF na lj. policiji ter sodelavec VOS-a. Njegove
zveze je odkrila (izdaja) gestapovska in domobranska obveščevalna služba. 9. febr. 1945 je bil
zaprt, dva tedna nato pa brez sodnega postopka
obešen v Ljubljani na dvorišču Prisilne delavnice. Obesili so ga dvakrat, ker se je v prvem
poskusu vrv, na kateri naj bi visel, pretrgala.
K. v spomin je pesnik P. Golia napisal Balado
o nesrečnem doktorju Vladimiru Kantetu (Novi
svet 1946, 20-21).
Prim.: LdTd 1. mar. 1946, št. 6; J. Pahor, SlovJ
22 febr. 1952, št. 8; PDk 27. okt. 1977, št. 250;
Ljubljana v ilegali, IV, Lj. 1970, 36, pass.; M.
Selin, Nič več strogo zaupno, II, Lj. 1978, 214,
552, 554-56; Zaščita narodnoosvobodilnega boja,
Lj. 1979, 168; PrimN 7. mar. 1980, št. 3; 7D 19.
apr. 1980, št. 15; F. Lubej, Odločitev, Lj. 1980, 77,
84, 115-16, 187-88; A. Zlobec, Za blagor očetnjave,
Lj. 1981, 266-67.
B. Mar.
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KARABAIĆ

KAPELJ Anton Mirko, prosvetni in polit, delavec, JKol. Uredil je ne>kaj brošur: Palmiro Togliatti:
publicist, r. 2. avg. 1920 na Stari Sušici pri Ko- Iz življenjepisa. Jaltski zapiski. Odlomki govošani (zdaj obč. Postojna), živi na Opčinah pri rov in člankov (Trst, posebna priloga Delu št.
Trstu. Oče Mihael, kmet, mati Marija Mahne. 21, 23. okt. 1964); Tomažič. Življenje in smrt
slov. komunista, 1964; 70-lctnica PD Slavec RicUčiteljišče je dovršil v Rimu 1942, nato je bil do
manje, 1966; Trebče v boju proti fašizmu, 1966;
padca faš. vzgojitelj v zavodu Baggio v Vicenzi.
Jote Srebrnič, 1969.
Osvobodilnemu gibanju se je pridružil že 1941,
Prim.: Vprašalna pola; Slavica Pavlič-Vik. Smood 1943-45 je delal v ilegali (ileg. ime Dolanski).
Na jesen 1943 je organiziral slov. šole v Košan- Icj, Partizansko šolstvo na Slov., Lj., Borec 1981,
295, 315; časopisna poročila o prosvet. in polit,
ski dolini in v Dolanah in bil na koncu leta ime- delu.
novan za začasnega nadzor, part, šol v tedanjem
Jem.
okraju Pivka. Maja 1944 se je udeležil prve pokraj, konference prosvetnih referentov in part, KAPOLIN (Capolino) Jožef, kipar, r. 1828 v Trstu,
šolskih nadzornikov pri Gačriiku blizu Tribuše.
u. neugotovljeno kje in kdaj. Kiparstvo je štuV jeseni 1944 je bil izvoljen za preds. okraj. N00
diral na umetn. akad. v Benetkah (1848-52) in v
Pivka in na tem mestu je ostal do maja 1945, Rimu (1852-54) in še v času študija prejel za svoko so ga poklicali na prosvetni odsek STO, nekaj
ja dela tri medalje (Accademia di San Luca, Virčasa je bil tudi začasni šol. nadz. v Nabrcžini.
tuosi al Panteon). 1854-56 je živel v Trstu, potem
Jul. 1945 so ga poslali v Boljunec, kjer je vodil
se je vrnil v Rim, nakar se je izgubila za njim
tečaj za dijake, ki so se pozneje vpisali na slov.
sled. Od njegovih uspelih del je omeniti zlasti
šole v Trstu. V Boljuncu je ostal še eno leto
kipe: Faraonova hči (prva nagrada Panteon kot šolski upravitelj, nato je postal vzgojitelj
Rim); Andromaha; Bachus na risu; lev; Madona
v slov. dijaškem domu v Trstu do jan. 1949. Od- v kararskem marmorju itd. 1856 je izdelal kip
šel je v ured. časopisa Delo v Trstu in več let
sv. Janeza Krstnika za cerkev sv. Jakoba v Trstu
urejal kult. stran, goriško kroniko in prilogo za
(razstavljen istega leta na trž. razstavi).
mladino. Ko je postal časopis glasilo deželnega
Prim.: Il diavoletto VII, Trieste 1854, št. 219,
komiteja KPI, je prevzel odgov. ur. in to službo 326;
Osservatore Triestino 1856, št. 83; Kukuljeopravljal več let, pri časopisu pa je ostal do
vie, 132; F. Swida, Die osterreichisoh-ungarisohe
1980. Eno mandatno dobo je bil član pokraj. Monarchie in Wort und Bild: Das Küstenland,
sveta v Trstu, izvoljen na KPI, delal pa je v treh Wien 1891, 84.
Lc.
komisijah: šolstvo, turizem 'in predstave, socialno skrbstvo in zdravstvo. Več lot je bil tudi član
KARABAIC Antun, narodni buditelj istrskih Hrpokraj, komiteja KPI, tajn. bivše Slov.-hrv. ljudvatov,r. 29. nov. 1832 v Punatu (otok Krk), u. 22.
ske prosvete, po združitvi le-te s SPZ je bil izjan. 1906 v Trstu. Rojen v številni družini nižjevoljen za podpreds. in delegata v odb. SKGZ.
ga finančnega 'in pomorskega uradnika. Osn. š.
Eno mandatno dobo je bil tajn. SPZ, zdaj je
je obiskoval v rodnem kraju in v Zadru, gimn.
clan njenega predsedstva, član nadzor, odbora
prav tam in na Reki. Tri leta bogoslovja je
SKGZ in član Društva SSG. Bil je tudi med ustaopravil v Gor., četrto v Trstu, kjer ga je posvetil
novitelji Krožka za družb, in polit, vede Pinko
škof J. Dobrila (PSBL I, 290-92). Služboval je kot
Tomažič v Trstu. Za slov. narodna vprašanja in
duhovni pomočnik in koralni vikar v Kopru in
za kulturo se je zanimal že kot fant in je širil
Trstu. Neutrudno je deloval kljub bolezni (tuslov. knjige skupaj v Alb. Bubničcm (PSBL I,
berkuloza), končno mu je škof Dobrila namenil
146). K. je bil med pobudniki revije Primorska
lažjo službo v tržaški vili Revoltella (od 1867).
poje, na kateri se vsako leto srečujejo številni
1883 je bi| imenovan za kanonika hrvatskega zazbori iz Sje in zamejstva, in urejal njeno vsako- voda sv. Hieronima v Rimu, toda zaradi bolezni
letno programsko publikacijo. Pobudnik sodelose je od tu po dveh letih vrnil v Trst, kjer je
vanja s slov. študenti s Koroške na Dunaju, sonato do smrti služboval v Albertinumu, v zavodelovanja z Makedonijo itd. O slov. problematiki
du sester sv. Križa /a siromašna dekleta. Živv It. je govoril v Celovcu, na Dunaju, v Ohridu,
ljenje in delo K nista še dovolj natančno preiskana. Toda že samo dejstvo, da je bil prijatelj
Pulju, Skopju, Milanu, Riminiju in Trevisu. Članke je objavljal v trž. Delu (večinoma nepodpisa- kar štirih poreško-puljskih, tržaško-koprskih in
krških škofov (Legat, Dobrila, Glavina, Sterk),
ne), PDk, L'Unità, LjudKol (en letnik je uredil),
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govori o ugledu, ki ga je užival, čeravno se je
šolal predvsem v it. in lat. ter celo v madž. jeziku, ni nikoli pozabil, da je Hrvat. Pri njegovi
narodnostni osveščenosti mu je zlasti pripomoglo
bivanje v Gor. V zgod. Istre, Kvarnerskih otokov,
Trsta in SlovPrim je prišel predvsem kot človek,
ki je sprejel pobudo škofa Dobrile, da se prične
izdajati časnik Naša Sloga, prvi, najpomembnejši in najdlje časa izhajajoči list za Hrvate Istre
in Kvarnerskih otokov (pričel je v Trstu 1870,
nato izhajal v Pulju do 1915). Po Matku Mandiču
je škof Dobrila prišel osebno h K. in ga nagovoril, da postane njegov glavni predstavnik v tem
pomembnem dejanju. K. je Našo Slogo vrsto let
podpisoval kot ur., lastnik in izdajatelj, na njeno izhajanje je vplival več kot celo desetletje,
toda pomembna je njegova vloga tudi v drugih
oblikah polit, gibanja istrskih Hrvatov. Bil je
pripadnik tiste generacije hrv. politikov, ki so
podpirali Dobrilovo in Vitezovicevo jsl. linijo
(na temelju misli škofa J. J. Strossmayerja) in
ki so sodili poleg ostalega, da so Slovenci poseben, vendar bratski narod Hrvatom. Do tega
njegovega prepričanja je veliko pomagalo šolanje v slov. sredini v Gor., oz. službovanje v
Kopru in Trstu. Tu je prijateljsko sodeloval s
slov. voditelji okrog Edinosti.
Prim.: M. Mandič, Naša sloga, 4. febr. 1906, št.
4; Milanov'ič 1, pass.; P. Strčič, Nekoliko podataka o otoku Krku i Našoj Slogi, Krčki zbornik
1/1970, 351-369; Isti, Oko pokretanja Naše Sloge
1870, Pazinski meniorijal 1/1970, 17-37; Isti, Pismo
Antuna Karabaiča Dinku Vitezicu uoči parlamentarnih izbora u Istri 1873, Istarski mozaik, št.
34, 1966, 159-64; Isti, Glas Istre 25.-26. nov. 1972,
št. 277.
P. Strčić
KARHNE Simon glej KRHNE
KARKOVIC Nikolina, por. ZEGA, kulturna delavka, amaterska slikarka, r. 2. dec. 1891 v Trstu,
živi v Portorožu. Oče Nikola je bil junak pomorske bitke pri Visu 1866, ko je kot prvi krmar na
poveljniški ladji s svojo izkušenostjo veliko pripomogel k zmagi Avstrijcev; nazadnje je bil
uslužbenec Pomorske postaje v Trstu (u. 1918);
mati Lucija Pirih. Obiskovala je nem. š. v Trstu
(do 1900) in Gor. (do 1904), slov. š. v Malem domu
v Gor. (do 1907) in slov. učit. (diplomirala 1911).
V Gor. je napravila usposobljenostni izpit za
slov. šole (1915) in za nem. š. in it. jezik kot predmet (1917). Učila je na CM š. v Trstu (15. apr.15. jul. 1913), v Istri: Klanec, Lazaret, Lanišče,
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Brguc, Slum (sept. 1913 - sept. 1915), na CM š. v
Trstu (sept. 1915-31. mar. 1923). V Istri je v izvenšolskih urah poučevala nepismene, v Koprivi
na Krasu je vodila tečaj za ženska ročna dela ter
širila kulturno in narodno zavest. V Trstu je sešila na desetine oblek in kostumov za Ribičičevi
igri Palčki in Škratje. Ko po vojni it. oblasti niso odprle CM šol, je zbirala otroke po zasebnih
stanovanjih in jih učila. 21. jul. 1921 se je poročila z Andrejem Zego iz Koprive na Krasu, ki
je bil uradnik na Corte d'Appello v Trstu. Ko
so ga prestavili v Videm (Udine), je odšla z njim,
6. jan. 1929 pa sta se umaknila s sinom v Jslo.
K-eva je poučevala v Stopercah, Dolu in Škofj i
Loki, 30. jun. 1935 pa je zaradi bolezni stopila v
pokoj, vendar ji niso dali pokojnine, ker v Jsli.
niso priznavali službovanja na CM šoli v Trstu.
1954 je spet prosila za nastavitev in eno leto
poučevala v zavodu Janeza Levca v Lj., od 195560 pa v Portorožu v zavodu Elvire Vatovec. Po
upokojitvi je suplirala na slov. in it. osn. š., poučevala klavir in pomagala gojencem obrtnih šol.
K-eva je od mladosti gojila slikarstvo, zaradi očetove smrti pa ni mogla na Akademijo v Benetke.
Slikarstvo je privatno študirala pri svojem prof.
učiteljišča v Gor., v Trstu pri nekem it. prof.
Vpisala se je v dopisno pariško slik. šolo, ki je
imela podružnico v Milanu. Slikala je s svinčnikom, ogljem, akvareli, pasteli, oljem, laviranim
tušem, z indonezijsko tehniko z vročim voskom
na svilo itd. Mar. 1971 se je v Piranu udeležila
razstave, posvečene ustvarjalnosti žensk na obali,
in dosegla velik uspeh. Kritik N. G. je v PrimiN
zapisal o njej: »Tako bi se lahko s slikami v
olju in z risbami s svinčnikom N. Z. enakopravno postavila ob stran marsikateremu našemu že
znanemu slikarju.« V rubriki Spomini učencev in
učiteljev CM šol v Trstu je dec. 1978 opisala v
PDk svoje spomine na Trst.
Prim.: Koledar CMD 1917; N. G., Umetnine naših žena v galeriji, PrimN 12. mar. 1971 s skupinsko si.; Sv. Jakob, 105-06; Milan Cirk, Visok jubilej N. Z., PrimN 27. nov. 1981; Boris Šuligoj,
»Prvi dogodek, ki se ga spominjam, je hud potres v Trstu leta 1894«, Delo 14. jan. 1982, 12 s
si.; osebno sporočilo 13. jan. in 4. febr. 1982 s
petimi prilogami potrdil o kult. delovanju; arh.
Zgod. odseka NŠKT.
Jem
KARLIČ (Carlich) Alojzij vulgo Vlgón, godec,
harmonikar, r. 21. jun. 1909 v Gorenjih Bardcih
v Dolini Aborne, u. 8. febr. 1970 v Gor. zaradi
želodčne bolezni. Starši kmetje. Rojstna hiša
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je bila po potresu 1976 popravljena in nosi ime
»Villa Lollobrigida«. Poldrugo leto je hodil v Čedad in se učil po notah, zatem je šel k vojakom
na Sardinijo. S kolesom se je vozil gost v okoliške vasi, sam zlagal viže in igral ljudske, izdeloval in popravljal harmonike. Zaslužil si je
sloves največjega beneškega godca. Po poroki si
je z ženino doto 25.000 lir kupil drugo hišo, prej
last starega očeta, v Gorenjih Bardcih in odslej
tam živel, godei in kmotaril. Njegove številne
skladbe so po njegovi smrti odnesli neznanokam. V Benečiji so osnovali Društvo beneških
godcev, ki nosi njegovo ime in ga vodi Anton
Birtič (Birtig) Mečanac (PSBL I, 85).
Prim.: Intervju z njegovo vdovo Terezijo, ki
ga je 20. dec. 1977 vodil prof. M. Jevnikar za
oddajo »Rojstna hiša naših velmož«, v oddaji 23.
dec. 1977 po Radiu Trst A, trak nosi št. TS/7.5/
53860.
-ù
KARLIN Andrej, škof, r. 15. nov. 1857 v Stari
Loki na Gorenjskem, u. 5. apr. 1933 v Mrbu. Oče
je bil kočar Florijan, mati Terezija Harman. Po
dovršeni gimn. v Lj. je v letih 1876-80 študiral v
Lj. bogoslovje in 27. jul. 1880 prejel mašniško posvećenje. Služboval je 1880-83 kot kpl. v Smledniku, 1883-85 v Šenčurju pri Kranju, 1885-90 kot kpl.
in katehet pri Sv. Jakobu v Lj. Kot kpl. pri cerkvi S. Maria dell'Anima v Rimu 1890-92 študiral
cerkveno pravo na vseučilišču S. Apollinare in
bil 1892 promoviran za doktorja utriusque iuris.
Po vrnitvi domov je bil 1892-94 suplent za verouk
na višji drž. gimn. v Lj. in prefekt v Alojzijevisču, 1894-1900 pa katehet na drž. niž. gimn. (poznejši II. drž. gimn.) v Lj. V letih 1900-10 je bi!
stolni kanonik v Lj. in nadz. verouka na učit.,
mešč. in Ijud. šolah, 1905-10 vodja Alojzijevišča.
Sodeloval je tudi pri gosp. organizacijah (Ljudska
posojilnica, Vzajemna zavarovalnica) in v delavski in prosvetni organizaciji. 21. dec. 1910 je bil
imenovan za tržaško-koprskega škofa in 19. mar.
1911 v stolnici sv. Justa v Trstu posvečen. V
Trstu je ostal dobrih osem let, in sicer do dec.
1919, ko ga je papež zaradi vedno težavnejših
razmer in nasprotovanj s strani it. krogov razrešil odgovornosti za vodstvo tržaško-koprske
škofije. Škof je papežu razložil svoje težave v
novi državi že v posebni avdienci v apr. 1919, a
od svojih vernikov se je poslovil s pismom 2. dec.
Papež ga je imenoval za naslovnega škofa in mu
podelil naslov svojega hišnega prelata in prestolnega asistenta. - Kot škof v Trstu je K. posvetil
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svojo prvo skrb duhovnikom in njihovemu oblikovanju. Priporočal je duhovne vaje, dobro pridiganje, resno poučevanje katekizma. Takoj po
koncu vojne v jeseni 1918 je odprl bogoslovje v
škofovi vili v Skednju in ga izročil v oskrbo dr.
Jakobu Ukmarju, ki je bil skupaj s prof. Ivanom
Tulom tudi glavni profesor. Zelo je priporočal
Marijine družbe, Katoliško akcijo. Zelo mu je
bilo pri srcu češčenje Jezusovega Srca, zato je
priporočal posvetitev družin Jezusovemu Srcu.
Že 10. junija 1911 je napovedal svojo prvo vizitacijo po škofiji in jo tudi izvedel. Vojne razmere
so mu naložile tudi nehvaležno dolžnost, da je
podprl vojno posojilo Avstriji in oddajo zvonov,
kar je prineslo cerkvenim ustanovam precejšnjo
škodo, ki ni bila nikoli v celoti poravnana. Najbrž se škof Karlin ni dovolj zavedal velike važnosti dijaškega doma v Trstu pri stolnici, ko je
1913 prodal konvikt s hišo in vrtom vred tržaški občini, k'i je na tem prostoru takoj uredila
svoj arheološki muzej (lapidarium), ki še danes
obstaja. Brez dvoma je bila ta prodaja velika
napaka in nepopravljiva izguba za tržaško škofijo, ki je bila tako ob svoje malo semenišče, slovenski in hrvaški dijaki pa ob streho. Le malo
tržaških dijakov se je namreč vpisalo v goriško
novo semenišče. Saj je že naslednje leto izbruhnila prva svetovna vojna in so bili mnogi fantje
poklicani pod orožje. - Iz Trsta se je preselil v
Šentvid nad Lj. in prevzel vodstvo Zavoda sv.
Stanislava. 6. jun. 1923 ga je papež imenoval za
lavantinskega škofa in 29. jul. je bil v mariborski stolnici ustoličen. V Mrbu je nadaljeval svoje
delo po smernicah, ki si jih je začrtal v Trstu:
skrb za duhovnike, pridiganje itd. Preosnoval je
deško semenišče in raztegnil študij na škof. bogosl. učilišču na pet let. Uvedel je priprave za
proces, da bi se škof Slomšek prištel blaženim.
Zvest Slomškovi tradiciji je takoj obnovil in
dvignil bratovščino sv. Cirila in Metoda. Misijonska misel je pod njegovim vodstvom dobro
napredovala. - Ko je bil K. gimn. katehet, je priredil učni knjigi Zgodovina razodetja božjega v
stari zavezi (Lj. 1896) in Zgodovina razodetja božjega v novi zavezi (Lj. 1897). 1886 je z A. Zlogarjem izdal knjižico Mestnofarna cerkev sv. Jakoba
v Ljubljani. V DS je priobčil potopis V albanskih
gorah in MD je 1903 izdala njegovo knjigo V Kelmorajn. Za MD je poslovenil Alfonza Liguorija
knjigo Priprava na srečno smrt ali premišljevanje večnih resnic (1900). 1900 je uredil 31. knjigo Drobtinic in v njej objavil življenjepis prosta
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dr. A. Jarca. Živahno sc je udeleževal cerkvenoglasbenega gibanja, ki mu je bilo središče Cecilijino društvo v L j. V Društvu je bil tajn., preds.
in nekaj let ur. društvenega glasila CG. V glasilu
je objavil dolgo vrsto člankov in poročil. Za 25lotnico Cec. dr. je izdal Spominsko knjižico (Lj.
1902). Zelo marljivo je od 1888 do 1910 sodeloval
pri Duhovnem pastirju s cerkvenimi govori, zlasti s priložnostnimi in slovstvenimi poročili. Kot
škof je svoje prispevke, navodila, pastirska pisma in odloke objavljal v uradnih škofijskih glasilih. V Trstu (1911-19) v Folium diocesanum, v
Mrbu pa v Uradnem listu lavantinske škofije
(1923-24) in Oglasniku lavantinske škofije (1925-33).
Prim.: SkATrst; SkAMrb.; Folium Terg. 191119; Uradni list lavantinske škofije, Mrb. 1923-24;
Oglasnik lavantinske škofije, Mrb. 1925-33; DS
1911, 82 s si.; Il vescovo se ne va - nostro colloquio con monsignor Karlin, Pice. 28. nov. 1919;
SBL I, 429; Dr. Fr. Kovačič, Zgod. lavantinske
škofije (1228-1928), Mrb. 1928, 428431; KolMD 1924,
90; 1931, 107; 1934, 68; Dr. A. Kosmač, Beseda o
škofijskem konviktu v Trstu, KolGMD 1976, 77.
Skerl
KASTELEC Matija, nabožni pisatelj in leksikograf, r. 24. jan. 1620 v Kilovčah pri Ilirski Bistrici, u. 19. jun. 1688 v Novem mestu, pokopan
v frančiškanski c, ki jo je dal obokati in ji postaviti stolp. Kje je študiral, ni dognano, 1642
je postal župnik v Dolenjskih Toplicah, 1655 v
Šentjerneju, 1657 kanonik v Novem mestu. Tukaj
je 1682 ustanovil beneficij sv. Barbare, bil pa je
vodja in bénéficiât Bratovščine sv. rožnega venca. Za njene člane je izdal Bratovske bukvice S.
Roženkranca, v katerih je vkup zložena viža ta
Psalter ali Roženkranc s temi petnajstimi skrivnostmi moliti, inu koku se more enimu bolniku
k izveličanju pomagati. Knjiga je prevedena iz
nem., it. in lat., natisnili so jo VVidmannstetterjevi dediči v Gradcu 1678, založil Janez Helm v
Lj., avtor pa jo je posvetil predstojnici samostana dominikank v Velesovem I. S. Paradaiser. Neprodanim izvodom je tiskar J. K. Mayer v Lj.
1682 natisnil nov naslovni list in jim dodal priročnik za duhovnike Modus iuvandi agonizantes
(Pomoč umirajočim). V obeh delih je tudi 22
pesmi. Kakor je ugotovil J. Cerin (ZMS X, 1908),
jih je K. 11 prevzel iz zadnje izdaje Trubarjeve
protest, pesmarice Ta celi Catechismus... 1595, M.
Rupel pa je ugotovil (SR II, 1949) še 5 pesmi iz
te knjige. Pesmi K. ni mehanično prepisal, nekatera besedila je v celoti prevzel, druga je prikrojil svojim potrebam, izpuščal kitice, refren
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ali posamezne verze, besede, včasih je kaj dodal,
tri je prenesel v prozo. Bolj kot na zgradbo
verza je pazil na rimo, in ker so skoraj vse pesmi brez not, so bile namenjene molitvi. Ostale
pesmi so skoraj vse izvirne. Iz Dalmatinovega
molitvenika Lepe karščanske molitve 1595 pa je
po Ruplovi ugotovitvi posnel 13 besedil molitev
in z njimi enako ravnal kakor s pesmimi. S knjigo je K. program dotedanjih slov. katol. pisateljev, ki so pisali samo za duhovščino, razširil na
potrebe vernikov. Ljudstvu je namenil tudi knjigo Nebeški cilj, tu je teh svetih očakov zvejstu
premišlovanje, v katerim se zapopade viža te
čednosti lubiti, inu pred hudim djanjem bežati,
na tu večnu spumniti inu Boga prov lubiti. Knjiga je izšla v Lj. 1684 in je posvečena sinovoma
grofa Jurija 2'ige Gallenberga. Jedro predstavljajo razna premišljevanja, sledi 80 strani dolg Mesec božje ljubezni, premišljevanja za vsak dan
v mesecu, slov. in lat. molitve in opombe za branje in pisanje. Ta Mesec so v Lj. 1768 ponatisnili
pod naslovom Mesec božje ljubezni, v katerimu
se zapopade viža Boga prou lubiti... zdej drugeč
na svetlobo dan skuzi prošnjo veliku od njih iz
Gorenjske strani z enajst fruhtov od S. Maše
pogmiranu. Za otroke je izdal mali katekizem
Kratki zapopadek potrebnih katoliških naukov
(Lj. 1685), za odrasle in duhovnike je prevedel
po p. Placidu Spiesu iz nem. Navuk kristjanski
sive Praxis cathechistica, tu je enu nucnu govorjenje v' mej enim očetom inu njegovim sinam od te prave vere inu od praviga kristjanskiga katoliškega navuka (Lj. 1688, posvečen stiškemu opatu Antonu Gallenfelsu). Presenetljivo
je, da je K. objavil v knjigi tudi prevod Spiesovega Podvučenja cniga luterskiga ali kalviniš...
kristjana, ker tedaj ni bilo več protestantov na
Slovenskem, razen v Prekmurju in v kaki vasi
na Koroškem. Sledi Od svetiga zakramenta tega
altarja, to je pouk za prvo obhajilo s primernimi molitvami, tudi to v obliki razgovora, potem
Postave ali ordnunga te andohtlive bratovščine
S. R. T., odpustki, ki jih je novomeški bratovščini S.R.T. podelil papež Pavel V. 3. nov. 1606,
Nebu na zemli po božji voli (premišljevanja,
eksemplji in molitve za vse dni v tednu), na
koncu dve lat. himni in molitev. Simonič navaja
še Nebu na zemli po božji voli (Lj. 1686, ki je
pozneje vključeno v Navuk kristjanski) in Breve
exercitium matulimim et vespertinum v lat. (Lj.
1682). Izmed rokopisov, ki jih navaja Valvasor,
se je edini v prepisu popolnoma ohranil Dictio-
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nariitm latino-carniolicum (Latinsko-slov. slovar),
ki uvira iz njegove mlajše dobe, namenjen pa
je bil srednjim šolam. Za lat. mu je kot predloga služil Frisijev slovar (izdaja po 1657), za
slov. del je nekoliko uporabil Megiserja in Habdeličevega kajkavskega, ves ostali besedni zaklad
je nabral iz notranjskega, dolenjskega, vzhodnoštajer. in prekmurskega narečja, tudi iz protestantskih piscev, nekaj besed je sam ustvaril,
npr. znanstvo, naplečriik. »K. ima lepo število
dobrih, včasih tehtnih in redkih besed, ki so v
tej dobi v slov. narečjih še živele« (Breznik).
Slovar se je širil v rokopisnih prepisih, najbolj
znani, nekoliko dopolnjeni prepis je do 1706 pripravil za tisk diskalceat o. Fr. Ks. (Gregor) Vorenc; K-ev rokopis še ni odkrit. Do Murka in
Janežiča je to najboljši slov. slovar in veliko
njegovih besed je prišlo v knjižni jezik. Po Dalmatinu je priredil celotno Sv. pismo (brez komentarja, samo z variantami teksta). V rokah
ga je imel Vorenc, ga pripravil za tisk in dal vezati v šest zvezkov. Danes sta ohranjena samo
dva zv. (2. in 6.). 2. zv. obsega starozakonske knjige Jozve do Paralipomenon, 6. zv. ves Novi zakon (zdaj sta v NUK). Prevod je bil dokončan
1680. Izgubljeni so rokopisi, ki jih navaja Valvasor: Špejgel duhovni, od začetka inu konca človeskiga živenja (prevod iz it., v obliki razgovora); Spegel te čistosti; Tomaža Kempčana Hoja
za Kristusom. Vprašanje je, ali je bil v slov.
rokopis Viridarium excmplorum... (Vrt zgledov,
v katerem je naštetih sedemsto primerov, prirejenih za pridigarje). Sele v zadnjih časih je L.
Legiša prepričljivo dokazal, da je K. avtor obsežnega rokopisa Liber cantionum Carniolicarum
(Knjiga kranjskih pesmi), to je pesmi z molitvami in katekizmom v slov. jeziku osrednjega in
zahodnega tipa iz srede 17. stol. Našli so ga na
Kälobju, štajerski hribovski župniji južno od
Šentjurja pri Celju. Iz Slomškove zapuščine ga
je Fr. Kovačič prenesel v Studijsko knjižnico v
Mariboru, ga imenoval Kalobski rokopis in ga
natančno opisal (»Kalobski« rokopis slov. pesmi
iz leta 1651, CZN 1930). Slovenskih pesmi je 42,
verzov 4162, toda ena pesem se ponavlja, ena je
necerkvena ljudska, štiri pa cerkvene ljudske.
Več je starih domačih pesmi, precej je izvirnih
Prepevov splošnih religioznih motivov, 8 je prevedenih iz lat., 14 iz nem. Avtor je hotel zbrati
tedanjo cerkveno pesem in obogatiti njen spored z novimi in tudi zahtevnejšimi besedili. Pesmim sledijo Molitve na vse nedelje in »trdne
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(nepremične) pra/nike«, namenjene ljudstvu kot
prošnje pred berilom. Katek'izemski del je precej zvesto povzet po malem Kanizijevem katekizmu slov. izdaje iz 1615. Na koncu so spet pesmi. Po Lcgiši je K. sestavil ta rokopis v mlajših letih, »ko so pesniška nagnjenja in ambiciozna prizadevanja najbolj naravna. To je bil čas,
ko je bil župnik v Dolenjskih Toplicah«. - K. je
v marsikaterem pogledu navezal svoje delo na
slovstvo slov. protestantov, predvsem se je naslonil na njihovo pisavo in jezik. 2e v prvi knjigi
je sestavil pravila za slov. pisanje in branje v
sestavku Modus pronunciandi aliqua nomina in
idiomate Carniolico (Način izgovora nekaterih
besed v kranjskem jeziku, Bratovske bukvice,
177). Tukaj govori na kratko o pomenu grafičnih
znakov za s, z, š, ž, dalje o y za poudarjeni in i
za neudarjeni i, o ni = nj. Obširneje je o tem
spregovoril v Nebeškem cilju v sestavku Observationes in lectione et seriptione idiomatis Carniolici juxta antiquos libros Carniolicos, Croaticos et Illyricos (Opombe za branje in pisanje
kranjskega jezika po starih kranjskih, hrvaških
in ilirskih knjigah). Posnel jih je po Schönlebnovih Evangelijih inu listuvih (1672). K. je bil
prvi, ki je z načrtnim delom prekinil več kot
polstoletni molk na slov. knjižnem trgu. V Nebeškem cilju, ki je najbolj izvirno delo, se prvič
v slov. knjigi kaže barok. Trudil se je za izdelano, bogato in živahno izražanje in odprl pot pisateljem in cerkvenim govornikom. Alfonz Gspan
je ponatisnil iz Bratovskih bukvić K-evo pesem
Pozdravi te sv. Kristusove rane v Cvetniku slov.
umetnega pesništva do srede XIX. stoletja, I.
knjiga (SM, Lj. 1978).
Prim.: SBL I in tam navedena starejša bibliografija; o K-u pišejo vse slov. literarne zgodovine; J. Cerin, Pesmi slov. protestantskih pesmaric, njih viri in njih poraba v poreformacijskih
časih, Zbornik X, Trubarjev zbornik, SM, Lj.
1908; A. Breznik, Slov. slovarji, RDHV III, 1926,
121-32; M. Rupel, Vpliv protestantskega literarnega dela v Kastelčevih Bratovskih bukvicah, SR
II, 1949, 111-25; M. Smolik, Odmev verskih resnic
in kontroverz v slov. cerkveni pesmi od začetkov
do konca 18. stol., Lj. 1963; J. Toporišič, Slov.
knjižni jezik II, Mrb 1966, 31-32; L. Legiša, Liber
cantionum carniolicarum - Kalobski rokopis,
SAZU, Lj. 1973; Alf. Gspan, Cvetnik slov. umetnega pesništva do srede XIX. stol., I. knjiga,
SM, Lj. 1978 (pesem Pozdravi te sv. Kristusove
rane 107, komentar 161); J. Solar, Vorenčev slovar, SR 1950, 91-97; EJ V, 221-22; Družina 25.
febr. 1979.
Jem.
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KASTELIC Ivan, zdravnik, specialist, ftiziolog,
specialist socialne medicine in organizacije zdravstvene službe, r. 16. okt. 1920 v Lj. Oče Ivan,
brivec, mati Ana Vidic. Osn. š. in gimn. končal
v Lj. (matura 1939). Prom. na Med. fak. U v Padovi (1945). Leta 1956 opravil specialistični izpit
iz ftiziologije, 1966 pa še specialistični izpit iz socialne medicine in organizacije zdravstvene služ
be. 1970 je postal doktor znanosti iz higiene in
socialne medicine na U v Zgbu z disertacijo
Vpliv migracije na zdravstveno stanje prebivalstva v letih 1953 do 1965 na Koprskem. 1972 habilitiran za docenta socialne medicine, 1976 pa izr.
prof. lj. U. Od 1948 do 1951 je bil okraj, zdravnik in sanitarni inšpektor v okraju Ilirska Bistrica, nato pa do 1965 vodja antituberkuloznega
dispanzerja v Kopru in zdravstveni analitik in
raziskovalec v regionalnem zavodu za zdravstveno varstvo v Kopru, nato do 1976 namestnik
direktorja Republiškega zavoda za zdravstveno
varstvo v Lj., od jul. 1976 pa je zaposlen v Higienskem inštitutu Medicinske fakultete v Lj. s
skrajšanim delovnim časom. Od 1966 je predavatelj socialne medicine na odd. medicincev stomatološke smeri Medicinske fak. v Lj. in na podiplomskih izpopolnjevanjih zdravnikov. Sedaj
je prof. higiene na Med. fak. v Lj., živi tam.
Objavil je 40 samostojnih publikacij, v glavnem
o zdravstvenem stanju prebivalstva, tuberkulozi
ter programih in razvoju zdravstvene službe Slov.
Nekaj samostojnih objav obravnava zdravstveno
stanje prebivalstva na Koprskem. K. je bil na
večmesečnih strokovnih izpopolnjevanjih v ZDA,
ZR Nemčiji, na Poljskem, Madžarskem in v Avstriji. Aktivno se je udeležil nekaterih mednarodnih zdravstvenih kongresov.
Prim.: Osebni podatki; ULjBB 3/2, 1981, 804-06.
A. Pr.
KAŠUTNIK (Kaschutnig) Anton, zgodovinar in
dramatik, r. 4. nov. 1686 na Trbižu, u. 22. avg.
1745 v Trnavi na Slovaškem. Grammaticalia in
humaniora je končal v Gradcu (1697-1703) in 15.
sopt. 1703 stopil v jezuits-ki red. Po opravljenem
noviciatu (1703-05) in magisteriju (1705-06) na Dunaju je poučeval poezijo in retoriko na akademijski gimn. na Dunaju in v Gradcu (1706-13),
študiral teologijo v Gradcu (1713-17) in bil po ordinaciji prefekt v kolegijih v Celovcu, Gradcu,
Gorici, Passauu in Linzu (1718-39), ravn. semenišča v Neustadtu (1740-43) in akademski pridigar
v Trnavi (1743-45), kjer je tudi umrl. Poleg zgod.-
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geograf. spisov je K. v razdobju 1718-24 napisal
v lat. in tudi objavil nekaj dramskih tekstov za
potrebe jezuitskih dijaških scen in je kot tak
prvi znani Slov., ki se je ukvarjal z dramskim
ustvarjanjem. Pisal je tudi lat. pesnitve. V tisku
je objavil: a) zgodovinsko-geografske spise: Irae
sapientium sive Invectivae philosophorum (Gracco 1720); Pallas armata sen Militaris fortissimorum belli imperatorum eloquentia (Graecii 1721);
Feriae aestivae rhetorum Viennensium seu Discursus familiäres de rebus memorabilibus urbis
Viennensis (Vionnae 1725); Vellus aureum Burgundo-Austriacum sive augusti et celeberrimi ordinis torquatorum aurei velleris equitum fidelis
et succinta relatio historica (Viennae 1728). - b)
drame in pesmi: Seria mixta jocis seu Scholastica Parnassi Graecensis exercitia {Graecii 1718);
Innocentia victtix sive Ferdinandus Fusaini christianissimi regis filius de calumniantis invidiae
fraudibus gloriose triumphans (Graecii 1719);
Viennensium poetarum exercitationes scholasticae (Viennae 1722), carmen; Fraterni amoris de
invidia triumphus a Naramoino et Neambendora
Trinumparae Cocini regis filius relatus (Viennae
1723); Nobile fidelitatis mutuae certamen inter
Fabium Maximum patrem et filium ejus Selium
(Viennae 1724).
Prim.: A. & A. de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus, II, Liège 1853-61;
404-05; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra
usque tempora, Viennae 1855, 170; J. C. Poggendorlf, Biographisch-literarisches Handwörterbuch
zur Geschichte der exaeten Wissenschaften, Leip
zig 1859, 1230; C. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, XI, Wien 1864,
22; R. Peinlich, Jahresbericht des k. k. OberGymnasiums zu Graz 1869, 92-93; C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Premiere partie: Bibliographie, IV, Bruxelles-Paris
1893, 933-34; J. Glonar, SBL I, 430; V. Smolej,
SDL I, 146; Isti SGL II, 277; Simoniti, 71.
Le.
KATALINIC JERETOV Rlkard, književnik, r. v
Voloskem 8. Jan. 1869, u. v Spl'itu 29. sapt. 1954.
Osn. š. je obiskoval v Kostajnici in na Reki,
prav tu tudi hrv gimn. in it. trgovsko akademijo (končal 1887). Služboval je po raznih evropskih
krajih pa tudi široko po Jsli. 2e zarana je deloval v hrvatsko-slovenskem političnem gibanju
Istre in kot javni delavec opravljal številne funkcije (prads. Matice dalmatinske, glavni poverjenik Družbe sv. Cirila in Metoda za Istro itd.).
Po prvi svet. vojni je v Zgbu postal eden od
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osnovatoljev in bil dolga 'lota tajnik Jugoslavenske matice, ki je posebno pozornost gojila do
emigrantov iz Istre in SlovPrim. Zatem je bil v
Splitu tajn. Jadranske straže. Kot urednik je v
Zadru sodeloval pri Iskri (1891-94) in Lovor j u (od
1897), urejal je zbirko Pučke knjižnice, ki jo je
izdajala Matica dalmatinska, Hrvatski ilustrirani
kalendar Svačič (1904-10) ter sodeloval .pri ustanovitvi in delu Hrvatske knjižarnice. Pred prvo
svet. vojno je urejeval v Opatiji Mladega Istranina (Mladi Hrvat), nato L'Adriatico Jugoslavo
(1918-20) ter otroške rubrike zgb Novosti in Nove
dobe v Splitu; tu je urejal tudi Mladega stražarja. K. je bil tudi zelo plodovit pesnik in prozaist. Prvič je objavil v tržaški Naši slogi (1884).
Številne so njegove pesniške zbirke kot Pozdrav
istarskog Hrvata (1891), Mrtvoj majci (1894, tri
izdaje), Primorkinje (1897), Zadnje pjesme (1901),
S moje lire (1904), Sa Jadrana (1908), Mrtvoj sestri (1910) in Odabrane pjesme 1888-1950 (1953).
Objavil je knjige pesniške proze kot Inje (1902,
tri izdaje), Rauhreif und andere Skizzen (1910),
Našim morem i natim krajem (1911, dve izdaji).
Skupaj z V. C. Eminom je objavil Iz podjarmljenih krajeva (1921) ter prozna in pesniška dela
v Djeci i omladini (1955). Izdal je tudi nekaj priložnostnih publikacij, več njegovih pesmi je
uglasbenih. Njegova dela so objavljena v nekaterih antologijah hrv. književnosti. K-eva poezija
je otroško naivna, do konca življenja je ostal
optimist, iskren in spontan, prepoln neizčrpne
mladeniške vitalnosti. Kot pesnik morja, otrok
domovine je bil gotovo najpopularnejši istrski
hrv. pesnik do 1941. Tematika njegove poezije je
Istra, njena krajina, kraji in ljudje s svojim težkim življenjem, z večnim problemom narodnega
obstanka in svobode, za katero se borita tako
Slovenec kot Hrvat, z liki siromašnih, od družbe
zapuščenih ljudi, z liki predanih narodnih borcev. S svojo poezijo deluje K. neposredno in živo, močneje in globlje od kakega političnega sestavka. Deloval je v hrv. duhu in kot Jsl., predvsem pa v interesu ogroženih pravic hrv. in slov.
naroda Istre in je tesno sodeloval z vodilnimi
hrv. in slov. politiki svojega časa. Prav zavoljo
tega si je nakopal težave z oblastjo. 1896 mu je
avstr. oblast zaplenila knjigo Crtice iz Istre, težave si je nakopal tudi med prvo (konfiniran na
Dunaju) in drugo svet. vojno. Pred it. oblastmi
je po prvi svet. vojni zbežal v SHS, ko pa so
It. okupirali Jslo., so ga zaprli in internirali na
Liparih. Do danes je njegovo delo zrcalo najbolj
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temeljnih hrepenenj istrskih Slovanov. Njegovi
psevdonimi: Barba Rike, Vel j ko Jeretov, Draga
Zoranić, Joja Jatagan itd.
Prim.: JE 5, 225; V. Spinčić, Crtice i/, hrvatske
književne kulture Istre, Zgb 1926; M. Strčič, Antalogijski Jeretov, Dometi, (Rijeka) 2/1969, št. 2,
48-54; Careva pisma i/. Liburnije. Izbor iz korespondencije Viktora Cara Emina in Rikarda Katalmića Jeretova, Opatija-Rijeka 1970; Dva istarska pjesnika, Istra 15/1977, št. 2-3, 15-39; B. Donat, Pogled na djelo Rikarda Katalinića Jeretova, Istra 15/1977, št. 5, 79-89; Glas Istre 1981, št.
230, 245.
Strčič M.
KAVČIČ (Kautschltsch) Anton, šolnik, govornik
in Ij. škof, r. 8. decembra 1743 v Idriji, u. 17.
mar. 1814 v Lj. Sin Antona in Marije, dovršil
gimn. in retoriko v Lj. (1756-62), stopil v jezuitski
red 10. okt. 1762 na Dunaju in po opravljenem
noviciatu in magisteriju v Leobnu študiral na dunajski U filo/., gršč. in hebrejšč. (1765-67), dosegel
doktorat iz filoz. (1766) in poučeval mat. v Gradcu (1768-69) in humaniora v Lj. (1769-71). Po študiju teol. na Dunaju (1771-73) je postal tudi doktor teologije, a po razpustitvi jezuitskega reda
(1773) služboval nekaj časa kot pomočnik bibliolekarja akademijske knjižnice in v nadškof, uradih na Dunaju (levit in korepetitor v semenišču)
ter stolni kurat. Potem je bil najprej kancler škofa Henrika Kerensa v Neustadtu (1784), nato pa
po prenosu škof. sedeža v St. Pölton tudi kanonik
(1785). Ko je 1804 dunajsko metropolijo prevzel
grof Sigismund Hohenwart, ga je poklical nazaj
na Dunaj, ga postavil za stolnega prosta in posvetil za pomožnega škofa (3. nov. 1805). Leta
1806 je bil K. imenovan za lj. škofa z odlokom
cesarja Franca L, vendar brez knežjega naslova
in nadškof, oblasti ter bil umeščen 11. okt. 1807.
Zaradi franc, okupacije je bil K-ev položaj škofa
zelo delikaten. Moral je odstopiti škof. palačo
guvernerju, pri njem so iskali sodelovanje z novo
upravo in ga prosili, naj pomirjevalno vpliva na
razburjene ljudske množice (dolenjski upor 19.
jun. 1809). Škofijske meje so spremenili in je moral za Koroško nastaviti posebnega vikarja v Beljaku in dr. Ob izbruhu nemirov v deželi je 13.
okt. 1809 izdal opominjevalno poslanico, a v pastirskem listu z dne 1. dec. 1811 je dal vernikom
odvezo od praznovanja odpravljenih c. praznikov.
Francozi so ga vendar odlikovali z redom Legije
časti (28. apr. 1813). Bil je tudi že star in bolehen
in je kmalu po odhodu Francozov umrl. V tisku
je objavil spise: Assertiones ex universa philo-
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sophia, qua<: Vindobonae... publici propugnavi t
Antonius Kautschit seh... (Vicnnac 1766); Lobrede
auf den heiligen E.rzbi-ichofe Cyrillus und Methodius... (Wien 1780); Lobrede auf den heiligen Kilianurn... (Wien 1780); Lobrede auf den lieiligen
Franciscus von Sales (Wien 1783); Rituale Romanam usibus Dioecesis Labacensis aecomodatum
auethoritate et jussu reverendissimi D. D. Antonii Kautschit z Episc. Labac. (Labaci 1808).
Prim.: Franc, samostan Li., rkp. Historia annua Collegii Soc. Jesu Labacensis, 475-76; M.
Pohlin, Bibliotheca CarnioLiae... Lj. 1862, 30; Dimitz, Geschichte, IV, 268, 303, 348-49; J. Zupan,
LZ 1885, 217-20, 280-82, 349-51, epigram pod. .št. 36;
I. Vrhovec, Zgod. Novega mesta, Lj. 1891, 181; I.
Vrhovnik, SS 1893, 5-6; R. Čebulj, Janzenizem na
Slovenskem in frančiškani, Lj. 1922, 31; V. Steska,
ZUZ VI, Lj. 1926, 25-41; Mal, VII, 141-47, 260; J.
Tavzes, Slov. preporod pod Francozi, Lj. 1929,
43; F. Kidrič, Dobrovsky in slov. preporod njegove dobe, Lj. 1930, 12, 54, 58, 85, 95, 106, 131, 19091; Isti, Korespondenca Janeza Nepomuka Primca 1808-1814, Lj. 1934, 154, 160; Isti, Zoisova korespondenca 1808-1809, Lj. 1939, 76, 122; II. del 12
pass.; Arko 245; F. Dobrovoljc, Napoleonove ilirske province 1809-1814, Lj. 1964, 79-98; Simoniti,
16, 72; M. Ursič, Jožef Kalasanc Erberg in njegov
poskus osnutka za lit. zgod. Kranjske, Lj. 1975,
84, 156.
Le.
KAVČIČ Anton, jezuit, dr. modroslovja in bogoslovja, r. v Idriji (datum rojstva in smrti ni ugotovljen), živel na Dunaju, najprej v jezuitskem
samostanu, po ukinitvi jez. reda (1773) je bil
nadškofov levit, pozneje kancler. 1780 je izdal
dva pohvalna govora: Lobrede auf die Erzbischöfe Cyrillus u. Methodius; Lobrede auf den
heil. Kilian.
Prim.: Arko, 245; Jan. Filipič, Idrija in njeni
spomeniki sakralne umetnosti, Idrija 1979, 105.
Ur.
KAVČIČ Eia, gledališka in radijska amaterska
igralska, r. 30. avg. 1903 v Postojni. Oče Janez,
mati Marija Fečur. Kot uradnica je od 1923 redno nastopala pri Ljudskem odru v Lj. in drugih
lj. amaterskih gled.; po vojni pri dram. odseku
SKUD »T. Rožanc«. Z veliko lahkoto se je vživljala v različne vloge: igrala je sentimentalke,
naivke, ljubimke, tragične in komične vloge, kot
so npr. Rudica (Hauptmann, Potopljeni zvon),
Renata (Halbe, Reka), Rona (Leskovec, Dva bregova), Hero (Grillparzer, Ljubezni in morja valovi), Hanica (Hauptmann, Haničina pot v nebesa) itd. Od 1929 je redno sodelovala na RLj., kjer

je odigrala predvsem velike vloge v Finžgarjevih,
Jalnovih, Vombergarjevih in drugih slov. ljudskih
igrah, pa tudi tragične vloge v delih svetovne
dramatike, kot je npr. Violaine v Claudelovem
Marijinem oznanjenju.
Prim.: SGL II, 278; ž. arh. v Postojni.
Har.
KAVČIČ Filip, rodoljub, duhovnik, liturgist, r.
21. apr. 1899 v Idriji, u. 5. febr. 1969 v Šempetru
pri Gor., pokopan v Desklah. Oče Jakob je bil
rudar. Osn. š. obiskoval v Idriji, gimn. v Lj. na
Poljanah, 1917 maturiral in odšel k vojakom. Služil v Bukovini in v Zgbu. Po vojni 1918 je stopil
v semenišče v Lj. in postal maânik 29. jun. 1922.
Nastopil je službo kaplana v Črnem vrhu 1. okt.
1923, 1924 je postal tam župnijski upravitelj. Jun.
1934 so ga aretirali in postavili pred Posebno sodišče za zaščito države v Gorici. Obsodili so ga
kot »državi nevarnega elementa« na pet let konfinacije v kraju Castel del Piano (Perugia). Na
posredovanje nadškofa Margottija je bil 28. maja
1936 pomiloščen pod pogojem, da se ne vrne več
v Črni vrh. 1. dec. 1938 je bil imenovan za župnika v Desklah in je tam ostal celih 30 let do
smrti. Dvanajst let je iz Deskel upravljal tudi
vikariat Piave. Čeprav je bil K. mož blagega značaja, ki se neposredno nikoli ni ukvarjal ne s politiko ne z izrecno kulturno dejavnostjo, se je
njegovo življenje odvijalo v znamenju stalnega
preganjanja. Bil je namreč zaveden slov. duhovnik, ki je brezkompromisno branil jezikovne in
druge pravice slov. vernikov na cerkvenem področju. V črnem vrhu so faš. oblasti zahtevale,
naj slov. otroke poučuje verouk v itaJ. jeziku in
naj vpelje posebno mašo z ital. pridigo »za vojake in vernike ital. narodnosti«. Verouk v ital.
je odklonil, mašo pa je vpeljal. Toda ko je spoznal, da so oblastniki k tej maši silili slov. šolsko
mladino in fante, ki so morali obiskovati predvojaške vaje, je vso stvar predložil nadškofu Sedeju. Ta mu je 18. okt. 1931 poslal pismo, v katerem odločno obsoja, da bi se kdo hotel posluževati verskih obredov za krivične, raznarodovalne namene. »Ker pa je cerkev vsem odprta, nihče
ne sme prepovedovati Slovencem, da hodijo k
ital. pridigi, toda tudi nihče jih ne sme siliti.«
Smisel pisma je bi! tudi ta, da, če za ital. mašo
ni vernikov, naj se maša ukine. K. se je zvesto
držal teh navodil. Zato so mu očitali, da »nasprotuje fašistični politiki« itd. Goriška kvestura mu je 24. avg. 1932 izvršila strogo hišno preiskavo in ga stavila pod »posebno nadzorstvo«.
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Junija 1934 je sledila obsodba in konfinacija. Tudi pozneje v Desklah mu faš. oblasti niso prizanašale. 1941 so ga tožili, da nezakonito vrši »službo tiskovnega razpečevalca« (esercita il mestiere
di procacciatore di abbonamenti). V resnici je
samo vernikom priporočal branje slov. verskih
listov. Tako npr. Bogoljuba, kd so ga izdajali v
Lj- Pripomniti pa je treba, da je bila takrat Lj.
že priključena It. in je lj. tisk po zakonu lahko
Prihajal na Primorsko. 1943 je imel hud spopad
s
krajevnim faš. tajn., k'i je zahteval, naj se v
cerkvi javno moli za zmago faš. orožja in naj oblastem ovadi komuniste, ki živijo v župniji. Še
hujše dneve je K. dočakal pod nemško okupacijo. Ker ni hotel sodelovati pri odkrivanju vaških terencev, so v noči 2. maja 1944 Nemci vdrli
v
župnišče, tam razgrajali, razbijali in ropali.
21. jun. 1944 so Nemci obkolili Deskle, pobrali
kakih 70 ljudi in jih odpeljali v Dachau in Auschwitz. 12. febr. 1945 pa so ital. vojaki na nemški ukaz pobili devet talcev. Župnik K. je jokaje
Pokopal nedolžne žrtve. Kljub temu je tudi s
s
trani komunističnih oblasti doživel po priključitvi marsikatero nevšečnost, kar ga je zelo razočaralo. Kot duhovnik je K. mnogo storil za
dvig verskega življenja in za olepšanje župnijske
cerkve. Slovel je kot najboljši liturgist v gor.
nadškofiji. Kot član škof. liturgičnega sveta je
Pospeševal liturgično gibanje. Objavil je tudi
mnogo znanstvenih člankov v liturgičnem glasilu
Služba božja iz Makarske in v pastoralni reviji
Cerkev. O krščanskem zakonu je napisal knjigo
Hiša na skali, ki pa zaradi težkih razmer ni bila
natisnjena. Knjiga pa je bila razmnožena kot rokopis ïn premnogi duhovniki so se je posluževali
Pri nauku za zaročence.
Prim.: J. Filipič, Idrija in njeni spomeniki sakralne umetnosti, Idrija 1979, 105; Msgr. R. Klinec, župnik F. K., KolGMD 1970, 78-82 s si.
Ri j.
KAVČIČ Franc glej CAUCIG
KAVČIČ Hlnko, politik, r. 29. sept. 1846 na Razdrtem pri Postojni, u. ll.jun. 1893 tam. Šolal
s
e je v Postojni in Gor., kjer je dovršil tri razr.
realke (1862). Posvetil se je politiki in v kranjskem dež. zboru zastopal notranjske kmečke občine od 1886 do 1893. Spadal je v narodno-naPredno (liberalno) skupino, sodeloval pa je tudi
Pri pripravah I. katol. shoda v Št. Petru. V dež.
2
boru je ves čas sodeloval v gosp. in uprav, odseku, bil večkrat poročevalec, član komisije za
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pogozdovanje Krasa, za regulacijo rek, gradnjo
vodovodov in cest. Zanimal se je tudi za vprašanja lova ter se trudil za ustanovitev živinorejskih zadrug. Bil je član okraj. šol. sveta, okraj,
cestnega odb. in odb. Slov. društva.
Prim.: SN 1893, št. 132, 137; S 1893, št. 132, 135;
Pirjevec, SBL I, 436-37.
S. P.
KAVČIČ Ivica, komik, družbenopolitična delavka, r. 21. avg. 1933 v Idriji, živi v Novi Gorici.
Oče Ignacij, rudar, mati Emilija Eržen. Osn. š.
je obiskovala v Idriji, gimn. v Postojni (maturirala 1952Ì. Študirala na lj. U tehnično kemijo
(1952-58) in bila kot dipl. inž. kemije zaposlena
v rudniku živega srebra v Idriji (1958-77). Ob ukinjanju rudnika (1977) je nadomeščala direktorja
in skrbela za zagotavljanje socialne varnosti rudarjev. Nato je delovala v idrijskem TOZD-u
novogoriške tovarne Gostol, 1980 pa je postala
dir. podružnice SDK v Novi Gorici. V idrijskem
rudniku je vodila kemijski odd., poleg tehnoloških procesov se je tedaj posvečala varstvu okolja in nekaterim problemom iz medicine dela.
Objavila je strokovne članke v IdrR (1966, 2932; 1968, 30-3; 1974, 25-9) ter v bgd reviji Sigurnost u rudnicima (1971, zv. 2; 1972, zv. 2; 1975,
zv. 3). K. družbenopolit. aktivnost se pričenja z
otroštvom (od 1943 partizanska kurirka), od 1951
je članica ZKS; med pomembnejšimi funkcijami, ki jih je opravljala ali jih še opravlja, so:
republiška poslanka (1963-67), delegatka zveznega
zbora (1974-78), podpreds. zbora združenega dela
skupščine SRS (1978-80), članica je uprav. odb.
sklada Borisa Kidriča, republ. štaba za civilno
zaščito in preds. sveta VTO kemija in kemijska
tehnologija lj. U.
Prim.: Osebni podatki; Delo 31. maja 1975;
PrimN 9. mar. 1982.
B. Mar.
KAVČIČ Jakob, sodnik in pravni pisatelj, r. 26.
apr. 1851 na Gorenjem Vrsniku pri Žireh (sedaj občina Idrija), u. 21. febr. 1923 v Lj. Gimn.
je z odliko dokončal v Lj., pravo z doktoratom
pa na Dunaju (1877). Sodno prakso je opravil
pri deželnem sodišču v Lj. in 1879 postal sodni
pristav v Ilirski Bistrici; službovanje je 1884 nadaljeval v Lj., kjer je dve leti kasneje postal namestnik državnega pravdnika, 1897 deželni sodni
svetnik, 1905 preds. okrož. sodišča v Novem mestu, 1911 pa je stopil v pokoj in se preselil v
Lj. K. je bil zelo dober pravnik in nadvse vesten
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sodnik. Svoje bogato pravno znanje je posredoval tudi v pisni obliki, saj je vneto sodeloval
pri SP že v prvih letih izhajanja. V 1888 obnovljeni reviji je priobčil več Pravniških razprav
ter naslednje sestavke: Krivi nazori o oderuštvu,
Nekoliko o primeru § 371 kpr ter Zanimivejše
razsodbe v obrano zakona. V naslednjih letnikih
je sodeloval z odgovori na pravna vprašanja ter
z razlago razsodb kasacijskega sodišča. Še pred
upokojitvijo se je začel umikati iz društva Pravnik in iz SP, po upokojitvi pa v listu sploh ni
več sodeloval. Za SV (41, 1887) je napisal Prestopek zoper varnost poštenja ali časti. Verjetno
je tudi avtor sestavka Ugovor proti zatoibi, ki
je bil objavljen v KMD za leto 1888; v podnaslovu piše: Slovenskemu ljudstvu v poduk spisal
dr. K. (samo kratica). Strokovne članke je pisal
tudi v nemščini. Narodna tiskarna mu je založila Kazenski zakon (1889) in Kazensko-pravdni
red (1890), pripravljal pa je tudi Konkurzni red.
K. je sodeloval pri zbiranju slov. pravnih izrazov ter se zavzemal za enakopravnost slov. jezika. Prav tako se je vneto zavzemal za ustanovitev
slov. pravne akademije v Lj. (Slov. pravna akademija in nazori sedanje državne uprave o njej SP, 1891) ter za ustanovitev slov. univerze.
Prim.: SBL I, 437 in tam navedena literatura
o njom; KLS I, 70; MSE II, 296.
M. Baje
KAVCIC Jožef, narodni buditelj, r. 18. mar. 1821
na Razdrtem, u. 18. mar. 1903 v Gorici. Gimn. je
obiskoval v Gorici (1831-37), filoz. v Olomoucu
(1837-39), pravo v Olomoucu (183941) in v Padovi
(1841-43), kjer je tudi promoviral za doktorja prava (1843). Najprej je služboval v upravni službi
(1843-52), in sicer v Gor., Tolminu, Cerknem, Trstu (1849), na Malem Lošinju in v Vodnjanu, potem je prestopil v sodno službo in služboval v
Bakru (1852-60), Vrbovskem (1861-64), Tržiču (186466) in Ajdovščini (1867-68), ko je bil upokojen.
Nato je bil notar v Komnu (1870-86) in v Gorici
(1886-1903), kjer je tudi umrl v visoki starosti 82
let. K. je bil globoko čuteč narodnjak in borec
za polit, in kult. priznanje slov. narodnosti. Kjerkoli je služboval, je odločno in dosledno zastopal ideje o zedinjeni Sloveniji, uvajal slov. v uradovanje, pomagal akcijam za dosego slov. šolstva in se udeleževal vseh slov. taborov na Primorskem. 1849 je v trž. čitalnici nastopil s svojo
revolucionarno pesmijo Vstaja ptičev, ki je bila
v prvi vrsti naperjena proti nem. dominaciji.
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1868 se je v Ajdovščini drznil pozdraviti ces. namestnika in gor. okrajnega glavarja barona Feliksa Pina Fridenthala (1826-1906) v slov., zato je
bil predčasno upokojen. Kot prvi slov. notar v
Gor. je utiral pot slov. kot uradnemu jeziku in
si pridobil znatnih zaslug v akciji za slov. šolo
(1891-92), ko je brezplačno legaliziral 350 podpisov slov. staršev za šolo doraslih otrok in z dr.
A. Gregorčičem (PSBL I, 478-82) in Andr. Gabrščkom (PSBL I, 404-07) napravil vloge na magistrat in ministrstvo. Celo še v svoji visoki starosti je K. zelo aktivno sodeloval pri narodnem
delu in ga tudi gmotno podpiral.
Prim.: Soča 21. mar. 1903; A. Favaro, Saggio dì
bibliografia dello studio di Padova 1500-1920, MI,
Venezia 1922; J. Lovrenčič, SBL I, 437-38; Glonar,
542; Gabršček I, 295-96 pass.; II, 102; R. Savnik,
Ljudje in kraji ob Pivki, Postojna 1975, 98-112.
Le.
KAVCIC Srečko, časnikar, družbenopolitični delavec, r. 22. jul. 1938 na Javorniku (Jesenice na
Gorenjskem), živi v Kopru. Oče Srečko, železniški uradnik, mati Barbara Čeru. Gimn. je končal na Ravnah (1956), na lj. U študiral pravo.
Zaposlil se je kot časnikar na Radiu Koper (196169), bil komentator oz. dopisnik iz Kopra za
RTV Lj. (do 1979), deloval nato kot preds. obalno
kraškega medobč. sveta SZDL in postal 1981 direktor in glavni ur. PrimN s sedežem v Kopru,
kjer je še sedaj. Kot časnikar se je zlasti posvečal pomorski problematiki in turizmu. Kot
družbenopolitični delavec je imel vrsto funkcij
v organih ZKS in SZDL, bil je tudi član uprav,
odb. Društva novinarjev Sje.
Prim.: Osebni podatki; PrimN 3. febr. 1981.
B. Mar.
KAVČIČ Vladimir, francoski pesnik z imenom
Jean Vodalne, v zasebnem življenju Fred Kaucic,
r. 6. jul. 1921 v Čiginju pri Tolminu v stari avstr.
baraki, ker je bila med prvo svet. vojno vas do
tal porušena, živi v Basse-Yutz v Lotaringiji.
Oče Rudolf, čevljar iz bližnjih Zabč, v vojni izgubil nogo, mati Marija Mulič iz Ciginja. 1926
se je družina preselila v Lotaringijo in K. je obiskoval franc, šole, se temeljito pofrancozil, vendar ni pozabil domovine. Slikar Veno Pilon pripoveduje o njem: »Mladi Jean Vodaine-Kavčič,
ki se je kot štiriletni otrok z očetom priselil v
Francijo, delal z njim kot čevljar, pri tem pa pisal pesmi, jih sam ročno stavil in tiskal, ilustriral, vezal in izdal svoje in druge tekste. Za čev-

29
ljarstvom je večkrat menjal poklice...« (Na robu, 174-75). Napisal je nad deset pesniških zbirk
v francoščini, ki pa tukaj niso znane in dostopne. Prva zbirka se imenuje Rose et noir (1945),
sledile so: Le Toron noir (1947), prinesla mu je
nagrado »Prix Verlaine«; Pietà (1950), nagrada
Barrés; sam je navedel naslednje tri slov. naslove: Uboge ure, Ljubi Bog na obroke, Pesmi
iz Yutza; 1965 je dobil nagrado »Mandat des poètes«; novejši zbirki sta Le cimitière des mots
(Pokopališče besed - 1970) in Petits agglos de
nots périmés (Sprimki odmrlih besed - 1972).
Pesmi so antiintelektualistične, iskrene in človeško tople: pesnik se bori za humanizem, ker vidi v njem prihodnost. Rad bi vrnil besedam njihov pristni pomen, ker današnji ljudje vse preveč hitro berejo, »hlastajo za besednimi zvezami
• pozabljajo, da so besede pravzaprav iz črk,
ki zaznamujejo glasove. Črkam pa bi morali kot
sestavnim delom besed vrniti prvotnost, izpovednost; nikakor ne smejo ostali le nekakšno
sredstvo, znak. Njihova vizualna karakteristika
na
J bi zamenjala zvočnost glasov« (Knjiga 69,
"0). Vse knjige je sam natisnil na ročni stroj
ln
sam založil, izbiral pa je stare, nenavadne
črke, družil latinico z italiko, velike in male čx*-•> za presledek uporabljal obrnjene črke itd.,
da bi tudi črke sodelovale v pesmi. V zadnjih
izdajah je to eksperimentiranje s črkami manj
°čitno. Knjige so izšle v njegovi zbirki Le temps
de
dire, kjer je poleg lastnih pesmi izdal tudi
tu
Je, npr.: Maxim Laborde, Anthologie ouverte
(Odprta antologija); Marie-Claire Bancquart,
•ew... poèmes («Toda» ali meseci «maji»... pesnitve); Arthur Praillet, Jeune poésie italienne
(Mlada i tal. poezija), dvojezična, pesniki so se
rodili med 1929-1942; s Pilonom je izdal L'Oracle
de
s peintres a Paris (Orakelj slikarjev v Parizu,
196
8, 143 str. prečnega formata); Pilon je prevedel za Vodainovo revijo Dire (št. 12, 1970) 16
slov. pesnikov, ki so se kakor kol! tematsko naslonili na Francijo, segajo pa od Mihe Andrcaša
do
Šalamuna, vmes sta tudi Pilon in Vodaine.
•'Dirko je Vodaine ponatisnil v lepo opremljeni
k
'tajsko vezani bibliofilski knjižici malega formata z naslovom Oeillets rouges pour Paris
(Rdeči nageljni za Pariz, 1971). Uvod je napisal
Arthur Praillet, ki je skupaj z Vodainom tudi
Pregledal Pilonove prevode. Po vojni je Vodaine
ur
°jall in izdajal nekaj revij, ki so zelo iskane,
zakaj v njih so se prvič pojavili teksti mladih
avtorjev, ki so danes uveljavljeni, npr. Poezija
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Z nami, Pesniška pošta idr. Leta 1962 je začel izdajati revijo Dire, revue européenne de poésie
(Povedati, evropska revija za pesništvo - BasseYutz). Revija je nekakšna mapa, v kateri so zloženi prispevki, »pèmes-alfiches«, pesniški razglasi, lepaki v formatu 38x56. Tudi tukaj so črke
pomešane, oprema je prilagojena vsebini. V reviji so prisotni številni pesniki različnih narodnosti, poleg franc, tekstov so ital., nem. in tudi
kak slov., zato je revija zares mednarodna in
visoke umetniške vrednosti. Ugledna franc, revija Les Nouvelles littéraires (1965) je o Dire zapisala, da je «ena najbolj originalnih revij našega časa», nem. kritik Theo Kerg pa je zatrdil,
da je «edinstveni fenomen našega periodičnega
tiska». Tako opravlja Dire mednarodno nalogo,
važna pa je tudi za Slov., ker je prinesla več
slov. pesmi v franc, prevodu. Vodaine se je 1947
poročil v Metzu, jul. 1969 pa je na Pilonovo povabilo prvič obiskal domovino in osobno navezal
stike z Društvom slov. pisateljev v Lj.
Prim.: Podatki ravn. R. Sušnika; ž. arh. Voice;
B. Borko, Francoske pesmi o Slov., Delo 3. febr.
1963; Isti, Dosežki franc, pesnika - Slovenca, Delo
28. mar. 1965; Isti, Jean Vodaine v domovini,
Delo 25. jun. 1969; Isti, Jean Vodaine, Le livre
slovène, Lj. 1969, 116-19 (prevod v frane. Elza
Jereb); V. Pilon, Na robu, Lj. 1965, 161-62, 174-75;
Br. Madžarcvić, Jean Vodaine, Knjiga 69, 329-31
s si.; Isti, Dire: cvrop. revija za pesništvo, Knjiga 70, 196-97; Isti, Dve novosti pri J. Vodainu,
Knjiga 71, 241-42 (o slov. in ital. antologiji); Isti,
Novost pri J. Vodainu, Knjiga 72, 535-36 (o zbirki
Sprimki odmrlih besed); KL Sje I, 400.
Jem.
KAVCNIK Ivan, sodnik, pravnik, r. 29. avg. 1858
v Dragomeru v lj. okolici kmečkim staršem, u.
30. sept. 1922 v Lj. Maturiral je na gimn. v Lj.
(1878), pravne študije pa je opravil na U na Dunaju (1880) in na U v Gradcu (1882 oz. 1883). Bil
je najprej (1883) pravni praktikant pri dež. sodišču v Lj., leto kasneje avskultant, 1885 mestni
policijski komisar v Lj., 1886 pa je naredil sodniški izpit v Gradcu in bil istega leta ponovno imenovan za sodnega avskultanta. 1889 je postal
sodni pristav v Kranju, 1893 pa je bil kot pristav
in preiskovalni sodnik pri dež. sodišču v Lj., 1897
je bil imenovan za tajn. tega sodišča. Po vplivu
dr. Babnika je 1903 postal sodni nadzornik višjega dež. sodišča v Trstu in dobil naslov deželnosodnega svetnika. Pravni svetnik je postal 1905,
bil dve leti votant trgovskega senata in v kazenskih senatih, 1907-11 votant in predsednikov namestnik v trgovskem in prizivnem senatu, refe-
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rent za trg. register, 1912-14 preds. priziwiega senata. V okrožju trž. višjega dež. sodišča je imel
poleg Gertscherja (PSBL I, 417) velike zasluge za
smotrno organizacijo sodišč. Pri sodni upravi v
Trstu je tudi uspel, da je ukazala vsem podrejenim sodnijam, da so se naročile na SP. K. je v
omenjeni list pisal tudi v hrv. (npr. študijo O
agrarnim i nasljednopravnim odnošajima u Primorju i njihovoj pravnoj uredbi), da je opravičil naročilo tudi za hrv. sodnije v Istri. 1909 je
napredoval v višjega sodnega svetnika, kar je
pomenilo takrat za Slov. nekaj izrednega. Hkrati
je opravljal sodno nadzorništvo v Prim. 1914 je
bil imenovan za dvornega svetnika na vrhovnem
sodnem dvoru na Dunaju. Zaradi nem. vplivov
pa ni bil referent za graško, ampak za prim, in
dalm. okrožje. Tako ni smel glasovati v senatu,
ko je obravnaval zadeve iz graškega okrožja. To
je bila koncesija, ki so jo zahtevali in dobili graški Nemoi. Z odredbo narodne vlade za Slov. z
dne 18. nov. 1918 je bil imenovan za prvega preds.
novoustanovljenega višjega dež. sodišča v L j. in
obenem kasačijskega sodišča za Slov. Tudi na
tem mestu je dokazal velike organizacijske sposobnosti. Vneto je deloval v društvu Pravnik v
Lj. in mnogo pisal v SP (seznam njegovih pravnih spisov je naveden v št. 10-12 letnika XXXVI1922 omenjene revije). 1902 je izšel njegov slovarček k slov. izdaji izvršilnega reda, ki je bil pomemben za slov. pravno terminologijo. Velike
zasluge ima tudi za centralno knjižnico v justični
palači v Lj. K. je bil bistroumen in izredno marljiv pravnik, ena najvidnejših osebnosti med
slov. pravniki ter odličen organizator pravosodstva.
Prim.: SP XXXVI, Lj. 1922, št. 10-12, 257-263;
PrV IT, 1922, št. 10, 14547; SBL I, 439-40; Kron
II, 178.
M. Baje
KAVS Franc, časnikar, r. 13. nov. 1913 v Čezsoči
pri Bovcu na Goriškem trgovcu in posestniku
Andreju in Kristini Žagar, gospodinji, u. v Trstu
zadet od kapi na poti iz uredništva PDk domov
v noči med 17. in 18. nov. 1970. Pokopan pri Sv.
Ani, trž. pokopališču. Po vrnitvi iz begunstva je
obiskoval osn. š. v domači vasi. V letih 1928-29
je obistkoval dvoletno trg. š. Galileo Galilei v Trstu. V tisto dijaško dobo sega njegov prijateljski odnos i. Zorkom Ščuko. Njun ilegalni dijaški
listič ST/1, ST/2 in ST/3 se ni ohranil. Pozneje
se je na pobudo trž. prijateljev lotil študija, da
bi se prijavil kot zunanji kandidat na Trg. zavo-
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du v Trstu, kar mu je zapor preprečil. Po nižji
sred. š. je moral očetu, ki se je drugič poročil,
pomagati v trgovini in na posestvu. V dijaških
letih ga je pritegnilo gorništvo, kar mu je pomagalo, da se je večkrat odpravil tudi čez mejo
v Jslo. To so počenjali tudi nekateri drugi njegovi prijatelji iz vasi in iz Koritnice, zlasti Ferdo Kravanja, znan iz neštetih junaških dejanj,
posebno v času oborožene vstaje, ko se je pojavil
kot Peter Skala (gl. čl.). Preplezal je vse bovške
gore, in če je prihajal domov izza meje, so mu
na Jesenicah razni Rejci, Šorliji, Jelinčiči in drugi naložili še nekaj antifašistične emigrantske literature. Ob neki taki priložnosti, ko ni imel pri
sebi literature, so ga finančni stražniki prijeli in
odvedli v tolminski okrajni zapor. V Tolminu je
bil sedež, posoške komande finančne straže. Po
nekaj dnevih so ga izpustili. To ga ni oplašilo,
le z večjo previdnostjo je izbiral poti čez mejo.
Iz poznejših zapisnikov OVRE kaže, da je bil
sept. 1931 zapleten pri požigu bovške osn. š. skupaj z Ivanom Ivančičem in Ferdom Kravanjo,
ki sta dejanje tudi izvršila. Požig š. je bil odgovor na ustrelitev bazoviških junakov ob njeni
prvi obletnici. Poznejši stiki s Sčukom so utrdili
v mladem K. prepričanje, da je zaradi nasilja
nad slov. narodno skupnostjo edina rešitev v iredentizmu, kakršnega je dokončno izkristaliziralo
vodstvo v Trstu, kjer je imel besedo tuđi njegov
prijatelj Z. Ščuka. Politika je zahtevala zbiranje
vseh razpoložljivih sil trž., gor. in istr. liberalne
mladine, ki naj bi nastopila šele v ugodnem trenutku, kot je primer revolucije ali vojne med
državama. Nič drugače, kot se je dogajalo z it.
iredento. 1938, ko se je že pripravljal Hitlerjev
podvig, se je udeležil vsesokolskega zleta v Pragi skupno s štirimi trž. študenti pod izmišljenim
'imenom, kar je v mladem človeku poglobilo težnjo po narodni osvoboditvi. Tudi za to potovanje je moral tajno preko meje. Ko se je vrnil,
je v Jsli. spet oživela tajna organizacija TIGR,
ki je, kot je razvidno iz raznih izjav poznejših
preiskav policije, težila za tem, da bi na Prim,
pridobila nekaj ljudi za teroristična in vohunska
dejanja. Tokrat pa pobudnik ni bila več Jsla. in
njena uradna politika, kol bi se do neke mere
dalo trditi za teroristična dejanja Borbe v Trstu
in Adrije v Gor., temveč Anglija, ki se je zbala
nem. napadalnosti. To ni bila samo trditev sodnih in preiskovalnih organov v Nem. in It., temveč je bilo orožje, bombe in razstrelivo angl. izvora, ki je prihajalo, vsaj v letih 1939-40 v Bgd,
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kot piše tudi Ferenc v svoji knjigi o organizaciji
TIGR. Sept. 1938 je bil najavljen prihod B. Mussolinija v Trst in na Prim. V Kobaridu so mu
Pripravljali veličasten sprejem. F. Kravatija se
je tedaj pojavil v Cezsoči in s seboj prinesel
bombo velike sile, ki bi po njegovi trditvi pobila
vs
e, kar bi se znašlo v obsegu 15 m. V prvem
navdušenju je bil K. pripravljen na to veliko akcl
Jo, »ki naj bi podnetila novo vojno ali celo revolucijo v Italiji«. Ko pa se mu je navdušenje
Poleglo, se je temu odrekel, zlasti ker je njegova
mačeha videla pripravo v hiši in si mislila, da
bo fant z bombo počenjal stvari, ki bi dovedle,
k°t je sam zatrjeval, do pravega pokola. Zapretila je fantu, da mu bo preprečila odhod v Kobarid. Odnosi med It. in Jslo. so bili takrat več
kot dobri, saj je bil Mussolini na meji pri Postojni gost jslih. polit, in vojaških oblasti.
TIGR-ova zamisel je bilo angl. ali franc, delo,
kot je bila trojna bomba angl. izdelave. To je
bilo razvidno na bombi sami, ki jo je K. razdrl
•n izredno močan ekrazit porabil za razdiran je
kavern prve svet. vojne na Krnskem področju.
Janko Klavora je tudi to priznal, ker je vse to
*e izpovedal v preiskavi K. sam. Bomba je imela
tri prekate. V vsakem je bilo razstrelivo rumene
barve in vsaka od teh ekrazitnih patron ,ni tehtala več kot 100 gr. Pritrditi jo je bilo treba na
prs
i s pasovi. Vključena je bila baterija s stikalom na zapestju. Stikalo ie bilo v obliki gumba.
K- je Kravanji sicer predlagal bombo manjše
SI
'e, toda Kravanja na to ni pristal, in ker je
temu razgovoru sledilo nekaj krepkih Kravanjev
'h ukazov, ki jih pa Klavora ni razumel, čeprav
ni
bil daleč od sestanka, je K. pričel dvomiti,
da
bo vsa reč pametna. Od štirih tigrovskih
Postojank na Prim, sta bili dve v Posočju, ena
v
Rutu pod Velikim Raskovcem v Baski grapi,
ena pa v Cezsoči pri Bovcu. Po trditvah preiskovalcev, ki so se opirali na izjave obtožencev, je
to zadnjo vodil K., ki je tudi pridobil Ivana Ivancica za atentat na železniško progo pri Trbižu,
ki ni povzročil škode. Tudi trošenje letakov v
Kobaridu mu je policija pripisovala na osnovi
i^jav čozisoške skupine. Ko je bila izdana skupina
1•
Ruta, so aretirali od 27. okt. do 3. nov. 1938
v
seh šest članov K-ovc skupine. Najprej je bil
K
- zaprt v Vidmu, ker je bil 1939 poklican pod
0rc
4je, nato v Trstu, od koder so ga premestili
v
Regina Coeli v Rimu. Od tam je bil poslan spet
v
Trst zaradi ustrahovalnega procesa, ki se je
Za
čel 2. dec. 1941. K. je potrdil svoje izjave v
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preiskavi, ko so ga zaslišali 6. dec. Obsojen je
bil na smrt z ustrelitvijo 14. dec. 1941 zaradi
združevanja v separatistične namene, atentatov,
sabotažnih dejanj vojaških objektov, kršenja zakonov, pokolov, upora državnim oblastem. Posebno zaradi priprave atentata, ki naj bi ga bil
izvedel 20. sept. 1938 na duceja v Kobaridu. Se
isto noč je bil pomiloščen skupno z dr. Ščuko,
dr. Sardočem in dr. čermeljem, medtem ko so
že naslednje jutro ustrelili na vojaškem strelišču
na Opčinah ostalih pet obsojencev: Bobka, Ivančica, Kosa, Tomažiča in Vadnala. Odvedli so ga
skupno z dr. Sardočem v kaznilnico na Santo
Stefano v Tirenskem morju. Osvobodili so ga
zavezniki ob razpadu It. 1943. Nekaj časa je živel
v Rimu kot ur. biltena SNOS, nato je preko Barija prišel v Belo krajino, kjer je v Črnomlju
deloval kot časnikar. Ob razpadu Nemčije se je
zaposlil pri LdP. Okt. 1945 se je vrnil na Prim,
in v Trstu kot časnikar deloval pri PDk do smrti.
Bil je izredno nadarjen in delaven. Samo njegova skromnost je bila vzrok, da je odklanjal komolčarstvo in si zaradi tega ni utrl poti do udobnejšega stola. Težko delo in še težja preteklost
sta ga štrli, da se mu je tako mlademu odprla
gomila. Po njegovi smrti je bila 15. okt. 1971 sodba proglašena za pravno neobstoječo. Literarno
je dogodke s K. in prijatelji opisal Janko Perat
v romanu Golo upanje (Koper 1976).
Prim.: Obsodba N. 282 14. dec. 1941 Posebnega
sodišča za zaščito države. Kialjevi dekret 18. dec.
1941 o spremembi smrtne obsodbe v dosmrtno
ječo; Izjave Janka Klavore o učinkovitosti razstavljene bombe, namenjene Mussolini ju; JKol
1971; izjava v PDk 22. nov. 1970 edinih dveh preostalih članov vodstva TIGR Rejec-Godnič; Picc.
3.-16. dec. 1941; Aula IV; Ferenc, Tigr 209-211.
S. T.
KAVŠEK Slavko, organizator slov. pomorskega
šolstva, r. 2. mar. 1912 v Divači. Oče Alojz, železničar (iz Hrastnika), mati domačinka Zofija
Obersnel. Osn. š. je končal v Litiji, sred. š. pa je
obiskoval v Lj., Celju, Novem mestu in 1931 maturiral v Kočevju. Med 1931 in 1934 je obiskoval
pomorsko vojaško akademijo v Dubrovniku in
služil nato kot aktivni oficir jsle. vojne mornarice. Po zlomu Jsle. je živel v Novem mestu, že
maja 1941 se je vključil v OF in bil od 1. sept,
dalje v mornariški grupi OF Jadran. Mar. 1942
je bil aretiran in odgnan v intennaeijo (Gonars,
Chiesanuova), 1. avg. 1943 je vstopil v NOV (Cankarjeva brigada), kmalu je odšel v vojaško šolo
glavnega štaba NOV in POS kot inštruktor, od
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20. sept. 1944 do 31. mar. 1945 je bil načelnik štaba mornariške grupe pri IX. korpusu. Se pred
koncem vojne in nato po njej je deloval v vojni
mornarici (Split, Zadar). 30. apr. 1946 je na lastno željo stopil v rezervo v činu majorja. Najprej se je nato zaposlil v Lj., nato pa je bil od
20. sept. 1947 do 15. okt. 1961 ravn. Pomorske
trgovske akademije, ki je bila najprej v Semedoli pri Kopru, nato pa v Piranu, nazadnje kot
Pomorska š. Od 16. okt. 1961 do 31. maja 1973
(upok.) je bil ravn. in učitelj na Višji pomorski
š. v Piranu. K. ima posebne zasluge kot organizator slov. pomorskega šolstva, organiziral je
tudi ribiško š. in sodeloval pri gradnji novih
prostorov za srednjo in višjo pomorsko š. v Piranu. Bil je aktiven javni delavec zlasti v občini
Piran, živi v Portorožu.
Prim.: ULjBB III/2 (1981), 1361-62; 15 let višje
pomorske šole Piran, Portorož 1975, 11-2, 59; J.
Tomšič, NOB na Jadranu in slov. pomorščaki,
Lj. 1974, 110, 115, 145, 153, 506-08, 514, 640, 655,
669, 707, 763.
B.Mar.
KEBER Karel Marija Jožef, slikar, r. 4. nov.
1764 v Gor., u. 10. jun. 1810 tam. Sin Janeza Krstnika iz Spodnjega Cerovega in Lucije Orzan. Osn.
Š. in nižjo gimn. obiskoval v Gor. (1774-77) in se
nato izučil slikarstva v Benetkah z gmotno pomočjo svojega krstnega botra grofa Karla Strassolda, potem pa kot slikar živel v Gor., kjer je
v dokumentih izpričan v razdobju 1788-1893. Domnevno je bil prvi učitelj slikarju Jožefu Tomincu
(1790-1866) in ga priporočil grofu Frančišku della
Torre-Valsassina, da je obetajoč slikarski talent.
Slikal je nabožne slike in na neki 1793 portretiral tudi tega grofa (ni znano, ali je slika ohranjena), sicer pa njegova dela še niso ugotovljena.
Umrl je zaradi zastrupljenja (morb. gangrena).
Prim.: Arh. JAZU Zgb, rkp. XV-23: Zapisnik I.
Kukuljeviča IV, 69-75; Kukuljevič, 215; Cossar,
Storia, 212; F. Stelo, Jožef Tornine 1790-1866, Lj.
1957, 11-20; G. Coronini, ibid., 29-31; Stelè, Umetnost 1960, 196; K. Rozman, GorLtk II, 129-30.
Le.
KEMPERLE Leopold, časnikar in publicist, r.
15. okt. 1886 v Hudajužni (Grahovo ob Baci), u.
14. jun. 1950 v Trstu. Sin precej /premožnih staršev, dovršil osn. š. v domačem kraju, gimn. v
Gor. (1898-1906) in po maturi (7. jul. 1906) študiral
pravo na U na Dunaju (1906-10). Med bivanjem
na Dunaju, kjer je bil nekaj let vpisan na pravni
fakulteti, se je udojstvoval v Slovenskem katoli-
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škem akademskem klubu Danica. Bil je skupno
z Mirkom Božičem, Ivanom Dolencem in Markom Natlačenom, poznejšim ljubljanskim banom,
med tako imenovanimi »prvaki«, proti katerim je
nastopil poznejši profesor Ernest Tomec. To je
povzročilo v društvu razkol. (Ivan Dolenec,
Moja rast, Bs. Aires, 24-28). Po prvem državnem
izpitu ga je dr. Janez Ev. Krek pregovoril, da se
je odločil za časnikarski poklic. Odšel je v Mrb.
in od Vik. Cenčiča prevzel ur. malo prej ustanovljene Straže (1910-14), s čimer se je hkrati
polit, opredelil za SLS. V tem času (1910-13) je
redno pisal tudi v Slov. gospodarja in v glasilo
slov. mladine Naš dom. Aprila 1914 se je preselil
v Miren pri Gor., kjer mu je Čevljarska zadruga
zagotovila stalno uradniško mesto. Ko pa je 23.
maja 1915 izbruhnila vojna z It., je bila zadruga
prisiljena delavnico z delavci in njihovimi družinami preseliti v Vrbovec (Nazarje) pri Mozirju
na Štajerskem in tam nadaljevati z delom. Tako
je K. prebil ves čas prve svet. vojne v Nazarju
in vneto deloval v begunskem taborišču (1.200
oseb) ter dejansko vodil delo begunskih ustanov
(šola, oskrbovalnica, posredovalnica). Po vojni se
je z zadrugo vrnil v Miren in se posvetil obnovi
zadružne tovarne (1918-20). Kmalu se je vrnil tudi
k časnikarskemu delu in ustanovil s pomočjo
Zadružne zveze v Gor. mesečnik Gospodarski list
(1922-28) ter ga prvo leto urejal. V poletju ga je
Fr. Bevk pridobil za odg. ur. pokraj, glasila
gor. Slov. Goriška straža in potem ta list v izredno težavnih okoliščinah uspešno urejal do njegove ustavitve (16. nov. 1928). V vsej dobi urejanja je bil izpostavljen ostrim ukrepom, ki so jih
proti slov. tisku izvajale faš. oblasti po zakonih
z dne 15. jul. 1923 (št. 3288) in z dne 31. dec. 1925
(št. 2307). V tem času je bilo proti GorS kar 11
kazenskih postopkov s številnimi zaplembami posameznih številk, K. pa je bil kot njen ur. vsako
leto po nekaj mesecev zaprt. V veliki tiskovni
pravdi 1924 (9 obravnav) je bil npr. obsojen na
9 in pol meseca ječe, rešila ga je le splošna amnestija. Z agonijo GorS (18. sept. 1927 do 16. nov.
1928), z zatrtjem lista in odstavitvijo njenega ur.
je hkrati zaključena glavna protislov. gonja na
Gor. Faš. funkcionar F. Caccese je v svojem govoru (20. mar. 1929) izjavil, da je «bila pred nekaj meseci ustavljena Goriška straža, ki je že
predolgo zlorabljala našo dobrohotnost in s prekanjenim in lojolskim pisanjem vršila perfidno
in zahrbtno propagando proti Italiji in režimu«.
S tem je podana tudi oznaka K-ega dela. Malo
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Po ustavitvi lista je bil aretiran pri Mostu na
^oči, ko se je slučajno vozil z avtom nekih znancev, ki so prevažali orožje 'in municijo. Aretaciji
so dali veliko reklamo (npr. Tagespost v Gradcu
'"28), češ da je ur. GorS prevažal orožje. Odpeljali so ga v Rim pred Posebno sodišče in napovedali velik polit, proces, vendar so ga čez
nekaj mesecev izpustili iti oprostili, ker so dognali, da so orožje vozili v Jslo. ustaši, ki so ga
do
°ili iz faš. skladišč. Po vrnitvi v Gor. je živel
*•• v glavnem kot zasebnik, bi] pa je še v sodne
m postopku proti KatT v Gor. (17. apr. 1931)
m
ed obtoženci, a je bil zaradi pomanjkanja dokazov oproščen. Ko sta Teofil Simčič in Janko
Kralj odprla v Gor. odvet. pisarno (4. apr. 1933),
Jc
K. pomagal v pisarni in bil eden glavnih polit,
sodelavcev J. Kralja, delal pa je hkrati še pri
KatT (1929-34) in pri GMD (1929-40). Kljub vsemu
pa
Je ljudem pomagal, kolikor je mogel. »Polde
Je bil navzoč pri vsakem slov. pogrebu, tudi pri
•"eznanih in najskromnejših ljudeh. Pogreb je
l
| edina priložnost, kjer si se mogel najti z ljudmi
. ne da bi Questura stopila na prste. Nekoliko
olažilnih besed žalujočim, čisto kratek pozdrav
znanci, potem pa po vsem mestu z odkrito
glavo v sprevodu. In ljudje so vedeli, da naposled
*• se ni prav tako obupno, dokler imajo med se°J ljudi, k'i vedno sloje ob njih« (A. Kraljeva).
er
je bil na hrani v gostilni pri Jelenu, je vsak
an
sedel vsaj nekaj ur tam, zato so vsi duhovni in deželani vedeli, kje ga morejo stalno naj'• »Tako so prihajali, se posvetovali, iskali poUr
na jn se vraixan (jornov 7 upanjem na boljše
as
e. Vedeli so, da je moder mož in — jih ima
d. Vedeli so, da z njimi deli vse trpljenje, da
•"ornno živi, da pozna razmere po širokem sve"~ zato so mu verjeli in sprejemali njegove
na
svote« (A. Kraljeva). Po drugi svet. vojni je s
r
'jatelji ustanovil v Gor. polit, organizacijo SDZ
(
J- Jan. 1947) in ji bil preds. do smrti. Bil je tu1
soust. polit, tednika Demokracija v Gor. in
"iegov prvi ur. (1947). Sodeloval pa je tudi pri
•"ugih listih, tako pri SlovPrim (Gor. 1945-48) in
KatG (1949). Okt. 1948 je bil na obč. volitvah izvoljen v gor. obč. svet kot zastopnik Slov. (1948' a J'e kmalu po kratki bolezni umrl v trž.
°'nišnici. Polog številnih časnikarskih člankov
Poročil, k'i jih je podpisoval tudi s siglami: K.,
• K-, Polde K., je posebno omeniti njegovo črtiCo
Ozdravljenje (M III), članek Rokodelska obrt
"a Goriškem (JAlm 1923) ter biografije Josipa
L,č
ana in Jožeta Abrama (KolGMD 1930 in 1939)
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in dr. A. Gregorčiča (SKol 1945). K. je bil »mož
jasnih načel, zato vedno miren in vdan pred vsakim udarcem. Ni bil diplomat, ni se vmešaval v
zapletene odnose z oblastmi, toda vedel je, kje
je njegovo mesto, in imel je nekaj, kar je mnogim našim ljudem v politiki najbolj manjkalo:
gledal je na dogodke z neke perspektive, v času«
(A. Kraljeva).
Prim.: SBL I, 442; La Vedetta dell'Isonzo, Gor.
6. sept in 19. nov. 1928; F. Caccose, Due anni di
fascismo nella Provincia di Gorizia, 1927-1929, Gor.
1929, 40, 42; Gabršček II, 202, 508; Plcsničar, 120;
K-eva (Anica Kraljeva), Nageljček gospodu Leopoldu, SvSI 1950, št. 25; P. K. - starosta goriških
časnikarjev, KolGMD 1951, 101-02 s si.; Čermelj,
Slovenci, 126-27, 130-31; Klinec, GMD, 50, 55, 73-74,
si. 222; T. Simčič, Moji spomini na dr. Kralja,
KolGMD 1976,61-65; Kacinova, 1921-28, 158,428, 536;
A. Kacin, M(Trst) 1972, 44-45; Sfiligoj, 13, 37-39;
B. Milanović, Moje uspomene 1900-1976, Pazin 1976,
f<8; I. Dolence, Moja rast, Bs. Aires 1973, 24-28.
Le.
KEMPERLE Štefan, verski pisatelj, r. okr. 1729
najbrž v Hudajužni (Grahovo ob Baci), u. 23. okt.
1789 v Gor. in pokopan v Ločniku. Oče Jožef je
bil 1751 »gor. meščan - civis Goritdensis« (NadškAGor.), a v gor. krstnih knjigah ni Štefanovega
vpisa in tudi ne njegovega brata Jožefa, zato je
verjetno, da se je družina preselila v Gor. po njunem rojstvu. Srednje š. v jezuitskem kolegiju v
Gor.; na gor. jezuit, liceju je študiral 2 leti moralno teolog, in 4 leta papeško pravo. Ord. 22.
sept. 1753. Posvetil se je dušnemu pastirstvu: kpl.
v Kamniku (1754-56) in v Šempetru pri Gor. (25.
jan. 1757 do 8. okt. 1761), žpk (vicarius perpetuus) in dekan v Komnu (1762-71) in končno žpk
in dekan v Ločniku (1771-89). Ko jc teže zbolel
1789, se je umaknil k bratu v Gor. in tu umrl.
Nadškol Attems (PSBL I, 22-24) je na pastirskem
obisku v Komnu 23. maja 1764 zelo laskavo ocenil K-ovo delovanje. K. je v Komnu zgradil zelo
lepo c. V Ločniku jc dal 1771 po dalmatinskem
slikarju Sebastijanu Jožefu Deviti s freskami
preslikati žpk c; temeljito je popravil župnišče.
Nadškof Edling (PSBL I, 327-29) jc 1772 pohvalil
K.: »2c v Komnu se je močno odlikoval, a tu v
Ločniku je prekosil samega sebe!« Župnija Ločnik je bila tedaj narodno mešana, v ločniško dekanijo pa so spadala skoro vsa Brda, zato je K.
pridigal v Ločniku slov. in furl. Da bi sebi in
slov. sobratom pomagal pri dušnem pastirstvu,
je pričel prevajati v gor. slov. evangelije in sestavljati večjezični slovar od črke P do Ž. Ko je
bil Š. Kociančič kpl. v Ločniku (1842-46), je pre-
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gledal žpk arh. pod št. CIX •••. »Evangelija secundum Mathaeum, Marcum et Lucam in carniolicum idioma translata a Stephane Kemperle,
C. R. Parocho Lucinici«. Ta napis je pripisal Anton Leonardis, K-ov naslednik v Ločniku. Rkp.
prinaša na 34 tesno popisanih polah in folio slov.
prevod evangelijev sv. Mateja, sv. Marka in delno (do 16. poglavja) sv. Luke z uvodom (razlaga,
kaj je stari, kaj novi testament in kaj evangelij) in navedbo vseh 27 knjig nove zaveze. Ob
robu in tudi konec vsakega poglavja so številne
glose, razlage, opombe. Besedilo ni razdeljeno v
vrste, marveč v daljše odstavke, ki so označeni
z velikimi črkami. Jezik je dober, čeprav še okoren in robat. V slovarju K. navaja, »kako se
vsaki reči, ki mu je bila pri tem prevodu potrebna, a) po kranjsko, b) po koroško, c) po slovensko in bezjaško in d) po hrvatsko pravi«.
Prim.: NadškAGor.; Patrimonialia, 597; Liber
Ordinationum (n. 12), 163; Visitatio pastoralis (n.
32), 46; Protocollum Decanatus Lucinicensis 1788;
LibDef. gor. stoln. župnije; Slov. Bčela IV, Clc
1853, 43-44 (St. Kociančič); F. Avg. Košuta, Parochia ad S. Georgii Lucinici v Folium-Gor 1880,
14, 39; Marn XXIV, 42; Glaser L, 136,174-75; Cossar,
Storia, 225; ABL III, 442; nekaj podatkov prispeval A. Lisac iz Zgb.
R. K.
KENDA Ivan, veleposestnik in gospodarstvenik,
r. 24. jun. 1877 v Bovcu, u. 1936 na Bledu. Obiskoval je trg. š. v Beljaku. 1901 je odprl restavracijo v Lj. V letih 1903-08 je vodil gostilničarsko
zadrugo in Zvezo gostilničarskih zadrug. Vodil
je tudi gostilničarske tečaje v Lj., na Bledu 'in
v Kamniku, 1910 pa v Sofiji. Tu je prevzel veliko hotelsko podjetje (1911-17). Po vrnitvi v domovino je na Bledu kupil graščino in posestva,
ki so ji pripadala. Od 1925 do 1927 je bil blejski
župan. Urejal je hotele, kopališča in ceste. K. je
s svojo delavnostjo in sposobnostjo znatno prispeval k turističnemu razvoju Bleda in okolice.
Prim.: SBL I, 442.
Ured.
KENDA Josip, učitelj in folklorist, r. 11. marca
1859 na Tcmljinah pri Knezi, župnija Podmelec,
u. 17. febr. 1929 v Gor. Oče Mihael, kmet, mati
Marija Sorli s Sel nad Podmelcem. Osn. š. je
dovršil v Podmelcu, dva razr. gimn. v Gor., učiteljišče v Kopru, kjer je maturiral 1882. Učil je
v Tolminu, Otaležu, na potovalnici Reka-Ravni,
na Vršnem, Mostu na Soči, v Dolenji Tribuši,
Idriji pri Bači in Ljubinju. Ker je bil preveč
pravicoljuben, odkrit, nepopustljiv in neprilagod-
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ljiv, mu je delala oblast težave, zato je stopil po
24 letih službe v pokoj (1906) in se naselil v Gor.
Zbiral je ljudske pesmi, pravljice, pripovedke,
pregovore, reke, uganke, vraže idr. Nekaj tega je
objavil v V in LZ (1889), ljudske pesmi pa je deloma odstopil zbiratelju Janezu Kokošarju, ki
jih je priključil svoji zbirki in so kot Kokošarjeva zbirka objavljene v SNP dr. K. Streklja.
Nekaj pesmi je sam poslal Streklju in so v SNP
zapisane kot Kendova zbirka. Ljudske pravljice
je K. objavil 1896 v 47. snopiču Slovanske knjižnice Andr. Gabrščka skupno z A. G. in v 3 zv.
Narodnih pripovedk v Soških planinah. Tolminske pregovore in reke je objavil v KolGM 1928,
njegova Recita, reke, resnice in modrosti s Tolminskega pa je objavil C. Drekonja (PSBL I, 31718) v IV. zborniku Luč (Trst 1931). Vse življenje
je zbiral ljudsko besedišče na Tolminskem, za
kar ga je 1876 navdušil Fr. Erjavec (PSBL I, 33336). Prvo K. zbirko slovarskega gradiva je priobčil K. Štrekelj v LMS 1892. K. je delo nadaljeval,
proučil je Pleteršnikov slovar in ga dopolnil s
tolminsko leksiko. Njegovo Slovarsko gradivo s
Tolminskega so pregledali strokovnjaki in ga je
imela v programu SM. Rokopis je pri SAZU.
Prim.: 2. arh. Podmelec; Vilhar, 80; Savli, PDk
27. okt. 1977, 6 s si.; SBL I, 443.
Jem.
KENDA Josip, notar, glasbeni organizator, pevovodja in skladatelj, r. 5. mar. 1880 v Ajdovščini,
u. 29. febr. 1941 na Brdu pri Lukovici. Oče Josip
iz Volč, zdravnik, mati Tereza Jos'ipina Bianchi.
Glasba mu je postala domača že v muzikalni družini, violino pa se je učil pri Atitonu Deklevi v
Vipavi. Po maturi v Novem mestu je študiral
pravo v Pragi in se tudi med študijem posvečal
glasbi. Kot notarski -kandidat je deloval v raznih
krajih po Dolenjskem in Štajerskem, krajše obdobje je preživel v Sežani. Nato samostojni notar
v Cerknici in na Brdu pri Lukovici. Povsod je
organiziral pevsko dejavnost in sam vodil pevske
zbore. V Kostanjevici je 1911 ustanovil moški
zbor, v Mokronogu 1913 pev. kvintet in godalni
kvintet, v Lukovici pa tamburaški orkester in
pev. kvartet. Komponiranja se je lotil kot samouk, pozneje pa se je posvetil študiju kompozicije, zlasti v stiku s skladateljema Premrlom
in Tomccm. Njegov samorasli glasbeni izraz je
tako postal zrelejši. K. je pisal za c. in svetne
zbore, ima pa tudi nekaj instrumentalnih skladb.
Med c. skladbami so mašne, evharistične, božične, Marijine in svetniške pesmi. 1938 je izdal
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Slovensko mašo, 1940 Mašo za mladino. Med svetnimi skladbami so instrumentalne in vokalne:
baročna suita za klavir, sonatina za violino 'in
klavir, godalni kvartet in druge ter nekaj zborov,
n r
P - Pesem o pelinu, 1933, Zapuščena, 1938, Pc'elin in putka (za mladinski zbor).
Prim.: Trobina, 140; Jelerčič, 185.
L. B.
KENDA Lucija, tigrovka, r. 9. dec. 1901 v Lojah
v
Baski grapi, u. 30. sept. 1943 na Trnovem. Oče
Mihael, kmet, mati Terezija Kemporle. Obiskovala je osn. š. v Rutu in Lojah, zaradi revščine
Pa ni mogla nadaljevati s šolanjem. Ostala je
"orna, veliko brala in se sama izobraževala. PriQfuzila se je protifaš. borcem in trosila protivohhie letake ob volitvah 24. mar. 1929. V letih
ly
29-40 je znosila iz Bohinja čez mejo v Baško
2rapo velike količine slov. knjig in propag. tiska;
Pomagala sta ji brat Miha in Jože Rutar iz Knezih Raven, ki je bil tudi vodič bežečim antifaš.
^• Planino Suho so ji iz Bohinja prinašali literaturo tigrovci D. Zelen, Sr. Sorli, Alb. Rejec,
er
- Kravanja idr., sama je hodila ponjo na Jesenice, kjer sta ji jo 'izročala SI. Jelinčič in P.
izjak, z Jesenic so ji vozili tudi Kramarjevi
na svoj dom v Laški Rut. K. je skrivala lit. dorna
na hlevu in v gmajni, pri raznašanju po vaseh Baške grape sta ji pomagala sestra Pavla
'n brat Miha, sodelavca v Lojah sta b'ila Ang.
mrokar in Julija Šorli, pri kateri so prenočeVa
'i antifaš. na begu, na Knezi I. Smrekar - Ancr
cov, I. Smrekar - Kovačev in Vik. Kogoj, na
M
°stu učit. Ana Gerželj. Po ileg. tisk v Loje so
Prihajali Fr. Marcina 'in Mir. Jaklin z Mosta na
°ci. Al. Kovačič iz Drobočnika idr. Poseben poe
n je v tem: K. je morala po nevarnih stezah
skozi goste straže, ki so uporabljale pse. Že
4
' je zbirala sredstva za OF, sodelovala z aktivi na Knezi, zato so jo 24. febr. 1943 aretirali,
Ropali hišo, odpeljali tudi sestro Pavlo in več
'Judi; brat Miha je bil v MOV. K. je bila zaprta
trstu, internirana v Fraschettiju, 1. apr. 1943
s
° lo spet privedli v Trst na zasliševanje, it. previe pa je dočakala v Zdravščini. Pridružila se
•le NOV, bila ranjena v glavo na goriškem bojišču
P!"i Bukovici, se zdravila v bolnišnici v Skriljah,
0
je bežala z borci pred Nemci, so jo ti ubili.
°mačini iz Trnovega so našli pri njej zanimiv
dn evni'k o doživetjih v ječah in internaciji, vendar so ga iz strahu pred Nemci uničili.
Pri,
nm.: T. Rutar, Kratek pregled delovanja ileSalne
~" organizacije TIGR na Tolminskem 1927-1940,

RENDA
TolmZb 1975, 315-61, 339 si.; Isti, Tigrovka in part,
borka L. K.-Cilka iz Loj, PDk 23. mar. 1975 s si.;
Isti, PrimN 1. maj 1975, št. 17-18.
Rut.
KEN.DA Robert, šolnik in narodni delavec, r. 31.
maja 1878 v Ajdovščini, datum smrti neugotovljen. Oče Josip, zdravnik, mati Terezija Jožefa
Bianchi, brat notarja Josipa (gl. čl.). Gimn. je
študiral v Št. Pavlu, Celju in Novem mestu,
kjer je maturiral 1897, ftloz. v Pragi. Kot srednješolski prof. je služboval v raznih krajih, od 1.
sept. 1923 na učit. v Mrbu, od 21. maja 1926 na
Mas. gimn. v Mrbu do 4. dec. 1933, ko je nastopil
bolezenski dopust in bil 3. maja 1935 upokojen.
Kot član Ij. izobraževalnega društva Akademija
je predaval po različnih krajih in sodeloval pri
kult. in narodnih organizacijah in njihovih glasilih: Sn (1914), NRod (1921) in JAlm (1923). K.
je bil »v predvojni dobi povsod, kjer je služboval, neumoren budilec narodne zavednosti in organizator mladine v smeri jugoslovanske miselnosti« (IzvMrb.). Psevdonim: Suženj laški, šifra:
R. K.
Prim.: L. arh. Ajdovščina; SBL I, 443; Izv. mrb.
klas. gimn., Mrb. 1935, 5; M. Dodič, 225 let novomeške gimn., Novo mesto 1971, 362.
L. B.
KENDA Vladimir, protifašistični borec, časnikar,
r. 29. jun. 1915 v Idriji, živi v Trstu. Oče Ivan,
rudar, mati Frančiška Gantar, gospodinja. Štiriletno osn. š. je dovršil v Idriji, nato eno leto v
pripravi jalnici v Alojzijevišču v Gor., tam dovršil sodem let gimn. v Malem semenišču (do 193334), matura na posebnem tečaju za povratnike
iz vrst NOV in POJ v Postojni 1946. Ob opustitvi
študija je odšel za eno leto v Bosno, kamor so
se starši preselili 1931. V Lj. se je povezal z namenom, da bi se vključil v narodnoobrambno
in protifašistično delo, z ožjim rojakom Ljub.
Kolerjcm (gl. čl ), ki je bil član SKOJ in sodelavec TIGR. 30. okl. 1934 sta se oborožena odpravila na akcije v Idrijo. Tam je bil K. mod zasedo orožnikov na nekem stanovanju ujet 16.
dec. 1934. Zaprl je bil v Gor., Kopru in Rimu.
Posebno sodišče za zaščito države v Rimu je
uvedlo preiskavo proti K. in odsotnemu Kolerju
zaradi požiga in iredentistične dejavnosti. Na
sodni obravnavi je bil K. 20. mar. 1936 obsojen
na 18 let in 2 meseca zapora zaradi pripadnosti
protidržavni org. (Branibor v Lj., katerega tajnik
je bil Ante Gerbec, PSBL I, 413) in žalitve državnih simbolov (fašistične izkaznice). Kazen je pre-
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KENIC
bijal v Castelfranco Emilia do osvoboditve 16.
dec. 1943. Med povratkom je šel v Ronkah z
vlaka naravnost v partizane. Vključil se je v it.
enote pri IX. korpusu. V Battaglione Triestino
d'Assalto je postal namestnik četnega, pozneje
bataljonskega ikomisarja. Ko je bataljon po dogovoru KPS-KPI 5. apr. 1944 v Srednjem Lokovcu postal XIV Brigata d'Assalto Garibaldi - Trieste, je K. postal namestnik brigadnega komisarja. Ob reorganizaciji it. enot so ga jeseni 1944
poslali v Belo krajino. Tam je bila 17. dec. 1944
na Suhorju ustanovljena it. brigada Fratelli Fontanot. Od sept. 1944 do 15. jan. 1945 je bil K.
starešina it. podofičirskega tečaja pri podoficirski š. VII. korpusa, nato pri brigadi Fontanot
do 9. apr., nakar pri it. oddajah Radia OF v
Črnomlju. Od 6. maja do 12. jun. 1945 pri trž.
radijski postaji (it. in slov. dnevne vesti), od 12.
jun. 1945 do resolucije Informbiroja ur. pri dnevniku KP // Lavoratore v Trstu. Od jul. 1948-50
pri listu La nostra lotta (Koper), nato pri La
Voce di Trieste in // Progresso. Maja 1954 je stopil v ured. dnevnika CorrTs. Po ukinitvi nov.
1959 je stopil apr. 1960 v ured. PDk, kjer je ostal
do upokojitve apr. 1976. V it. listih je pisal predvsem o polit, vprašanjih, v CorrTs in PDk pretežno dnevno kroniko, a tudi reportaže (o ustanavljanju dežele Furlanije-Julijske krajine, o kraških vodah, o priljubljenem planinstvu). K. je
bil član Zveze primorskih partizanov (pozneje:
Zveza partizanov STO), po razpustu v VZPI, kjer
je ves čas v predsedstvu pokr. odb. v Trstu. Do
razpusta član NSZ. O NOB je pisal v vseh omenjenih listih (gl. bibl. o odporništvu v virih),
daljši zapis Brigada Fontanot je bil objavljen v
JKol 1962 (109-15).
Prim.: Osebni podatki; Ljub. Koler, Delo partijske mladine med obema vojnama, IdrR 19641966 in 1969, predvsem 1966, 80-90; J. Koren, V. K.
šestdesetletnvk, PDk 29. jun. 1975 s si.; L'Italia
dissidente, 881; Aula IV, 306; Riccardo GiacuzzoGiacomo Scotti, Ouelh della montagna, Rovinj
1972 pass, s si.; Giorgio Iaksetich, La svolta dei
comunisti triestini nel 1944 sul problema del confine orientale, Bollettino ISML, Trst, apr. 1977,
1-19; Pierluigi Pallante, II Partito Comunista Italiano e la questione nazionale, Friuli-Venezia Giulia 1941-1945, Vidom 1980; I. Javoršek, Radio Osvobodilna fronta, Lj. 1979, 305-306; La Resistenza
nel. F.- V. G., pass.
ij
KENIC Andrej, učitelj, r. 14. nov. 1884 v Grobišču pri Postojni, u. 4. mar. 1965 na Rakeku. Oče
Anton, kmet, mati Antonija Milharčič. 1904 je
končal učiteljišče. Služboval je najprej v Kneža-

ku, nato pa pred prvo svet. vojno in po njej vse
do izselitve v Jslo. nadučitelj v Zagorju na Pivškem. Bij je aktiven šolnik zlasti po prvi svet.
vojni, deloval je v učiteljskem društvu za postojnski okraj. Deloval je tudi v Zvezi jsl. učiteljskih društev JK, zlasti pri njenem odseku za
sestavo slov. š. učbenikov. Tako je bil soavtor
š. knjig Tretje berilo za tretji razred ljudskih
šol (Trst 1923) in Peto berilo za peti in Sesti razred ljudskih šot (Trst 1922). Zaradi fašističnega
pritiska je emigriral v Jslo. in deloval nato kot
š. upravitelj na Uncu pri Rakeku. Ital. okupatorji so ga 1942 odslovili iz službe, bil je zaprt
v Padovi. 1946 je bil upokojen. Uveljavil se je
tudi kot pevovodja in čebelar.
Prim.: Podatki ž. uradov Rakek in Slavina;
PD 12. maja 1965, št. 9; Savli, PDk 28. okt. 1977,
št. 251.
B. Mar.
KER (Cher) Peter, duhovnik, r. 18. okt. 1845 v
Bardu, u. 12. apr. 1909 v Teru. Starši kmetje.
Kaplan v Plestiščih, kjer je dal zidati kaplanijo,
in v Ceneboli. 1884 je priredil Podrekov katekizem 1869 za potrebe plestiške cerkve in njegov
rkp. dokazuje njegovo skrb za slovenščino.
Prim.: Zasebni arhiv.
-Ù

KERHNÊ Franc, duhovnik in socialni delavec,
sin Franca in Marije Malnerčič, se je rodil v Vipavi 28. avg. 1882, u. 16. jul. 1964 tam. Po osn. š.
in dobro opravljenih gimn. študijih je dovršil
teologijo v lj. bogoslovju in 12. jul. 1906 postal
duhovnik. Služboval je tri leta kot kaplan v Toplicah, pet let pri Sv. Jakobu v Lj., nato dve leti
kot upravitelj župnije Vavta vas pri Novem mestu, v marcu 1917 je prišel za župnika v Gorenji
Logatec, kjer je ostal do jun. 1922. 11. jun. 1922
je postal župnik in dekan v Postojni, ki je po
prvi svet. vojni pripadla Italiji. Postojnski dekanat je cerkveno pripadal lj. škofiji, a je bil
zaradi državne meje pod upravo gor. nadškofije;
šele čez nekaj let je dokončno prišel pod tržaško škofijo in so tako duhovniki postojnskega
dekanata pripadli tržaško-koprski škofiji. Tako
tudi župnik in dekan Kerhne. Bil je učen, plemenit in razgledan mož, v Postojno je prišel iz
časnikarske šole dnevnika Slovenec in iz duhovniške ter socialne šole Janeza Ev. Kreka. Ni bil
mož za pisarno in po škof. uradih bi zaman iskali
njegovih pisem in uradnih listin. Njegova pisarna
je bila kraj, kjer je delil dobrote in kamor so
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Prihajali bogati in revni, učeni in neuki, da so
Se z
njim brez vsake težave pogovorili o najraz'cnejših zadevah. Za vsakega je imel dobro besedo, za vsako stvar je znal najti primerno raz
a
So. S prijateljem Luko Smolnikarjem, župnikom v Slavini, sta po Krekovih stopinjah ljudi
uci,a ne samo božjega nauka, ampak tudi, kako
a
J urejajo svoje socialne potrebe in koristi. V
ostojni je vodil posojilnico od 1922 pa do njene
Ukinitve po letu 1945, a je ostal vedno sam revež:
a
k revež, da mu je morala nečakinja Anica, ki
fnu je zvesto stala ob strani do smrti, večkrat
oljše hlače skriti, da jih ni oddal prvemu reve2U
- ki se je prikazal na župnijskih vratih. Zanj
111
°bstajala socialna razlika: veljal si, kolikor si
znal in kolikor je bilo moža v tebi. Imel je velik
socialni čut in zato je razumljivo, da ni mogel
s
°glašati z novim redom, k'i ga je najprej oznaki fašizem, nato pa komunizem, čeprav pod vi•••
••• osvobodilne borbe. Bil je dober mož, veroval je v dobroto ljudi in si ni mogel predstavJat
i, da se najdejo ljudje, ki pod krinko dobrote
1•1
•• sovraštvo in skušajo izpodkopati narodu
ernelje, na katerih je rasel in se utrjeval. Doro se je zavedal, da ne bo novi red dal slov.
n
arodu svobode in blaginje, če bo ta red izpodinil vero v Boga in v njegove zapovedi. To je
Javno poudaril še meseca maja 1945 na pogrebu
s
8r. Dominika Janeža v Studenem, ko je bil že
ključen pod težo razmer, ker je doživljal resnič0s
t svojih idej in ugibanj. Rad je sedel v spojnici, rad stopil na prižnico; vse drugo dušnoPästirsko delo pa je rad prepustil kaplanom.
S1
"rez izjeme so ga spoštovali, ker so videli v
Je
m moža na mestu: domačini in nedomačini,
ovenci, Italijani in Nemci. Pred njim so se
"'orali odkriti 1945 tudi novi oblastniki, čeprav
e
radi in z namenom, da se ob priliki znebijo
Ke
ga glasnika socialne pravičnosti. V juniju
^" je tržaško-koprski škof A. Santin obiskal
prv
>č postojnski dekanat. Vtis, ki ga je odnesel
Vc
rnosti prebivalcev in o prizadevnosti duhovtkov, je •• ze]0 dober. Zato je za dekana K.
Zu
Pnika Janeža poskrbel papeževo imenovanje
a
monsignorja. K. ni nikoli pokazal, da je bil
e,
ežen te zaslužene časti. Poleti 1946 je prosil
• škofa, naj ga razreši službe v Postojni ter
•
dovoli, da se preseli v Studeno, da bi ob
»robu svojega prijatelja Janeža dokončal svoje
2lv
Uenje. Škof mu je ugodil, a K. je le malo čaa
ostal na svobodi. 25. avg. 1947 so ga aretirali.
a
JPrej je bil zaprt v Postojni, nato v Lj. Izpu-

KERNEL
stili so ga za veliko noč 1948. Ze ko so ga zaprli,
je bilo njegovo zdravje zrahljano. Med drugim
mu je leto dni vojaška godba svirala v župnišču
prav nad glavo, da ni mogel počivati ne podnevi
ne ponoči. Pravijo, da so v zaporu z njim zelo
grdo postopali. Kaj so hoteli zvedeti, k čemu ga
prisiliti, česa so ga dolžili, kaj so hoteli doseči?
Vse to je ostalo skrivnost. Vsekakor so dosegli,
da mu je um otemnel in je nato 17 let životaril
v Vipavi do odrešilne smrti.
Prim.: SkATrst; NadškALj.; Osebni spomini;
Njegov nekdanji sošolec, Dekan F. K., KatG 23.
jul. 1964.
Skerl
KERNEL Gabrijel, jedrski fizik, r. 14. sept. 1932
v Kočah pri Postojni komercialistu Francu in
Frančiški Bole. Po gimn. v Postojni (1951) je študiral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo
(FNT), tu 1957 diplomiral kot inženir fizike ter
po opravljenem podiplomskem študiju 1965 doktoriral. Od 1957 do 1965 je bil tu zaposlen v betatonskem laboratoriju pri meritvah fotoabsorpcijskih presekov v območju dipolne veleresonance na različnih jedrih, od 1961-65 pa je tudi delal
kot asistent na Medicinski fak. in Fak. za elektroniko. Leta 1966 in 1967 je delal v laboratoriju
za jedrsko fiziko na U v Oxfordu v Angliji, kjer
je raziskoval radiacijska zajetja nabitih delcev
na atomskih jedrih. Po vrnitvi v Lj. je postal
znanstveni sodelavec na Inštitutu Jožef Stefan
(US). 1970 je bil izvoljen za docenta na FNT,
kjer je predaval fiziko za nefizike (biologe, metalurge, rudarje, tekstilce, farmacevte, kemike in
gozdarje). V letih 1974-75 je organiziral sodelovanje pri skupnem projektu nekaterih evropskih
laboratorijev, ki so se odločili graditi magnetni
spektrometer za raziskave pri srednjih energijah.
Pri gradnji tega spektrometra v Evropskem centru za jedrske raziskave v Ženevi (CERN) je
1976 tudi sam sodeloval. 1975 je postal izredni
prof.; poslej je predaval fiziko jedra in osnovnih
delcev ter vodil seminar v 4. letniku, od 1976 pa
vodi podiplomski študij fizike. 1981 je postal redni prof. Področje, s katerim se ukvarja, so fotojedrske reakcije pri nizkih energijah in eksperimentalna fizika osnovnih delcev. Za diplomsko
delo je dobil 1960 Prešernovo nagrado za študente, kot član skupine sodelavcev 1961 in 1969 Kidričevo nagrado za delo na področju jedrskih
absorpcijskih presekov za žarke gama, 1975 pa
skupaj s sodelavci nagrado Sklada Borisa Kidriča za merjenje parcialnih presekov fotojedrskih
reakcij.
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KERNEV
Prim.- Osebni podatki; ULjBB III/l, 390-92;
US, poročilo 1948-1978, Bibliografi la 1948-1978;
US, poročilo, mai 1980, Bibliografija in delovna
poročila. - Poleg lu navedenih znanstvenih razprav v angl. je objavil naslednje strokovne prispevke v slov.: Vnltnnr.io na vodni površini (Obzornik za matematiko in fi/iko 22/1975, 98-108);
s soavtorji Digitalno filtriranje scintigrafskih slik
(Radiologia lugoslavica 10/1976, 317-20); Veliki raziskovalni inštituti in mednarodna prizadevanja
(glej članek Fizika za družboslovce v Ob/omiku
za matematiko in liziko 25/1976, 193-304).
Svk.
KERNEV Dušan, strokovnjak za ladijsko elektrotehniko, r. 26. jan. 1920 v Trstu, oče Josip,
mati Vera Ponikvar. Živi v Piranu. Osnovno
Solo je obiskoval v Trstu in Ljubljani, tu je
tudi maturiral leta 1938. Med drugo svet. vojno
je bil interniran in na prisilnem delu. Diplomiral
je 1947 na elektro odd. tedanje Tehniške visoke
š. v Lj. Zaposlil se je na Reki v ladjedelniški
projektivi (1947-55), med 1955-58 je na reški srednjetehnišk'i š. pomorske smeri učil ladijsko elektrotehniko in elektroniko. 1958 se je zaposlil pri
Splošni plovbi v Piranu, 1962 je postal prof. piranske Višje pomorske š. Na lj. U je postal 1973
magister z nalogo Avtomatsko izogibanje dveh
ali več plovnih objektov z uporabo digitalnega
računalnika. Večkrat je s študijskimi nameni potoval v tujino (Nem., It., Angl., Danska, Južna
Amerika, Sred. Amerika, Pacifik). Poleg rednega
dela (predavatelj in od 1973 direktor) na piranski Višji pomorski š., kjer predava predmete
kot Ladijska elektronika, Osnove elektronike in
Osnove regulacije in avtomatizacije, uči tudi na
dislociranem oddelku strojne fakultete lj. U.
1979 je na elektro fakulteti U v Lj. zagovarjal
doktorsko disertacijo Prispevek k študiju premikanja ladje kot dinamičen sistem z avtomatskim izogibanjem dveh ali več objektov. Za to
nalogo je prejel isto leto Bedjamčevo nagrado,
ki jo podeljuje tovarna Iskra za dosežke na področju avtomatike. 19. jun. 1981 je bil izvoljen za
izrednega univ. prof. za področje Sistemi, avtomatizacija in kibernetika. Poleg navedenega je
napisal pet skript za potrebe Višje pomorske š.
v Piranu ter več elaboratov, ki pa niso objavljeni.
Prim.: 15 let višje pomorske šole Piran, Portorož 1975, 12, 15, 4849, 59; ULjBB •/2 (1981), 1362;
osebni podatki.
B. Mar.
KERSEVAN Ida (redovniško ime Marija Amabilis), članica Kongregacije Šolskih sester Notre
Dame, r. 22. febr. 1909 v Štanjelu na Krasu. Oče

Janko, trgovec, mati Amalija Turk. Osn. š. je
obiskovala v Zavodu Šolskih sester Naše ljube
Gospe v Smihelu pri Novem mestu, maturirala
je na II. real. gimn. Poljane v Lj. Bila je v biološki skupini na Filoz. fak. v Lj., teološki tečaj
pa je opravila v Rimu (Regina mundi). V Kongregacijo je stopila 1930. V službi Kongregacije
sester Notre Dame v Lj. je bila v letih 1941-57, v
vrhovnom vodstvu Kongregacije v Rimu pa od
1957-69. V letih 1956-68 je bila vrhovna svetovalka
v Generalatu Kongregacije v Rimu. 1969 se je
vrnila v Slov., 1973 je postala provmcialka Kongregacije v Slov. Njen mandat je potekel 12. okt.
1981. Pisateljsko ni delovala, napisala pa je nekaj
člankov in govorila nekajkrat pri slov. oddaji vatikanskega radia. Nekaj je pisala in prevajala v
službi Kongregacije.
Prim.: Vprašalna pola.

Škerl

KERSEVAN Karel, C. M., misijonski brat, sin
Alojzija in Marije Seražin, r. v Trstu 12. dec.
1902, živi na Mirenskem Gradu. Starši so bili
mali posestniki, okoliški pridelovalci zelenjave
(mandrijarji) pri Sv. Mariji Magdaleni zgornji,
tedaj pod župnijo sv. Jakoba. Obiskoval je osn.
š. pri Sv. Jakobu, a jo je moral pustiti sredi 6.
ra/.r., ker so očeta vpoklicali pod orožje. 1926 je
izdelal z odliko Zadružni knjigovodski tečaj. Do
mar. 1929 je ostal doma pri obdelovanju zemlje.
Tedaj je bil sprejet kot rodovni brat k lazaristom v Lj. in nameščen v novi Misijonski tiskarni v Grobljah pri Domžalah. Ostal je tam do
zasedbe kraja po Nemcih apr. 1941. Kot it. državljan je bil poslan v turinsko redovno provinco
lazaristov (Mirenski Grad, Piacenza), 1946 v Rim
in dec. istega leta v Belgijo ter od tam v Belgijski Kongo, danes Zaire. V misijonih je delal in
se ukvarjal predvsem z mehaniko in električnimi
instalacijami 23 let, do 1970, ko se je zaradi bolezni moral vrniti v Evropo, najprej v Belgijo
in nato na Mirenski Grad. Okrog 1925 je nekaj
časa dopisoval tržaškemu dnevniku E in se podpisoval »Mlad Magdalenčan«. Pod načelne stvari,
tudi nedeljski uvodnik, pa s »K. K.«. V času misijonskih let in tudi po vrnitvi v Evropo je bila
njegova slika večkrat objavljena skupaj z dopisi
v Katoliških misijonih, enkrat v Družini in v
KatG. Malenkost njegovega je bilo objavljenega
tudi v Missioni estere Vicenziane, misijonsko
glasilo turinske rodovne province. Nekaj tudi v
podobnem belgijskem glasilu. Večkrat je govoril
tudi po tržaškem radiu.
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Pnm..- Vprašalna pola; KatM in v KatG v zadJ'h 20 letih ob poročilih iz Afrike; Lado Lenčck,
misijonarji, KolGMD 1954, 109, 110, si.; sliv KatM, mar.-apr. 1981, 91.
Skerl

£KalQv.

KERšEVAN Marcel, CM., misijonski brat, rodni brat Karla Kerševana (gl. čl.), r. 1. jun. 1907
ir
stu, živi v Zaire (Afrika). Izdelal je osem razr.
snt
° >vno-meščanske zasebne Ciril-Metodove slov.
• •• Sv. Jakobu in prva dva razr. begunske
gor
- slov. gimn. v Trstu. Do mar. 1929 je ostal
°ma pri obdelovanju zemlje. Tedaj je vstopil
'azaristom v Lj. kot redovni brat in bil naučen v novi Misijonski tiskarni lazaristov v
robijah pri Domžalah. Ostal je tam do sept.
•"> ko je odšel v Belgijo in dva meseca pozneje
misijone v tedanji Belgijski Kongo, danes Zaie
' kjer še vodno pridno dela. V misijonih se je
Ve
Uavil pri pionirskem delu kot stavbenik v
gf
adnji številnih misijonskih objektov ob ustaav
'janju novih misijonskih postaj kot: misijone
hiše za misijonarje ali misijonarke, cerkve
tlr
i) in kapele, šole: dekliške pri sestrah, deške
Pu
misijonarjih, hiše za učiteljstvo, delavnice
d. V prvih misijonskih letih je mnogo dopisoval
v
Katoliške misijone.
p
nm.: Podatki brata Karla; KatM in KatG ob
Poročilih
iz Zaira; Lado Lenček, Slov. misijonarji,
N
°1GMD 1954, 110; KatM, mar.-apr. 1981, 91 slika.
Skerl

°*EVAN Marija (redovniško ime Justa), šolska sestra, rodna sestra Karla in Marcela Kersovana (gl. ai.), r. 25. akt. 1904 v Trstu, u. tam
24 • avg. 1949
• pokopana pri Sv. Ani. Po osn. in
es
c. razr. na zasebni Ciril-Metodovi slov. š. pri
• Jakobu in zrelostnem izpitu v Postojni je šla
1
notranja gojenka na učiteljišče k Šolskim scram v Maribor in kmalu vstopila v njihovo
°ngregacijo. Tik pred ukinitvijo Visoke pedago0
šole v Zgbu je študirala na njej. Nato je ob
s
obnem študiju napravila maturo in se vpisala
na F
'loz. fak. lj. U in pri prof. dr. Fr. Vebru
.ložila fezo o krščanski dobrodelnosti v sredJem veku v srednji Evropi. Ves čas od končala učiteljišča in do desežene profesure je med
s
ebnim študijem redno poučevala na sestrskih
av
* odih, največ v Celju in Lj. Na š. v Zgbu je
ob
izredno hudi zimi v začetku 1929 zbolela. Vseh
daljnjih dvajset let ni bila več popolnoma
; rava in je zato prezgodaj umrla. Apr. 1941 se
zatekla v sestrski zavod v Tomaj, in ko je bil

KERŠEVAN
ta ukinjen, v Trst. Spala je doma in hodila čez
dan v Marijin dom v ul. Risorta. Tisti čas je
prevajala školu Santinu pridige v slov. jezik. Ko
so sestre odprle novo postojanko pri Sv. Ivanu
v Trstu, se je naselila tam in kmalu umrla.
Prim.: Podatki brata Karla.
Skerl
KERSEVAN Marko, sociolog, r. 6. nov. 1942 v
Idriji. Oče Pavel, trgovec, mati Marija Bremec.
Gimn. je končal v Idriji (1961), študij sociologije
na lj. U (1966). Na U v Zgbu je dosegel naslov
magistra s področja teorije religije in ateizma
(1970) z nalogo Sekularizacija in religija v sodobnih drulbah. S Humboldtovo štipendijo je bil
1972 na študijskem izpopolnjevanju na (J v
Kostanci. Doktorat znanosti je dosegel na lj. U
s Teoretični model za proučevanje religije kot
•ipecifične družbene prakse (1973). Od 1967 je bil
asistent na VSPV v Lj., dec. 1973 pa je postal
docent za predmet uvod v sociologijo na FF
U v Lj., kjer je v okviru sociološkega študija
predaval tudi sociologijo religije. Aprila 1980 je
poslal izredni univ. prof. za temelje marksistične sociologije in za sociologijo religije. 1981 je
bil izvoljen za prodekana FF. V letih 1977-79 je
bil prvi predstojnik Marksističnega centra lj. U,
v letu 1976-79 pa predstojnik PZE za sociologijo
FF U v Lj. K. se je udeležil mnogih strokovnih
sestankov v Jsli. in drugod. Udeleževal se je
mednarodnih konferenc za sociologijo religije
(CISR), tako v Opatiji (1971), Lloret-de-Mar (1975),
Strassbourgu (1977), Benetkah (1979) in Laussani (1981). Od 1975 je član izvršnega odbora CISR.
Med leti 1966-69 je bil član ur. odb. revije Problemi, od 1973 član ur. odb. revije TiP, deluje v izdajateljskih svetih revij Problemi in 2000. Svoje
znanstvene in raziskovalne ugotovitve je K. objavil v knjigah, razpravah, člankih in ocenah.
Med samostojnimi deli je omeniti: Religija in
sodobni človek (Lj. 1967); Ateisti in religija danes (Lj. 1968); Religija kot družbeni pojav (Lj.
1975); Razredna analiza in marksistična družbena teorija (Lj. 1980). Pripravil je izbor Marxovih,
Engelsovih in Leninovih pogledov na religijo pod
naslovom O religiji in cerkvi (Lj. 1980, izboru je
napisal spremne besede); skupaj z Z. Roterjem
je izdal knjigo Vernost in nevernost v Sloveniji.
Cerkvena religioznost na Slovenskem (Mrb 1982).
Kot samostojna dela kažejo tudi številne objave
v strokovnem in drugem tisku njegov podobni
raziskovalni interes za probleme religije v da-

KERSEVAN
našnjem svetu, ki ga rešuje kot marksist. Njegove prve objave segajo še v čas srednje š.
(IdrR), od 1962 intenzivno objavlja v slov., jsl.
in tujem tisku. Posebej je treba poudariti K.
študije, ki so nastale na podlagi terenskih raziskav kot Srednješolci in religija (1969, cikl.), Industrijski delavci in religija (1971, cikl.), Ljubljanski srednješolci in religija (soavtor A. Ivančič, 1981, ci jI.). K. je član komisije skupščine
SRS za odnose z verskimi skupnostmi, član koordinacijskega odbora RK SZDL za odnose med
socialistično družbo in verskimi skupnostmi in
član Marksističnega centra pri CK ZKS.
Prim.: Osebni podatki; ULjBB 3/1, 92-93; Delo,
RTV priloga, 22.-28. jan. 1978.
B. Mar.
KERŠEVAN Silvan, profesor, prosvetni delavec
in organizator, r. 21. febr. 1941 v Sovodnjah ob
Soči. Oče Dominik, delavec, mati Zora Pelicon.
Osn. š v Sovodnjah, niž. gimn. in klas. Iicej v
Gor., Fak. za polit, vede v Trstu, doktorat 1967.
Poučuje nemščino, od 1970-71 kot redni profesor
na sr. š. I. Trinko v Gor. Kot srednješolec se
je začel učiti klavirja, po končani univerzi pa se
je lotil študija kljunaste flavte. Od dijaških let
se K. posveča širšemu prosv. delu. Kot član in
preds. SKAD-a je bil vedno med pobudniki društvenega delovanja in med glavnimi organizatorji
(predavanja, koncerti, razstave ipd.). Sodeloval
je pri pripravi brošure, ki je izšla ob 20-letnici
akad. društva. Kot dolgoletni tajn. ZSKP in
SKPD M. Filej je poživljal delovanje obeh organizacij. Napisal je več besedil za vabila in koncertne liste. Skupaj s S. Bratino, V. Šturmom
in B. Tomažičem je uredil Izvestje drž. sr. š. s
slov. učnim jezikom v Gor. 1965-75. Zadnja leta
se ukvarjp z glasb, pedag. delom. Glasb, š., ki
je nastala 1972 v okviru SKPD s sedežem na
Placuti, je sad njegovega prizadevanja in truda.
V njej se vsako leto na desetine učencev uči
klavir, violino, flavto, harmoniko, kitaro in glasbeno teorijo. K. je njen glavni organizator in
voditelj. Med š. letom in ob koncu prireja notranje in zunanje nastope. Po zgledu gor. š. so
kmalu nastale podobne š. v Standrežu, Doberdobu in Stevcrjanu. Tudi pri tem ima K. svoj
delež.
Prim.: Osebni podatki; 20 let SKAD, Gor. 1975.
L.B.
KERŠOVANI Otokar, časnikar, publicist, r. 23.
febr. 1902 v Trstu, u. 9. jun. 1941 pri Zgb. Oče
Franc, gozd. uradnik, mati Amalija Kralj. Osn.
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š. in gimn. je obiskoval v Pazinu, maturiral je
v Karlovcu, potem ko se je družina preselila v
Jsl. 1921 se je vpisal na Gozd. fak. U v Zgbu,
študija ni končal in se je 1924 povsem predal
publicističnemu delovanju. Pisati in objavljati je
pričel že kot dijak, na U je deloval v študentskem društvu Jurislav Janušić in postal preds.
Jsl. akad. podpor, društva (1921-22). Bil je eden
najuglednejših vodij, ideolog in organizator jsl.
študent, gibanja, pri tem je doživel razvojno pot
od pristajanja na Masarykovo socialno doktrino,
prek socialdemokratskega reformizma do vstopa
v vrste jsl. komunistov. K. je kot študent razvil
široko časnikarsko dejavnost, bil je ustanovitelj
in ur. zgb študent, lista Mlada Jugoslavija, dopisoval je v zgb liste Novosti in Slobodna tribuna ter v bgd Novosti. Jeseni 1925 je postal v
Bgdu ur. politične rubrike tega lista in kmalu
nato njegov glavni ur. V Bgdu je dalogal v grupi
za soc. in kult. akcijo (SKA), pisal v njeno glasilo Rad in v Letopis Matice srpske. 1927 je bil
soustanovitelj in sodelavec bgd lista Novi pokret, naslednje leto je postal člain KPJ in bil
febr. obsojen na enoletno zaporno kazen. Po povratku iz zapora je skupaj z Veselinom Maslešo
ustanovil časopis Nova literatura. Na začetku
1930 je bil znova zaprt in pred sodiščem za zaščito države v Bgdu obsojen na 10 let zapora;
izpuščen je bil febr. 1940. Po vrnitvi je nadaljeval s publicističnim delovanjem v Hrvatski nakladi in Tzrazu. Konec mar. 1941 ga je jsl. policija zaprla, ob nastanku Nezavisne države Hrvatske je prešel v ustaške zapore (Kerestinec). Ustaši so ga tudi ustrelili v prvi skupini zapornikovkomunistov (z njim sta bila ustreljena tudi B.
Adžija in O. Priča) v Dotrščini pri Maksimiru
(Zgb). V svojem publicističnem in esejističnem
delovanju (samo v razdobju 1925-30 obsega nekaj
sto ^naslovov) se je loteval najrazličnejših vprašanj; književnost mu je bila le preozko področje, da bi mogel razvijati tu širino svojih pogledov na družbena dogajanja. Njegov najobsežnejši esej je Povijest Hrvata, nastajal med prestajanjem 10-letne kazni. Delo je ostalo nedokončano ter je nekako hrvatska cnačica Kardeljeve študije o razvoju slov. narodnostnega vprašanja (1939). K. je izkoristil svoje bivanje v ječi
tudi za lastno in sojetnikov izobraževanje (napisal je nekaj skript), prevedel je iz tujih jezikov
več marksističnih del. Njegova dela so po drugi
svet. vojni nekajkrat izšla v izborih, nazadnje
1979 v Kulturne i povijesne teme (Pulj, Reka
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1979). Bil je eden najbolj plodovitih in uglednih
Jsl. marksističnih piscev v času med obema vojnama, odlikovala ga je prodornost zapažanj,
znanstveni pristop k analizam, širokost poznavanja sodobnih dogodkov kot tudi preteklosti.
Prim.: SPor 10. jul. 1945, št. 69; PDk 11. iun.
1966, št. 137; 23. lebr. 1972, št. 45; 20. avg. 1972,
St. 196; Dan št. 4-5, 1972, 35; EJ 5, 242; Olas Istre
26.-27. febr. 1977, št. 47; Z. Stipetić v O. Keršov
ani, Kulturne i povijesne teme, 1979, 7-27 (tam
na str. 29-31 navedena literatura o K.).
B.Mar.
KERZE Pavel, kemijski inž. in podjetnik, r. 23.
mar. 1909 v Trstu, živi v Lj. Oče Ivan iz Sodražice
na Dolenjskem, trgovec z lesnimi izdelki, mati
Ema Lovšin iz Ribnice, brat Vladimir zdravnik
(gl- čl.). Osn. š. je začel v Trstu in jo po zdravnikovem nasvetu dovršil v očetovi rojstni vasi Sodražici (1920), II. real. gimn. v Lj. (1929), Tehnično visoko šolo, kemijo, v Brnu na Češkem z odiiko (1934). Po diplomi je več mesecev prakticiral
v
tovarni kemičnih izdelkov E. Wittman v Brnu,
nato je delal pni njeni podružnici v Zgbu do 1937,
naslednje leto pa je z bratom Ivanom ustanovil
lastno podjetje v Lj. Izdeloval je pomožna sredstva za tekstilno in usnjarsko industrijo, nato še
Premaze. 1940 se je poročil z Ljerko Modic iz Lahovega pri Cerknici. Tovarno je vodil do 1945, 1.
Jan. 1946 pa je prevzel mesto ravn. v drž. tovarni
tokstilnih in usnjarskih pomožnih sredstev (prej
Th. Böhme) v Lj. Na koncu 1946 so ga premestili
n
a Glavno direkcijo kemičnih izdelkov SRS, kjer
•Ie bil najprej referent za vrsto tovarn, nato glavni inž. na Direkciji (1946-50). Ko so odpravili Direkcije, je 1951 prevzel vodstvo laboratorija tovarne barv in lakov Color v Medvodah, kjer je
°'l kot ravn. razvojnega odseka upokojen 31. dec.
1972. Iznašel je več racionalizacij. Vrsto let je bil
zunanji sodelavec Kem. inštituta B. Kidrič v Lj.
Večkrat je bil član ali vodja delovnih skupin na
strokovnem področju. Za dela je dobil vrsto priznanj in nagrad.

val na Dunaju, kjer je 8. nov. 1929 doktoriral.
Od 1929-31 se je praktično izpopolnjeval v splošni
bolnišnici v Lj., od 1931-35 je bil sekundarij v
splošni bolnišnici v Mrbu, potem krajši čas v
deželni bolnišnici v Gradcu pri prof. Spathu. V
Zgbu je napravil strokovni izpit (1935) in izpit za
primarija (1941). Od 1945-58 je bil primarij v
Mrbu, nato zdravnik v raznih bolnišnicah na Štajerskom: Hartberg, Knittelleld, Rottenmann, Gradec. Napisal je več razprav v strokovnih časopisih, npr.: Chorionepithelioma malignimi pri moškem (ZdrV 11/1939, 5, 1-3). Njegov sin Peter se
je rodil 1. maja 1945 v Mixnitzu na Štajerskem, dovršil gimn. v Gradcu 1965 in študira tam na U
slavistiko in germanistiko. Posvetil se je prevajanju iz. slov. in srbohrv. in seznanjanju nom.
sveta s slov. Njegova važnejša dela so: Bibliographie der Literaturen Jugoslaviens in deutscher
Übersetzung. 1775-1977, Dunaj, Ferlag für Geschichte und Polftik, 1978, str. 260; bibliografije
nem. prevodov S. Gregorčiča, SR 1970, 289-98; A.
Aškerca, SR 1972, 253-64, 368-71; O. Zupančiča, SR
1978, 96-106, 229-31; Dopolnitve k Prešernovi bibliografiji Štefke Bulovčeve, SR 1976, 313-24. Njegovi prevodi T. Šalamuna, V. Tauferja, D. Zajca,
Edv. Kocboka idr. so izšli v najvažnejših nem.
lit. revijah, kot Akzente, ZET (Heidelberg), Spektrum (Zürich), Literatur und Kritik (Wien) idr.
ter v nekaterih antologijah. Od 1978 je soizdaja
telj nem. lit. revije za mednarodno književnost
LOG, član je Foruma Stadtparka v Gradcu, Gra
zer Autorenversammlung (Dunaj) in Društva koroških pisateljev. Za delo je bil odlikovan s kulturno nagrado dežele Koroške (1975) in z nagrado
za znanost iz sklada »Theodor Körner« (1977).
Živi z ženo in otrokom v Celovcu.

Jem.

Prim.: Podatki sina Petra; Em. Pertl, Zbornik
splošne bolnišnice v Mariboru. 1799-1959, Mrb.
1959, 102 (skupinska si.), 140, 145, 154, 159, 236,
508; Jovnikar, Zam. lit., M(Trst) 1975, 34; Kindlers
Literaturgeschichte der Gegenwart. Die zeitgenössische Literatur Österreichs. Hrsg. v. Hilde
Spiel. Zürich, München 1976, 681, 698; Horst
Ogris, Peter Kersche Übersetzer, Kleine Zeitung,
Clc 2. avg. 1974, 14 s si.
Jem.

KERZE Vladislav (Kersche Ladislaus), zdravnik
ki
rurg, r. 21. okt. 1904 v Trstu, u. 15. avg. 1963 v
Gradcu. Oče Ivan, trgovec, mati Ema Lovšin,
brat Pavel (gl. čl.). Osn. š. je dovršil v Trstu,
nemško gimn. je začel v Trstu, nadaljeval v Lj.
nt maturiral 1923 na gimn. v Idriji. Medicino je
začel študirati v Rimu (dva semestra) in nadalje-

KETE Jožef, zidarski in pleskarsiki mojster, r.
15. febr. 1909 v Dolenjah pri Ajdovščini čevljarju
Janezu in Katarini Kržišnik, u. 15. jun. 1982, pokopan je v Ajdovščini, kjer je preživel večino
svojega življenja. Poklica se je učil pri mojstru
Albertu Batiču v Ajdovščini. Obiskoval je učno
obrtniško š. prav tam in po treh letih postal

Prim.: Osebni podatki.

KETTE
zidarski in pleskarski mojster (1931) ter prevzel
samostojno obrt. Ob kapitulaciji It. so ga zaprli
Nemci in ga odvedli na delo v Nemčijo, kjer je
bil do kapitulacije Nemčije. Po vrnitvi se je
takoj vključil v delo pri obnovi domovine, najprej kot samostojni obrtnik, potem pri Remontu
v Ajdovščini (2 leti), nato pa se je zopet odločil
za samoslojno obrt. Po svoji vestnosti je bil
znan daleč naokoli in zelo iskan. Svoj poklic
je opravljal z ljubeznijo do leta 1981, ko je hudo
zbolel. Vse življenjske moči je posvetil gradnjam,
restavracijskim delom in popravilom cerkva po
vsej Prim. Težko bi bilo našteti vse cerkve, ki
jih je obnovil v Vipavski dolini, Goriških Brdih,
Tolminskem, Idrijskem, Krasu ter Slov. in Hrv.
Istri. Okrog 160 cerkvam se je posvetil od leta
1936 (obnova cerkve Sv. Duha, žup. Podkraj) do
1981, ko je moral pustiti nedokončano obnovo
zvonika pri žup. cerkvi v Renčah. Po njegovih
trditvah in priznanju strokovnjakov so bila njegova najuspešnejša in najzahtevnejša dela: obnova fresk v romarski cerkvi Log pri Vipavi v
sodelovanju z Izidorjem Moletom, popolna obnova zunanjosti in notranjosti cerkve na Sveti
gori ter kapele za glavnim oltarjem in obnova
stare cerkve sv. Petra v Dobravljah s Cebcjevirnj freskami. Stalno je tesno sodeloval z znanimi arhitekti, umetniki in restavratorji. Pred
vojno je sodeloval z it. slikarjem Delnerijem, po
vojni pa s T. Kraljem, Iz. Moletom, T. Bitencem, Bergantom, Dan. Jejčičem, Jur. Princesom,
Slavkom Cigojem in drugimi. Kljub obremenjenosti v svojem poklicu se je vključeval v družbeno življenje. Bil je med ustanovitelji sklada
za vzajemno pomoč obrtnikov S je. in dobil priznanje kot ustanovni član tega združenja. Bil
je aktiven član obrtniškega društva, član LO Ajdovščine in član raznih strokovnih komisij. Aktivno se je vključeval tudi v župnijsko življenje
(cerkveni ključar). »Z Jožefom Ketejem je spet
legel v grob eden uglednih mojstrov stare šole,
ki so svoje delo opravljali s poklicnim zanosom. . Desetine slovenskih cerkva bodo še dolgo
nosile sledove njegovega dela« (D. K., Družina,
1982, 30, str. 4).
Prim.: Družina, 1982, 30;oscbni zapiski in dokumentacija; poročilo svojcev.
Sorč
KETTE Dragotln (Karel), pesnik, r. 19. jan. 1876
na Prcmu na Notranjskem, u. 26. apr. 1899 v
Lj. v stari culcrarni. Bil je najstarejši med štirimi oblikovalci slov. moderne, a je tudi najprej
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umrl, še ne 23-leten. Oče Filip, učitelj in organist
(r. 1849 na Vrhniki, u. 1891 v Košani), mati Ana
Valenčič, ki pa je umrla v dečkovom četrtem letu starosti (1880). Se isto leto je dobil mačeho
Frančiško Fatur, ki je lepo skrbela zanj. Ko je
imel dve leti, se je družina preselila na Col, čez
dve leti pa v Zagorje ob Pivki. Tu je preživel
otroštvo, se že v najzgodnejši mladosti tesno
spojil z naravo, ki jo je gledal kot notranje
skladno in človeku ustrezno živo stvarnost. Ce
je mati prezgodaj umrla, pa mu je oče vtisnil
svoj značaj: ni bil samo veseljak, ampak prepričan rodoljub in prizadeven kulturni delavec,
ustanovitelj in vodja pevskega društva, pobudnik
in organizator amaterskih predstav in čitalniških
večerov, središče društvenega življenja v Zagorju. Sin ga je skušal posnemati, saj je bil v lj.
in novomeški Zadrugi združevalna osebnost. Po
osn. š. v Zagorju je v Lj. dovršil 4. razr., da bi
se pripravil za gimn. Leta 1888 je vstopil na klas.
gimn., ker pa je bil oče prestavljen v Košano,
kjer je zbolel, se je K. po dokončanem drugem
razr. prepisal na učiteljišče, da bi čim prej dobil
učiteljsko službo. Uspešno je dovršil I. letnik
pripravnice, užival je tudi drž. ustanovo 50 gld.
Ker pa je oče umrl, je postal njegov varuh materin brat Janez Valenčič, trgovec v Trnovem,
podpirala pa ga je tudi teta, zato kot dijak ni
trpel posebnega pomanjkanja. Najbrž sta želela,
da bi postal duhovnik, zato se je vrnil na gimn.
in stopil v III. razr. Kot petošolec je napisal
pamflet na tedanjega lj. škofa Missia, zato je
bil kaznovan s štiriurnim zaporom in »manj
primernim« v vedenju zaradi »zlaganja spotekljivih pesmi«. 1895 je bil kot šestošolec 9. apr.
črtan, ker ni plačal šolnine. Tedaj je zbolel in
opustil šolo, vplival pa je tudi lj. potres, zaradi
katerega so zaprli šole. Ker mu je stric ukinil
podporo, se je preživljal s poučevanjem in s pisanjem podlistkov. Veliko se je družil s Cankarjem in zahajal v dijaško Zadrugo. Pesnik in
rodoljub Ivan Resman ga je pregovoril in podprl, da je odšel v jeseni 1896 v Novo mesto, kjer
je po sprejemnem izpitu vstopil v VII. razr. in
maturira! 1898. Novo mesto ga je s svojo ljubko
okolico močno pritegnilo in mu navdihnilo mnogo lepih pesmi, tu je doživel tudi svojo pravo,
idealno ljubezen: maja 1897 se je zaljubil v Angelo Smoletovo, hčerko sodnega svetnika, in ta
neuslišana ljubezen je trajala skoraj do njegove
smrti. Ustanovil je dijaško društvo Zadruga in
navezal stike z revijo mladih Nova nada v Zgbu,
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kateri je objavil nekaj ljubezenskih pesmi.
Rad je zahajal v novomeško okolieo, od Kandije
do Trške gore, obiskoval plesne vaje v Čitalnici,
močno se je trudil, da bi si z branjem izpopolnil
izobrazbo. Poleg starih klasikov so ga pritegnili
Predvsem ruski pisci: Puškin, Lermontov, GoS°lj, Tolstoj, všeč mu je bil posebno Koljcov in
maloruske dume, cenil je polj. romantika Mickiewicza, nemška mojstra Heineja in Goetheja,
enako je visoko vrednotil domačo ljudsko pesem,
svežo, doživeto in preprosto. O počitnicah se je
ra
d ustavil v Lj., sicer pa si je dopisoval s Cankarjem in Župančičem, ki sta bila že na Dunaju,
m
z Murnom v Lj. Sedmošolca K. so potrdili
1897 pri vojaškem naboru — ker še ni bil dokončal gimn. z maturo — na triletno vojaško
s
lužbo. Zato je moral po maturi v Trst, da odsluži rok kot navaden vojak. Vojaška oblast mu
Ie že prej odložila službovanje do mature, polern so posredovali njegovo prošnjo na cesarja,
ali preden je bila prošnja rešena, je moral k
v
°jakom. Težko vojaško življenje ni prijalo ne
n
Jegovemu značaju ne njegovemu zdravju. Nakopal si je jetiko, in ko ga v vojaški bolnišnici
n
'so mogli pozdraviti, so ga 15. mar. 1899 odpustili. Bivanje v Trstu je našlo pomemben odmev
v
njegovem pesniškem delu, saj je dosegel najv
'sji vzpon svoje lire, pa tudi v svojo notranjost
Ie najgloblje posegel. Iz Trsta se je zatekel v
*-J- k Murnu v staro cukrarno in čez mesec dni
u
rnrl na Murnovi postelji. Pred smrtjo je po
Aškerčevem posredovanju 'izročil svojo pesniško
zapuščino založniku L. Schwentnerju in določil
z
a dediča Podporno društvo za slov. visokošolce
n
a Dunaju. - K. je začel pesniti zgodaj. Ko mu
•Ie bilo osem let, je napisal prvo pesem očetu za
Sod. Po pričevanju S. Sardenka je imel v drugi
Simn. cel album pesmi. Pridružil se je rokopisne11111
glasilu lj. gimnazijcev Dijaška sloga in v
n
Jern priobčil svojo prvo pesem baladnega znanja Za materjo. Izšla je prav na dan očetove
s
*nrti (12. apr. 1891) in je edina, v kateri se je
spomnil mrtve matere. List je izhajal od 8. mar.
do
10. jul. 1891 (12 št.) in v njem je K. priobčil
se
st pesmi pod psevd. Dragotin Zagorski. Izdajatelj lista je v zadnji št. o njih zapisal: »To
v
am je pesnik! Njegove pesmi vzbujajo splošno
z
animivost, kajti on ne klati prazne slame, temveč opeva rad kaj idealnega in branja vrednega.« (Oznaka in citati v knjigi Juraj Martinović,
Û
-K., Lj. 1978, 28-34). V liter, in polit, dijaškem
društvu Zadruga je bil zelo agilen in v letih
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1893/94 in 1894/95 njen poslovni tajn. Tu je bral
svoje pesmi, predaval o literaturi in uvedel in
vodil pouk rušč. Za njegovo naziranje je značilno, kar je kot tajn. govoril v hudi debati 24.
febr. 1895: »Poudarili moram koi s početka, da
se naše društvo ravna po geslu: "Bog i narod"
in da se, kar se tiče verskih razmer, ne bode
dalo nikdar voditi od prenapetežev, bodisi te
ali one stranke, kar se tiče naroda, bode imelo
vedno pred očmi njegov blagor; trudilo se bode
po svoji moči, da mu pripiavi ugled med drugimi narodnostmi, trudilo se bode, da se vsaj
dostojno pripravlja za boj za nar. pravice in
njegov ugled...« (DS 1920, 13). Clan Zadruge je
ostal tudi potem, ko so ga v šoli črtali, ko pa
je bil 7. mar. 1897 Cankar iz nje izključen, je
tudi K. iz solidarnosti iz nje izstopil. - K-ev
pesniški razvoj kaže tri razdobja: ljubljansko
(zgodnje), novomeško (izredno plodno) in čas
pred odhodom v Trst (kratko, a izredno po vzponu). V javnosti se je najprej oglasil v mladinskih listih Vrtcu in Angelčku 1896 pod psedv.
Siluška. Tu so izšle njegove uspele: Legenda o
skopulji z nogavico, Pravljica o ubogi Terezinki,
Pravljica o šivilji in škarjicah (vse tri v A 1896),
vrsta mladinskih pesmi in basni. Istega leta, maja 1896, je LZ prinesel njegovo prvo pesem Na
blejskem otoku. Prehod od študentskega lj. okolja v novomeško je tudi prehod v mirnejše, zrelejše ustvarjanje, saj je tedaj dosegel znaten
vzpon, plodnejše oblikovanje. K temu so privedli
pesnika tudi nekateri bridki udarci usode, kot
je bila očetova smrt; tedaj je prišel do sinteze
življenjskih spoznanj. V Novom mestu je ustanovil Zadrugo in bil njena avtoriteta in duša,
predaval je o liter, in polit. Uvedel je učenje
rušč., zaradi liter, pa se je oprijel ital., franc,
in angl. Iskal je pravo smer in to je očitno v
pismih prijateljem iz novomeške dobe. Pazljivo
je opazoval razvoj svojih tovarišev in jim tudi
sam pošiljal pesmi v presojo. Veroval je v Cankarja in Zupančiča, njegovi možati in resni naravi pa ni ugajala nova dekadenca, prav tako
ne naturalizem. Iskal je nove sinteze v umetnosti, nov realizem in čutil, da se mora nasloniti na narod. V predavanju v Zadrugi O lirični
poeziji je poudaril, da so največ uspeha dosegli
tisti, ki so peli naravno, preprosto, narodno. Leto pozneje je pisal Cankarju: »Zakaj bi sploh ne
jemal iz življenja svojega naroda, ne vem. Izraz,
obliko pa od drugod niti ne morem jemati, nego
od njega« (20. jun. 1897). Pol leta pozneje mu je
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pisal: »Ravno zato, ker rad spoznavam tuje misli in tuja čustva, so mi tudi nar. pesmi prirasle
k srcu« (1. jan. 1898). V obliki mu je ugajala
mirnost in harmonija klasikov (20. jun. 1897),
vendar se zaveda, da je /.a pravega pesnika prvi
pogoj notranja razgibanost. Ker je veliko bral,
si je močno razširil obzorje. Pri branju si je
izpisoval določene misli, npr. o resnici, ki se vsakomur kaže po svoje, ali misli: »Bodimo delavni,
ker delo je življenje... Ne delajmo le zase, ker
srečni smo le z drugimi, a delajmo vztrajno, ker
kratko je življenje, a vendar dosti dolgo, da v
njem dosti dobrega storimo.« AIÏ iz beležnice:
»Srečen je človek, ki misli, kajti le njemu se
odkrivajo večni zakoni in večne ideje.« Življenjsko spoznanje večkrat poveže z ljubeznijo v smisel svojega življenja, kot dokazuje ena izmed
njegovih maksim: »Popolnitev bodi moj edini
vzor, / luč, resnica moje delovanje! / Ljubica,
ti bodi mi izvor / sreče - smrt po delu sladke
sanje!« K-eva idejnost in notranje iskanje se je
zateklo v panteistični idealizem, potem v globoko vernost, kot dokazuje ciklus Moj Bog, ki
odraža njegovo dušeslovno razmišljanje. O tem
priča pismo, ki ga je pisal prijatelju Franu
Stamcarju s počitnic v Trnovem pri Ilirski Bistrici 27. jul. 1898: »Zlata srednja pot je - žal takó malokomu, da ne rečem nikomur znana.
In vendar je baš v sedanjem času velicega pomena, da ni človek pojednostranski. To pa ne
bó, če se drži načela, da se mora vedno, brez
nehanja papolnjevati telo in duh naš in naših
bližnjih zato, da se bolj in bolj približamo V5i
onemu visokemu vzoru, ki se zove BOR, ki je
sam večna harmonija, izvor vseh prikaznij na
svetu, 'izvor umetnostij, znanostij, vsega, vsega...«
Zato je postavil Mactcrlinckove verze na čelo
sonetnega cikla Moj Bog: »Vsak človek mora
najti zase posebno možnost višjega življenja v
skromni in neizbežni stvarnosti vsakdanjosti.«
Prebiral je liloz. razmišljanja Emersona, Micheleta, proti koncu omenjenega Maeterl'incka (Zaklad ubogih) in Nietzscheja. O. Zupančič je o
njem dejal, da je bil »najbolj univerzalen človek
med nami« (Obiski 174). Med njegovimi pesmimi
je omeniti predvsem naslednje: radožive v k'itični obliki: Ah, zapojte, Besedo si izrekla zlo,
Take so; Na poljani je iz enotnega kova; Na
Krki, Jagnjed, Večer so impresionistične slike
iz narave iz novomeške okolice; serenada Na trgu,
v svojski kitični obliki, je kaj kmalu izvabila
glasbenika; med soneti so znameniti Na očeto-
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vem grobu, Jesen, Morituri, V kripti in cikli sonetov: Slovo, Spomini, Tihe noči, Črne noči,
Adrija, Moj Bog, Izprehod; posebno obliko ima
cikel Na molu San Carlo. V oblikovnem pogledu
je največ njegovih pesmi v stalnih pesniških
oblikah, predvsem v sonetu, ki ga je K. reformiral v rimi in ritmu, in v gazeli. Nekaj ima
epskih pesmi, nekaj prevodov, poskusil se je tudi
v prozi. Svoje delo je zelo ostro sodil, kakor je
razvidno iz pisma J. Murnu: »Zame bi bilo bolje,
da nisem stopil v javnost. Spisal bi morebiti
manj, a kaj boljšega. In jaz - nočem več pisati
za denar: to se mi tako zdi, kakor da bi prodajal svojo dušo čifutom za rumeno zlato« (Trst,
9. febr. 1899). V LZ se je podpisoval s psevd.:
Mihael Mihajlov, Zor, Zvonoslav. - K-eve pesmi
je uredil A. Aškerc pod naslovom Poezije. Založil Lavoslav Schwentner v Lj. 1900 (str. XIII +
150). Napisal jim je uvod, Cankar pa mu je
očital, da je pesmi popravljal. Ker ni rokopisov
in se tudi rokopis za I. izd. rii ohranil, ni mogoče ugotoviti, kaj je morda že K. sam popravil.
Aškerc je izjavil, da je popravljal predvsem
pravopis, pesmi pa da je uredil »po obliki in
hronološko«. Leta 1907 je Aškerc oskrbel drugo
izdajo. Cankar ga je prvi pravilno razumel in
ocenil K. vrednost. Postavil ga je na višino svetovnih lirikov, poleg Goetheja in Prešerna. Brez
dvoma so K-eve Poezije pomenile umetniško najbolj dovršeno, notranje najbolj enotno in najbolj zrelo knjigo slov. moderne. Vse K-eve pesmi in prozo je izdal 1940 Fr. Koblar v Zbranem
delu (Lj., Nova založba) s temeljito uvodno študijo. Isti je uredil in z opombami opremil Zbrano delo I - II, ki je izšlo 1949 pri DZS v zbirki
Zbrana dela slov. pesnikov in pisateljev (druga,
nespremenjena izdaja 1976). V I. knj. so vse pesmi (119 naslovov) in pesmi in proza za otroke
(23 naslovov); v II. knj. so črtice, pisma in dostavki: pesmi iz Dijaške sloge, iz lj. Zadruge, iz
novomeške dobe, prevodi, proza iz lj. in novomeške Zadruge, iz zapisnikov in nalog in burka
v dveh dejanjih Naši dijaki. - O. K. je pisateljica
Mirni Malenšek napisala biografski roman Pojoči
labodi (DZS, Lj. 1970, 411 str.). - Izčrpen znanstveni življenjepis o K. pa je napisal Juraj Martinovic (zbirka Znameniti Slovenci, Partizanska
knjiga, Lj. 1978, 204 str. in vrsta fotografij).
Prim.: SBL I, 452-54 in tam navedena liter, do
1928; važnejše novejše razprave: J. Ribarič, K-evo
življenje, M 1936; Al. Merhar, Okoli K. in Murna,
Slov. jezik 1939; Fr. Koblar, Lj. dijaška Zadruga,
SR II, 1949; Isti, Člani lj. dijaške Zadruge, SR
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yi, 1950; J. Kos, O družbenem izvoru slov. moderne, Beseda 1955: F. Koblar, D. K., Pesmi,
H- 1965 (spremna beseda); Niko Grafenauer,
"°ezija D. K. in sodobnost, v knjigi D. K., Poezije, Mrb. 1971; B. Paternu, Slov. poezija, Sdb
W2; Fil. Kalan, Zadrega o K., Sdb 1976; Juraj
Martinović, Poezija D. K., SM, 1976 (izpopolnjena
°°ktorSka disertacija); Isti, D. K., že omenjeni
Zl
.vljenjepis, 1978, 199-200 bibliografija; Joža Mahjjjc, ZSS V, 1964, 34-46; Fr. Zadravec, ZSS V,
Mrt>. 1970, 175-85 idr.; v vseh liter, zgod.; pesnikoy° podobo je narisal B. Jakac za K-evo ZbD
1940.
Glavič
•vIAUTA Lojze, dr. ekonomskih in komercialnih
Ved
, r. 27. jun. 1908 v Postojni, živi v Lj. Oče
°Jzij, lastnik restavracije s prenočišči, mati
barija Fatur. Osn. š. je dovršil 1919 v Postojni,
re
alko z maturo v Lj. 1926. Na U v Trstu je dok0r
'ral iz ekonomskih in komercialnih ved 1932.
•«ed študijem je bil član ali odb. raznih slov.
rustev, npr.: mladinskega društva Prosveta,
k'ov. akademskega društva Balkan, Slov. dija*ega društva N. Tommaseo, Športnega udružc•la idr., dokler jih ni faš. oblast razpustila. Ves
as
študija in pozneje v Postojni je bil pod poli•Jskim nadzorstvom, imel več preiskav in bil
•
••, tudi med prvim tržaškim procesom sept.
•'O- Zaradi nevzdržnih razmer se je 1935 za
stalno preselil v Ljubljano. V službi je bil eno
eto
Pri zavarovalnici, nato devet let pri Kreditern zavodu za trgov, in industr., kjer je naprezal do pooblaščenca - člana ravnateljstva. Obenem si je pridobil naslov in pravico opravljanja
obodnega poklica »gospodarskega svetovalca«.
Bil -le član. „„„„.
strok. Društva
^. .
.u wtlUlUIUiaïAJV
ekonomistov in
111 odb.
VHJU.
'nisko-športnega saveza Jsle. Med vojno je bil
clan m aktivist OF. Takoj po vojni (maja 1945)
Postal organiz. tajn. Denarnega zavoda Slovene v Trstu. Po odhodu jsle. vojske iz Trsta je
dostojni organiziral in bil dir. podružnice istezavoda za vso takratno cono B - slov. del,
°časno je nadzoroval vse denarne zavode te
n
e in vodil njihovo reorganizacijo ter bil kolsar
pri podruž. Tržaške hranilnice v Postojni.
0
Je stekla organ, denarnih zavodov, je bil imcv
an za člana komisije za vojno škodo pri Pov.
^OO za SlovPrim, pozneje je moral tukaj ornizirati razna državna podjetja. Takoj po vojni
Je Okrož. sodišče v L j. imenovalo za izvedenv
gosp. strokah, okrož. sodišče v Postojni pa
za
sodnega prevajalca in tolmača za it. jezik in
uradnega računskega preglednika za delniške
d
ružb,e- Ob priključitvi SlovPrim FLRJ je delal
t Jt

pri Notranjskem gozdnem gospodarstvu v Postojni, nakar ga je 1. maja 1947 Uprava gozdnih
gospodarstev SRS premestila v Lj. za šefa organizacijskega odseka. Nato je bil pri Min. za kmetijstvo in gozdarstvo, pozneje pri Min. za gozdarstvo in lesno industrijo načelnik ali vodja raznih
oddelkov z nalogo, da organizira računovodske,
finančne, komercialne, planske in druge službe
pri podrejenih podjetjih. Zato je pripravil številne referate, navodila, analize in revizije po podjetjih. 1947 je bil poslan v Bgd kot zastopnik
Sje. za izdelavo kontnega plana za gozdarstvo in
lesno industrijo; ta plan je bil uzakonjen. Ob
reorganizaciji gozdarstva 1950 je izdelal kontni
plan za gojitev gozdov in ga je odobrilo Min. za
finance, izdelal pa je tudi več investicijskih načrtov za gradnjo novih objektov. Pri številnih
reorganizacijah gospodar, organizacij je bil član
ustreznih komisij, bil resorni vodja za likvidacijo
glavnih direkcij in številnih podjetij, kjer je bilo
treba reševati vprašanje ekonom., financ., računovodskega in pravnega značaja. 1. febr. 1951 je
postal dir. novega podjetja Silvaprodukt v Lj.
in ga vodil do 1. febr. 1963, ko je bil izvoljen za
izrednega prol. na Ekon. lak. lj. U. Ves čas obstoja Strok, združenja gozdnogosp. organizacij
SRS (1956-59) je bil podpreds., nato član upravnega odb. Zbornice za kmet. in gozdarstvo, zadnji dve leti njenega obstoja preds. nadzornega
odb. V obeh društvih je bil preds. komisije za
ekonomsko-finančna vprašanja gozdarstva. Istočasno je bil član zborničnega odb. za gozdna gospodarstva in član odb. za kreditna vprašanja
kmet. in gozd. Po ustanovitvi enotne Gospodarske zbornice je bil izvoljen za podpreds. odb. za
ekonomsko-finančna vprašanja. Bil je tud'i član
nadzor, odb. Komunalne banke v Lj. V letih
1954-65 je bil stalno občasni sodnik Višjega gosp.
sodišča SRS. Min. za gozdarstvo je priredilo več
tečajev za računovodje, planerje, komercialiste
itd., več tečajev je K. organiziral in vodil, na
vseh pa predaval razne predmete. Predaval je
tudi v sindikatih o ekon. vprašanjih. Bil je član
in izpraševalec komisije za strok, izpite i/, ekon.
stroke za kmet. in gozdarstvo. Na srednji gozd.
š. je nekaj let predaval o računovodstvu. Univerzitetno pot je začel na Biotehniški fak., kjer
je honorarno predaval o ikmet. računovodstvu
(1954-59), kot docent pa predmeta računovodstvo
in ekonomiko gosp. organizacij (1959-62). Leta
1962 je postal 'izredni prof. (1. apr. 1975 redni)
na Ekon. fak., še naprej pa predava na Bioteh.
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fak. predmeta: Poslovanje gosp. organizacij in
Ekonomiko OZD, predaval pa je tudi Trgovinsko
poslovanje in Finančno poslovanje. Na Ekon. fak.
je predaval do 1972 tri predmete: Ekonomika
podjetja II. v 3. letniku, za kar je sestavil program in vključil tudi investicije, ki jih do takrat
niso obravnavali. Takoj je prevzel tudi Planiranje v podjetju, ki so ga na novo uvedli, in je
moral sestaviti program in ga graditi. 1965 je
sprejel še Ekonomiko podjetja I. za 1. letnik.
Zanjo je napisal 1969 skripta in jih 1971 razširil
(317 str.), ki so prva samostojno napisana skripta za predmet na tej fak. Kot redni prof. predava Ekonomiko gosp. organizacije (OZD). Bil
je vodja podiplomskega študija (III. stopnja) iz
ekonomike in organizacije podjetij in obenem
predaval o delitvi dohodka v podjetju. Na Bioteh. fak. pa je na podiplomskem študiju predaval o ekonomiki kmet'ijskih gosp. organizacij in
o ekonomiki lesno-industr. podjetij. Poleg predavanj na obeh fak. je imel letno od 600 do 700
izpitov, okr. 90 krat je bil mentor za diplomska dela, 7 krat za magistrska, nekajkrat za doktorske disertacije. Republiški svet za prosv. in
kult. ga je imenoval v matični odbor novo ustanovljenje Višje šole za organizacijo dela v Kranju za sprejem statuta in izvolitev učiteljev. Ker
ni bilo ustrezno usposobljenih učiteljev, je začasno predaval ekonomiko podjetja (1970-72). Na
Višji šoli za politične vede je na seminarju Komunisti, gosp. in družbena reforma (12. marca
1968) vodil razpravo o pogojih realne integracije
v gospodarstvu. Bil je član odb. ali preds. vseh
mogočih upravnih organov na U in zunaj nje,
član Društva ekonomistov Lj. in drugih organizacij. Več let je bil član Istituto per gli studi
economici ed organizzativi (ISEO) v Milanu, udeležil se je dveh mednarodnih simpozijev v Trstu
kot diskutant o udeležbi tujega kapitala v it. in
jslem. gospodarstvu (1970) in o optimizaciji gosp.
in opremljenosti teritorija (1972). - K. je napisal
več samostojnih del: Delitev celotnega dohodka
gozdno gosp. organizacij (1957); Organizacija ekonomskih enot v gozdarstvu (1962); Smolarjenje
v Sloveniji (1963); Ekonomika podjetja I (1968,
255 str., skripta); Uvod v ekonomiko in organizacijo podjetja (1971, 317 str., predelana in razširjena skripta); Uvod v ekonomiko gosp. organizacije (1975, 374 str.). Več raziskav, elaboratov
in ekspertiz mu je založila Ekon. fak.: Delitev
dohodka med organizacijskimi enotami v podjetju (1967); Poslovno združevanje in povezovanje
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v gosp. (1967); Nekaj variant za izračun zneska
sredstev za osebne dohodke, ki naj odpade na
zaposlene v centrali, pri obračunu teh sredstev
po enotah podjetja (1967); Politika delitev osebnih dohodkov (1968); Finančni vidiki sanacije podjetij (1969); Ugotovitve višine cen storitev Zavoda študentski domovi Ljubljana na temelju danih predpostavk (1969, skupaj z D. Pučkom);
Ugotovitev vzrokov in predlog za kritje nastale
izgube v Zavodu študentski domovi Ljubljana, v
prvih treh tromesečjih leta 1969 (1969); Možnosti
integracije v kemijski industriji (1970, dva dela,
skupaj z V. Rupnikom in N. Pertot); Konglomerat kot način rasti podjetja v gosp. SFRJ (1975,
skupaj z D. Kotnikom, D. Pučkom, F. Dedekom
in I. Rojškom). Vrsto znanstvenih in strokovnih sestavkov je priobčil v Gozdarskem vestniku, Ekonomski reviji, Našem gospodarstvu in v
zbornikih. Pisal je tudi v srbohrv. Celotna bibliografija njegovih spisov je natisnjena v ULBB 2,
171-72 in ULBB 3, 220-21. Za svoje delo je dobil
več priznanj in nagrad, ob 30-letnici Biotehnične fak. lj. U plaketo za prispevek k razvoju fak.
in njenih enot (okt. 1977). Na tej fak. še vedno
honorarno sodeluje, prav tako poučuje na Višji
pomorski šoli Piran v Portorožu.
Prim.: Osebni podatki; ULBB 2, 171-72; 3, 22021; MSE; Kojeko 2, 458; Objave U v Lj. 1958, št.
13, 42-43.
JemKIFERLE Ivan, učitelj, citraš in glasbenik, r. 15.
maja 1856 v Borovnici, u. 25. jun. 1943 v Lj. Oče
Anton je bil bajtar in delavec na železnici, mati
Marija Novak. Po osn. š. v Borovnici se je izučil
klobučarstva ter delal kot pomočnik v Lj. in Borovnici, nato je odšel za eno leto v Lj. na pripravnico, od tod na učiteljišče v Koper, kjer je maturimi 1890. Učil je na Ciril-Metodovi š. pri Sv.
Jakobu v Trstu (1890-94), v Škrbini, Dutovljah,
Podbrezju, Naklem in Preski, ko je stopil 1924 v
pokoj kot š. upravitelj. Razen v Trstu je bil v
vseh krajih tudi organist in cerkveni pevovodja
1er je uglasbil nokaj nabožnih pesmi, ki niso izšle. Ko je 1914 avstr. vojska zasedla Beograd in
so zmago proslavili v Preski z zvonjenjem, )e
kot zaveden Jugoslovan to komentiral v razredu,
zato so ga zaprli na lj. grad, potem pa prepeljali
v Gradec pred vojno sodišče. Po 6 mesecih zapora je prišel domov na pol slep in poln revmatizma, tudi ni dobil službe do konca vojne. Kje napisal več mladinskih pesmi, ki so izšle v
Zvončku: Dudeldajčki, Kadar vzhaja beli dan,
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Rtiaraja, Slovo, Zimski večer, Zadnji hleb idr.
važnejši pa je kot citraš. Na citre ga je poučeval
P° Omlaufovi šoli njegov starejši brat, ki se je
•granja naučil na Dunaju in bil usmiljeni brat.
Nekaj pesmi, ki jih je slišal doma, je 1880-84 zaP'sal in priredil za citre, npr.: Dolenjska, So
Ptičice zbrane, V dolini prijetni, Mali lepa, Selsko veselje in nekaj nabožnih. 1912 je začel izdajati Slovenske narodne pesmi za citre in pelje
m
tega leta so izšli prvi trije zvezki, 1913 je izšel
IV. zv., 1916 V. in VI., 1917 VII. in VIII.,
l91
8 IX., 1920 X., 1923 XI., pozneje še XII.; dožive11
so 6 ponatisov in preko 100.000 izv., vseh pesmi
Pa je nad 300. Leta 1920 je izdal Slovenske
n
abolne pesmi za citre in petje, 1927 Šaljive peSm
i za citre in petje in drugo, pomnoženo izdajo
tajskih odmevov, ki jih je zložil v zaporu na
J
- gradu. »K. je spretno izpolnil vrzel na polju
slov. citraštva in dal slov. nar. pesmim častno
mesto v slov. citraški glasbeni literaturi« (Premrl).
Prim.; NadškALj.; St. Premrl, SBL I, 456; Vil"af. 75; Savli, PDk 28. okt. 1977, 4 s si.; Sv. Ja°b, 106-07.
Jem.

K

»MOVEC Franc, družbenopolitični delavec, r.
19. nov. 1909 v Lj., živi prav tam. V Lj. je konal u
^it. in deloval kot učitelj na Kočevskem,
Pod Gorjanci in v Trbovljah. 1941 se je vključil
NOB in do odhoda v partizane (sept. 1943)
deloval kot ilegalec v Lj. Od sept. 1943 je bil na
ničnem delu na Dolenjskem, nato je odšel na
Pr'
'morsko, kjer je bil od mar. 1944 do osvoboVe
ditve
org. sekretar ObKom KPS in član POOF
SlovPrim. Po osvoboditvi je v Lj. opravljal
sto visokih upravnih (član izvršnega sveta LRS
53-54> sekretar Sveta za prosv. in kult. LRS
52
"53), polit, funkcij (sekretar OK KPS in IOOF
Za L
J. 1945-46, sekretar ObKom za Lj. 1946, org.
sekretar Preds. GO SZDL Sje. 1954-58, sekretar
J1 ° SZDL Sje. 1959-61, podprods. GO SZDL Sje.
%1
-67). Bil je prvi direktor IZDG v Lj. Nosilec
^ sPomenice 1941 in drugih visokih odlikovanj.
Cl. n
sveta federacije, partizansko ime Žiga.
Prim.: Delo 19. nov. 1969, št. 317; EJ 5, 249; M.
«ikuž, Pregled zgod. NOB v S ji. I; V, Lj. 1960-73;
l0v
- Prim, in Istra, Bgd 1953, 341-504.
Plah.
KISOVEC Alojzij Vekoslav, odvetnik in gospoar
stvenik, r. 7. maja 1885 v Mokronogu (predaje Sv. Križ, zdaj Beli grič), u. 8. mar. 1977
Irstu. Oče Janez, posestnik, trgovec in kolar,

KISOVEC
mati Nežika Metelko, nečakinja prof. F. Metelka.
Po letu 1890 je K. večinoma prebival na materini
pristavi pri Sv. Ani na Brezovici, ki spada v občino Trebelino, kjer je obiskoval osn. š. 1892-96,
naslednje š. leto 1896-67 pa v Novem mestu. Tam
je nato v letih 1897-1094 obiskoval sodem razr.
gimn., osmi razred pa je dovršil na utrakvistični
gimn. v Lj., kjer je 1905 tudi maturiral ter predsedoval prvemu vseslov. shodu abiturientov. Na
U se je K. kot štipendist Metelkove št'ipendije
odpravil v Prago in 1910 doktoriral. V Pragi se
je navzel Masarvkovega realizma in Kramarovega panslavizma. Pod okriljem češke revije Volna
Myslenka je urejal slov. mesečnik »Svobodna
misel« (izh. 1904-10 v Pragi). Da bi se izpopolnil
v socialnih vedah, ki so ga posebno zanimale, je
v let'ih praškega študija obiskal Florenco in Rim
ter obenem tudi dalj časa študiral na pariški visoki šoli L'École des hautes Etudes Sociales in
na Collège libre des Sciences Sociales. Zadevni
zaključni disertaciji L'lllyrie depuis la domination Française jusqu'à nos Jours in La Question
illyrienne sta bili v izvlečku objavljeni v Revue
Slave 1908. Po končanih študijih je K. prišel v
Trst, kjer je sodeloval kot odv. pripravnik v pisarnah dr. Josipa Abrama (1910-13) in dr. Otokarja Ribara ter dr. Mateja Pretnerja (1914-15).
Živahno je deloval na socialnem področju (odb.
in preds. Narodne delavske organizacije, preds.
Stavbne zadruge za mala stanovanja, odb. Delavskega podpornega društva) in na kult. (odb.
in preds. Dramatskoga društva, odb. CMD). Po
izbruhu prve svet. vojne se je kot politično sumljiv umaiknil najprej na Češko, kjer je sodeloval
pri češki »mafiji«. Da se izogne vojaščini in političnim neugodnostim, je nato prevzel mesto
upravitelja Parobrodarskoga društva na Reki in
kot tak upravljal tamkajšnjo podružnico za pretovarjanje Vojnega žitnega zavoda. Zadružno delaven je v sodelovanju z Zadružnim savezom iz
Splita ustanovil na Reki Zadružno banko in jo
kot posle vodeči podpredsednik tudi vodil. Po
vojni je K. sodeloval kot gosp. izvedenec v slov.
delegaciji SHS na mirovni konferenci v Parizu.
Po vrnitvi iz Pari/a je preselil Zadružno banko
z Reke v Zgb, a je kmalu nato prevzel mesto
ravn. podružnice Slavenske banke v Lj. V Lj. je
ostal do 1926, ko se je preselil v Bgd, kjer je
postal pravni svetnik Jugobankc; ta je bila jsla.
afiliacija češke Zivnostenske banke. Zaradi izselitve iz Trsta je b'il K. 8. aprila 1921 i/brisan iz
tržaške odv. zbornice, v katero je bil 10. sept.

KJACIC

1918 po opravljeni pripravniški dobi vpisan kot
samostojen odvetnik. Svoje odv. delovanje je
nato nadaljeval v Bgdu, kjer je odprl odv. in patentno pisarno, ki se je pečala izključno s trg.
in industr. zadevami mednarodnega značaja. Iz
beograjske odv. zbornice je bil na lastno prošnjo
izbrisan 1944, a njegovo izredno razvito patentno
pisarno vodi še danes njegov sin dr. Mirko Kisovec. V Bgdu je K. osnoval vrsto delniških
družb, med drugimi s češkimi družabniki prvo
veleblagovnico na Balkanu (prej »Tata«, zdaj
»Nama«), v nadaljevanju svojega zadružnega delovanja pa je ustanovil Zadružno hranilnico in
posojilnico (Zadruga za štednju i zajmove) ter
urejal mesečnik »Zadruga« (v cirilici). Ko so
Nemci zasedli Bgd in je K. kot odv. pomagal številnim (preganjanim, so ga Nemci kmalu zaprli
v zloglasno Glavnjačo in obsodili na 10 let težke
ječe 'in na zaplembo njegovega posestva v Sloveniji. Težko bolnega so pogojno izpustili šele pred
umikom iz Bgda. V novih razmerah pa je K. zopet romal v ječo in bil z namišljeno obtožbo »sodelovanja z Nemci« obsojen na tri leta prisilnega leta (v Borskem rudniku) ter na zaplembo
vsega premoženja. Slednje je bilo očitno edini
pravi razlog za ta postopek in obsodbo. Po prestani kazni je K. 1947 prešel v Italijo in po krajšem bivanju v Trstu in po dveh letih v begunskih taboriščih v Italiji se je 1950 izselil v Argentino. Tam se je kot svetovalec vključil v veliko organizacijo veleblagovnic TIA, katero so
osnovali njegovi bivši češki družabniki iz Bgda.
V Buenos Airesu je živahno deloval na kult., soc.
in gosp. področju tamkajšnjih slov. rojakov. Ko
se je upokojil, je sklenil, da preživi jesen svojega življenja v Trstu, kjer je 1910 tudi začel
svoje uspešno in razgibano poklicno ter javno
delovanje. V Evropo se je vrnil 1969 in odtlej je
s soprogo Anito roj. Potočnik ostal v Trstu, kjer
je tudi umrl. Pokopan je na Žalah v Lj. - K. je
do konca življenja ostal zvest idejam, ki so ga
prevzele, ko je bil študent v Pragi. V Trstu je v
sedemdesetih letih v tedniku Gosp objavil vrslo
krajših sestavkov svojih spominov. Smrt mu je
preprečila, da bi vse to povezal v celoto. V rokopisu je ostala tudi njegova velika epska pesnitev v treh delih Slava pradedom, v kateri pesniško opisuje naseljevanje Slovencev v naš'ih krajih. Več je tudi še neobjavljenih sestavkov avtobiografske in memoarske vsebine.
Prim.: Dr. Vekoslav Kisovec - sedemdesetletnik, SvSl 19. maja 1955 s si.; Dr. Vekoslav Kisovec obhaja 90. rojstni dan, Gosp 9. maja 1975 s
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si.; Dr. V. K., Utripi, dec. 77-jun. 78; Dr. V. K.,
PDk 12. mar. 1977; Umrl je zgleden gospodarstvenik in javni delavec, Gosp 18. mar. 1977 s si.;
t Dr. A. K., M(Trst) 1977, 39.
B.S.
KJACIČ (Chiacig) Božo, gor. stolni kanonik, r.
23. dec. 1902 v Dolenji Mersi, župnija Sv. Lenart
v Slov. Benečiji, u. 29. dec. 1959 v bolnišnici v
Čedadu in pokopan pri Sv. Lenartu. Oče Anton,
kmet, mati Roža Jussig. Osn. š. v Čedadu, gimn.
v semeniščih v Vidmu (L-IV. razr.), v Firencah
in Milanu (V.-VI. razr.) in spet v Vidmu (VII. in
VIII. razr., 1913-21); bogoslovje: 3 letnike v Vidmu (1921-24) in četrtega v Gor. (1924-25). Posvečen
29. jun. 1925. Na papeški pravni fak. pri Sv.
Apolinariju v Rimu dosegel doktorat iz cerkv.
prava. Službovanja: kpl. v Podmelcu (1925-27),
zatem nekaj mesecev v Bovcu (1927) in nato sprva kurat in kasneje žpk na Srpenici (1927-37)Dec. 1937 je nadškof Margotti dvignil župnijo v
Solkanu v nadžupnijo in imenoval K. za prvega nadžupnika (1937-46). Po smrti kan. Ign. VaIentinčiča je K. postal stolni kanonik in hkrati
matičar in notar v nadškof, pisarni v Gor. (194659). V Srpenici je obnovil cerkev, med vojno težko poškodovano, in dosegel, da je bila kuracija
dvignjena v župnijo; v Solkanu, dasi često sam v
smrtni nevarnosti, je pri različnih oblasteh posredoval za odpeljance v zapore in taborišča, reševal priprte; kot nadšk. notar je tisočem beguncev in razseljencev oskrbel listine, za mnoge
posredoval pri oblasteh in jim gmotno pomagalKrepko se je zavzemal, da bi se beneškim Slovencem priznale narodne pravice in je skupno t
Mirkom Brumatom osebno izročil nadškofu Nogari močno spomenico za pravično ureditev verskih razmer v Slov. Benečiji (1947). Pri osrednjem
vodstvu škofije v Gor. je imel še druge službe-'
odvetnik pri cerkv. metropol, sodišču, sinodalni
sodnik.
Prim.: NadškAGor.; arhivalije; KatG 7. jan1960 s si.; Bollettino parrocchiale di S. Leonardo,
1960, n. 4; R. Klinec, Msgr. dr. Božo Kjačič,
KolGMD 1961, 127-28 s si.; Isti, Primorska duhovščina pod fašizmom, Gor. 1979, 103 pass.
R.KKJAČIČ Jože (podpisoval se je po benečansk"
Giuseppe Chiacigh, krščen za Josila), slikar, l'io, dec. 1895 v Vladikavkazu (zdaj Ordzonikidze)
v Transkavkazij: v SZ, umrl 25. marca 1967
v Trstu, kjer je preživel zadnja leta. Oče je bi'
trgovec iz Utane pri Sv. Lenartu v Beneški Slo-
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Ven

iji in je odšel s 15 leti s skupino Benečanov
Rusijo ter so ustanovili blizu Vladikavkaza sloe
nsko vas. Prehodil je vso južno Rusijo in PerJo ter si s kupčijo nabral toliko denarja, da je
frstu odprl trgovino s sadjem. Kmalu pa se je
r
Sovine naveličal in se vrnil v Vladikavkaz. Cez
e
*aj let je prišel po nevesto v rodno vas, 1937
Pa so se vsi Benečani vrnili v Ben. Slovenijo. Jo••
Je dovršil sred. š. v Vladikavkazu, Umetnost0
š. v Kazanu in dve leti akademije v Petroj=radu. Po okt. revoluciji 1917 se je vrnil v Vladiav
kaz in se posvetil slikanju in arhitekturi, ustav
'l je tudi umetnostno š. Hotel se je izpopolniti, zato je odšel v It. in 1920 dovršil v Benetkah na Akademiji slikarstvo in arhitekturo. Potem je preživljal velike težave, ker ga niso hoteli
v
Pisati v sindikat. Od 1928-30 je slikal steklene
ze v Muranu in postal umetnostni ravn. steklo°vinske tovarne. Tu je uveljavil svoje dekoracij0
znanje in tehnične sposobnosti. Njegove vaW drugi izdelki so šli po vsem svetu in so v
mu
zejih v New Yorku, Londonu in Berlinu. 1930
Podjetje zaradi gosp. krize propadlo; Kj. je
el slikati in razstavljati, vendar v času gosp.
lz
e ni mogel živeti od slikarstva. Lotil se je
ora iv
l nega dela pri stavbah, stanovanjih in
r
kvah. Tako je izdelal freske v c. v Dolu pri
netkah, v koru c. v Rovigu in v božjepotni c.
Lendinarï pri Benetkah. 1941 se je preselil v
r
- in slikal. Prirejal je osebne razstave v Trstu,
nanu, Turinu, Genovi, S. Remu in doživljal
^vsod velik uspeh. Izšel je iz tedanje ruske roan
tično-realistične šole, v kateri se je naučil
r
ega opazovanja in mojstrskega podajanja z
Jraz]ičnejšimi tehničnimi sredstvi, posebno riJ a človeške podobe in množičnih prizorov, s
terimi je podajal rusko in orientalsko življe• V It. se je izpopolnil v jasnosti oblike in v
mki svetlob in senc, v slikanju s širokimi
ynimi plastmi in potezami, vendar pa rahlo
l
za barvnim in oblikovnim poenostavljanjem.
Z. Jelinčiču je zanj značilno tudi jedko sono satirično razpoloženje. Kj. je ustvarjal velik;
Platna zgodovinsko-romantične vsebine, kot
Je n
Pr. Zavzetje Kazana. Množice jezdecev se v
ls
anih, čeprav temnih barvah valijo po stepi in
Pod orjaškimi zidovi. Tam so Tatari, tu kozaki,
med njimi car Ivan Grozni, ki koraka v požgani
an. Deško rajanje je široko platno z ruskimi
otrok '/ vse je živo, barve in gibi. Starec baja
Cl i
deci
Je podobno platno, malčki živo strme v starca —
tip Tolstoja —, ki pripoveduje bajke. Za
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manjša olja so bili Kj. priljubljen motiv konjeniški dvoboji. V njih je prihajala do polne veljave Kj-eva iznajdljivost komponiranja in dovršenost tehnike v igri širokih zamahov potez. Bil
pa je tudi mojster ženske lepote, posebno v mnogih slikah ropa nevest. S tem se sklada tudi poslikanje veličastne bazilike v Lendinari. Velikanske figure na svodih in stenah stopajo kot v
močnem reliefu iz temnega ozadja (chiaroscuro).
Posamezni deli, celo poteze na rokah, so do podrobnosti izdelane. Tu se je približal Tiepolu.
Za dela je prejel štiri nagrade in osebno nagrado
s pohvalo kralja Viktorja Emanuela, ki je odkupil dve sliki.
Prim.: Z. Jelinčič, J. Kjačič, prvi slov. slikar iz
Slov. Benečije, LdTd 12. maja 1950, 13 s sliko V
ruski vasi: slovo; Šijanec, 512; ELU III, Zgb
1964, 182; R. Bednarik, Razgovor z umetnikom,
Razgl 1947, 179-81; Mil. Bambič, Giuseppe Chiacigh, RAITrstA 22. apr. 1968.
Jem.
KJAČIČ (Chlaclg) Jožef Valentin, duhovnik, brat
Boža Kjačiča (gl. čl.), r. 18. dec. 1889 v Dolenji
Mersi pri Sv. Lenatru, u. 9. okt. 1966 v Čedadu.
Oče Anton, kmet, mati Roža Jussig. Po šolah v
Vidmu je bil posvečen 13. jul. 1913 v duhovnika
ter imel novo mašo v Gor. Mersi 20. jul. 1913.
Kpl. v Briščah (1913-24), med vojno (1916-19) kpl.
vojnih ujetnikov (Cento pri Ferrari). Od 1924-31
kpl. pri Sv. Lenartu, nato žpk v Trčmunu (193156), od 1956 do smrti v Kosci. Bil je oboževatelj
it. pisatelja Al. Manzonija in njegovega romana
I promessi sposi, iz katerega je recitiral odlomikc
na pamet. Prijatelj L Trinka (gl. čl.) in dober govornik. Napisal je zelo zanimivo župnijsko kroniko v it. (Libro storico), ki jo je začel 1934. Naj
navedem samo najvažnejša poglavja: Abitanti
preistorici di Tercimontc; Gli sloveni; La chiesa
di Tercimonle; I sacerdoti addetti alla cura
d'anime della Cappellania; Mons. Giovanni Trinko; Documenti storici della parrocchia. Zanimiva
je tudi kratka medvojna kronika, ki se tiče Nemcev in slov. partizanov v Benečiji. Pridigal je vedno v slov., tudi po prepovedi leta 1933. Verouk
je učil v slov. in uporabljal slov. katekizme ter
vabil v Trčmun slov. pridigarje ob raznih priložnostih (misijonih).
Prim.: Libro storico, žpk arh. Trčmun; Ang.
Cračina, Una messa d'oro a Cosizza, Gor. 1963;
Isti, Il Giubileo sacerdotale del M. R. don Pietro
Ccrnoja, Gor. 1964.
B.Z.
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KJUDER Albin, duhovnik, apostolski administrator, zgodovinar in knjižničar, r. 25. febr. 1893 v
Dutovljah na Krasu, u. 12. mar. 1967 v bolnišnici
v Sežani, pokopan v Tomaju. Oče Mihael, kmet,
mati Frančiška Furlan. Dovršil je domačo osn.
š., v Trstu pripravnico in nem. klas. gimn. z maturo 1913. Med vsem tem časom je stanoval v
Barkovljah pri stricu msgr. Antonu Kjudru, ki
ga je vzdrževal pri šolanju. Po maturi je vstopil
v gor. centralno semenišče in tu dokončal I. in
II. letnik, ko pa se je po vstopu It. v vojno približalo bojišče Gorici, je nadškof Fr. B. Sedej
preselil semenišče v cistercijanski samostan v
Stični na Dolenjskem, je K. dovršil bogoslovje
v Lj. Ob koncu III. letnika ga je posvetil v duhovnika v c. Srca Jezusovega v Lj. škof Andrej
Karlin (24. jun. 1916), novo mašo pa je pel 2. jul.
1916 v Barkovljah, ker so bile rojstne Dutovlje
zaradi bližnjega bojišča prenatrpane z vojaštvom.
Najprej je bil kaplan pri stricu v Barkovljah (1.
jul. 1917 - 1. sept. 1918), nato slov. kpl. pri Starem sv. Antonu v Trstu (2. sept. 1918 - 10. jan.
1924). Istočasno je bil veroučitelj na nem. deški
osn. š., na komaj ustanovljeni nem. navtiki in
potem še štiri leta na it. osn. š. Edmondo de
Amicis. Opravljal je tudi službo notarja na škof.
ordinariatu. Končno je bil kpl. v glavni tržaški
bolnišnici Regina Elena (11. jan. - 24. jun. 1924).
Dne 7. maja 1924 ga je trž. škof dr. Al. Fogar
(PSBL I, 373-77) imenoval za župnika in dekana
v Tomaju, kjer je ostal do smrti, 43 let. Jeseni
1955 ga je Sv. stolica na predlog solkanskega
apostolskega administratorja dr. Mih. Toroša
imenovala za apostol, delegata msgr. Torošu za
jsli. del tržaško-koprske škofije, ki je bila tedaj pod upravo lj. škofa. Istočasno je bil imenovan za prelata, dobil pa je tudi vse škofovske
pravice. 13. nov. 1955 je bil slovesno ustoličen v
koprski stolnici in tako javno prevzel skrb poleg župnije in obširne tomajske dekanije še nad
46 župnijami trž.-koprske škofije v Jsl'i. Šest
let je redno in načrtno hodil po župnijah, viziliral, birmoval, pregledoval, svetoval, dajal pogum, spodbujal in urejal. 2. jan. 1959 je postal
preds. c. zakonskega sodišča za trž.-koprsko ap.
administraturo in ostal do 28. jun. 1961. 12. jul.
1961 ga je papež Janez XXIII. imenoval za apostolskega administratorja slov. dela trž.-koprske
škofije 'in slov. dela reške škofije. Leto pozneje
je bil imenovan še za narodnega voditelja Apostolske zveze. Njegovo škofovsko geslo je bilo:
Pax - vita et salus perpetua. Ko je K. že upal,
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da bo imenovan za naslovnega škofa, je Sv. stolica 6. jul. 1964 združila solkansko in trž. administraturo in imenovala msgr. Janeza Jenka
(PSBL I, 584-86) za apostolskega administratorja
za Slov. Primorje, 17. okt. 1977 pa za rezidencialnoga škofa koprske škofije s sedežem v KopruK. je dobil za opravljeno delo imenovanje za
apostolskega protonotarja ad interim. - K. je bil
globoko veren (vsaj eno uro na dan je preklečal
v cerkvi), dober govornik, zaveden Slovenec, glasbeno nadarjen, zgod. raziskovalec, knjižničar in
dober organizator. Slov. beseda in pesem nista
nikoli zamrla v tomajski c. Ker je bil dober organist in pevec, je dobil Tomaj kmalu številen
mešani c. pev. zbor (do 80 pevcev), ki se je povzpel na zavidljivo umetniško raven in nastopa'
na raznih c. in prosvetnih slovesnostih. Organiziral je tudi pouk za organiste in organistinjeVeliko časa je posvečal duhovnemu vodstvu velikega tomajskega samostana šolskih sester ter
pouku deklet v gospodinjski šoli. To duhovno
delo je pripeljalo do velike razgibanosti in prenovitve. V nevarnih časih je nudil zatočišče slovdijakom in akademikom, ko so pod njegovim
okriljem in pri njem razmnoževali ilegalna dijaška glasila, izmed katerih so vsaj nekatera ••'
šla v liter, zgodovino (npr. Brinjevke, 1938). Ob
strani je bil Srečku Kosovelu, ko je umiral v
Tomaju. Po Virgiliju Ščeku je prva povabil Toneta Kralja, da je poslikal tomajsko c. Veliko
ljubezen, skrb in znanje je posvečal tomajski
knjižnici, ki jo je prejel v upravljanje, jo Ver
množil z lastno knjižnico, z zapuščinami sobratov, z nakupi in nabirkamii pri prijateljih. Da
bi knjige rešil pred faš. zaplembo, »je v tomajskem župriišču sestavil pravzaprav tri knjižnice:
ljudsko, knjige iz te so v dobi najhujšega terorja skrivaj krožile po kraških in tudi drugih vaseh, župnijsko, vsebujočo veliko del za poklicne
potrebe (sem sodi vestno pisana župnijska kronika), ter tretjo — najvažnejšo — nekakšno študijsko knjižnico v malem, k'i vsebuje mimo nekaterih rokopisov in arhivalij dr. Požarja, nanašajočih se na svoj čas slovito "riemanjsko zadevo", zelo bogato zbirko primorskih tiskov, med
njimi tudi časnikov in druge periodike, ki so
večinoma velike redkosti« (Mar. Brecelj). Iz te
knjižnice so črpali dr. R. Klince, Miša SalamUinova, Mar. Brecelj idr., ko so sestavljali bibliografije prim, časopisov, l'iter, in zgod. Knjižnica
je štela 1960 nad 12.000 knjig, sedaj je v Malem
semenišču v Vipavi. K. je knjižnico strokovno

51
fedii, ker je bil usposobljen za to, kakor je
azal v članku O urejanju knjiinic (ZbsvP
")• Pri delu ga ni ustrašilo niti to, da se je
ra
' 25. maja 1929 zagovarjati na sodišču v Sev
••••
zaradi razdeljevanja 'knjig GMD. Po zaslugi
°**v- dr. St. Brajše (PSBL I, 116-17) je bil oproen
- Napisal in založil je knjižico Krščanski
"a"k za sveto birmo (Gor. 1930, 20 str). Istega
eta
Je priobčil v Verbum Dei (priloga ZbsvP)
Pn
<%0 Dobro drevo - dober sad. Ves čas v Toa
Ju je zbiral gradivo za zgodovino Prim. Kra• tudi sam je o tem napisal veliko, a le
'ekaJ malega je izšlo v tisku. Tako je priobčil
- 0ročHo iz romanja (E 12. okt. 1922); Pepo s Kolud,r°vce, niz zabavnih spisov v kraškem narečju
(MaliL 1923-28); Razprava o cerkvenih arhivih
(Zb svP 1926); Spomini na Gregorčiča (KolGMD
); Nekaj veselih iz sončne Tomajščine (Kol'954, 1956); Zgodovinski mozaik Primorske
Posebnim poudarkom gornjega Krasa (1972,
>• Sematizem je 1964 sam sestavil in cikl.
Na
'več spisov je ostalo neobjavljenih v župnišču:
^Prtijska Kronika od 1924 do 1945); Kratek živlepiš kan. Urbana Gollmayerja; Življenjepis
duhovnikov, ki so imeli kak stik s tomajsko
^Pnijo (napisal 194748); Kratek življenjepis dr.
oba
Ukmarja (1953); Anekdote, zabavne in
0°
8'nalne domislice iz Tomajščine; Zgodovina
0n,a
ia in okolice od 1600 do 1960 (5 debelih
k
"J'g Po 500 str., vezane, nastale 1953-60). Ohrase
je okr. 3.000 pridig, premišljevanj, duh.
v °
• okrožnice, ki jih je izdal kot apost. admiator; kupi izvlečkov iz časopisov, arhivov,
° strani gradiva in slik o prvi in drugi
• vojni, faš., nacizmu, slike duhovnikov, pri.. lz župnijskega življenja, humor, originalno• Pregovori, statistike, priložnostne pesmice
. ' ° bodo vse te stvari preštudirane in ocec
. bo K-ov pomen prišel do prave veljave.
grad'"1'-' £pk. arh. v Tomaju; osebni spomini in
PriliV° 'u moJe knjižnice; Družina ob raznih
,.Jmn
"ikah in ob smrti (1955-67); Picc. 13. nov. 1955;
je
le mons. Kjuder, PDk 14. mar. 1967 s si.;
J mri
- le mons. A. K., NL 16. mar. 1967; R. K.
(Klj

Kateri1' Aposto'ski protonotar msgr. A. K. - umrl,
••••• *•• mar. 1967 s si. s papežem Janezom
rns„ • S. P., Trst, Šopek spominčic na grob pok.
62- V. AK-. KatG 23. mar. 1967; Klinec GMD
KÓlrl" (Mar- Brecelj), Knjižničarsko delo A. K.,
14 41 s s
ave m 2; 1968
°>- SL KatG; PTT- Li- 30T '
S5Qnu s
- Tavčar, Msgr. A. K., KolGMD 1976,
sl. iz KatG.
Škerl
iq °ER Minu, gled. in Tv igralka, r. 24. apr.
2 v
Trstu. Po š. na AGRFT v Lj. je bila od se-
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zone 1964/65 članica SLG v Celju, od 1971/72 pa
v Mrb. Med drugimi je odigrala vloge: Zdenka
(Žmavc, Jubilej), Manica (Jurčič, Deseti brat),
Jessica (Sartre, Umazane roke), Corie Bratterjeva (Simon, Bosa v parku), Veronika {Novačan,
Herman Celjski in Župančič, Veronika Deseniška), Nataša (Gorki, Na dnu). Občasno nastopa
tudi na Tv v vlogah, kot npr. Blaževa žena (Rozman, Blaž prekrščevalec), Natalija (Čehov, Snu
bač), Lauretta (Boccaccio, Dekameron) idr. 1980
je dobila nagrado iz Prešernovega sklada.
Prim.: SGL II, 285; PDk 11. nov. 1979.
Har.
KJUDER Oskar, dirigent, organizator, skladatelj,
r. 5. avg. 1925 v Lonjerju pri Trstu, kjer živi. Oče
Ivan Marija, zidar, mati Frančiška Maver, kmetica. Osn. š. na Katinari. Po osemletki ga starši
usmerijo v mizarsko obrt, obenem se vpiše na
konservatorij, kjer študira violino. Med vojno ga
it. oblast 'internira v notranjost It. in vključi v
kazenske bataljone. Po it. premirju je član vodstva OF, zadolžen za ljudsko prosveto, stopi v 1.
prekomorsko brigado NOV, ki odpluje v Jslo., in
se vključi v 13. proletarsko brigado Rade Končar.
Po desantu na Drvar 1944 K. težko zboli in ga
prepeljejo v partiz. bolnišnico v Bari. Po ozdravitvi ga vključijo v zbor jsle. armade S. Kosovel,
ki ga vodi primor. rojak Rado Simoniti. Ta ga
prvi uvaja v umetnost dirigiranja. K. je v zboru
pevec, harmonikar in občasni dirigent. Po vojni
se vpiše na Akademijo za glasbo in si izbere za
glavna predmeta violino in dirigiranje. Pri Akademiji študira tudi gimnazijo. Med študijem
ustanovi in štiri leta (1949-53) vodi študentski
simf. orkester I. Cankar. Med 1945-49 je vodja
scenske glasbe v Drami SNG v Lj. in med 1945-48
v Operi. Za SSG v Trstu dirigira tri operete:
Planinska roža, Cardaška kneginja in Boccaccio
in med 1948-66 oskrbi glasbo za sedem del kot
dirigent, violinist, harmonikar in skladatelj. K
je dirigiral orkestre: ork. GlasbM (1953-78), ork. Mi
i amar iz Trsta (1968-72) ter občasno ork. Slov
filh., ork. mesta Dubrovnik, ork. Trž. filh., simf
ork. RTV Lj., pihalni ork. ljudske milice, simf.
ork. Akad. za glasbo. Vodil je zbore: Lonjer-Katinara, Slavko Škamperle, Igo Gruden, mlad
zbor GlasbM, Slovenec iz Boršta, Jacobus Gallus,
Primorec, Srečko Kosovel, združene pevske zbore
Primorske, Lipa, Mariani in Rašan v Pulju. 1972
je ustanovil TPPZ P. Tomažič. Kot harmonikar
je nastopil v prvem slov. filmu Na svoji zemlji.
Med 1971-77 je večkrat nastopil v sklopu tržaške-
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ga Folklornega tria. Skladbe: Spomin za bariton
in simf. ork., Program za meš. zbor, solo in ork.,
Kolo za mlad. in moški zbor, solo in onk., kantata Kontovel za solo, zbor in ork., Fantazija za
simf. ork., Slavospev prv'i in drugi prekomorski
brigadi za ork. in zbor. Priznanja: Orden za zasluge za narod s srebrnim vencem 1. in 2. stopnje; nosilec priznanja OF slov. naroda za kult.
delovanje v času NOB in po vojni med trž. Slovenci, še posebej za ohranjevanje in širjenje
bratstva med narodi in mednarodne partizanske
pesmi; tri prve nagrade na tekmovanjih v Italiji
z ork. Miramar; bronasto, srebrno in zlato Gallusovo odličje; nosilec Gallusove plakete za dolgoletno vodenje ork. GlasbM in kult. dejavnosti v
zamejstvu.
Prim.: PDk, Delo(Lj.), Delo(Trst), Ned. dnevnik,
Pica, LdP, Dubrovački vjesnik, Svijet, Patria.
Unità, Dan, Rinascita, Borec, M(Trst), Galeb, 4.
julij; brošure: Taboriščna čitanka (Gravina 1944);
Trž. part. pev. zbor, 1973; Trž. part. pev. zbor
1974; Trž. part. pev. zbor, 1977; Ork. GlasbM-Trst,
1953-1973; osebni podatki.
Har.
KJUDER Viktor, prosvetni delavec in časnikar,
r. 29. jan. 1904 pri Sv. Jakobu v Trstu, u. 13. okt.
1946 v Buenos Airesu (Arg.). Oče Ivan, delavec,
mati Ivana Macarol. Študiral je v Malem semenišču v Gor., zadnje gimn. razr. in maturo je napravil v Idriji, doktoriral pa je na Visoki trgovski šoli v Trstu. 2e kot dijak se je vključil v
Ijudskcnprosvetno delo in bil med ustanovitelji
mladinskega društva Prosveta Sv. Jakob (192021). Ta je izdajala z roko pisan list Naši cilji
(konec leta 1921 ali v začetku 1922), ki pa se ni
ohranil (Skrap). Hodil je okrog in vabil mladino,
naj ustanovi v svojem kraju mladinski krožek.
Ko je Roman Pahor (gl. čl.) ustanovil mesečnik
Naš glas, so III. letnik uredili Fr. Bevk, K.
Kocjančič in V. Kjuder. Delaven je bil tudi v
akad. društvu Balkan. Sodeloval je pri trž. dnevniku E in njenom tedniku Novice. Ko so 1927
faš. oblasti razpustile vse slov. organizacije, so
fantje pri Sv. Jakobu ustanovili pevski zbor, ki
je pel tudi v c. V zboru je bil tudi Kj. Zaradi delavnosti so ga večkrat zaprli, končno so mu zagrozili, da mora v najkrajšem času »menjati
zrak«. Kj. se je odločil za Argentino in apr. 1930
prišel v Buenos Aires. Tu se je pridružil PD Tabor, in ko se je to združilo s Slov. prosv. društvom v Slov. dom, je Kj. organiziral in vodil dobro igralsko družino, s katero je uprizoril nekaj
uspešnih iger, kot: Pohujšanje v dolini šentflor-
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janski, Postržek, Učiteljica, Deseti brat. Satanova maska, Sluga dveh gospodov, Trije vaški svetniki idr. S prijatelji je ustanovil in urejal tednik
Novi list (23. sept. 1933-26. dec. 1936), in ko se
je ta združil s Slovenskim tednikom (1929-36), je
začel izdajati Slovenski list (7. Jan. 1937 -10. sept1946) in ga najprej urejal sam, potem z Ivanom
Kacinom, nazadnje z Jos. Švagljem. Ko je prišel
dec. 1936 za poslanika v Buenos Aires dr. Izidor
Cankar, je imenoval Kj. za svojega tajn., potem
pa ga je stalno nastavil na poslaništvu, zadnje
leto življenja pa je Kj. vodil vse poslaniške posle
sam. »Cankarjeva desna roka je bil dr. V. Kj->
Tržačan, zaveden Slovenec, tudi javni delavec prvega reda v argentinskih slov. vrstah, urednik in
predsednik ter igralec v društvu Tabor, ki se je
pozneje združilo s Prosveto« (Hladnik). Med vojno je vodil po časopisih akcijo za priključitev
Slov. Primorske Jsfi. Po njegovi zaslugi so tudi
argentinski časopisi spoznali slov. in jsle. razmere in stvarneje poročali o njih. Veliko je predaval, vodil jslo. radijsko uro, organiziral jslešolske tečaje, za srbohrv. naraščaj je napisal dve
šolski berili. Prevelika zaposlenost mu je počasi
izpodkopala zdravje, da je umrl komaj 42 let
star. Prosv. dom se imenuje po njem Slovenski
dom Viktor Kjuder.
Prim.: ž. arh. Sv. Jakob - Trst; Doktor Kjuder.
Govor ob odprtem grobu... Stanislava Baretta,
Slov. glas, Buenos Aires 30. okt. 1946 s tremi slikami s pogreba; Dr. V. Kj., PDk 5 jan. 1947 s sl-l
M. Skrap, Uporna mladina, Trst 1971, 145-58, 180;
Sv. Jakob, 219-20; J. Bajec, Slov. izseljensko časopisje 1891-1945, Lj. 1980, 100, 108; J. Hladnik, Od
Triglava do Andov, Gor. 1978, 168; F. Kurinčic,
Na tej in na oni strani oceana, Lj. 1981, 228 pass.
F.C.
KLAKOCER Ludvik, prevajalec, pevovodja, r. 17avg. 1906 na Vetrniku pri Kozjem na Štajerskem,
živi v Avstraliji. Oče Franc je bil kmet, a se je
eno leto po sinovem rojstvu preselil z družino
(6 fantov in 3 dekleta) v Gladbeck (Vestfalija),
kjer je rudaril do 1925, nato v Creutzvvald - La
Croix v Mosello v Franciji. Mati Ana KužnerOsn. š. je dovršil v Gladbecku, nato je študiral
na Škof. klas. gimn. v Šentvidu nad Lj. do 1925Odpravil se je v Louvain v Belgiji, kjer so ga
sprejeli kot posebnega gojenca v American College in tu ostal do subdiakonata (1930). V Celju
je odslužil vojaški rok, nato se je po hudi živčni
oslabelosti za stalno naselil v Lj. Tu se je začel
uveljavljati v leposlovju. 1933 je prevedel avtobiografski roman Axela Muntheja San Michele,

53
at

KLANJSCEK

° še roman A. Cronina Citadela. Vmes je naPisal nekaj člankov za DS, ocenil L. Adamiča Diannit, Zupančičeva prevoda Shakespearovih iger
ac
beth in Komedija zmešnjav, prispeval študijo
a
Ložarjev krog (1933) D.H. Lawrence in eros
ldr
- Zato je bil sprejet v PEN klub. Delal je v
Ur
edništvU Slovenskega doma (izh. od dec. 1935
0 a
Pr. 1945) in bil odgovorni ur. Obiska, ilustrir
anega družinskega lista (izh. od jan. 1940 do
sept. 1943) V Trstu je 1945 prevzel vodstvo c. zboPri Sv. Antonu Novem in z njim prepeval pri
slov
- maši do odhoda v Avstralijo. Na RadioTrstA
Je vodil glasbeni oddelek in takoj ustanovil rajski mešani pev. zbor. Eno leto je vodil po rau
tečaj angleščine in zanj pripravil besedilo,
1
ga je radijsko vodstvo razmnožilo. Prav tako
Je z
a radio dramatiziral San Michele (1950). Leta
1951
_ Jl se je z družino preselil v Avstralijo. Tu ga
Guvernment Printing Office nastavil za korek•• in je pomagal rarvn. drž. tiskarne s priPevkom Foreign Phrases ter z revizijo Printing
Ma,nual. Do upokojitve je bil vodja tajnega t'iovnega odseka Confidential Room za izpitne
tls
kovine drž. vzgojnega oddelka. Pri Sv. Patriu v
Sydneyu je bil nekaj let organist in je
a,
l slov. petje; iko so slov. frančiškani zgradili
Merylandsu novo cerkerv sv. Rafaela, se je do'a posvetil njenemu slov. c. pev. zboru.

ji še danes pravijo »pri Županovih«. 2. nov. 1911
so proslavili 40. obletnico njegovega županovanja.
V maju 1915 se je zaradi vojnih razmer umaknil
z županstvom v notranjost avstr. države, najprej
v Rihemberk na Vipavskem, nato k Devici Mariji
v Polju pri Lj. Tu je bilo v vojnem času žup., K.
pa je živel v Gorjah pri Bledu in skrbel s številnimi potovanji za prebivalce podgorske obč.,
ki so bili raztreseni v raznih krajih Slov., avstr.
Štajerske in tudi na Moravskom. Po vojni je bil
še nekaj let v obč. svetu, županstva pa ni hotel
več sprejeti, ker je imel 73 let. Skupno je vodil
podgorsko obč. 47 let. Politično je bil vseskozi na
liniji dr. A. Gregorčiča (PSBL I, 478-82). 1890 je
bil izvoljen na Gregorčičevi listi na občnem zboru
Sloge, po razkolu tega društva je postal podpredsednik Gregorčičeve struje. 1894 je bil izvoljen
za dež. poslanca kot zastopnik veleposestnikov
na Gregorčičevi listi. V naslednjih letih je bil
večkrat ponovno izvoljen v dež. svet. Bil je tedaj
zastopnik Bricev in kot edini poslanec z desnega
brega Soče. Od 1902 je bil za dve upravni dobi
Gregorčičev namestnik v dež. odborništvu ter je
na ta način pod vlado glavarja Pajerja zastopal
z Berbučem slov. koristi. Bil je tudi v odb. Gregorčičeve Centralne posojilnice in med glavnimi
pobudniki kult. in zadružnega gibanja v podgorski občini.

\Ù'm-: Vprašalna pola; 20 let RO, 1946-1966, Trst
Z66, pass., 6 in 11 na skupinski sliki; L. K. 70Cln
'k, M(Trst) 1976, 161.
Jem.

Prim.: Z. arh. Podgora; KolGM 1922, 25 (si.);
GorS 16. maja 1925, 39; Gabršček I, II pass.; St.
Stanič, Zgod. drobtinice iz Podgore, Gor. 1926;
PDk 19. mar. 1980.
Špac.

. ANčIC Anton, veleposestnik, politik, r. 20. maja 1845 v Podgori pri Gor., u. 24. jun. 1934 v Gor.
e
Janez, kmet, mati Marija Peritz. Priimek je
ob
Ü slov. obliko šele 1898 iz prejšnjega Clain45. 1871 je bil K. izvoljen za župana obč. Podra
> v katero so takrat spadali tudi kraji: Peva
- Oslavje, Štmaver in Podsabotin. Pred ustanovitVlJo podgorske obč. je vse to področje spadalo Pod obč. Ločnik. Ob izvolitvi je bil K. še
mlad • vendar je že deloval v narodnem gibanju
tudj zunaj svoje občine; družil se je s slov. prvaki1 v
Gor. in bil 1868 med voditelji znaneva tabora
°ernpasu. V času njegovega županovanja je doživel;a podgorska obč. velik razmah. Vpeljal je
slov • Jezik v urade; poskrbel je za novi š. poslopji
^odgori in Pevmi, za reguliranje cest 'in poti,
slov. otroški vrtec v Podgori in Pevmi; v tem
Su
je bil sezidan most čez Sočo na Barki. Pin
° je imel v Fogarjevi hiši na desni strani
ms
kega mosta, dom pa v Podgori v hiši, ki

KLANJSCEK Viktor, gozd. strokovnjak, r. 28.
avg. 1918 v Pulju, živi v Tolminu. Oče Stefan,
uradnik, Mati Marija Stopar. Maturiral na realni
gimn. v Ptuju (1936), diplomiral za gozd. inž. na
U v Zgbu (1940), 1971 postal z nalogo Istraživanje
zakonitosti kod utovara oblovine, jele i bukve
na zgb U magister, prav tam dosegel doktorat
znanosti z Istraživanje sistema tehničkih normi
i ekonomske efektivnosti pri utovaru oblovine,
jele i bukve (1975). Njegova prva zaposlitev je
bila v Lj. na Gozdnotehničnem odseku za urejanje hudournikov. Po osvoboditvi je deloval kot
gozd. strokovnjak na Primorskem, po krajšem
službovanju pri Min. za gozd. LRS v Lj. (1948-50)
je prišel v Bovec, postal okraj, gozdar v Tolminu in 1953 direktor Gozd. gosp. (danes Soško
gozdno gospodarstvo) v Tolminu. 1975 je pri isti
ustanovi prevzel projektivni biro in ga vodil do
upokojitve. Deluje kot sodelavec lj. Lesriine v

KLANJSCEK
afriških državah. Kot gozd. strokovnjak je K.
svoje delo osredotočil na področje gozd. komunikacij (ceste, žičnice) ter organizacije in gospodarnosti dela v gozdu. Uveljavil se ni le v slov. in
jsl. strokovnih krogih, marveč tudi pri nekaterih
mednarodnih organizacijah (FAO, komite za organizacijo gozd. proizvodnje). Objavil je kot avtor, soavtor ali vodja delovne skupine več samostojnih del in razprav v slov. in drugih jezikih.
Med samostojnimi objavami so: Gornja Soška
dolina gledana skozi prizmo gozdarske ekonomike (1951); Projektovanje i izgradnja šumskih
Žičara (1959); Tehnička uputstva o primeni žičara
u transportu šumskih sortimenata (1963); Mehanizacija seče i privlačenja drvata u planinskim
uslovima (1964); Testiranje šumskih motornih pila (1966); Kabelkranovi u šumskoj proizvodnji
Jugoslavije (1967); Mehanizacija izgradnje i održavanja šumskih puteva (1968); Les méthodes de
travail adaptées au terrain et au peuplement
forestier (1971); Proposals for forestry exploatation and ameliorations with industrial woodprocessing production in the Central Caspian
region of Iran (1974); Podatki o gozdarstvu in
lesni industriji v Slonokoščeni obali (1977); Les
ressources forestières •••• (1980); Les ressources
forestières de Toumodi (1980); Complexe Buyo le relance de la production (1982). Kot mednarodno uveljavljeni strokovnjak je K. opravil več
daljših študijskih potovanj po raznih delih sveta (ZDA, Kanada, ZSSR, Iran, Norveška, Švedska, afriške države itd.). Aktivno je sodeloval
na mednarodnih gozd. kongresih (Seattle 1960,
Madrid 1966) ter na zasedanjih komiteja FAO za
organizacijo gozd. proizvodnje (Oslo 1959, Praga
1961, Edinbough 1964, Stockholm 1966, Varšava
1968, Stuttgart 1970, Pariz 1974), na konferenci
FAO v Krasnodaru (1971) ter na zasedanju Interparlamentarne unije o vprašanjih varstva okolja
(Bonn 1971). Poleg tega je v Jsl. vodil vrsto seminarjev, demonstracij (uvajanje sodobne mehanizacije), raziskovalnih skupin itd. Soško gozd.
gosp., ki ga je vodil 22 let, je prav pri uvajanju
sodobne mehanizacije odigralo v Jsl. pionirsko
delo, podobno velja za uvajanje mehanizirane
gradnje gozd. cest. K. je sodeloval pri programiranju in izgradnji Alpskega turističnega centra
na Kaninu (predsednik konzorcija za izgradnjo)
in pri programiranju tovarne ivernih plošč (Meblo) v Novi Gorici. Bil je aktiven tudi kot družbenopolit. delavec, član OLO Gorica, Tolmin in
Koper, republ. poslanec (1961-63) in poslanec zve-
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zne skupščine v Bgdu (1969-75). Deloval je v
strok, organizacijah slov. gozdarjev ter v gosporganih (Gosp. zbornica Sje. in zvezna gospzbornica v Bgdu), vodil je tudi Goriško turistično
zvezo in bil preds. Tolminskega gledališča ter
eden njegovih najbolj aktivnih igralcev (do konca febr. 1959 je odigral 31 vlog na 235 predstavah). Prejel je vrsto nagrad in odjikovanj, me"
njimi tudi francosko Commandeur d'honneur
de l'ordre du Bontemps (1974).
Prim.: Osebni podatki; Za 40-letnico KPJ in
250. predstavo Tolminsko gledališče, 1959; Soški
gozdar 11/1975, št. 1, 5.
B. MarKLANJŠCEK Vladimir Alojz, slikar, r. 12. apr1944 v Števerjanu. Oče Ciril, kmetovalec, mati
Vera Ciglič. Osn. š. obiskoval v Števerjanu (195055), slov. nižjo sr. š. (1955-58) in slov. učiteljišče
(1959-64) v Gor. 1968-70 se je izpopolnjeval na likovnem odd. Pedagoške akad. v Lj. 1970 se Je
vrnil v Gor. in tu diplomiral na it. dež. š. za
umetnost. 1974 opravil usposobljenostnï izpit za
poučevanje risanja na sr. š. Od 1971 poučuje risanje na slov. nižji sr. š. v Gor. 2e več let Ie
aktiven član števerjanskega PD Briški grič. Za
slikanje se je začel zanimati kot študent na učitin se je prvič predstavil javnosti 1962 na razstavi
skupine gor. likovnikov v prostorih PD Škarnperle pri Sv. Ivanu v Trstu. K-ovo tematiko označuje predvsem njegova navezanost na domači
kraj, na briška »trda, opočna tla«. Njegovi priljubljeni motivi so briški griči z vinogradi, sključene in zverižene vinske trte, propadajoča kmečka domačija, kjer leži na dvorišču obrabljeno
in zavrženo orodje. V težnji po poenostavljenju
nakazuje K. »le še nekake larve teh predmetov«
(Rener). Njegove pokrajine pa se vedno bolj
zgoščajo v nemirne barvne mase, ki jih vklepajo
in sekajo zdaj ravne, zdaj vijugaste in skrotovičenc črte. Barvni toni so v glavnem topi''
»sproščeni in se živahno sklepajo v mikavno resničnost« (Rener). K. se občasno bav'i tudi s knjižno opremo in ilustracijo. Samostojne razstave:
Gor. (1968; Pro Loco 1969, 1971, 1974; Il Torchio
1977, 1980); Sežana (1971); Trst (1971, 1974); Šernpolaj (1971); Nova Gorica (1974); Lj. (Krka 1976;
Jelovškova galerija 1978); Števerjan (1977); Ronchi (La Quercia 1978); Trebče (1981). Razstavljal
je tudi skupno s H. Jussom (PSBL I, 604) in na
naslednjih kolektivnih razstavah: Trst (1962); Bovec (1977); Gor. (Il Torchio 1978); Sulmona (•
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Quad nvio 1978 in 1979); Tolmin (Dom JNA 1979);
Opć me (1979); Monfalconc (1981). Bil je večkrat
S»rajen na razst. Kluba bivših dijakov slov. trg.
v
°da Kasta v Trstu. Prejel je medaljo na razst.
re
mio Sulmona 1978, 1979 in na razst. Campo di
°ve v Sulmoni 1979, medaljo in diplomo na 2.
st
- Città di Monfalcone 1981. Za samostojne
st
- in za razst. skupno s H. Jussom je izšla
^rsta katalogov (L. K., M. Rener, V. Koršič, J.
ri
h). Vključen je tudi v kataloge skupinskih
razstav.
A''"-' Osebni podatki; PDk 26. okt. s si. in 27.
= *"• 1962; Sandi Sitar, PDk 5. jun. 1969; KatG 12.
ott 1969; PDk 7- maJ'a 1971; M- Bambič, PDk 5.
«. 1971; PDk 12. nov. 1974; I. Hergold, PDk 5.
15 r S s sI-: M- Cuk' PDk 13- mar- I977 s sI- in
*• lebr. 1978; PDk 25. mar. 1977 s si.; m. r. (Milko
£ener),
PDk 24. dec. 1977 s si. in 29. jan. 1978;
~azz. 6. mar. 1978; Picc. 14. mar. 1978; A. Merno|
ja, PDk 12. sept. 1979; PDk 29. maja in 2.
JUn
- 1981 s si.
Vh
ANJŠCEK Zdravko, gradbenik in pevovodja,
- okt. 1938 v Gorenjem Cerovem v Brdih.
. e Anton, kmet, mati Karolina Komjanc. Osn.
sr
- š. v Gor. Glasbo je začel študirati na orar
ski š., ki jo je v Gor. ustanovil 1953 prof.
e
J- K. je bil njegov učenec in se je pri njem
dušil tudi za zborovsko petje. Poleg poklic 8a dola se K. 25 let posveča pev. zborom. Zaje z moškim zborom Jazbine, ki ga je sam
anovil. Pozneje je ustanovil moški zbor Brda
r'ttin-Plešivo). Na Jazbinah vodi tudi c. pev.
.
• Dolgo vrsto let vodi c. pev. zbor Rupa-Peč
njim nastopa. 1965 je ustanovil m. zbor M.
FileJ. ki se je pod njegovim vodstvom razvil v
k
•Uitetno pevsko skupino in sodi med najbolj
eze
ntativne zamejske zbore. Nastopa na vsaL ,
k
°letnih pevskih revijah (Cecilijanka, Primorska
Poje, revija mestnih zborov v cerkvi sv. Ignacija),
'čnicah ipd. S svojim moškim zborom je K.
krat nastopil na mednarodnem tekmovanju
• A. Seghizzi v Gor. in na tekmovanju pev. zbov
Naša pesem v Mrbu. Pripravil je tudi več
dostojnih koncertov. Gostoval je po Prim.,
r
oskem, v Karlovcu, Milanu, med rojaki v
^ Siji. Snemal je za trž., kopr., Ij. in clc radio.
• Je večkrat vodil združene pev. zbore. Kompoa
' Je pesem za moški zbor Binkoštna in har°niairai dve narodni {Dekle na vrtu in Ljuba
• Pomlad zelena) ter eno božično (Raduj človek
moj).
'

27

lrn :

v r ' Osebni podatki; Dvajset let Kat. doma
norici, Gor. 1982.
L. B.

KLAPŠE Pavel Franc, duhovnik, nabožni pisatelj,
r. okr. 1688 v Kostelu ob Kolpi, u. 31. jan. 1772
v Tomaju na Krasu, pokopan v grobnici v tomajski župrii cerkvi. Duhovnik je postal 1712, od
1728-32 je bil žpk v Kostelu, 1732 je prišel v Tomaj in bil tu 40 let župnik in dekan. Bil je zelo
podjeten in delaven mož, dosegel visoke časti in
bil odlikovan z raznimi naslovi: apostolski protonotar, pičanski kanonik, comes palatinus, eques
auratus... Za zlato mašo, ki jo je praznoval 15.
okt. 1762, je šel do cesarice Marije Terezije na
Dunaj in jo povabil k slavnosti v Tomaj. Cesaričin predstavnik na zlati maši je bil tedanji trž.
škof Anton Ferdinand grof Herbestein in mu
izročil cesaričino zlato medaljo. Veliko skrb je
posvečal cerkvam: dogradil je cerkve v Krepljah
(1741), Skopem (1741) in na Repentabru (1762),
kjer je postavil tudi župnišče. Z novimi oltarji,
slikami in preureditvami je okrasil cerkve v Tomaju, na Britofu, v Utovljah, Kazljah, Koprivi,
Krajni vasi in v Dutovljah. V Tomaju je poskrbel
za hišo za tri kaplane. Ker je v cerkvi nastopil
proti plesu, ga je nekdo pred cerkvijo težko ranil, zato je bil napadalec v Devinu obsojen na
smrt, ko mu je žpk odpustil, so ga pomilostili na
dve leti ječe. 15. maja 1752 je zažgala župnišče v
Tomaju Katarina Turk, vdova iz Štanjela, ki je
prej 10 let služila pri župniku, a jo je kot tatico
odpustil. Pogorelo je vse in škode je bilo 2.000
gold. V Devdnu so jo obsodili na grmado, a ni
znano, če so kazen izvršili. Da bi pomagal duhovnikom, je po raznih virih sestavil Synopsis catechetica (Lj. 1743, druga, spremenjena izd. 1757).
Prva izdaja obsega kratek posnetek kršč. nauka,
navodilo za molitev rožnega venca, Lavretanske
litanije, nagovor na ženina in nevesto, himno ob
spominu na posvetitev cerkve (lat.), pesem o veri, memoriale za dušnega pastirja (opomini za dobro izvrševanje raznih dolžnosti v lat. verzih) in
življenjsko navodilo. Druga izd. nima poročnega
govora, himne, memoriala in navodila, ima pa
nekaj drugih stvari, npr. pesem o maši.
Prim.: Fr. Lukman, SBL I, 458 in tam navedena literatura; Marn XXII, 17, 39; Kidrič, Zgod.
110, 142, 184; Grafenauer, Kratka 93; Isti, 1973,
156; ZSS I, 314; Matija Sila, Trst in okolica, Trst
1882, 105; Alb. Kjuder, Zgodovinski mozaik Primorske, 1972, 213, 215, 337 in pass.; Val. Jelinčič,
Clapse P. Fr., StudG XXI, 47-51.
Skerl
KLARIČ (CLARI) Klavdlj, slikar samouk, naivec,
r. 31. avg. 1949 v Trstu. Oče Anton, delavec, mati
Marija Danev. Osn. in ind. slov. S. na Opčinah,

KLASINC OTTA
nižji tečajni izpit (1965), po poklicu je elektrikar,
zaposlen pri ENEL-u v Trstu, živi in ustvarja na
Opčinah. Risanje mu je ugajalo že od otroških
let, s slikanjem na steklo po vzoru jslih naivcev
(Generalić, Večenaj) se je začel ukvarjati pozneje. Upodablja kmečko motiviko, povezano z naravo in letnimi časi. S prvo samostojno razstavo
se je pojavil v Finžgarjevem domu na Opčinah
(1975). Udeležil se je slikarskih natečajev ex-tempore v Piranu (1978, 1980) in Lipici (1980). Z
drugimi je sodeloval: Bienale na Opčinah (1976,
1978, 1980), na Dobravi pri Lj. (1979), Prosvetni
dom na Opčinah (1981) in na pokrajinski kolektivni razstavi v Gor. (1978), kjer je prejel četrto
nagrado. Samostojne razstave je pripravil: Prosvetni dom Opčine (1978), Trebče (1979), Bazovica
(1980), Prošek 7•980). Časopisna poročila v PDk
o razstavah so večkrat opremljena s priložnostnimi slikami. Umetnostni kritiki (Bambič, Rener,
Udovič) so se o njegovih delih pohvalno izrazili,
eden med njimi (m. r.) je mnenja, da je »Klarič
problem zase. Zazrl se je v hlebinsko šolo naivcev ter nam posreduje "dobesedno" poglede
tamkajšnjega umetnostnega razpoloženja, čim
bi ondotno pokrajino zamenjal z domačo kraško,
bi verjetno imali pred seboj svojevrstnega, vsekaikor pristnega naivca«. V novejših delih se
skuša K. približati temu cilju.
Prim.: m. r. (Rener), Peti openski bienale umetnikov-amaterjev, PDk 18. jun. 1978; S. P., Večer
s pesnico Marijo Mijot in s slikarjem Claudiom
Clarijem, PDk 23. nov. 1980; V. Malalan, Odprtje
slikarske razstave v Trebčah, PDk 12. jan. 1978;
F. Udovič, Dela dveh slikarjev naivcev, PDk 21.
avg. 1981.
Ar.
KLASINC OTTA Ondina, operna pevka, r. 16. jul.
1924 v Trstu, živi v Mrbu. Petje je študirala pri
pedagogih Luigiju Toffolu in Valdu Medicusu v
Trstu, potem na AG v Lj., kjer je 1970 uspešno
opravila študij 3. stopnje in dobila naslov specialista. Po posredovanju rojaka glasbenika dr.
Danila Svare je prišla v sez. 1946/47 v lj. O. in
tu z velikim uspehom debutirala kot Rozina
(Rossini, Seviljski brivec). Potem je odpela še
velike vloge: Musetta (Puccini, La Bohème), Antonida (Glinka, Ivan Susanin) in Norina (Donizetti, Don Pasquale). Začela je nastopati kot
svobodna umetnica in pela v Avstr., Belg., It.,
Angl., Egiptu, Franc., Centralni in Južni Afriki.
1951 se je z uspehom udeležila pevskega tekmovanja v Lausanni, 1953 v Benetkah. 1958 je sprejela angažma v mrb. in zgb O. in odpela velik
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del koloraturnega, lirskoga in mladodramskega
sopranskega repertoarja. Najpomembnejše njcne vloge iz tega so: Tatjana (Čajkovski, Jevgenij Onjegin), Adina (Donizetti, Ljubezenski napoj), Lucia (Donizetti, Lucia I.ammermoor), Rusalka (Dvorak, Rusalka), Margareta (Gounod,
Faust, Djula (Gotovac, Ero z onega sveta). Nedda (Leoncavallo, Glumači), donna Elvira in Zerlina (Mozart, Don Juan), Suzana in Grofica (Mozart, Figarova svatba) in več drugih. Prav toliko je odpela sopranskih vlog: Mimi in Musetta
(Puccini, La Bohème), Čo-čo-san (Puccini, Madame Butterfly), Liu (Puccini, Turandot), Marinka
(Smetana, Prodana nevesta), Violetta (Verdi, Traviata), Gilda (Verdi, Rigoletto), Desdemona (Massenet, Othello), Minka (Foerstcr, Gorenjski slavček) idr. Z naslovno vlogo Massenetove Manon
se je 1972 poslovila od nastopanja. Na RTVL
ima posnele glavne ženske vloge v operah: Pin1'
pinone (O. Fiume, Molčeči boben), Armida (Mozart, Lažna vrtnarica) ein nekaj opernih arij. »Oje umetnica s prvinami vrhunskega opernega
pevca- izreden glas in muzikalnost, visoka PeV'
ska tehnika, odlična igralka in lepa odrska P0'
java. V zadnjih letih se udejstvujc tudi kot
operni režiser« (Manica Spenda!).
Prim.: Manica Spendal, Otta Ondina, SGL •>
490-91.
UredKLAVORA Ado, učitelj, režiser in igralec, r. 18.
dec. 1903 v Bovcu, u. 1980 v Kranju in tam P0'
kopan. Oče Franc, kmet, mati Marija Komac
brat Franjo (gl. čl.). Poučeval je na osn. š. v
Kranju, pozneje kot predmetni učitelj na trg. *•
Skupaj s sodelavcem je pripravil učno knjig0
o trg. računstvu. Po vojni je bil v Kranju me"
prvimi amaterskimi gledal, delavci in bil me"
ustanovitelji amaterskega gledal. Med drugim Je
režiral Nušičcvega Pokojnika. Pravdač v Veroniki Deseniški in v Celjskih grofih ter Maks v
Kralju na Betajnovi spadajo med njegove vodilne vloge.
Prim.: SGL II, 286.
L.B.
KLAVORA (Clavora) Ferruccio, javni delavec in
sociolog, r. 11. dec. 1945 v zaselku Kras (občina
Podbonesec v Benečiji). Zivi tam, poročen "d
1972, oče dveh otrok. Oče Giuseppe, rudar, mati
Maria Bianchini. Ko je bil star 9 mes., se je družina izselila na rudarska področja v Belgiji. Ta•
je doštudiral: 1969 je diplomiral v Liègu iz ek°"
nomije, 1971 na kat. U v Louvainu iz sociologije-
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e
mlad se je vključil v belg. in it. izseljenske
kat.
'n kult. organizacije. V kraju Seraing se je
v
•••
"• ^at. misijo in v mladinsko gibanje
•
••. v tej org. 1969 pokr. tajn. v Liegu. 1968
I«*1"1 izvolJen za Preds. študentov na fakulteti,
%8
-69 tajn. Comitato Italiano d'Intesa in Bel- 1969 tajn. konzularnega odb. za vsklajevanje
skrbstvenih posegov, 1970-74 preds. kult. središča
, asa Nostra, 1971-74 v vsedrž. študijskem uradu
e,
g'jskih kat. sindikatov, 1972-73 član drž. sveta
za
izseljenstvo /pri bolg. ministrstvu za delo. V
m
obdobju je veliko pisal, predvsem o vpra•• izseljencev in gosp. razvoja, in sicer v
nc
v flamščini in it. v belg. dnevnem in periodičn em tisku. V š. letih 1972-73 in 1973-74 je predavai splošno sociologijo na Višjem zavodu de!avsk,e kulture, v letu 1973-74 tudi gosp. sociolo8ijo na Zavodu Cardijn. 1973 je bil med ustanoviteljij it. KD v Belgiji. V stranki je ostal do 1982,
ko J° izstopil iz protesta proti zakonskemu
°SI>utiku KD o zaščiti Slovencev. 1974 se je pre11
v Köln, kjer je delal pri študijskem uradu
Pat
ronata ACLI za ZRN, postal je tudi član
Se
drž. sveta ACLI za izseljenstvo. Eno leto je
to
delal za ACLI v Londonu v okviru poklicnea
"«obrazovanja priseljencev. 10. maja 1976 je
^reJel ponudbo SLORI, da se vrne v domači
J. uredi in prevzame vodstvo inštitutove pojužnice v Čedadu. Za K. se je začelo novo,
. •••• delovno obdobje. Vključil se je v slov.
° delo in se uveljavil kot raziskovalec, izseski organizator, polit, delavec (predvsem za
. ravice beneških Slov. v it. in slov. kal. krogih)
Publicist. Kot tak sodeluje pri listih Dom,
V[
Matajur, Emigrant (pri tem je od 1982 odg.
1« in Pri RAITrstA. V akad. letih 1977-78 in
"'9 sodeloval pri predavanjih gosp. sociolo'Je na Fak. za politične vede trž. U. K. je član
narodnega združenja za sociologijo, sous t alte
U International Association for the Study
j peace and Prejudice. 1978 se je za SLORI ude9- medn. kongresa sociologov. Od 1978 je
us
- Zveze izseljencev iz Beneške Slovenije,
, tak tudi veliko potuje. Od 1979 je tajn. tetlto
rialnega odb. SKGZ za videmsko pokr. SoUst
anovitolj kat. kult. krožka Studenci, 1982 pa
fuge Emigrant za gosp. razvoj Slov. v videm1
(Pakr. Od 1981 deželni koordinator vsedržavea
kat. združenja za polit, kulturo Lega Demona. Z referati in pomembnim organizacij"n delom je sodeloval pri simpoziju SLORI
•^cio-gosip. in prostorskih problemih Slov. v
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It. (Trst, 27.-29. jan. 1977), pokr. konferenci o
manjšinah (Videm, 5.-6. maja 1978), zasedanju
o smernicah /a prerod in drugačen razvoj Benečije (Passariano, 24. maja 1980), vsedrž. zasedanju
org. Lega Democratica o jezikovnih manjšinah
v It. (Vidom, 31. jan.-1. febr. 1981). Vse gradivo
teh zasedanj je izšlo v posebnih publikacijah.
Prim.: Osebni podatki; si. v št. 0 lista Emigrant, 1981, 15.
KLAVORA Franjo, šolnik in prosv. delavec, r.
10. jan. 1899 v Bovcu. Oče Franc, kmet, mati
Marija Komac. Osn. š. začel v Bovcu, končal v
Lj. Leta 1913 se vpisal na gor. učiteljišče, maturiral na lj. 1917. Po maturi vpoklican v vojsko,
opravil oficirsko š. v Gradcu in Lipnici. Učiteljsko službo je nastopil apr. 1919 v Kranjski gori,
nato je poučeval v Radovljici. 1924 se je vpisal
na pedag. akademijo v Zgbu, kjer je diplomiral
1927. Med študijem je obiskoval režiserski tečaj
prj zgb gledal. Nameščen je bil na mešč. š. na
Jesenicah, kjer je poučeval in bil ravn. do začetka vojne. S sodelavci je ustanovil in vodil
amatersko gledal., ki je v 13 letih uprizorilo lepo
število dramskih del in pet operet. Tudi sicer
je bilo K-ovo prosv. delo med jeseniškimi delavci pomembno. 1941 so Nemci K. zaprli in ga
kasneje z družino vred izgnali v Srbijo, kjer je
ostal do avg. 1945. Vrnil se je na Jesenice, za
kratek ča.s poučeval na jeseniški gimn., že okt.
istega leta pa je bil premeščen v Tolmin in imenovan za ravn. na gimn. Od 1947 do 1952 je poučeval na učiteljišču in bodoče učitelje uvajal v
kult. prosv. delo. Dijaki so pod njegovim vodstvom pripravili več dramskih in drugih kult.
nastopov. V Tolminu je K. skupaj z zobozdravnikom B. Savnikom in z inž. V. Klanjščkom organiziral dramski odsek, iz katerega se je razvilo Tolminsko amatersko gledališče. V dvajsetih
letih požrtvovalnega truda je uprizorilo vrsto
dramskih del, tekmovalo tudi v jsl. drž. merilu
na Hvaru in prejelo dve diplomi. Tolminski gledališčniki so gostovali tudi po Prim. Kot preds.
okraj, kult.-prosv. odb. je K. več let organiziral
in vodil prosv. delo v Tolminu. Bil je tudi predsednik ured. in izdaj. odb. za prvi TalmZb (1956).
Nekaj let po vojni je bil stalni dopisnik SPor
in več let član republ. kult. prosv. odb. Bil je
tudi med ustanovitelji Muzejskega društva in
Delavske univerze. Muz. društvo je 1952 organiziralo veličasten Gregorčičev dan na Vršnem ob
odprtju Gregorčičevega muzeja v rojstni hiši.
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1959 je bil K. imenovan /a vodjo Delavske univerze. Vodil jo je in skrbel za njen razvoj skozi
15 let. V tem času je DU pripravila v tolm.
okraju — pozneje občini — več sto raznih predavanj in tečajev. Organizirana je bila večerna
osn. š. od 5. do 8. razr. in štiriletna sred. ekonomska š. Za svoje delo je K. prejel več priznanj: red dela z zlatim vencem, red dela za
narod, rep. značko OF, srebrno značko rep. za
kult. prosv. delo, zlato značko z diplomo zveze
DU, plaketo tolm. občine »Tolminski grb« in
Gregorčičevo nagrado I. stopnje.
Prim.: Osebni podatki.
L. B.
KLAVORA Hlnko, učitelj, r. 27. sept. 1878 v Trstu,
kjer je bila njegova mati Ana Klavora iz Čezsoče
pri Bovcu služkinja, u. 17. sept. 1969 v Lj. Osn. š.
je obiskoval v Beljaku, nižjo real. gimn. v Gor.,
učiteljišče v Kopru, kjer je maturiral 1898. Med
nastopi it. iredentistov proti slov. študentom so
ga 1895 pretepli in poškodovali. V spominih piše,
da so izdajali dijaki dva lista: političnega in humorističnega Oso. Za učitelja je bil v Kožbani v
Brdth, pri Voglarjih na Trnovski planoti, v Gorenjem Polju pri Anhovem in v Steverjanu. Ob
začetku prve svet. vojne je bil zaprt na lj. gradu,
kjer se je srečal z I. Cankarjem, ker je javno
kazal navdušenje za Jslo.; ni bil obsojen, marveč
mobiliziran. Bil je v Galiciji, Rusiji in drugod,
ob koncu vojne je bil sel pri armadnem poveljniku v Lvovu. Po vojni se je javil za učitelja na
Koroško in bil nastavljen v Železni Kapli. 1919
so pripadniki Heimvvehra vdrli v vas ter izropali
šolo in njegovo imetje. Po ponovni osvoboditvi
Spodnje Koroške se je vrnil v Železno Kaplo in
bil v plebiscitnem času zelo delaven ikot član Narodnega sveta v Velikovou. Po plebiscitu je bil 4
leta učitelj v Železnikih na Gorenjskem, nato do
upokojitve 1940 na osn. š. v Šiški-Lj. Do 1945 je
poučeval na trirazr. gostinski strok. š. v Lj. Po
vojni je šel pri 67 letih prostovoljno za 3 leta
za učitelja v Cezsočo. - Ze zelo mlad se je posvetil prosv. in polit, delu, sodeloval pri pev. zborih
s sklad. Sr. Kumarjem, delal v Plan. društvu, pošiljal dr. K. Streklju ljudske pismi. Svoje zanimivo življenje je opisal v spominih: 524 tipkanih
strani z naslovom Čez dni in strn skozi iivljenje
je ostalo v rokopisu. Iz njega so GorSreč (št. 3536, 1972) objavila odlomek V Koibano, ki lepo
kaže, s kako odprtimi očmi je hodil skozi življenje in kako prodorno, slikovito in vedro je
znal pripovedovati. Zelo ga je zanimala minera-

logija in zapustil je bogato zbirko rudnin z Bovškega. Razne kult. in znanstvene ustanove hranijo marsikaj njegovega; njegovi zapisi so tudi v
arh. Slov. gled. muzeja v Lj.
Prim.: Delo 1. nov. 1963; Prosv. delavec 9. okt.
1968; Vilhar, 32, 43, 49, 86, 94; Savli, PDk 29. okt.
1977 s si.; osebni podatki sorodnikov; tipkopis
spominov hrani hči Danica Matanović-RohrmanSpacKLAVORA Vasja, zdravnik, kirurg, r. 29. jan.
1936 v Lj., živi v Novi Gorici. Oče Franjo, predmetni učitelj, mati Nada Sega, učiteljica. Osnš. je obiskoval v Srbiji (Valjevo), kamor je bila
družina izgnana med drugo svet. vojno, nižjo
gimn. je obiskoval v Tolminu, višjo pa v Kranju (matura 1954). Študiral je na Medicinski fakU v Lj., študij je končal 1960. Po vojaškem roku
se je zaposlil na kirurškem odd. bolnišnice v
Šempetru pri Gor. Pri svojem delu se je največ
posvetil kirurškim posegom na gastro-intestinalnem traktu. 1968 je opravil specialistični izpit.
1974 pa je postal šef gastroonterološkega odseka
kirurškega odd. bolnišnice v Šempetru. Od 1973
do 1981 je bil šef zdravnik iste bolnišnice. Med
leti 1976-78 je opravljal postdiplomski študij in
dosegel naziv akademskega specialista z nalogoRak ielodca v Goriški regiji. Stiri leta je vodil
gor. podružnico Slov. zdravniškega društva, od
1977 pa je preds. tega društva. Objavil je nekaj
strokovnih člankov (ZdrV), z referati je sodeloval na strokovnih srečanjih in organiziral nekaj
takih srečanj (npr. intersekcijski sestanek sloviti hrv. kirurgov v Novi Gorici 1981). K. je bi'
tudi poslanec zdravstvenega zbora skupščine
SRS (1969-74).
Prim.: Osebni podatki; Splošna bolnišnica »DrFranca Derganca« Nova Gorica, Šempeter pri Gorici 1975, 34-6, 67, 73; ZdrV 1976, št. 2, 73-5; Delo
15. dec. 1979, št. 291.
A. PfKLAV2AR Ernest, politik, časnikar in gospodarski izvedenec, r. 8. jan. 1841 v Vipavi, u. 10. nov1920 v Mariboru. Po osn. š. v Gor. je dovršil šest
razr. gimn. v Lj. (1852-58), stopil v službo gozdarskega praktikanta v Krnici v Trnovskem gozdu,
1865 prestopil v dež. službo v Gor., prevzel 188°
tajniške posle pri dež. odboru, bil 1901 upokojen
in se naselil po vstopu It. 1915 v prvo svet. vojno
v Mrbu. Izšel je iz šole dr. Karla Lavriča (gl- #•)
in prvič nastopil na veselici gor. Slov. čitalnice
14. dec. 1862, dve leti pozneje je na njeni veliki
besedi deklamiral Vilharjevo Ljudmilo. Pridni?-1'
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, Je mladoslov. gibanju in sodeloval pri orga?••••• taborov na Goriškem (N 1868, 366; 1869,
>• Na njih je govoril za slov. uradovanje v
'Uskih in cerkvenih uradih (tabor pri Semu
1868, za katerega je sopodpisal poseben
lc
); "za slov. uradovanje v javnih uradih, zah• naJ govorijo slov. poslanci v gor. dež. zbos
lov. in naj se zborovi sklepi tudi v slov. jeu
Predlagajo vladi (tabor v Brdih pri Dobroem 1869); razpravljal o § 19 (tabor v Tolrriinu
. 70): o zedinjeni Sloveniji (tabor v Sežani 1870)
'n ° Pogozdovanju Krasa (tabor v Dolini 1878; E
l8
?8, št. 23). Tabor v Šempasu je opisal v poseb?' br°šuri (Gor. 1868). V naslednjem desetletju
H še vedno v prvih vrstah. Bil je soustano, 'J Političnega društva Soče, zapisnikar na
"Jenem občnem zboru (23. febr. 1871) in potem
. raJ ves čas njen tajnik. Ko je začela 31. mar.
izhajati Soča, jo je nekaj let urejal in ji
sta
l sotrudnik do razkola (1889). Pri Slov. bral'n podpornem društvu je bil Gregorčičev
mestnik. Aktivno se je udeležil boja proti po^ancu A. Cernetu (PSBL I, 230-31), ker se ni priUžil
federalistom in je zato dobil mar. 1872 na
s^
, Qu kraških volilcev v Sežani nezaupnico. Bil
^e v odb. za Prešernovo besedo v Gor. 1873. O
m
u°
Prebujenju Slov. je govoril ob obisku
. ' ega načelnika Wittkeja in dvornega svetWurmba po Vipavski dolini, ko so si oglebodočo traso vipavske železnice. Ob pov
G° nem razkolu 1899 se je pridružil katoliški
de*8°rČičevi stranki in bil 1901 izvoljen v gor.
• odbor, čeprav ni sam kandidiral. Proti njegovi i7, ou
r .
tvi je Soča ostro protestirala in na
Dr, •
Se
Ji novega dež. zbora je bil K-ev mandat
r
nP •• Jav'Jen. Udeležil se je občnega zbora Narodfj0 l.1skarne v Lj. 1873 in predlagal, naj bi se ustaa n
.iena podružnica v Gor. Udeležil se je
Prvega zK
°orovanja Slov. novinarskega društva v
a
1SQQ •
j.. 8Ì ,<5y
o m na njem prebral Gabrščkovo porosk'h° S'°V' časnikarstvu od Vodnikovih Ljubljannovic do takrat. To poročilo je Jan Lego
^lel
v češčino in je izšlo v Pragi kot poseba knr-*- a na
stroške Novinarskega društva. Kot
Dn.
^
S°r. dopisnik je sodeloval pri SN do JurčiVe Smi
"ti (1881), veliko pisal v Sočo in Gorico
in
u
beležil ob razkolu polemike med obema
nia: Volilci zapeljani - ljudstvo zapeljano
°nca 1900, št. 11-12), Kdo slepari (Gorica 1900,
> iar. Posebno se je zanimal za pravne in
r
°dno-gosp. zadeve: Občinski pravilnik (Soča
"osledica vinske klavzule v trgov, pogodbi
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z It. (Gorica 1900, št. 5), Ceste na Kanalskem (Gorica 1900, št. 20-23), Jeli plačevati namettek od
lovskega prava (Gorica 1900, št. 11-12), Zakon o
uredbi domovinskih razmer (Gorica 1901, št. 2-3)
idr. Kot kmetijski strokovnjak se je najprej posvečal gozdarstvu, bil odb. gor. Kmetijske družbe, pomagal pri ustanavljanju kmetijskih, sadjarskih in mlekarsikih društev, urejal Kmetovalca
(1876), Gospodarski list (1887-90, od 1894 do konca
izhajanja 1901 bil odg. ur.). Izdal je naslednje
knjige: Priročna izdava deželnih postav veljavnih
za pokneženo grolijo Goriško in Gradiško, I. del,
II. del (1876); Pred 125 leti. Zanimivosti iz prve
dobe c. kr. kmetijskega društva v Gorici (1891);
Priročni zakonik o ljudskih šolah za pokneženo
grofijo Gorico in Gradiško (1891); Priročni zakonik za pokneženo grofijo Goriško in Gradiško
(1891); Občinsko gospodarstvo na Goriškem (1892);
Priročni zakonik. Cestni zakonik z dne 21. maja
1894 za pokneženo grofijo Goriško in Gradišiko
(1894); Pregled zemljarinskega katastra (1896);
Revisione del catasto dell'imposta fondiaria
(1896); Goriške češnje. Ital. spisal I. Bolle (PSBL
I, 97-98), poslovenil E. K. (1898); Moder Carlo,
Sadjarstvo na Goriškem. Poslovenil E. K. (1898);
Sviloreja na Japonskem. Sporočil Ivan Bolle...
poslovenil E. K. (1898); Kraški teran. Spisal Maksimilijan Ripper... poslovenil E. K. (1912); sestavil je brošuro o sadni razstavi prt Sv. Luciji
(1901). K. je pomagal snovati vse čitalnice gor.
okolice, vodil več desetletij dramatične predstave gor. Slov. čitalnice, ustvaril stalni diletantski
oder, ki je nastopal tudi pri drugih društvih, režiral in igral glavne vloge, poučeval v Šolskem
domu deklamatoriko, prirejal primerne igre in poslovenil Tri igre za žensko mladino (1901, vsebujejo: V posredovalnici. Burka v enem dejanju. - V hudih zadregah. Vesela igra v enem dejanju. - Gospa Kordula. Vesela 'igra v dveh dejanjih). K. je bil eden najvidnejših in najmočnejših delavcev ob vodilnih osebnostih, »resen
in trezen garač, nesebičen človek, ki je bil ves
navdušen za slovenstvo, za nacionalni razvoj na
Goriškem, ki je posvetil temu vse svoje sile in
zagrabil, kjer je bilo potrebno« (M. Brecelj).
Psevdonim v Soči: Cahoj; šifri: E. K., E. KI.
Prim.: SBL I, 458-59; Gabršček, I, II pass.; Lenart, Poslednji taborit, Straža 1920, št. 126-27;
J. Lovrenčič, Goriški memento, Cas 1921, 79, 85;
SGL IT, 287; M. Brecelj, Ernest Klavžar, v anastatičnem ponatisu Klavžarjeve brošure Tabor
pri Sempa.su, NGor. 1968, s Pregledom Klavžarjevega publicističnega dela in s si.; B. Marušič,
Osem neobjavljenih pisem E. K. Franu Levcu,
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JKol 1975, 199-205 z dvoma si.; Isti, Dodatek k
neobjavljenim dopisom E. K. F. Levcu, JKol 1976,
234-35; Isti, Taborsko gibanje na Primorskem,
PrimSrcč 1981, št. 27/28, 78-81.
Jcm.
KLAV2AR Milton, kmetijski strokovnjak, r. 9.
febr. 1876 v Gor., u. 7. jan. 1947 prav tam. Oče
Ernest (gl. čl.), mati Marija Golja. Osn. š. in 4
razr. gimn. je končal v Gor., obiskoval kmet. š.
v Klosterneuburgu prt Dunaju, nato končal kmetijsko visoko š. v Tesimi na Češkem. Poučeval je
na slov. kmetijski š. v Gor. in jo tudi vodil (od
1. nov. 1898 do 31. dec. 1906), nato je bil deželni
živinorejski nadz. v Gor. (od 1. jan. 1907 do 1.
jun. 1921). V tem času je bil tudi kmet. potovalni
učitelj in je 12. avg. 1911 opravil na visoki š. za
poljedelstvo na Dunaju izpit iz vinarske in sadjarske stroke. Prizadeval si je za uvajanje goveda sivorjave pasme, zlasti po 1923 pa se je posebej posvetil vzgoji trtnih cepljenk (podlaga Kober 5). Kot kmet. inšpektor ter potovalni kmet.
učitelj je deloval tudi po 1921. K. je napisal več
strokovnih prispevkov za slov. tisk (Primorski
gospodar, GospL, GospV itd.), v JAlm (1923) je
objavil Mlekarstvo in sirarstvo na Goriškem.
Prim.: PDk 9. jan. 1947; Glas zaveznikov 9. jan.
1947; Gabršček H, 363; Sreč 20, 1969, 15-16; JKol
1975, 204 in 1976, 235; podatki K-eve družine.
B. Mar.
KLAVŽAR Zora, prosvetna delavka, r. 30. jun.
1878 v Gor., u. 27. nov. 1980 v Mrbu. Oče Ernest
(gl. čl.), mati Marija Golja. V Gor. je dovršila
osemrazr. vadnico in maturirala na ž. učiteljišču (1898). Mod 1898-1910 je poučevala na osn. š.
društva Šolski dom v Gor. Nato je službovala
na drž. vadnici v Gor. (1911-15); ko je delo šol
na Goriškem prekinila prva svet. vojna, je K.
poučevala otroke gor. beguncev v Velkà Stahle
in v Kromerižu na Moravskem. Od začetka 1919
je živela v Mrbu, postala vodja (1919) in nato
ravn. (1920) prve meščanske dekliške š. V začetku 1938 je bila upokojena. Bila je ugledna in
spoštovana pedag. delavka, pred prvo svet. vojno
se je udeleževala skupaj s sestro Irmo (18741954), soprogo pravnika Josipa Fona (PSBL I,
378-79), slov. javnega življenja v Gor.
Prim.: Podatki nečakinje Nade Fon (pismi 25.
mar. in 7. apr. 1982); S 12. maja 1938; A. Savli,
Zbornik za historiju školstva i prosvjete, 7,
1972-73, 116-17; 7D 30. avg. 1979, št. 35, 22-23.
B. Mar.
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KLEINMAYR pi. Ferdo, šolnik in pisatelj, r. 5.
jan. 1881 v Kopru, u. 13. jul. 1944 v Trstu. Oče
Julij je bil prof. in lit. zgod. (gl. čl.), mati Karolina Dermutz iz Koroške. Nižje razr. gimn. Je
dovršil v Trstu, učiteljišče v Kopru in maturiral
v slov. in nem. 1900. Takoj je postal mestni učitelj v trž. okolici, v glavnem v Skednju, vmes na
Katinari. Od 1899 je priobčeval pod psevd. Ferdo
Plemič humoreske, satire, pesmi, anekdote, dovtipe v trž. Brivcu, Škratu in Piki ter v lj. Ježu
in Osi (nad 500). S humoreskami in črticami Je
sodeloval v DP, SN, Slov. ilustr. tedniku, Kurentu idr., s črticami in satiričnimi pravljicami v
E, trž. Novicah, Delu in NRodu; v Miru in Korošcu je objavil vrsto realističnih črtic iz koroškega življenja (naslovi so v Slebingerjevi Slovbibliografiji za I. 1907-1912, 118-19). Izbor je izšel
v knjigi Tilho in drugi. Zbirka humoresk in satir
(Lj. 1906). Veliko je pisal tudi v strokovne pedag'
in učit. liste, v kulturne in mladinske, kot UT,
UL, Domače ognjišče, Naša bodočnost, Zk, Luč;
BZPZ, LZ idr. V UT 1911 je priobčil razpravo
Slovensko šolstvo v trž. okolici v dobi konkordata. Posebej je izšla brošura Slovensko šolstvo
v Trstu (1911). Važne razprave so izšle v trž. Luči;
Naša šolska književnost (II. letnik); Ljudsko šolstvo Tržaške okolice v svojih početkih (do 1868'
(III.); Slov. ljudske šole v Tržaški okolici od ••
1868 do konca (Zgod. slika, sestavljena po uradnih virih) (V.); Beneška ljudovlada in njeni slovanski polki (X.); Nekaj spominov na Emila Adamiča (XI.); Slov. živelj na nemški državni gimnaziji v Trstu (1842-1918) (priobčil L. Cermelj >•
arhiva Luči pod psevd. P. Medin - DremovčeV.
JKol 1970). Urejal je trž. kult. vestnik Njiva (majokt. 1919), Stokov splošni žepni koledar Vedež
(1923-39), uredil 2. letnik Stokovega Hišnega Pri'
jatelja, družinske in poučne knjige splošne vsebine (1923). Med prvo svet. vojno je hotel zbližat'
Slovence in Italijane, zato je pisal slovnice in
slovarje za ene in druge in jih je zalagala knJ1'
karna Stoka v Trstu: Italijanščina za Slovenk
(1914); L'interprete sloveno (1919); Grammatica'
esercizi, dialoghi, lettere e vocabolario della ti'1'
gua slovena (1919); druga izdaja ima naslov Grammatica della lingua slovena con numerosi esercizi, dialoghi e lettere (1927); tretji izd. je doda'
berila slov. avtorjev (1931), četrta izd. 1941, peta
1943; Priročna slovnica italijanskega jezika (191"'
1923, 1926, 1930, 1941, 1943); praktičen je njego*
Dizionario tascabile italiano-sloveno; sloveno-H0'
liano. Žepni slovar italijansko-slovenski; sloven-
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sko-

'talijanski (1920, 1931, 1943). Ko je prišla Prika pod It., se je posvetil knjigam za osn.
e
- Najprej je prevedel pet Računic za ljudske
0le av
torjev P. Bcnolli-I. Fiamin (vse 1922). Iste. leta je sestavil s sodelavci Peto berilo za peti
!} sest'i razr. Ljudskih šol in Tretje berilo za tretji razr- ljudskih šol (1923), s Hinkom Medičem
So berilo in slovnica za drugi razr. ljudskih
••23), k; je izš]0 v spremenjenem ponatisu
Kot Drti
,. "ruSo berilo za drugi razr. elementarnih šol
'. z J. Danevom Tretje berilo za tretji razelementarnih šol (1925). Po zatrtju slovenski
h šol je pisal razne priročnike za učenje
^teril^čine doma, tako: Prvi koraki (1926,
'• Prvi koraki. Vesel abecednik našim malim
°niače vaje, s kratko razlago. Z risbami oprc' Milk° Bambič (1926, Gor. 1943). Ob njih je
izdajati poljudne strokovne, zemlj., zgod.,
. .! 'n 'eP°sl- knjige, da bi se mogli mladi
' dopolnjevati, primerne pa so bile tudi za
e
,
- Te knjige so: Iz starih časov. Zgodovinoajke m povesti iz domačih krajev (Trst
!928) u
* je izbral odlomke pisateljev, ki obr
0 s ov
fj' - 'kraje v It. Mojca in drugi spisi
(T ^
»„. "29) obsega različne avtorje, izvirna je
Crtlc
aa Mojc
Mojca o poštenem koroškem dekletu, ki
ne
dovoli,i. da bi se dalmatinski umetnik z njo
19}•\••' Po svetu naokrog. Potopisne črtice (Trst
S
sv
° ^1"31^' sestavki o zanimivostih celega
m n,' Sam sc Pr'sPcva' cpis Benetk in Stolpov
ob°
.Pri Bombavu- Slike iz Prirode (Trst 1930)
živ r ° ^ Pesmi, črtic, odlomkov iz življenja
v . '.' dreves, rastlin, sadežev itd. Dedek priposlo U'e' Povesti za mladino (Trst 1932) je izbor iz
* Pripovednikov. Sam je prispeval črtico
ra un
in
*
in njegova zemlja o kraškem kmetu
2„ , Caku iz Štanjela. Pogled v svetovno zrcalo.
nske sIike za
kak
mladino (Gor. 1932) so neVe
tnik slov. zgodovinarjev s pisanimi pri2o . .
•• n razprav'cami od Atile do krimske vojne.
ll
x .
Pojavi in človeiki izumi. Prirodoslovne
rtle
o (G:
--•
•. u-i ,•••' 1933)
govorijo o električni luči, Ia''Jskih
n pogonih, kompasu, zrakoplovih, smodni
JenJU, hlapen Ju itd. Pravljice iz tujih logov
(Gor
so
Sa
Prcv°di iz svetovne književnosti.
Sam Jc na
Pisal
dve izvirni povesti: Zadnji littr
tr
O\'Ci
'
'' '"
._,
"a Vipavskem.i. Povest iz minulih časov
1930) prikazuje življenje bojevite Iutrovske
c
.Je
v Vipavi malo po Trubarjevi smrti in
1 kr>n
^unec ob vizitaciji oglejskega patriarha Fr.
ara
- Istočasno se pojavijo tudi skakači, ki
Jih e
8anja rihemberški oskrbnik pl. Jamarski,
rs

nekak Don Kihot. Pisatelj je dobro podal zgodovinske razmere in tudi nastopajoči ljudje so živo
orisani. Po krono, dekle in vino. Novela (Gor.
1934). Opisal je pot cesarja Henrika V. v Rim
leta 1111, da bi ga papež Pashal II. okronal za
rimsko-nem. cesarja. Spremlja ga opat Ivan Fugger, ki išče popolno it. vino, ko ga najde, srečen
umre. Plemič Konrad pa gre v It. po dekle, a je
ne najde. Povest je vsebinsko nova in razgibana,
razmere so dobro podane, prav tako ljudje. Knjigi je dodal obširno razpravo o tej zgod. dobi.
Za ljudskošolsko mladino je prevedel M. Twaina
zgod. povest Kraljevič in berač (Kranj 1910); po
R. E. Rasperju in G. A. Biirgerju Lalnjivega barona Miinchhausena čudovita potovanja in doživetja po suhem in po morju. Kakor jih je pripovedoval pri steklenici vina v krogu svojih prijateljev (Gor. 1938); za oder je priredil Jurčičevo Hčer mestnega sodnika (igrali v trž. Nar.
domu 1911 in v Mrbu.). Apr. 1921 je bila v Trstu
uradna deželna šolska konferenca. K. je na njej
v imenu nekaterih zastopnikov slov. učiteljev
prebral izjavo o lojalnosti slov. učiteljstva do nove države in apeliral na velikodušnost in pravičnost it. naroda, »ki bo gotovo privolil v boljšo
bodočnost in olajšal svobodni razvoj kulturnih
sil slovanskega prebivalstva in temu primeren
razvoj šolstva«. Izjava je bila brez učinka, obsodilo pa jo je sežansko učit. društvo kot neiskreno in zgrešeno. K. je bil zelo delaven in je veliko
napravil za slov. šolstvo in za ohranjanje narodne zavest'i. Psevdonimi: FP, Urbanjakov, Dr. Pikee, Ferdo Plemič, Nande Vrbanjakov idr.
Prim.: Ž. arh. Koper; Učiteljski koledar za
1924 (Bgd), 167 si.; SBL I, 460; V. S.(molej), Po
svetu naokrog, M 1931, 111; F. P., Po krono, dekle
in vino, M 1936, 315; Mil. Lavrenčič-Lapajnejeva,
Delež Skedenjcev v slov. kulturi, Čitalnica v
Skednji, 1868-1968, Trst 1968, 58 s si.; Dr. A. Kacin, Grammatica della lingua slovena (M. Jevnikar Prefazione), Trst.-Lj., 1972, 11; Savli, PDk 29.
okt. 1977, 4 s si.; Vilhar, 72; M. Jevnikar, F. pl. K.,
tržaški pisatelj in kulturni delavce, IzvTrst 1981.
Jem.
KLEINMAYR pl. Julij (v krstni knjigi Josef Julius Kleinmeier), literarni zgodovinar, r. 9. maja
1847 v Višnji gori na Dolenjskem, u. 28. dec. 1913
v Trstu. Oče Jožef je bil kmet iz Novega Bečeja
v Vojvodini, mati Jožela Graul iz Višnje gore.
Osn. š. je dovrši] v Višnji gori, gimn. v Lj. (1866),
zgod. in slavistiko je študiral na Dunaju in v
Gradcu. Po smrti prof. in pesnika A. Umka-Okiškega je dobil mesto suplenta na gimn. v Celov-
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cu. Po delnem usposobljenostnem izpitu (za nižje
razr. sred. šol) je služboval od 1877-82 kot začasni učitelj slov. na učit. v Kopru in Gorici
(1882-90), 1890 so mu spregledali izpit in ga poslali spet na učit. v Koper (1890 do upokojitve
1898). V Celovcu je po lastni izjavi »priredil in
pomnožil« 2. izd. Anion Janežičevega slovenskonemikega slovarja (1874), vendar ni preučil metode, po kateri je Janežič predelal svoj nem.slov. slovar (1867), zato je pustil v njem veliko
Pohlinovih in hrv. besed. Knjigi je napisal predgovor in ji dodal Spisek nekterih delavcev na
slov. slovstvenem polji (I-XIII). Ta spisek je popravil, dopolnil in izdal kot Pripomoček zgodovini slov. slovstva. J550-J880. Založil pisatelj, v
Kopru 1879. Natisnila tiskarnica DsM v Clcu. V
knjižici (32 str.) je po abecedi 287 pesnikov in
pisateljev z osnovnimi podatki, 25 slikarjev, kiparjev in skladatetjev, seznam društev in časopisov 1879 ter kratek sestavek O pisavi s cirilico,
grš. črkami in slov. gajico. Knjižico je izdal, ker
»obširnejše zgodovine slov. slovstva še nimamo«
in se je prepričal, »da tudi majhen spisek naših
imenovanja vrednih slovstvenih delavcev nekako
vgaja in je v malej obliki neke vrednosti za šolo
in dom«. Leto pozneje je napisal Kratek pregled
avstrijske zgodovine (SV 35, 1880, 57-76). Sodeloval je v Soči, Besedniku, E, SN, SV, Kresu, Z
idr. s članki biografske, literarno-zgod. in zgod.
vsobinc. Na Koroškem je nabiral nar. blago in
pesmi in jih deloma priobčil: Narodno blago
(Kres 1881, 33-34) in Razne pesmice (Kres 1881,
35-36 si., 15 pesmi, naslovi so v MohBibl 400).
Svoje pesmi in zbirke učencev je izročil Štreklju
za SNP. Osrednje K. delo je Zgodovina slov. slovstva. Spisa in založil J. plem. K., c. kr. prof. v
Kopru 1881. Natisnila tiskarnica DsM v Clcu,
228 str. Za Čopom (Safarik), ki se je ustavil pri
letu 1830, je to prvi poskus, da bi se podala celotna slov. liter. zgod. v pragmatični zvezi. K. je
razdelil slov. slovstvo v dve veliki obdobji: v
Staroslovensko slovstvo do 1550 in v Novoslovcnsko slovstvo (1550-1881), ki ga deli v tri dobe:
od 1550 do 1770, od 1770 do 1843 in od 1843 do
1881. Avtor je pregledal ogromno materiala od
stare cerkvene slovanščine do svoje dobe, toda
manjkalo mu je »skoraj vseh pripravljalnih del
pisatelju pa posebc knjižnih pripomočkov, znan
stvene erudicije, znanja in kritičnosti« (SBL I
460). Preveč je vključil malo pomembnih piscev
večje je skromno označil, zagrešil pa je tudi na
pake. Skozi vso knjigo je čutiti ljubezen do slov
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jezika in literature: »Slovstvo je cvet omike, slov'
stvo priča, kaj zamore narod sam iz sebe... LJ11'
bimo, gojimo, izobražujmo svojo milo materinše''
no: hranimo jo v svoj najdražji zaklad!« (Pred'
govor). Levstik je knjigo že isto leto v LZ robat0
in ironično raztrgal, po Slodnjaku ga je tedaj **
napadala smrtna bolezen, ki ga je delala še boU
razdražljivega, vendar se je tudi sam motil, sS
pretirano ostrostjo in zadirčnostjo se je zamer'1
na levo m desno« (Levstikovo ZbD VII, 195°'
385).
Prim.: Z. arh. Višnja gora; J. pl. K., Zgod'
slov. slovstva, CIc 1881, 205; SBL I, 460; M. Bartol, Iz mojega življenja, Razgl 1948, 157; Vilhar'
74; ZSS III, 140; ZSS IV, 100; Zgod. slov. slovstva so ocenili: Jak. Sket, Kres 1881, 244; J. Pj!'
ick, Kres 1881, 419-20; Fr. Levstik, LZ 1881, 3"7'
85 si. (ZbD VII, 1958, 108-196).
••••'
KLEMENĆIČ Drago (v krstni knjigi Carolus)'
duhovnik, časnikar in urednik, r. 11. jan. 1938
Stomažu na Vipavskem, živi v Lj. Oče Leop°,'d'
kmet in prosv. delavec, mati Klotilda (Ti"'3'
Volk iz sosednjih Dobravelj. Osn. š. v Stornai'
gimn. v Ajdovščini, v 5. razr. gimn. je bil v •a
lem semenišču v Vipavi. 1956 se je vpisal "
Teol. fak. v Lj. in bil posvečen v duhovnika * '
jun. 1962 v Lj. Najprej je bil ž. uprav, v Stržis'
in Rutu pod Crno prstjo, 1964 je postal šuidijslcl
prefekt v lj. bogoslovju, 1965 odgovorni ur. Df11
zine. V letih 1969-71 je študiral v Rimu na late'
ranski U in doktoriral iz teologije s tezo: te0"
logia delle realtà terrestri nella vita e netl'oPef
del vescovo Antonio Mahnič (Teologija zeffle"
skih stvarnosti v življenju in delu škofa
Mahniča) (1971). Istočasno je diplomiral na VišJe
šolskem inštitutu za znanost in tehniko javne»
mnenja. Stanoval je v Sloveniku. Leta 1971 ga J
nadšk. J. Pogačnik imenoval za glavnega ur. Dr"
zine, hkrati predava kot gost na Teol. fak. C'an__
je Medškofijskega pastoralnega sveta in cl»
ured. Cerkvenega glasbenika (CG). S poljudni^
i.i strokovnimi članki sodeluje v različnih >"e
jah. 1980 je bil član vatikanske delegacije na *
generalni konferenci UNESCO v Bgdu. V diJa'
ških letih (1953-56) je bil organist in pevovodJ3
v ž. c. na Kostanjevici pri Novi Gorici, v dom3
vasi pa je ustanovil prosvetni zbor Iskra z igr ,
skim odsekom. Sodeloval je pri mladinskem
stiču Veslajmo (pet št.) v Novi Gorici. 1964
GObil asistent verouč. skupin primor. študentov. J
sv
deloval je pri ustanovitvi Cerkve v sedanjem
tu, Cerkvenega glasbenika, Mavrice in Božje»
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Ja. V Rimu je sodeloval pri slov. oddajah
atikanskega radia in uredil brošuro Deset let
°ve«,7ca (1970). V dijaških letih je sodeloval v
• 1•
Potih in PrimN, kot bogoslovec v Bra•, ^
• Največ člankov, uvodnikov, komentarjev in
in •
^e Pr'°bč" v Družini. Zanjo je prevedel
redil spomine koprskega stolnega prosta
m PoIda Jurce Moja leta v Istri pod fašizmom
nižina 1975, št. 1-50, v knjižni obliki Lj. 1978).
aval
Je v Dragi (Trst) 1969 o Položaju Cerkv
a Slovenskem. Prevedel je pastoralno navo...° Občestvo in napredek (Lj. 1977). Važnejše
ra
*Prav,e in članki so izšli: v Cerkvi v sodobnem
s
vetuuredil tematsko št. o družbenem obveJu
(1973), Oblikovanje javnega mnenja (1973),
erotična revija (1981); v CG: Dialog med korom
m Prezhit
erijem (1976), Množica in elita (1976),
0d
••\°••1• do popevke (,976)- Vh,k° Vodopivec
sre , V božjem okolju: Razmišljanje ob nedelji
din 3 6V druibenega obveščanja (1979), Mass-megov' Ctl.' in sredslvo vzgoje (1980), V svobodi od°•71 (i981). v KolMD: Nadležni gostje (1978),
nai
Set

'mi izseljenci v Kanadi (1979), Sedemde-

L

iubr koprskega "sk°fa dr- Janeza Jenka (1981),
$ušt 'at1S,ci nadškof in metropolit dr. Alojzij
CCr,ar (l98l); v KolGMD: O zamenjavi v vrhu
Ve
na Slovenskem (1981).
Lj •$:: Osobni podatki; 50 let Teol. lak. v Lj.,
Let
SlovJ,-:
°Pis slov. škofij, Lj. 1978, 253-54, pass.;
nik
3, Lj. 1979.
MJ
r y

^NCIC MIlan, slikar, lutkar in scenograf,
' _m!»r. 1875 v Solkanu, u. 5. febr. 1957 v Lj.
°*e Stef,an
, kmet, mati Ana Verdikon. 2e v rani
"Had:osti
je osirotel. Tedaj se je v Gor. prvič
Sr
ečal 7 Ke
D
obis.
ccardinijevimi lutkami. Od 1885-89 je
Val g0r
Sk0 sy
-. od 1890 trž. gimn., od 1891 beneJe 0^' akad- in 1892 akad. Brera v Milanu. 1893
el
v München na Schmidtovo sli-k. š., že
p
°dv, h mesecih e
lctne^
J Prestopil v Hollosyjevo š. V
>etn<
s
em. jc bi] sprejct na Akad., tu je do
1894
hodil v
Gysisovo in Herterichovo š. Isto«as no
schià .Je obiskoval g|ccl- tečaj pri K. Lautenletni
'^ *c odslužil vojaški rok kot cnost
čaSa
ovoljec pri mornarici, nato je še nđkaj
Vr

nitv'°t0VaI P° Eg'Ptu in Bližnjem vzhodu. Po
Pa je 1Q Jü zaposliI kot sodnijski uradnik, vmes
prebil sc
Munch
en semester na slik. akad. v
U Pri
bo,,-.
Litzcnmayerju. Kot uradnik je služiva] v
Bove
v
Stur- ~"Vcu in Gor-. se 1903 z družino naselil
••
v ••/ !1.1• oPravUal službo sodnega kanclista
ov
sčini. V prostem času je slikal. 2e 22.

dec. 1910 je začel z lutkovnimi predstavami v
Malem lut. gled., tako so Sturje postale rojstni
kraj prvega slov. lut. gled. 1912 je K. napisal
oklic slov. javnosti, naj podpre umetniško dovršeno 'in vzgojno usmerjeno, predvsem mladini, a
tudi odraslim namenjeno ter nad strankarskimi
spori stoječe lut. gled. / dobrim tujim, zlasti
pa domačim repertoarjem. Oklic takrat ni izšel,
ampak šele 1919 K. je 1913 začel poučevati risanje in projekcijsko geometrijo na obrtno-nadaljevalni š. v Ajdovščini, ob izbruhu vojne 1914
je bil vpoklican. Po vojni se jc naselil najprej
v Domžalah, nato v Lj., kjer se je popolnoma
predal lutkarstvu in od 1920-24 vodil Slov. lut.
gled., v sezoni 1920-21 pa opravljal tudi službo
šefa opreme SNG za D in O. V lut. gled. je sodeloval z I. Lahom, M. Jarcem, I. Šorlijem idr.
Po prenehanju tega gled. se je razočaran posvetil slikarstvu, a se 1936 še enkrat vrnil k lutkarstvu, ko je v lastnem stanovanju v Lj. prirejal
predstave z novimi, miniaturnimi lutkami. 1930
so ga na ustanovnem kongresu Jsle. lutkarske
zveze v Lj. izvolili za častnega preds., 1932 pa za
častnega preds. Jugoslaven, lutkarskega saveza. K. je stalno nihal med slikarstvom in lutkarstvom, gotovo pa je v zadnjem pomembnejši.
Upoštevanja vredna je tudi njegova fotografska
dejavnost: z velikim občutkom za dokumentarnost je posnel številne fotografije, pomembne
zlasti za preteklost Goriške okrog 1900 in po
njem. K-evo slikarsko delo obsega krajino in portret, poleg tega še žanr 'in tihožitje. V njegovem
slik. ločimo dve obdobji: do prve svet. vojne prevladujejo primorski motivi, po njej, ko je živel v
Lj., se jc na Prim, še vračal na osnovi starih študij, vendar prevladujejo sedaj lj. in gorenjski
motivi, zanimala pa ga je tudi ^krajina na Dolenjskem in ob Jadranu. Enako pomembni kot
krajine so portreti, v katerih je že v Šturjah
upodobil nekaj uglednih domačinov, sorodnikov
in prijateljev, v Lj. pa tudi več znanih osebnosti
(Andre Jochmann, 1907; Vaio Bratina, 1910; dr.
Alfred Šcrko, 1931; dr. Joža Clonar, 1934; Don
Bosco (za salezijance na Rakovniku); Bogo Le
skovic, 1935, itd.). K-evo slikarstvo je realistično,
vendar je zlasti pri krajinah opaziti tudi vplive
impresionizma in celo pointilistične tehnike. Pri
portretih je oblikovno trši, ponekod skoraj z
ekspresivnim učinkom (dr. J. Clonar). V manjših
delih dekorativnega značaja zasledimo tudi odmeve secesije. Veno Pilon je K. cenil, saj mu je
bil prvi slik. mentor, in ga je nagovarjal, enako
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tudi F. Mesesnel, naj pripravi samostojno razstavo, vendar do te za K-evega življenja ni prišlo. Iz K-evih šturskih let je vredno omeniti prijateljstvo, ki ga je vezalo z domačinom Avgustom
Schloglom (1856-1908), obč. tajn. v Ajdovščini in
županom v Sturjah, ki se je tudi sam ljubiteljsko
ukvarjal s slikarstvom. K. je 1907 sodeloval na
»prvi slov. umetniški razstavi« v Trstu, 1908 je
razstavil tri krajine v izložbi Gabrščkove knjigarne v Trg. domu v Gor., 1908-10 je razstavljal v
Circolo artistico v Trstu, 1909 v Jakopičevem paviljonu v L j., 1925 na razst. portretnega slikarstva v Lj., 1927 na II. razst. umetnin v okviru lj.
velesejma, 1930 v okviru Kult. razst. Jul. krajine
v Bgdu. Po smrti so bila njegova dela prikazana
1958 na razst. Avtoportret na Slovenskem, apr.
1970 je GorMuz pripravil razst. gor. motivov,
okt. istega leta pa nekoliko razširjeno razst. v
Ajdovščini. 1976 je GorMuz pripravil retrospektivno razst., ki je osvetlila celotno K-evo umetniško dejavnost. Razstavljena so bila olja, osnutki
in študije, scenski in kostumski osnutki ter lutke. Značilno je, da K. za svoje lutke ni samo snoval osnutkov, ampak je lutke sam izdeloval, prav
tako tudi kostume in scene. Njegove lutke iz vseh
treh obdobij, tj. iz Sturij, iz delovanja Slov. lut.
gled. v Lj. in miniaturne lutke, so še ohranjene.
K. se je v repertoarju lut. iger naslanjal predvsem na tuja dela, medtem ko so domači avtorji,
čeprav jih je prosil za'izvirna slov. besedila, slabše zastopani. Iz it. commedie dell'arte je izvajal
npr. Reccardinijevi deli Mrtvec v rdečem plašču
in Trojčke iz Damaska, pomagal si je tudi s prev.
iger Franza Poccija (Kralj Lavrin, Začarani princ,
Princ Rožencvet in princesa Lilijana, Čarobni
dežnik, Gašpcrček slikar. Obuti maček, Preizkušnja, Tri želje, Sovji grad, Čarobne gosli). Slov.
lut. gled. v Lj. je 18. mar. 1920 uprizorilo prvo
slov. lutkovno igro, Sneguljčico dr. I. Laha, pogosteje pa so bili delo slov. avtorjev prologi, po
navadi aktualno kritično obarvani. Višek K-evega
lutkarstva so nesporno uprizoritve Fausta, ki ga
je po tujih virih priredil za lutkovni oder K. sam.
To predstavo in še nekatere druge iz predvojnega repertoarja so v K-evem stanovanju ponovili
z miniaturnimi ludkami tudi še po zadnji vojni,
v sezoni 1951/52 pa so v Mestnem lut. gled. v Lj.
igrali Poccijeve Čarobne gosli, za katere je K.
izdelal osnutke za sceno in lutke. Že 1905 je zasnoval sceno za D'Annunzijevo Giocondo, ko je
v Gor. gostovala ital. gled. igralka in plesalka
Eleonora Duse, 1910 je v Benetkah napravil sce-
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no za odrsko delo La Nave istega avtorja. Iz"e'
loval je tudi scene za prim, podeželske odre. Me
deli uporabnega značaja je zanimiv npr. osnu K*
barvne razglednice ob sokolskem shodu 1909
Ajdovščini, ki je bila tudi tiskana. V Lj. je za
D in O SNG izdelal sceno za Lepo Vido (192°''
Thaïs (1920), Vesele žene windsorske (1920), Tose"
(1920), Sen kresne noči (1920), Hebblovo J"di!
(1923), Manon (1944), Robinzon ne sme ura^"
(1943-44).
Prim.: Lit. od 1907 do 1976 glej v katalogu i**'
stave Slikar in lutkar M. Klemenčič, 1875-195!'
Nova Gorica 1976, 22-23; prim, še: JAlm 1923, 2^<
Razstava portretnega slikarstva na Slov. od X» '
stol. do danes, Lj. 1925 (razst. katalog); NRazgl '*'
okt. 1957, 470; SGL II, 287-8; Dnevnik 24. n&1974; Delo 11. jun. 1976; Dnevnik 12. jun. l^'
PDk 12. jun. 1976; PrimN 18. jun. 1976; PDk ^.'
jun. 1976; PrimN 16. jul. 1976; Delo 5. avg.
osebna zapuščina M. K. pri Savu in Mojci
mencie v Lj.; arh. podatki v Slov. gled. in fil""'
tic.
skem muzeju v Lj. Upodobitve: I. Vavpo"^
risba s svinčnikom, 1924 (ni obj.); S. Santel, "^
men, 28. jan. 1921, 2, 17; Ilustracija 1930, 5, "
(avtoportret); S. Santel, Ljudski oder 1939-40. '
164 (risba iz 1921); B. Jakac, S 19. jan. 1940; *
Sanici, Dokumenti SGM VIII, 1972, 19, 75 (n^j
iz 1921); Slikar in lutkar M. Klemenčič (razsta^
katalog), Nova Gorica 1976, U (S. Santel, 1921).
(avtoportret).
«/,
M'
KLEMENČIČ Savo, igralec, režiser, inscena' ^
in dramatizator, strokovni sodelavec AGR» l
Lj. v pok., r. 19. nov. 1902 v Solkanu. Oče M*1*
(gl. čl.), mati Josipina Lorencuti iz Solkana. "
dost je preživel v Solkanu, Sturjah in Ajdovšc1
v zadnjih dveh krajih je obiskoval tudi °sn'.i.
Po prvi svet. vojni se je K-eva družina nase*
v Lj. 1923 je dokončal klas. gimn., 1926 Dran
iC
tično š. Udruženja gled. igralcev v Lj. s praV^
tejavnosti. Obiskoval je tudi priložnostne gled
gtučaje pri Zvezi kult. društev v Lj. (1929-30).
dirai je deloma na •• in obiskoval štiri stumetnostne zgod. na Filoz. fak. v Lj. študij
zaradi bolezni prekinil. Opravil je tudi tečaj
knjižničarje na U v Lj. Od 1919-24 je sode"7^
pri pripravah in kot igralec in tehnični vodja V
Slov. lut. gled., ki ga je ustanovil in vodu
Milan. Za lut. gled. je tudi prevajal besedila- .
je ostal še kasneje (1925-26) kot režiser, tehn' ^
vodja in igralec, ko je Slov. lut. gled. VreV .
TKD Atena. Po prvi svet. vojni je bil nekaj &<
asistent režiserja O. Šesta v lj. Drami SNÇ.
1936-40'in 1945-50 je sodeloval pri gled. miniat.j.
nih lutk Milana K. kot igralec, režiser in ten
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Vod a

J - Od 192441 je občasno ali redno sodelo^ v ^J- kot režiser, igralec, prevajalec
ram
atizator. Za ŠtG je dramatiziral JurčičcVe
in8p DeseteSa brata, Tavčarjevi deli Janez Sonce
octobe iz Visoške kronike, prir. in prev. je
ko Wilkenovo igro Pekovska. Režiral in igral
Je turi; ~ • ,.
Med
radijski dramski družini od 1934-41.
je .okuPacijo je sodeloval z NOB, po vojni pa
v i 1946-47 zaposlen na radiu Trst II, kjer je
s,ov
ta
- kult. oddaje ter režirail in igral pri
3
•• A ^"-*' dramski skupini. 1947 je bil poklican
v
]tn..
Lj- Tu je vpeljal nakupe strokovnih
Za kn
Za
J'žnico, zbiral dokumentarno gradivo
••••
•••• iz gled. zgod., sodeloval pri priprak
vah aa
,
'kad. dramske produkcije in jih tehnično
Vod:
' a Sled. področju je sodeloval še pri gled.
••
kon Vl' "^' '"kovnih razstavah ob lutkovnih
res ih
' v Lj. 1931, 1932 in 1933, asistiral pri
PrJj
Ukci
Jah Operne š. idr. Od 1962-65 je še po
Upo,
Čar vUVÌ de,al v D SMG kot arhivar in kn'ižn'•
tem česu je prcv. več srbohrv., nem. in
lg6" °K- gled. čl. in kritik. S to zaposlitvijo je
j]t,i . rac*' Posledic prometne nesreče moral prela- !' O lutkarski in slik. dejavnosti očeta Miri^ Je naPisal več čl., tako: Prvo slovensko mati sf,'"° Sledaliiče Milana Klemenčiča (Dokumcnli$x
'
''). Prvo slovensko marionetno gledaše (Dokumenti SGM, 1972), Slikarsko in hukarnek C'lovan'e Milana Klemenčiča (Sreč 1972), člacje|0° Sattnerju (Naše tromostovje, 1974) idr. SoJü
,sjuv.
tudi pri anketi o oblikovanju bogoNaŠC
na i* f
tromostovje, 1972). Služboval je tudi
z H^1"

Zgb

- žeL direkciji. 1971 je bil odlikovan
> dela z zlatim vencem.

0lr
r

'"1-' Osebni podatki; SGL II, 288-89.
M. V.

KI

-EME

-•«ei
n0v J'

ClC

r

-

Vladislav, učitelj in mladinski pi- apr. 1898 v Dolenji Tribuši, u. 22.

13

Krivc 69 V Ptu'u- 0če Anton. mali Frančiška
lsk
'ačetk
°va] je gor. moško učiteljišče pred
Jn
prve
svet. vojne, med vojno pa zaposloval
Lj. i9l(?ea^e obch gor. učiteljišč. Maturiral je v
Sl0v
' °" je učitelj na Ptujskem polju in v
lh goricah (pri Sv Tomažu
V^UKì'M
, v Runču in
edel
P0 „I..
>i). 1941 so ga Nemci izgnali v Srbijo.
v
s °jni se je vrnil v Veliko Nedeljo, kjer je
Pno uči
čill 23 let. Kasneje je do upokojitve 1953
Učii
Šturj:- . .UJU; tu je bil nato zaposlen pri Ptujski
dijag, _ ' knJižnići. Kot študent je sodeloval pri
lls
firan .
tu Refleksi mladih, ki je šapirograajal pred prvo svet. vojno v Gor. Pozneje

4

je pisal predvsem za mladino v Kresnice, NR,
MladoJ, KolMD, M, KolCD, 2S, Slov. list idr. Pisal je tudi pesmi, predvsem s socialno vsebino.
Pesem rudarskih otrok je uglasbil E. Adamič
(PSBL I, 6-7) in je bila himna zbora Trboveljski
slavčok. 1939 je izšla pri Mlad. matici njegova
zgodovinska čitanka Iz starih in novih časov.
Prim.: NadškAGor.; Savli, PDk 2. nov. 1977 s
si.; osebni podatki nekega kolega.
Špac.
KLEMSE Vladimir (Vlado), prosvetni (kulturni)
delavec, časnikar, r. 26. avg. 1946 v Mirnu. Oče
Kristjan, kmet-delavec, mati Marija Pelicon. Osn.
š. obiskoval v Rupi, nato triletno slov. strok. š.
v Gor. 1960/61 obiskoval kot privatist prvi razred
Trg. leh. zavoda Ž. Zois v Trstu, šolanje dokončal jul. 1965. Do služenja vojaškega roka (okt.
1966) opravljal razma priložnostna dela ter se v
iskanju zaposlitve odpravil tudi v Nemčijo (Düsseldorf). Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v podjetju Viviex v Gor. (zunanjetrgovinska dejavnost). V tej stroki je vztrajal do apr.
1976, ko je dobil zaposlitev pri ZTT in se po
uspešno opravljenem časnikarskem izpitu posvetil časnikarstvu. Sedaj je zaposlen pri gor. ur.
PDk. Od 1977 je preds. Planin, društva v Gor.;
jun. 1980 je bil izvoljen na listi Občinske enotnosti v obč. svet obč. Sovodnje, kjer opravlja
dolžnosti županovega namestnika. V letih srednješolskega študija ga je mikalo, da bi se posvetil študiju arheol. oz. zgod. Na to je mogoče
vplivala nadvse vzpodbudna izkušnja, ki jo je
pridobil mod enomesečnim sodelovanjem pri arheoloških izkopavanjih na Gomilah pri Stični.
D. Pahor, pobudnik in dolgoletni vodja Zgod. ods.
pri NŠKT, ga je navdušil za preučevanje naše
krajevne zgod. in zanimivosti in tako je od arheol. prešel k zapisovanju ljud. običajev in drugih zanimivosti s področja etnografije. Od 1976
je objavil v PDk vrsto člankov o običajih na Goriškem, od 1978 pa aktivno sodeluje pri zbiranju
in obdelavi gradiva za zemljevid ledinskih imen
na Goriškem, ki naj bi izšel do 1985. Posredoval
je nadalje ur. KL Sje gradivo za kraje v sovodenjski občini, občasno pa pošilja prispevke tudi v PV. 1982 je ob poimenovanju osn. š. v Sovodnjah uredil brošuro Peter But kovic - Domen
in v njej objavil krajšo študijo Prispevki k zgodovini osnovne šole v Sovodnjah.
Prim.: PDk 5. mar. 1977; 11. in 28. jun. 1980; 13.
jun. 1982; KatG 24. jun. 1982; Družina 27. jun.
1982; osebni podatki.
Cešč.

KLINEC
KLINEC Rudolf, verski organizator, zgodovinar,
r. 18. mar. 1912 v Vipolžah v Brdih, u. 2. dec.
1977 v Gor. Oče Anton, kmet-kolon na posestvu
barona Teufenbacha, mati Frančiška Bizaj iz Cerovega. V družini je bilo deset otrok. Ob izbruhu prve svet. vojne so morali oče in starejša brata k vojakom, mati z ostalimi otroki je šla v
begunstvo v Neapelj. Po vojni se je družina spet
združila v Vipolžah, toda brata se iz vojne nista
vrnila. V Vipolžah je K. dokončal osn. š. v slov.
jeziku, vstopil v pripravnico v Alojzijevišče in
nato 1925 v gor. malo semenišče. V zavodu je
pristopil k mladinskemu gibanju, ki ga je prinesel v malo semenišče tedanji prefekt in poznejši
podravn. dr. Ivo Juvančič (PSBL I, 605-06). Tu se
je navdušil za ideale tega gibanja: samovzgoja,
ljubezen do narave, zlasti do gora, še zlasti pa
ljubezen do slovenstva in do Cerkve. Nekaj let
je vodil krožek za krščanski Vzhod. Po želji nadškofa Margottija je K. po končani gimn. šel študirat bogoslovje v Bologno. V mašniika je bil
posvečen v Gor. 18. dec. 1937 in takoj sprejel mesto župnika v Velikih Zabijah pri Ajdovščini.
Istočasno se je vpisal na lateransko U v Rimu in
študiral cerkveno pravo. Za doktorsko disertacijo si je izbral temo iz gor. cerkvene preteklosti:
Izvedba cerkvene zakonodaje Jožefa II. v goriški
nadškofiji. 1. apr. 1945 je Škof Margotti z dekretom imenoval K. za nadškof, kanclerja. Toda K.
je hotel v Zabijah preživeti še mesec maj. Tu ga
je presenetil konec vojne. Kot mnogi drugi duhovniki se je umaknil pred partizani in odšel v
Italijo. Službo kanclerja je prevzel šele sept.
1945; na tem mestu je ostal do smrti. Zaradi strokovnega znanja, vestnosti v izvrševanju svojih
dolžnosti in zvestobe do predstojnikov so ga cenili vsi gor. nadškofje, ki so imeli v njem zanesljivega in preudarnega tolmača svojih ukrepov. Zavoljo tega je ostal na svojem mestu pod
štirimi škofi (Margottijem (1945-51), Ambrosijem
(1952-62), Pangrazijem (1962-67) in nazadnje Petrom Cocolinom. V tem času je bil član c. sodišča v Gor. in Benetkah. Življenje v Gor. ga je
pripeljalo k neposrednemu sodelovanju v raznih
ustanovah. Seveda so mu bile še posebno pri srcu
slov. ustanove in sploh vsa problematika slov.
manjšine na Goriškem. Veliko si je prizadeval za
obnovo in napredek obeh slov. kat. zavodov Alojzijevišča in Zavoda sv. Družine (nekdanje Sirotišče). Bil je član, potem tudi preds. upravnih
odborov obeh zavodov. Prav tako je bil odbornik KTDGor in KatK. Povsod je kot izkušen ju-
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rist pomagal z nasveti, posredovanji, predloga
Posebno važno je bilo njegovo mesto pri GMDV odb. te ustanove je bil že prej, vendar se pozna njegova roka zlasti od 1965, ko je postal njen
tajn. Za njegovega tajn. je GMD zasnovala svoje
najbolj tvegano in tudi najbolj zahtevno delo, i"
sicer izdajanje Slov. primorskega biografskega
leksikona (PSBL). V Zborniku ob 50-letnici GMD
poroča K. pod posebnim poglavjem o nastanku
PSBL, vendar ne more sebe siliti v ospredjePravi, da je iz sejnih zapisnikov GMD razvidno,
kako se je že zdavnaj rodila zamisel, naj bi izdali delo, »ki bi prikazalo delovanje vidnejših
primorskih ustvarjalcev na vseh področjih slovenske kulture. Tako je na seji 6. marca 19-49
preds. St. Stanič predlagal, naj se pripravi knjiga Obrazi naših mož, ki naj vsebuje krajše življenjepise tudi manj znanih kulturnih delavcev
na Primorskem, kot npr. Stefana Kociančiča, Matija Vrtovca, Wolfa, Kofola itd. Odbor je delo
poveril Staniču s priporočilom, naj bodo sestavki znanstveno točni. Ta je sicer začel iskati sotrudnikov in jim porazdeljevati gesla, ali zaradi
prezaposlenosti dela ni dovršil.« Na odborovi seji 31. mar. 1955 je Stanič ponovno sprožil vprašanje o knjigi primorskih zaslužnih mož, odbor
ga je spet prosil, naj jo pripravi, a smrt mu je
preprečila uresničitev. Na seji 5. apr. 1965 je dr.
A. Kacin opozoril na potrebo, naj se izda Galerija primorskih likov vsaj od leta 1900. Tedaj
je bil K. že v odboru in je organiziral sodelavce,
da je misel končno dozorela. Marca 1971 so sodelavci predložili odboru GMD izdelan načrt PSBL.
»Delo naj bi bilo podobno Slovenskemu biografskemu leksikonu (SBL). Obdelalo naj bi osebnosti, ki so bile v važnejši zvezi z življenjem i'1
delom primorskega človeka, in tudi tiste, ki hi
zaradi nepomembnosti na splošni slovenski ravni ne našle vstopa v SBL, a ki so za Primorsko
zelo zaslužne. Delo bodi faktografsko, ilustrirano,
široko, tako da bi prišle vanj osebnosti ne glede
na vero, ideologijo, leposlovno, socialno, gospodarsko, politično dejavnost.« Na seji 23. febr.
1972 so sklenili, naj izhaja delo v snopičih z
vsakoletnimi mohorjevkami. Odbor je sporočil
svojo odločitev uredniku SBL prof. Alfonzu Gspanu v Ljubljano in ga prosil, »naj dovoli prenašati v to delo tudi gradivo iz SBL. Uredništvo
SBL je 9. apr. 1973 pozdravilo zamisel PSBL,
dovolilo črpanje podatkov iz SBL in sprejelo
predlog, da se bo tudi samo okoriščalo s primorsko publikacijo.« Delo je steklo in 1974 je
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šel pry, snopič PSBL. K. je postal njegov za^ct in najodfičnejši sodelavec, saj je napisal nad
st
o člankov, čeprav je umrl že na koncu 4. snoP'ca, nekaj jih je še v rokopisu. Predstavil je
VI
"sto cerkvenih dostojanstvenikov, plemiških družl
n in drugih, za katere je zbral bogato bibliografijo, ki je bila navadno težko dostopna. Predvsem pa je PSBL vodil s svojim ogromnim znan e
J m, neomajnim ugledom in nenavadno človeško toplino. Osebno je zbral mnogo gradiVa
in za prve snopiče napisal veliko gesel. Kot
gorečemu duhovniku so bila pastoralna vprašan
Ja v škofiji zelo pri srcu, zlasti še, če so bila
Povezana s slov. življem. Služba mu zadnja leta
ni
dovolila, da bi neposredno deloval v dušnem
Pastirstvu. Toda kot kancler je odločilno vplival,
«a se je v Gor. osnovala personalna župnija za
^lovence. Tudi za Slovence, k'i žive v krminski
Zu
Pniji, je poskrbel, da so dobili svoje versko
sr
edišče pri Subidi. Ekumensko gibanje mu je
""o pri srcu že od študentovskih let. 1965 je z
dr
ugimi sodelavci obnovil v Gor. Apostolstvo sv.
'-""ila in Metoda. Udeležil se je vseh pomembnih
ekumenskih romanj, ki jih je to združenje organi
ziralo. 1975 je predaval v Dragi (Trst) o tem,
*ako je duhovščina pripravljala osvoboditev slov.
n
aroda na Primorskem. K. je bil tudi plodovit
Publicist. Zanimala ga je versko-polit'ična pretek0s
t ožje domovine. Omenili smo njegovo doktorsko tezo, pri GMD pa so izšle knjige: Zgodovina
Soriške nadškof ije, 1951; Marija v zgodovini Goriške, 1955; Zgodovina Goriške Mohorjeve družbe,
1967- po njegovi smrti je izšla še knjiga Primorca duhovščina pod fašizmom, 1979. Krajše članke
je objavljal v KatG, KolGMD, v zbornikih
edinosti idr. Njegove knjige so znanstveno temeljite, zgrajene na virih.
Prim.; KatG 1977, št. 48; L. Skerl, Msgr. dr. R.
£•- M(Trst) 1977, 191 s si.; K. Humar, Msgr. R. K,.
KolGMD 1979, 75-79 s si.
RiJ.
KANJON (Clignon) Alojzij, duhovnik, r. 27. jan.
'859 v Sčiglah (Cigolisi pri Podbonescu (Pulfer
°). u. tam 30. nov. 1942. Oče Jožef, kmet, mati
parija Crisnar. Po gimn. in bogoslovju v Vidmu
Je
bil 1882 posvečen v duhovnika. Eno leto je bil
*Pl. v Viškorši (Montcaperta) v Karnajski dolini,
pot
v Ceneboli (Cancbola), končno kar 44 let v
Ar
beču (Erbezzo) (1889-1933). Zadnja leta je pre-ivel v Sčiglah. V prvi svet. vojni je bil osumljen
avstrijakantstva, aretiran z drugimi slov. duhovski (Giobatta Cruder iz Ronca in Pietro Cernot-

KLODIC
ta iz Les) in interniran v It., najprej v Stra (eno
leto), nato v Vidmu (eno leto). Rešil ga je videm.
nadškof Anastasio Rossi, ki ga je zelo cenil. Bil
je dober pridigar in so ga pogosto klicali pridigovat po drugih vaseh ob nadiških bregeh. Zbiral
je pravljice, pisal in bral prigodnice ob raznih
priložnostih. 1921 je izdal v Čedadu knjižico Krizova pot, klera se moli it cerkve S. Andrj u
Erbeču. »Clignonova knjiga je edina beneška, kar
jih poznam, ki uporablja v največji meri govorjeno, živo narečje; vpliv knjižne slov. je omejen
na pisavo nekaterih cerkvenih izrazov. V njem
je njena največja cena« (P. Merkù). Vse K. zapiske je odnesel Anton Cuffolo (PSBL I, 209-11) in
se ne ve, kje so zdaj (pričevanje K. sorodnikov).
Prim.: Ang. Crac'ina, Il giubileo sacerdotale di
don Pietro Cernoja, Gor. 1964, 16; P. Merkù,
Petdesetletnica »Križovc poti« Al. Clignona, JiS
1971-72, 38-39 s si. naslovne strani in XIV. postaje; P. Gujon, Le genti delle Valli del Natisene,
Udine 1974, 43 si.; A. Kufolo, In večno šumi Nadiža. M(Trst) 1981, 128-29; A. Kufolo, In večno
šumi Nadiža, M(Trst) 1981, št. 10; O. N., A. K.,
Družina 1982, št. I; E. C. (Emil Cencig), Zgod. in
življenje beneških vasi - Cenavrh, Dom 1982, št.
3, 12 in št. 5, 8.
B. Z.
KLODIC Anton, vitez Sabladoski, šolnik in pisatelj, r. 10. nov. 1836 v Klodičih (Hlodcje-Clodig)
v Beneški Sloveniji, u. 15. Icbr. 1914 v Trstu. Oče
Valentin, kmet in gostilničar, mati Ana Sabladoski. Njen oče Aleksander je bil častnik Napoleonovega poljskega polka Rajski, ostal po Napoleonovih časih v naših krajih, se oženil, živel
nekaj časa v Štandrežu in imel dva otroka: sin
Josip je postal duhovnik in je nad 30 let pastiroval na Livku, hči Ana se je poročila s Klodičem. Anton je od 4. leta starosti veliko živel pri
stricu na Livku in ta ga je pomagal šolati. V Kobaridu je dovršil trivialko, v Gor. gimn. (matura
1855). Vsa leta je bil med odličnjaki in slov. so ga
učili Mat. Pirz, Andr. Marušič in Mat. Hladnik.
Na željo staršev je stopil v gor. semenišče, a ga
24. mar. 1857 zapustil in odšel na Dunaj, kjer je
1861 dovršil klasično jezikoslovje. Poučeval je najprej v Gradcu na višji gimn. (1861-62) in se tu
poročil z neko Fenzovo, a mu je žena kmalu
umrla in tudi eden izmed obeh sinov, drugi je
u. v Trstu 1883. Naslednje leto je učil v Splitu,
od 1863 na mestni gimn. v Trstu. 18. sept. 1865
se je drugič poročil z Matildo Pagliaruzzi iz Kobarida. Imela sta 11 otrok: štirje so umrli mladi,
sinova Maks in Pavel sta se uveljavila v življenju
(gl. čl.). Od 1. okt. 1867 je poučeval v Gor. in tu
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postal 13. jun. 1869 član dež. šol. sveta in okrajni
šol. nadzornik za Goriško in Gradišćansko za osn.
in sred. šole in učiteljišča. V Gor. se je takoj
vključil v slov. javno življenje: izvolili so ga za
preds. Čitalnice, sodeloval pa je tudi pri ustanovitvi kmet. šole. 4. nov. 1870 je postal dež. šol.
nadz. za Istro v Poreču. Nadzoroval je slov. in
hrv. osn. šole, jih organiziral in preuredil po novem zakonu iz 1869, nadzoroval it. šole v Trstu in
okolici in slov. v Gorici. V Istri je hotel odpreti
70 novih šol, a mu tedanji c. kr. namestnik De
Pretiš ni dovolil. 1871 je odšel v Gradec za nadz.
za Štajersko namesto upokojenega vit. Fr. Močnika. Bavil se je predvsem z organizacijo osn. šol
in učit. 1. nov. 1873 so ga prestavili v Trst za dež.
nadz. za Trst, Istro in Gorico, ker so združili te
tri šol. inšpektorate. Vneto se je bavil z organizacijo in modernizacijo celotnega ljudskega in
srednjega šolstva Primorske in ga postavil na
trdne noge po modernih načelih. Nadzoroval je
slov. in it. šole v Trstu in okolici, vse osn. šole
v Istri, slov. šole na Goriškem in učiteljišča; od
1886 je nadziral tudi pouk slov. na sred. šolah na
Primorskem; 1902 je stopil v pokoj. - K. je bil
rojen šolnik. V času nadzorovanja v Gradcu
je pripravil veliko delo Normalienplan für Volksschulen unter Mitwirkung von Fachmännern verfasst von A. K. (Graz 1873). Ta učni načrt je sprejel štajerski dež. svet na seji 27. mar. 1873 in ga
poslal na dunajsko razstavo, leto pozneje ga je
dal natisniti. Komisija strokovnjakov je po K.
načrtu izdelala učni načrt za vso državo ter so
ga natisnili v zbirki Handbuch der Reichsgesetze
und Verordnungen 1878. Po njem so razne dežele
izdale posebne šolske načrte. Za Jadransko Primorje je izšel Lehrplan für die Volksschulen v
Zalogi šol. knjig na Dunaju 1878 v nem., it., slov.
in hrv. Ker je šolska novela z dne 2. maja 1883
marsikaj spremenila, so načrt nanovo izdali z
naslovom Lehrplan für die Volksschulen des
Küstenlandes, spet v vseh štirih jezikih (Dunai,
I. zv. 1889, II. zv. 1891 z načrtom za meščanske
šole in s Pojasnili). Ker so bili nekateri izrazi
neustrezni, jih je K. v drugi izdaji popravil (1896,
ena knjiga z učnimi načrti za osn. in mešč. šole).
Pojasnila so izšla v posobni knjigi (1896, 412 str.)
in so bila zlasti mladim učiteljem pravi kažipot,
saj so se rabila tudi kot učilo. V Pojasnilih se je
K. naslonil na češkega pedagoga J. A. Komenskega in uredil ljudsko šolo na narodni podlagi. O
materinem jeziku je zapisal: »Učenje materinega
jezika je pravo središče vsega pouka na ljudski
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šoli. Poleg verouka je ta uk najimenitnejši med
vsemi, kar mora učiti ljudska šola.« Priporočal je
nazorni nauk, spoštovanje življenjskega okolja
učencev, njihovih sposobnosti in razvoja. Da bi
učitelje izpopolnil in izboljšal učne postopke, je
organiziral v Gor. s pomočjo dež. šol. svetovalstva Goriške-Gradiščanske tri dež. učit. konference z razstavo učnih pripomočkov in ročnih del
učencev (1875, 1884, 1894). Na vseh je imel temeljit slavnostni govor v slov., drugega v it., goste
in udeležence pa je pozdravil v nem., slov. in itV prvem je prikazal razvoj osn. šolstva od začetka do 1874: leta 1870 je bilo v deželi 158 šol s 115
pravimi učitelji, 1874 pa 213 šol s 142 učitelji, v
šolo pa je hodilo 53,5 % šoloobveznih otrok. Do
1883 se je obisk dvignil na 79 %, povečalo se je
število šol, izboljšala oprema, ustanovili so 109
kmet. tečajev in oskrbeli 27 šol z vrtovi, na katerih so se učenci vadili v kmetijstvu. Na tretji
razstavi je govoril o morali in jo 'izvajal od starih grških mislecev do sodobnih filozofov. P°
njegovem sta morala in vera zelo potrebni m
važni pri vzgoji in morata biti združeni, saj morala broz vere nima smisla. Zato je nujno, da
učitelji in duhovniki sodelujejo, šola mora otrokom »njihove telesne in duševne moči s takim
uspehom razvijati, krepiti, utrditi, da jim bode
odraslim, kakor veleva postava, značaj trden in
čist, vera neomahlj'iva, da jim bode mogoče, zajemati državi, družini in sebi na korist iz zaklada
pridobljenega znanja, da se navadijo ljubiti svojo domovino, da bodo polni ljubezni do svojih
roiakov in prcšinjen'i s čutom vzajemnosti in
skupnosti vseh dežel našega lepega carstva, naše
drage Avstrije, ktera ima biti vsem pod njenim
geslom zbranim narodom ljuba domovina« (Prva
učna razstava, 6-7). Vsi trije govori z opisom
konferenc in razstav so izšli v posebnih brošurah: Prva učna razstava v Gorici 1875 (Gor. 1876),
Seconda mostra didattica in Gorizia 1884, Tretji1
učna razstava v Gorici 1894. Njegov prvi govor
je izšel posebej v it. kot Discorso inaugurale-(Gor. 1875), tretji v nemščini kot Moral und Religion, vendar v razširjeni obliki (Gor. 1895). Leta
1873 je izdal na Dunaju študijo lieber das slovenische Volksschulwesen, 1896 knjigo Bericht
des K. K. Landesschulinspeclors A. K. - S. übet
die Einrichtung der mit den Volksschulen verbundenen Fortbildungscurse im Gebiete GörtGradisca. V knjigi poroča o šol. položaju, k'i ga
je našel ob nastopu službe v deželi Goriška-Gradiščanska in v Primorju, o izpopolnjcvalnih te-
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•• •• kmetijstvo in druge stroke, za ženske
otroške vrtce. Pomembno je delo Zur Gec
nichtc des Schulwesens in Gôrz und Gradisca
(Dunaj 1902). Vsebuje poročilo o šol. stanju v
'•••, statistike o šolah, v/.gojiteljih in učencih
stvarni napredek. Pod K. vodstvom »ljudsko
°lstvo na Goriškem sveti pred vsakim drugim
a
Slovenskem, kajti tu imamo narodno šolo že
Prvega početka, a učiteljstvu se ni bilo nikdar
°nti s kakimi nemškutarskimi nadzorniki« (UT
5
)- »Njega moramo zahvaliti za ogromen nae
" dek našega šolstva, kajti v njem smo našli
Krenega podpornika, ne zaviralca« (A. Gabr^k). Tudi I. Grafenauer poudarja: »V glavnem
Je
bila njegova zasluga, da je bilo do prevrata
a
se Šolstvo na Primorskem, tudi srednje, bolj
0v
- ko pa na Štajerskem in Kranjskem, o kor
°Škem ne da bi govorili« (SBL I). - S t r o k o v 1
Pisec. Najprej je izdal razpravo o Horacu
latinščini: De Horatii Satirarum libri primi
r
dine et temporibus commentano (Trst 1865).
knjigi prikazuje pisateljevo življenje in delo,
edstavlja Epode, Ode in Epistole, predvsem pa
Sa i
• zanimajo Satire. Dve leti pozneje je knjigo
P°Polnil, dodal manjkajoče Horacove Satire iz
Vc
in druge knjige ter izdal delo pod naslovom
e
ordine et temporibus quibus Horatius sinlas
saliras composuerit commentatio (Trst
*')• Postavil je svojo kronologijo posameznih
tir prve in druge Horacove knjige, se naslanjal
antična pričevanja, obravnaval pa tudi don
cve znanstvenikov preteklega stoletja, zlasti
Kirchnerja. Leta 1870 je izdal v Gor. v it. Grammatica greca, 1878, pa v Peterburgu slov. razavo O narečjih beneških Slovencev in tri poL>s
tice v špeterskem narečju: Zaka se prav', de
a
°a ima zludjevo hlavo?, Kakuo je Petar, Ma. ,Urac, par sudateli po sojim duome zdihavu
Kakuo je Pepeunjak zajca strieju! Zadnji poetici je K. objavil v gor. Domovini 1868. V Pefburgu je sodeloval zaradi Baudouina de Courten
aya (PSBL I, 4748), s katerim sta se poznala
1872, ko je bil K. nadz. v Gradcu. V nem. je
apisal razpravo o slov. jeziku in slovstvu v Tru
in Istri: Zur Literatur in Triest und Istrien.
Ol
' O-vische Sprache und Literatur (izšla v Die
^rreichische Monarchie in M. und B., Dunaj
"')• Tukaj je kot prvi poročal širši javnosti o
^agolskih listinah v ž. arh. v Dolini pri Trstu.
re
dil in izdal je tri knjige Zbranih spisov svoJe
ga svaka J. Pagliaruzzija-Krilana (Gor. 1887-96),
Prvih dveh pesmi, v tretjem tudi prozo, dodal
m
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pa je še svojo razpravo o Kobaridu in pesnikovem življenju. - Pisatelj. 1867 se je oglasil
v Marušičevi Domovini s pesnitvijo Satire, ki
jih je neki postopač v kobariški čilavnici bral.
Kako sc je Stempihar staremu prigovoru odpovedal, pa se vraie poprijel (št. 48, 197-98; obsega
86 heksametrov; izšla je tudi na samostojnem
listu pri Seit/u v Gor. Pod Satire stoji št. I.,
kar kaže, da je mislil z njimi nadaljevati). Leta
1868 je priobčil v Domovini povestici, ki sta izšli
pozneje v Peterburgu, poslovenil pa je dve povestici: Na smrt obsojen (št. 12-19) in Zvezdar (št.
22-42). Pri obeh se je podpisal z -ah-, na koncu
prve še »Kobariški postopač«, kar je bil K. psevdonim. Tega leta je napisal šaloigro v treh dej.
Novi svet (Gor. 1868). Za podlago je vzel razpravljanje o predelski železnici, o kateri so sept.
1868 govorili, da bo šla po gornji Soški dolini
in skozi Kobarid na Čedad. Železnica bi prinesla
Kobaridu nove čase, novi svet in v tem optimističnem razpoloženju se uresniči tudi sporna
ljubezen med bogatim dekletom in skromnim
kovačem. Osebe v komediji so v trgu zares živele, in ko so igro dvakrat uprizorili, so nekatere resnične osebe igrale svoje vloge (Gabršček).
Igra je idealistična in rodoljubna, po obdelavi
klasicistična, samogovori in pripovedi so na široko raztegnjeni in posejani z modrimi izreki.
Napisana je v verzih, največ v jambskih trimetrih. Ker se načrti o predelski železnici niso
uresničili, je K. igro predelal v Materin blagoslov
(Trst 1878, ponatis 1895). Poudaril je misel, kako
mlad človek zasluži svojo srečo in jo doseže
kljub prvotnim oviram. Nad hčerjo bedï duh
umrle matere, kar ni organsko povezano s celoto, a dobro podpira ganljivo občutje. »V bistvu
je ta igra ostala po vsebini in obliki klasicistična
zapoznelost in skoraj osamljen primer poznoromantične melodramatičnost'i v starejši dobi« (Koblar). Napeve je uglasbil A. Hribar. 1912 je izdal
v Gor. njegov sin Maks LivSko jezero. Epska pesem. Delo obsega 28 spevov in 8.197 verzov, štiristopnih trohejev, vložki pa so v drugačni dolžini. Dejanje se odvija v času križarskih vojsk
na otoku Livškega jezera, kjer je imel grad slovenski plemič Srečko. Njegova hči Vida, ki je
dovršila pri nunah v Čedadu šole, je ljubila viteza Cvetka in se z njim poročila, ko so odbili
napad roparskega viteza in ko je odteklo jezero.
Pisatelj je vdelal v ep pet spevov o Srečkovih
doživetjih v Carigradu med četrto križarsko vojno, vrsto dogodkov iz slov. in slovanske zgodo-
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vine, pravljici o čedajskem mostu in Livškem
jezeru, opise romanj, življenjske običaje v tisli
dobi in lepoto Beneške Slovenije. Carigrajski
spevi so mestoma plastični, vendar ne spadajo
organsko v pesnitev. Pred vsakim spevom stoji
•kot preludij lirski vložek, večinoma v ritmu gibčen in včasih vznesen, kot so pozdrav Nediži,
molitev na Stari gori, slavospev ljubezni idr. Jezik je precej starinski in prepleten z narečnimi
izrazi, zloženimi besedami in deležniki na -vši.
Delu manjka pesniškega poleta, čeprav zna K.
delati verze in pozna pesniško tehniko. Ep je romantičen, zato je bil že ob izidu zastarel. K. je
tudi ponemčil nekaj Krilanovih pesmi (npr. Črna
žena - Das schwarze Weib) in jih priobčil v österreichische Ungarische Revue, balado Na bojišču
v Triester Zeitung 1892, št. 41. Za 70-letnico prijatelja Matevža Trnovca (gl. čl.) je 1912 napisal
dolgo pesnitev v heksametrih (rkp. hrani vnuk
Egon K. v Čedadu). Največ zaslug si je pridobil
K. na šolskem polju, zato je dobil 1879 viteški
naslov, ob upokojitvi mu je dal cesar naslov
dvornega svetnika in ga odlikoval z redom železne krone III. razr., občina Standrež pri Gorici
pa ga je imenovala 1896 za častnega občana. Bil
je zaveden Slovenec, nadarjen, izobražen in dobrega srca.
Prim.: SBL I, 463 (I. Grafenauer); Jahresbericht
des K.-K. Ober- und Untergymnasium 'in Görz
1847-55; X, A. K., Novi svet, Domovina 1868, list
49, 193-95; J. Leban, Slovstvena zgodovina, Lj.
1885, 27; Franc. Marinaz, Memorie scolastiche,
Trst 1891, 73; A. K. v. S. - 25 let dež. šol. nadz.
Soča 1895, št. 45; UT 1895, 395; Glaser IV, 324;
Mat. Kante, A. K. v. S., Šolsko poročilo..., Gor.
1901, 3-7; poročila o Livškem jezeru: A. Debeljak,
LZ 1912, 505-06; I. Pregelj, DS 1912, 313; Isti, Novi
čas III Gor. 1912, št. 33; Isti, Se enkrat Livško
jezero, Novi čas III, št. 35; S., SN 1912, št. 164;
članki ob smrti v E 22. febr. 1914; J. Leban, UT
6. mar. 1914; Fr. Ilešič, LZ 1914, 191-93; Gabršček
I, 390-91 pass.; Il, 67, 366, 442; Matajur 1955, št.
22; B. Tomažcvič, Slov. slovstvo v Ben. Slov., JiS
III. 1957/58, 116-17; Fr. Koblar, Slov. dramatika
I, Lj. 1972, 61-62; Ser. Bonazza, Glagolica na Tržaškem, Goriškem 'in Čedajskem, GorLtk 1978, št.
4-5, 104; J. Tavčar-Fur. Bordon, Il teatro sloveno,
Venezia-Padova 1975, 52, 59-63, 381; Mar. Brecelj -1.
Trinko, Ben. Slov. - Hajdimo v Rezijo!, Celje
1980, 143; Clara Gorjan, A. K. S„ pesnik in pisatelj, doktorska razprava na U v Vidmu, ak. leto
1979-80, 156 str. s si. in bibl. (1 izvod pri piscu
tega čl.); Ista, Cenni sulla vita e l'opera di A. K.,
La Panarie, XIV, N. 52/53, 68-72, Udine, sett.
1981; Ista, A. K. S., KolGMD 1982, 78-82 s si.
Jem.

KLODIĆ Ivan (CLODIG Giovanni), vremenosl"
vec in kulturni delavec, r. 14. jun. 1828 v Klodiču
(Hlodcjc-Clodig) v Beneški Sloveniji, u. 5. m»r1898 v Vidmu. Oče Valentin, skromen kmet, mati
Marija Tomasettig. Ivan je bil zadnji izmed šestih otrok. Gimn. je dovršil v Vidmu in za PrC'
življanje si je moral pomagati z inštrukcijanTČeprav so domači želeli, da bi postal duhovnic
je odšel na U v Padovo in študiral mat., fiz. >n
meteorologijo. Febr. 1848 se je udeležil bitk Prl
Montebello in Vicenzi, naslednje leto je bil art'"
lerijski podčastnik pri obrambi Benetk. 12. avg1852 je dosegel doktorat, habilitacijo za poučevanje in avg. 1864 še diplomo civilnega inž. 4. nov1854 je bil imenovan za suplenta na I. R. Ginn»'
sio-liceale v Vidmu, 18. febr. 1858 je dobil stalo0
stolico za mat. in fiz., 1866 še stolico fiz. na n°"
vem R. Istituto tecnico v Vidmu. Obe stolici Je
obdržal do smrti, poučeval je skoraj 44 let. Kot
prof. je bil zelo vesten in dober, nekatere dijak6
je denarno podpiral. Ko si je na šolah uredil P0'
ložaj, je organiziral vremenoslovsko službo v Fur'
laniji, pri čemer sta mu pomagali Furlanska kme'
tijska družba in videmska Akademija. Osrednja
vremenoslovska postaja je b'ila v Vidmu, ob njO
v Pordenonu, Tolmcču in Tablji (Pontebba), km0'
iu pa je razvil mrežo z desetimi postajami. K. Jc
poročila zbiral, obdeloval in objavljal. 1867 je z3'
čel izdajati drobne knjižice z naslovom Le osse'''
vazioni meteorologiche in Udine per l'anno... l0
jih nadaljeval skoraj do smrti. Leto pozneje Je
začel objavljati vremenoslovska opazovanja v
letni publikaciji Annali scientifici del R. Istituto
tecnico in Udine, sprva redno vsako leto, pozneje
občasno. Tu je objavil tudi razpravo Sulle pr0'
prielà generali della materia (1867), že prej P3
je v gimn. izvestju prispeval razpravo o difcreO'
cialnem računu (1859/60). V Analih je priobčil tudi razpravo Livellazione barometrica del monte
Matajur nel Friuli (1870), ker je 23. avg. 1869 ztneril višino te gore na osnovi zračnega pritiska in
nameril 1617,17 m. Na njegovo pobudo je videmska Akademija ustanovila poseben odbor, ki Je
preštudiral videmsko provinco in izdal štiri knj1"
gè Annuario statistico della provincia di Udi>ìe
(1876-89). K. je v prvih dveh knjigah priobčil monografijo Clima della Provincia di Udine. 1879 Se
je pridružil glasilu Furlanske kmetijske družbe
Il Bollettino in do 1883 skoraj v vsaki štev. poročal o vremenu. K. je zelo aktivno sodeloval v
videmskom kulturnem življenju. Že 15. jul. 18"
je postal redni član videmske Akademije (••••'
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de

"l'a di Udine) in ostal v njej do smrti, bil
dvak:rat po tri leta preds. in podpreds., tajn. in
30 let svetnik. Sodeloval je v njenih Aktih (Atti
deli,a
Acc. di Udine), predvsem s spominskimi
°vori o umrlih članih, kot so bili: prof. Di Luigi
Brini, prof. Camillo pi. Marinoni, msgr. Jacopo
l0
t OTTI-.,!••
.. _
_.
_ _ ..
mad 'ni, ~
Franc, di Toppo, Gius. Baldissera, p.
p
aolo
.
Scarpa idr. Več let je bil član provinc.
r
avstv. sveta, od 1869 do 1889 pa je bil z nekaj
tediti svetovalec vid. province, kamor so ga
IZvolir
•
Ji
o
«H njegovi sorojaki. Ob grobu je prof. Fr.
Sorti spregovoril »v imenu občine Špeter, ki ie
bila
Pokojnikova ožja domovina«, in poudaril,
»da n
i nikoli pozabil rodne vasi, rodnih dolin,
VìI.
.
^n Je 1JUD" vedno z enako ljubeznijo prv
'h let ter se zanimal za njihov napredek in nič
esar
ni opustil, kar bi moglo njim koristiti«.
°Pis Patria del Friuli poudarja njegovo »zelo
ajeno prijaznost, skrajno srčno dobroto, nainejšo poštenost in nenavadno nadarjenost«,
•
Misani pa »t'isti krepki in mladostni značaj,
k
ijic lasten Slovanom«. K. hči Lucilla se je poročii,a z
inž. Alessiom Herzenom, ruskim potomm Ivan Trinko ji je poklonil okt. 1896 knji,
Eccidio d'Aqidleia s slovenskim in italija
kil
» tekstom.
te •"•"' Kartoteka Obč. knjiž. v Vidmu; La morPat • Prof- c,odiS in I funerali del prof. Clodig,
J"r'a del Friuli, Videm 5. in 8. mar. 1898; Cornarne
o : norazione del socio ordinario cav. prof. ing.
U1 v
. °vanni
anni Clodig. Lettura del socio ord. prof,
^as
s
«Simo
lo Misani, :seduta 5 maggio 1899, Atti della
Acca,
pernia
Uđi
mia dì Udine,
anno 1898-99. Ili serie, voi.
Vi.
Udine
w ' Ud
-"ine 1899, 4',
47-68; Rutar, Beneška, 175; Gius.
rC
lti
!1
9if cheta,
954
w ' Il Friuli,
Friuli. Uomini e tempi, Udine 1974,
j^ M. Jcvnikar, ••••. I. Klodič-Clodig, TKol
77-82.
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J- Oče Anton, šolnik in pisatelj (gl. čl.), mati
'Ida Pagliaruzzi iz Kobarida. Osn. š. in nižjo
. n- je dovršil v Trstu, 4-letno pomorsko aka'Jo na Reki, maturira! je na realki v Gor.
1894,
Na Tehnični visoki š. na Dunaju je 1901
Oipl
j w°miral za inž. in stopil v službo pri drž. žclca
h. Najprej je bil gradbeni adjunkt pri d'if
ek(cl
Ji drž. železnic v Beljaku, odšel za gradbe*>a vodjo h gradnji bohinjske železnice in pre• 1905 je bil prestavljen h gradnji železnice
Ture, 1909 kot nadzorni konstruktor h grad
belokranjske železnice, kjer je projektiral
n
°go mostov. 1915 je prišel k direkciji drž. žel.

v Trstu, ki je bila takrat zaradi vojne v Lj. Tukaj
je povečeval žel. naprave, zgradil več premikalnih postaj in prometne trikotnike v Lj. med gorenj., dolenj. in južno železnico. Vojaško poveljstvo je zahtevalo nujno zgraditev normalnotirne
dovozne železnice od Logatca čez Hotedršico in
Godovič do Črnega vrha. V nekaj mesecih je bil
precejšen del proge proti Godoviču že dogotovljen (I. Mohorič, 293), zaradi prebitja bojne črte
pri Kobaridu pa so dela ustavili. Za vojsko je
gradil tudi nove železnice med Gorico in Trbižem. 1918 ga je Narodno veće iz Zagreba postavilo za tehničnega podravn. pri direkciji drž. žel.
v Lj.; 1919 je postal šef inšpektorata tam, 1920
podravn. v direkciji drž. žel. v Zagrebu. V letih
1923-24 je bil v službi pri zagorskem hrvaško-belgijskem premogokopnem podjetju Concordia v
Zagrebu, istočasno pa je deloval kot izvedenec
pri gradnji železnic in luk. 1924 se je vrnil na
prejšnje mesto pri železnici v Zgb, 1925-27 je bil
v prometnem ministrstvu član raznih komisij za
razširitev žel. mreže v državi, 1927 upokojen in
imenovan za izvedenca pri gradnji novih železnic
s sedežem v Bgdu in s področjem v Makedoniji,
Dalmaciji in Sloveniji; proti koncu 1927 je bil
imenovan za pomočnika ravn. pri direkciji drž.
žel. v Lj., nato ravn. do upokojitve. K. je bil s
Hrovatom in Kavčičem duša borbe za zvezo Slovenije z morjem preko Kočevja in Črnomlja mimo Vrbovskega na Srpske Moravice. Vsi trije so
izdelali načrt in 1922 ga je vlada uzakonila. Proti
temu načrtu so sestavili še pet drugih, zato je
bila 1926 v Bgdu. žel. konferenca. V slov. delegaciji je bil tudi K., ki je predlagal, naj se delegacija »zedini za uzakonjeno progo KočevjeStari trg-Vrbovsko« (Mohorič, 407), vendar ni
uspel, 1927 pa jo je prometno ministrstvo z nekaterimi spremembami sprejelo. K. je načeloval
pri izdelavi načrta za progo Dubica-Ogulin-Drežnica-Vinodol-Sušak, oz. Malinska na otoku Krku,
in izdelal načrt luke Martinščice. V jeseni 1928
mu je Generalna direkcija drž. žel. poverila nalogo, da na kraju samem preveri osem raznih
variant za povezavo Savinjske doline s kamniško
progo. K. jih je obdelal in jim dodal stroške in
gosp. poročila (opis v Mohoriču, 418-19). Istega
leta je po naročilu Direkcije za graditev železnic
preštudiral teren, sestavil načrte in poročila za
progo Domžale-Škofja Loka in od tod do it. meje
v dveh variantah (Mohorič, 420-21). Že pred zadnjo vojno je začel propadati žel. viadukt pri Borovnici na progi Ljubljana-Postojna, »zato je žel.
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direkcija naročila ing. M. K., da izdela načrt variante /a žel. /vezo z Borovnico brez viadukta.
K. je leta 1928 izdelal naročeni generalni načrt.«
Med zadnjo vojno je bil viadukt porušen in
»takoj leta 1945 so začeli pripravljati graditev nove proge na podlagi K. načrta... Prometno ministrstvo je 19. jun. 1945 odobrilo dopolnjeni Stibilj-Klodičev načrt« (Mohorič, 501). Jun. 1939 so
začeli graditi progo Crnomelj-Vinica-Vrbovsko.
Progo je gradilo državno režijsko podjetje Odbor
za graditev proge Crnomelj-Vinica. Preds. je bil
K., a zaradi vojne proge niso dogradili. Sept.
1940 je predlagal, naj se vzame za rešitev ]j. železniškega vozlišča »poglobitev za podlago nadaljnjega študija in naj jo biro tehnično tudi podrobno izdela« (Mohorič, 432). Na mestu je pregledal še načrte in sestavil podrobna poročila za
progi Kamnik-Polzela in Šempeter-Motnik-Domžale. Izdal je naslednje knjige: Nova železnica s
Koroškega skozi Karavanke, Bohinjske gore in
čez Kras v Trst. (Kratek opis v tehničnem in turističnem oziru. Lj. 1906). V knjigi je 10 slik in
načrt ozemlja, po katerem teče železnica; založilo jo je SPD; Geologisches Detaillängenprojil
des Wocheinertunnels mit einem Beitrag über
die Wasserverhültnisse im Tunnel, Akademie der
Wissenschaften, Wien 1906; Der Bau des Wocheiner-, Karawanken- und Tauerntunnels v Allgemeine Bauzeitung (Wien 1911-12); Železniška zveza
Slovenije z morjem (Lj. 1922); Izlaz Slovenije na
more i pitanje luke na Kvarnem (Zgb 1924);
Železniška zveza Slovenije s Sušakom (Lj. 1926).
O žel. zvezi Slovenije z morjem in drugih železniško-prometnih vprašanjih je pisal v J, S, SN,
Tehnični list, PrimL, Obzor idr. V mladosti je
tudi slikal (gl. čl. o bratu Pavlu).
Prim.: SBL I, 463-64; J. C. Oblak, Nova železnica s Koroškega..., LZ 1906, 567; PV 1907, 40 o
knjigi Nova žel. s Koroškega...; Spominski almanah slov. strokovnih pisateljev, publicistov in
projektantov, Lj. 1939, 295; I. Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem, Lj. 1968, 293-94, 407,
418-21, 432, 459, 501 (inž. K. je dal gradivo za to
knjigo); slika IS 1928, 147; Je umru v Ljubljani
inž. M. K., Matajur IV, 16.-30. nov. 1953, 2.
Jem.
KLODIČ Pavel, vitez Sabladoskl, slikar, r. 22.
jun. 1887 v Trstu, u. 1. dec. 1961 tam. Oče Anton,
šolnik in pisatelj (gl. čl.), mati Matilda Pagliaruzzi, brat inž. Maks (gl. čl.). Gimn. je dovršil v
Trstu, pravo na U v Gradcu, kjer je doktoriral
15. jul. 1910. Najprej je stopil v sodno službo, a
je kmalu prešel k c. kr. Pomorski oblasti (See-
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behörde) v Trstu, kjer je bil funkcionar, po Pn
svet. vojni je prešel k Pristaniškemu poveljstva
kjer je osi al do upokojitve 1954; med ZVU Jc bil
poveljnik trž. pristanišča. Zadnja leta )c hil
oskrbnik Pomorskega muzeja v Trslu in j<-' ^
stavil in izdal obširen katalog. Poročen je bil
Emo Gruden (20. jul. 1920). Ljubezen do slikar'
stva je podedoval kakor brat Maks. Zlasti so i
zanimale ladje in morje. 2e od desetega leta dalje je vsak dan polnil svoje risanke z ladjar01,
ki so prihajale v Trst. Tako je narisal večin
ladij, ki so prišle v trž. pristanišče med l°8
1961. Vsako ladjo je narisal s črnim svinčnikom
(v barvi od 1901-03 in po letu 1937) na list (W»
cm). Liste je dal zvezati s trdimi platnicami >
počasi se jih je nabralo 30. Vsak zvezek obseg
od 200 do 250 risb (vseh je 7.397) in je opr«nlJen
s predmetnim kazalom in z naslovno stranjo, n
kateri je upodobljena ena izmed ladij iz zvezk
Zvezki so oštevilčeni od 1 - 29, med 8. in 9. zv. Pa
je vložil poseben zv., v katerem so narisane law '
ki jih je videl na potovanju po Srednjem vzhod
1922. Na vsakem listu je ladja, njeno ime (tu
prejšnje ali poznejše), kraj in datum zgraditv •
lastnik, pristanišče, v katerem je registrirana, tonaža, pri nekaterih dolžina, dan morebitne P
topitve idr. Pripombe so v nem. do 1918, v itnadaljnjih letih. Posebno natančno so izrisa"
podrobnosti ogrodja in vrhnjega dela ladij- R's
so dovršene reprodukcije, pravi »portreti lad1-1
in strokovnjaki jih zelo cenijo zaradi njihove dokumentarne vrednosti, saj so mnoge ladje iz£'
nile in so risbe edini dokaz. Istočasno pa Vrefi
stavljajo edinstveno delo na svetu, nenadome^
Ijiv vir podatkov za zgod. trž. pokrajine. V nJ1
so dokumentirani obiski nem. in rus. mornar"v Trstu pred prvo svet. vojno, prihod it. ruši'cf
Audace 1918, upadanje prometa med obema voi\
nama, prihod zavezniških ladij 1945 itd. Zvez*'
so shranjeni v Naravoslovnem muzeju v Trstu.
Ob risbah pa se je K. razvil v slikarja ladij i<l
marin. Spočetka je prevladovala oljna tehnik*'
pozneje je prešel v slikanje s pasteli. Ti so
omogočali megličasto rahlo podajanje obzorij in
razpršene pene valovja, saj je ostal ladjam in
morju zvest do konca. Iz mlajših let so ohranJc
na njegova mala olja s parniki, iz katerih se v»
črn dim. Tudi pozneje je na svoje slike vna«a
ladjo kot glavni motiv v vsej njeni stvarni re
ničnosti in tako postal pravcati portretist lad«'
ki jih je poznal do podrobnosti, saj so ga zan
male kot žive osebnosti. In prav v podobah ftl
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KLUN
e

ta

-ko različne lepote, v podobah bohotnih
belih jader ali v podobah parni kov, ki
na
Jo dim, se je izka/.al kot največji trž. mojr
marin. Slikal je tudi morsko obalo i mesti
Pristanišči, s potovanj je prinesel motive i/
r
'grada, Egipta, Grčije in njenih otokov, prede
m pa jc ovekovečil tržaške ladjedelnice, topniška poslopja in poglede na Trst. 1912 je prestavljal na Dunaju, na razst. v Ljudskem
u v Trstu 1923 se je že uveljavil »z veličastni1
slikami z morsko vsebino« (S. Benco). 1926 so
ga
prejeli na Triveneto v Padovi, 1927 je priredil
Os
ebno razst. v Adriaticu v Trstu in kritika je
valila napredek v barvi in enciklopedsko zmaJe
o vseh vrstah ladij. V Milanu je zmagal s
° vietorie med 40 slikarji, leto pozneje jc iznjegova trobarvna Neptunia v Illustrazione
'ana, 1936 je iZDral Bruno Astori za ovitek
Sv
°ie revije Sul mare K-evo Onda (Val) in jo
na
'isnil v treh barvah. Jun. 1949 je dobil drugo
Srado na ra7st Grado e Laguna. Za slikarske
Zasl
uge je bil 1940 irnenovan »ufficiale dell'Ordi••

••

della Corona« in 1942 »Cavaliere dei SS. Mau° e Lazzaro«. Njegove slike visijo po premožJ in trž. hišah, uradih, njegovo stanovanje je
rav
a galerija (ul. Giustinelli 1). - Kot človok je
b
zelo dober in vsestransko odprt. Sin Egon
• da je bil »Sredrcjeevropejec slov. rodu«, v
• notranjosti se je vse življenje čutil in deal knt
"i avstroogrski drž. uradnik. Po njegovem
_ velika napaka, da so razbili dvojno mo4°, ker je v njej gleda] zametek bodočih
Pskih združenih držav. V družini so navadgovorili »tržaško narečje ali nemško in moj
ni
naučil svojih otrok slovenščine« (Egon).
S n
d k
' ' Pust'l menjati priimka, češ da je
r
o poznaji slikar marin Klodič in ne neki
l
(Priimek, ki so mu ga hoteli dodeliti), venPa je v dvajsetih letih sam opustil strešico
• Pod Z VU je njegov urad pošiljal slov. lim ir
> radiu dopise v slov.
UmT"" A11>- Sirok. Pri naših upodabljajočih
Gatwmkih' Luč II, 1928, 54-55 s si. Proste luke;
•
der i
- 335; Smrt kapitana P. K., PDk 2.
Smrt slikar a P K
The ne, •
i
- - NL 7- dec- ,%1;
Vol ° gian shiplover, Bruxelles, nov,-dec. 1961,
die ' • ' St' "Z'2'' Cesare Sofianopulo, Dipinse
colClmila navi l'inesauribile Paolo de Klodic, Pic-

• •••' Trst

16 nov

'

-

1962 s sl iko Balta

'

8'ia del

kei 'navaja tudi Bencove in Gioseffijeve kriti>'• Podatki sina prof. Egona apr. 1981.
Jem.
KLUN
Albert, zgodovinar, r. 21. jun. 1926 v Breživi v Kopru. Oče Janez, obrtnik, mati

Marija Magajna. Osn. š. je obiskoval v Brezovici
in Hrpeljah, ginm. v Lj. Vendar .se je moral zaradi gmotnih razmer s 14. leti zaposliti (Ilirska
Bistrica, Kozina). Leta 1942 se jc vključil v NOB,
mar. 1943 so ga it. oblasti aretirale, v različnih
taboriščih (L'Aquila, Celano) jc dočakal kapitulacijo It. Na poti proti domu so ga zajeli AngloAmeričani in ga poslali v taborišče v Catanzaro
in od tu v Gravino, kjer je dec. 1943 postal borec 3. prekomorske brigade. Z njo je nato kot
oficir sodeloval v bojih v Dalmaciji, Hercegovini, Hrv. Primorju, Bosni, Liki in Slov. (zaključni boji pri Ilirski Bistrici). Vojno je končal kot
komandant bataljona (čin stotnika), ostal v JA,
opravil enoletno pehotno oficirsko š. v Sarajevu,
194S je obiskoval protiletalsko oficirsko š. v Zadru. Službena pot ga je vodila po raznih j si.
krajih. Medtem je 1960 obiskoval še enoletno strelsko topniško š. Leta 1965 je nevarno obolel, 1.
jan. 1968 je bil upokojen kot topniški polkovnik.
K. se je še mod aktivnim službovanjem (od
1961) pričel ukvarjati z zgod. Primorcev, ki so
vojna leta preživeli zunaj matične domovine ter
se na različne načine vključevali v NOB. Objavil
je številne publicistične prispevke, razprave, bil
soavtor in sodeloval pri pisanju knjig in tudi
sam napisal samostojna dela. Tako je sodeloval
pri knjigah Prekomorci (Lj. 1965), Letalci prekomorci (Nova Gorica 1968), Arlilerisli prekomorci (Nova Gorica 1968), Tankisti prekomorci
(Nova Gorica 1969), Četrta prekomorska brigada
(Lj. 1969) itd. Kot soavtor je podpisan na knjigah: skupaj z R. Butorovičem Tretja prekomorska brigada (Nova Gorica 1967), skupaj s S. Vilharjem Prva in druga prekomorska brigada (Nova Gorica 1967), skupaj z J. Šmitom, R. Bordonom in J. Hočevarjem Peta prekomorska brigada (Nova Gorica 1969), skupaj s S. Vilharjem
Narodnoosvobodilni boj Primorcev in Istranov
na Sardiniji, Korziki in južni Franciji (Nova Gorica 1969), skupaj s S. Vilharjem Narodnoosvobodilni boj Primorcev in Istranov v Afriki (Lj.
1970), skupaj s S. Vilharjem Primorci in Istrani
od pregnanstva do prekomorskih brigad (Lj.
1973), skupaj s S. Vilharjem Po poteh Sardincev
(Koper 1973). Samostojno je objavil naslednje
obsežne knjige: Prekomorci v narodnoosvobodilni vojni (Lj. 1976), Iz Afrike v narodnoosvobodilno vojsko Jugoslavije (Lj. 1978) in monografijo
o 3. prekomorski brigadi Brigada bratstva in
enotnosti (Lj. 1981); v obliki spomeniškega vodnika jc izdal Prekomorci v narodnoosvobodilni
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vojni (Lj. 1980). Obsežno je tudi K. publicistično
delovanje. Objavljal je različne članke predvsem
v PrimN, PDk, TV 15, JKol itd. Prav po njegovi
zaslugi je problematik;* zgod. prekomorcev široko raziskana in tudi objavljena. Pripravil je tudi nekaj razstav o prekomorskih partizanskih
enotah. Za svoje delo je prejel več priznanj in
odlikovanj, tako 1970 nagrado vstaje slov. naroda in nagrado 15. maj, ki jo podeljuje skupščina občine Koper (1974). Prejel je tudi več civilnih in vojaških odlikovanj.
Prim.:
10. dec.
1982, št.
13. jan.

PDk 3. okt. 1976; 28. febr. 1982; NRazgl
1976, 612; PrimN 1976, št. 38; 5. febr.
11; PrimSreč 1-2, 1977, 80-81; TV 15, št. 1,
1977; Delo 4. jan. 1979.
B.Mar.

KNAFLIC Josip Franc, publicist in pisatelj, r. 4.
mar. 1879 v Smartnem pri Litiji, u. 13. nov. 1949
v Lj. Oče Jožef, usnjar, mali Frančiška Repina.
Gimn. je obiskoval v Lj., U v Zürichu in na Dunaju. Od 1905 do 1908 je bil v Trstu član Correspondenz-Bureaua, istočasno literarni ur. E ter
tajn. m intendant Dramatičnega društva (ustan.
8. mar. 1892), ki je od dec. 1904 uprizarjalo igre
z diletantskimi igralci. K. je na 6. občnem zboru
1. jun. 1907 kot tajn. podal glavno poročilo in
predlagal ustanovitev stalnega slov. gledališča s
poklicnimi igralci. Občni zbor je predlog sprejel
in tako je nastalo 1907 stalno slov. gledališče v
Trstu. 2e v prvi sezoni (1907-08) je pripravilo 38
predstav. V novem odboru je bil K. tajn., v intendance pa sta bila poleg njega še dr. Mandič
in J. Stoka (gl. čl.). 1908 je K. odšel v Sarajevo
in postal načelnik tiskovnega urada pri bos.-herc.
dež. vladi. V Sarajevu je 1919 izdajal nem.-franc,
dnevnik Le Messager de Sarajevo, potem Sarajevoer Bole, 1920 revijo Sava. V letih 1922-24
je bil tajn. Bosanskega d.d. za elektriko v Jajcu. 1925 se je vrnil v Lj. in bil v ur. S, od 1927
pri J. Od 16. dec. 1933 do 12. maja 1934 je v Mrbu
izdajal Razgled, »nestrankarsko in nepristransko
gospodarsko glasilo«, ki je izhajalo ob sobotah.
K. je napisal v slov., nem. in shr. veliko feljtonov, skic, novel in potopisov. »Njegovi feljtoni
so bili pod vplivom moderne dunajske šole feljtonistov, svoje literarne proizvode pa je oblikoval po okusu časnikarskih reporterskih pripovedovanj ob robu prave literature« (J. Traven). V
DS 1907 in 1908 je priobčil prvi daljši tekst, popotni roman Ob Balkanu. Spomin iz Bolgarije.
Podpisal se je Jos. Repina (materin priimek).
Delu se pozna, da je nastalo pod vplivom Karla
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Maya, ker ga zanimajo predvsem napeti in skrivnostni dogodki, manj pa skrbi za ljudi in pokrajino, pripovedovanje pa je tekoče, sproščeno in
živahno. 1900 je izšla v DS novela Grchnca o vlačugi, ki jo je pisatelj spreobrnil, da je umrla,
»kakor da se je ni dotaknil svet«. 1909 so izšle v
SV Popotnikove povesti, ki obsegajo tri povesti:
Gogo - izdajalec, Peter Volov in Tatovi. Zajete so
iz bolgarskega življenja, »nekaj divjega, odurnega, vendarle domačega voje iz njih« (L. Lenart).
V S je izhajala polit, satira Hudič, ki je izšla v
knjigi 1924. Leta 1930 je izdal v samozaložbi knjido Tri rože, v kateri je devet črtic, največ avtobiografskih, iz Trsta, Slov. in Bosne. Zgodbe so
skromne, drži se jih nekaj skrivnostnega, pripovedovanje je lahkotno in zanimivo, večkrat i
rahlim humorjem. 1944 je izšla v Slovenčevi knjižnici v Lj. (letnik III/19) knjiga Lov na skrivnostiV prvih dveh povestih, Zavrharjeva senca in Dogodek v kresni noči, rešuje skrivnosti pisatelj s
pomočjo prijatelja Egidija Kresa. V prvi povesti gre za kmečke ljubezenske zgodbe, v drugi
odpelje grof Hugo na zapuščeno graščino ženo
nekega industrijca, češ da je zakrivila smrt njegovega brata. Pisatelj vse skrivnosti srečno razreši, prikazuje pa tudi ljudi in razmere. V zadnji
zgodbi je sedem let iskal skrivnostno gospo, ko
jo je našel, je bil nad njo razočaran. Roman
Zadnji dolg je ostal v rokopisu. K. je že zgodaj
pritegnilo dramatsko oblikovanje. 1898 je predložil Dramatičnemu društvu v Lj. žaloigro v treh
dej. Težke verige, a se je izgubila. Ohranila se je
poznejša t node janka Grlica, ki pa ni bila igrana.
1924 je napisal odlomek polit, satire Hudič, leto
pozneje pa petdejanko Domovina, ki jo je ljDrama že sprejela, a ne uprizorila (prim. DS
1927, 190). Podobno je bilo s petdejanko Počitniški dom, vesela trodejanka Kmečki teater, posvečena spominu Fr. Milčinskega, je izšla v Našem
valu 1935 in prišla na oder mrb. gledališča kot
operetni libreto Majda s Kozinovo glasbo v Delakovi režiji (sez. 1935/36). J. Traven piše o K.:
»V glavnem manjka K. odrskim tekstom pravega
dramatskega konflikta in umetniške globine. V
slogu svojega novelističnega reporterstva je ostajal na površini. Sorodna mu je bila nekaka filmska lahkota in zato ni čudno, da je bil pred dvajsetimi leti eden prvih Slov., ki je napisal osnutek
filmskega scenarija, kar zabeležujemo.« K. je
tudi veliko prevajal, npr. Tolstoj, Kozaki; Turgenjev, Tuji kruh; Cooper Vohun; nekaj Cehova
idr. Psevdonima: Triglavski, Repina.
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p
rim.: Dr. L. L.(enart), SV, 63, zv, (Popotnikove
Povesti), DS 1909, 523; F. K.(oblar), Gledališče,
"•"arna, DS 1927, 189-90; J. Traven, Slov. gledali'Ce v Trstu. (Ob 30-letnici požiga Narodnega doma
), GLLjD 1949/50, 218, 220 in J. F. Knaflič, 227
ç s1-; SBL I, 470; SGL II, 293; pismo žpk Vinka
Sc
ge iz Smartnega pri Litiji 14. febr. 1980.
Jem.

KNOB!, (V rojstnem listu Knobell) Pavel, učitelj,
0r
Sanist, pesnik, skladatelj, r. 24. jan. 1765 v
0r
<-'hku pod Nanosom, u. 22. okt. 1830 v Tomaju
••
Krasu. Oče Jožel, kmet, mati Katarina (dckli*i priimek ni vpisan v krstni knjigi). Kje se je
^obrazil, ni znano, najbrž pri domačem duhovsku, kcr nj jmcj nobenega uradnega šolskega
spričevala in ne diplome orglarske Sole. Kot učie
'i, organist in cerkovnik je služboval v Postojni
(179
2-95), Kranju (1795-1808), Višnji gori (1808-17),
Ri
°nici (1817-21) in Tomaju (1827-30). Kje je bil
me
d 1821-27, ni dognano, morda v višnjegorski
°koIici ker se je 20. jun. 1827 drugič poročil s
kletno Marijo Vovk, hčerjo višnjegorskega čevJar
ja. Zlagal je posvetne in nabožne pesmi. 1801
Je
založil Ign. Kremžar, knjigovez v Kranju, njc8°ve $tirj parc kratkočasnih Novih pesmi, od
a
«/a Knobelna skovane inu Kraincam za spo'nin dane. To je pred Vodnikovimi Pesmimi za
P°kušmo prva samostojna zbirka slov. posvetnih
Pes
mi, deloma izvirnih, deloma »iz nemškiga prekovanih in pogladenih«. Zbirka spada v bukovn
'ško literaturo, »po vsebini, še bolj pa po izraz
u so to nekakšne godčevske pesmi, namenjene
Za
°avi« (Gepan). K. je v vezano besedo spravljal
r
azgovore po krčmah in veselih družbah, zato so
pes
mi banalne, razposajene in tudi moralizirajoc
' ljudstvu pa so se priljubile. Tri izmed njih
Je
Alfonz Gspan sprejel v Cvctnik slov. umetnega
pe
sništva, I. knjiga (MS 1978), in sicer Od podeželskih jabuk, Nova krama in Za pustni dan.
^• je hvalnica krompirju, nastala pod vplivom
Pr
'tiskanja oblasti, naj kmetje Čim bolj gojijo
a
sadež. Druga spada vsebinsko med tiste, ki
°P<;vajo »narobe svet«. Poznata jih ljudska (K.
Slr
ekelj, SNP IV, 7762-75) in umetna poezija (Jarn
'k, Nova krama; Levstik, Kako je v Korotani;
u
Pančič, Indija Koromandija; Gradnik, Narobe
Vet
). V pesmi se avtor glumaško postavlja v
°go trgovca in zgovorno ponuja čudno blago,
akršnega v realnem svetu ni, ali je brez vredno• a'i ga ni mogoče kupiti (novi nauki, hudi
av
ki itd.). K. se postavlja proti novotarijam,
Is
o mu všeč spremembe v mišljenju ljudi, v
•"Savni ureditvi, v Cerkvi, v družbenih in moral-
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nih odnosih. »Tako meče KnobI v en koš napredna razsvetljenska, joželinska in janzenistična prizadevanja z reakcionarnimi, ki so bila značilna
za vlado cesarja Franca. Hoče biti zagovornik
starega reda in glasnik konservativne kmečke
večine, čeprav ne obsoja agrarnih relorm...«
(Gspan). Tretja pesem je zamišljena kot besedilo
in hkrati navodilo za petje pri pustovanju; ob
glasbeni spremljavi ga poje na začetku in na
koncu zbor, vmes pa posamezni fantje in dekleta, možje in žene. K. je za istega založnika v isti
dobi prevedel povest nem. kapucina Martina Cochema Ena lepa inu brania vredna historia od te
po nadoulnu ven izgnane svete Grafnie Genofefe,
ki se je ljudem tako prikupila, da so jo 1818 ponatisnili v Celju. Prevod je dobeseden in »knjižici pritiče pažnja zaradi tega, ker ima vidno mesto v kronologiji slov. zabavne proze: to je prvi
slov. prevod daljše moralistične povesti« (Kidrič).
V rokopisu je zapustil zvezek 22 cerkvenih pesmi, izmed katerih jih je 12 uglasbenih za solo
petje, in skladbo Missa Simplex. Tudi sin Ivan
je bil učitelj in je u. 21 jun. 1865 v Trstu v 63.
letu starosti kot učitelj na glavni osn. š.
Prim.: Gr. Jereb, P. K., slov. pisatelj in skladatelj, LZ 1892, 555-61, 672-78, 724-27 (s ponatisom
več pesmi in uradnih listin); Mam XXIII, 78;
SBL I, 472; Kidrič, Zgod. 455-56; ZSS II, 45; Pogačnik-Zadravec I, 110, 119, 155; Alf. Gspan, Cvetnik slov. umetnega pesništva, I. knj., Lj. 1978,
323, 344-55 (ponatis treh pesmi), 398-401; Nova
Gorica 17. okt. 1952, št. 42.
Jem.
KOBAL Ana Marija, por. Paljetak, r. 3. avg. 1937
v Idriji, živi v Dubrovniku. Oče Bogomir, trg.
nameščenec, mati Štefanija Pajer. Osn. š. in
gimn. končala v Idriji (matura 1957), slavistiko
na lj. U, delovala je kot lektor za slov. jezik
na U v Zadru. K. se uveljavlja kot prevajalec
slov. književnih tekstov v hrv. oz. srbski jezik.
Manjše prevode predvsem pesniških del je objavila v revijah Odjek (Sarajevo), Istra (Pulj),
Vidik (Split), Dometi (Reka), Književna omladina
(Bgd), Književna reč, 15 dana, Maskačak (Osijek).
V knjižni obliki so izšli njeni prevodi Kosovelovih Integralov (Split 1981) ter izbor novel Andreja
Hienga pod naslovom Bucati je o razbijenom
autobusu i druge novele (Zgb 1981). Za gledališče
v Dubrovniku je prevedla Hïengovo dramo Gospa Berta, prevaja tudi Kosmačeve novele. Prevajalec iz slov. je tudi njen soprog Luka Paljetak.
Prim.: PDk 8. nov. 1979, št. 259; 15. dec. 1981,
št. 295.
B. Mar.
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KOBAL Andrej (od 1930 Andrew), pisatelj, vseučiliški prolesor, svetovalce ameriške vlade, r.
29. nov. 1899 v Cerknem, živi v Murnauu v Zah.
Nemčiji. Oče Bla/., kmet in zidar, prvih deset let
tega stol. rudar v ZDA, mati Marijana Kobal. Bil
je najmlajši izmed sedmih bratov in sester. Osn.
š. je dovršil v Cerknem, 3 razr. gimn. v Gor. in
tedaj zelo stradal. Zaradi vojne je ostal doma in
bil dve leti poštar v Cerknem (1915-17), nato vojak
pri 97. trž. pešpolku na Slovaškem in ob Piavi,
kjer je dobil malarijo, premirje pa je doživel v
bolnišnici v Kraljevem Hradcu na Češkem. Doma
so ga it. oblasti zaprle v taborišče pri Krminu,
od koder pa je pobegnil v Lj. Tu je dovršil Gorazdovo trg. š. in se preživljal s tihotapstvom tobaka v It. Po diplomi se je zaposlil pri vinskem
podjetju Oset in Cajnko v Slovenj Gradcu, kjer
je ostal do odhoda v Ameriko (maja 1921), kamor
sta mu pomagala brat in sestra, ki sta živela v
Montani. Naselil se je v Chicagu in postal pomožni urednik Prosvete, dnevnega glasila Slov.
narodne podporne jednote (SNPJ), ki je imela tedaj nad 30 tisoč članov. Na tem mestu je ostal
do konca 1927, v letih 1926-29 pa je urejal tudi
Jednotin Mladinski list, mesečnik. Ze mesec dni
po prihodu si je kupil v okolici Chicaga zemljišče, si na njem postavil leseno hišo in ob prostem času kmetoval. Za oba lista je napisal več
kratkih povestic in pesmi, za Mladinski list pravi sam: »Uvedel sem Povesti strica Matica, do
neke mere iz pripovedovanja starčka Klemenca...
Druge izvirne povesti sem zajel iz spominov na
staro domovino. Tu in tam sem skušal pesmariti...« (Svetovni popotnik pripoveduje, I. kinj., 86).
Snov je našel tudi v dopisih bralcev: »V nekem
pismu sem bral o vdovi, ki se n'i privadila ameriškemu življenju; kot delavka je služila in izšolala hčerko, da je postala učiteljica. Hči se je
sramovala preproste matere v staromodnih oblačilih in jo prisilila oblačiti se moderno in bolj
po ameriško. Nesporazum se je končal z materina smrtjo. Tej snovi sem pridal obstoj druge
družine z dokaj različnimi nazori in naredil iz
obojega povest Frank in Helena. Vsebino sem
po/neje porabil za tridejansko dramo Naši domaći tujci. Neko drugo pismo je opisalo smrt
slov. delavca v tovarni za cement. Razširil sem
snov za povest Janez ni pisal in jo vključil leta
pozneje v božično igrico Oj, hišica očetova! Materiala za povesti je bilo vedno kar preveč, veselega in žalostnega, tako da sem vsako leto prispeval za Ameriški družinski koledar in za po-

76
sebne in redne izdaje listov Jednote« (Svetovni popotnik... I, 87-88). Ko je leta 1926 potoval P°
jugu ZDA, je pot in doživljaje opisal v več številkah Prosvete pod psevdonimom Androlin, h/loft
letovanje na jugu (odlomki v Svetovni popotnik-I, 105-09). Istočasno je pisal članke za Srpski
književni glasnik, Istro, tedenske dopise v Jutro
(1926-28), DS (1929) in daljše članke v Slovenca o
slov. življenju v ZDA, o njihovih kulturnih P°"
trebah, o obisku pri preds. Hooverju v Beli h'*1
(prvi slov. obisk) 'idr. (1932-39). V Chicagu se je
takoj vpisal v večerne tečaje na Northwestern
univerzi v razrede za časnikarstvo in ekonomij0.
Zanimalo ga je zlasti časnikarstvo, ker so se
praktično vadili tudi v ured. uradih velikega fikaškega dnevnika Tribune. Pri YMCA je izpopo''
nil sred. š., 1927, ko je zapustil Prosveto, pa se )c
vpisal na čikaško univerzo. Poleg rednih predmetov sociološke in psihološke smeri je študira'
še primerjalno religijo, jezikoslovje, franc, dramatiko, Shakespeara, amer. zgod. 1930 je dosegel bakalaureat, nato se je vpisal na U Columbi»
in postal magister of science z dvema disertaci
jama; eno je proti plačilu objavil American High'
school Journal; tako je dosegel doktorat v jav"
nem pravu (politične vede). Na U Columbia je
uvedel prve tečaje slov. v ZDA (1932-37) in bil lektor. Dve poletji (1931 in 1932) je bil dijak in V0'
močnik v seminarju George Washington U v
Washingtonu, ker ga je zanimala zvezna uprava
in dostop do najvišjih državnih uradov. V letih
1934-36 se je vpisal na U v New Yorku, a je bü
istočasno instruktor in pomočnik prof. V. Peela
v odd. za javno upravo. Tu je doktoriral s teZ°
Democratic Experiment in the Danubian Cou'1'
tries (Demokratični poskusi v podonavskih državah). Delo so brez njegove vednosti natisnili z3
vladne knjižnice. Četrti doktorat iz psihologij
mu je priznala zvezna vlada. Ko je bil na ne^'
yorski U, je poučeval na policijski akademij'poleg predavanj je uvedel razne sposobnost^
teste (psychological aptitude tests), kar mu j"
koristilo, da je postal ravn. za osebje NYNVA
(Narodna uprava za mladino države New York)'
ki je pod Rooseveltom skušala olajšati brezp0"
selnost mladih. Odprl je šest učnih skupin in vs«
učence preveril s testi. V testih se je K. tak"
uveljavil, da mu jih je založnik MacElroy iz NeW
Yorka tiskal in so jih uporabljali po vsej Ameriki. Po MacElroyevi smrti je nadaljevala z delom firma Acorn, zdaj skrbi za K-ove teste strokovno podjetje Psychometric Affiliates v Brook-
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'u, predmestju Chicaga. Na tem mestu je ostal
'937-40, ko je prevzel psihološko delo v indur
4skem podjetju Colt's za ročno orožje in
str
ojnice v Hartfordu (Conn.). Tu je napredovaJ
a
ravn. osebja. Ob vseh teh zaposlitvah je K.
^eJal Svobodo (od ustanovitve okt. 1929 do sept.
^> ki je izhajala v Chicagu, sprva kot tednik,
d
jun. 1930 kot mesečnik. Napisal je tudi 11 izUih iger. Igral je že kot otrok, v Chicagu je
v
es čas pri Dramskem društvu, sprva kot
'Sral,ec, pozneje kot režiser. Ker ni bilo primernih er
'8 , jih je sam napisal. Prva je bila enodeJan
ka Klekljarice (1928). »Ta je predstavljala skupln
o osmih deklet, zbranih zvečer v kmečki hiši,
,. a s svojim klekljanjem za izdelovanje idrij" čipk. Dodal sem vlogo šaljivca. Več kot
v °v'ca izvajanja je bilo petje zbora deklet in
aljivec« (Svetovni popotnik... 1, 183). V New Yoru
Je napisal ostale igre: Tolminec (1931), drama
re
h dejanjih v verzih. Obravnava povojno tra1J0
Primorskih Slov. in upanje v prihodnjo
rešitev. Izšla je v New Yorku v hrv. tiskarni
llustr
acijami v ZDA rojene Kobaridčanke Nade
G
.. anda. Uprizori] jo je avtor sam (Svet. popot• Ï. 51, 184); Naši domači tujci (1933), socialna
trodiejanka o odnošajih med izseljenci in njihomladino v ZDA. Igra je uspela in so jo igrali
I Stevilnih odrih med izseljenci (Svet. popotnik,
^' «7-88, 184-86); Društvo in družina (1933), komea

-V trch deJanJ'n ° vpfivu društva na družinživljenje. Mož je preveč na sejah in sestan^ • mlada žena se doma dolgočasi, pride do raza
. ki pa se na koncu poravna; Plehar (1934)
Pustna štiridejanska komedija iz življenja ruJev v Leadvillu. Osrednja oseba je »plehar«,
~ "Jar z zlatnino, vmes so ljubezenski zapleti;
. Qr (1938) je burka v treh dejanjih o družini,
lv
,
i med gospodarsko krizo v velikih stiskah,
pa z
ačnc industrija spet delati, si opomore
t
' s špekulacijami na borzi, obogati in živi
r
ošno
i
- Igro so ponovili na Radiu Trst A 1974
n_ Slomškovem domu v Buenos Aircsu 8. avg.
,9
81; Za materjo (1939) je drama v štirih dejanjih
0
h,Ceri
. ki išče izgubljeno mater in zaide sama
la
j, !>laba
—« pota, reši jo zaročenec. Ponovil jo je
ad|
o Trst A 1976 in 1980; Smibači so enodejanka
f
grane vsebine po ruskem motivu, vendar s

sk

a

>1>~•••••' oko,Jem; Domžalska Micka! in O j,
e °cetova! prikazujeta povratnike v stari do. Vlni, zato sta veseli, a pretresljivi; SNPJ je
s petjem za mlade člane te Jednote. V ncn
h igrah je podal razgovore med mladimi v

angleščini, ker so tako med seboj govorili. V
angl. je napisal enodejanko NYNYA, ko je b'il
ravn. te ustanove v New Yorku. Prevedel je KaJidasovo Sakimtalo, igro v 7 dejanjih iz indijske
mitologije. Izšla je v knjigi v New Yorku 1934.
Kot režiser je prevedel Plautovo Komedijo zmešnjav in Molièrovega Zdravnika proti svoji volji.
Igre so šle preko številnih slov. odrov v ZDA in
žele uspeh. Za to je poskibel K-ov agent Erazem
Gorše iz Clevelanda. K. jih je na kratko predstavil v pogl. Oder in iure v knjigi Svetovni popotnik... (I, 182-88). Po japonskem napadu na
Pearl Harbour je K. sprejel ponudbo Pentagona
za psihološko vojno silu/.bo (1942-44). Najprej je
v nabornih uradih testiral vojake, potem je delal
pri tajni službi O.S.S. (Olfice of Strategic Services) v Kairu, kjer je med drugim pošiljal izvežbane trojke v zasedene dežele, da so zbirale
informacije, pospeševale sabotaže in pomagale
uporniškim skupinam. Nazadnje so ga prestavili
k tajni obveščevalni službi P-2 v Pentagon, ki je
bila del generalnega štaba in zato odločujoča v
uporabljanju inlormacij iz vseh virov. Na tem
mestu je preprečil bombardiranje Ljubljane in
Zagreba (Svet. popotnik, •, 259-60). Iz Pentagona
so ga poslali za člana zvezne kontrolne komisije
za Bolgarijo in druge balkanske države (1944-46),
kjer je sodeloval z Angleži in Rusi. Doživljal je
bolgarsko revolucijo in pomagal kraljici Joani
in otrokoma, da so zapustili državo. Obiskal je
tudi Jslo. in domače. Kot polkovnik z odlikovanji
je dec. 1946 odstopil in postal vladni svetovalec
v ministrstvu za narodno obrambo (1947-50).
Spremljal je hladno vojno v Evropi, sestavil vadnico s ploščami za slovenščino in »so se mojih
plošč in vaj slov. jezika posluževale druge vladne
šole, zlasti pa jezikovni tečaji za armado« (Svet.
popotnik, II, 27), veliko je pomagal izseljencem
in bivšim politikom. V enaki službi je bil dve let'
in pol na Japonskem (1950-52), na Formoz'i in Koreji, kjer je študiral tudi ljudi, razmere in vero.
Vrnil se je v Washington in nadaljeval delo,
istočasno je predaval na U (1952-55). Leta 1955 ga
je poslal Inštitut za javno upravo eolumbijske
U v Vzhodni Pakistan (Bangladeš), da je organiziral tečaje za javno upravo in predaval na U v
Dacci (1955-58). Po povratku je 1959 predaval javno upravo na U v New Yorku, od 1960-62 je bil
vladni svetovalec v Washingtonu in predavatelj
na tamkajšnji U, od 1962-64 ravn. raziskovalnega
oddelka pri Hoover Institution in predavatelj na
Stanford U. Tukaj je uredil in preučil arhiv ruske
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carske tajne policije Ohrane. V letih 1965-69 je
bil spet vladni svetovalec in raziskovalec in sad
treh večjih nalog so bili trije obširni rokopisi,
ki so izšli v tisku: »Ta moja dela niso izšla za
javnost, temveč izključno za uporabo vladnih organov, zlasti v oddelkih za javno varnost, narodno obrambo in za ministrstvo zunanjih zadev«
(Svet. popotnik, II, 354). Dobri dve leti je raziskoval dokumente in mikrofilme o sovjetski špijonaži v Ameriki in po svetu, prav toliko časa
je pripravljal bolj zgodovinsko razpravo o trockizmu oziroma o ciljih in uspehih Stalinove tajne službe pri pobijanju nasprotnikov in njihovih
idej. 1970 je stopil v pokoj, se sprijateljil z baronom Krištofom von Flotovvom iz Murnaua pri
Miinchnu, z njih prepotoval vso zah. Evropo in
se po ženini smrti naselil pri njem. 1973 je začel
pisati spomine za GMD. Izšli so pod naslovom
Svetovni popotnik pripoveduje, prva knjiga 1975,
druga 1976 (skupaj 786 str.). V njih je natančno
opisal svoje življenje od otroških let do upokojitve. Iz lastnega spoznanja je orisal življenje in
delovanje slov. izseljencev v ZDA, njihova društva, časopise, prireditve, borbo za obstoj, uspehe
in razočaranja, vodilne ljudi, naselbine itd. Ob
visokem položaju v ameriški vojaški in civilni
upravi je razgrnil ameriške razmere od predsednikov in ministrov do visokih uradnikov, vseučiliških profesorjev, poveljnikov, založnikov 'in preprostih ljudi, z vsemi je znal vzpostaviti človeški, največkrat prijateljski stik. Visoki položaj
mu je omogočil, da je do temeljev spoznal in
opisal razmere v povojni Bolgariji in na Daljnem
vzhodu, kjer je bil prav tako prijatelj predsednikov držav, kraljev, ministrov, oficirjev in vsakdanjih ljudi, povsod pa je imel ostro oko in odprto srce za socialne, politične in verske razmere
ljudi. Zato je knjiga važen zgodovinsko-polilični
dokument, istočasno pa dokaz slov. sposobnosti.
Sklenil je z besedo, da se nikoli ni sramoval slovenskega jezika in izvora, zato so ga vsi spoštovali: »Rojeni Slovenci, ostanimo Slovenci!... Ne
odtujimo se!« 1981 je izšla pri GMD druga K-ova
knjiga, Slovenec v službi F.B.I. in druge zgodbe
ameriških Slovencev (240. str.). V prvem delu
knjige je zgodba o Matiju Cvctiču - Slovencu v
službi F.B.I. Matija je bil sin belokranjskih staršev, rojen v Ameriki, dovršil je gimn. in dobil
službo. Poročil se je, ob izbruhu vojne 1939 pa
ga je motilo nem. 'in rus. podtalno delovanje, da
bi preprečili ameriški poseg v vojno. Tajno je
stopil v F.B.I., se vpisal v komunistično partijo
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in deset let delal kot vnet komunist na vodilni11
mestih, sproti pa o vsem poročal F.B.I. Zato J
zgubi! vse prijatelje 'in družino, ko pa je pn»
resnica 1950 na dan, ga je Amerika proslavljal3'
pisala o njem članke in knjige, o njem so "a
pravili film in tudi sam je v knjigi opisal svoj
življenje in delovanje (umrl 1962). K. je plastic110
podal Cvetičevo delovanje, njegove duševne sj
ske, istočasno pa tedanje ameriške razmere '
mišljenje. V drugem delu je pet resničnih zgo°
iz življenja slov. izseljencev in njihovih potom
cev. S temi deli je K. dokazal, da je nadarjen
pripovednik in dramatik, čeprav se je mogel P°
svečafi pisanju samo ob prostem času ob utrü
ljivem in pogosto nevarnem poklicnem delu. Pr ,
cej razprav je napisal za amer, zvezno vlado,
jih je natisnila v letih 1964-73, vendar kot zaupna
in nedostopna javnosti. Zanje je dobil dvakr3
nagrado »za najboljše in najpomembnejše sp's
v vladni publikaciji leta...«. Napisal je tudi n_
kaj razprav o policijski upravi in javni varnos
Dve daljši razpravi sta izšli v Pak'istanu, delorï1
v urdù jeziku. Njegove študije o šolsk'i upravi s
izhajale v American School Board Journal. P,sa
je za največjo ameriško tedensko revijo Saturo3Evening Post in iz nje so članke ponatiskova»
Evropi in Avstraliji. Z dopisi je sodeloval v Nev
York Timesu 'in drugih dnevnikih. Njegovo a°
torsko tezo Democratic Experimentation if the
Damibian Countries je deloma izdala U v Ne*
Yorku, v celoti pa jo je natisnila 1942 tiskam
zvezne vlade v Washingtonu kot pripomoček l
študij v raznih vladnih tečajih. Še vedno •°••
tiskujejo njegova psihološka dela, 23 testov
priročniki in navodilom psihologom pri upora
(nastala med 1939-42). Aktivno je sodeloval v strokovnih organizacijah: American Political Scier"Association, Society of Public Administration
Psychological Society, International Associât'0
of Chiefs of Police idr. Naučil se je petnajstl
jezikov, prepotoval skoraj ves svet, šel trikra
okoli zemeljske oble. Za leto 1975 je dobil •3
knjigo Svetovni popotnik pripoveduje tržaško literarno nagrado Vstajenje.
Prim.: Vprašalna pola; A. K., Svetovni •°•°'•'•
pripoveduje, GMD, I. knj. 1975, II. knj. 19;* s
vrsto slik; Saša Martelanc, Svetovni popotni^
slov. dušo, M(Trst) 1973, 61-62; Isti, Svetovni p£
potnik pripoveduje, M(Trsl) 1975, 8; Isti, Ml*^
mu znanstveniku v spomin, M(Trst) 1976, ''
si., ob smrti sina Mihaela Tomaža Kobala, str
kovnjaka za akustiko, ki je umrl 17. apr. 19'6
Washingtonu, star 37 let; R. K. (Klinec), OdmK.
na knjigo Svetovni popotnik pripoveduje, K-3
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^_febr 1975; A. Kobal na Primorskem, KatG 8.
Katr
• Svetovni popotnik na Primorskem,
nju
\5- maja 1975; K. Bonutti, Svetovni popot•
Pripoveduje, Amer, domovina 10. avg. 1975;
•natis KatG 13. nov. 1975; M. Javornik, Slov.
ragocenost spominov A. Kobala, Sij 1976 in Pe367'7n čas, II, Trst-Washington-Buenos Aires 1980,
Katr?' ^' Beličič, Severna poluta A. Kobala,
lç^° 29. jan. 1976; M. Jevriikar, A. K., M(Trst)
nik 82"83; td <Tinc Debeljak), Igra svet. popot1111%
K°ria'a v Slomškovem domu, SvSl 30.
e, 19»1 (o igri Denar); JM (J. Markuža), A. K.,
k«>venec v službi F.B.I., KatG 26. nov. 1981; neen ••
bi Jc°£
3. str. ovitka knjige Slovenec v sluz
t
-0-l.. GMD 1981.
Jem
Jem.
KOBAL Ferdo, organizator slov. filatelistov, r.
' maja 1883 v Idriji, u. J3. jun. 1959 v Lj. Oče
Van
,
. nižji uradnik, mati Katarina Slabe. Osn. š.
e
obiskoval v Idriji, trg. š. v Lj. Tu se je tudi
„i, . '' Pn finančni direkciji. Zelo zgodaj se je
Jucil v ljudskoprosvetno življenje (1911 ga je
nisko gledališče imenovalo za častnega čla'_• uveljavljal pa se je tudi kot zbiratelj. Kot
JPomembnejša veja njegovega zbirateljstva se
. Uo°likovala filatelija. Postal je preds. Filateline
ga kluba Ljubljana in preds. Filatelistične
a/
f- Sl«venije (ust. 1949). Ta ga je imenovala za
s
^ojega častnega člana (1950). K. se je zelo veliko
arjal z zgod. uvajanja znamk v svet. poštnem
/ometu. Od 1940 dalje je vneto dokazoval, da
u »oče poštne znamke« Slovenec Lovrenc
Koìir
(1804-1879). S tem v zvezi je objavil vrsto
c
'ank0.v
m razprav lako v Novi filateliji (1950,
št
-l; I95l, št. 7-8; 1954, št. 8), Tov (1954, str. 665),
Sp
r
(8. avg. 1950, št. 187). Do Kovin raziskav
je°
Vel al
J
Anglež Rowland Hill (1795-1879) za pob
el
Ja uvedbe poštnih znamk in s tem tudi za
r ,
matorja dotlej uveljavljenega poštnega si^•* ^PrV0

znamko

izdala Velika Britanija leta

St rT}-: Nova filatelija, 1950, št. 7, 98-101; 1959,
1959 st
.' 43"4: rdrR 1959, št. 3, 78; PTT zbornik
• - 8-9, 291-2.
B. Mar.
AL

Gregor, eden izmed 12 voditeljev tol-

Skega PUnta iZ

1713, • na Slapu u 20 apn
17l4 v
'
' Gor. Imena tolminskih puntarjev poznae lZ •••
•
na
•1•^ •• dela Tolminci, do sedaj
nj, ** ni poznan zgod. vir, ki bi z imeni uporin •• Preclstavil uporne voditelje. Kobal Gregor
r
ssee
°J Laharnar nista bila razčetverjena, ker
edina navajata v mrliški knjigi gor. stolnice.
Koba] Je
• ubl
fru
' Pokopan na gor. farnem pokopališču
sv
Al r
' Antona). v pesmih ga omenjata
Gr
'
adnik in Ljubka Sorli.

Prim.: I. Pregelj, Tolminci (več izdaj) - lit.
upodobitev; B. Marušič, Veliki tolminski punt
iz leta 1713, Trst 1973, 30; S. Rutar, Zgod. Tolminskega, Gor. 1882, 114, 118; S. Murovec, Zapis
o obglavljenih tolm. puntarjih v mrliški knjigi
stolne župnije v Gorici, Sivč št. 37-38, 70; LibMort
spectans ad Parochiam S, Hilarii Gor. a die 4
maji 1697 usque ad diem 15 diebus 1745, str. 240.
Cešč.
KOBAL (KOBAU) Ignacij, duhovnik, družbeni in
narodni delavec, r. 30. jul. 1878 na Šentviški gori, u. 6. dec. 1922 v Gor. Oče Lovrenc, kmet,
mati Marija Jeklin. Osn. s. na Šentviški gori,
gimn. v Gor (1891-99), bogoslovje v gor. sem.,
ord. v duhovnika 2. avg. 1902. Prvo službo je imel
v gor. knšk. pisarni. 1905 je šel študirat v Rim
in tam promoviral za dr. s. Canonum. Ko se je
vrnil v domovino, je bil dve leti kpl. v Dornberku, nato je bil v Gor. stolni vikar in poučeval verouk na učit. 1909 je prevzel vodstvo Marijine družbe in ostal njen voditelj do smrti. V
pridigi, ki jo je imel v stolni c. na veliko noč
1919, je spodbujal vernike, »naj nikar ne obupajo, ker gotovo pride dan vstajenja«. Drugi dan
so ga aretirali in odpeljali v Trst. Tam je bil
zaprt skoraj dva meseca, kar je negativno vplivalo na njegovo rahlo zdravje. Po oprostitvi iz
zapora se je vrnil v Gor. in začel bolehati. Škof
Sedej ga je imenoval za stolnega žpk. in kanonika prvostolnega kapitlja. Ob njegovem pogrebu (8. dec.) je bil veličasten sprevod, ki je razdražil it. nacionaliste. K. je bil znana vodilna
osebnost med gor. Slov. Bil je razgledan in delaven: član izpraševalne komisije za usposobljenostne Izpite slov. uč. na Gor., zastopnik c. v
okraj. š. svetu, slov. pridigar v stolnici, član
uprav, odseka šk. sem., član odb. Alojzijevišča,
član komisije /a žpk izpite, kurator Monta,
nadz. Centralne posojilnice. Bil je tudi v načelstvu Kat. tiskovnega društva, v odboru SLS in
je zastopal duhovščino pri polit, društvu Edinost. V Zboru svečenikov sv. Pavla je načeloval
odseku za »narodno in socialno politiko za obrambo ljudskih koristi proti komunistični agitaciji«, ki je težila /a organizacijo kmetij, /vez
in podobno na Goriškem.
Prim.: LibBapl. na Šentviški gori (priimek
Kobau); Jahresbericht.. (Gvmnasìum) 1891-99;
ZbsvP 1920, 19. 107; 1921, 213 14; 1922-23, VII;
GorS 13. dec 1922; F. Bevk, Nagrobni venec, M
1923, 101-02; H. Turna, 387-88; J Ličan, Dijaški
zavod Alojzi levišče v Gor., KolGMD 1925, 75-78;
Klince, Duhovščina, 14-16, 25, 132.
Vh
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KOBAL Josip, pisatelj, r. 8. mar. 1870 na Ponikvah pri Tolminu, u. 23. jul. 1888 tam. Oče Jože,
kmet, mati Katarina Trušnovec. Gimn. je študiral
v Cor., vendar se je moral kot sedmošolec zaradi bolezni vrniti domov, kjer je umrl za jetiko.
Kot pesnik se je oglasil v Slovanu 1887 s pesmijo
Po nevihti (psevd. S. Radovanov), v kateri toži
po izgubljenih mladostnih sanjah. V mariborski
Ljudski knjižnici je 1888 objavil povest V Dragi
(psevd. J. Zgodnjik), ki je kritika ni omenila. Po
smrti je izšlo nekaj pesmi v Soči (2. nov. 1888),
precej gradiva je ostalo v rokopisu.
Prim.: 2pk arh. Šentviška gora; SBL I, 475;
Soča 2. nov. 1888.
Jem.
KOBAL Ljubo, operni pevec, r. 30. jul. 1920 v
Ajdovščini, živi v Ljubljani. Oče Janez, trgovski
poslovodja, mati Marija Marc, sestra Sonja (gl.
čl.). Solo-petje je študiral pri prof. Wistinghausnovi in Kušej-Novakovi na Ij. konservatoriju
(1938-41). Od 1941 je član opernega zbora lj. O.,
a je že 1943 pel tudi solistične vloge; od 1954 je
solist te O. Hkrati je bil tudi član Komornega
zbora RTV Lj. in večletni njegov preds. K. je lep
lirski tenor z dognano pevsko tehniko in izrazit
scenski umetnik. Njegov repertoar je zelo obsežen in je poustvaril veliko večjih in manjših
vlog standardnih opernih del, višek njegovega
umetniškega ustvarjanja pa predstavljajo vloge
Ecco (M. Kogoj, Crne maske), Altoum (G. Puccini, Turandot) in Vašek (B. Smetana, Prodana nevesta). Prvi dve sta posneti tudi za RTV Lj.
Prim.: P. Bedjanič, SGL II, 294-95; K. Bedina,
Mu/.E, 2. izd., II, Zgb 1974, 344.
Le.
KOBAL Sllvlj, igralec, r. 10. jun. 1928 v Idriji,
š. v rojstnem kraju, nato v Tolminu (194143).
Opozoril je nase na odru Marijine družbe, zato
ga je Prosvela takoj po vojni poslala v Gor. na
dvomesečni tečaj, ki ga je vodila Nada Gabrijelčičeva (PSBL I, 402-03). Dober nastop na produkciji ga je privedel (skupaj z Ernestom Zego) v
tedanje SNG za Trst in SlovPrim (1947). Od tedaj
živi in dela pretežno v Trstu. Njegov prvi nastop
je bil v Matičku, kmalu pa je dočakal prvo vlogo (Mile v Nušićevem Pokojniku); 20-leten je nastopil kot Kvas v Desetem bratu, nato vitez
Bledica v Shakespearovi komediji Kaj hočete.
Prelomnico za K. je pomenil njegov nastop v
Andersonovi komediji Čaj simpatija z Drolčevo
in Lukežem, ko je dokazal svoj nesporni talent
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za karakterne vloge. Kot samouk si je ustvaril
lit. in gledal, kulturo, veliko pa je pridobil tudi
od interne gledal, š., ki sta jo v prvih povojnih
letih vodila R. Nakrst in M. Sancin. Ležijo rnu
vloge preprostih ljudi, položenih v situacije med
dramo in komedijo (Čakajoč na Godota, Stara
garda...), ljubi preprosto, notranjo igro, ne prc'
nese patetike, najbolj pa zaživi pri upodabljanj11
mediteranskih tipov ironično-dramatične narave
(Pirandello), nezadržno komiko pa je znal vzbuditi v delih Taka Stoke, zlasti s Cvirnom (M°°
uniforme). Za to vlogo je dobil Borštnikovo nagrado 1971. Dobil je tudi prvomajsko nagrado
ZDUS za vlogo Dolgina (Fo, Arhangeli niso avtornati, 1962) in 1965 za dr. Menderja (P. Kozak,
Kongres) ter Kiparja (Vuga, Bernardek). K- Je
odigral vrsto glavnih vlog v številnih mladinski»
igrah, veliko pa je nastopal tudi za radio Trs'
in radio Koper, prav tako tudi v TV igrah i°
nadaljevankah. Sodeloval je tudi v okvdru IIé
dramske skupine na radiu Trst z režiserji Spa'
darom, Amodeom in Winterjem. Za Rai-TV 3 Jc
nastopil v kratkometražnem filmu Se fossi g"'
vernatore di Trieste (rež. Oddo Brocci). Nekaj
vlog iz desetletja 1970-80: naslovna (Brancati, Ra''
faele), glavna (Stoka, Trije tički), F. Elliot (Whitehead, Alpha-Beta), Pasqualino (E. De FilipP0'
Božič pri Cupiellovih), Peter Ozebek (Stoka, Mutasti muzikant), Gornik (Za narodov blagor), L1'
bero (Nicolai, Stara garda), Komel (FeydeaU'
Champignol), Miloje (Nuš'ić, Oblast), Ilija Vrankovič (Kristan, Kato Vrankovič), g. Paulino (P1'
randello, Človek, zverina in čednost), Libero In'
coronato (E. De Filippo, Dolgonoge laži).
Prim.: Osebne izjave v jun. 1982; SGL ï''
295-96; Smasek, Večer 20. okt. 1970; J. Koren, PDK
25. okt. 1970; GL SSG.
S.PKOBAL Vinko, duhovnik in publicist, r. 19. ja"'
1928 v Vrhpolju pri Vipavi kmetu Pavlu in K3'
tarini Kodre. Osn. š. je obiskoval v Vrhpolj11'
gimn. v Malem semenišču v Gorici, Castellan0
pri Vidmu in spet v Gorici (193947), kjer je tudi maturiral, bogoslovje v Lj. (1947-51), vmes t»ü
dvakrat v zaporu, v mašnika posvečen 29. ju"'
1951 v Lj. Zup. uprav, v Ročinju (1951-69), n^°
žup. uprav, v Desklah do danes in soupravUa
Plave. Poleg rednega dušnopastirskega dela
svojih župnijah se je K. posvetil tudi veroučn6'
mu delu in vzgoji srednješolcev na KostanjeVv Gorici. Zanje je s sodelavci izdajal list VesW
mo (1960-64), po 10 št. letno. Veroučno delo je &
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'ni tudi na skupino prim. Studentov v Lj.,
"tor hodi enkrat tedensko. Sodeloval je pri
Pravi programiranih veroučnih knjig za osnov1977 -e otro'ce m mladostnike. S sodelavci je
Wdal Iskanje in odzivanje, kateheze za 8.
2r
' V poletnih počitnicah 1965 je začel zbirati
mia"
"Jake in študente raznih veroučnih skupin na
tab, rjen e
Si ,
J ali mladinska duhovna srečanja v
ls
cu, naslednja leta v Logu pod Mangrtom
»t °?..1975 vsako ,eto sPet v Stržišču pod oznako
. ni duhovnosti«. Zanje izdaja Gradivo za razJanje, ki obsega triletni program: Srečanje,
menje in Zaveza. Pripravil je tudi Bogosluzne
«ve . večernice in hvalnice (1965). Pomagajo
ne
p
kateri mlajši duhovniki. Tajn. je škof.
Šk f°ramega sveta v Kopru in v tajn. slov. medg • Pastor, sveta. K. je pisal članke v revijo
sf Je ^o'ic: Izkustvo srečanja v kršč. skupnooh- •
^ reviji Cerkev v sodobnem svetu je
" članke: Razgibanost veroučne skupin
(1972)
Katehetski tečaj na Mirenskem gradu
(l974\
>> ocena knjige R. Torellija La vita dei grupeccl
esiali (1975), Oznanjevanje mladim (1976),
K.
elie '-e m°'e mesto v Cerkvi? (1978>- Vzgoja za
ti«lno duhovnost (1979).
-- 0s
l^f"?
'
ebni podatki; Cerkev na Slov., Lj.
'• 2»2; Letopis slov. škofij, Lj. 1978, 15, 218 idr.

T. P.
•

••••

CCft a

L Sonja, por. HOČEVAR, operna in kon-

Pevka (koloraturni sopran), r. 3. marca
Ajdovščini, živi v Lj. Oče Janez, trg. poslovodJa
,
. mati Marija Marc. Končala je sred. ekon.
v T * ••
No
^red. g'asb. š- (pri Kseniji KušejnatVak0Vi) pa J'e študirala solo petje (1946-48),
53)° JC bila član opernega zbora SNG v Lj. (1948. od 1953 je solisDka lj. Opere. Kot zelo muzipe
Pevka posebno prijetnega glasu in izredne
lih e tehmkc se Je uveljavila tudi na koncert1927

v

no °drÌh in na RTV Lj- Poleg sam°stojnih gong ani v Zgbu, Bgdu in Mrbu je nastopala tudi
SZ eàkoslov-. v Franc., Holand., It., Nem. in
Daj Sama a" ' ansamblom lj. Opere). Med njene
Je
V).
uspehe je šteti zahtevne glavne ženske
Zlasti v
le \
operah G. Donizettija (Don Pasqua(^,. Ucia Lammermoor, Ljubezenski napoj, Zvonra '
^' Mozarta (Figarova svatba, Gledališki
ke) a
' *" Offenbacha (Hoffmannove pripovedRims
sin'ki-Korsakova (Zlati petelin), G. RosStr'Ja (GosP°d Bruschino, Seviljski brivec), R.
aUssa
g ,le
(Ariadna na Naksonu), G. Verdija (Ritto) idr.

Prim.: Kojeko 1, 241, 325; S. Samec, Jugoslovenski savremenici, Bgd 1970, 349; P. Bedjanič, SGL
1, 218; B. Loparnik, MuzE, 2. izd., II, Zgb 1974,
144; Mala splošna enciklopedija, II, Lj.-Bgd. 1975,
44.
Le.
KOBAU (COBAU) Jožef (Joseph, Giuseppe), slikar,
živel in deloval v 19. stol. Kraj in čas rojstva
ter smrti sta zaenkrat neznana, vemo le, da je
1840 bil imenovan za učitelja risanja na glavni
š. v Gor. Iz priimka lahko sklepamo, da je bil
slov. krvi. O njegovem umetniškem delu obstajajo samo posamezni drobci, kaže pa, da se je
ukvarjal predvsem s slikanjem vedut. V Mestni
knjižnici (Biblioteca Civica) v Gor. hranijo akvarel pevmskega mostu, ki je signiran z »J:K:«, kar
bi morda pomenilo Joseph Kobau. V publikaciji
L'Immagine di Gorizia (76) je akvarel takole opisan: »Slikar iskane občutljivosti, verjetno Joseph
Kobau, ki je živel v začetku 19. stoletja, je za
vedno zaznamoval most in utrdbe na Soči, ki
so stoletja pomenili prehod v Gorico: pričaral
nam je domišljijsko vzdušje, obogateno z intimno nežnostjo in močnimi predromantičnimi
vzpodbudami.« V čast gor. knezonadškofu Frančišku Ksaveriju Luschinu je izdelal veduto Gor.,
ki jo je natisnila litografija Linassi e Co. v Trstu, slikar pa je na njej takole podpisan: »Gius.
Kobau fece«. Hrani jo Pokrajinski muzej (Musei
Provinciali) v Gor. in prikazuje mesto z gradom
z zahodne, soške smeri. Na baročni sliki Noli
me tangere, izvirajoči iz gradu Lanthieri v Vipavi in sedaj last GorMuz v Novi Gorici, je do
restavracije 1970 in takrat izvršene reintolaže na
hrbtni strani še bil viden napis »Kobau repar:
1864«, kar pomeni, da je slikar Kobau toga leta
obnovil sliko.
Prim.: Podatki iz dokumentacije Pokraj, muz.
v Gor. in GorMuz v Novi Gorici; G. D. Della Bona,
Sunto Cronologico, v: Calendario per l'anno comune 1849 pubblicato dalla I. R. Società Agraria
di Gorizia, 49; Cossar, Gorizia e il suo castello,
Gorizia 1937, 61 (repr.); Cossàr, Storia, 195, 311,
357; Guriza. 46" Congres. 28. setembar 1969. Societàt Filologiche Furlane, 56 (repr.); L'Immagine
di Gorizia, Il Comune 1974, 76 (napis k zraven
priloženi repr.), repr. tudi med 180-181; Vecchia
Gorizia. Dodici fotografie da disegni e stampe
dei Musei Provinciali e raccolte cittadine. A cura dell'Amministrazione provinciale di Gorizia,
list 3, 4.
M. V.
KOCH Vladimir, dramaturg, scenarist, kritik,
publicist, prevajalec, prof., r. 15. jul. 1912 v Logu
pod Mangartom, živi v Lj. Oče Dorče, učitelj,
mati Ivanka Vulč. Osn. š. je obiskoval v Treb-
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njem, Železni Kapli in Lokah pri Taboru (191823), real. gimn. v Lj. (1923-31), romanistiko na lj.
U (1931-36), se izpopolnjeval na Sorbonni v Parizu (1937-38 - Diploma prof, frane, za poučevanje
v tujini), v Milanu (1938) in v Rimu (1939-40). Od
jeseni 1940 do konca 1943 prof. na gimn. v Lj.,
potem kot aktivist OF aretiran in odpeljan v
koncentr. taborišče Dachau, kjer je ostal do
osvoboditve. Po vojni je bil po kratkih zaposlitvah ur. časopisa za ljudsko prosveto Obzornik
(1946-52), nato je stopil na povabilo pisatelja in
tedanjega umetniškega direktorja Cirila Kosmača kot dramaturg v proizvodno podjetje Triglav
film, postal pozneje sam umetniški dir. in kot
tak prešel 1964 v Viba film in ostal do 1972, ko
ga je AGRFT povabila za predavatelja zgod. filma, kjer je ostal kot izredni prof. do upokojitve
1980, občasno pa sodeluje še naprej. Kot dramaturg redno piše analize scenarijev domala
vseh slov. filmov, sodeluje pri adaptaciji scenarijev za celovečerne filme: Dolina miru (režiser
Fr. Štiglic, 1956), Dobro morje (rež. Mir. Grobler, 1958), Deveti krog (rež. Fr. Štiglic, 1960),
Martin v oblakih (rež. B. Bauer, 1961), Ne joči,
Peter! (rež. Fr. Štiglic, 1964), Grajski biki (rež.
J. Pogačnik, 1966), Praznovanje pomladi (rež. Fr.
Štiglic, 1978), Pustola (rež. J. Gale, 1982), televizijska nadaljevanka Strici so mi povedali (rež.
Fr. Štiglic, 1982). Napisal je scenarij za srednjemetražni film Trideset let revolucije (rež. Mil.
Ljubic, 1971) in več kot 20 kratkih filmov, med
njimi: Nenavadni lov (rež. Jane Kavčič, 1959),
Revolucionarni val (rež. Zv. Sintič, 1959), Kje je
železna zavesa? (rež. Mako Sajko, 1962), Piran
(rež. Frant. Cap, 1965), Črno in belo (rež. Jane
Kavčič, 1967), Mesto Kamnik - njegovi kulturni
spomeniki (rež. Fr. Štiglic, 1974). Knjige in publikacije: Paul Gsell, Umetnost (razgovori z Augustom Rodinom) (prevod in esej o Rodinu, Lj.
SKZ 1947, druga izd. MK 1966); Romain Rolland,
Beethoven (SKZ 1950); C. Goldoni, Pahljača (LP
1951); Rom. Rolland, Michelangelovo življenje
(prevod in esej o Michelangelu, Obz. Mrb. 1954,
2. izd. 1977); André Malraux, Zapis o psihologiji
filma (Ekran 1962); Franco Brusati, Nadležnica
(prevod in dramaturška analiza, upriz. MG v
Lj. 1964); Alfred Hitchcock, monografija (Jsl.
kinotoga, dvorana v Lj. 1966); F.W. Mimimi,
monografska študija (kot prejšnja, 1976); Dvajset let nemškega filma, 1913-1932 (kot prejšnja,
1982); Nemo obdobje filmske umetnosti (Lj.,
Univerzum 1978); Smisel rutine (v knjigi Fran-

fišek Cap, Lj., Slov. gled. in film. muzej 1981)Kritike, eseji in članki v Obz, LdP, NRazgl, NSd,
Ekranu, Novi filmi. Delu, Dial, LdProsv idr. obravnavajo različna vprašanja slov. kinematografije, analizirajo jsl. nove filme in predstavljaj"
pomembne tuje ustvarjalce, npr. Krakov in LeiV
zig (o obeh festivalih kratkega filma) (Ekran 77)1
Spoštovanje preteklosti (o pomenu kinoteke)!
Mladi Bunuel (študija); Bunuel - (nad)realist
(študija) (vse Ekran 79); Čemu dramaturgu^1(esej) (Ekran 80); René Claire (spominski zapis)!
Med nemim in zvočnim filmom (esej o R. Cla1"
ru); Kinematografija v druibi (študija) (vse
Ekran 1981); Ali je res slabše? (kritično poročilo o festivalu dokumentarnega in kratkega filma v Bgdu - Ekran 1982). K. je bil član ur. odbrevije Ekran (1962-71) in pozneje preds. njenega
izdajateljskega sveta (1976-81). Od ustanovitve
(1963) je preds. programskega sveta dvorane Jslekinoteke v Lj., katere pobudnik je bil, in sodelavec (za Sjo.) Jugoslovanske filmografie, Instituta za film v Bgdu. Tudi je slov. član za jslured. za svetovno zgod. filma (UNESCO). - Na
mednarodnem natečaju v Parizu za sinopsise nadaljevanke je dobil 2. nagrado; »častno priznanje« mesta Lj.; priznanje Jsle. kinoteke in Festivala domačega filma.
Prim.: Osebni podatki; SGL IT, 300; Film 1962;
Ekran 66; mnenje prof. AGRFT Jož. Galcta za
natis knjige o Murnauu 10. avg. 1976; Stanka
Gornič, VI. Koch, F.W. Murnau, Delo 16. sept1977; celotna bibl. v arh. PSBL.
JemKOCIANČIC Romeo glej COCEANI
KOCIANČIC Štefan, duhovnik, jezikoslovec, pisatelj in zgodovinar, r. 25. dec. 1818 v Vipavi, u9. apr. 1883 v Gorici. Oče Jakob, kmet, mati Marjana Uršič, gospodinja. Osn. š. je obiskoval v
Vipavi, 1829 se vpisal na gimn. v Gor. »Dobro se
spominjam — pravi v svojih spominih — one žalosti, ki je polnila moje srce, ko sem prvič prišel
od doma v Gorico, da bi obiskoval šole. Tri al'
štiri dni sem neprenehoma jokal in se le polagoma potolažil. To se je potem ponavljalo še
kaka tri leta vedno, ko sem se vračal s počitnic
da bi nadaljeval študije.« Kot gimnazijec je hodil
na počitnice k svojemu bratu, ki je bil vikar na
Bukovem. Pri njem mu je prišla v roke hebrejska slovnica in začel se je z vso vnemo učiti hebrejščine, ki mu je postala izmed vseh tujdh jezikov najljubša. V četrti šoli se je seznanil z Val-
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Staničem in se navdušil za slovenščino. V gimn.,
kjer ni bilo ne duha ne sluha o slov., je začel
Reklamirati slov. pesmi, zavedajoč se, da ima za
Seboj veleučitelja, ki sam zlaga pesm'i in jih izda
ia. Se kot študent je bil 1838 Staničev sotrudj11*. Hvaležnost svojemu učitelju je pokazal, ko
Je ob stoletnici Staničevega rojstva priobčeval v
8°r- Glasu (1873) toplo pisane spomine nanj. Sredn
Je šole je K. z odliko končal 1837 in vstopil v
^0r- semenišče in bil posvečen v duhovnika 26.
u
°e. 1841. Eno leto je kot hišni kaplan in inštruk0r
služil pri družini okrož. glavarja Gleispacha
v
Gor. Od 1842-46 je bil za kaplana v Ločniku
fr' starem dekanu Jos. Stibielu, čigar »Pridige
ln
druge slov. spise« je po njegovi smrti izdal
(G
or. 1853). 2. nov. 1846 je bil poklican za prof.
Sor, bogoslovje in je tu ostal celih 36 let do
•nrti. 1875 je bil imenovan za častnega kanonika,
e
fo pred smrtjo pa za ravn. semenišča. Poleg
Profesure je ves čas v semenišču prostovoljno
opravljal službo knjižničarja. Knjižnico je v te*u let na novo uredil in jo pomnožil na okroglo
•6.000 zvezkov. K-a lahko prištevamo med naj••••• genije, kar jih je imel slov. narod. Njegova
čredna nadarjenost je bila povezana z veliko
ztr
ajnostjo, pa tudi z neverjetno zmogljivostjo
a
delo. Njegova zanimanja so bila mnogostrans
ka, kar pa je verjetno tudi negativno vplivalo,
da m postal »summus« v nobeni določeni disciPhni. Bolj kot jezikoslovec je bil poliglot. Znani
n
; slavist Arturo Cronia (PSBL I, 207-08) ga uprav,
ceno primerja s slavnim kardinalom MezzofanUem. Popolnoma je obvladal vsaj 16 jezikov,
"okaj dobro pa je poznal vsaj drugih 15. Poleg
s|ov
-, it., nem., lat. in gršč., ki so mu bile pose
rn domače, se je uspešno ukvarjal s franc,
an
8l-, špan., portug., romun., turšč., perzij., kops
cino, arab. in seveda z vserrii slovanskimi je'•ki vključno s staroslovanščino. Toda njegov
Pravi konjiček je bila hebrejščina in njej sorod111
Jeziki. Sv. pismo je razlagal samo po originaln,
h hebrejskih tekstih. V hebrej. je celo zložil
e
kaj pesmi, tako npr. tisto na čast nadškofu
An
«J. Gollmayru (PSBL T, 444-46) ob njegovem ško°vskem posvećenju. Mnoge evropske visoke šole
s
° zavidale gor. semenišču, da se lahko ponaša
tako izrednim poznavalcem hebrejskih in sta0s
cmilskih tekstov. Ni čuda, da si je prijateljsko dopisoval s priznanimi hebrejisti svojega ča~a>' tako s Samuelom Davidom Luzzattom in s
e
slavnejšim jezikoslovcem Graziadiom I. Asco''jem (PSBL I, 20-21). K. pa ni bil samo učenjak.
•
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Kot narodno zaveden Slovenec se je zanimal za
vsa verska in kulturna dogajanja med Slov. in
jim sledil. Ljubezen do slov. domovine ga je gnala, da je večkrat prepotoval Koroško, Štajersko
in Kranjsko in se seznanil z Einspielerjem, s
Slomškom, z Bleiweisom in še z drugdmi pomembnimi možmi tedanje dobe, od katerih je
njegovo domoljubje mnogo pridobilo, ko je dobil med njimi pravi vpogled v vse naše narodno
hotenje in prizadevanje. Vse to ga je vzpodbudilo, da se je lotil tudi književnega in zgodovinopisnega dela. Napisal je ali iz tujih jezikov prevedel vrsto šolskih, mladinskih in splošno vzgojnih knjig. Preučeval je preteklost slov. naroda,
še prav posebno se je zanimal za zgod. svoje
ožje domovine in svoje škofije. Pri vsem tem je
K. ostal vedno vzor gorečega katol. duhovnika.
Ob njegovi smrti je it. katol. list L'Eco del Litorale (Gor. 12. apr. 1883) med drugim zapisal: »Bil
je ves predan molitvi in študiju... vse njegovo
življenje je bilo cerkev, šola, knjige. Stalno je
imel pni sebi Hojo za Kristusom in jo med kratkimi odmori prebiral. Odtod njegova svetobežnost, skromnost in ponižnost. Če bi svoji obširni
učenosti znal dodati malce tega, kar imenujemo
"savoir faire", bi se bil povzpel v krog najbolj
učenih mož svojega časa v Evropi.« K-eva kulturna zapuščina je ogromna in še zdaj nezadostno raziskana. Mnoga dela so se izgubila; mnoga
so ostala samo v rokopisih (gor. semeniška knjižnica). Njegove spise lahko razdelimo v štiri skupine, in sicer: a) v verske in nabožne, b) v šolske
in splošno vzgojne, c) v zgod. in biografske, č) v
jezikoslovne. Verske ali nabožne narave so: Pridige in drugi slovenski spisi, ki jih je po svoji
smerli zapustil Jožef Stibiel, Paternolli, Gor.
1853; Povestnica stare zaveze (prevod po Fleuryju), 2 dela, Paternoïïi, Gor. 1852; Vodnik pohotnega kristjana (Molitvenik), Clc. 1845, 1867; Tovari
pobožnega kristjana, Gor. 1856, tudi v skrajšani
izdaji pod naslovom Šopek lepih mainili in drugih molitvic; Kristusovo življenje in smrt v premišljevanjih in molitvah. To je gotovo najobširnejše K-evo delo, saj obsega 1397 strani in 2 dela,
izdala pa ga je celovška MD 1868 in 1873; nova
izdaja 1905 in 1906; priredil ga je po Gašp. Erhardu. V lat. je izdal Observationen chronologicae in Genesis capita l-XI (Ex Folio Dioec. Tergest.); De Ilistoria Creationis Mosaica, Gor. 1871
(Ettrac. Folio Archici. Gorit.); Observationes biblico-geologicae in historia creationis Mosaico,
Gor. 1875; Tractatus de liturgia ecclasiae Aqui-
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leiensis; Prima hominttm aetas, Gor. 1878, idr.
Med vzgojne knjige spadajo: Abecednik za Sole
po mestih, Trieste 1846; Podučne povesti. Spisal
v laškem jeziku Fr. Soave, Paternolli, Gor. 1851,
1870, 1876; 26 povesti za mlade ljudi, Paternolli,
Gor. 1847; Povesti, ktere sta spisala v laškem jeziku H. Parea in A. Bramieri, Paternolli, Gor.
1877; Povestice za pervo začetno Solo, Trst 1846;
Sto povestic, berilo za otroke, Trst 1852; Vodnikova Kranjska pismenost okrajšana za male
šole, Trst 1847; Mali zaklad duše. Iz češkega,
Gradec okr. 1850. Od mnogih zgod. in biografskih spisov so važnejši: Marija Cel nad Kanalom,
kratek pregled zgodovine te božje poti, Seitz,
Gor. 1853; Historia Seminarli Centralis Goritiensis, 1868, Extr. ex Folio Dioec. Tergest.; Historia
Archidioecesis Goritiensis, 1875, ex Folio Period.
Arch. Gorit. V Folium gor. nadšk. 1882 je K. objavil kratke zgod. župnij Capriva, Kanal, Romans, Sempas, Sempeter, Fiumicello, Prvačina,
Ločnik, Gradiška, Sv. Lucija, Villesse, Batuje,
Oglej, Nemški Rut itd. Biografije: Caffou Felix
Antonius et Crobath Jos. Fridericus, Mailing,
Gor. 1877; Doctor Nepomucenus Hrast, Mailing.
Gor. 1875; Album 30 sacerdotum XXV presbiteratus célébrantes; Jubilaeum Historica Dissertiuncula, Mailing, Gor. 1875. Dalje je napisal kratke biografije o gor. misijonarju in mučencu Janezu Krstniku Mesarju DJ (t Tonkin 1723), o Valentinu Staniču, o dekanu Stibielu, o pesniku
Matevžu Hladniku itd. Sodeloval pa je tudi pri
Slomškovem Djanju svetnikov božjih. Jezikoslovna vprašanja je obravnaval v nešteto člankih,
ki jih je priobčeval v gor. Glasu in drugih časopisih. Tako npr. Rezijan-sko narečje, O začetku
Slovanov, Našim puristom. Najvažnejše delo pa
je brez dvoma Specimina lectionis scripturae
hebraicae tj. hebrejska slovnica za njegove učence. Knjiga Specimina je izšla v Gor. 1853 in še
v popravljeni izdaji 1860. Nekatera poglavitna
K-eva jezikoslovna dela pa so ostala samo v rokopisu (knjižnica gor. semenišča). Tako npr. Slovensko-nem.ški slovar (na 1800 straneh!), ki ga
Cronia ocenjuje kot dragoceno delo in obžaluje,
da nikoli ni bilo objavljeno. Pa še turško-nemški slovar; ctiopsko-latinski slovar; staroslovanska slovnica, prevodi bolgarskih ljudskih pesmi
itd. K. je objavljal v Glasu, SB, SPj, Šolskem
Prijarlu, SV, Besedniku, ZD, v zagrebškem Arkivu za povestnicu jugoslavensku (1854) itd.
Prim: L'Eco del Litorale, 12. apr. 1883; D. A.
M.(ahnič), Kres 1883, 276; Rutar, LZ 1883, 331;
Podgornik, LZ 1883, 398; ZD 1883, 123; Marn XXV,
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55-58; SBL I, 481-82; B. Marušič, Stopetdeseta obletnica rojstva S. K., PDk 29. dec. 1968; B. Marušič, Il Friuli Goriziano nelle opere di Stefan
K., Società Filologica Friulana, Udine 1969; A'
Cronia, Studi goriziani, voi. XVI, 1954, 18-19;
Spominski plošči S. Kociančiču in Juriju Grabrijanu (v Vipavi), PDk 28. dec. 1968; Družina,
16. nov. 1980; Dr. Maria Guglielmi in Maniacco,
11 Padre S. Kociancic e la sua esegesi dell'Est
merone (Doktorska teza, Università degli Studi
di Trieste, Facoltà di Magistero, Anno accademico 1978-1979).
RUKOCJAN Jože, duhovnik, r. 28. febr. 1888 v Bazovici, u. 28. nov. 1971 v Movražu pri Dekanih'
Oče Anton, krojač, mati Marija Pugelj. Giffnje dovršil v Pazinu, bogoslovje v Gor., v duhovnika je bil posvečen 7. jul. 1914 v Trstu. Sedei"
let je kaplanoval v bližini Reke: v Lovranu, na
Voloskem in pri Sv. Mateju nad Kastvom. I922
je bil imenovan za župnika v Predloki (Črni kaD
in tu ostal celih 39 let do upokojitve. Kot uP°"
kojenec je preživel zadnja leta najprej v Kubedu,
nato v Movražu. K. je bil eden najbolj znanu1
in priljubljenih duhovnikov slov. Istre. Dobro
je poznal poleg slov. tudi hrv., it. in nem. je21
in tako mogel uspešno opravljati dušno pasti1"'
stvo po vsej Istri, kjer se prepletata slovansk
in romanski živelj. K. je bil velik po svoji dobroti, ponižnosti in duhovniški vnemi. K njemu so
se zatekali zlasti v obdobju faš. nasilja ponižan
in razžaljeni slov. verniki od Trsta do Črniš*
stene. Zelo je skrbel za lepoto cerkvenih poslopij in obredov ter imel v tem pogledu izrazi
umetnišik okus. Za glavni oltar zgod. pomembn
c. v Predloki je dal edino kravico iz svojega We'
va. Prav tako si je prizadeval za obnovo MarU1'
ne božje poti na Vzročku.
Prim.: A. Kocjančič, f Jože Kocjan, KOIGMP
1973, 140-41.
RiJ'
KOCIJANČIČ (Kocjančič) Josip, narodni buditeljpevovodja, skladatelj in publicist, r. 16. mar1849 v Kanalu in tu u. 10. apr. 1878. Oče PetCkmet, mati Marija Kofol. Osn. š. je obiskoval v
Kanalu, gimn. v Gor. (1860-69). Na Dunaju se i^
vpisal na pravo, vendar brez pravega zanimanj*
in ambicij. V dunajskih letih (1869-73, vmes eno
leto doma) je tako bolj mislil na glasbo kot na
študij, kateremu se je resneje posvetil šole v
lotu 1875-76 v Gradcu, kjer je končno opravil tud'
prvi izpit. Enoletno prostovoljno vojaško služb"
je že prej odslužil na Dunaju. Kot koncipient Je
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uz

boval pri notarju dr. Kollerju v Kanalu in
dni tudi pri dr. Geršaku v Ormožu. Tu je
ze močno načet od bolezni, ki se je začela
d močnim deževjem na vojaških vajah pri
..nah • sc P°tem stopnjevala v jetiko. Za
"evo življenje je bila bolezen usodna, saj ji je
kmalu po prihodu iz Ormoža podlegel, vendar
se e
J do zadnjega dne razdajal glasbi in narodu.
D
očak;al je torej le 29 let, a se je kljub temu po^emb no uveljavil s svojim glasbenim delom, ki
Potekalo v več smereh. Zanimivo je, da je
. "• v glasbi samouk, brez rednega pouka, zato
°liko bolj občudovanja vreden njegov »naravn
'čut za harmonično blagoglasjc in neprisiljeno
Javo glasov«. Ob poslušanju kvarteta bogo
ca Trepala se je tudi sam navdušil za glasln
kot tretješolec že sam vodil dijaški zbor,
i-, . r*m Je najodmevnejši uspeh dosegel na vc1
»besedi« v Gor. K-evo narodno buditoljsko
mo je je posebej krepilo sodelovanje z dr.
•1
••••, do katerega je kazal pravo sinovsko
ezen. Kot šestošolec je 1867 v rojstnem kra' v katerem so do tedaj prevladovali it. vplivi,
a
novil čitalnico in z njo začel utrjevati narodzavest. Na Dunaju, kjer so K-evi pogovori s
ovodjem Tovačovskvm pripomogli h glasbePoglobitvi, je vodil zbor Slovenija, v Gradcu
Petje Slov. pev. društva. Seveda je imel pev.
zbor tudi v Kanalu, kjer je ustanovil odličen
kv; rte
t in v njem sodeloval s sijajnim barito•- S pevsko-voditeljskim talentom je ob teo, Jltl Pripravi s pevci dosegal izredne uspehe.
Za
.
kvaliteto petja veje tudi iz njegovih kriln
p
člankov, ki jih je objavljal v gor. Soči.
e
rnbne zborovske zasluge si je pridobil tudi
po
°udo za ustanovitev Slavca - »pevskega zbo••
i a colo Goriško«, ki je prinesel kvalitetno premico v pev. razvoju Primorske. Stebra Slavca
(Pc
°k ^' ^c nJeS°va prijatelja Ant. Hribar
, °L I, 546) kot glavni pevovodja in Avg. Leban
njegov namestnik. Na glasb, ustvarjalnem
»
°čju so ljudske pesmi glavno in najvažnejK-ovo delo. Izdal je dve zbirki slov. ljudskih
^l za moški zbor. Njegova ljud. pesem je
°odna, zdrava, naravna... preprosto otožna,
Kje*.
.
poje o žalostnih dogodkih, odkrito vesela,
Poroča o veselih trenutkih življenja... takšna,
Kakorr U"
• zapeli kmečki fantje«, tako da je bil
"i jo
• Prvi, ki je dal narodni pesmi, kar ji gre«.
Sove izvirne skladbe pa so izšle šele po njeVl
smrti v zbirki Čuti v napevih (Lj. 1881, osem
"h zboroiv). Pesmi je posvetil svojemu najesec
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boljšemu prijatelju in velikemu narodnjaku Ign.
Gruntarju (PSBL I, 510-11), ki je bil tudi njegov
mecen vse od tistoga časa, ko se je K. ob volitvah za drž. zbor zameril baronu Pinu, gor. okr.
glavarju, ki ga je K. na priporočilo gimn. ravn.
Holzingerja poučeval slov. Gruntar je potem poskrbel tudi za izdajo te zbirke in ohranil pri tem
posvetilno stran nespremenjeno na izrecno K-evo
željo. Večje zanimanje so vzbudile skladbe Vabilo, Njega ni, Oblačku, Slovo in Popotna pesem.
Prim.: SBL I, 482-83; LZ 1882, 120-21; Rakuša,
74-78; NA 1913, zv. 3-4 (Kocijančičeva številka);
KolGMD 1927, 32-34; Jelerčič, 63-67 in 89-81.
B-n
KOCJAN Miro, kulturni in polit, delavec, r. 28.
dec. 1924 v Zirjah pri Sežani, živi v Kopru. Oče
Jožef, železničar, mati Jožefa Rodica. 1926 je moral oče emigrirati v Francijo, nato so se vrnili
in živeli v Milanu, Boianu idr., vendar je imel
oče kot polit, osumljenec stalne težave s policijo.
Gimn. je dovršil v Capui in se občasno preživljal
s težaškim delom. Po maturi 1941 se je vpisal na
Istituto univ. Orientale v Neaplju in študiral slovanske jezike. Vključil se je v boj proti fašizmu
in se povezal s KPI. Spomladi 1942 so ga zaprli,
po izpustitvi je živel doma, mar. 1943 pa so ga
internirali v kraju Frosinone. Po razpadu faš. se
je ponovno povezal s KPI, kmalu pa tudi s predstavniki NOV Jsle., ki so začeli po it. premirju
ustanavljati bazo NOV in POJ v Bariju. Maja
1944 je prišel v Jslo. s 3. prekomorsko brigado in
opravljal za vrhovni štab posebne naloge. Nov.
1945 so ga odpustili iz vojske in je začel delati
pri odboru za Slov. Primorje v Ajdovščini kot
pomočnik načelnika v statističnem oddelku, zatem kot referent v planskem odd. 1947 se je začel ukvarjati s časnikarstvom in publicistiko in
je sodeloval pri LdP, Borbi, Prim, borbi, ki je
izhajala v Ajdovščini, pri Radiu Lj., pri trž. II
lavoratore idr. Marca 1947 je postal dopisnik za
Slov. Primorje in Trst, naslednje leto so ga prestavili v Lj. kot slov. dopisnika Omladine, glasila Centralnega odb. mladine Jsle. Marca 1949 je
postal ur. v Tanjugu v Bgdu, po petih mesecih
pa so ga poslali v Trst za vodjo dopisništva
Tanjuga. Istočasno je študiral na Filoz. faik U v
Bgdu in jan. 1951 diplomiral iz etnologije. Febr.
1951 je bil imenovan za načelnika informativnega in tiskovnega odd. pri vojaški upravi JLA v
Kopru. Po rešitvi trž. vprašanja je postal pri
Radiu Koper glavni ur. politične redakcije. Cez
nakaj mesecev je odšel z jslo. delegacijo v Videm
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(Udine) in sodeloval pri jsla.-it. pogajanjih o
maloobmejnem prometu, a tudi po/.neje je sodeloval pri raznem diplomatskem delu. Po letu
dni se je vrnil v Koper, dec. 1955 pa je odšel v
Trst za dopisnika SPor in Tanjuga za Trst in
sev. Italijo. Mar. 1957 se je vrnil na Radio Koper,
kjer je bil od 1962-64 ur. slov. programov, do
maja 1967 ravn. pomočnik. Nato je bil izvoljen
za preds. skupščine obč. Koper, 1969 še za preds.
obalnega sveta za Koper, Izolo in Piran. Po
mandatu je bij 1974 imenovan za ravn. Radia Koper. Poleg tega je bil konec 1974 izvoljen za
preds. skupščine obalne kult. skupnosti Koper.
Od 1977 je glavni ur. Primorskih srečanj, revije
za družboslovje, gospodarstvo in kulturo. V letih
1959-63 je bil preds. Društva novinarjev za Primorsko, več let član Izvršnega odb. kult. skupnosti Slov., imel pa je še več drugih družbenih
funkcij. V letih 1950-60 je K. sodeloval v strok,
časnikarskih publikacijah in učbenikih (Novinar,
Reporter, Naša štampa idr.), od 1958-66 je kot
poklicni časnikar napisal več sto komentarjev in
ocen mednarodne politike za Radio Koper, Lj.
Bgd in za razne časopise. Od 1967-74 je objavil
več sestavkov o pomorskem gosp. v časopisu Občan in 1978 v PrimSreč, npr. Značilnosti, razvoj
in perspektive slov. obale (PrimSreč 1978, št. 3);
30 let za nove uspehe. Ob jubileju koprskega
Radia (PrimSreč 1979, št. 14). O kulturi in urbanizmu je priobčil daljšo študijo v Sintezi 1962, o
komunalnem gosp. pa več člankov v bgd reviji
Komuna (1973-74). Leta 1955 je prevedel Videmski
sporazum in je izšel dopolnjen z dodatki in spremembami v založbi Uradnega vestnika okr. Koper 1968. Bü je soavtor knjige Prekomorci (Lj.
1965), v kateri je opisal delo mornarjev in pomorcev-prekomorcev v NOB. Med vojno in nekaj
let po njej je napisal nekaj pesmi, predvsem o
mornarjih v NOB. Več jih je izšlo pod psevdonimom Mirko v Mladini, Omladini in v tujih listih, nekaj so jih ponatisnili, npr. Padlemu mornarju-prekomorett, Padli za otok Brač, Morišče,
Tja in nazaj, Novo leto 1945 (PrimSreč 1978, št.
9-11). Za svoje delo je dobil več odlikovanj in
priznanj.
Prim.: Osebni podatki; Alb. Klun, Prekomorci,
Koper 1976, 676-77, 924 skupinska slika.
Jem.
KOCJANČIČ Alojz, duhovnik, pesnik in prosvetni delavec, r. 20. maja 1913 v Kubedu v slov.
Istri. Oče Matija, kmet, mati Ana Skergat. Osn.
š. je dovršil v Kubedu, 1924 ga je poslal domači
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žpk I. Brezavšček (PSBL I, 137) v Sedejevo Mal"
semenišče v Gorico, kjer je maturiral 1933.
Gor. je dovršil bogoslovje in bil 29. jun. 1937 P0svečen v duhovnika. Med šolanjem je spozna'
tedanje mlade pesnike: St. Tonklija, I. Delpi"3'
St. Vuka in Lada Piščanca, s katerim sta si v
gimn. in bogosl. izmenjavala in ocenjevala Pc'
srni. Velik vpliv sta imela nanje skladatelja »•
Vodopivec in L. Bratuž (PSBL I, 123-24), narodnostni in liter, mentor pa jim je bil bogoslprof. I. Juvančič (PSBL I, 605-06). Najprej je k'1
kpl. v Buzetu v hrv. Istri (sept. 1937-okt. 1938).
nato žpk uprav, v Koštaboni pri Šmarju nad
Koprom (okt. 1938-nov. 1963), do 1948 je soupfše župnijo Pomjan, od 1948-63 pa župnijo šmar'
je nad Koprom. Od nov. 1963 dalje je žpk v
Klancu pri Kozini na Malem Krasu, soupravGročano-Drago. Pesniti je začel v gimn. in z dvÇ'
ma pesmima je sodeloval v ilegalnem listu GmaJ'
na 1936. Potem je dolgo molčal in se oglasil s
posameznimi pesmimi v tedniku SlovJ (1952-54)nadaljeval je v Borih (1954) in Obzorniku (1954)1954 se je vpisal v Ciril-Metodijsko društvo kato1duhovnikov LRS. Organizacijski vestnik tega
društva je prinesel 1955 njegov članek Rešita
zamejskih Slovencev, 1957 pa članek Istrski Slovenci odhajajo v Italijo. V društvenem glasil"
Nova pot je priobčil: Slovenska Istra (kraji in
ljudje) (1955), 10 sonetov in pesem Istran (1956).
sonet z akrostihom (1958), Iz mojega dnevnik"
(1962), kjer je opisal šolanje v Gor. do matur«Ker je bil član društvenega pev. zbora, je °
pevskih nastopih napovedoval in razlagal pesJ0'
in tudi to besedilo je izšlo v Novi poti 1961Rodni grudi 1960 je priobčil sonet Tam v htf'
(sedanji naslov Očetu). 1946 mu je Ciril-MetodU'
sko društvo katol. duhovnikov LRS založilo Ve'
sniško zbirko Šavrinske pesmi, ki je izšla v K0'
pru in jo je ilustriral Jož. Pohlcn. V zbirki J162 pesmi, v prvem delu opisuje mladostne boj
in sanje, iskanja in srečanja, mir in moč pa naJ'
de v rodni grudi in veri rojakov: »Kar sem, s1'
Istra, ti m'i dala, / pečat si užgala za vse dni*
(Motto), Bogu pa daruje »drznih sanj polet«,
teh mladostnih pesmih je polno tesnobe, nernir'
nega iskanja, a tudi napora po izpopolnitvi l0
pripravi na delovanje med rojaki. V drugem à?
lu zveni iz pesmi slovenska ali Savrinska Istra»Ljudi opeval bom, vode in skale.« V pesmih sS
vrsti kraški svet, ki pa je poleti ves zelen, n*'
stopajo istrski vozniki, kako se pomikajo pr°
Trstu, kubejske Savrinkc pa nabirajo okro»
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kmet ov v hrv. Istri jajca, da jih zanesejo v Trst.
Sled
•• religiozni motivi in prigodnice duhovni. ni- Oblika je ustaljena, rad ima sonet, cikle,
Jezik je realističen, rahlo lokalen. Slike Jož. Polica lepo dopolnjujejo zbirko. V C-M društvu
D1
1 zadolžen za rubriko »Beseda o tisku«, zaje pisal poročila in predavanja za sestanke,
Proslave in eseje o liter, delu St. Vuka, B. Par
Ja, o misijonarju Baragi, dr. Janezu Ev. Kre••
idr. V Glasniku SDD (Slov. duhovniško druš' kakor se je preimenovalo prejšnje C-M
ustvo) pa je objavil sestavek o učiteljih na
°Sn- š. v Kubedu, o pok. žpkih I. Brezavščku,
•
- Kocjanu in njegovem delovanju na Kastavlni
, pripravlja pa še o drugih - istrskih Čeer
macih. V Družinski pratiki je objavil: sonet
drugo četrt tisočletje! (1975), Klanec na Malem
.rasu v Zgod. in legendi (1980), Zgode in nezgoe
Popotnikov na cesti Kozina-Trst (1981), Ledej"Ce na Malem Krasu (1982). Svoje šolanje pod
• je opisal v sestavku Začetek dolge poti
°'MD 1982). Zadnja pesem S pozimske poti je
'••1• v Glasniku SDD 1982. Njegovo Duhovniško
ntato c
J uglasbil Matija Tome in jo je zapel
y?
b
°r C-M društva 1961. Na pokopališču v Košta. ni> Šmarju nad Koprom, Pomjanu, Dekanih
Klancu je veliko njegovih napisov v verzih
"agrobnih spomenikih. Psevdonim Kubejski.
. /•"«..• Osebni podatki; o zbirki so pisali: Fr.
r°Kar, Nova pot, 1962, 417-19; Pav. Perko, Nova
£*' 1962, 419-20; St. Janežič, M(Trst) 1962, 137;
"^ka Šalamun, NRazgl 24. nov. 1962; SlovJ 28.
1%2
19?-)
'- Danica, Zgb 1. rujna 1962; Družina
'962 St. 18;
A. Tušek, Sdb 1963, 272-73.
Pan.
l9ftCJANCIC KarI°' Pisatelj in fotograf, r. 8. apr.
J01 v Skednju pri Trstu, u. 20. febr. 1970 na
*Mîkî
*"> Pokopan v Lj. Oče Karel je bil čevljar, po*" tovarniški delavec, mati Uršula Sancin. Osn.
" Je dovršil v Skednju, v Trstu pripravnico za
t"CH sx
, • - in šest razr. nem. realke, ko so jo 1918
lni
'i- Naslednje leto je dovršil privatno še 7.
r
• in del mature, potem je moral skrbeti zase
stu
dija rii nadaljeval. Že 1919 je odšel v Lj. in
Se
dn *apos1'' kot urednik pri social, demokrat.
, vniku Naprej, nato pri tedniku Ljudski glas,
0r
se je od 1922 imenovala četrtkova Naprejein tevilka. 1925 se je za nekaj let vrnil domov
p
°l leta služil vojsko v Fiorerei. Stopil je v
u
Bl„ - E, uredil II. letnik (1926) mesečnika Naš
8l
as, ki ga je izdajalo Društvo slovanskih sredn
Je5ol,ccv v It., sodeloval pri 2S in mladinskih
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organizacijah. 1928 se je vrnil v Lj. in bil v ured.
Jutra do 30. apr. 1945. Potem jc bil tri leta ur.,
korektor in fotoreporter SPor. 1948 se je preselil
na Reko in postal šef fotolaboratorija pri Generalni direkciji trg. mornarice na Reki, nato ravn.
Fotocentra in nazadnje šef fotolaboratorija pri
Severnojadranskem inštitutu JAZU na Reki. 1964
je stopil v pokoj in se posvetil liloz. razmišljanjem, predelovanju del, ki so dolga leta ležala v
njegovem predalu, fotografiranju in sodelovanju
pri reviji Pomorstvo. Objavljal je v fotokopirani
esperantski revijici Mikrogramoj, ki jo je sam
pisal in urejal. Po prepričanju je bil socialist in
med vojno je sodeloval z OF. Pesniti je začel v
dijaških letih, oglasil pa se je z ritmizirano prozo v LZ 1924-25, kjer je objavil več sestavkov iz
zbirke Večna plamenica (dva prispevka še 1928
in 1933). Očiten je Podbevškov vpliv, navdihi so
kozmični, podobe ekspresionistične. Vrstice so
dolge, vvhitmanske in L. Legiša pravi, da v njih
»podira iz svetovja bogove in se prepušča panteistioni ekstazi. Tu govori predvsem razgreta
misel. Vendar je med besedami o razvoju vesoljstva, o oplajanju in rasti ali o zavesti, da je
središče in križišče vseh časov in da s to zavestjo ne mine, tudi nekaj utrinkov, k'i se bližajo
pravemu pesniškemu občutju... Misel spominja
na mlajšega Kosovela.« Zbirka ni izšla, nekaj pesmi je objavil že v 2'iS, NG idr., vendar pa jo je
pripravil in se hotel predstaviti kot filozof, saj
je v predgovoru zapisal: »Moje delo bo Misel in
Lepota. In moje glavno delo bo Duševnost moja.« Tudi v zadnji življenjski dobi je ustvaril veliko pesmi, ki so prežete z globokimi premišljevanji o življenjskih ciljih in pomenih. 1926 je napisal dramo Skozi ognjeno konjenico, ki je ostala
v rokopisu, roman Dva, ki je izšel v skrajšani
obliki, in več pesmi. Po dokončnem odhodu iz
Trsta je pisal v časopise podlistke, glasb., gled.
in knjiž. ocene. Napisal je knjigo Pot v fotografijo (Lj. 1948) in s sinom Dragom Pot v novo
fotografijo (Lj. 1960). Po letu 1950 se je spet posvetil liter, delu, vendar ni nič objavil. Nastal je
Jiter. tekst Obraz kraljice Nefretete, dramska
groteska Zaušnica v zdravilišču TBC, potopis
Veter med otoki, več novel, pesnitev in satiričnih
spisov in malo pred smrtjo filoz. razprava Pred
zaključkom. Zapustil je več biograf, dnevnikov
in liter, osnutkov.
Prim.: Zpk arhiv v Skednju; Slov. knjiž. trg
1948, 121; Milena Lavrenčič-Lapajnctova, Delež
Skedenjcev v slov. kulturi, Čitalnica v Skednji
1868-1968, Trst 1968, 54 s si.; L. Legiša, ZSS VI,
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200 s si.; Ser. P rem ru, Umrl je K. K., naš škcdenjski rojak, JKol 1971, 113-15 s portretom Alb.
Sirka; Lelia Rehar, radijsko predavanje 19. maja
1972, arh. RAITrstA; L. Premru, K. K., ob desetletnici smrti, PDk 21. Icbr. 1980.
Jem.
KOCJANCIĆ Ksenija (Nežica), roj. Vižintln, polit,
in prosv. delavka, r. 10. apr. 1918 v N. mestu, u. 4.
sopt. 1982 v Gor. Oče Rudolf, nadučitelj v Renčali,
med obema vojnama izseljen v Piémont, mati
Evgemija Hebat. Otroštvo je preživela v Picmontu in tam zaključila nižjo gimn. Po povratku na
Gor. 1938 se je vključila v narodno in révolue,
gibanje prim, študentske mladine. 1940 je bila
aretirana in zaprta do nov. 1943. Po povratku se
je ponovno vključila v NOB in dec. 1943 postala
prosv. ref. kraškega okrožja. Bila je član OOOF
in OK KPS za Kras, avg. 1944 pa član OO OOF
in OK KPS za Srednjeprimorsko. Na Krasu, na
Gor. in v okolici Trsta je ustanavljala slov. part,
šole 'in usmerjala kult. dejavnost. Po ivojni je
opravljala pomembne javne in polit, funkcije
med zamej. Slovenci. Med drugim je bila članica
OO DFS in federalnega komit. KPI, članica in
potom preds. SKGZ za Gor., po združitvi s Trstom pa podpreds. SKGZ do 1963, ko se je umaknila iz polit, življenja in se posvetila prosv. delu
med šolsko mladino. Na U v Padovi je doktorirala s tezo La poesia dei partigiani sloveni, 1952
pri prof. Art. Cronii (PSBL I 207-08). Kot prof,
it. in lat. je ves čas po vojni službovala na slov.
lic. v Gor. in na slov. sred. š. Ivan Trinko v Gor.
Zivi v Gor. Njeno partizansko ime je Janja.
Prim.: S. Plahuta, Kulturno prosvetna dejavnost v srednjeprim. okrožju, GorLtk 8 (1981),
125-72; Most 1967, št. 16, 265; osebni podatki; (gv),
Umrla je tov. Nežiea, PDk 5. sept. 1982 s si.;
Žalna seja za tov. Nežico, PDk 7. sept. 1982;
Umrla je prof. N. V. K., KatG 9. sept. 1982; Dorica
Makuc, N. V.-K., Delo (Lj.) 14. sept. 1982 s si.
Plah.
KOCJANČIČ Peter, umetniški fotograf, r. 27.
nov. 1895 v Podgori pri Gor., nezakonski sin Ivane Marije. Zivi v Lj. Osn. š. je obiskoval v Podgori. Usposabljal se je na šoli za dekorativno
umetnost v Gor. in nekaj časa študiral tudi na
ALU v Benetkah. Po prvi svet. vojni je delal kot
grafik v Gor., 1921 se je preselil v Lj. Od 1930 se
ukvarja z umetniško fotografijo. Od 1932 nepretrgoma in z uspehom sodeluje na domačih in
mednarodnih razstavah. Prejel je 82 zlatih, srebrnih in bronastih medalj ter 40 diplom. Med

priznanji je tudi 3. nagrada na natečaju R°"1
1939, na katerem je bilo predloženih 35.000 f°tc"
grafi j iz vsega sveta. Mnogi kritiki so K-a ozn
čili za velikega mojstra fotografije, mnoge "J
gove stvaritve so reproducirale domače in tu'
revije, npr. švicarska revija Camera, ki je K-e
dela vključila v »ljubljansko šolo« umetniške
tografije. V domačem prostoru velja z vsestra
skim eksperimentiranjem K. za pravega pionir)
fotografske umetniške govorice. Izmed Stcvi in*
samostojnih razstav so pomembne predvsem retrospektivna v Kranju (1972) in tri lj. (1974, l*'"
in 1979). Med priznanji v tujini velja omen1
predvsem naslednja: 1939 je postal častni e'a
Belgijskega kraljevskega društva (CRESPA),
leti pozneje pa je prejel najvišji naslov »Men»"
d'Elite«. 1940 ga je The American Annual of P",
lography uvrstil na sedmo mesto najuspešn
ših ustvarjalcev vsega sveta. 1941 je postal čas
ni član »Arbeitskreis Münchener Fotoamateure*'
1957 mu je mednarodna federacija fotograf9
umetnosti (FIAP) podelila naslov EFIAP, d^
let pozneje pa najvišji naslov Hon-EFIAP; •
je bil odlikovan s srebrno, 1974 pa z zlato P1
keto Borisa Kidriča. Fotozveza Jsle. mu je P
delila najvišje jsl. priznanje »Mojster fotogra
je«. K-eva fotografska govorica je spočetka izr
zito impresionistična. Fotografije so zamišlJen
in zasnovane kot barvna resničnost v presnavu
nju: gre večinoma za »slovensko krajino«, k'
razodeva kot čist svetloben in bežen pojav. * .
tem začne K neposredno posegati v fotograf'
material (na papirnem negativu): krajina in P°.
tret prehajata v večjo dramatično napetost
sta izrazito ekspresion'istična. Po drugi svet. v0J,
ni se je K. loteval še drugih tehnik z razlicn'
fotopostopki: tako je po svoje doživel nadre3
zem ter nato postopoma prešel v informeln0 ^
abstraktno smer, kjer izstopa predvsem domise11
na kompozicija v kalejdoskopu slik in barv:ni
odtenkov. Igra barve in luči pa ustvarja vi1ad
prebujanja stvari, ponekod zaneseno in dra"1
tiöno prelivanje elementov, toda večinoma Pr
vzema avtorja lirično razpoloženje doživljal
čudovitih sanj.
Prim.: M. Tršar, Predgovor h katalogu K'ep
samostojne razstave v Mestni gal. v Lj., 1979;
Kocjanč'ič bo razstavljal v Foglianu, PDk 22. <'
1977; PDk 27. jan. 1978; M. Rener, besedil"
katalogu K-eve samostojne razstave v gor- JV,
ditoriju, 1980; Isti, Fotografije K-a so nas Pr,
nesle v čisto nov svet, PDk 20. jan. 1980 s sifotografijo.
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^OCJANCIC Valerija, roj. Krainer, aktivistka
NOB •. 12. okt. 1898 v Divači, u. 13. jati. 1982
Sežaani. Oče Franc, železničar, je bil s Koroške8a, rnati Marija Geržclj. Mladost je preživela v
lva
či, na Opčinah, v Kranju in Trstu, kjer je
blsk
°v
°vala Ciril-Metodovo š. pri Sv. Jakobu. Po
°jni1 se je njena družina odselila v Lj., ostala
v
Trstu, kjer se je za stalno naselila in se
192?
Poročila z Antonom Kocjančičeni (u. jul.
*), udeležencem okt. revolucije. Aktivno se je
- možem vključila v delavsko gibanje v okviru
*• Na njenem domu v ul. Cancellieri se je tikalo 1928-29 glasilo KPI »Il Lavoratore«, deloVala •c
.
J v ilegalnem antifašističnem gibanju. 1941
Je v Trstu med prvimi vključila v OF. Njen
01
Je bil shajališče aktivistov in organizatorjev
• tu se je tudi razmnoževal Slovenski poroevalec. Sept. 1942 je postala članica KPS, dec.
e
Sa leta jo je ital. policija zaprla. Iz tržaških
Porov se je vrnila sept. 1943, ko se je znova
Jučila v NOB (sodelovala v okrajnem odb
>n okrajnem komiteju KPS). Maja 1944 se je
' "Jej oglasil tudi dr. Anton Vratuša, ki je
•
.••• Trsta navezoval stike med NOB v Slove
J1
m ital. odporom. Zaradi nevarnosti aretacije
se j,e
J_ umaknila v ilegalo in od okt. 1944 do apr
1945
delovala na področju srednjeprimorskega
°krož la. K. je bila aktivna tudi po osvoboditvi
Bila Je večkrat odlikovana in bila nosilec pardanske spomenice 1941. Od poletja 1978 je ži
VeIa
v Sežani.
VPvm
"' ik- (J- Koren). visok življenjski jubile
si'. ^ociančič-Špele, PDk 12. okt. 1978, št. 241 s
, •• J. Koren, Umrla je prvoborka V. K.-S., PDk
%
Jan- 1982, št. 11 s si.
B.Mar
°DER Tone, r. 29. mar. 1910, in Jože, r. 16
• "H v Rutu v Baski grapi, Jože padel 20
•"• 1942 na Stolu, Toneta ubili Nemci 1944 pri
aridu. Oče Anton, kmet, padel v prvi svet
v
0 ni
•"". mati Alojzija Kos. Vključila sta se v ile
n
° 0rganizacijo TIGR v Rutu, z njima so sod
lvali v akcijah S. Kos (gl. čl., ustreljen 15
*• 1941 na Opčinah pri Trstu), Fr. Bizajl (obso
j " na 30 1.), Frid. Brovč (30 L), Sreč. Rejec (30 1.)
• Kos, Dom. Leban in Miha Beguš. Povezani so
/ . z "••- celico v Čezsoči, katere člana Fr. Kavs
ćl
0n, ) in I. Ivančič (ustreljen 15. dec. 1941 na
f

s^'naha aPris Trstu> PSBL *' 559_60) sta stalno
in i'
fanti iz Ruta pri prenašanju orožja
'lter. iz Jsle. v Rut in Cezsočo, pri urjenju
r
°žjem na planini Poljani, na skupinskih se-
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stankih v Rutu in na planini Poljani pod vodstvom D. Zelena, Ferda Kravanje (gl. čl.), Alb.
Rejca, J. Godniča, N«k. Loncnerja z jsle. strani.
Tigrovci iz Ruta so se redno sestajali v hiši Kodrovih in Kosovih. Celica v Rutu je antilaš. dejavnost povezovala s celicami v Baski grapi,
Idriji in Soški dolini, na Cerkljanskem, v Trstu,
z Jesenicami in Lj. Ilegalno dejavnost so 1927
oživili starejši: Pet. Kusterle, Valent. Leban, Valent. Stcndler ter najbolj zavzeta Nik. Loncner
in Tone Štendler, ki sta mlajše pritegnila v ileg.
borbo. Tone in Jože K. sta trosila letake za
bojkot faš. volitev 24. mar. 1929, Tone je z
Loncnerjem zažgal faš. karavlo v Prodih idr.
Jože K. se je 1935 s pobegom v Jslo. izognil
mobilizaciji za Abesiniijo, do druge svet. vojne
je nato nosil ileg. tisk in orožje v Rut in na planino Poljano. Tone K. je ušel aretaciji tovarišev
(19. okt. 1940), ki so jih postavili pred II. trž.
proces. Oba brata sta se takoj vključila v NOB,
Jože je padel med spopadom jeseniške čete na
Stolu, Toneta, ki je bil kurir 20. stanice v Kolovratu, so ujeli Nemci 1944, ga mučili in ubili,
njegovo izmaličeno truplo so našli borci na polju blizu Kobarida. Zveza borcev v Rutu jima je
odkrila spominsko obeležje na rojstni hiši v
Rutu.
Prim.: TolmZb 1975; spominski pohodi na Stol;
pripovedovanja Fr. Bizajla, Valent. Lebana, Sreč.
Rejca, P. Kusterla, Jož. Kosa, Miha Beguša, Mir.
Brovča idr.
Rut.
KODERMAC Alojzij, duhovnik in javni delavec,
r. 3. febr. 1892 v Hruševlju v Gor. Brdih (župnija
Slovrenc), u. 23. dec. 1977 v Vipolžah. Oče Mihael, kmet, mati Karolina Šturm. Osn. š. je obiskoval v Hruševlju, v Gor. pa gimn., kjer je bil
tudi gojenec Alojzijevišča. Bogosl. je dokončal
v Stični na Dolenjskem, tu je bil 3. maja 1917
posvečen v duhovnika. Duhovnik je postal tudi
njegov mlajši brat Izidor, ki je deloval kot misijonar v Braziliji (gl. čl.). Novo mašo je daroval
v Poljanah nad Škofjo Loko, tja mu je nadškof
Sedej poslal dekret za kpl. v Solkanu, vendar
mesta zaradi vojne ni zasedel. Postal je II. kpl.
v Poljanah, a le za kratek čas, saj je kmalu dobil dekret za Tolmin, kjer je kot kpl. nastopil
dec. 1917. Leta 1919 ga je nadškof Sedej imenoval za verouč. na pripravnici in v I. letniku učiteljišča. Ob parlamentarnih volitvah 1921 je vernikom v Ljubinju nad Tolminom priporočal, naj
volijo Slovence, zato so ga fašisti pretepli na
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tolminskem mostu. Skupaj s Tolminci je v župnišču branil dekana Rojca, ko so nanj brezuspešno navalili fašisti. Že iz Tolmina je upravljal tudi Volčc, kamor je dokončno prišel 1922
kot ž. upr., kasneje je postal žpk in je tu ostal
do 1965. Zc kot kpl. v Tolminu se je pridružil
gor. krščansko-socialni skupini in začel javno delovati na narodnoobrambnem delu. Kot volčanski žpk se je v 'letih po prvi svot. vojni znašel
pred težko nalogo obnove ž. in podružničnih
C Važna je zlasti obnova ž. c. sv. Lenarta v Volčah in Marijine božjepotne c. na Mengorah, katerih poslikavo je K. poveril Tonetu Kralju (g!,
čl.), kar pomeni prvo slikarjevo delo na Gor.
(Voice 1926-27). Na Mengorah je pri poslikavi
sodelovala tudi Kraljeva žena Mara (gl. čl.). Ob
poti na goro je K. dal postaviti postaje Križevega pota. Obnavljal oz. gradil je še pri p. c.
sv. Florijana v Rutih, p. c. Marije Magdalene na
Selih, p. c. sv. Danijela v Volčah. Tu je v času
med vojnama vodil številno Mar. družbo in posojilnico, režiral igre pri prosv. društvu, v Gor.
je sodeloval pri raznih centralnih katol. usmerjenih ustanovah, z inž. Josipom Rustjem pri vodstvu tolminskih zadružnih mlekarn. Ob ustanovitvi je postal tajn. Zbora svečenikov sv. Pavla,
deloval je pri KTDGor. Na ž. vrtu v Volčah je
zgradil kapelico in dvorano, ki je služila za srečanja verskih organizacij, šolski pouk in sestanke. Po vojni je postal član CMD in zavzemal v
njem nekatere pomembnejše funkcije v repub.,
okraj, in pokraj, merilu. Zbiral je zgod. podatke
iz Volč in sosednjih tolminskih krajev. V župnišču v Volčah hranijo ž. kroniko, v kateri je K.
obdelal zgod. vasi od naselitve Slov. do najnovejše dobe. 22. sopt. 1963 se je v Kromberku
udeležil sestanka, na katerem je nastal kasnejši
Klub starih gor. študentov, takrat še Odbor za
postavitev spominskih plošč Andreju Gabrščku in
dr. Antonu Gregorčiču. 1965 je prevzel upravo
župnije Kožbana, kasneje je služboval še v Slovrencu in nazadnje v Vipoižah, kjer je tudi umrl.
Pokopan je v rojstni župniji Slovrenc.
Prim.- Spomini, 6 rkp. zvezkov; podatki ž. u.
Volčc in nečaka Radovana Kodermaca, Neblo
40; M 1927, 469; NL 10. febr. 1972; T. Pavšič,
Kulturno delo Kluba starih gor. študentov, Nova
Gorica 1973, 6; Družina 26. jun.-3. jul. 1977 s si.;
25. sept. 1977 s si.; KatG 5. jan. 1978; NL 12. jan.
1978; Družina 5. febr. 1978; Okrožnica, Škofija
Koper 16. jan. 1978.
M- V.
KODERMAC Jelko, kmet, zadružni in družbenopolitični delavec, r. 22. nov. 1926 v Fojani, u. 26.
jul. 1980 prav tam. Oče Jožef, kmet, mati Her-
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mina Mavric. Med vojno je bil najprej aktivist
OF, 1943 je odšel v partizane, kjer je postal skojevce in pripadnik VDV. Po vojni je bil do 1947
v vojaški službi, nato se je vrnil domov na kmetijo. Sodeloval je v boju za priklj. Prim, k JsliPo priklj. je prevzel številne polit, funkcije: postal je odb. kraj., obč. in okraj. ljud. odb., bil jc
izvoljen za poslanca slov. repub. skupščine. Med
številnimi funkcijami omenjamo še naslednje:
preds. KDZ v Fojani, preds. KS Dobrovo, član
sekcije za kmetijstvo pri repub. konf. SZDL, àelegat zadružnikov in kooperantov pri Gosp. zbornici Sje, preds. zadružnega sveta KZ Dobrovo.
Kljub številnim polit, zadolžitvam je ostal zvest
svojemu prvotnemu kmečkemu poklicu, prizadeval si je za gosp. napredek Gor. Brd in še posebej kmetijstva, prav tako za sodelovanje s sosednjimi obč. v It. Pri kmečkem delu ga je tudi
doletela smrt, ko ga jc pod seboj pokopal traktor. Prejel je več visokih obč., repub. in zveznih
odlikovanj, med drugim naslednja: priznanje
SOb Nova Gorica, obč. priznanje OF, repubpriznanje OF, priznanje Zadružne zveze Sje. ob
100-letnici slov. zadružništva, red dela s srebrnim vencem (1968), red dela z zlatim vencem
(1974).
Prim.: Podatki sorodnikov; Delo 2. okt. 1971;
Tovariš 22. nov. 1971 s si.; Ludvik in Ciril Zorzut,
Svobodni kmetje, Zgodovinska pot zadružnikov
iz Fojaine na Dobrovo, Dobrovo v Brdih 1974, 4,
73, 91 s si.; Delo 28. jul. 1980 (parte); PrimN 1avg. 1980 (parte, nekrolog).
M.VKODERMAC Patricij (pri krstu Izidor) OFM, misijonar, r. 4. apr. 1911 v Neblem (zaselek Britof).
župnija Slovrenc v Goriških Brdih, u. 5. apr1981 zaradi prometne nesreče in pokopan na kapucinskem pokopališču v Butiatubi v Brazilu'Oče Mihael, kmet, mati Karolina. Bil je 14. otrok
in k sebi ga je vzel 1918 brat Alojzij, kaplan v
Tolminu, od 1922 žup. uprav, v Volčah in tu je
dovršil osn. š., nato dva razr. girmi, v Malem
semenišču v Gor. Ker mu je v 3. razr. umrl oče.
ga je tako prizadelo, da je izstopil, v jeseni 1927
pa odšel v kapucinski samostan v Vipavskem Sv.
Križu, študiral tu in v Padovi, napravil 4. okt1933 redovne zaobljube in bil posv. v duhovnika
14. avg. 1938 v Benetkah. 16. jan. 1939 so ga poslali za misijonarja v Brazilijo. V Parani je na
kapuc. gimn. poučeval lat. in gršč., potem je postal v kapuc, semenišču v Kuritibi prof. dogmatike in provincial kapucinskih provinc Parana 'n
Santa Catarina, ki sta bili samostojen provincial-
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komisariat, velik kot Jsla. Skrbeli ic moral
'a Pet malih semenišč, noviciat, dve veliki seme'*C1, 22 konventov in vse kapuc, župnije, ki so
bll
e tudi 1300 km daleč. Vse kapuc, hiše je obi*°val po dvakrat ali trikrat na leto, pastoralne
lz
'tacije pa je opravljal enkrat na leto. Veliko
Je
iidal cerkve, kapele, župnišča, zavode za sestre,
°lnišn'ice, dva samostana in veliko semenišče
V
' Marije v Irati. Ustanovil je tudi kapuc, proVl
nco sv. Lovrenca da Brindisi. Po letu 1964 se je
Posvetil ljudskim misijonom in bil član skupine
'a ljudske misijone. Za 25-letnico mašništva (1963)
izdali njegovi sobratje brošuro o njegovem
dc|
u in uspehih.
Prim.: Podatki nečaka Radovana Kodermaca iz
N'ebla F. R., P. P. K., Družina 24. maja 1981.
Rij.
4DRIČ Angel, družbenopolilični delavec, r. 30.
ë. 1906 v Renčah, živi v Šempetru pri Gorici.
Ce
Jožef, zidar, mati Jožefa Zigon. Izučil se je
'darskega poklica in se vključil še kot mladinec
delavsko gibanje. 1926 je odšel na delo v Svico
ln
tu postal član KPI. V Zürichu je 1928 izdajal
ls
kano glasilo sezonskih slov. delavcev s Primorske v Svici Delavski lisi, ki je izhajal po
p
°trebi. Zaradi sodelovanja pri štrajku tekstil^ v Ajdovščini je bil 1932 prvič zaprt, do kaPu
ulacije Italije je bil še trikrat v zaporih. Bil
e
med prvimi organizatorji NOB na Primorskem
Ses
tanek na Kremancah 1941), udeležil se je tudi
rt
U. posvetovanja na Sv. Gori apr. 1942. Po
Pitulaciji It. je opravljal polit, naloge v gor.
Sl
"ednjeprim. okrožju (okraj Miren), prav tako
a
' Po osvoboditvi. Večkrat je objavil spomine
svojem predvojnem in medvojnem delovanju
(Pr
>mN, Komunist).
v

cifnm"' Arhiv N0B (Coriški muzej, Nova Gori*>'•, GorZb I 1957, 84-97; GorZb II 1967, 8-19;
us>t
'0ni podatki.
Plah.
DRlČ Dušan, gospodarski in polit, delavec,
- jun. 1925 v Trstu, u. 9. okt. 1982 v avtomos
ki nesreči na cesti pri Nabrežini. Oče Franc,
S(
-'stnik in vrtnar, mati Marija Kodrič z Vinskega, brat Miloš (gl. čl.). Osn. š. je obiskoval
skednju in pri Sv. Ani, klas. licej Dante Aligeri y Trstu in maturjrai dec. 1945. Že 1941 se
Je v
ključil v NOB in bil apr. 1943 aretiran in
pr
l v ul. Bellosguardo, v Tor San Pietro in v
0l
"oneo do sept. 1943, nato je bil član mestnega
ko:
"fniteja SKOJ-a. Jun. 1944 je odšel v partizane
T

'
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in bil v XVIII. SNOUB Bazoviški do maja 1945.
Dvakrat je bil ranjen in dvakrat odlikovan /a
hrabrost. Vpisal se je na agronomijo v Padovi,
a je po nekaj letih študij opustil, ker sc je ves
posvetil kmetovanju. Zaslovel je po tem, da je
prvi v It. postavil tople grede za povrtnine,
predvsem za kumarice. Pred kakimi desetimi leti
jih je opustil, ker so se razmere na trgu spremenile in ker so Kodričevim odvzeli skoraj vso
zemljo za it. osn. š., za industrijsko cono, naftovod, ljudske hiše itd., v nadomestilo so si kupili
zemljišče pri Mačkoljah. K. je deloval po vojni
v vodilnih organih Mlad. organizacije. Od obnovitve Dela, tednika KP STO-ja, 8. jan. 1949 do 17.
febr. 1951 je bil njegov odg. ur. Uveljavil se je
tudi v strok, organizacijah. Več let je bil preds.
Zveze malih posestnikov, podpreds. Kmečke zveze,
vrsto let pa preds. Kmetijske zadruge. Več let
je bil član pokrajinskega komiteja in nato centralne komisije trž. KPI, nekaj let odgovoren za
slov. komisijo. Strokovne članke je pisal v Delo,
PDk in v Ljudski koledar. Nagrada trž. Trgov,
zbornice »za zvestobo delu in gosp. razvoj« (1981).
Prim.: Osebni podatki; Sinji Vrh - Kota 1002.
PartDk 13. apr. 1945; Občni zbor Zveze malih posestnikov, PDk 19. dec. 1967 s si.; Občni zbor
Kmečke zveze, PDk 13. mar. 1981; Zasluženo priznanje uglednim članom Kmečke zveze, PDk 30.
jun. 1981 s si.; Dr. Gašperlin, Kmet. zadruga
ustanovila lastno zavarovalno agencijo (intervju
i, D. Kodričem), PDk 28. mar. 1982; spominska
članka v PDk 10. okt. 1982 s si. in Picc. istega
dne s si.
Jem.
KODRIČ Miloš, inž., socialni in polit, delavec, r.
5. febr. 1928 v Tr., u. 3. sept. 1978 tam. Oče Franc,
posestnik in vrtnar, mati Marija Kodrič iz Branika. Obiskoval je klas. licej Dante v Trstu, a
ga ni dovršil, ker so ga Nemci zaradi napisnih
in trosilnih akcij febr. 1944 zaprli v koronejske
zapore in ga 21. sept. 1944 odpeljali v taborišče
Buchenwald. Od tu se je vrnil jul. 1945, obiskoval srednješolski tečaj v Postojni in apr. 1946
maturiral v Mrbu. Prvi letnik agron. je dovršil
v Bgdu, drugega v Zgbu. Jun. 1948 se je vrnil v
Trst, doživel kominformistično obsodbo Jslc.,
odšel v Bolgarijo in v Sofiji 1952 diplomiral za
inž. agronomije. V Bolgariji je dobil službo na
sofijskem radiu in se 1950 poročil. 1954 se je vrnil v Trst in se posvetil strokovnemu delu na
družinskem posestvu Kodričevih pri Sv. Ani v
Trstu, družbeno-polit. delu v vrstah KPI, v strok,
kmet., gosp., narodnih in kulturno-prosv. organi-
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zacijah. Več let je bil član Zveze malih posestnikov, in ko je prišlo tudi po njegovi zaslugi do
njene združitve s Kmečko zvezo, je postal prods,
nadzornega odb. nove organizacije in član raznih
njenih strok, komisij. Bil je odb. Kmečke zadruge v Trstu, član pokrajinskega vodstva Vsedržavne zveze bivših deportirancev v nacistična taborišča (ANED) in njen vsodržavni svetnik. Bil je
soust. komun, krožka za družbene vede Pinko
Tomažič in njegov preds. Dolga leta do smrti je
bil podpreds. GM, soust. Trž. partizanskega pevskega zbora, preds. njegovega nadzornega odb.
in podpreds. športnega združenja Bor. V SKGZ
je bil najprej njen podpreds., po reorganizaciji
pa član njenega izvršnega odb. in preds. odb. za
socialna vprašanja. Na vseh mestih je bil zelo
podjeten, delaven in človečanski. Sin Ravel (r.
1951 v Sofiji) je dovršil klas. licej Fr. Prešeren
v Trstu (1970) in klavir na kons. Tartini, poučuje
na GM in 1978 je bil izvoljen na listi KPI v obč.
svet v Trstu. Študira medicino na U v Trstu. Hči
Vihra (r. 1952 v Sofiji) je dovršila znanstveni licej
Fr. Prešeren v Trstu (1973), študira na kons. Tartini v Trstu klavir in poučuje glasbo na slov.
sred. š. v Trstu.
Prim.: Podatki domačih; J. Koren, M. K. ni več,
PDk 5. sept. 1978, 2 s si.; Zadnje slovo od M. K.,
PDk 6. sept. 1978; Umrl je inž. M. K., NL 7. sept.
1978, 4; M. K., JKol 1979, 8 s si.; M. Jevnikar, M.
K., KolGMD 1980, 91.
Jem.
KODRIČ Ravel, politični, športni in glasbeni delavec, r. 7. mar. 1951 v Sofiji (Bolg.), od 1955 živi
v Trstu. Oče Miloš, agronom in vrtnar (gl. čl.),
mati Aleksandra Markulieva. Osn. š. pri Sv. Ani
v Trstu, niž. gimn. pri Sv. Jakobu, Klas. licej
Fr. Prešeren z maturo 1970. Zatem je obiskoval
Medic. lak. v Trstu, od 1960 š. GlasbM v Trstu,
klavir pri prof. Erminiju Ambrozetu. 1973 opravil
drž. diplomski izpit na trž. konserv. G. Tartini.
Odtlej poučuje klavir na š. GlasbM v Trstu in
nastopa kot klavirski spremljevalec. Od 1970
glasb, sodelavec kult. ured. PDk, od 1972 tudi
RAITrstA. Od 1965 je član atletske sekcije ŠZ
Bor; 1967 je bil mladinski dežel, prvak in drž.
rekorder v metu kopja. Od 1965 je član Zveze
komun, mladine It. (ZKMI), 1972 ma kongresu v
Firencah izvoljen v CK ZKMI, v Trstu pa za namestnika pokraj, tajn. ZKMI. 1976 imenovan za
rajonskega svetovalca KPI na Zah. Krasu. 1978
izvoljen v trž. obč. svet, 1982 v trž. pokraj, svet.
Od 1977 član pokraj, odb. Avtonomne trž. fede-
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racije KPI. Od 1978 preds. Krožka za družb, in
polit, vede Pinko Tomažič v Trstu.
Prim.: Osebni podatki; časopisna poročila ob
volitvah; slika PDk 3. jun. 1982.
JemKODRIČ Rudi, vojak, politični delavec, r. 24. j'ul1920 v Malem dolu (Komen), živi v Sežani. Oce
Avgust, zidar, mali Vincencija Petelin. Po končani osn. š. se je želel izučiti poklica, toda šele
s 17. leti se je mogel kot kovinski delavec zaposliti v tržiški ladjedelnici. Febr. 1940 je bil kljub
bolezni poklican v it. vojsko, med službovanje^"1
(v vojski označen kot politično nezanesljiv) Jc
zvedel za NOB in v začetku dec. 1942 pobegni'
domov in nato v partizane, v prvo Kraško četo.
Tu je bil borec do konca mar. 1943, ko je posta1
komandir karavle P-13, do razpada It. je opravljal tudi politične naloge (član OK KPS za
Kras). Po kapitulaciji It. je postal politkomisar
prvega Kraškega bataljona in nato namestnik
politkomisarja brigade S. Kosovela. Od febr. do
maja 1944 je bil v štabu IX. korpusa, nato od
začetka sept. 1944 politkomisar XXXI. divizijeposlej do konca 1944 komandant XXX. divizijeKonec 1944 je odšel na oficirski tečaj v Metliko,
nato je bil pri it. partizanski diviziji GaribaldiNatisone. V zadnji ofenzivi na IX. korpus je bi'
ranjen, zdravil se je v bolnišnici Franji in ob
koncu vojne prevzel komando XXXI. divizije.
ko je padel njen komandant E. Matejka-PernCPo vojni je bil v raznih vojaških službah, konec
maja 1946 jc prišel v Prago kot pomočnik Jslvojaškega atašeja. Med 1947-49 je končal v Bgdu
diplomatsko š. ter bil jsl. vojaški ataše v Ri•u
(1949-52), 1954 je končal v Bgdu višjo vojno akademijo JLA in bil nato jsl. vojaški ataše v Franciji do 1958. Zaradi bolezni je prekinil službovanje, od 1960 do 1966 pa je delal v generalštabu
JLA v Bgdu. Bil je upokojen kot generalmajor'
Po upokojitvi se jc preselil v Sežano, kjer )e
deloval in še deluje kot družbenopolitični delavec. Opravljal je mnoge odgovorne naloge, me"
drugim je bil podpreds. in preds. skupščine občine Sežana (1969-72, 1972-74), preds. sklada &
obnovo kulturnozgod. spomenika Štanjel, deluje
kot svetovalec Poslovne skupnosti suhozernn1
terminal v Sežani. Prejel je različna odlikovanjaPrim.: Osebni podatki; VE2 4, 397; R. Isakovic.
Kosovelova brigada, Lj. 1973, 7, pass.; S. PetelinMed Triglavom in Trstom, Lj. 1963, 557; Fr. Sibelja, Med prvimi partizani na Krasu, Kop«r
1981, pass.
B.Maf.
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^ODRIC Vladimir (Mirko), šolnik in publicist,
r
- 13. sept. 1898 pri Sv. Ivanu v Trstu, u. 10. febr.
*/6 v Piranu. Oče Dragotin iz vasi Kodrovi pri
^'hemberku (Branik), mestni redar v Trstu, mati
Ar
Honija Čok, šivilja od Sv. Ivana. Po osn. š. in
Pripravnici je dovršil v Trstu nem. nižjo gimn.
n
se vpisal na učiteljišče v Gor. Med prvo svet.
°Jno je bil na tirolskem bojišču, ob Soči in
lav
i. Ob avstr. razsulu je padel v it. ujetništvo,
Je pobegnil v Trst. Po vojni je maturiral na
c,t
- v Tolminu, usposobljenostni izpit pa je nabavil v Mrbu. Prvo službo je dobil pri Sv. Ivau
> Potem so ga premestili v Rihemberk (Bra1
j *), nato v Košano, kjer se je 1922 poročil. V š.
'etu 1924/25 naj bi bil v Grčarevcu (Planina 5
"• Poučeval it. v višjih razr., ki so bili po Gen"ejevi reformi še slovenski. Rešil se je in se 1.
Jan
- 1925 vrnil v Košano. Že 3. dec. 1925 so ga
estavili v Podkraj z utemeljitvijo »protinacioj"lr|ega obnašanja, ki slabo vpliva na šolsko
°'je in je zaradi tega nezaželen pri prebivalu«. Tudi narodno zastavo da je žalil. Disciln
sko sodišče pri Šol. skrbništvu ga je za tri
es
ece odslovilo iz službe in mu vzelo plačo. Po
^•esta
tani kazni je bil premeščen v Artviže v Brkimih,
ni pa mogel nastopiti službe, ker mu faš.
lte
'j ni hotel prepustiti mesta. Da se izogne
"aljnjemu preganjanju, je pozimi odšel v Jslo.
dobil po enem letu mesto upravnika š. v KoJu na Štajerskem. Tu je ostal do 1932, nato
°il štiri leta na mešč. š. v Brežicah in štiri v
evju. Zaradi zanimanja za naravoslovje so ga
^stavili na osn. š. v Zemun, dodeljen pa je bil
skemu naravoslovnemu muzeju v Bgdu. Po" se je entomologiji (žužkoslovju) in se spec.
k 1•'••1 v jamskih hroščih, ki jih je nabiral po
jea
Jamah, na Staj. in Kočevskem. Pri tem
^sodeloval z ravn. tržaškega muzeja dr. Jos.
g 'erjem in trž. raziskovalcem jamske favne
j e°n°m Pretncrjem. Zbral je bogato zbirko in
aaroval postojnskemu muzeju. Naravoslovne
^anke je priobčcval v Proteusu, JKol, Gosp idr.
?
ernunu je bil voditelj slov. OF, sina Vlada
!>0 u
staši ustrelili v taborišču Jasenovac. Po vojJ
ni s .
i- je vrnil v Trst in nokaj časa poučeval na
cn
' ah, dokler ga ni ZVU odpustila. Potem je
, Uslužben pri Delu in se vozil v Koper, kjer
. "»bil zaposlitev pri jsli. vojni upravi. 1956 se
Preselil v Koper in poučeval na ribiški š. in
n
- do upokojitve. Organiziral in več let je
(
d
. 'l Akvarij v Piranu. Ustanavljal je mladinske
°urasle pevske in tamburaške zbore. Na Op-

KOGEJ
činah je nekaj časa učil orkester enotnega PD
Opčine, ki so ga ustanovili 6. avg. 1945.
Prim.: Podatki brata
V Piranu je umrl učitelj
PDk 15. febr. 1976 s si.; t
Vas, ljudje in čas. Zgocl.

Stanislava; D. P.(ahor),
Vladimir-Mirko Kodrič,
VI. K., M(Trst) 1976, 40;
Opčin, Trst 1975, 221.
Jem.

KOGEJ Josip, dekan, r. 22. febr. 1831 v Idriji, u.
25. avg. 1896 tam. Oče Matija, rudar, mati Marija
Majnik. Po posvetitvi 1854 je bil dve leti suplent
na lj. gimn., 3. nov. 1857 je postal kpl. na Brezovici, od tod je odšel spet v Lj. za prof. in
poučeval razne predmete. Istočasno je bil domači učitelj pri de/, prods, grofu Chorinskem. 1860
je eno leto kaplanoval v Tržiču na Gor., potem
na Vrhniki, 27. nov. 1872 je postal dekan v Idriji
in ostal do smrti. Bil je i/redno nadarjen in dobrega spomina, a zelo ravnodušen. 1875 je dal
uliti nove zvonove, ki so bili harmonično ubrani
v trizvoku H dis fis h. Leto prej so razširili pokopališče, 1885 pa je oskrbel župnijski c. nov
kamnit tlak in nove klopi. Zelo je podpiral domače in vzdrževal v šolah brata Ferdinanda, ki
je umrl kot /.upnik v Črnem vrhu, in Janeza, ki
je postal učitelj.
Prim.: Z. arh. Idrija; Arko, 151, 179, 196; J. F.ilipič, Idrija in njeni spomeniki sakralne umetnosti, Idrija 1979, 88.
Jem.
KOGEJ (Černlvec-Stagljar) Mila, operna in koncertna pevka, r. 2. sept. 1903 v Idriji. Glasbo in
solo petje študirala na glasb. š. GlasbM v Lj. pri
Mateju Hubadu (1919-20), pozneje pa še na AG
v Zgbu v razredu prof. Eder Bertičeve (1925-28)
in diplomirala. Gledališko kariero je začela pri
SNG v Mrbu z vlogo Ljudmile (B. Smetana, Prodana nevesta) in tu nastopala v dramskih in operetnih predstavah (1921-25). V Zgbu je med študijem sodelovala v opernem zboru in pela manjše
vloge. Ko je 6. febr. 1929 dobutirala v Lj. kot
A/.ucena (G. Verdi, Trubadur), je bila takoj angažirana pri lj. Operi in je potlej ostala njena
članica do upokojitve (1929-58). Vmes je večkrat
gostovala v Zgbu (1933, 1950, 1957), Trstu in Bukarešti, a prirejala je tudi uspele koncerte po
večjih mestih v državi. Odlikovana je bila z redom dela III. stopnje. K-eva je bila visok dramski mezzosopran, hkrati je lahko pela eksponirane čisto sopranske vloge, sicer pa je bila izreden odrski pojav in zelo talentirana igralka.
Interpretirala je nad 150 standardnih opernih
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vlog in med njene najbolj uspele kreacije je iteti: Carmen (G. Bizet, Carmen), Končakovna (A.
Borodin, Knez Igor), Kraljica Sabe (K. Goldmark, Sabska kraljica), Vešča-hrustalka (E. Humerdinck, Janko in Metka), Santuzza (P. Mascagni, Cavalleria rusticana), Charlotte (J. Massenet, Werther), Nikolaj (J. Offenbach, Hoffmannove pripovedke), Evdoksija (O. Respighi, Plamen), Ljudmila (B. Smetana, Prodana nevesta),
Maršalica (R. Strauss, Kavalir z rožo), Amneris
(G. Verdi, Aida), Azucena (G. Verdi, Trubadur;
to vlogo je pela 104 krat), Ortruda (R. Wagner,
Lohengrin) in tudi druge vloge Wagnerjevih glasbenih dram. Zlasti je pripomniti, da sta imeli
vlogi Azucenc in Ljudmile v njeni interpretaciji
izredno navdušeno publiko v Mrbu, Lj. in Zgbu.
Prim.: M. Sarabon, GL SNG v Ljubljani - Opera
1952/53, št. 10, 194-206 s si.; Kojeko 1, 327; D. Svara, GL SNG v Lj. - Opera 1957/58, št. 6-7, 261; C.
Dcbevec, ibid., 262; S. Samec, ibid., 263-69; Hrvatsko narodno kazalište 1894-1969, Enciki. izd. Zgb
1969, 329; P. Bedjanič, SGL II, 303.
Le.
KOGEJ Peter, aktivist OF, r. 29. jul. 1891 na Vojskom (Ogalce), u. 22. febr. 1970 prav tam. Oče
Matevž, kmet, mati Marija Vončina. K. je deloval na Ogalcah na Vojskarski planoti, med prvimi se je na tem področju vključil v NOB. Njegovo delovanje pa je tedaj najtesneje povezano
z nastankom in delovanjem partizanske tiskarne
»Slovenija«. Izbral je njeno skrito lego v grapi
med Ogalcami in Gorenjo Kanomljo; tiskarna je
tu delovala neprekinjeno od srede sept. 1944 do
konca vojne. Poleg Partizanskega dnevnika je
»Slovenija« tiskala druge periodične in samostojne publikacije. K. je za potrebe tiska opravil v
času njene gradnje in delovanja 317 voženj z
lastnim prevozom.
Prim.: Partizanski dnevnik 18. maja 1947, 6;
Delo 25. lebruarja 1970; PDk 1. in 4. marca
1970; PrimN 7. mar. 1970; TV-15 11. mar. 1970; L.
Božič, IdrR 1970, 72, 74, 121-23; J. Krall, Partizansko tiskarstvo v SlovPrim (1972J 16-7, 59, 61.
B. Mar.
KOGEJ Rudi, akad. slikar, r. 16. apr. 1899 v Idriji
v številni rudarski družini, u. 25. jan. 1968 v
Tolminu, pokopan prav tam. Osn. š. in realko
je obiskoval v Idriji. Osemnajstleten je moral v
vojsko in bil na tirolskem bojišču. Po vojni se
je vrnil v Idrijo in se zaposlil pri rudniku. Že
zelo zgodaj se je izkazal njegov slikarski talent,
ko je pri dramskem društvu pomagal slikati
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kulise. To je bila ena od zvrst'i njegovega poznejšega delovanja. Slikarstva se je K. učil v
Zgbu na akademiji lepih umetnosti. Iz Zgba je
odšel na Dunaj, a se je kmalu vrnil v Idrijo. V
želji po nadaljnjem izpopolnjevanju je šel v Firence, kjer je ostal kakih 20 let. Tu je živel
bohemsko življenje in se z družino prebijal skozi
težke razmere. Uveljavil se je kot akvarelist in
se preživljal z ilustriranjem knjižnih del. Med
drugo svet. vojno je po razpadu It. odšel v Bari
in se pridružil osvobodilnemu gibanju. Delal jc
v propagandni komisiji centra NOV. Iz Barija je
s prekomorci odšel v Dalmacijo in po osvoboditvi v Lj. Tu se je zaposlil kot učitelj risanja
na klas. gimn. Nov. 1945 se je naselil v Tolminu,
kjer je učil risanje na gimn. do upokojitve 1954.
Med šolsko mladino je bil priljubljen, tudi zaradi svojevrstnih metod. Znal je poiskati slikarske talente in jih usmerjati (R. Rutar, M. Volarič, Marjanca Dakskobler-Savinšek). Uveljavil
se je tudi kot scenarist pri mladinskih igrahOpremil je prvo knjigo TolmZb (1956). Upodabljal je motive iz ljudskega izročila, zlasti pravljico o Zlatorogu. Nekaj takih poizkusov je razstavljenih v trentarskem muzeju. V slikarstvu
je bil K. realist, pesnik narave. V tolminski dobi je svoj slikarski opus dopolnil z akvareli in
olji, na katerih je upodobil izreze starega Tolmina in tolm. pejsaže. Zelo rad je slikal Tolminska korita Bil je mojster v barvah Soče in
Tolminke. K-jev umetniški izraz je čist in jasen.
Po vojni je razstavljal v Idriji in Tolminu.
Prim.: Hinko Uršič, Kratek oris življenja in
dela akad. slikarja Rudija Kogeja.TolmZb 2. knj1975, 419-21 s si.; Srečanje umetnikov (katalog
razstave v gal. knjižnice Cirila Kosmača od 22maja do 12. junija 1982).
L. B.
KOGOJ Marij (v krstni knjigi: Julius, Dante,
Aloysius), skladatelj in publicist, r. 20. sopt1892 v Trstu (r. podatki v SBL, SGL zgrešeni),
u. 27. febr. 1956 v Lj. Oče Stefan iz Kanala ob
Soči, kolar, so je dvajsetleten 1884 priselil v
Trst, se tu 5. avg. 1888 poročil s petnajstletno
Tržačanko Angelo Antonio Filippini, začel poklicno propadati in 8. jan. 1898 umrl za jetiko v trž.
bolnišnici. V tretjem letu starosti je bil K. pred
8. mar. 1895 nekaj časa v goriški bolnišnici: v
bolezni ali travmi, ki je ni moč dokumentirati,
ker so arh. dokumenti uničeni, je morda iskati
enega izmed vzrokov za poznejšo umsko bolezen31. maja 1896 jc umrl za meningitisom njegov S
mes. stari bratec Marius Franciscus Ioannes. Od

95
'ega dne dalje so začeli starši Julija klicati z
nnenom rajnega Marija: ker so doma govorili po
't-, se ga je tudi med slov. prijatelji odslej držalo
"ne Mario. Po očetovi smrti je mati zapustila
uružino (menda je vse tri otroke zaklenila v stanovanje in izginila - prim. J. Vidmar, Obrazi,
"). Zapuščene sirote so poslali v očetov rojstni
Kanal, kjer je zanje skrbela občina. Tu je dovršil osn. š., nato so ga poslali v Gor. v g'imn.
"i je stanoval v Deškem semenišču. Prva leta
Je uspešno izdeloval, kasneje se je bolj posvečal
kompoziciji kot šoli, zato 8. razr. ni dovršil. Prve
nauke v glasbi mu je dajal učitelj, pevovodja
]
n skladatelj Mihael Zega, največ pa se je izobraževal sam s pomočjo tedanjih gor. glasbenikov. Prva znana skladba je iz leta 1911 (Ko zarja
Zlutraj), že v d'i j. letih pa je izšel v reviji Movi
akordi (XIII) njegov znameniti meš. zbor Trenote
k, ki pomeni v slov. glasbi pravo revolucijo ž
ačetek ekspresionizma. Ur. revije Goj. Krek je
o skladbi zapisal: »Ce skladateljski naraščaj začne s takimi proizvodi, smemo gledati v bodočnost polni lepih nad... Res je marsikaj še neokretno, a marsikateri starejši skladatelj bi bil
morda našel tupatam pravilnejšd izraz; iskrenejSe
ga, globokejše občutenega pa gotovo ne« (NA
XIII, 1914, št. 4, 17). Najbrž so vplivali na njeSovo ustvarjanje tudi stiki s sklad. Stankom
"rcmrlom, na kar kažejo njegovi poskusi cerkvenega ustvarjanja. Nov. 1911 je poslal Premrlu
meš. zbor Ave Marija in o njej je Premrl zapisal: »Omenjena skladba je bila zares skrbno
lz
delana in vsebuje že prijeten K-ev slog« (Slov.
glasb, revija 1957, 4849). Iz tega in naslednjih
'et je še nekaj c. zbor. in orgel, skladb, ker je
v
dijaških letih tudi orgial. Stiki s Premrlom so
s
e nanašali lud: na posvetno pesem. 24. febr.
'914 je pisal Premrlu o svojem pogledu na obdelavo ljud. pesmi: »Kar se tiče harmonizacije
narodnih pesmi, mislim, da ni harmonizacija
sama sebi cilj, nego da ima doseči oni izraz, ki
"a ima pesem v ljudstvu, nekak duh mase«
(MuzE). Te nazore kažejo tri zbor. priredbe:
Slojj mi polje, Narodna in Trpeče srce. Iz Gor.
Je odšel na Dunaj in se vpisal na glasb. akad.
Oesen 1914-18). Prvi dve leti je redno opravil pri
^r- Schrckerju kontrapunkt in kompozicijo, potem ga je akademija utesnjevala, zato jo je zapustil in privatno študiral pri Schönbergu instrumentacijo. Preživljal se je s tem, da se je
z
aposlil »pri nekem ključavničarju, za katerega
Je kot nekakšen vajenec prenašal po Dunaju
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orodje in tipično ključavničarsko pečico na oglje, včasi pa tudi prevažal vsakršne potrebščine
z vozičkom, kakršni so bili takrat za take namene v rabi« (Vidmar, 52), kljub temu pa je med
prvo svet. vojno živel »sredi nepopisne revščine« (Jelerčič, 156). Vendar je zorel in ustvaril
marsikatero delo, ki ga je izdal po prihodu v
Lj., kamor se je preselil v jeseni 1918. V Lj. se
je družil s Podbevškom, katerega je vzel na stanovanje, a mu poleg postelje in »stradanja ni
imel ponuditi ničesar« (Vidmar), in Vidmarjem.
Skupaj so zasnovali, urejali in izdajali revijo
mladih Trije labodi (prva št. dee. 1921, druga,
zadnja, maja 1922). V mej sta izšla tudi dva
K-eva samospeva. K. se je preživljal z glasb,
kritikami za S, pisal pa je tudi v DS, SN in LZ.
V tisku je i/dal: Troje samospevov (Jaz se te
bom spomnila, Sprehod v zimi, Istrski motiv 1919), Samospevi (Zvečer, Da sem Jezus, Gazela - GlasbM 1921), 14 Marijinih pesmi (priredbe Pevec 1921), Vidmar mu je izdal po Treh labodih
Šest klavirskih skladb in litografski natis dveh
zborov: Barvica in Requiem. Za Sofoklejevega
Kralja Ojdipa, ki ga je prevedel prof. Fr. Omerza (Mentor 1917 19) in uprizoril s študenti škof.
klas. gimn. v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu
nad Lj., je K. uglavbil zbore. Zaradi glasb, kritik
si je nakopal številne nasprotnike. Stal je na
stališču: »Od dobre kritike se ne sme pričakovati nič več in nič mani, kot da je resnična.«
Postajal je vedno bolj izoliran in lj. »višja«
družba je bojkotirala koncert njegovih del sept.
1920. Tudi GlasbM mu je že po nekaj mesecih
odpovedala poučevanje harmonije in kontrapunkta na svoji šoli. Na Vidmarjovo priporočilo pri
mojstru Hubadu je dobil mesto na lj. konservatoriju za zgod. slov. glasbe. »K. je ponudbo
sprejel in je predaval nemara semester ali dva.
Nato je bilo njegovo prodavatcljstvo odstavljeno z dnavnega reda« (Vidmar, 69). Nokaj časa je
bil tudi pevovodja Slavca. Zaradi težkih gosp.
razmer se je K. 1922 preselil v Gor. Tu je vodil
s Kumarjem glasb, š., javno nastopal, govoril
je npr. na tekmi pev. zborov v Rihcmberku (24.
sept. 1922), veliko pa je ustvarjal za mlad. in
otroške zbore, kamor ga je usmerja! Kumar. Ti
drobni biseri spadajo med K-eve najboljše skladbe. Uglasbil je Ribičičevo mlad. igro Kraljica
palčkov (Gor. učit. društvo, Trst 1923), Umetniška založba pa mu je i/dala v Trstu 1923 meš.
zbor Nageljni poljski. V jeseni 1923 se je vrnil
v Lj. in dobil 11. mar. 1924 mesto korepetitorja
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v Operi (1925 je ludi nekaj dirigiral) in to mesto
obdržal do avg. 1932, ko se mu je omračil um.
1924 so izšle v Trstu Otroške pesmi, k[ jih je ur.
Sr. Kumar (zal. Učit. pev. zbor, že istega leta
je izšla druga, poprav, izd.). Raf. Ajlec je o njih
zapisal: »Med skladatelji stopata v ospredje Kogoj in Adamič« (Grlica 1974/75, št. 1-2, 6). Ponovno so izšle K-eve Otroške pesmi za mladinski
zbor pri DZS v Lj. 1956 in jih je ur. Mat. Bravničar. - K. je hotel ustvariti tudi slov. opero.
Kmalu po prihodu z Dunaja ga je pritegnil Prešernov Krst pri Savici, iz katerega je izdelal libreto Bogomila, vendar je načrt opustil. 1924
so mu naročili, naj napiše scensko glasbo za
fantastično, simbolično dramo Crne maske Leonida Andrejeva, ki jo je prevedel J. Vidmar in
uprizorila lj. D. K. naročila ni izpolnil, ampak
je sam napisal libreto in ga uglasbil do 1927,
nekaj odlomkov pa so podali že 1925 na koncertu Kogoj-Bravničar. Lj. O. je uprizorila K-eve
Črne maske 7. maja 1929 pod vodstvom Mirka
Poliča (ponovitev 1957/58 pod vodstvom S. Hubada). Opera je doživela silen odmev. Vidmar,
ki je od blizu spremljal nastajanje opere, ker
je K. pogosto pri njem komponiral, pravi, da
predstavlja mogočno glasbeno enoto, ki vsebuje
poglavitno stvar vsega K-ega dela, namreč boj
življenjske energije s težko, morda patološko
melanholijo: »V operi se vrste sijajni in pretresljivi viški... skratka, K-eva opera je stvaritev
velikih razsežnosti in je verjetno nemajhnega
pomena za zgod. naše muzike. Poleg tega so nemara Crne maske ob Vojičku Albana Berga edina vidna opera evropskega muzikalnega ekspresionizma« (str. 73). J. Höfler pa piše o njej:
»K-eva opera Crne maske, v dveh. dej. in petih
slikah, je najznamenitejše slov. operno delo.
Težka simbolistična dramska predloga L. Andrejeva z mračnimi ekspresionističnimi mesti je
našla v skladateljevi duhovni razslojenosti ekvivalenten odmev. Oblikovna struktura opere dn
njen muzikalni slog deloma sledita takrat sodobnemu in pomembnemu opernemu ustvarjanju
R. Straussa, razkrojenost glasbenega stavka pa
ji daje individualne ekspresionistične črte, ki ji
zagotavljajo aktualnost še v današnjem času«
(SGL II, 304). Tretja opera, ki jo je K. skušal
ustvariti, je bila Shakespearova komedija Kar
hočete, vendar mu jo je preprečila bole/.en. Izmed skladb je treba še omeniti: meš. zbor Večerni zvon (CG 1912), prireditev Flajšmanove
Lahkonoč (Pevec I, III), samospev Otožnost (Tri-
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je labodi), Stoji, stoji mi polje (Pevec I), Sv.
Jurij (NR I), v Grlici pa so izšle: April, Cicifuj,
Pust in Metuljček. Objavil je tudi nekaj razprav:
O umetnosti, posebno glasbeni (DS 1919), O narodni pesmi (DS 1921), Prosvetna zborovska produkcija pri Slovencih (LZ 1929)... 1932 je začel
izgubljati zavest, odpeljali so ga v umobolnico,
prišel je ven, vendar ne več zdrav. J. Vidmar
piše o letih bolezni: »Nato se spomnim nenadne
vesti, da so ga odvedli v bolnišnico za duševno
bolne. In še kasneje sem ga srečeval na ulici,
kjer se je zgubljeno plašil ali svoje sence ali
kandelabrov ali bogvedi česa še. Seveda ni poznal nikogar več« (str. 75). Kot človek je bil izredno nadarjen, razgledan, nenavadno zahteven
do svoje umetnosti, temperamenten, kratkoviden. Njegovo življenje še ni raziskano in tudi
ne delo. Marijan Brecelj je izdal Osnutek za
bibliografijo M. Kogoja (Ob stoletnici kanalske
čitalnice, 1967), sicer pa so spisi o njem neštevilni, zato bomo navedli Je važnejše.
Prim.: St. Premrl, SBL T, 489; P. Merku, M. K.
šestdesetletnik, NRazgl 25. jun. 1955; Isti, Identiteta in otroštvo M. K., Muz. zibor. XII, 1976,
50-66; V. Ukmar, Spominu M. K., NZb X, 1955, 3;
St. Premrl, Nekaj spominov na življenje in delovanje M. K., Slov. glasb, revija 1957, 48; Jak. Jež,
O sklad. M. K., Mlada pota 1957/58, št. 9; S. Hubad, Glasbeni problemi K-evih Crnih mask,
GLLjO 1957/58, št. 2, 49-51; H. Leskovšek, K-eve
Crne maske, prav tam, 52-62; J. Traven, M. Kkot gledal, kritik, prav tam, 72-75; M. Lipovšck,
M. K., NSd 1956, 769-77- B. Loparnik, M. K. - kritik, dipl. naloga: Isti, Dramaturška in kompozzasnova K-eve opere Kar hočete, Muz. zbor. •;
Isti, M. K., Lj. 1965; Isti, K-evi pogledi na slovnar. pesem, Muz. zbor. IV, 1968; Isti, Prvine melodične dikcije v K-evih otroških pesmih, Muzzbor. V, 1969; Isti, Slov. sklad. M. K. in tendence
v obdobju 1900-1930, PDk 10. okt. 1976; D. Svara,
Operna ustvarjalnost prim, sklad., Glasb, matica
Trst 1909-1969, Trst 1969; Cvetko, Stoletja in Zgodovina, pass.; C. Cvetko, Opera in njeni mojstri,
1963, 139-41; I. Klemenčič, K-eva scenska glasba
V kraljestvu palčkov, Muz. zbor. VII, 1971; Isti,
Kompozicijski stavek v klavirskih skladbah MK., Lj. 1976; J. Höf'.er, SGL II, 303-04; And. R>'
javec, Slov. glasb, dela, Lj. 1979, 109-14 s si.; Jelercie, 154-58 in pass.; J. Vidmar, Obrazi, Lj. 1980,
poglavje M. K., 51-76 in pass,; J. Sivec, Dvesto
let slov. opere, L j. 1981, 32-36; sliki: S. Sante)
na veliki sliki zbora komponistov (visi v mali
filharmonični dvorani v Lj.) in Veno Pilon.
JeniKOGOJ Milica (Marija), slikarka, r. 24. maja 1903
na Bukovem (Cerkno), živi v Gor. Oče Peter
Julij, učitelj, mati Tereza Leban. Zaradi očetovih premestitev je osn. š. obiskovala v različnih
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ra
Hh: v Starem selu, Smasteh, Podbrdu, 7. razr.
•nešč, š. v Lj., 8. priv. v Podbrdu. Nekaj časa
"a gojenka zavoda Vesna v Mrbu. Tu ji je prof.
•sanja Zigon svetoval, naj se vpiše na sfikarski
"d. Akademije za umetno obrt na Dunaju. 1919
"'skovala gospodinjski tečaj v Elizabetišču v
To:"iaju. 14. jun. 1922 je na ž. učit. v Lj. dosegla
dipl °mo za poučevanje ročnih del na osn. in
e
sč. š. Nekaj časa poučevala ročno delo na
sn
° - š. Poljubinj. Od 27. apr. 1917 do 30. dec. 1935
^ "ila v Trstu družabriica pri grofici Evgeniji
Q
tto de Porenta. Od 1. jan. 1946 do upokojitve
I960 zaposlena v Dijaškem domu v Gor., najprej
kot voditeljica, nato kot ekonom. Že zelo mlada

Je

začela slikati. 1923 je na neki razstavi v Tolmunu predstavila podobo sv. Frančiška. Šele 1976
e
Je odločila za skupinsko razstavo v Dijaškem
^•••• v Gor. (sodelovali so tudi J. Cej, VI. Klanje
k, B. Butkovič, H. Jussa, O. Boccia in S.
B
evčar). Ostale razstave: Il Torchio, Gor. (od 16.
^° M. maja 1977), Il Torchio, Gor. (od 16. do
3
°- nov. 1978). Dijaški dom, Gor. (1979), H Torch
'o. Gor. (od 26. apr. do 9. maja 1980). K. slika
a
lveč y olju (le nekaj akvarelov). Njena prtiJu
°ljena slik. snov je cvetje, poskusila pa se je
u
di v portretu in krajini (motivi iz Soške dolTie
> z obale Conerò v Markah).

m.: Osebni podatki; PDk 15. in 22. maja
1977- M(Trst) 1978, št. 10, 186.
Mk.
KOGO'J Oskar, industrijski oblikovalec, r. 23. nov.

1942 v Mirnu, kjer tudi prebiva. Oče Milan,

km et, trgovec in mesar, mati Jožefa Butkovič,
""spodinja. Osn. š. je obiskoval v Mirnu, v Lj.
Pa
Solo za oblikovanje. V Benetkah je 1966 dipl
°miral na Istituto Statale d'Arte, Corso Supe0re
di Disegno Industriale. Po diplomi je bil
ls
ti š. asistent do 1969, istočasno je sodeloval
st
udiom Baby Mark v Milanu pri oblikovanju
re
^ dmetov za otroke. Od 1969 do 1971 je bil solavec razvojnega inštituta tovarne pohištva
e
°lo v Novi Gorici. 1971 je dobil status svo°dnega oblikovalca, sodeluje pa tudi pri UniVers
ità Statale d'Arte v Benetkah, kjer je bil
a
1971 do 1973 vodja odd. za industrijsko obuvanje. Njegova najbolj znana dela so: serija
. 'Valnikov Gondola, serija didaktičnih in prakCn
ih igrač ter pribora za otroke, ukvarja se z
"kovanjem pohištva in predmetov za vsakdaJ0
rabo (npr. kuhinje, jedilnega pribora, izvija. v- Oblikoval je umetniško monografijo Spacal
Kras, ki jo je izdala založba Lipa (Koper 1974).
2a
dnjcm obdobju se posveča študiju naravnih
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materialov in izdelovanju plastik. Za VIII. mediteranske igre v Splitu 1979 je izdelal celostno
likovno podobo z uradnim znakom v obliki stilizirane morske medvedke. Znak je oblikoval plosko grafično in tudi plastično v več variantah
z razlikami v materialu in velikosti. Samostojno
je razst. v Lj., Zgbu, Benetkah (1970), Lj. (1972),
Novi Gorici (1973), Kopenhagnu (1973), Niirnbergu (1975). Sodeloval je na skupinskih razst. v
naslednjih krajih: Pariz (1963), Lj. (1964), Milano,
Benetke (1965), Pariz (1970), Novi Sad, Lj. (1971),
Zgb, Lj. (1972), Bgd, Köln, Stuttgart, Ulm (1973),
Stuttgart. Praga, Varšava (1974), Reka, Budimpešta, Zgb (1975), Milano (1977), Legnano-Castellanza, Zgb (1978), Kijev (1980), Meksiko, Lahti
(1981). Na BIO v Lj. redno sodeluje od 1971 dalje, na bienalih male plastike v Murski Soboti
pa od 1973 dalje. Prejel je številne nagrade in
priznanja, tako npr.: enakovredno nagrado za
igračo Rdeči projekt na natečaju revije Abitare
in studia Baby Mark iz Milana (1969), nagrado
Prešernovega sklada iz Lj. za oblikovanje počivalnikov (1971), za isto delo tudi nagrado Zlata
ptica revije Mladina iz Lj. (1971), več nagrad in
priznanja na BIO 4, 5, 6 in 7 v Lj., nagrado Gutes
Spiel v Ulmu, 3. nagrado na 1. Bienalu male
plastike v Murski Soboti (1973), Certificate of
cxellence v Milanu (1974), nagrado ZGRAF v Zagrebu (1975). Studio Kogoj je skupaj s CIO (Centar za industrijsko oblikovanje) iz Zagreba prejel naslednje nagrade: posebno nagrado Majskog
salona v Beogradu, častno nagrado BIO 8 v Lj.,
nagrado za celostno likovno podobo VIII. mediteranskih iger v Splitu, ki jo je podelil kongres
ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) v Meksiku, veliko nagrado 15.
zagrebačkog salona za isto delo (vse 1979), veliko
nagrado Saveza propagandista Jsle. v Portorožu,
nagrado Vladimir Nazor (1980), zlato medaljo na
BIO 9 v Lj. in nagrado na mednarodnem bienalu plakata Lahti 81 na Finskem (1981). Za K-cve
izdelke na področju industrijskega oblikovanja
je značilen poudarjen čut za plastično izražanje
in prilagoditev le-teh psihofiziološkim značilnostim človeka. Pri plastikah opažamo čvrsto konstrukcijo in gladke plemenite oblike. Nekatere
K-eve igrače so bile sprejete v stalno zbirko
Muzeja moderne umetnosti v New Yorku, nekaj
skulptur pa je v stalni zbirki Muzeja moderne
umetnosti v Budimpešti. K. je član ustanove Accademia Italia delle Arti e del Lavoro v Salsomaggiore Terme. 1982 je izdelal doprsni kip O.
Zupančiča za slov. osn. š. v ul. Brolo v Gor.
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Prim.: Osobni podatki; Oblikovalec Oskar Kogoj. Moderna gal. Lj. GorMuz N. Gor. (katalog
razstav 1972 in 1973); bibliografija od 1964 do
1972 glej ibid., 20-22. Poleg tega prim, še: Domus,
Milano, Maggio 1971, 498, 30; Sinteza 1972, 24-25
(priložen reklamni poster); Industrial Design, N.
York, October 1972, 60-61; Mobilia, Kopenhagen,
1972, 208-09; Sreč 1972, 33-34, 12-13; PrimN 19. Jan.
1973; NL 25. Jan. 1973; NRazgl 26. febr. 1973;
KatG 8. mar. 1973; Tovariš 12. mar. 1973; BIO
5. Lj. Gosp. razstavišče 9.-22. april 1973, 132, 162,
207; Industrial Design, N. York, July-August
1973, 4243; Domus, Milano, Sett. 1973, 526, 31;
Glas upravljalca 15. okt. 1973; NRazgl 9. nov. 1973;
Sinteza 1973, 26-27, V; Sinteza 1973, 28-29, 105, 115,
119; Sinteza 1973, 30-31-32, 16, 17, 19; Kindermöbel-rSpielobjekte, Köln 1973 (razstavni katalog),
29; NRazgl 22. nov. 1974; Dometi 1975, 8, 28, 8788; PrimN 1. maj 1975; Design in Slovenija, Oct.
1975, Paralele-export 6, 20-24; PrimN 24. okt. 1975;
Delo 27. dec. 1975: Marketing, Zgb 1975, 1, 17-20;
PrimN 30. jul. 1976; Nedeljski dnevnik 19. sept.
1976; Tchničeskaia estetika 1976, 34, 14-15; International vho's who in Art and Antiques. Second
edition, Cambridge 1976, 207; Sodobno slov. oblikovanje (katalog razstav v Celju, Mrbu, Lj.,
Bgdu, Novem Sadu, 1976), passim; PrimN 27.
jan. 1978; PDk 7. maja 1978; Življenje in tehnika
1981, 4, 38, 41, 43; PrimN 5. mar. 1982.
M. V.
KOGOJ Viktorija, roj. CVEK, šivilja, tigrovka,
aktivistka, borka NOB, r. 29. okt. 1892 na Knezi
v Baski grapi, u. 7. nov. 1979 v Izoli. Oče Peter,
kmet, mati Jožefa Kos. Več let je sodelovala v
PD na Knezi, po ukinitvi slov. šol. je tajno razdeljevala šolarčkom velike količine abecednikov
Prvi koraki in Kolački, jih v vrečah peš prinašala z Grahovega od Golobovih, od Sv. Lucije
od učit. Ane Grželij in sploh širila slov. knjige
z Lucijo Kendo iz Loj (gl. čl.). Sodelovala je v
široki mreži révolue, organizacije TIGR s S.
Kosom, Fanico Obid, Sreč. Rejcem idr. Antifaš.
tisk je skrivala v pečni votlini, ki so jo sproti
odpirali in zazidavali, in ga širila po Baski grapi.
Ob izbruhu vojne z Jslo. so jo z družino pregnali
v Toskano, faš. pa so dom izropali. Ko se je
vrnila, je organizirala zbiranje sredstev za OF,
skrivala v hiši prve organizatorje OF in Andr.
Brovč je v njeni hiši ustanovil prvi OOF za
Knežo. 13. mar. 1943 so jo aretirali s hčerjo Danico in možem Tonetom in dom drugič izropali.
Zaprta je bila v Trstu, na Kostanjevici, internirana v Frosinone. Po premirju so se vsi vrnili
v opustošeni dom in dolali za NOB. Dec. 1943
se je v hiši pojavila Gestapo, vendar so se rešili in umaknili v ilegalo, Nemci pa so izropali

dom in ga delno porušili, mož Tone je izgubi1
življenje. K. je po vojni obnovila hišo, pozne}8
jo prodala in zgradila novo v Semedeli (Koper)Danica je u. 1971, Darinka zbolela, zaito je odšla
K. v dom upokojencev v Izoli, kjer je umrla.
Prim.: Zapis NOO Kneza; TolmZb 1975; poda*
hčere Darinke; pripovedovanja: P. Lapajne, Fr;
Golob, Miha Kenda; PDk 28. okt. 1977; PrimN
4. nov. 1977 in 16. nov. 1979.
RutKOGOJ Vladimir Julij, publicist in pisatelj, r25. jul. 1905 v Cerknem, živi v Gor. Ded Peter
(Solkan 1823-Voice 1889) je bil vzorni učitelj v
Tolminu, učitelj tudi oče Peter Julij, mati Tereza
Leban. Po osn. š. v Smasteh in Podbrdu je do*
vršil pripravnico za gimn. v Cerknem, 1. razrgimn. v Lj., 2. razr. v Kranju, po prvi svet. vojn1
pripravnico za učiteljišče v Tolminu, maturira'
pa na učit. v Vidmu 1924; usposobljenostni teP1'
je napravil v Trstu 1926. Učil je v Volčanskih
Rutih, Poreznu in na Perbli (Zadlaz-Žabče P1"1
Tolminu), 1929 so ga prestavili v Ripe (Marche)'
1941 po lastni želji v Sirolo, kjer je pet let poučeval tudi na kmet. strok. š. (Avviamento agi"3'
rio professionale), in tu je bil 1967 upokojenMed bivanjem na Tolminskem je vodil izletniške skupine in predaval na dijaških sestankih
(Oblakov vrh, Cvetrež idr.). Anonimno je dopisoval v Novice, za E pa je 1928 napisal več uvodnikov: Vzdržnost - Tobak, Nekaj o plesu, Vzgoia
volje, Samoizobrazba, Na planine itd. (psevdR.H. - Hrast). V letih 1953-54 je napisal nekaj
pravljic in basni za PDk: Zapoznela lastovk^
Vrba lahijka, Kralj kosmatinec, Kača in moierad, Miška brezrepka idr. Vrsto mladinskih črtic
je napisal v Galeba kot Vlado Kogoj in V. J- %••'
Mamica in dete, čudoviti fižolček, Tetin lišček,
Pes in berač, Petrček je pogledal na luno itd(od 1954-71). Še več črtic je priobčil v Pastirčkukjer je izšla tudi njegova trodelna povest PastV
Karel (1955-58) in Kapitan Peter (1958-59). Tri crtice je priobčil v KolGMD: Hanca (1964), Bo, kaf
bo! (1965) in Mati m dete (1967). S črticami je sodeloval tudi v KolMD: Stric Zef, Višarski spomini, Boj na Zgornji Temerci, Očnica (1970-73).
Prim.: Osebni podatki.
KOKALJ Anton, častnik, r. 7. jun. 1892 v Lj., u/
konec apr. ali v začetku maja 1945 na Gor. B1'
je aktivni častnik jsl. vojske, 6. sept. 1935 je dosegel čin konjeniškega polkovnika. V letih nepo*
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edno pred drugo svet. vojno je bil poveljnik
konjeniškega polka kraljeve garde, pred tem pa
da
'j časa adjutant kneza-regenta Pavla. Med vojn
° je bil v Lj., spomladi 1942 pa so ga it. okuPacijske oblasti kot vse ostale častnike intern ira e
' , najprej v Gonars, nato v Monte Male pri
^Urinu ter končno v Chiesanuovo pri Padovi. V
Za
četku dec. 1942 je bil skupaj z ostalimi višjimi
Ca
stniki izpuščen domov. Polit, je bil pristaš
^LS, ta je sept. 1943 dosegla, da ga je gen. L.
župnik postavil za glavnega inšp. Slovenskega
domobranstva v Lj. Toda nemški general Er%Vl
n Rösener ga je kmalu odstavil ter ga konec
'eta 1943 poslal v Trst, da bi na Primorskem organiziral domobranstvo. S pomočjo šefa nemške
Policije na Primorskem je K. sicer uspelo ustanoviti organizacijo Slovenski narodni varnostni
z
°or (SNVZ), v katerem naj bi se tako vojaško
Kot politično koncentrirale vse sile, ki so nas
Protovalec OF. Uspeh je bil skromen, v vojaškem pogledu je SNVZ dosegel število 2.000 mož,
v
Polit, pa je protirevolucionarno vodstvo v Lj.
skušalo K. čim bolj obiti. Od vsega začetka svoje
Prim, akcije je bil torej inšpektor organizacijskega štaba SNVZ, od začetka febr. 1945 pa tudi
Poveljnik SNVZ. Nekaj mesecev pa je bil tudi
Poveljnik I. slov. udarnega polka, kar je bila
Sa
mo oblika organizacije vojaških enot SNVZ
Od nov. 1944 dalje. Na pritisk iz Lj. se je tudi
**•• mar. 1945 z vso svojo organizacijo podredil
orodnemu odboru dn SNVZ je tako postal »Primorska divizija« t. i. Slovenske narodne vojske.
Ko je prišel K. v Trst, si je zastavil dve nalogi:
°diti protikomunistični boj ter pomagati prim.
1Q
V. do polit, in kult. pravic. Na njegovo zahev
o so se 3. jan. 1944 začele slov. oddaje na
**• radiu. Ponekod so nastavili slov. župane, v
0r
- je nastopil prvi slov, podžupan sploh, slov.
odniki so bili imenovani v Gor., Postojni, Senožečah in Sežani. Na Goriškem je bil ustanovljen
ae
želni šolski svet, odprtih je bilo več osn. šol,
Gor. so ustanovili slov. klas. gimn., v Tolminu
citoljišče. V Gor. je delovala Ljudska univerza,
shajal je Goriški list (od 6. maja 1944), v Tolminu Tolminski glas (od 15. jul. 1944), v Vipavi
V
ipavec (od 10. febr. 1945). V tržaški pokrajini
Je
šlo teže, ker je bil tu za prefekta zagrizeni
f
ašist dr. Bruno Coccani. K. ga je obiskal 19.
^r. 1944 jn mll predložil minimalni program
Si
Slovencev na Prim,- slov. šole in slov. župani v
'°v. krajih, slov. uradni jezik na okraj, sodiščih, na trž. prefekturi tudi slov. uradniki,
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ital. oblasti morajo povrniti škodo, ki so jo fašisti napravili Slovencem. Naslednji dan je K.
obiskal dr. WoHsoggcrja, ki je imel naslov Regierungspräsident, in z njim razpravljal o šolstvu. 10. avg. 1944 sta K. in dr. Martolanc ponovno obiskala prefekta in mu predložila spomenico o šolstvu. Poleg slov. osn. šol je K. zahteval v Trstu »za sedaj vsaj eno popolno srednjo šolo«, vendar je bil uspeh skromen, ker je
bil prefekt proti slov. šolam, češ da v mestu ni
prostora, zunaj mesta pa nima oblasti. 27. febr.
1945 je bil K. pri trž. županu Pagniniju o slov.
šolah, ta pa se je izgovoril, da nima zakonske
osnove. Kljub temu so odprli v okolici nekaj osn.
šol. K. se je zavzel tudi za slov. v cerkvi. Ko
se je moral kaplan Ignacij Kunstelj zagovarjati
pred nadškofom Santinom, ker je v cerkvi pri
Sv. Ivanu molil po maši molitve v slov., je šel
z njim k škofu tudi K.: »Kmalu sta si bila v
laseh. Govorila sta ostro in hitro. Kolikor sem
razumel škofa, je bil njegov zagovor, da ni dovoljeno rabiti drugega jezika pni maši« (Kunstelj). Ob koncu vojne so prim, domobranci pred
partizani v glavnem zbežali v Furlanijo. K. je
ob umiku padel v roke OZNI ter bil verjetno ob
tej priložnosti ubit.
Prim.: Deutsche Adria Zeitung 20. febr. 1945;
Matija Tratnik, Temna zarja na Primorskem
(1940-1945), KolSvSl 1951, 149-51; Al. Gcržinič, Pouk
v materinščini - da ali ne?, Buenos Aires 1972
pass.; Zor. Hudales, Varnostne službe po ustanovitvi odseka za notr. zadeve pri Preds. SNOS.
Zaščita NOB, Lj. 1976, 83; Ign. Kunstelj, Politika
in duhovnik, Clc 1979, 27; Boris Mlakar, Domobranstvo na Primorskem, Lj. 1982 (z izčrpno bibliografijo), na 128 a K. na skupinski sliki.
Ured.
KOKELJ (KOKEL) Matej, podobar, r. 17. sept.
1859 v Gornjih Novakih, u. 29. jul. 1927 v Cerknem. Oče Florjan, kočar, mati Neža Mezek
(Mezeg). Osn. š. je obiskoval v Cerknem, nato se
je učil pri slik. in podobarju Juriju Tavčarju
iz Idrije in pri podobarju Mateju Deželi (PSBL
I, 282) iz Ledinskih Krnic. Pozneje je odprl v
Cerknem lastno delavnico in izdeloval kiparska
in rezbarska dela za c. v cerkljansko-tolminskem
okoiišu. K. je »zadnji dedič zlatih podobarskih
časov cerkljanskih«. V njegovih že povsem obrtniških izdelkih se le v majhni meri ohranja še
v 19. stol, baročno izročilo iz preteklih časov,
ki je nazadovalo »do stanja okornosti ljudske
produkcije«. Vendar so izdelki njegove in podobnih delavnic (Jakob Raspet, Josip Stravs, Jurij
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Tavčar) pridobili poljuden sloves v Primorju
in bližnjem sosestvu. Poleg manjših del je bil
K. zaposlen po cerkvah v Borjani, Sedlu, Logjeh,
na Mengorah. v Labinjah in Kamnjah.
Prim.: LibBapt. v Gor. Novakih; LibDef v
Cerknem; S. Stanič, Dva cerkljanska umetnika,
M 1921, 107-09 in 240-41; Isti, Iz zgod. upodabljajoče umetnosti na Goriškem, JAlm 1924, 14347;
E. Cevc, Goriška v slov. umetnostni preteklosti,
GorZb I, 30-42; Stele, Umetnost 1960, 132-33.
Vh
KOKOLJ Edvard, partizanski časnikar, r. 2. okt.
1911 v Lj., u. 1. apr. 1945 na Vojskem. Oče Josip,
mali Helena Skarza. Diplomiral je v slavistiki
na lj. U. Spomladi 1942 je odšel v partizane, na
Prim, je prišel po kapitulaciji It. in deloval pri
propagandnem ods. XXXI. divizije in IX. korpusa. Bil je med pobudniki za ustanovitev Partizanskega dnevnika, ki je pričel izhajati 26. nov.
1943 kot glasilo XXXI. divizije (kasneje IX. korpusa) in nazadnje postal glasilo POOF za Primorsko in Gorenjsko. Vse do svoje smrti je bil
član ured. odb. in v njem zastopal IX. korpus.
Deloval je tudi kot instruktor POOF za SlovPrim. K. je že pred vojno sodeloval s članki pri
Modri ptici in LZ ter prevajal iz ruščine; za
Partizanski dnevnik je pisal uvodnike in članke.
Njegovo partizansko ime Martin.
Prim: PartDk 21. apr. 1945, št. 82; ZSS VII,
27, 83; PartDk 1944-1945, xerografirana izdaja,
1975; PZDG 1975/6, 1-2, 121-157; F. Bevk, Pot v
.svobodo, Lj. 1953, 190; TV 15 10. apr. 1975, št. 14;
PDk 22. dec. 1968, št. 2%.
Plah.
KOKORAVEC Alojz, partizanski učitelj, r. 4. mar.
1910 v Trstu, u. 15. avg. 1944 pri Sv. Lenartu nad
Samatorco. Oče Alojz iz Tubelj, orožnik, mati
Marija Zidarič iz Samatorce. Osn. š. je obiskoval
v Trstu, nato deäko mešč. š. v Lj. (1924-27), kjer
je družina nekaj časa živela, ko se je po vojni
preselila iz Trsta. Šole ni dokončal, kaže, da
zaradi političnih vzrokov (član SKOJ-a), obiskoval je enoletni trg. tečaj v Lj. (1928-29). Ker ni
dobil primerne zaposlitve, je delal najprej v velenjskem rudniku (1930-31), nato je bil natakar
in zidarski pomočnik. Ob napadu Nem. in It. na
Jslo. se je javil med prostovoljce, kmalu pa se
je vključil v delovanje OF. Avg. 1942 so ga It.
zaprli (Gonars, Renicci, Pietrafitta). Po kapitulaciji It. je bolehen prišel v Samatorco in kmalu
postal član okr. odb. OF za Nabrežino in okr.
prosv. referent, pričd je tako organizirati šol-
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stvo in sam tudi poučeval (na š. v Saležu in Samatorci pričel s poukom 19. dec. 1943). Bil je tudi sekretar komiteja za nabrežinski okraj in eden
najboljših aktivistov NOB v tem predelu Krasa.
Pri opravljaniu dolžnosti je padel v nem. zasedo
in bil ubit. Po vojni so poimenovali po nje"1
prosv. društvo v Samatorci, prav tako tudi osnš. v Saležu (slovesnost poimenovanja 18. maja
1980), pred katero stoji njegov doprsni kip (delo
kiparja J. Pohlena). K-evo partizansko ime Je
bilo Gorazd.
Prim.: PDk 1. maja 1971, 28. apr. 1974, 20. maja
1980; PrimN 23. maja 1980; D. Pahor, Prispevki
k zgod. obnovitve slov. šolstva na Primorskem
19434945, Trst 1974, 115-18; S. Plahuta, GorLtK
8/1981, 135, 170.
B. MarKOKOŠAR Ivan, skladatelj in nabiratelj ljud. napevov, r. v Hudajužni (Obloke) 13. apr. 1860, u. I6;
maja 1923 v Grahovem. Oče Martin, kmet, mat'
Marija Drole. Po osn. š. v domači vasi je obiskoval gimn. v Gor. kot gojenec malega semen. (187179) in tam študiral tudi teologijo (1879-83). Tu
bil ordiniran 9. sept. 1883. Služboval je kot kplv Cerknem (1883-88), nato bil žpk v Sebreljah
(1888-1901) in žpk mestne župnije sv. Ignacija v
Gor. (1901-14), od 2. jan. 1903 je bil sinodalni sprašcvalec. Po upokojitvi (24. febr. 1914) je do smrti
živel v Grahovem in tam opravljal službo vikarja (1914-23). Z glasbo se je začel ukvarjati še kot
gimn. v Gor. in si je pridobil solidno glasbeno
znanje pri Mih. Komelu (gl. čl.) in D. FajgUu
(PSBL I, 344-45). V Cerknem je ustanovil pevski
zbor, poučeval petje in izvajal c. skladbe v cecilduhu. Bil je eden ustanoviteljev Cecilijinega društva za gor. nadškof. V Sebreljah je nadaljeval
glasbeno-pedagoško delo in tam ustanovil tudi
posojilnico, nato je v gor. semenišču poučeval
petje (od 1894) in bil predsednik društva Alojzijevišče (1902-08). Ves ta čas je skrbno nabiral
slov. ljud. pesmi in c. napeve in sodeloval pri odbSM za nabiranje slov. ljud. pesmi. Z D. Fajglje"1
je za gor. CecD pripravil Cerkvene pesmi nabrane med slov. narodom v štirih zv. (Lj. 1885, 1886,
1888, 1893). J. Aljaž je eno njegovo harmonizacijo
uvrstil v svojo Slovensko pesmarico II. 0e
1900, 1911; Prevalje 1923), a Zveza slov. pev. zborov mu je izdala 6 ljud. pesmi v priredbi Emi'a
Adamiča (Lj. 1924). Sestavil je tudi več venčkov
slov. ljud. pesmi 'in zapustil veliko in po njem
samem izredno urejeno zbirko nad 700 posvetnih
in c. ljudskih pesmi (v NUK in GNI Lj.). Veliko

loi
Pesmi je sam harmoniziral (triglasno), po njem
P'sane napeve pa so obilno pozneje izkoriščali
sv
ojih priredbah in harmonizacijah posamezni
skladatelji, tako zlasti Mat. Hubad, E. Adamič
'n njegova učenca J. Laharnar (gl. čl.) in R. Pahor
, • čl-), ki je posmrtno objavil njegovo Zbirko
'* Škofje Loke (CG 1925). Pomembno je bilo tudi
•evo glasbeno pedagoško delo. Sestavil je Najviše prehode in kadence (1882) in Pevsko šolo,
r
ajšan trud-navod za podučevanje petja (1892),
solo pa je priredil primerne napeve (Otroške
Sln
i • zabavišče slov. otrokom; Zapojmo - preiti napevi za šolo). K. je znan tudi po svojih
glasbieno teoretičnih člankih v duhu cecil. gibaija v gor. RK, kot so: Nekaj o glasbi sploh
(l89
0), Glasba v cerkvi (1891 in 1892), Glasba-umetn
°st (1891), Glasba s tekstom (1891), Kdo je dolZa
» skrbeti za dobro glasbo v cerkvi? (1893). Soeloval je s prispevki in dopisi še v drugih sobnih časnikih in časopisih (SG, SN, S, Soča
r
). Na K-evem tekstu sloni tudi anonimna
br
°sura Ljudsko petje v cerkvi (Gor. 1927). - Kot
skladatelj se je K. pojavil že 1882, skladateljsku
eio pa je skoraj izključno usmeril na c. skladbe,
so tehnično odlične in strogo v cecil. duhu.
s
o skladbe, objavljene v CG: Tantum ergo
U88
2, pril. 2; 1883, pril. 4; 1897, pril. 11), dve mašJ11 Pesmi (1897, pril. 11), Lavretanske litanije
|"888. pril. 4), Ave Maria (1897, pril. 11) in e. pesmi:
Je
Zus, čudopoln vladar (1882, pril. 1), Affectus
'gnatii (ibid., pril. 2), Jesu dulcis memoria
'Ibld-, pril. 7), O sacrum convivium (1883, pril. 4)
ln
lesu Redemptor (1900, pril 9). Troje K-evih li'J je v zbirki Tantum ergo ac Litaniae laure'anae (Lj. 1888), en ofertorij v zbirki Offertoria
Pr
° testis maioribus anni (Lj. 1889), več skladb
Je izšlo tudi pozneje (npr. v zbirki Gradualia
°ifertoria pro maioribus festis totius anni). V
dostojnih tiskih so izšle skladbe: Razglašenje
s
Podovo. Dva prizora v smislu cerkvenih moUev
. psalmov in antifon (Gor. 1911); Zdrava Ma.
Marijine pesmi za gorenje glasove (Gor.
vi Requiem za glas z orglami (Lj. 1927). - V
govi zapuščini je ostalo še veliko skladb, taVec
gradualijev in ofertorijev za mešani in
ski zbor, Asperges me, več Ecce Sacerdos
Sius in Te Deum, nekaj marijanskih antifon,
sponzorijev, motetov idr. ter dvajset slov. blasjovnih pesmi, nekaj Marijinih pesmi, skladba
cast sv. Cirilu in Metodu itd. Napisal je tudi
spevoigro Sveti Trije kralji. K-eve skladbe so
^njene v LZ 1886, 308 in v M 1921, 208.
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Prim.: NUK in GNI L j., Kokošarjeva zbirka;
NadškAGor.; Glaser, 286; R. Pahor, CG 1923, 5759; V. Vodopivec, M 1923, 318 s si.; KolGMD 1925,
107; M. Zjalić, Crkvena muzika, Samobor 1925,
81; SBL I, 490; J. Mantuani, Kazalo spisov... v CG
1878-1926, Lj. 1927, 12; Isti, Narodna enciklopedija
srpsko-hrvatsko-slovenačka II, Zgb 1927, 369; Gabršček I, 316; II, 442; N. Kuret, Slov. knjiga, Lj.
1939, 203; Plesničar, 105; S. Premrl, CG 1942; V.
Vodopivec, CG 1943, 79-81; Zgod. glasbe, 489, 491,
516; Cvetko III, 215, 244, 248, 251, 358, 434; Slov.
Alojzijevišče v Gor. - 70 letnica. Gor. 1961, 10; D.
Cvetko, Historijski razvoj muzičke kulture u Jugoslaviji, Zgb 1962, 440, 444, 446, 475; Isti, MuzE II,
38; 2. izd., II, 349-50; Trabina, 99, 112, 118, 127,
177; F. Bernik, Pisma Frana Levca, III, Lj. 1973,
125, 351; še, J. K., Družina 24. jan. 1982.
Le.
KOLARIC (COLARICH) Natal (Natale, Božo, slednje veljalo bolj za ilegalno ime), organizator KPI
in protifašističnega boja, r. 24. dec. 1908 pri Korošcih (Milje), umorjen verjetno 13. jun. 1944.
Oče Josip, grobar, mati Pasqua Marsetich. V družini je bilo osem otrok, poleg njega sta padla
še dva brata. Dovršil je le nekaj razr. osn. š.,
pozneje se je sam izobraževal. Telesno prizadet
zaradi delno pohabljene noge. Po poklicu je bil
čevljar. Že 1927 je v domačem kraju vodil komunistično mladino, od 1928 član KPI. Delal je večinoma med slov. in hrv. kmeti. 10. avg. 1930 se
je izognil aretaciji, nato je več mesecev ilegalno
delal v raznih krajih na Prim. 6. dec. 1930 je
vodil tajno področno komunistično konferenco v
Gabrovici, ki je bila posvečena krepitvi organizacije in kmečkim vprašanjem. Nato se je ilegalno umaknil prek meje v Novo mesto, kjer
je imel spet težave s policijo, nakar se je preko
Avstrije in Švice preselil marca 1931 v Pariz. Tam
se je takoj povezal s predstavniki KPI, ki so ga
spravili na partijski tečaj za ilegalce. Nov. 1931
(po drugih virih apr. 1932) ga je KPI posJala v
Istro z naročilom, naj uredi ilegalno tehniko. Ta
je začela obratovati apr. 1932. Tiskali so Kmetski
glas in protifaš. letake. Istočasno je imel vrsto
sestankov s kmeti. Organiziral je manifestacije
kmetov proti davkom in težkemu gosp. stanju.
29. jun. 1932 je 450 kmetov manifestiralo v Dekanih, 3. jul. v Kopru, 1. avg. naj bi bila manifestacija v Trstu. Vendar so 9. jul. ob prenosu
tehnike slučajno odkrili nekaj njegovih sodelavcev. Začele so se številne aretacije. Zaupnik
OVRA, bivši konfiniranec, je pomagal policiji,
da je 18. jul. 1932 pri Sv. Ani v Trstu aretirala
tudi K. Večina aretirancev se je lahko okoristila
s pomilostitvenimi ukrepi ob 10-letnici fašizma,
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trije pa so bili 26. sept. 1933 v Rimu obsojeni
pred Posebnim sodiščem za zaščito države /aradi organiziranja KPI, pismene propagande, sestankov in obešanja rdečih zastav. K. je bil obsojen na 12 let /apora, Klement Purger na 8,
Martin Montanja na 6 let. Na podlagi amnestije
so K. oprostili S let ječe, dodali pa 5 let konfinacije. Večji del zaporne kazni je prebil v mestu Civitavecchia, 1937 so ga premestili v rimski
zapor Regina Coeli, od tam pa v konfinacijo
na otok Ponza. Vključil se je v polit, delo med
konfiniranci in bil 2 jul. 1938 v Neaplju obsojen
na 5 mes. in pol zapora ter 3 mes. pripora. Ko
so 1939 razpustili Ponzo, so K. z »nevarnejšimi«
konfiniranci poslali na otok Ventotene. Ob padcu
fašizma se je 22. avg. 1943 vrnil v Trst, kjer se
je kot glavni sodelavec voditelja KPI Frausina
vrgel na delo. Ko je predstavništvo Fronte democratico nazionale iz Trsta, v katerem so bili
predstavniki KPI, KD, PSI, PLI in Partito d'Azione, obiskalo 9. sept. 1943 poveljnika XIII. korpusa gen. Ferrera, da bi ga (zaman) pregovorilo
za nastop proti Nemcem, je K. nastopil kot član
zatiranega slov. naroda. Vendar je ostal K. vedno
zastopnik KPI, vzgojen v viz;iji revolucije, ki bo
rešila vsa vprašanja, socialna in narodna. Ko je
bil mlad, so bila za KPI slov. društva nacionalistična. O bazoviških junakih je K. komisiji za
nacionalna vprašanja pri CK KPI glede svoje
generacije avtokritično priznal: »Bili smo zadovoljni, da so bili ustreljeni; nismo vedeli... Komite v Trstu nam je ukazal, naj ne vstopamo
v slov. organizacije. Sedaj ne delamo več tako.
Zahtevati pravice za vsa vprašanja.« Na podlagi
teh razčiščevanj je Togliatti 1932 izjavil, da strankini predstavniki niso razlikovali nacionalizma
zatiranega naroda od imperializma zatiralskega
naroda in da so negirali nacionalno vprašanje.
(Kacin-Wohinz). Med vojno se K. ni pridružil
OF in se ni strinjal z razpravami o bodoči meji, češ da je to stvar dogovora po skupni zmagi
nad fašizmom. Po 8. sept. 1943 je v scv. Istri
nastala Brigata Triestina. En njen bataljon se
je zadrževal na področju Milje-Skofijc. Komandant je bil Giovanni Zol, komisar pa K., vendar
ga je KPI poklicala v Trst. Postal je glavni organizator oboroženih skupin KPI Gruppi d'Azione
Patriottica (GAP). Trojke je organiziral v Trstu,
Tržiču, Miljah, istrskih mestih. Usoda skupine
Brigata Triestina je bila naslednja: nemška ofenziva 2.-5. okt. 1943 jo je skoraj popolnoma razbila, 7. nov. je padel Zol, 11. dee. se je pod ime-
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nom Battaglione d'Assalto Giovanni Zol prikli11'
čila Istrskemu odredu kot tretji bataljon. Kmalu
je prišlo do sporov ravno zaradi nacionalnega
vprašanja Febr. 1944 se je K. v imenu KPI sC'
stal s sekretarjem okraj, komiteja KPS Stankom
Pervanjem pri Badihi, da bi se ugladili izredno
žgoči problemi. V tistem obdobju so v odredu
obsodili in ustrelili dva it. vodilna partizana. I1,
bataljon so po razgovorih poslali nato na Kras.
kjer se je apr. vključil v novo enoto Brigati1
d'Assalto Garibaldi-Trieste. Te dogodke so v času
po Kominformu obnavljali Vidalijevi somišljeni'
ki, ki so prikazovali K. kot »pravega internacionalista« in so celo kdaj obtožili slov. komuniste
glede K. aretacije (Lav. 12. jun. 1950, Delo Trst
7. jun. 1952), česar v resnejši literaturi ni. 5. maja
1944 je bil v kraju Vermigliano pri Tržiču z drugimi aretiran. Zaprt in mučen v Sežani in TrstuGlede smrti so podatki protislovni: Picc. je takrat prinesel besedilo obsodbe na smrt pred P°"
sebnim sodiščem vrhovnega komisarja operativne cone za Jadransko Primorje za K. in 18 drugih, ki naj bi bili ustreljeni ob zori 18. sept. 1944Druga pričevanja pa govorijo o K. smrti 13. jun1944, po nekaterih podatkih v zaporu, po drugih
v Rižarni. Na trž. procesu o Rižarni je namesto
bolne vdove pričal 24. mar. 1976 Giovanni P°'
stogna, da je bil K. aretiran maja 1944 »v miti'
skih hribih«, mučen na trgu Oberdan in umorjen v Rižarni. K. se je 2. febr. 1944 civilno poročil s Stefanio Faechin. Zapustil je njo in hčerko. Po njeni so poimenovali prosvetno društvo
pri Korošcih in ulico iz Milj do Korošcev.
Prim.: 2pk arh. Milje; Paolo Sema, Luigi Frausin - Natale Kolarič, figli di Muggia operaia, dirigenti del P.C.I., eroi della Resistenza, Trst 1972
s si.; Pierluigi Pallante, II Partito Comunista Italiano e h questione nazionale, Friuli-Venezia
Giulia 1941-1945, Videm 1980, pass.; za številne
spominske članke z neenotnimi podatki v LaVin Delo, trž. gl. La Resistenza nel F.-V. G., 56970 in 588; Aula IV, 247-48; PDk 12. jun. 1948 s si--Maks Zadnik. Istrski odred, Nova Gorica 197^
pass.; Slov. Istra, pass.; Milica Kacin-Wohinz, u
stališčih političnih strank Slovencev in Hrvatov'
v Julijski krajini po priključitvi dežele k ItaliJ1PZDG 1981, št. 1-2; PDk 25. mar. 1976.
U

KOLARIČ Pavla, publicistka, r. 14. apr. 1905 Pri
Sv. Ivanu (Trst), živi tam. Oče Josip, nameščenec
pri Magazzini Generali v Prosti luki, mati Antonija Kariš, šivilja, sestra Antonija Kolerič fe1'
čl.). Dovršila je pet razr. osn. š. pri Sv. IvanU,
dva razr. meščanske Ciril-Metodove š. na Acque'
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ottu (1918), po vojni pa 2. in 3. razr. it. merske š. Ker zaradi pomanjkanja sredstev ni
°8la na učiteljišče, se je zasebno izučila v
•"Ojepisju, korespondenci in knjigovodstvu. Sele
5
je dobila stalno zaposlitev pri trg. podjetju
•radio Mase v Trstu in tu ostala do konca voj"e '945. Ob ustanovitvi SHPZ je delala v tajniVu
in pomagala obnavljati nekdanja PD v Tru
in okolici in po Krasu. 1948 so jo prestavili
v Koper k VUJA, pozneje k podjetju OMNIA.
r
adi družinskih in zdravstvenih razlogov je
1951 službo odpovedala in priložnostno delala v
Tr:stu do 1960, ko je stopila v pokoj. V mladosti
°ila članica svetoivanskega PD Plamen, med
Jn
° je sodelovala z OF. Na prigovarjanje Dra"ahorja, ki je vodil odsek za /god. in narodop.
1
NSKT, je začela zbirati zgod. podatke iz NOB,
s
°lah, kult. in drugih ustanovah iz slov. preteki0sti, ledinska imena idr. in tu še vedno sodel u
Je. Proti koncu 1960 je začela v PDku ob'jati članke o svetoivanskih pericah, o nekn
Ji prehrani, o narečju, o nekaterih važnejših
^°žeh idr. Pomembnejši članki v PDk so: Pred
. Se'letji med mandrjarji pri Sv. Ivanu (1. febr.
39
); Svetoivanski c. pev. zbor (2. avg. 1960); Pa
r
en suo ble ijenske navrh pakrite (2. jun.
tcu
Vsakoletno romanje v Ricmanje (12. jan.
%8
); J. Godina Verdelski (2. febr. 1969); Učitelj
; Piano (9. mar. 1969); A. Trobec, prvoborec, po''• i» prosv. delavec pri Sv. Ivanu (22. nov. 1970);
r
iaške lipe (2. nov. 1971); Ko gorijo kresovi (4.
*Pf. 1972); Tržaški kmetje (5. jan. 1974 in dalje);
tl
'iih besedah v našem narečju (5. juri. 1977);
°•••• I. Godine Verdelskega v tri. narodnem
pre
Porodu (19. mar. 1978); Spomini skladatelja K.
rah
. oria na vzornega učitelja Andr. Čoka (3. dec.
. °); Tržaško svetoivansko narečje (21. nov. 1976
ltl d
ve nadaljevanji; 16. jan. 1977 in 9 nadalj.; 5.
febr
1978 in 3 nadalj.; 28. apr. 1979); v JKol: Stari
Sv
eto,ivanski vodovodi (1968); Ob 25-letnici obnovi(Ve svetoivanske šole (1971); Svetoivanski otro"ki
i vrtec C. M. šole in C. M. šola na Acquedotti
'9); Hiše šiše svetoivanskih mandrjarjev (1980);
ev
iji Dan: Mandrje in mandrjarji in Dvorišča,
qit
°rte, borjače (1973); v brošuri Slov. čitalnica
pr
» Sv. Ivanu 1868-1968 (Trst 1968): Stoletni razvoj
i slov. organizacij pri Sv. Ivanu; s podatki je
delovala pri knjigi Bogomila Bitežnika, RazJ zdravstvenega zavarovanja na Primorskem
(L,
Pa, Koper 1981).
$•.-1•}•" Osebni
podatki; j. k. (J. Koren), 2'ivljenjD
jubile'
^ or\u
->7 apr.
.,«- \anz
^l
Jej P. K.,
PDk 27.
1975 cs si.
Jem.

KOLENC
KOLENC Črtomir, sodnik, kulturni in politični
delavec, r. 14. jun. 1914 v Zagorju ob Savi, živi v
Kopru. Oče Lojze, učitelj, mati Marta Intihar.
Gimn. je obiskoval v Lj. in Kočevju in maturiral
1935, pravo je dovršil v Lj. 1941. Na U je bil
preds. Društva slušateljev pravne fakultete in
medfakultetnega odbora ter član vodstva akademskega narodnega bloka, ki je nastal ob hitlerjanskem napadu na Češkoslovaško. Med okupacijo je aktivno sodeloval v narodno osvobodilnem
gibanju od 1941. Od jun. 1942 do sept. 1943 je bil
v internaciji v Gonarsu in Monigu pri Trevisu.
Nato do konca vojne pri partizanih, sprva šef
propagandnega oddelka v XXX. diviziji, ko se je
organiziralo sodstvo, v sodnem oddelku IX. korpusa, ki je bilo drugostopenjsko sodišče. Po vojni je bil član. gospod, komisije mesta Trst, sodnik višjega okrož. sodišča za Slov. Primorje v
Postojni, nato tajn. Istrskega NO OO Koper.
Od 1965 do upokojitve direktor podjetja Primorski tisk in Založbe Lipa v Kopru. Vsa leta delovanja Jugoslovansko-italijanskega mešanega odbora za manjšinska vprašanja je bil izvedenec
tega odbora, v kalerem se je zlasti zavzemal za
uveljavljanje pravic zamejskih Slov., prav tako
pa je sodeloval pri urejanju pravnega položaja
in utrjevanju pravic it. narodnosti v Jsli. Njegovo ožje področje v mešanem odb. sta bila šolslvo in kultura. Se posebej vneto si je prizadeval,
da bi šolske oblasti uredile pravni in materialni
položaj slov. šolnikov. Po uveljavitvi osimskih
sporazumov je pripravil s sodelavci kot odgovorni ur. zbornik Osimski sporazumi. V Založbi
Lipa je dajal pobude in podpiral usmeritev v objavljanje del s primorsko tematiko ter uveljavljal naloge te založbe pri posredovanju del sodobne it. književnosti slov. bralcem. Bil je med
pobudniki za izdajanje enotne primorske revije
PrimSreč in prvi preds. sveta te revije. Kot družbeni in kult. delavec je opravljal vrsto nalog: bil
je preds. Obalne konference SZDL, preds. Skupščine kult. skupnosti obč. Koper, član upravnega
odb. mednarodnega kiparskega simpozija Forma
viva in preds. upravnega odb. Zavoda Primorske
prireditve, v Kulturni skupnosti SRS v prvem
sklicu namestnik preds. skupščine; zdaj je preds.
odb. za kulturne stike s tujino in preds. Sveta
Moderne galerije v Lj., v obalno-kraškem svetu
SZDL pa preds. koordinacijskega odb. za mednarodne odnose in stike z zamejstvom. Za delo je
dobil več domačih odl'ikovanj in it. odlikovanje
Commenda.
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KOLENC

Prim.: Osebni podatki; Ljuban Omladič, Ob
šestdesetletnici Crt. Kolenca, PDk 14. jun. 1974,
2, 6 s si.; Z. L., Cri Kolčne - šcstdesctlctnik,
PrimN 21. jun. 1974, 9 s si.
Jem.
KOLENC Marko, zdravnik, ginekolog, r. 8. dec.
1922 v Dravogradu, živi v Kopru. Oče Pavel, veterinar, mati Marija Kopriva. Osn. š. je obiskoval v Dravogradu, gimn. v Mrbu in Lj. (maturiral
1941). Vpisal se je na Medicinsko fak. U v Lj. in
končal 4 semestre študija. Zaradi sodelovanja v
NOB je bil interniran v Gonarsu. Študij je končal 1950. Zaposlil se je na lj. ginekološki kliniki
kot asistent. 1955 je postal predstojnik ginekološko-porodniškega odd. bolnišnice v Kopru.
Doktorat medicinske znanosti je dosegel 1976 z
nalogo Z oksitocinom inducirane nepravilnosti
krčenja maternice med porodom in njihov vpliv
na stanje ploda. 1979 je bil imenovan za docenta
Med. fak. U v Lj. za področje porodništva in ginekologije. Udeležil se je vrste strokovnih srečanj, v strokovnem tisku je objavil 30 razprav in
poročil. Težišče njegovih strokovnih del je na
področju uterine motorike in možnosti registracije iste ter njenega vpliva na plod. S tem v zvezi je sodeloval na 9. svet. ginekološkem kongresu
v Tokiu (1979); njegov prispevek Significance of
parameters of uterine activity and fetal acid-base
status je izšel v gradivih kongresa (1980). Drugi
sklop njegovih razprav je posvečen genitalni tuberkulozi in njenemu zdravljenju. Ostale objave
obravnavajo razna vprašanja iz ginekologije in
zaščite porodnice. 10 let je bil preds. Istrskega
zdravniškega društva, bil je tudi podpreds. Slov.
zdravniškega društva v L j.; član je predsedstva
Zveze zdravniških društev Jsle., preds. Zdravniškega društva Slov. Istre in Krasa in preds. strokovne komisije Zveze zdravniških društev Jsle.
Pripravil je več strokovnih sestankov, med njimi tudi kongres jsl. ginekologov (Portorož 1976).
Prim.: Osebni podatki.
A. Pr.
KOLER Ljubomir, tigrovec, polit, delavec, r. 23.
mar. 1917 v Idriji, u. 27. dec. 1981 v Ankaranu
(bolnišnica). Oče Rafael, rudar, mafi Alojzija
Brejc. Osn. š. je dovršil v Idriji in se zaposlil
kot priučeni električar. 1932 je v Idriji organiziral prvo mladinsko celico, zaradi antifašističnega delovanja se je moral kmalu umakniti v Jslo.,
od koder je skrivaj prehajal čez mejo, prinašal
antifašistično literaturo, usmerjal delovanje idrij-

ske delavsko mladinske celice in izvajal div-'1'
zantske akcije (požig laš. mladinske kodonije
idrijski Mejci apr. 1934) ter se z orožjem spoP3'
dal z orožniki, financarji in miličniki na državn
meji ter v Idriji sami. Navzel se je idealov °&'
/oviških junakov, se povezal z vodilnimi č'an
TIGR-a v Lj., medtem ko so ga strici seznanja'
z idrijsko proletarsko tradicijo. Bil je večkr3
ranjen, it. oblast ga je povsod iskala, zaprt P
je bil tudi v Jsli. (Lj., Bgd). Ko je bil obsojen &
izgon iz Jsle., se je jul. 1938 pretihotapil v Prag0,
kjer se je povezal z antifaš. in komun, med"'
organizacijami (bil je član KPJ). Tu je bil za'
poslen in je hkrati polit, deloval do 16. maj
1939, ko ga je ujel gestapo po spopadu z ne1"'
in protektoratno policijo. V zaporih in taborišč'
je prebil vse do konca vojne. Takoj po vojni J
deloval pri uradu za repatriacijo v Berlinu, ^
se je poročil s hčerko narodnega heroja Jože'3
Lacka, Marijo. Vrsto let je živel v Piranu, kJe
je tudi javno deloval. Svoje predvojno ilegal'10
delovanje je opisal v Delo partijske mladine rnt"
obema vojnama (IdrR, 1964, 34-5, 45-7, 70-1; l965,
5-9, 109-113, 13441; 1966, 10-7, 55-62, 80-90; l?69'
152-69).
Prim.: F. Lubej, Odločitve, Lj. 1980, 108-112.
339; T. Pavšič, PDk 29. dec. 1981; Isti, Delo *•
lan. 1982.
Pšč.
KOLERIC Antonija, knjižničarka, publicistka.
slikarka, r. 9. nov. 1906 v Trstu, živi pri Sv. Iva
nu - Trst. Oče Josip, nameščenec pri Magazzii11
Generali v Prosti luki, mati Antonija Kariš, šivilja. Dovršila je pet razr. slov. osn. š. in t0
razr. •. nižje sred. š., potem tečaje knjigovodstva, strojepisja in nemščine. Ker je takrat via'
dala velika brezposelnost in je bila brez faŠ- xV
kaznice, so bile njene službe kratkotrajne, vrnes
pa je materi pomagala pri šivanju in vezenju 'n
postala sposobna vezilja. Že kot otrok je hodila
v Narodni dom pri Sv. Ivanu, kjer je bil 0<-e
član in delničar. Bila je naraščajnica Sokola, "'
je imel sedež v Narodnem domu. Po prvi sve1'
vojni je pela v ženskem pev. zboru, ko so ž3
ukinili, je vstopila v mladinsko društvo Sv. Iva"
(ustanovljeno 14. apr. 1926). Dekleta je učila roc'
nih del, da jih je priklenila na društvo. •••3'
gala jim je, da so si sešile bele bluze, vezene z
narodnimi motivi kot dokaz, da so Slovenci >>e
tam. V društvu je tudi predavala o ročnih delij1.
Med drugo svet. vojno se je vključila v OF 'n
se avg. 1944 udeležila zbora aktivistov v ••••••
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Uu. Po vojni je bila med ustanovitelji PD Slavko
Stamperie pri Sv. Ivanu, odb. in knjižničarka do
*62. Tudi je pela v zboru tega društva. Nov.
"46 je dobila službo pri SPZ, ki je naslednje leto ustanovila Narodno in študijsko knjižnico v
Trstu (NSKT), zato je K-cva postala pozneje njena
knjižničarka. Konec 1947 je bila mesec dni
n
a praksi v NUK v Lj., ker pa NSKT ni bila dokončno urejena, je odšla K-eva za devet mesecev
v
upravo PDka. Ko so NSKT preselili v ul. Geppa
• Je K-eva prevzela v njej delo in ostala knjižničar
ka do upokojitve (28. febr. 1971). Ker je bila
Pogosto sama, je morala opravljati vsa knjižničarska dela, kljub temu pa je knjižnico uredila in
Postavila na moderne temelje. Zastavila si je na°go, da zbere v NSKT ves zamejski in zdomski
•sk od nekdaj do sodobnosti, naj bo natisnjen
aH razmnožen. S pomočjo Marjana Pertota je
•
°••1•, uredila in na ciklostil izdala pet bibliogr
afij, ki jih je založila NSKT: Bibliografija slov.
liska v Italiji med dvema vojnama, 1918 - 30.
aprila 1945 (1966); Bibliografija slov. šolskih knjig
ln
skript, 1947 -1967 (1967); Seznam periodičnega
Hs
ka NSKT (1968); Bibliografija slov. tiska v ItaU
H od 1. maja 1945 do 31. dec. 1954 (1969); BiblioMafija slov. tiska v Italiji od 1. jan. 1955 do 31.
de
c- 1964, II. del (1970). Nadaljevanje je Slov.
tisk
v It. za leto 1968-69 (JKol 1970) in Slov.
[is k v It. za leto 1969-1970 (JKol 1971). Temeljita
Je
njena študija, zgrajena na bogatih virih, Nasl
anek, razvoj in uničenje slovenskih knjižnic
(Prosvetni zbornik, 1868-1968, SPZ Trst 1968, 112'). Krajši bibliografiji sta: Tržaška bibliografija
(Zaliv 1971, št. 30-31) in Bibliografija del Vladimir
a Bartola (JKol 1974, 105-28). Delovanje mlaa
'nskega društva je opisala v Bili smo mladi
(Podlistek v PDk 5.-8. okt. 1965), Spomini na
Zv
onimira Miloša (PDk 1. dec. 1978) 'in članek o
Požigu Narodnega doma pri Sv. Ivanu (PDk 2.
&e
Pt. 1981). Nekdanje življenje pri Sv. Ivanu je
Pisala v razpravi Utrinki iz življenja svetoivanski
h mandrjarjev (PDk 2.-13. jun. 1980). Podobna
Je
razprava Bil je Sv. Ivan in ni ga več (PDk 2.2
°' mar. 1982). V obeh je opisala ljudi, razmere,
'čaje, uporabila vrsto narečnih besed in dodala več svetoivanskih ljudskih pesmi, ki so jih
Pe
'i ob raznih prilikah. V svetoivansko narečje
ln
v miselnost domačinov je prenesla Nušicevo
Un
odejanko Gumb v Betuon; igrali so jo domačni na Stadionu I. Maj. Ker je že od mladih let
"-'lela slikati, a ni bilo sredstev za šolanje, se
Je
1956 vpisala v Università popolare v Trstu,

KOLLER
kjer se je 4 leta učila risanja in slikanja pri
prof. Alice Psacaropulo-Casaccia. Pozneje se je
učila grafike pri prof. Carlu Sbisà. Uveljavila se
je kot slikarka-amaterka in razstavljala v Občinski galeriji v Trstu na skupinski razstavi »U.
P.« olja in xilografi je 1957, 1958, 1959, 1960, grafiko pa 1961, 1962, 1963, 1964; v Gai. S. Vidal v
Benetkah «23 Incisori Triestini» 4. apr. 1963; osebno razstavo olj in grafik na Stadionu I. Maj v
Trstu v okviru PD SI. Skamperle 24. jun. 1963;
na 2. Biennale d'arte 'internazionale v Iglesias
(Sardinija) od 19. okt. do 9. nov. 1963 je prejela
za grafiko nagrado »premio acquisto«; v Trstu v
ul. Delle Zudecche na razstavi Quattro artisti al1'ENDAS 12. dec. 1964 je razstavila olja; na Prešernovi proslavi PD Skamperle 2. mar. 1967 je
razstavila s štirimi Svetoivančan'i; osebni razstavi
je priredila v Tržaški knjigarni (grafiko) od 3.
do 23. okt. 1971 in v Kult. domu na Opčinah od
23. mar. do 3. apr. 1977; v istem domu skupaj s
slikarji iz Ben. Slov. od 12. do 16. avg. 1978. Ilustrirala je tudi pesniško zbirko Marije Mijot
Souze jn smeh (Trst 1962). O prvi osebni razstavi
K-eve je Mil. Bambič zapisal, da slika »svojevrstno impresionistično s podolgovato navpičnimi
potezami čopičev, tako da nje slike ustvarjajo
skoro videz, kot da bi bile izvezene iz svilenih
nitk«. S poglobljenim opazovanjem gibov in barv
je poustvarila domače plesalce v narodni noši,
ženske figure, cvetlice idr. »Vse so izvedene z
ljubeznijo do podrobnosti in tehnično dovršene.« Slika hiše, portrete, domače ognjišče, kraško cvetje in drevje itd. v olju, ujedankah, suhi
igli idr. 12. nov. 1981 je dobila Trubarjevo diplomo Zveze kult. organizacij Slovenije za izjemno uspešno delo v zvezi z NSKT, ki jo je
pomagala urediti in razviti, sestavila pa je tudi
več bibliografij.
Prim.: Osebni podatki; Mil. Bambič, T. Koleričeva ìazstavlja v prostorih PD Skamperle, PDk
27. jun. 1963; M. Jevnikar, Slov. tisk na Prim,
med obema vojnama, M(Trst) 1966, 170-72; Isti,
A. Kolerič-M. Pertot, Bibl. slov. tiska v It., 19451954, LitV 1969/70, 188-89; Isti, A. Kolerič-M. Pertot
Bibl. slov. tiska v It., 1955-1964, II. knj., LitV
1970/71, 125; jk (J. Koren), Trubarjevo priznanje
T. K., PDk 12. nov. 1981 s si.; Trubarjeva plaketa
T. K., PDk 14. nov. 1981; Mil. Skrap, Uporna
mladina, Trst 1971, 101, 105; Neva Lukež, T. Kolarič in njena ljubezen do Sv. Ivana, PDk 16. apr.
1982 s si.
Jem.
KOLLER Jožef, gozdarski strokovnjak, r. 25.
mar. 1798 v Boh. Bistrici, u. v Gor. 2. avg. 1870;
oče Andrej, upravnik Zoisovih fužin, mati Jože-

KOLOINI
fina von Seethal. Šolal sc je na liceju v Lj. ( 180915), 1817 je končal gozdarsko š. v Mariabrunnu.
Prva K. služba je bila na okrožnem uradu v
Lj., od 1821 pa verjetno do 1828 bil okrožni gozdar v Mozirju. Podatkov za naslednjih deset let
K-ega službovanja ni. Pred 1843 je bil v Motovunu, od 1844 pa do smrti je bil v Gor. gozdni
in rentni mojster gozdnega urada (Forstamt). V
Gor. je deloval v Kmetij, družbi, 1855 je bil imenovan za stalnega člana dež. komisije za odvezo
in regulacijo zemljiških bremen za Trst in Primorje. Verjetno je bil v začetku 1865 upokojen,
čeprav ga je hotelo Min. za finance upokojiti že
dve leti pred tem, ker je v Gor. neurejeno vodil
gozdni urad. K. si je pridobil velike zasluge pri
urejanju gozdov na Primorskem ter pri pogozdovanju Krasa, pri vsem tem je nadaljeval delo
Josipa Ressla. Z delom pri urejanju Trnovskega
gozda je pričel takoj po prihodu v Gor., da bi
to nalogo pospešil, je vodil izgradnjo ceste iz
Solkana na Trnovo (1855-60). Na prošnjo trž.
mestnega sveta je pogozdil del kraškega sveta
med Trstom in Bazovico s sadikami črnega bora (1859), s tem »Kollerjevim gozdom« je dosegel
velik uspeh, ki pomeni prelomnico pri pogozdovanju slov. Krasa. 1865 je aktivno sodeloval na
zborovanju avstrijskega gozdarskega društva v
Trstu. O svojem praktičnem delu je poročal v
mnogih člankih, ki jih je objavil v slov. in nem.
jeziku. Bleivveisove N so objavile K-eve članke:
Kako pustimo Krasu veselo prihodnost vstanoviti (1850, 167-68, 171-72, 175); Butlcrjeva vodba
za drevesne sadiša in presadiša (1850, 195-96, 201,
206); Očitno derzavno izpraševanje gojzdnarjev
ali borštnarjev v Ljubljani (1851, 31, 35, 41-2, 48,
52); Potreba, gore in hribe boljši obdelovati (1851,
1-2, 7-8); Razgled tega, kar se je doslej zastran
pogojzdenja Krasa očitno razglasilo in priporočilo (1851, 31-2, 35-6, 42, 52). O strokovnih gozdarskih problemih, zlasti pa o pogozdovanju Krasa
je pisal v Mitteilungen des Forstvereines der
österr. Alpenländer (1853) in österreichische Monatschrift für Forstwesen (1866). Na Resslovih in
K-evih dognanjih pri melioraciji in pogozdovanju
je temeljilo delo gozdarjev, kmetijcev in drugih
gospodarstvenikov pri obnovi in oživitvi zapuščenega sveta na Primorskem. V Solkanu, na začetku ceste proti Trnovemu, so mu 1875 odkrili spominsko ploščo (1919 je bila premazana z betonom, jeseni 1957 ponovno odkrita). Med sedmimi
K-imi otroki sta se uveljavila dr. Peter K., ki je
bil svetnik finančne prokurature na Dunaju, in
dr. Johann K., notar v Kanalu.
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Prim.: Gabršček I, 27, 28-29; A. Šiv'ic, GozdV
17/1959, 225-27; Stimarla enciklopedija 1, Zgb
1959, 744; Gozd na krasu Slovenskega primorja.
Lj. 1963, 26-27, 35, 38; Kron 1964, zv. 2, 130; GorLtk 7/1980, 154.
B. MarKOLOINI Klavdlj, zborovodja, r. 19. jun. 1939 v
Vipavskem Križu, oče Franc, kmečki delavec, mati Frančiška Vovk. Osn. š. je obiskoval v rojkraju ter v Dobravijah. Med 1955-59 je obiskoval
učiteljišče v Tolminu, kjer ga je za glasbo naV"
duševal skladatelj Makso Pirnik. Med 1969-6"
potem ko je eno leto poučeval na osn. š. v P0"'
nanosu, je študiral glasbo na Pedagoški akadv Lj. Med študijem je nanj vplival skladatelj
Zvonimir Ciglič. Služboval je med 1962-70 kot
ravn. glasb. š. v Ajdovščini, bil nato tajn. občinske ZKPO in KS v Ajdovščini, od 1977 službuje
v Novi Gor. kot tajn. tamkajšnje ZKO. K. se Je
uveljavil predvsem kot zborovodja. 2e v srednJ
š. je vodil nekaj zborov, kot študent je sodel°"
val pri pev. zboru prim, študentov V. Vodopivec'
1962 pa je prevzel vodstvo ajdovskega pev. zbor«
Lipa, ki se je 1966 preimenoval v pev. zbor Srečko Kosovel. Ta pev. zbor je vodil do 1981, poslej
vodi mešani pev. zbor France Prešeren iz Piacine. Pod K-im vodstvom se je moški pev. zb°r
Srečko Kosovel iz Ajdovščine povzpel med v0'
dilne slov. moške pev. zbore. 1963 se je zt>°r
prvič udeležil mednarodnega pev. tekmovanja ^A. Seghizzi v Gor. in v kategoriji moških zborov
dosegel 3. mesto, naslednje leto je bil v isti ka'
tegoriji četrti, 1966 pa prvi (kategorija moških
zborov v renesančni glasbi). Na tekmovanju slovpev. zborov v Mrbu je K-jev zbor dosegel enkrat
zlato (1978) in štirikrat srebrno plaketo mesta Mrb
(1970, 1972, 1976, 1980). Zbor je večkrat gostoval v
raznih evr. državah (It., Polj., Nizoz., Madž->
CSSR). Prvo mesto je dosegel tudi na pev. tekmovanju v Scheveningenu na Nizoz. (1971), Prl'
znanje pa tudi na festivalu v Katowicah (1972/K-jev zbor je posnel tudi veliko ploščo, ki jo Je
izdala RTV Lj. K-ju gre zasluga tudi za nekatere
pevske manifestacije, kot je vsakoletna prireditev Primorska poje; bil je eden utemeljitelje^
Združenja pev. zborov Primorske (1970) ter )e
tajn. te zveze od ustanovitve dalje. Skupaj s skladateljem Marjanom Gabrijelčičem je sodelova1
pri pripravi festivala Revolucija in glasba (1972)'
ki je iz ajdovske prireditve zrasel v vseslovenskoNjegovi dirigentski uspehi so mu prinesli priznanje: izbran je bil, da je na množičnih proslav»11
v Novi Gorici (sept. 1968) in v Komnu (sePt#
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'o) dirigiral združenim prim. pev. zborom. Bil
°dlikovan za delo na glasbenem področju,
CJe
l Pa je tudi zlato Gallusovo odličje.
Prim
-: TolmZb 1956, 81; Delo, priloga RTV 2.-8.
"<*. 1979; Delo, 20. jan. 1981, št. 14; 25 let MPZ
reč
S ko Kosovel Ajdovščina, 1971; 30 let MPZ
~recko Kosovel Ajdovščina, 1976; 35 let MPZ
^cko Kosovel, 1979.
B. Mar.
d

^LOINI Tine, kemik, r. 19. febr. 1940 v Plačah
Ajdovščina), živi v Lj. Oče Leopold, delavee,
a
ü Jožefa Cotič. Osn. š. je končal v Ajdovščim
' gimn. 1958 v Lj. 1963 je na lj. U diplomiral
1••
- kemije, 1966 postal magister kemijske
e n
" °logije, 1973 pa doktor kemijskih znanosti
'u'dizacija trdnih delcev s tekočinami v poPu
^enih aparatih. 1964 je postal asistent pri kaedr
i za splošno kemijsko tehniko FNT lj. U,
^rav tam je bil 1976 izvoljen za docenta, 1980
Pa Je postal izredni prof. za področje kemijskega
'fženirstva. Predmete iz tega področja predav;a tudi na U v Mrbu. K. se je tri leta (196770) lz
Popolnjevail na U Me Gill v Montrealu. Ude'ežil
se je nekaterih znanstvenih srečanj, tako
.® v Hamiltonu (Kanada), Skopju (1976), Trstu
Beogradu in Bledu (1980
> ter v Kolnu
'• V znanstvenem tisku je objavil več razv
. največ kot soavtor. Težišče njegovega raziv
alnega dela je na študiju snovnega prehoda
na razvijanju metod za načrtovanje naprav
'°nsko izmenjavo. S tem v zvezi je treba poe
J omeniti njegov učbenik Prenos toplote in
°v< (Lj. 1981), ki je prvi te vrste pri Slovencih.
•lam njegovih znanstvenih člankov obsega 30
n
asl
°vov. Skupaj s sodelavci je prejel nagrado
«ki.a
da Borisa Kidriča za dosežke na področju
oljskega inženirstva (1979)

(lq

Hn

'*-: Osebni podatki; ULjBB 2, 277; 3/1, 420-1.
B. Mar.

j.

"SA Jože, umetniški fotograf, r. 28. sept.
v Murski Soboti, živi v Kopru. Oče Jožef,
. Vatni uradnik, mati Katarina Prahič, fotografinj a
- Fotografskega poklica se je učil v materinem
atei Je
j,
Ju in v ateljeju svojega očima Dragutina
Sc
ha. Izpit pomočnika fotografa je opravil
J- (1940), izpit mojstra fotografije pa v maar
skem Sopronu (1943). Po vojni je bil šef folö
Uzbe propagandnega odd. komande mrb.
.. e*=a Področja, fotoreporter urada za informav
'ade LRS, fotoreporter pri Pomurskem tisku v
Murski Soboti in nazadnje vodja fotosluž20

be tovarne Tomos v Kopru, kamor je prišel 1958.
Z umetniško lotografijo se je pričel ukvarjati
zelo zgodaj (1975 je obhajal 40-letnico svojega delovanja). Svoje stvaritve je predstavljal na skupinskih in samostojnih razstavah doma in na tujem. Samostojno je razstavljal petinštiridesetkrat, ni ugotovljeno število njegovih nastopov
na kolektivnih razstavah (predstavljen je bil tudi na lj. razstavi Slovenska povojna umetnost
1979). V Kopru deluje kot organizator razstav 'in
umetniški vodja Fotogalerije Koper. Bil je pobudnik in je organizator mednarodnega fotografskega srečanja Koštabona oz. Istra, prav tako tudi mednarodnega fotografskega bienala
kombinirane fotografije. V okviru kongresa
USUF-EUROPHOT (1975) je pripravil na Kopr
skem 11 raznih razstav. Sodeloval je kot selektor
pri nekaterih mednarodnih razstavah (Gradec,
Madžarska), bil je soustanovitelj nekaterih slov.
fotogalerij (Koper, Murska Sobota, Lj., Piran), pri
SPZ v Tr. je vodil (1978 in 1980) tečaj fotografije
ter sodeloval na mednarodni likovni koloniji v
Prilepu (1976-77). Za svoje delo je prejel nekaj
nagrad in priznanj. Ob 40-letn'ici umetniškega
delovanja je pripravil veliko retrospektivno razstavo, ki se je začela v piranski galeriji (1975),
gostovala je še v Lj. in Murski Soboti; tedaj je
prejel priznanje skupščine občine Murska Sobota in obalne Kulturne skupnosti (Koper).
Prim.: Kojeko 2, 478; PrimN 24. okt. 1975, .št.
43; PDk 11. maja 1975, št. 108; 12. okt. 1975, št.
237; Obala 1975, št. 28, 41; PrimN 16. jan. 1976,
št. 3; 26. mar. 1976, št. 12; Dnevnik 18. dec. 1981,
št. 343; S. Bernik, Slovenska arhitektura, urbanizem, oblikovanje in fotografija 1945-1978, Lj.
1979, 200-01 (z obširno bibliografijo); PrimSreč
1980, št. 19, 59-60.
B. Mar.
KOMAC (po domače Mota) Andrej, klasični gorski vodnik svetovnega slovesa, r. 6. jun. 1853 v
Trenti na Logu, u. 10. dec. 1908 na Hudi ravni
pod Vršičem. Kot sin revnih kočarjev je v zgodnji mladosti pastiroval v planini, nato pa bil do
27. leta eden najpredrznejših trentarskih divjih
lovcev. Od 1880 je bil poklicni gorski vodnik Alpenvereina, osebni spremljevalec dr. Julija Kugyja (nad 25 let) in prvi lovski paznik tržaškega
bogataša Alberta Bois de Chesna, ki je imel v
najemu vsa lovišča Trente in okolice. Ker se je
K. izkazal za izredno vestnega lovskega čuvaja,
so mu kmalu zaupali tudi službo državnega paznika v eraričnih gozdovih Julijskih Alp. Umrl
je nenadne smrti za srčno kapjo na poli čez

KOMAC
Vršič v Kranjsko goro. Na mestu smrti (Huda
ravan) mu je Albert Bois de Chcsnc dni postaviti ploščo v zahvalo za njegovo dolgoletno vestno službovanje in v spomin nanj ko! vzornega
lovca in nodosežnega gorskega vodnika. K. je
bil velik rodoljub, srčno je ljubil svoje slov.
gore in izredno dobro poznal celo območje Jul.
Alp, Dolomitov in koroških planin ter neštetokrat preplezal njih vrhove. Od 1880 je prijateljeval z dr. J. Kugvjem in v njegovi družbi zlasti
v letih 1881-93 odkril celo vrsto novih gorskih
poti v Jul. Alpah, tako na Suhi plaz (Škrlatica)
od obeh strani, na vrh Triglava po zahodnih
stenah naravnost iz Zadnjice v Trenti (8. avg.
1881 - »Kugvjeva pot«) in čez Komar, na Bavški
Grintavec, Prisojnik, Jalovec, Razor <idr. (opisi v
Mitteilungen des Deutsch- und österreichisches
Alpenvereins 1881-93). K. je po trditvah J. Kugyja
in J. Abrama plezal mojstrsko in z občudovanja
vredno lahkoto, hitrostjo in eleganco, poznal je
tako rekoč vsako ped najvišjih slov. planin, imel
pa je izreden čut za orientacijo in razgledanost
ter čudovito ljubezen do bogastva in lepot narave. Zato je postal vzor klasičnega gorskega
vodnika in si kot tak pridobil svetovni sloves
in trajen spomin.
Prim.: Osmrtnica v PV 1909, 18; J. Abram, ibid.,
90-94; Isti, M 1922, Kulturni vestnik 13-14, 22-24,
27-29; Isti, KolGMD 1928, 34-36; Isti, Moja Trenta,
Gor. 1972, 29-50, 115-145; J. Kugy, Aus dem Leben
eines Bergsteigers, München 1925, 42, 54, 70,
127-28, 132 s si. (nadaljnje izdaje 1928, 1931, 1935,
1939, 1952; slov. prevod Lj. 1937, češki prevod
Praha 1943); Isti, Die .Mischen Alpen im Bilde,
Graz 1934 (4. izd. 1951); Isti, Fünf Jahrhunderte
Trislav, Graz 1938; Isti, Julijske Alpe v podobi,
Mrb. 1971, 253; SBL I, 491; F. Ceklin, TolmZb
1956, 117-26; .VI. Rutar, Trentarski muzej, NGor.
1972, 3; C. Zupane, TolmZb 1975, 473-77.
Le.
KOMAC Darko, pesnile, prevajalec, igralec, r. 19.
maja 1948 v Bavšici prt Bovcu, živi v Novi Gor.
Oče Matija (1914-81), gozdni delavec (sekač), velik
ljubitelj knjig (v svoji knjižnici je imel okr. 2800
knjig), ljubiteljski etnograf (imel je manjšo etnografsko zbirko zanimivih predmetov iz domačega
kraja) in numizmatik. Mati Kristina Berginc, gospodinja. Stiri razr. osemletke je obiskoval v
Bavšici, ostale v Bovcu, učit. v Tolminu, a je
po dveh letih prestopil na pedag. gimn. v Tolminu ter maturiral 1969. Studij je s posebno štipendijo za nadarjene dijake nadaljeval na PA v
Lj., kjer je vpisal smer slov. in srbohrv. ter
diplomiral 1972. Po vojaških obveznostih se je
zaposlil v Gor. knjižnici Fr. Bevka v Novi Gorici
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1974 kot višji knjižničar ter opravil strok, izp'1
1976. Na gimn. je bil K. dve leti ur. dij. glasil3
S časom (1965 in 1968) ter sodelavec novogoi"'
glasila obč. konf. ZMS Človek, v katerem je med
drugim objavil 1969 topografsko poezijo. Skladatelj in učit. Makso Pirnik mu je pomagal, da sta
bili 1968 objavljeni prvi dve pesmi v Kapljah,
pri katerih je bil zadnji dve leti izhajanja ur. za
poezijo. Bil je tudi sour, študent, glasila Utrip1
(liter, glasilo študentov PA v Lj.), ki pa je izšlo
v eni sami št. Nato objavlja pesmi v GorSrec
(1968), Mladih potih (1969), Tribuni (1969), Ob
(1970), Sdb (od 1970), Dial (od 1970), PiC (1969-74).
PrimSreč (od 1977). Prvo prozo je objavil v Ned'
dnevniku (3. avg. 1969), Borcu (1970, št. 6/7) in
PiC (1973). Prva pesniška zbirka Vozlišča je izšla 1973 v Lj. (MK, zbirka Pota mladih) in bila
ugodno sprejeta. Izrazito pesniško podobo kaže
druga pesniška zbirka Skalar (Koper-Trst 1976,
Pesniški list 30). Precejšnjo pozornost je zbudilo K-evo prozno delo Mel (Mrb. 1978, dotisi
1979). Nekatere njegove pesmi so prevedene v
srbohrv. in so izšle v reviji Traženja (Slavonska
Požega) in v časopisu Glas (Banja Luka). K. prevaja tudi iz srbohrv. predvsem gledal, besedila1
za PDG 1978 delo neznanega dubrovniškega avtorja Ljubimci; Kohouta, Vojna v tretjem nadstropju, 1980, igrala gled. skupina Nova čitalnica
v Novi Gor.; Brešan, Svečana večerja v pogrebnem zavodu, 1981; Ks. Sandor Djalski, Prihod
Hrvatov, 1982; M. Lalić", Prvi sneg, 1980. K. tudi
sam podaja svojo poezijo: 1972 je bil na festivalu
jsl. mlade poezije v Vrbasu; na Radiu Lj. je imel
več liter, nokturnov; priredil je nad 50 Titer, večerov in žel velik uspeh. V PDG je odigral vec
vlog in je član programskega sveta. Soustanovitelj in igralec je v novogor. amaterski gled. skupini Nova čitalnica. Od 1978 je svetovalec za amatersko liter, dejavnost pri ZKO Nova Gorica.
Prim.: Osebni podatki; Zvezdana Mlakar, Kdo
je Darkomac, Tednik 14. apr. 1977, št. 15; D. Komac, Prim, pesništvo na repu slov. Pogovor z
mladim prim, pesnikom zapisal Davorin Koren,
PrimN 11. nov. 1977, št. 46 (portret); o Vozliščih
so pisali: Fr. Pibcrnik, Delo 15. dec. 1973; Denis
Poniž, NRazgl 21. dec. 1973, 632; Iztok Ilih, Večer
20. nov. 1973; Hel. Molek, Dial 1974, 279-82; Sandi
f^r'-,^ncvnik 18' ian- 1974; Mar- Zlobec, Sdb
1974, 284-85; o Skalarju: Mar. Brecelj, PrimN 5.
mar. 1976; a. b. (Alb. Bubnič), PDk 8. febr. 1976;
P,e?-w0?"^ NRaze' 22. okt. 1976, 536; o Melu:
Hel. Malek, Dial 1979, št. 9; Mar. Brecelj, PrimN
23. febr. 1979; P. Grum, PrimN 9. febr. 1979; Bož.
Kante, Lj. dnevnik 8. mar. 1979; J. Švajncer, Večer 10. mar. 1979; F. Zagoričnik, PrimSreč 1979,
113
Jan
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Jadviga, roj. Taljat, prevajalka, r. 11.
S. 1912 pri Sv. Luciji (Most na Soči) trgovcu
s
tefanu in materi Nežki Šorli. Osn. š. je dovršila v domači vasi, srednjo v Gor. Zaradi pre
z
8odnje smrti staršev je morala vrsto let skrbeti
2a
trgovino in gospodinjstvo. Delovala je v deviškem krožku domačega prosv. društva in vsa*° leto skrivaj razpečavala knjige GMD po vaseh.
^° poroki z Maksom Komacem (gl. čl.) se je za
s
'alno preselila v Gor. Začela je prevajati iz ital.
v
slov., najprej igro Kajnov angel L. Santuccija,
kl
Jo je uprizoril dramsk'i odsek KPD v Gor.
'959. Za GMD je prevedla M. Ragazzi, Vodnjak
,c
globok (1961). Prevedla in delno priredila je
*nJigi Uomini incontro a Cristo in Cristo nel
m
ondo v knjigi Srečanja (1965). Leta 1961 je zabela prevajati za Radio Trst A ital. igre in jih do
1981 prevedla 55 (shranjene so v arh. RAITrstA).
'zbor sega od starejše dramatike do sodobnosti (seznam do 1966 je v brošuri 20 let Radijskega
°dra). Veliko let je sodelovala na radiu tudi v
ra
znih ženskih rubrikah, npr.: Za naše poslušalke,
^Poldne z vami idr.
KOMAC
av

?n>n..- Osebni podatki; 20 let Radijskega odra,
46-1966, Trst 1966, pass.
Jem.
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KOMAC (KOMATZ) Jože (po domače Paver, Paur),
*'asični gorski vodnik, r. 15. sept. 1862 v Trenti
na
Logu, tam u. 22. maja 1939. Oče mu je bil
Ja
nez, kočar in lovec (24. apr. 1871 se je udeležil
'°va na medveda, ki je pod steno Planje nad BeilT
n potokom v smrtnem boju hudo ranil A.
f
ožbarja-Špika in mu odtrgal spodnjo čeljust
ln
jezik), mati Katarina Komac. Kot brat Andrej
'Po domače Mota, gl. čl.), je bil v mladosti pa&t
U\ nato eden izmed najbolj drznih divjih lovCe
v in dolga leta pokiicni vodnik nem.-avstrij.
p
'an. društva (DÖAV). Udeležil se je posebnih
v
°dniških strok, tečajev v Salzburgu (1902) in v
Be
'jaku (1903). Samozavesten in uporniški, je
_'l vedno zaveden Slov., zato ni bil posebno pri'Jubljen pri Avstrijcih. Društvo ga je 1914 izbris
alo iz vrst vodnikov, ker je kot starešina v obč.
Sv
etu glasoval za sklep, s katerim je obč. Trenta
^dbila prošnjo društva za nakup sveta na Kriških podih in steze po Plamenicah. K. je vodil po
Sorskih poteh Tržačane (Kugy, gl. čl., Bolaffio),
Angleže (Himalajec Longslaff), Cehe (Cermak,
kvorsky, Franta )in seveda Slov. (Ahram, PSBL
'•• 4-5, F. Tom'inšek, Turna). Bil je več let Tumov
s
Premljevalec in vodnik in še pred smrtjo brata
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A. (1908) tudi Kugyjev. Kugy, kateremu so se
posrečile najtežje poti prav s K-vim prispevkom,
mu je zaradi velike telesne moči in predrznosti
pravil »divji Jože«. 14. okt. 1893 je z bratom
A-jem in Kugyjem prvi prekoračil Virnar. 1902
je pri Kugyjevem vzponu na sev. steno Špika
nad Policami (Montaž) rešil iz nevarnega položaja vodnika Ojcingerja iz Ovčje vasi, ki je obtičal v razpoki. V turi na Jalovec je ustavil Kugyja, da ni padel v prepad. Prve dni sept. 1909
je izvedel vzpon čez sev. steno Triglava sam,
brez vrvi in orodja, v navadnih okovanih čevljih.
Kot dober poznavalec Alp je odkril mnogo novih
gorskih poti in opravil prvenstvene ture: v Julijcih na Srednjo Ponco in Strug, na Visoko
Ponco po Višinski poti od Kotove špice, na Oltar, v Škrlatici, v Škrbini nad Zadnjim Prisojnikom, na v/hodni greben Špika, na Triglav in
Jalovec pozimi, na Viš po severovzh. žlebu, na
Špik nad Tratico, na srednji steber Poliškega
Špika, na Brda pozimi, na vrh Kanina od Velike
Babe tid.; v Karnskih Alpah na Kellerwand. Izvrsten poznavalec hribovske tehnike in dober
iskalec novih potov je mojstrsko vodil tudi gorske reševalce. Po priznanju najznamenitejših
planincev je K. med slavnimi klas. slov. vodniki
tisti, ki zasluži prvo mesto in upravičeno velja
za prvenstvenega plezalca.
Prim.: LibBapt. v Trenti; V. Dvorsky, V Julskyh Alpah, Praaa 1906, passim; PV 1905, 214;
1906, 191-92; 190•, 79, 196; H. Turna, Špik nad
Policami, PV 1909, 63-65; Isti, Po sev. steni Triglava, PV 1910, 191-97; Isti, PV 1914, 154, 174 (si.),
176-78; PV 1921, 113; M. Debel jakova-Deržaj, Kronika Triglava. PV 1949, 47, 50, 114, 117, 202, 204;
J. Cermak, Einige neue Touren in der Suhi-PlazGruppe, Oesterreichisohe Alpenzeitung 1912, 850;
J. Abram, V planinskem kraljestvu in bratovstvu,
KoIGMD 1928, 34-52; Isti, Na Triglavu, KolGMD
1929, 32-40; Isti, Moja Trenta, Gor. 1972, 51-63,
115-45; H. Turna, Pomen in razvoj alpinizma, Lj.
1930; E. Lovšin, V Triglavu in njegovi soseščini,
Lj. 1944, 161-75 s si.; Isti, Gorski vodniki v Julijskih Alpah, Lj. 1961, 142-48 in passim s si.; I.
Levstek-R. Kočevar-M. Kilar, V naših stonah, Lj.
1954, 8, 35; Delo 17. npr. 1961 s si.; J. Kugy, I/.
življenja gornika, Mrb. 1%8, passim; Isti, I/, minulih dni, Mrb. 1971. passim.
Vh
KOMAC Maks, prosvetni delavec, urednik, r. 12.
nov. 1907 v Bovcu, živi v Gor. Oče Anton, uradnik, mati Kristina Mrakič. Osn. š. je začel v
Bovcu, nadaljeval v begunstvu na Bledu in dovršil v Tolminu, kjer je napravil tudi meščansko
s. in učiteljišče. 1930 je prišel v Gorico za pre-

KOMAC
fekta v slov. Alojzijevišče, ki ga je vodil prof. J.
Bratuž (PSBL I, 22-23). Leto pozneje je prišel v
zavod vladni komisar duhovnik Marcelino Antonini, odpustil slov. osebje, K. pa je po želji vodstva ostal, dokler ga ni kom'isar odpustil, ker je
med božičnimi počitnicami razdelil med dijake
takrat izdano knjigo Lesenjač Cefizelj (Pinocchio). Med 1933-40 je bil uradnik pri Centralni
posojilnici v Gor. in vodil tudi njeno likvidacijo.
Do 1943 je upravljal tudi Kmečko posojilnico v
Grgarju in skrbel za cerkveni pev. zbor. Tu ga
je sprejel takratni dekan Al. Filipič (PSBL I,
465-67) v planinsko društvo Juventus fervida. 1943
so ga poslali v battaglione speciale v Potenzo. V
letih 1944-45 je pričel s kult. delovanjem v Gor.
Od 1945-47 je bil član vodstva Slov. mladinskega
gledališča in je nastopil v več igrah. Bil je med
ustanovitelji SKPD in Zveze prosv. kat. društev,
prevzel dramski odsek, režiral in igral. 1945 je
prišel h GMD in uredil njeno gosp. stanje. Imenovan je bil v upravni odb. ter vodil Družbino
knjigovodstvo. Poverjena mu je bila korektura
vseh izdanih knjig in urejanje Koledarja. Koledar je urejal od 1961-75, skrbel za opremo in sodelavce, sam pa je od 1951-58 poročal o prosvetnem delu na Goriškem, a tudi o drugem. 1946
ga je ZVU imenovala za tajn. na novo ustanovljenega didaktičnega 'in nadzorniškega urada za
slov. osn. šole, kjer je moral skrbeti tudi za prireditev na koncu leta. 1948 je postal tajn. Učit.
S. Gregorčič in tu je ostal do upokojitve. Tudi
na učit. je pod ravn. Jos. Nemcem skrbel za
vsakoletne šol. prireditve. Od 1970-76 je bil kot
zastopnik SDZ v uprav. odb. goriške splošne bolnišnice. Bil je tudi med ustanovitelji Katol. doma
v Gor. K. je napisal za KolGMD naslednje članke: Prof. Mirku Fileju v spomin (1963); Ob 20letnici Rili. Jakopiča (1964); Ravnatelj prof. Jos.
Nemec (1964); Andrej Einspieler (1964); Michelangelo Buonarroti (400-letnica smrti) (1965); Pesniku
Milanu Bekarju v spomin (1967); Slikar Josip
Tornine (ob 100-letnici smrti) (1967); Dva spomenika (1969); Jezikoslovec p. Stanislav Skrabec
(1971). Za ZbGMD je napisal članek Likovna podoba goriških mohorjevk (1974), za Utripe Kipar
Fr. Gorše ob 80-letnici rojstva (Trst 1978). Sodeloval je tudi v KatG.
Prim.: Vprašalna pola; M. Brecelj, Bibl. 'izdaj
GMD 1924-1974, KolGMD 1977 in 1979; slika Družina 1973, št. 44; Klince, GMD 219 pass.; ZbGMD
63-64, 66-69.
Jem.
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KOMAC Miran, r. 13. jul. 1953 v Postojni, o#
Miran, miličnik, mati Stanislava Maver. Osnobiskoval v Novi Gorici, gimn. v Tolminu (t"3'
turiral 1972). Na FSPN ULj (smer politologij3'
je diplomiral 1977. Od 1977 dalje službuje n3
INV v Lj., najprej kot raziskovalni asistent, °
febr. 1982 je raziskovalni sodelavec. Razprave i"
članke o manjšinski problematiki je objavil
Delu(Trst), Delu(Lj.), Mladini. K-eve daljše razprave so Nosilci socialne revolucije v deie'an
»tretjega sveta«. (TiP 1978, 846-858); Dileme P^
uresničevanju pravic slovenske manjšine v ItaM
(TiP, 1505-1517) in Hrvaška jezikovna manjšina v
italijanski pokrajini Molise (Razprave in gradiv0,
INV Lj., 9-10, 1979, 99-108). Poleti 1978 je biva1
s študijskimi nameni med Hrvati v ital. pokra
jini Molise. K-evo raziskovalno področje je Px<y
blematika slov. manjšine v Italiji.
Prim.: Razprave in gradivo INV v Lj., 9-1"'
1979, 260; Ib., 11-12, 1980, 106.
B. Mar'
KOMAC Stanka, por. Šraj, slikarka, r. 10. no*
1920 v Bovcu, živi prav tam. Oče Herman, obi-1'
nik, mati Ana Klavora. Osn. š. je obiskovala v
Bovcu, petletno umetno-obrtno š. v Gor. (19*
43). Studirala je slikarstvo na beneški slikarsk1
akademiji (1943-44), zaradi vojne je študij Pre'
krnila in ga nadaljevala potem na lj. Akademij1,
kjer je diplomirala 1949. Isto leto se je zap0'
slila v Postojni (gimn., osn. š.), kjer je delova13
skoraj 30 let kot učitelj likovnega pouka (uP°"
kojena 1978). Prvo samostojno razstavo je irW-''3
v Postojni (1950), razstavljala je na e'kupi*>skl
razstavi prim, likovnikov, ki je gostovala v ne'
katerih prim, središčih (1963), svoja dela je im6'3
tudi na razstavi slov. likovnih umetnic (Sloveni
Gradec) ter na razstavah žensk-slikark v Piran*
Zadnjič je razstavljala samostojno v Lj. (od 5. d°
31. mar. 1981, razstavišče Krka). Uporablja ra*
lične slikarske tehnike (olje, tempora, akvaJ*1,
risbe s tušem, lavirankc itd.). Predmet njene?3
slikanja so pejsaži iz gornje doline reke So^
in tihožitja.
Prim.: Osebni podatki; poročila ob razstava"1-

B. M*1"'
KOMEL Andrej pl. Sočebran, vojaški pisatelj. K'
3. okt. 1829 v Solkanu pri Gor., u. 12. nov. I«92
v Gradcu. Oče Anton, kovač in manjši posestnih
mati Katarina. Imela sta 12 otrok. V Gor. Ie
dovršil osn. š. in dveletno učiteljišče (1848) in n3

m
"Ozofiji poslušal predavanja iz slov. prof. J.
r
emruja (gl. čl.), pri frančiškanih pa se je naučil igrati klavir. Takoj je dobil službo organista
*• c. v Solkanu in mesto obč. tajn. 1948 so ga
Poklicali k vojakom in poslali v Oglej v 20. kompan
Uo, maja pa vso kompanijo do Velike Nee
'Je v Prekmurju, kjer je bil na stražarskem
Pohodu proti Madžarom laže ranjen v roko. Od
^ornarna, kjer so oblegali uporne Madžare, so
8a
Prestavili k 5. bataljonu v Trst in od tod v
u
Je v Istri proti sardinski mornarici. Po sklell
vi miru je postal vzgojitelj sina feldmaršala
Jtnanta barona Weigclsberga v Vidmu, obenem
uć
Uelj v vojaškem vzgojevališču v Čedadu. 17.
'ePt. 1849 je bil imenovan za narednika pri pešPolku Veliki knez Mihael št. 26. Tedaj si je ure'1 življenje, se naročil na Slovenijo, Novice in
e
dcža je že prej dobival, kupoval nem. in slov.
n
Jige in si nabral knjižnico z okr. 400 knjiga^1- Nabavil si je tudi klavir ter učil učence petJa
' ki so ga po njegovem predlogu vpeljali kot
4cni predmet. Vadil jih je voj., rodolj. in c. pctni
. ki so jih pefi pri maši, on pa je orglal. 25.
i
Jan
- 1851 je postal polkovni kadet, leto pozneje
0
ga premestili v vojaško vzgojevališče v Beremo, 1855 pa z njim vred v Belluno, kjer je pre°'el kolero. 1858 je prišel kot poročnik II. razr.
v
Olomuc, 1859 na Dunaj, 1863 v Budejovice in
°d tam v trdnjavo Terezin, kjer je 1864 napredo^aj v poročnika. 1865 se je poročil z Ido Rössel,
c
'nko deželnega sodnega svetnika v Dunajskem
N
°vem mestu. 1868 je prišel v Celovec h koroškem
4 pešpolku št. 7 baron Marojčič. Ker je našel
^ Polku nad 30°/o slov. vojakov, jih je začel pouevati v slov. in uspeh je bil tako dober, da je
ar
on Marojčič naročil častnikom, naj po K.
g'edu vežbajo vojake v slov. Ker so se izgovarJal1
, da slov. nima potrebnih izrazov, so mu naocili, naj prevccic najpotrebnejše knjige. K. se
Jc
lotil dela in s knjigami olajšal slov. vojakom
Uzbovanjc in napredovanje, tujim častnikom
Pa
omogočil vzgojo slov. novincev. Zalo so knjige
e
činorna dvojezične, leva stran nem., desna
°v., sestavljene v obliki vprašanj in odgovorov
Cr
imajo dodane tehnične slovarčke. Pri prvih
n
J'gah so mu pomagali Ign. Robas, Andr. Eins
Pieler in M. Majar. Izdal je naslednje: Pol j na
drugi izd. Bojna) služba, raztreseno vojevanje,
0v
a puška in slov.-nem. in nem,-slov. slovarček
(l
-lc 1872, 1873); Garnizonska i stražna služba
(C
'c 1879); Kratek poduk o zemljišču (Clc 1874,
°°3); Kurzgefasste praktische Grammatik der
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slov. Sprache für Deutsche. Mit besonderer Berücksichtigung der Militär-Terminologie (Klagenfurt 1876, 1887); Nova puška. Kratki in lahkoumevni poduk v orožji (Clc 1874); Organizacija
vojstva (Clc 1890); Osnovu vojstva (V Kromeriži
1884); Prisega in vojni členi (Clc 1889); Puška repetirka (Lj. 1891); Službeni règlement ali službeni pravilnik (Clc 1875-76); Službovnik (v treh delih, Clc 1873-80; Lj. 1889); Vežbovnik (Clc 1890);
Werndlova puška (Clc 1883, češki prevod na Dunaju 1884). Vse knjige je sam založil. 1872 je postal stotnik II razr., 1876 stotnik I. razr., 30. okt.
1879 mu je cesar podelil plemstvo in sam si je
izbral naslov Sočebrana. 1883 so ga premestili k
moravskemu polku Nadvojvoda Karel št. 3 v
Kromeriž, 1884 so ga postavili za etapnega poveljnika žel. postaje v Olomucu. Marca 1886 je
stopil v pokoj kot častni major. Z ženo in hčerjo se jc naselil v Gradcu m tu umrl za rakom
na pljučih.
Prim.: SBL I, 492-3; Andrej Komel pl. Sočebran
(Posnetek po K opisu svojega življenja), DS
1894, 1-6 s si.; Sevničan (Fridolin Kaučič), Major
Andrej Komel pl. Sočebran, KMD 1897, 38-40 s si.
Jem.
KOMEL Emil, skladatelj, r. 14. febr. 1875 v Gor.,
u. 14. avg. 1960 tam. Sin vadniškega učitelja in
glasbenika Mihaela (gl. čl.), ki mu jc dal tudi
prvi pouk v glasbi in orglanju (kot osemletni
deček je že orglal). Gimn. je obiskoval v Gor.
(1885-93) in se hkrati učil klavirja pri prof. Gasteigerju, harmonije, kontrap. in komp. pa pri
Danilu Fajglju (PSBL I, 344-45). Čeprav si je želel, da bi nadaljeval študij glasbe na dun. akademiji, je zaradi staršev po maturi šel študirat
agrarne vede (pomologi jo in enologijo) na agronomsko učilišče v Klosterneuburgu (1893-95). Vendar ga je glasba tako vlekla, da je hkrati začel
obiskovati tudi konservatorij na Dunaju in že
1895 na njem diplomiral v kompoziciji. Nato jc
študiral gregorijanski koral v Rimu pri A. De
Santiju (1896) in še nadaljeval glasbeni študij na
Dunaju, kjer je tudi naredil državni izpit iz
glasbe (1898). Potem se je vrnil v Gor. in se posvetil izključno glasbi. Najprej je bil pevovodja
PD v Vrtojbi in tam izučil pevski zbor za jubilejni koncert ob 60-letnici obstoja ter zaslovel kot
odličen pevovodja. 1901 je bil imenovan za stalnega pevovodjo Pevskega in glasbenega društva v
Gor. (pozneje podružnica lj. GlasbM), a po ustanovitvi društvene glasbene šole (1902) je prevzel
tudi pouk klavirja, orgel in glasbene teorije na
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tej šoli in ga obdržal v vsej dobi njenega delovanja (1902-27, 1945-58), izvzemši čas prve svet.
vojne, ko je moral k vojakom. Ko je faš. onemogočil vsako prosvetno delo in tudi zatrl glasbeno šolo, se je preživljal s privatnimi lekcijami.
Po drugi svet. vojni je poučeval tudi na slov.
učiteljišču v Gor. Nad 60 let pa je orglal v c. sv.
Ignacija v Gor. in vsako nedeljo izvajal na daleč
znane koncerte z improvizacijami na orglah. Istočasno je s svojim pevskim zborom in orkestrom
prirejal tudi koncerte z zahtevnimi skladbami
(opere, kantate), organiziral in vodil glasbene tečaje za organiste in pevovodje, bil ustanovitelj
(s Sr. Kumarjem) učiteljskega pevskega zbora
v Gor., vodil petje v škof. malem semenišču, v
času faš. pritiska pa poučeval pevce v društvih
gor. podeželja. Po drugi svet. vojni je pripravil
koncert, posvečen S. Gregorčiču, in zanj skomponiral pesem Goriškemu slavčku. Od Zveze prosvetnih društev Slov. je prejel zlato kolajno za
50-letno kult. delo (1958). Bil je v prijateljskih
stikih s sodobnimi skladatelji (Pietro Mascagni,
Lorenzo Perosi), zlasti z Vinkom Vodopivcem. K-ove skladbe so zelo dognane, sproščenega in
gibkega glasbenega toka, v melodiji živahno razigrane (ni mara! statičnosti v melodiji), tekoče,
dobro harmonične. V gradnji vokalnih skladb,
napisanih sicer za zmogljivost izvajalcev, se K.
strogo drži pomena in duha besedila, ne izogiblje
pa se tudi iskanju novih izrazov. Zato so K-ove
pesmi sveže, neposredne, učinkovite, v njih je
hkrati čutiti pristnost ljud. pesmi in so zato pogosto izvajane. Napisal je veliko c. skladb, tako
več lat. maš, lavretanskih litariij, križevih potov.
Tantum ergo itd., posebno pa je omeniti pesmi:
Pozdravljena, Brezmadežna; Vsi zbori zadonite;
Hitimo, o zemljani; Ponižno stopimo; Podati hočem ti srce; Veselo pesem naj doni. Sem sodijo
tudi številne skladbe za orgle. Nekatere njegove
posvetne zborovske skladbe so zelo zaslovele, lako npr. Opomin k veselju (za mešani zbor) in
Korotanki (za moški zbor), priljubljene pa so tudi njegove uspele priredbe slov. ljud. pesmi. Posebnost predstavlja vrsta K-vih večjih in zahtevnejših zborovsko-instrumcntalnïh skladb v obliki kantat, kot so npr: Vstajenje; Psalm na višini;
Kmetova pesem; Goriškemu slavčku; Fantje na
vasi; Obisk pri Vodopivcu idr. K. je svoje skladbe objavljal v NA (1901), v Zborih (1926-34), v S.
Kumarja zbirki Prvi plameni, sedem pesmi za
mešane in moške zbore (Trst 1923) in v zbirkah
trž. GlasbM Petnajst zborovih pesmi (Trst 1920,
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1922). Svoje pesmi je prispeval za c. pesmarice
GMD, tako 7 skladb za Božje speve (1929), 6
skladb za Gospodov dan (1930), 7 skladb za Zdrava Marija (1933) in več skladb za zbirko Ecce
sacerdos magnus, posvečeno goriškemu nadškofu
Margottiju (1934). Samostojno je izdal: Missa Pr°
dejunetis ad unam vocem comifante organo ve
harmonie (Gor. 1924; Lj. 1941); Fugirane predige
50 preludijev (Gor. 1936); Tri božične pesmi Z«
mešani zbor (Lj. 1944). K. je bil tudi izreden
glasbeni teoretik in je zasnoval delo o osnovni"1
naukih iz harmonije, kontrapunkta in kompoz1'
cije kot ustrezno navodilo o skladanju glasbeneg3
stavka za pevovodje in organiste. V tisku je *a
od treh pripravljenih del izšla le prva knjig3'
Harmonija (Gor. 1934). Faš. oblasti so natine
delo zaplenile in prepovedale nadaljnje izdajanjeZa KoIGMD je napisa! več člankov (npr. lzvor
in razvoj orgel; Duša glasbil; Razvoj glasbe ''
iiaših domačih inštrumentov itd.).
Prim.: SBL I, 493; F. Marolt, LZ 1926, 74-78; ]•
Grbec, Luč II, 1928, 66-81; Gabršček I, 28; II, #'
34, 78-79, 194; Zgod. glasbe, 494; V. Ukmar, ibid514, 523; PDk 1953, št. 41 s si.; NL 1955, št. 3».
Soča 1955, št. 8; M. Pirnik, SlovJ 1955, št. 7; vMirk, NZb 1957, št. 5, pril. str. 25 s si.; Z. Jel«1'
čič, PDk 1960, št. 200 s si.; Soča 1960, št. 33 s si-.
PrimN 1960, št. 35 s si.; M. Filej, KoIGMD 1961'
115-17 s si.; Z. Harej, KoIGMD 1970, 114-16 s si-.
Trobina, 187-88, 195; Z. Harej ZbGMD, 92-97; ABratuž, KoIGMD 1976, 129-33 s si.
LC-

KOMEL Mihael, šolnik in skladatelj, r. sept1823 v Solkanu pri Gor., u. 1910 v Gor. Oče s*13'
datelja Emila Komela (gl. čl.). Od okt. 1843 <*°
nov. 1861 je bil učitelj v Šentvidu pri ViPaVl
(zdaj Podnanos), kjer si je »zaslužil častno rnest
radi posebne ljubezni do šole, kajti postavi)3
je pesmicam arie, koje so otroci v šoli in v ce
kvi prepevali«. Bil je tudi domači učitelj n
gradu Podbrje, med Šentvidom in Vipavo. Tu s
je zaljubil v domačo hčer Albino von Schind
hofen in se proti volji njenih staršev z njo P°"
ročil. Odšla sta na Reko, kjer se jima je rod"
8 otrok; 9. Emil se je rodil v Gor. Tu je K. učl
na Vadnici kar v 4 jezikih, na sred. š. zemlj- '
zgod., orglal v cerkvah pri Sv. Antonu in na Tra
niku, kamor je občasno pošiljal igrat svoje»
nadarjenega sina Emila že od njegovega 9. 'ct
Prim.: Jelerčič 32; POG (Postojnsko <*•••"°
glavarstvo), 15-16; podatki vnukinje Pavline K-
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KOMEL Silvester, slikar in likovni pedagog, •.
e
Pt. 1931 v Rožni dolini pri Gorici, živi prav
. • Oče Leopold, uslužbenec, mati Venceslava
m
el. Osn. š, je obiskoval v Gradišču ob Soči,
nai0
_° v Lj. š. za umetno obrt (1947-52) 'in ALU
Ü953J
58) pri prof. G. Stupici in prof. M. Preglju
(d
'Plom imi 1968). Od 1958-68 likovni pedagog na
o
'• š- v Mirnu, od 1968-80 na osn. š. v Šempetru
Pr C
^or. 1980 zaradi bolezni upokojen. 1960 je v
a
1
°bč. skupščine v Novi Gor. postavil svojo
Prvi0
samostojno razstavo z deli, ki so napovcdo a
'a umetniško preokupacijo - kraško pokraj iKot inspiracijski vir, ki ga je kot izrazitega
r
'sta uvrstila med najvidnejše slov. krajinarJe v
Prvem desetletju po ALU se je zavzeto poai Pedagoškemu delu. Učence je navduševal
arnnoseštvo (klesali so kamnite glave po kraJamah) in za likovno urejevanje šolske okolice
(izdelali so mozaik ob vhodu v šolo in postavil; v
,
"i Kamnite in lesene kipe). Čeprav je K. sli• "ki je zaradi njemu nenaklonjenih delovnih
"1er moral dolgo zadrževati v sebi nabrano
vedno slo« ter je šele z razstavo v Mestni
ri
Ji v Lj. (1971), ki pomeni prelomnico v njetOVö^ ...
-"i stik. ustvarjan]u, postal znan širši javno• Je tudi v šestdesetih letih razstavljal tako
2 0stoJno kot skupinsko, predvsem s skupino
pr ° (član od ustanovitve 1969 do 1971). Razen v
n
letih po študiju, ko se je preverjal tudi
srafiönih tehnikah, se je posvečal slikarstvu.
gove slike večjih dimenzij so se odlično vkljuV s
„
°dobno arhitekturo; po njegovih predloJe izdelanih nekaj tapiserij. Za svoja uspešs|
ikarska prizadevanja, ob katerih se je razvil
-fazitega kolorista s posebnim poudarkom na
obnih jedrih z uveljavitvijo osebne različice
[97 raktnega iluzionizma, je prejel dve nagradi:
Bevkova nagrada za slikarstvo in pedagoško
,
> 1981 nagrada Prešernovega sklada za sli/ske razstave v zadnjih letih. K-ovo slikarstvo,
, ^a kritiki uvrščajo na konec širokega toka
, ' raktnega ekspresionizma s posebnim poudarKojv.
n
a koloritu, ni neposredno izšlo i/, slogovusmeritev njegovih tovrstnih predhodnikov,
v Vci- ie organsko vzklilo iz prim, okolja, nasipa z barvnim in tektonskim bogastvom, predig " Pa iz slikarjevc izrazite občutljivosti za
°- K-ova slikarska pol je skokovita, a prer
tna jn kaže nagel prehod od »krajine, ki
edno nastaja pod razpoloženjskim vplivom,
Krajine kot nosilke likovnih pomenov« (S.
n,
k). v svojih začetkih je opažene vizualne
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značilnosti prim, narave abstrahiral, združeval v
estetsko oplemenitene slikovne celote, ki jih predira svetloba; taka presvetlitev slikovnega polja
omogoča vtis iluzionistične globine. Barvno naglašene mase, ki so na povsem samosvoj način
razkrivale iluzijo prostora, so se širile v svoji
brezmejnosti in silile iz svojih okvirov. Nadaljnji
K-ov razvoj se usmerja predvsem v intenzivnejše
bogatenje barvne palete, racionalno vključene v
zakonitosti prostorske tehnike. Z variacijami
prostorskih determinant, sprva trdneje, ostreje
postavljene, ki se kasneje izpojejo v tonsko uglašene mehke valovnice, kjer je sled čopiča vidnejša in vsebinsko asociativno konkretnejša, se
odpira nova dramatika slikarskega videnja. Z
zadnjimi deli želi posredovati osebno razpoloženje, čutno in čustveno preinterpretaci jo imaginarnega sveta in odkrivati »urbaniziranost« oddaljenih prostorov naše zavesti. Čeprav se je K.
oddaljil od asociativne navezanosti na kraško
krajino, da je zreduciral pomembnost barve in
tektonike, so novejša dela plod logičnega nadaljevanja: ob zanesljivi potezi čopiča, poudarjeno
odtisnjenih lis in vibracij barvnih površin ter še
vedno izpostavljenemu središčnemu svetlobnemu
viru je opaznejše krislalinično rastriranje vodoravnih kompozicijskih osi ter reševanje slikovnega polja po načelu koordinat. Za njegove samostojne in skupinske razstave je izšla vrsta katalogov (S. Bernik 1971, 1972, 1979, 1981; G. Mazzariol 1973; P. Krečič 1973; Z. Kržišmk 1974; J.
Mikuž 1975; A. Bassin 1976; J. Mesesnel 1979; M.
Rener 1981). Samostojne razstave: Nova Gorica
(avla OLO 1960, avla obč. skupščine 1968, 1969,
gal. Meblo 1972); Gorica (gal. Pro Loco 1969, 1970,
gal. dežel, avditorija 1981); Trst (Slov. kult. dom
1969, 1981); Gradišče ob Soči (gal. Alle Viole
1970); Tržič (Monfalcone), 1970; Kranj (gal. v
Mestni hiši 1970); Jesenice (Kult. dom 1970); Sežana (hotel Tabor 1971, Mala gal. 1981); Lj. (Mestna gal. 1971, Mala gal. 1974, prodajna gal. Labirint 1975, avla Lj. banke 1980); Bgd (gal. Kolarčevog narodnog univerziteta 1973); Novi Sad (Mali
likovni salon 1973); Grožnjan (Studio B 73 -1973);
Štanjel (zadružni dom 1973); Benetke (Querini
Stampalia 1973); Murska Sobota (paviljon arh.
F. Novaka 1974); Mrb. (razstavni salon Rotovž
1974); Tolmin (knjigarna MK 1974); Celje (Likovni
salon 1976); Zgb (Dom JNA 1976); Šempeter pri
Gorici (Vozila Gorica 1976); Koper (Gal. Loža in
Meduza 1977); Vipava (Dvorec Zemono 1979);
Köln (Kult. center SFRJ 1980); Yverdon (skupaj
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z Z. Apollonijem, 1980); Zürich (v prostorih predstavništva LB 1981 in gal. Burdecke 1981, skupaj
z Z. Apollonijem); Bonn (Presse klub 1981); Radenci (hotel Radin 1981); Žalec (Savinov razstavni
salon 1981); Moerse (Sparkasse 1981); Davos (1982).
Udeležil se je naslednjih skupinskih razstav:
Kranj (1958, 1971, 1977); Šempeter pri Gorici (1959);
Lj. (1959, 1961, 1970, 1974, 1975, 1976 [Nove pridobitve Moderine gal. in Intarli, 1979 [Slov. likovna
umetnost 1945-1978 in Tapiserije ročne tkalnice
v Dekorativni 1); Nova Gorica (1960, 1961, 1965,
1967, 1968, 1969, 1974); Koper (1963, 1971, 1974,
1978); Piran (1963, 1973): Ronke (1964); Ajdovščina
(1967, 1970, 1974, 1978, 1979); Bovec 'in Kanal (1967);
Kobarid (1967); Tolmin (1967, 1974); Idrija (1969,
1974); Sežana (1969, 1974); Gor. (1969, 1971); Deskle
(1970); Videm (1970, 1976); Benetke (1970); Genova
(1970); Piombino (1970); Coventry (1973, Sodobna
jsl. umetnost- slikarstvo in kiparstvo); Gradec
(1973, VIII. mednarodni slikarski tedni v Gleisdorfu); Izola (1973); Skopje (1974); Zgb (1974);
Bgd (1974, 1979); Novi Sad (1974, 1975, Pejsaž v
sodobni umetnosti Jsle.); Zrenjanin (1974, Pejsaž
v sodobni umetnosti Jsle.); Ilirska Bistrica (1974);
Postojna (1974); Subotica (1975, Pejsaž v sodobni
umetnosti Jsle.); Banja Luka (1975, VII. jesenski
in I. mednarodni salon likovne umetnosti); Clc
(1976, Intart); Sarajevo (1978, Umetnost v Jsli.
1970-1978); Bardo (1979, I. mednarodna razstava:
Slikarstvo brez meja); Batajnica (1979, Jsli. likovni trenutek); Kostanjevica (1980, Razstava tapiserij iz zbirke tovarne Dekorativna); Lj. (1982,
Tapiserija v Sji.).
Prim.: Bibliografijo do vključno leta 1980 glej
v katalogu: Silvester Komel, Galerija deželnega
avditorija, Gorica, 15.-30. jan. 1981; PDk 6., 8.,
9„ 11., 12., 13., 15., 16., 24.. 29. jan. 1981; Picc. 15. jan.
1981; F(ulvio) Mo(nai), Caldi toni di colore nelle
tole di Komel, Picc 20. jan. 1981; Hub. Bergamt,
Tri retrospektive S. Komola, PrimN 23. jan. 1981,
/. reprod.; PDk 6., 15. febr. 1981; Delo 7. febr. 1981;
J. Mesesnol, Nova dramatika platen, Delo 11.
fabr. 1981; NRazgl 13. febr. 1981, 75; P. Krečič,
Komelova mala retrospektiva, PrimN 24. febr.
1981; Vojko Cuder, Nihče ni prerok v svoji domovini, PrimN 3. mar. 1981; Ned. dnevnik 15.
mar. 1981; PrimN 25. avg. 1981; PDk 27. avg. 1981;
Delo 27. avg. 1981; PrimN 18. sept. 1981; S. Bernik, Slikarstvo S. Komela skozi optiko likovne
kritike 1971-1981, PrimSreč 25, 1981, 8-13; Aleks.
Bassin, S. Komel v žalskem Likovnem salonu,
NRazgl 26. febr. 1982, 106.
Nsn.
KOMJANC Lojze, gospodarstvenik, r. 21. avg.
1899 v Gor., u. 15. apr. 1972 tam, pokopan v Pevmi. Oče Anton, trgovec, mati Marija Vogrič,
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trgovka. Osn. š. in gimn. je dovršil v domačen1
kraju, potem je delal v očetovem podjetju. Bi'
je Maistrov borec na Koroškem, po prvi svetvojni pa je delal v Gor. predvsem na športnem
in gospod, področju. Zaradi protifaš. delovanja
ga je začela policija 1931 zasledovati. 1939 je bil
v Cuneu v posebnem bataljonu (battaglione spe'
ciale). Med zadnjo vojno se je vključil v Or,
sodeloval s CLN in bil odgovoren za oskrbovanja
z živili IX. korpusa. V partizanih je bil od °sept. 1943 do 2. avg. 1944, ko so ga aretirali. I'nov. 1944 so ga Nemci obsodili na smrt, a P°~
milostih na dosmrtno ječo. Zagovarjal ga je drFrane Tončič. Mar. 1945 so ga izpustili na ?-a'
časno svobodo, ker sta mu med bombardira'
njem Gorice 1. mar. 1945 umrla žena in sin,
hčerka pa je bila ranjena. Leta 1947 je bil nit'"
ustanovitelji Demokratične fronte Slovencev. B»
je član uprav, sveta Kmečke banke. Lastno P0"'
jet je je vodil do 1968.
Prim.: A. Rejec, Pri L. K. - korenini, da malo
lakih v vsej Goriški, PDk 8. jul. 1969; L. K. m
več, PDk 18. apr. 1972; V. Gradnik, Prim, prostovoljci v boju za severno mejo, Koper 198';
151, 178 (zgrešen datum smrti); ustni podatki
hčere Nade.
ldt
KOMJANC Marjan, duhovnik, r. 2. jan. 1917 v
Dobovi (dekanija Videm ob Savi), kamor se >e
bila zatekla družina med prvo svetovno vojno,
ko je fronta zajela njen dom v Steverjanu v
Brdih. Oče Jožef, kmet, mati Ana KodermacBil je šesti od osmih otrok. Takoj po umiku
fronte se je družina vrnila in z velikim trudom
obnovila dom. Gimn. je dovršil na drž. š. v GorBil je ves čas gojenec Alojzijevišča. Vstopil Je
v gor. Malo semenišče, kjer je dovršil licej in
potem bogoslovje v Gor. 8. sept. 1940 ga je nadškof Margotti posvetil v duhovnika. Služboval
je najprej kot kaplan v Crničah. Po drugi svetvojni je sprejel službo notarja na gor. cerkvene"1
sodišču in bil dodeljen drugim škof. uradom,
istočasno pa je pastoralno deloval na raznih župnijah. Od 1972 je župnik v Sovodnjah. Od 196°
je kot katehet poučeval verouk na raznih slovin ital. sred. š. v Gor., pa tudi na vseh osn. *•'
ki delujejo v župnijah, kjer je pastoralno služboval. 1966 je dovršil štiriletni katehetski tečaj, ^1
je bil pod pokroviteljstvom rimske koncilsl"-'
kongregacije. Za uporabo na sred. in strok. s'
je spisal tri katekizme s skupnim naslov»111
Mojc življenje ( Resnica življenja, Viri življenj"'
Zakoni življenja), ki jih je ravn. š. J. Nerrt^
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ra

zmnožil. K. spada med duhovnike (vštevši tudi
'), ki so se v gor. nadškofiji najbolj zavzeli,
"a se vpeljejo in ustanovijo razni duhovniški,
župnijski in drugi pastoralni sveti v smislu reform II. vatikanskega koncila. V tem je pozorno
sledil in bil na tekočem o dogajanju v drugih
lta
l. in evropskih .škofijah, ki imajo podobna
v
Prašanja kot goriška. Bil je med glavnimi pobudniki slov. personalne župnije v Gor. Posebne
Zas
'uge ima, da je slov. jezik dosegel popolno
enakopravnost z ital. v vseh škof. uradih in v
s
kupnem bogoslužju. Prav tako je skrbel za stalno povezavo med zamejskimi verniki in matičnim
i škofijami v Slov. 1978 je bil izvoljen za preds.uekana slov. duhovniškega področja gor. nadšk.
ln
to službo ohranil, s kratko prekinitvijo, do
danes.
lta

Prim.: Vprašalna pola in osebni podatki.
Rij.
COMPARE (KOMPARA) Josip, duhovnik, politik,
kulturni delavec, organizator, r 6. nov. 1858 v
Kapljah pri Dutovljah na Krasu, u. 10. lebr.
l9
25 v mestu S. Luis (ZDA). Oče Mihael, kmet
,n
zidar, mati Ana Skapin iz Vrabč. 1. in 2. razr.
0s
n. š. obiskoval v Dutovljah. Zpk J. Brence
("SBL I, 134) ga je poslal v gor. normalko
(1868-70), kjer mu je bil uč. A. Hribar (PSBL I,
5
46). v Gor. je opravil tudi nem. gimn. (1873-80).
Hrano in stanovanje je imel v Malem sem. Bogoslovje je dovršil v Velikem sem. pod ravn. J.
Gabrievčičem (PSBL I, 400-01). Za prefekta in
Pr
of. je imel A. Mahniča. V mašn.ika je bil posvečen -1884. Nekaj časa je služboval kot kpl.
v Skednju pri Trstu in v hrv. Istri. V začetku
•889 imenovan za žpk. uprav, v Ospu, 22. dec.
'stega leta za žpk., 31. doc. za dekana. 1895 izvo'ic'n v istrski dež. zbor in bil poslanec več mandatnih dob. V Ospu je ostal do 1907, ko je moral zaradi neke ljubezenske zgodbe zapustiti rodn
° zemljo. Preselil se je v mesto S. Luis (ZDA),
^Jer jo zgradil c. sv. Jožefa, ustanovil in vodil
P'sarno za slov. izseljenec, sredi katerih je deloval do smrti Ko je bil v gimn., je K. začel
skladati pesmi narodnoobrambnega in ljubezenskega značaja pod psevdonimom Josip Kumovič.
*^°t kpl. v Skednju se je izkazal za dobrega govornika in pevca. Stalno si je prizadeval za oživitev glagolice med Slov. in Hrv. v Istri. V ta
"amen je 1902 in 1903 organiziral sestanke /a
'strske in druge slov. duhovnike v Trstu, Pazinu
ln
pri Bu/.etu. 1903 so mu slov. in hrv. bogoslovci
v
Gor. pod vodstvom F. Tcrseglava poslali spo-

menico za uvedbo slovan. obrednega jezika. Sam
je dal pobudo za vrsto spomenic (1904 duhovnikov škofu Naglu v Trst, i. 1. slov. 'in hrv. poslancev ter slov. in hrv. duhovnikov papežu) in mislil uvesti v Ospu liturgijo v staroslovanščini.
V Ospu je dal prezidati in opremiti dekanijsko
c, vpeljal Tretji red sv. Frančiška, skrbel za
domači misijon, navduševal za knjige MD. Zavzemal se je za stanovsko organizacijo med slov.
duhovniki in dočakal ustanovitev Zbora svečenikov sv. Pavla v ilirskih cerkv. provincah. Skrbel
je za šolstvo in ljudsko izobrazbo, za kult. in
gosp. napredek svojega ljudstva, še posebej, ko
je bil dež. poslanec najprej v Poreču in nato v
Kopru. V dež. zboru se je potegoval za zgradnjo
novih š. poslopij v Plavjah, Škofijah in Miljskih
hribih. 1898 je skupaj s Spinčićem dosege], da
niso uvedli novih š. davkov v Istri. 1901 so po
njegovi zaslugi uredili ribjelovske pravice v Škofijah. Pod njegovim vodstvom so se ustanovila
v Osapskem okolišu razna prosvetna društva:
Domovina v Ospu, Straža v Plavjah, Slovenski
dom v Strmarju, Naš dom na Badihi. K. je bil
ljudski voditelj in borec za narodne in jezikovne pravice slov. in hrv. ljudstva v Istri v družbi
s hrv. kolegi: V. Spinčič, I. Mandič, M. Laginja
in M. Trinajstić. 13. sept. 1903 je nastopil kot
glavni govornik v Dolini ob 25-letnici dolinskega
tabora. Na gosp. področju si je K. pridobil velike zasluge z regulacijo osapske Reke in vseh
njenih dotokov, ki so pogosto poplavljali vso
dolino od Gabrovice do žaveljskega izliva v morje, da je bila neporabna za poljedelstvo. Po
K-evi zaslugi, ki se je za to boril v dež. zboru,
sta država in dežela uredili hudournike in bonificirali nad 4 km dolgo dolino. K. je ustanovil
tudi Vodno zadrugo z namenom, da bi nadzorovala in skrbela za vsa popravila na reškem območju. Zahteval je regulacijo rek tudi na otoku
Krku. Navajal je kmete na rabo umetnih gnojil,
jih navduševal za napredno vinogradništvo in
sadjarstvo ter jih spodbujal k vsestranskemu
gosp. napredku.
Prim.: Osebni arh. dr. R. K.; NadškAGor., arhivali]e; Jahresbericht... (Gvmnasium) 1873-80; E 6.
ava. 1901; 14. jul. 190?; 14. sept, in 21. nov. 1903;
24. nov. 1908; NTr 12. mar. 1925 s si.; 10. mar.
1927 s si ; V. Sček, Josip Kompara, KolGMD
1926, 53-54 s si.; Isti, Iz življenja imenitnega Kra.ševca, MaliL 1927, v podlistku od št. 3 do 10;
Kjuder, 289-93, 294, 388.
Vh
KOMPARE (COMPARE) Jožef, duhovnik, apostolski protonotar, ravn. gor. semenišča, r. 9. mar.
1735 v vipavskem Lokavcu, u. 24. dec. 1786 v
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Kanalu. Sin kmečkih staršev, študiral je v Gor.,
nato v Gradcu, kjer je postal doktor sv. pisma
in bil posvečen v duhovnika 31. maja 1760. Nekaj
let je bil podravn., nalo tretji ravn. gor. sem.
(1770-76). 23. nov. 1776 imenovan za žpk v Kanalu
in tam ostal do smrti. K. je zapustil v kroniki
župne c. v Kanalu zanimiv zapis o puntu, ki je
bil ob premestitvi vaškega pokopališča od župne
c. k podružnici sv. Ane po predpisih dvornega
dekreta cesarice Marije Terezije 14. avg. 1772.
Dekret je začel urejati »zanemarjene razmere
pokopališč, ki so se nahajala povečini okrog c.
in s c. vred po mnogih krajih sredi vasi«. Ljudstvo je bilo zelo navezano na staro pokopališče
ob c. sredi trga, zato se je upiralo dekretu in
ukazom sodnije in okr. glavarja grofa Pavla Basellija iz let 1778, 1780 in 1782. K. se je zavzemal
za želje in pravice svojih faranov, vendar jim
ni mogel pomagati. Med 11. in 13. jul. 1782 je
okr. glavar prispel v Kanal s 40 dobro oboroženimi vojaki, priprl 27 upornikov, med katerimi
so bili župani iz Morskega, Ajbe in Vrha nad
Kanalom, jim naložil visoke denarne kazni in
dal porušiti do tal obzidje starega pokopališča,
da bi zatrl upor.

neschi jev roman Sonce v senci, za GMD pa F. HAchermann, Gobavi lord (Gor. 1971).
Prim.: NadškAGor.; zapiski dr. R. Klinca; 20
let RO, Trst 1966, pass.; Z. Piščanc, KatG 23. apr.
1981; K. Humar, KolGMD 1982, 84-85 s si.
M.P-

Prim.: NadškAGor., arhivalije; LibDef in žpk
kronika v Kanalu; Kociančič, Hist. Sem., 4; V.
Bele, Iz mrtvaške knjige, KolGMD 1927, 57-60.

KONTELJ Josip, sodnijski uradnik, r. 11. mar.
1879 v Podgradu, u. 18. febr. 1966 v Varaždinu.
Oče Anton je imel trgovino moških klobukov,
mati Marija Šušteršič. Po osn. š. v domačem
kraju se je s pridnostjo in nadarjenostjo sam
dvignil do višje stopnje uradnika pri zemlji^1"
knjigi. Govoril in dobro je obvladal slov. jezik,
nem., it. in srbohrv. Najprej je služboval ria
sodniji v Kopru, nato v Buzetu in 1908 prišel na
sodnijo v Sežano, kjer je ostal do 26. mar. 1919,
Potem je služboval še na Trbižu in v BrescH1931 jc zaradi razmer pod faš. odšel v Jslo., kjfr
je dalje služboval v Krškem in Kranjski gori. ^
Varaždinu je stopil v pokoj. K. je bil zavede"
in ponosen Slov., velik ljubitelj narave, petja m
glasbe. V Sežani je pel v mešanem zboru Zor1'
slava. Igral je več instrumentov. V Sežani je bi'
glavni ustanovitelj godbe na pihala Kraška vila.
Deloval je tudi v dramatičnem društvu. O nastopih je veliko pisal v gor. Soči učitelj lote
Pahor. Svojo »borbo« za pravice slov. in hrv.
jezika na sodiščih v Istri je K. opisal v trž. JKC"
1961, dobo bivanja v Sežani v JKol 1962, v hrvjeziku v Glasu Jstre 1., 8. in 15. jun. 1962. Bil Je
stari oče pisatelja, publicista in sociologa Danila
Dolci ja (PSBL I, 294).

Vh
KONJEDIC Marija Nada, prevajalka, r. 20. maja
1908 v Plaveh pri Desklah, u. 19. apr. 1981 v Gor.
Oče Edmund Henrik, mati Marija Škert, bogata
in ugledna družina. V starosti štirih let jo je
napadla otroška paraliza, tedaj neozdravljiva. V
mladih letih je težko hodila, pozneje si je pomagala s palico, zadnjih 15 let je sedela doma
za mizo. Po prvi svet. vojni se je družina preselila v Lj., zato je študirala pri uršulinlkah. Poseben dar je imela za jezike, obvladaJa je it.,
nem., franc, angl., srbohrv., iz lat. je dajala lekcije. Prevajala je tudi iz rušč., polj., češč., Šved.
in norvešč. Pri uršulinkah je bila odb. KA in
veliko prevajala za škof. urad. Prvo službo je
dobila pri dnevniku S farhivistka), ki ji je priobčil več podlistkov. Po zadnji vojni je prišla v
Gor. in bila tolmač pri zaveznikih. Preživljala se
je s privatnimi lekcijami in s prevajanjem za
RAITrstA. Njen prvi prevod /a trž. radio je bil
15. apr. 1948, zadnji 2. febr. 1977, vsega je prevedla 152 iger iz različnih jezikov (seznam vseh
iger in datum oddaj v arhivu PSBL). Prevedla
je tudi roman H. Malota Brez doma in Salva-

KONJEDIC Stanko, arthitekt, r. 23. jun. 1904 v
Plaveh, u. 1980 v Braziliji. Oče Edmund, mati
Marija Škert. Da bi se izognil faš. preganjanju,
je 1932 odšel v Jslo., 1940 se je vrnil v It. in bil
interniran v taborišču Pisticci, kjer se je seznanil s pisateljem Bevkom. 1943 je prešel k Angk''
žem in z njimi odšel v Egipt, tu spoznal etioP'
skega ministra za javna dela in 1945 odšel v
Addis Abebo. 1954 je v hudi konkurenci z angl'
in amer, strokovnjaki zmagal na natečaju in P0'
stal glavni cesarjev arhitekt. Preuredil je cesarski dvor in projektiral 150 m visok nebotičnik
v obliki Salomonove zvezde ter nebotičnik v ob'
liki piramide s 40 nadstropji. Po državnem udaru 1975, ki je v Etiopiji uvedel republiko, Jc
odšel v Brazilijo in izdelal načrt za novo naselje, ki ga je imenoval Nove Plave.
Prim.: Soča 24. jul. 1954 s si ; PDk 30. april»
1960 s si.; ž. arhiv Deskle; ustni viri.
Cešč.

Prim.: Podatki sorodnikov.
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••••• Mir0j igralec, r. 8. maja 1901 v Gor., u.
• dec. 1961 v Lj. Oče Valentin, glavnikar, mati
•p
cr
ezija Bezzia (Italijanka). Obiskoval je gimn. v
G
°r. (1912-14) in Lj. (1914-18), kjer je bil nato gojenec dramske š. (1918-19). Tedanji umetniški vod)° lj. Drame H. Nučič je opazil njegov igralski
'aient in ga vključil v igralski zbor SNG v Lj.
••
v sezoni 1918/19 in ga potem vzel tudi s seboj
v
novoustanovljeno SG v Mrbu (1919-20). K. pa
Je
bil nemiren duh in je po prvih nastopih na
s
'ov. ocirm 0bšel v letih 1920-22 celo vrsto hrv. in
srb
- gledališč (Varaždin, Zgb, Osijek, Novi Sad,
So) kot igralec epizodnih vlog, nato pa se je
Us
tavil v Sarajevu in tam v drami in opereti
Narodnega po/orišta uspešno deloval naslednjih
lr
i<Jesct let (1922-52). Leta 1952 se je vrnil v Lj.
Iri
kot član Mestnega gled. nadaljeval kariero
ai
"arnskega igralca do upokojitve (1956), vmes je
'1 le v sezoni 1953/54 angažiran v bgd Drami.
^- Je bil talentiran igralec karakternih vlog in je
Sarajevu ustvaril vrsto resno naštudiranih
kreacij zlasti v dramah Shakespeara (Hamlet *°t kralj; Kralj Lear - kot norec), Gorkega (Nadn
u - kot Luka), Krleže (Gospoda Glembajcvi K°t Puba Fabriczy; U agoniji - kot Dr. Križovec)
"•i a v sezoni 1936/37 je v obnovljeni sarajevski
°Pereti nastopal celo v pevskih vlogah (A. S.
Sullivan, Mikado). V Lj. je ravno tako ustvaril
rs
to uspelih vlog, kot so npr. naslovne vloge v
• B. Priestley, Inšpektor na obisku in A. France,
Cra •nquebille, ali pa vloge Mrmolje in Sviligoja
dramah I. Cankarja (Za narodov blagor, Pohujšal:nje v dolini Sentflorjanski), Sandala (M. Mine's Zlati oktober), Sorina (Čehov, Utva), Percima (Gorki, Malomeščani), Priama (Giradoux,
Tr
°janske vojske ne bo), Eloina (C. Odets, Premiera v New Yorku) idr. Z uspehom je igral tu1
v slov. celovečernih igranih filmih: Na svoji
*°rnlji (1948) in Svet na Kajžarju (1952). Posebej
^ še omeniti, da je K. v srbohrv. dramatiziral
ankarjevega Hlapca Jerneja (prva upr. v Šarahu 6. dec. 1949) in to dramatizacijo objavil tudi
tisku (Sluga Jernej i njegovo pravo, Sarajevo
1949- ponatis: Dramski zbornik, Sarajevo 1950,
•03-29)
Prim.: M. Markovič, Glasnik Jugoslovenskog
Profesorskog društva, XIX, Bgd 1939, 881-904; M.
«erzog, Obzornik, III, Lj. 1948, št. 11; S. Nazečič,
V'djek, •, Sarajevo 1949, št. 12/33, 6; H. Grün,
?f0Ja 1949, št. 1; F. Dobrovoljc, NS 1951, 60-62;
3*r MGlj. 1955/56, 243; 1961/62, št. 5; Kojeko 1,
,•*'! F. Dobrovoljc, Bibliografija literature o Cankarjevi dramatiki, Lj. 1960, 161; V. Smolej, SDL
'• '57-58; Isti, SGL I, 307; F. Brenk, G. Sadoul, Po-

KOPRIVEC
vijest filmske umjetnosti, Zgb 1962, 450-51; D.
Moravče, Slov. gledališče Cankarjeve dobe 18921918, Lj. 1974, 307; P. Volk, Svedocenja - hronika
lugoslovonskog filma, II, 1945-1970, Bgd 1975, 2526, MSE, II, 370.
Le.
KOPITAR Stana, por. OFFIZIA, ljudskoprosvetna delavka, igralka, režiserka, r. 11. apr. 1907 v
Trstu in tu živi. Oče Janez iz Mengša pri Kamniku, tramvajski uslužbenec, mati Amalija Majcen iz Štorij pri Sežani. Dovršila je Ciril-Metodovo š. na Acquedottu in pri Sv. Jakobu v Trstu,
nato bila 10 let šivilja pri družbi Beltrame. 1936
se je poročila s trgovcem Jakobom Offizia in
mu pomagala pri delu. Pridružila se je Marijinemu domu v Trstu in na njegovem odru od
1922 igrala igre, namenjene družbenicam in slov.
služkinjam, a tudi drugim, saj so bile v času
faši/ma edine slov. predstave v lt. Od 1940 dalje
je režirala po štiri igre na leto. Clanica je Radijskega odra Radia Trst A od njegove ustanovitve 1946, od 1962-82 organizacijski vodja skupine.
Od 1950 tudi režira, spočetka radijske igre za
otroke, kasneje tudi druge. Zrežirala je vrsto
klasičnih del: Cehov, Uradnikova smrt; Ljeskov,
Pot z nihilistom; Caragiale, Izgubljeno pismo;
Musset, Ogrlica; Dumas, Pol svet; Senoa, Nagelj
s pesnikovega groba ter veliko modernih iger:
Adamov, V jijakerju; Edoardo Anton, Vojakova
zaročenka; Askenazy, To pojde na vaš račun;
Bjòrnseth, Besede za dva glasova; De Obaldia,
Urbi et orbi; Kafka-Schaer, Vrata; O'Haodha,
Tkavčev grob; Sjögren, Sestanek v parku; Toneeki, Lutke mojstra Gabrijela; Bajsić, Prijatelji; Hieng, Cortesova vrnitev idr. Na Radiu Trst
A je vrsto let nastopala kot »naša gospa« in si
pridobila veliko priljubljenost.
Prim.: Podatki hčere Marije; 20 let Radijskega
odra, Trst 1966, 5 pass, in več skupinskih slik;
SGL II, 308; J. Prešeren, Marijina družba »Marije Milosti j ive« v Trstu, Trst 1975, 64, 82, 95, 119
na skupinski sliki.
Jem.
KOPRIVEC Ignac (priimek legaliziral 1946, r.
LJUBEČ), pripovednik, družbenopolitični delavec, r. 26. jun. 1907 v Sv. Andražu (danes Drbetinski vrh) v Slov. goricah, u. 8. dec. 1980 v Lj.
Oče Jožef Ljubeč, mati Elizabeta Cucek, oba želarja. V Mrbu je zaključil sred. š., bil je privatni in izredni slušatelj slavistike, biologije idr.
smeri na U v Lj. V delavsko gibanje pod vodstvom KP se je vključil že pred vojno. Pisal je
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prozo v MP, ZiS, Zadrugarja, J, LdP. Bil je sodelavec partijske /.aložbe Ekonomska enota. 1939
je objavil knjigo Kmetje včeraj in danes. Bila je
zaplenjena. 1941 se je aktivno vključil v NOB,
pozneje je bil načelnik propagandnega ods. GS
NOV in POS, v začetku 1944 je prišel na Prim,
in postal vodja komisije za agit-prop pri PK
KPS za SlovPrim in bil instruktor POOF za
SlovPrim. Proti koncu 1944 je napisal zbirko črtic
Za svobodo, ostale so v rokopisu, njih glavna
tematika je NOB na Cerkljanskem. Bil je tudi
člankar, vojni dopisnik in ur. lista Slovenski
partizan. Po osvoboditvi je bil časnikar pri LdP,
ur. pri SKZ idr., vmes tudi svoboden književnik.
Objavljal je v SPor, LdP, NS, NOja idr. Njegova samostojna dela so: Sestanki (Lj. 1949), Nevidna steza (1954), Hiša pod vrhom (1957), Pot
ne pelje v dolino (1965).

jenja bukovih gozdov na Idrijikem (GozdV 1965,
št. 5-6); Die Erfolge des waldbaulichen Pflegehetriebes in den Buchenwäldern Sloweniens
(Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 1965,
št. 9); Vitalnost gozdnega drevja in njen vpliv
na prirastek pri bukvi (GozdV 1972, št. 7); Pot v
racionalizacijo pri gospodarjenju z gozdovi
(GozdV 1976, št. 6); Nega - odločilen dejavnik pri
snovanju novega gozdnega nasada (GozdV 1978,
št. 5). K-eve razprave in članki so izšli še v IdrR
ter Soškem gozdarju. Za svoje strokovno in družbenopolitično delo je prejel vrsto odlikovanj m
nagrad, 1981 mu je Biotehniška fak. U v Lj. podelila Jesenkovo priznanje.

Prim.: V. Smolej, ZSS VII, 1971, 263; Slov.
književnost 1945-65, Lj. 1967, I, 256-58, II, 393;
I. Kreft, TV 15, št. 50, 18. dec. 1980; MSE, II,
Lj. 1975, 371-72; Miha Mate, ustni vir.
Plah.

KOREN Jože, časnikar in publicist, r. 10. maja
1921 v Velikih Laščah na Dolenjskem, od 1945
živi v Trstu. Oče Josip iz Podgorja pri Šoštanju,
sodni uradnik, umrl v taborišču Flossenburg,
mat'ì pok. Elvira Gomišček iz Solkana, med prvo
svet. vojno begunka na Dolenjskem, sestra Zlatka umrla v taborišču Bergen Belsen. Prva dva
razr. osn. š. opravil v Brežicah, ostale razr. in
realno gimn. v Murski Soboti 1941 z maturo v
slov. in po okupaciji še v madžarščini. V dijaških letih je sodeloval pri Sokolu v dramski skupini in v orkestru kot violinist. Po madž. zasedbi Prekmurja je bil povezan v prvo ilegalno dejavnost (zbiranje orožja, zažiganje vojaških skladišč, širjenje ilegalne literature idr.) s sošolci,
visokošolci, intelektualci in mladimi obrtniki. Po
izdajstvu so večino članov organizacije zaprli,
tri od njih obsodili na smrt, dva obesili na grajskem dvorišču v Murski Soboti, večina ostalih
je med vojno izginila. Dec. 1941 mu je uspelo
pobegniti preko Medjimurja in Hrvaškega Zagorja v Zagreb in od tam po ilegalni zvezi v Lj-,
kjer je sodeloval z OF. Od febr. do jun. 1942 je
živel v Solkanu na materinem domu in bil povezan s solkanskimi in goriškimi pristaši O F.
Ko se je vrnil v Lj., je bil že naslednji dan zajet
in odpeljan v taborišče Gonars, kjer je ostal do
it. kapitulacije. Tudi tu je bil povezan z OF. 9.
sept. 1943 je stopil v partizanske vrste v Gor.
Brdih in bil dodeljen Gregorčičevi brigadi, kjer
je deloval kot borec, nato kot propagandist in
vojni dopisnik. Urejal je tudi glasilo Gregorčičeve brigade in potem 30. divizije Matajur (4
štev.). Po novembrski ofenzivi in bojih pod Ma-

KORDIŠ Franjo, gozdar, strokovnjak, r. 3. okt.
1919 v Majurju (pri Kostajnici, Hrv.), živi v Idriji.
Oče Matija, kmet, mati Antonija Svetličič. Gimn.
je končal v Sisku, Gozdar, fak. pa v Zgbu (1942).
Med 1944 in 1947 je bil v NOV in JA. Nato je
služboval na Min. za kmetij, in gozdar, v Bgdu
(1947, 1949-50). Od okt. 1947 do maja 1969 je bil
v Idriji šef gozdnega obrata, vmes je le presledek poldrugega leta, ko je bil v Bgdu. Kot gozdar, strokovnjak si je K. v Idriji prizadeval za
sodobno urejanje gozdov, vpeljal je nove metode
zlasti pri negi bukovih gozdov, kar je poznano
kot »idrijsko« gospodarjenje z bukovimi gozdovi
tako doma kot na tujem. K. je bil od maja 1969
do febr. 1975 šef gozdar, tehničnega odd. pri Soškem gozdnem gospodarstvu v Tolminu, postal
je nato njegov direktor, kar je še sedaj. 1974 je
na gozdar, odd. Biotehniške lak. U v Lj. promovira! z disertacijo Rastna moč in tekmovalne razmere v mešanem gozdu bukve in plemenitih listavcev na rastišču Abieti-Fagetum dinaricum.
K. je naslov doktorja gozdar, znanosti dosegel
potem, ko je že dvajset let v gozdar, publikacijah
objavljal rezultate svojega strokovnega dela.
Njegova bibliografija obsega skoraj petdeset naslovov, izmed objavljenega je omeniti: Redčenje
v bukovju, ki ni bilo negovano (GozdV 1958, št.
8-9); Problemi pri obnovi jelovih gozdov GozdV
1964, št. 4-6); Izkušnje in uspehi desetletnega go-

Prim.: Osebni podatki; GozdV 1974, 406; Obveščevalec Kolektor (Idrija), 1979, št. 10, 8; PrimSreč 26, 1981, 93-94.
B.Mar.
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tajurjem je prišel v štab 30. divizije, na začetku
Jul. 1944 pa y štab IX. korpusa. Bil je vodja
Prop. oddelka 30. divizije in ur. divizijskega vestnika Tekmujemo na Predmeji, Otliei 'in Lokvah.
* divizijo se je kot vodja prop, oddelka febr.
udeležil drugega pohoda v Beneško Slov. V štabu
'X. korpusa je bil vršilec dolžnosti vodje propagandnega oddelka. Okt. 1944 so ga poklicali v
Glavni štab NOV v Črnomlju in vključili v proPag. odd. Glavnega štaba oz. v uredništvo njegovega glasila Naša vojska. V glasilu je objavil
Ve
č člankov in reportaž. Pisal je tudi v druga
glasila NOB. Po Kidričevem naročilu je kot
Za
dnji (osmi v zaporedju) urednik odpeljal 17.
a
Pr. 1945 rokopise zadnjih medvojnih številk
Naše vojske, Slov. poročevalca in Ljudske pravice v tiskarno v Zadar, na povratku padel v
nemško-ustaško zasedo v Bosancih na Kolpi, na
hrvaški strani nasproti Vinice, in bil ranjen. V
ured. Naše vojske ostal do konca vojne, v noči
"•cd 5. in 6. majem 1945 prišel v Trst in bil imenovan za prvega glavnega in odgovornega urednika PDk. Glavni ur. je ostal do konca sept.
"45, potem je bil ur. raznih področij. Sredi 1946
Ju prevzel ured. Ljudskega tednika in bil glavni
u
r. do ukinitve marca 1951. Vrnil se je v ured.
PDk, delal v raznih rubrikah in področjih od
zunanje in notranje politike do trž. kronike in
kulture; od 1971 dalje je spet glavni ur. 'in ur.
kulturne rubrike, več let pa piše tudi gledal, in
glasb, kritike. V PDk je priobčil nešteto življenjepisov pomembnih primorskih kult. in družbenih delavcev ob raznih obletnicah in smrtih.
V njih je zbral veliko zgod. podatkov, da so
dragocen vir za vse, ki se zanimajo za prim, preteklost. Od 1955 do 1981 je urejal JKol in mu dal
Podobo tehtnega zbornika, v katerem je zbral
celo vrsto dokumentov iz življenja zamejskih
Slovencev, več sestavkov je prispeval tudi sam.
V PDk je skrbel tudi za objavljanje gradiva o
NOB. Uredil in napisal je več brošur prosvetnega in dokumentarnega značaja, npr.: Kulturni
<iom v Tntu (1964), Proslava 70-lelnice PD Slovan,
Padriče (1968), Revolucionarna pot Fr. Štoke-Rada
(1979) idr. Občasno sodeluje na Radiu Trst A in
Koper. Za Radio Trst A je pripravil spomine
Partizanskega časnikarja v 16 nadaljevanjih (198182). Bil je član Društva slov. časnikarjev na osvobojenem ozemlju (od tebr. 1945), je član tržaške
časnikarske zbornice, od febr. 1981 v vodstvu
Časnikarskega krožka v Trstu, od 1971 član izvršnega odb. SKGZ in odborov SKGZ za tisk in
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za kulturo, od 1980 član odbora aktiva bivših partizanskih časnikarjev v Lj. Med gradnjo Kultur,
doma v Trstu je bil tajn. gradbenega odbora. Za
svoje medvojno delo odlikovan z medaljo za
hrabrost in z medaljo za zasluge za narod, okt.
1970 prejel veliko Tomšičevo nagrado, najvišje
časnikarsko priznanje v SR Sji. Ob 25-Ietnici urejanja JKol je dobil posebno priznanje SKGZ,
ob 25- in 30-letnici dela za PDk pa spominske
plakete.
Prim.: Osebni podatki; Mar. Brecelj, Bibl. part,
tiska na Prim., Gorica 1964-65, 129: Pred tremi
leti; A. Klun idr., Prekomorci, Lj. 1965, 179 slika;
F. Godina, Prekmurje 1941-1945, Murska Sobota
1967, 93; J. Ošnjak, Pod Matajurjem, Lj. 1969,
278; Fr. Bavec-Branko, Bazoviška brigada, Lj.
1970, 431 si. skupaj z Uči Fajgl in Tonetom Orlom; L. Ambrožič ml., Osrednji slov. part, tisk,
Borec 1975, št. 8/9, 10, 11, 12 pass., 647 in 651 si.;
1976, št. 4; Delo, zapis in si. za 60-letnico; SGL
II, 310.
Jem.
KOREN Uroš, astrofizik, r. 19. jul. 1947 v Trstu,
kjer živi in dela na astronomskem observatoriju. Oče Jože, časnikar (gl. čl.), mati Tatjana
Smuč. Vse šole je obiskoval v Trstu in 1967 maturerai na Znanstvenem liceju France Prešeren.
Studije je nadaljeval na tržaški U na Fakulteti
za fiziko in diplomiral 1973 v astrofiziki z diplomskim delom na področju raziskav sončne atmosfere z radioastronomskimi tehnikami. Do julija
1974 je delal na tržaškem observatoriju, medtem
je opravil v Rimu državni tečaj in dobil stalno
mesto astronoma. Od takrat je sodeloval na mednarodnih kongresih v Manchestru (V. Br.), Dwingeloo (Niz.) in Puščinem (SZ), kjer je predstavil
originalne raziskave o radijskih tenomenih, ki so
povezani z delovanjem sončnih peg. Iz te panoge
je objavil rezultate v mednarodnih strokovnih
revijah: Astronomy & Astrophysics, Solar Physics, UAG Report ter v Memorie SAI t. Okt. 1980
je sodeloval pri akciji STIP, kjer so v Annecyju
(Fr.) znanstveniki z vseh celin zbrali podatke
skupnih opazovanj in bil koavtor dveh raziskav.
Kot publicist sodeluje pri PDk. 1979 je pripravil
študijo o energetski problematiki in jedrskih
centralah (Boj za energijo) za revijo Dan, 1981
je pripravil za Radio Trst A niz oddaj Sprehod
med planeti. Clan je Slov. raziskovalnega inštitula v Trstu (SLORI).
Prim.: Osebni podatki.
Jem.
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KOREN Zora, por. SKERK, slikarka, r. 1. maja
1927 v Zagorju na Pivki, živi v Trstu. Oče Franc,
gostilničar, mati Pavla Renko. Osn. š. je dovršila
v Zagorju, srednjo pri sestrah De Notre Dame
Trnovo Ilirska Bistrica in na Reki. V Trstu je
bila tajn. na Sred. šoli I. Cankar pri Sv. Jakobu (1951-55) in na učiteljišču Anton M. Slomšek (1955-76), ko je stopila v pokoj, da se je vsa
posvetila slikarstvu, ki ga je gojila že od otroških let. Obiskovala je nekaj slikarskih šol in
bila učenka znanih pedagogov: prof. Psacaropulove (1952-58), Scuola del nudo muzeja Revoltella
(1956-62), prof. N. Periz/i pokrajinstvo na odprtem (1963), grafiko v Scuola d'incisione C. Sbisà
(1961-65), grafiko pri M. Schott (1966) in pri prof.
A. Cernigoju (1974). Priredila je osebne razstave v
Trstu (1971, 1972, 1974, 1982), v Ferrari (1976), udeležila pa se je vrste skupinskih razstav: Trst, Pordenone, Rim, Neapelj, Genova, Nizza, Florenca,
Madrid, Berlin. Dobila je več nagrad 'in priznanj:
1975 - na Mednarodnem letu žena, ki ga je programirala OZN, 3. nagrado: pokal predsedstva
deželnega sveta Campagnie; V. mednarodni slikarski natečaj v Rimu »Italia 2000« - nagrada
zlati Mark Avrelij; 1976 - Državni natečaj za slikarstvo pod naslovom Žena - umetnost - dva tisoč - prva nagrada »Grande Trofeo Napoli e mostra premio^; v Rimu nagrado Leonardo da Vinci; 1977 - VI. mednarodni slik. natečaj v Rimu
»Italia 2000« - nagrajena z osebno razstavo v Ferrari; 1978 - Mednarodna razstava Genova - Madrid - nagrada mednarodna plaketa; v Rimu nagrada Dante Alighieri; 1979 - Mednarodni slik.
natečaj v Rimu »Italia 2000« - pokal turistične
ustanove 'iz Neaplja; 1980 - akademijska »honoris causa« Neapelj. Dobila je tudi nagrade pri
raznih »ex tempore«. Najrajši ima pejsaž, slikanje v naravi, Kras v jesenski polnosti barv in
spomladi, ko se gmajna pokrije s svežo barvno
paleto. Sprva se je tesno oklepala narave in njene stvarne resničnosti, njene slike so bile solidno
izdelane in so žarele v sončni pripeki in poudarjeni barvitosti, že na osebni razstavi v Gal. Tergeste 1971, kjer je razstavila predvsem kraške
motive, pa je dokazala umetniški prerod v gotovih in drznejših potezah. Se večji napredek je
pokazala junija 1972, ko je razstavila v Kraški
hiši v Velikem Repnu pri Trstu pet velikih slik
s kraškimi motivi in cvetje v različnih tehnikah.
M. Bambič je zapisal, da je na sveže dodelanih
platnih »zaznavno nekoliko drugačno nastrojenje,
nastrojenje pomladnih juter z rahlo kopreno me-
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gličaste prozornosti ozračja... Barve so drugače
nanesene, skoraj akvarelno tanke se prelivajo i"
prepuščajo celo sij belih osnov. Do popolnoma
novega izraza se povzpne v podobah samotne P0'
ti sredi gaja, hiš v Repniču ter v tihožitju s cvetjem.« Napredek kažejo tudi monotip'ije in na
črnem papirju v temperi pričaran rdeč cvet. Goji tudi grafiko, jedkanice, portrete, linoreze O1'
norez Petelin v Zalivu 1970, št. 26-27, 249). O njeni neprestani rasti pričajo razstave in nagrade.
Prim • Osebni podatki; katalogi ob razstavah!
Z, Pogovor s slikarko Z. K., M(Trst) 1971, 106 s
slikami: Hiša z drevesi, Sesljanski zaliv, Kraški
motiv; M. Oblak, Razstava Z. K. S., LitV 1971/72.
157-58 s sliko Pokrajina; Z. K.-S. v galeriji kraške hiše, PDk 1. jun. 1972; M. Bambič, Z. K. v
Kraški hiši, PDk 23. jun. 1972; o njej so pisa'1
še it. avtorji Molesi, Montenero, Psacaropulo idrv Le Arti figurative (Milan), Picc. idr., J. JezUdovič idr. v KatG, Gosp, PDk idr.
JemKORITNIK Rajko, operni pevec, r. 24. avg. 1930
v Lozicah pri Vipavi, živi v Lj. Oče Matija, mizar, mati Ivanka Jelerčič, brat Stanko (gl. čl-)Glasbe in solopetja se je učil na Sred. glasb, šv Lj. (Ado Dariani, Vekoslav Janko). Od 1960, ko
je uspešno debutiral v SNG v Lj. (G. Puccini.
Tosca, vloga Cavaradossija), je solist lj. OpereKot tak je gostoval v Siracusah v It., v Bgdu.
Mrbu, Opatiji (operski festivali), na Reki in v
Zgbu (1963-64 zelo uspešno v Verdijevih operah)K. je lirski tenor zelo lepega in mehkega glasu,
velikega glasovnega obsega in izredne pevske kulture s posebnim smislom za glasbeno frazo. Najbolj mu ležijo velike vloge verističnega opernega
repertoarja, zlasti it. in franc, skladateljev. Med
njegove stvaritve je šteti vloge: Pollion (Bellini.
Norma), Nadir (Bizet, Lovci na bisere), Ernesto
(Donizetti, Don Pasquale), Faust (Gounod, Faust).
Robert (Hindemith, Tja in nazaj), Turiddu (Mascagni, Cavalleria rusticana), Grieux (Massenet.
Manon), Pinkerton (Puccini, Madame Butterfly).
Cavaradossi (Puccini, Tosca), Likov (Rimski-Korsakov, Carska nevesta), Alberto (Savin, Lepa Vida), Djuro (Savin, Matija Gubec), Janko (Smetana, Prodana nevesta), Hagart (Svara, Ocean), Don
Carlos (Verdi, Don Carlos), Alfredo (Verdi, Traviata), Vojvoda mantovski (Verdi, Rigoletto).
Manrico (Verdi, Trubadur) idr. Nekatere teh vlog
so v celoti ali v odlomskih posnete za Radio-LjPrim.: Hrvatsko narodno kazalište 1894-1969,
Encikl. izd., Zgb 1969, 329; S. Samec, Jugosloven-
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ski savremenici... Bgd 1970, 487; P. Bedjanič, K.
R-, SGL •, 310; J. Sivec, Mu/E, 2. i/d., II, Zgb
1974, 369.
Le.
KORITNIK Stanislav, operni pevec, r. 9. avg.
1937 v Lozicah pri Vipavi, živi v Lj. Oče Matija,
mizar, mati Ivanka Jelerčič, brat Rajko operni
Pevec (gl. čl.). Dovršil 6-ra/r. osn. š. v Podnanosu,
nato obrtno š. za mizarski poklic pri podjetju
Lipa v Ajdovščini. Okr. 1958 je začel izredno študirati na Sred. glasb. š. v Lj. solo petje pri prol.
Adu Darianu, redno pa je bil zaposlen pri prometni milici. Šolo je dovršil 1963, pozneje je privatno nadaljeval solo petje pri prof. Vekoslavu
Janku do njegove smrti (1972). 1. sept. 1964 so ga
sprejeli v operni zbor in tu je pel do 1969, ko je
°Pravil avdicijo za soliste in bil 1969 sprejet za
solista. Sprva je pel manjše vloge, npr. Foma
(Svara, Ocean), nato velike: Oče Germont (Verdi,
Traviata), grof Luna (Verdi, Trubadur), Silvio
(Leoncavallo, Glumači), Grjazno (Rimski-Korsakov, Carska nevesta), Stefano (Viva la mamma),
Renato (Verdi, Ples v maskah) idr. - do zdaj preko 40 vlog. K. ima lirski bariton z močnim in
obsežnim glasom.
Prim.: Osebni podatki; P. Bedjanič, K. S., SGL
•.••.
Jem.
KOROŠEC Ivan, pesnik in partizanski borec, r.
23. jan. 1913 na Prestranku v železniški čuvajnici čuvaju Ivanu in Emiliji Bole, u. 18. maja
1942 v bližini svojega doma na Lazah pri Borovnici. Po maturi in klas. ginm. v Lj. 1931 je tu
študiral praivo ter doktoriral 1939. Zatem je služil vojaški rok v Mrbu, po kapitulaciji Jsle. pa
so ga faš. zaprli in odgnali v Gonars. Spomladi
1942 je odšel v partizane in bil že po dobrem
mesecu ubit. Pesnili je začel v Mrbu pod imenom
Anton Korošec. Iz tega časa pa so ohranjene
le pesmi Romanca in Dve pismi: Materino pismo
in Sinov odgovor, ki imata zaradi slutnje bližnje
smrti tragičen prizvok. Obe sta bili objavljeni
šele po zadnji vojni, med drugim v Antologiji
tlel slovenskih pisateljev, padlih v NOB (Lj. 1961,
179-82), kjer je priobčena tudi njegova slika.
Kot gimnazijec je sodeloval v dijaškem leposlovnem listu na drž. klas. gimn. Žaru, v študentovskih letih pa je deloval v naprednih mladinskih
vrstah. Ostale pesimi, ki jih je napisal do odhoda v partizane (morda jih je bilo do 50), so
domači hkrati z njegovo korespondenco zakopali
in so kajpak strohnele. Kot pesnik je nastopal
Pod imenom Anton Korošec.
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Prim.: 2. arh. Slavina; Razgl 1951, 445; JiS
1961/62, 218; 1962/63, 180, 253; V. Smolej, ZSS
VII, 28, 136, 186.
Svk.
KORSIC Ciril, kulturni delavec, trgovski pomočnik, r. 17. jun. 1912 v Solkanu. Oče Silvester,
mizar, mati Josipina Klamič. 1. razr. osn. š. v
Kanalu, ostale v Gor., kjer je dovršil tudi nižjo
trg. š. 1955 je obiskoval tečaj za trg. knjigovodstvo v Goi. 1930 je bil osumljen protiitalijanskih
napisov Pod skalco, bil zaprt, doma pa hišna
preiskava. Na obravnavi v Ajdovščini oproščen
zaradi pomanjkanja dokazov. Ostal pod policijskim nadzorsdvom do vpoklica k vojakom. Med
drugo svet. vojno bil ponovno vpoklican. Po
vojni se pridružil Slov. plan. društvu in katol.
organizacijam: od 1952 član SKPD v Gor., od
1953 član odb. za Katoliški dom, kjer opravlja
nalogo upravnika. Od 1972 član nadzorstva pri
ZSKP, od 1976 blagajnik KTD in od 1977 tudi
pri GMD. Od 1958 do 1971 je bil član vodstva
sindikata trg. uslužbencev pri CISL; 1980 prejel
odličje SSk. Za zasluge na področju katol. kulture prejel 1981 papeško odlikovanje »vitez sv.
Silvestra«.
Prim.: Vprašalna pola; Deset let Kat. doma,
1972; Dvajset let Kal. doma, 1982; KatG 20. nov.
1980; KatG 17. sept. 1981.
K. H.
KORŠIČ Ivan, monsinjor, zadnji superior bivše
avstrijske mornarice, r. 3. maja 1870 v Solkanu,
u. 28. maja 1941 tam. Študiral je v Gor., vstopil
v semenišče in bil 23. sept. 1893 posvečen v duhovnika. Služboval je v Volčah, Rihemberku in
pri Sv. Ignaciju v Gor. Po želji kardinala Missia
je sprejel službo vojaškega kaplana pri avstr.
mornarici. Kmalu je zaradi 'izrednih sposobnosti,
ki jih je dokazal pri urejanju verskega in moralnega življenja pomorskih ljudi, dosegel najvišjo
čast in stopnjo - postal je mornariški superior,
nekak vojaški škof. V svojem delovanju je bil
zgleden, umirjen in nepristranski, zato pa tudi
priljubljen pri podrejenih kaplanih, oficirjih in
mornarjih. Stalno je obiskoval ladje, bolnišnice,
trdnjave in pomorske šole. Povsod se je poznal
red, pravična delitev dela, praktičnost, zlasti pa
je skrbel, da se je božja beseda oznanjala v vseh
avstr. jezikih. Po vojni je K. ostal še leto dni
pod novim gospodarjem. Stopil je v pokoj, vendar kot duhovnik še služboval naprej v Štmavru,
potem v Kobaridu. Tu je doživel najhujše dneve
svojega življenja, ko je moral bežati in se skri-
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vati pred faš. razgrajači, ki so ga hoteli pretepsti. To v zvezi z vojaškim spomenikom na Krnu,
ki ga je strela porušila, krivdo pa so brž vrgli na
domačine. Zadnja leta ie preživel na svojem domu pod hribom Sv. Katarine nad Solkanom.
Pritn : Dr. I. Tul, Msgr. Ivan Koršič, KolGMD
195J, 124-25 s si.
Rij.
KORŠIC Marjan, zdravnik, ortoped, r. 31. dec.
1920 v Gor., živi v N. Gor. Oče Mirko, sodnik
(gl. čl.), mati Cecilija Zelcznik, gospodinja, brat
Mirko (gl. čl.). 4 razr. osn. š. in 2 razr. klas.
g'imn. obiskoval v Gor. 1932 se je z očetovo družino preselil v Lj., kjer je nadaljeval s šolanjem na III. drž, gimn., matur. 1939 in se vpisal
na Med. fak. v Lj. 2e 1940 začel delati z nepopolnim delovnim časom kot medicinec volonter
na I. kir. odd. lj. bolnišnice. Javil se je v Legijo
prostovoljcev, ta je po dveh dneh ob nem. okupaciji Zgba in ustanovitvi NDH razpadla v vojašnici Zrinjski. Tam je bil en mesec zaprt v
policijskih in sodnijskih zaporih, nato pa s skupino 120 tovarišev izgnan v okupirano Sjo. Po
povratku v Lj. je prekinil študij in se priključil
OF. Ker je bil obveščen, da ga iščejo faš. oblasti,
je mar. 1942 skrivaj šel v Gor., kjer se je sprva
skrival pri teti Leopoldi Koršič (gl. čl.), pozneje
pa se zaposlil kot medicinec volonter na ortopedskem odd. gor. bolnišnice. Redno delo na
tem odd. mu je omogočilo tajno zdravljenje
partizanov in kupovanje, nabiranje in skrivanje
medic, pripomočkov, zdravil in obvezil za NOV
in POJ. Nekajkrat je šel zdravit tudi na osvobojeno ozemlje v Furlanijo. Ko je pretila nevarnost, da to podtalno delovanje odkrijejo, je 3.
jul. 1944 odšel v NOV, kjer je postal sanitetni
reterent XVI. SNOB J. P. Vojka, 31. divizije IX.
korpusa. V tej vlogi je v Nabrežini dočakal konec vojne in postal komandant Mediko-sanitetnega bataljona 31. divizije (takrat divizijske bolnišnice). Sept. 1945 je bil demobiliziran in je
nadaljeval študij na Med. fak. v Lj., kjer je 1948
promoviral. Po enoletnem stažu v Klinični bolnišnici v Lj. je 1949 začel specializacijo iz ortopedije in medic, rehabilitacije na Ortopedski kliniki v Lj. 1. maja 1954 premeščen v Mrb., kjer
je v splošni bolnišnici ustanovil odsek za ortopedijo, 1959 pa še Zavod za medicinsko rehabilitacijo. 1958 je opravil specialistični izpit na Ortopedski kliniki v Lj. 1. sept. 1964 je prevzel
mesto dir. Bolnišnice za predšolsko invalidno
mladino na Stari gori pri N. Gor. Tu se je lotil
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obnove in reorganizacije bolnišnice, ustanovil
redne ortopedske ambulante v N. Gor., Tolminu in Idriji. V bolnišnici je vpeljal kompJeksno,
multidisciplinarno, konzervativno in operativno
zdravljenje invalidnih otrok. Bolnišnica je zgradila tudi naselje za večstransko zdravljenje možgansko prizadetih otrok pod posebnimi pogoji.
To je bila prva taka ustanova v Jsli. in v njej
so iskali naukov in pomoči tudi zdravniki iz It.
Nazadnje je v isti bolnišnici nastal še ortopedski in rehabilitacijski odd. za odrasle bolnike z
gor. območja. 1976 se je K. vrnil na Klinični center v Lj., a že istega leta ga je Sekretariat za
zdravstvo ZIS SFRJ poslal v Kuwait na Ministrstvo za zdravstvo kot svetovalca za izgradnjo in
razvoj novega centra za rehabilitacijo invalidov.
Tam je bil štiri leta in se 5. dec. 1980 vrnil v
Novo Gor., 1. jan. 1981 pa se je upokojil. K. je
bil odličen športnik (sabljanje, borba) in mednarodni sodnik. Udeležil se je treh svetovnih
prvenstev (Montecarlo 1950, Bruselj 1953, Rim
1955). Delal je tudi kot zdravnik v Smučarski
zvezi in pri Gorski reševalni službi Sje.; 1955 pa
je to opustil zaradi prevelikih poklicnih dolžnosti. Ze kot mlad zdravnik je začel predavati na
šoli za medic, sestre in za fizioterapevte v Lj.,
kasneje v Mrbu. Bil je mentor zdravnikom na
specializaciji iz ortopedije in sorodnih strok.
Iskal je nova pota, uvajal nove načine konzervativnega in operativnega zdravljenja. V njegovih mrb. letih so 1962 v sodelovanju med njim
in kovinarji iz Elektrostrojnega kluba Tovarne
avtomobilov nastali originalni medicinski unikati, ki jih še ni bilo na svetovnem tržišču. K. si
je nabiral znanja tudi v Belgiji, na Danskem,
Norveškom, Poljskem in drugje. Sodeloval je •
bolnišnicami v Vidmu, Tržiču in Tolmeču. Razen
dela v zdravstvenih organizacijah, v konzervativni ortopediji in rehabilitaciji je bil v bistvu
operater s posebnim nagibom za operativno
zdravljenje deformiranih kolkov, bolečin v križu in za korektivne operacije na deformiranih
udih spastičnih ali paralitičnih otrok. Zaradi
preobilnega dela se ni mogel dovolj posvetiti
objavam svojega dela. Ob izgradnji še novejših
oddelkov v Mrbu. in Novi Gor., ki jim je bil
7ačetnik, se je mnogo važne medic, dokumentacije izgubilo. Nekaj objav: Naša opazovanja pri
zdravljenju s streptomicinom (skupno z R. Bobičem), ZstV 22 (1953), 66-70; Otrokova telesna
vadba (v kn j. Dr. Draga Cernelč - dr. F. Rostaher,
Zdrav in bolan otrok, Mrb. 1961).
Prim.: Osebni podatki.
V-c
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KORŠIČ Marko, zdravnik, r. 25. apr. 1917 v Lj.,
u. 17. jan. 1947 v Derventi. Oče Mirko, sodnik,
mati Cecilija Zeleznik. Osn. š. m 4 razr. klas.
gimn. obiskoval v Gor. do 1932, ko sc je /. očetovo družino preselil v Lj. Na I. drž. realni gimn.
nadaljeval študije in matur. 1937. Vpisal se je
na Med. fak. lj. U. V času študija je bil aktiven
član Kluba prim, akademikov v Lj. Od 1939 je
nadaljeval študij medicine v Zgbu, kjer je 1942
promoviral. Ker mu je grozila aretacija v okupirani Lj., se ni vrnil domov. Zaposlil se je v
splošni bolnišnici v Bjelovaru, kjer je začel specializacijo v pulmologi ji. Vključil se je v NOV;
konec vojne je dočakal v Zadru kot zdravnik na
tamkajšnjem letališču NOVJ, ki so ga uporabljali tudi zavezniški letalci in kjer je bilo tudi
mnogo slov. Primorcev iz bivše it. vojske. Od
tam se je s svojo letalsko enoto preselil v Sombor, 1946 pa na takratno vojaško letališče v Lj.
Jan. 1947 je bil imenovan za šefa pljučnega odd.
Armijske bolnišnice v Sarajevu, na poti tja pa
se je pri Derventi v Bosni z vlakom smrtno ponesrečil. Zaradi prezgodnje smrti ni zapustil tiskanih strokovnih del. Bil pa je zelo cenjen kot
zdravnik. V dnevih okupiranja Zgba oz. ustanovitve NDH je veliko pripomogel pri reševanju
120 aretiranih lj. legionarjev prostovoljcev. V
Bjelovaru pa je naskrivaj zdravil partizane in
omogočil številnim domačinom, da so se izognili
prisilni mobilizaciji v ustaško vojsko.
Prim.: Podatki brata dr. Marjana Koršiča.
V-č
KORŠIC Mirko (Friderik), odvetnik, sodni svetnik, narodni in kulturni delavec, r. 28. mar. 1880
v Gor., u. 5. mar. 1934 v Lj. Oče Matevž, krojač
in kapelnik a.-o. vojaške godbe v Gor., mati Antonija Viola. Osn. š. in klas. gimn. obiskoval v
Gor., kjer je tudi maturiral 11. jul. 1901. Istega
leta se je vpisal na Pravno fak. v Pragi in tam
promoviral 1905. Po diplomi je do zloma AvstroOgrske delal kot avskultant v Kanalu in Trstu,
nato kot odvetnik v GOT. 1. avg. 1920 je napredoval v sodnega svetnika na okrožnem sodišču
v Gor. 10. nov. 1923 mu je Regio procura di Gorizia poslala zaupen dopis, naj zapusti svoje mesto sodnega svetnika, kar je pod pritiskom tudi
moral storiti. Zaradi velikih težav s strani faš.
oblasti se je hotel odseliti v Jslo., a je na prošnjo jsl. konzula v Trstu in dr. Josipa Wilfana,
ki je bil takrat poslanec v rimskem parlamentu,
ostal v Gor. Odkupil je odvetniško pisarno Henrika Turne v Gor., kjer je deloval kot odvetnik

do svojega odhoda v Lj. 1932. Tam je 26. apr.
prejel jsl. državljanstvo in bil do smrti sodnik
okrožnega sodišča. V Lj. je bil tudi član društva
Soča. 2e v dijaških letih je K. aktivno deloval
v ra/nih društvih. Kot sodni svetnik je vstopil
v gor. Narodni svet, kjer je prevzel upravno
stroko; zaprisegel je na Travniku slov. redaije
in stražnike, na Rojah pri Gor. pa Kranjski polk.
Ker se je upiral ital. okupaciji, je bil nekaj mesecev v ujetništvu oz. koni.inaciji v Krminu. Nato je picvzcl sodne posle o vojni škodi (nasledil
je dr. Gradniku, ki je odšel v Lj.) in tako rešil
marsikatero premoženje. Kot odb. trgovsko-obrtne zadruge je prisilil oblasti, da so dodelile vojno odškodnino za Trgovski dom (čeprav je bilo
prej določeno, da je ta zadruga ne bo prejela).
Prevzel je nadzorstvo nad gradnjo porušenega
Trgovskega doma. K. je bil tudi odb. Ljudske
posojilnice v Gor. Z inž. Peganom je ustanovil
popoldanske in večerne tečaje za zidarske mojstre in tako pomagal, da je 90 slov. mož in fantov napravilo pred it. komisijo mojstrski izpit.
Pomagal je tudi bratu Vladimiru, učitelju, da
je prvi dve leti po it. zasedbi pripravil 80 slov.
dijakov, da so napravili učiteljski izpit pred drž.
komisijo v Tolminu. Kot podpreds. šolskega
društva je tudi skrbel, da so se slov. otroci na
tajnih tečajih učili slov. in prejemali slov. knjige. K. je imel številne polit, sestanke in shode
v Gor., Solkanu, Grgarju, Šempasu in drugod
(pa tudi, da je seznanjal Slov. o možnosti vojne
odškodnine). Veliko je deloval v kulturi. Bil je
preds. gled. odra Omladina, podpreds. GlasbM,
vabil na gostovanja umetnike kot Rijavca, Betetta, Thierry-Kavcnikovo, Vizijakovo, pomagal
Srečku Kumnrju pri učiteljskem zboru. Bil je
mecen raznim slov. umetnikom (F. Gorše, V. Pilon, M. Kogoj, ki je pri njem komponiral Crne
maske). Nadškofu Sedeju je pomagal s pravnimi
nasveti in se večkrat tudi po it. odvetniku Testi ju zavzemal pri oblasteh zanj in za druge Slovence. Ker je bil odločen antilašist, so ga it. oblasti preganjale; večkrat so ga tudi fizično napadli in mu razdejali stanovanje. K. je pisal
članke v tržaško Edinost in Goriško stražo.
Prim.: Podatki iz zasebnega arhiva dr. Marjana Koršiča (v njem tudi pričevanja Josipa Willana in Alberta Rejca); Gabršček II, 157, 214,
299; V. Pilon, Na robu, Lj. 1965, 17, 62.
V-č
KORSIC Mirko (Friderik), pravnik, ekonomist,
publicist, pomorski gospodarstvenik, r. 18. jan.
1914 v Gor., u. 12. dee. 1981 v Lj. Oče Mirko, sod-
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rak (gl. čl.), mati Cecili j;' Žele/n'ik iz Skednja
pri Trstu. Osn. s. in klas. gimn. v Gor., kjer je
maturiral 1932. istega leta se je /. očetovo družino preselil v Lj. Tam se je vpisal na Pravno
fak. in prom. 1937, nato opravil še enoletni abiturientski ekonomski tečaj. Od 27. avg. 1938 do
30. jul. 1940 prakticiral pri notarju Pliberšku v
Cerknici z enoletno prekinitvijo, ko je v Mrbu.
odslužil vojaški rok. Od 1. jan. 1940 do 24. dec.
1941 delal v Direkciji za zunanjo trgovino in industrijo v Bgdu. Ker je sodeloval v NOB, ga je
24. dec. 1941 aretirala Nedičeva specialna policija
zasedenega Bgda. Ko so ga 27. mar. 1942 izpustili iz zapora, je pobegnil čez mejno reko Savo
v Paveličevo Hrvatsko. Brez dokumentov je prepotoval vso NDli, pri prehodu hrv.-slov. meje
zasedenega lj. ozemlja so ga aretirali ital. orožniki. Od apr. do konca maja 1942 bil zaprt v lj.
zaporih pod obtožbo delovanja v organizacijah
jsl. emigrantov iz It. Iz lj. zaporov so ga prepeljali v zapore v Castelfranco Veneto, jul. istega
leta pa v taborišče za civilne internirance v Manfredoniji pri Bariju. Spomladi 1943 so ga prepeljali v podobno taborišče v Ferramonti di Tarsia
v Kalabriji, kjer je ostal do razpada It., ko je
pobegnil in se skozi nemško fronto prebil na
stran zaveznikov. Dec. 1943 je preko Taranta prišel v taborišče NOV v Carbonari pri Bariju. Apr.
1944 je bil dodeljen Uradu za zvezo NOVJ z zavezniškimi komandami v Neaplju za Srednji
vzhod, nato poslan s posebno zaupno misijo v
Rim, oz. z E. Kocbekom v Vatikan. Po izpolnitvi misije je bil dodeljen Nacionalnemu komiteju osvoboditve Jsle. (NKOJ) na Visu. Okt. 1944
na lastno prošnjo poslan v Sjo. v Glavni štab
NOV, kjer je delal kot vojni dopisnik v propag.
odd. do zavzetja Trsta, ko je postal namestnik
komandanta Radia svobodni Trst. 15. maja 1945
demobiliziran in imenovan za direktorja Radia
Trst. Pri PNOO v Trstu deloval do 30. nov. 1947,
ko je bil premeščen na Vojno upravo jsi. cone
STO v Kopru. Tu zaposlen od 1. dec. 1947 do 31.
mar. 1948, nato so ga premestili na Izvršni OLO
v istem mestu. Tu ostal do 15. tebr. 1949. Zatem
skoraj šest let urejal slov. redakcijo Radia Koper. Od 1. jan. 1955 sekretar Sveta za gosp. pri
OLO Koper, nato tudi namestnik načelnika Tajništva za gosp. in komunalne zadeve OLO Koper Do 20. okt. 1955 je bil direktor za pian pri
OLO Koper. Pri OLO Koper zaposlen do 21. avg.
1957. Dne 5. jun. 1957 imenovan za vršilca dolžnosti direktorja v podjetju Pristanišče Koper.
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Ko mu je 25. nov. 1964 iztekel mandat, je bil v
istem podjetju imenovan za pravnega svetnika,
kar je ostal do upokojitve 1972. K. se je že zgodaj uveljavil v športu, posebno v sabljanju. 1938
se je kot član dr/, repre/entance udeležil olimpijskih iger v Berlinu in svet. prvenstva v Parizu.
2e v gimn. letih se je posvetil borbi za osvoboditev Gorice 'in Trsta. Prvo desetletje po osvoboditvi je bil predvsem pravnik, organizator v
Trstu, nato pa pravnik-ckonomist v Kopru. Specializiral se je v pomorskem pravit in bil soustvarjalec zakonodaje in ekonomije slov. in jsl.
pomorstva. Bil je tudi med ustanovitelji nove
luke v Kopru in sodeloval pri njeni ureditvi. Bil
je glavni pobudnik pri uvajanju proste carinske
cone v Kopru in stalni član skupščine Društva
za proučevanje napredka in pomorstva Jsle. Bil
je tudi pobudnik za ustanovitev lista Gosp, pri
katerem je sodeloval z dopisi. 1975 je izdal pri
Lipi v Kopru delo Trideset let slovenskega pomorslva (1945-1975), ki je prvi zaokrožen pregled
slov. pomorstva in priobalne dejavnosti. Zadnja
leta se je posvetil zbiranju podatkov NOVJ v
južni Italiji.
Prim.: Podatki brata dr. Marjana Koršiča; nekaj poda'kov prispeval M. Šah; Gosp 15 jan.
1982; Knjiga 75, 368-69.

KORŠIC ZORN Verena Marija, umetnostni zgodovinar, r. 20. mar. 1951 v Gor. Cirilu in Marij'
Gorjup. Osn. š. 'in klas. gimn.-Jicej obiskovala
v Gor. (matura 1970). 1974 diplomirala na oddza zgod. umetnosti na Filoz. fak. v Lj., nato se
vpisala •• postdiplomski študij. Za diplomsko
nalogo Baročna arhitektura v Gorici (pri profN. Sumiju) prejela 1975 Prešernovo nagrado za
študente. Obiskovala tečaje nem. (Dunaj) i"
franc. (Pariz). Od 1976 do 1978 poučevala slovna š. za otroške vzgojiteljice in zgod. umet. na
klas. liceju v Gor. Od dec. 1978 do mar. 1980
živela v Maroku, sedaj v Parizu. Delovala v Gorpri prosv. organizacijah SKAD, ZSKP, SKPD i"
zborih MD, L. Bratuž. Clan SLORI v Trstu i"
Inštituta za cerkv. zgod. v L j. S članki sodelovala v KatG, M(Trst), KolGMD, 1976 in 1977 tudi
v Družini (Lj.) s poročili z Goriškega, od 1977 s
kroniko in dopisi v CG (Lj.). Objavila v GorLtk
1975 (2) Prispevek k obravnavi pročelja stolnice
v Gradišču ob Soči; 1979 (6) K odkrivanju goriške slikarke Melite Rojic. Ob 20-letnici SKAD
pripravila spominsko brošuro; v knjižici Osemdesetletnica kiparja Goršeta prispevek o goriški
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dobi F. Goršeta; za razstavo Gorše na Primorskem (Gor. 1981) pripravila katalog; 1982 Travnik
in cerkev sv. Ignacija v Gorici (111. zv. zbirke
vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slov.).
Od 1975 sodeluje pri PSBL. Za RAITrstA pripravila naslednje oddaje: Baročna arhitektura
v Gorici (1975), Stavbar Andrej iz Loke (1977),
Slov. umetniki na Montmartru (1982). Kratice:
v. č., K. V., -a, V-č, v-č.
Prim.: KatG 13. iebr. 1975; NL 22. mar. 1979;
PDk 30. mar. 1982; NL 8. apr. 1982; PrimN 18.
jun. 1982.
B.Lu.
KORŠIČ Vladimir, učitelj, prosvetar, r. 19. jul.
1885 v Gor., u. 1923 v Šempetru pri Gor. Oče
Matevž, krojač, mati Antonija Viola. Osn. š. in
nižje razr. gimn. obiskoval v Gor., učit. v Kopru
(matur. 18. avg. 1906). Poučeval v Šolskem domu
v Gor.; dosegel tudi kvnlilikacijo meščanskošolskega učitelja in postal glavni učitelj vodja na
deški ljudski š., ki je bila obenem vadnica moškega učit. Dokončal je tudi razne izpopolnjevalne tečaje, zlasti za telovadbo (vzgojen /. Viljemom
Kukcem in drugimi znanimi sokolskim! delavci).
5. sept. 1910 se je poročil z Valerijo Baje iz Renč.
Med prvo svet. vojno bil na raznih bojiščih
avstroogrske monarhije. Ko so bile po vojni ukinjene slov. š. v Gor., je 1919 v skromni najeti
sobi, delno tudi na lastnem domu, organiziral
s
koraj ilegalne tečaje, s katerimi je pripravil
v
eliko dijakov za učiteljsko maturo. Kasneje
Je postal šolski vodja v Pevmi, nato v Šempetru pri Gor. Veljal je za najbolj strokovno pripravljenega pedagoga na Gor. Poklic je opravljal
Vestno in z velikim navdušenjem. Otroke in mladino je zbiral tudi po šoli, na svojem domu in
kjerkoli se mu je ponudila priložnost. Z njimi
Je pel, telovadil, risal, prirejal izlete in jih učil
'udi obrti in tako skušal sam nadomestiti to,
kar je nudila ukinjena obrtniška š. v Gor. Zelo
a
ktivno je deloval v prosveti. Živahno je gojil
dramsko, pevsko in telovadno dejavnost (pripravil nastop v Trgovskem domu). Sam je bil dober
t(
-'Iovadec, glasbenik in slikar; sodeloval je tudi
v
Slov. gor. godbenem krožku in bil 1912 med
l,
stanovitelji Muzejskega društva v Gor.
Prim.: Učit. list 10. apr. 1923, 86-87; 10. sept.
'924 in 1. okt. 1924; GorS 14. avg. 1924; Luč 1929,
v
, 73, 77, 78; Gabršček II, 202, 336; Vilhar 82;
p
Dk 2. nov. 1977 s si.
V-č
K-OS Franc, zgodovinar, r. 24. dec. 1853 v Selcih
Pri Skorji Loki, u. 14. mar. 1924 v Lj. Oče Janez,
kmet, mati Elizabeta Krek. Osn. š. je obiskoval
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v Selcih pri Škofji Loki, gimn. v Kranju in Lj.
(1866-74). Ma U na Dunaju (1874-78) je študiral
zgod., zemljepis in slavistiko. Njegovi učitelji so
bili tudi znani zgodovinarji O. Lorenz, T. Sickel,
H. Zeissberg in F. Miklošič. Okt. 1879 in febr.
1880 je opravil prof. izpite in z nalogo Griechischmakedonische Angelegenheiten wahrend des zweiten Punischen Krieges na Dunaju promoviral (5.
nov. 1881). Eno leto (1880-81) je bil poizkusni kandidat na gimn. v Lj., od 3. okt. 1881 do konca
1883 suplent na gimn v Gor. in nato do dec. 1887
stalni prof. ženskega učiteljišča prav tam. Ko
so istrskega javnega delavca Vj. Spinčiča zaradi
polit, razlogov premestili s koprskega iičiteljišča
v Gor., je moral tudi K. /aradi podobnih razlogov zapustiti Gor. Na učiteljišču v Kopru je bil
do okt. 1890, tu je deloval tudi kot nadzornik
za slov. in hrv. š. v okraju Koper. Prošnja za
preselitev v Gor. je bila uresničena m od okt.
1890 do nov. 1911 je spet poučeval na ž. učiteljišču v Gor. Do izbruha vojne z It. je živel v
Gor., nato v Selcih, na Dunaju (od sept. 1915 do
dec. 1918), spet v Selcih in nato do smrti v Lj.
K. sodi v vrsto tistih slov. izšolanih zgodovinarjev, ki so bili rojeni sredi 19. stol. in so ob
študiju na avstr. U spoznali moderno tehniko
raziskovalnega dela na /god. ter »pometli z dotedanjim diletantizmom in pravzaprav šele utemeljili slov. zgodovinsko znanost« (B. Grafenauer). Polog K. so ji pripadali še F. Suklje, A.
Kaspret, S. Rutar (al. čl.), J. Apih in I. Vrhovec.
Med njimi je bil K. najpomembnejši, čeravno
mlajši, »dosledno je sledil svojemu cilju - sistematičnemu zbiranju virov za slov. srednjeveško
zgodovino v celoti, uveljavljanju slov. zgod. koncepcije, pripravljanju znanstvene obravnave slov.
zgodovine do 10. stoletja; gotovo je bil med vsemi tudi najbolj kritičen in menda tudi najbolj
dosleden pri uveljavljanju slov. jezika v znanosti« (B. Grafenauer). Taki srečni okoliščini se
pridruži pri Slov. tudi pojav pravega revijalnoga
tiska, ki ga predstavljata predvsem od 1881 dalje
LZ in clc. Kres. K. postane sodelavec revij in
1882 i/ideta prvi njegovi razpravi Slovenci za
Karola Velikega (LZ 1882) in Hivatsko-slovenska
vstaja pod panonskim Ljudevitom (Kres 1882),
ki sta nakazali vse značilnosti njegovega znan.
dela: »kritična uporaba v obravnavani temi sodobnih pisanih virov ob najožjem naslonu nanje,
obračun s starejšo nekritično, posebno domačo
literaturo, pregleden, na kronološki red dogodkov
oprt prikaz« (M. Kos). Tako začenja K. svoje
znan. delovanje, ki traja neumorno do konca
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življenja. Vsebinsko je ta napor mogoče porazdeliti predvsem na tri vsebinska poglavja: a) razprave iz srednjeveške zgod., ki so objavljene v
raznih slov. tiskih in samostojno (v nem. za razliko od ostalih slov. zgod. ni objavljal; v srb.
prevodu sta izšla 1922 in 1923 v bgd Bratstvu
članka o starejši slov. zgod. ter o reformaciji
pri Slov.) in kot uvod v štiri zvezke njegovega
življenjskega dela Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veka ter razprave, ki so posvečene lokalni zgod., predvsem področjema, ki sta
najtesneje povezani z njegovim življenjem, b)
rodnemu loškemu okraju in c) Goriški. V slov.
srednjeveški zgod. so K. zanimala predvsem vprašanja o naselitvi Slov. v sedanji domovini, tako
je objavil študije o razmerah na slov. zemlji
pred prihodom Slov. (Črtice o naši domovini pred
prihodom Slovencev, IMS 1897; Oblast vzhodnih
Gotov, IMK 1895; Oglejski in gradeški škofje v
začetku srednjega veka, IMK 1896), postavil je
naselitev v j si. okvir in dokončno zavrnil teorije o avtohtonosti Slov. (Kdaj so Slovenci prišli
v sedanjo domovino, IMK 1896; Iz Zgod. Jugoslovanov v šestem stoletju, IMK 1898; Prvi nastop
Slovencev v zgodovini, IMK 1901), itd., obravnaval
je Slov. v času pokristjanjevanja (že omenjena
razprava v LZ 1882; O bojih med krščanskimi
Slov. v osmem stoletju, IMK 1900, itd.), zlasti
veliko pozornost je posvečal 9. stol. (poleg omenjene razprave v Kresu 1882 še Odlomek iz slov.
zgodovine dei sluga stoletja, LMS 1882-83; Doneski
k zgod. devetega stoletja, Kres 1886; Iz domače
zgodovine: doba od 843 do 867, IMK 1897; Cesar
Arnulf kot vladar v slov. pokrajinah, IMK 1899,
itd.). Kot nasledek dvajsetletnih raziskav je 1902
sledila objava prvega zvezka že omenjenega Gradiva, s katerim je pričel sistematično objavljati
vire za slov. zgod. sred. veka v obliki regostov.
V prvem zv. je objavil regeste za čas od 501 do
800, drugi zv. (1906) prinaša od 801 do 1000, tretji
(1911) od 1001 do 1100, četrti (1920) od 1101 do
1200; peti zv., ki prinaša regeste za čas od 1201
do 1246, je izšel po K. simrti, za tisk ga je pripravil njegov sin Milko. K-ova zbirka vsebuje
okoli 4000 dokumentov (regestov) ter K. uvode
k prvim štirim knjigam, v njih obravnava predvsem historično geografijo, polit, in cerkv. razmere. Knjiga, ki pomeni po besedah B. Grafenauerja najvidnejši rezultat dela tiste generacije slov. zgodovinarjev, ki so delovali po letu
1880, je pomembna tudi za jsl. zgod. Z njo je
pri Slov. prevladal »slov. zgodovinski koncept«
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proti deželnemu (podajanje slov. zgod. v okviru
posameznih področij, ki so sestavljala slov. etnični prostor). K. je bil zagovornik tega koncepta in ga je sintetično prikazal v svoji prvi samostojni knjigi Spomenica tisočletnice Metodove
smrti (Lj. 1885) ter v rokopisu o slov. zgod. v
času od leta 500 do 900 (1899), ki ga pa zaradi
nesoglasja z izdajateljem (Slov. Matica) ni dokončno pripravil za tisk. Poslej se je posvetil
delu pri Gradivu, delo je bilo povezano z velikim žrtvovanjem (ureditev lastne knjižnice itd),
saj je bila to naloga, ki so jo opravljale sicer
institucije. Samo pri državnem arh. na Dunaju
je med svojim začasnim bivanjem (1915-18) izpisal 5000 regestov in neobjavljenega arh. gradiva
za slov. zgod. od 13. do 15. stol. Del tega gradiva
je v obliki člankov tudi objavil. Iz razprav o
lokalni zgod. izstopala dve slov. pokrajini: Skofjo
Loka in okolica ter Goriška. Tako je v Gor. (v
neki trgovini) slučajno prišel do dela arh. freisinških škofov v Škofji Loki. Po njem je nastalo
več razpiav ter samostojna knjiga Doneski k
zgodovini Škofje Loke in njenega okraja (Lj1894). Za goriško zgod. se je začel bolj živo zanimati od leta 1900, potem ko se je tu 1890
ustalil, si ustvaril dom in se v Gor. aktivno udeleževal slov. javnega življenja. Med objavami tega vsebinskega sklopa omenimo: Iz arhiva groß
Attemsa v Podgori (IMK 1902; Vjestnik kr. hrvatslav.-dal. zemaljskog arkiva, 1904), Najstarejši
statut mesta Gorice (Carniola 1916), Narodnost
Goričanov v srednjem veku (Gorica 3. dec. 1912,
št. 97), K zgodovini Gorice v srednjem veku
(GMS, 1-7, 1920-27), Zgodovinske drobtine iz Goriške (Cas 1920), Iz. zgodovine devinskih gospodov
(RDHV, 1923), Goriška Brda v srednjem veku
(JAlm 1923), Solkan v srednjem veku (JAlm 1924)
in Prebivalstvo Gorice v kasnem srednjem veku
(JAlm 1925-30), ki je izšla posmrtno. K. je spisa'
nekaj člankov o zgod. tudi drugih slov. krajev,
več ocen 'in objavil krajše referate ter beležkeZa potrebe š. je objavil učbenik Vzgojeslovje
(Lj. 1890), ki je sledil nekaterim predhodnim objavam (UT 1886). K. bibliografija šteje preko sto
naslovov, poleg zgod. člankov in razprav je napisal tudi nekaj jezikoslovnih v zvezi z osebnim1
in krajevnimi imeni ter literarnozgod. prispevke
(npr. Rokopis Simona Jenka, DS 1903). Poseben
poudarek velja tudi K. javnemu delovanju v Gor->
tu se je kmalu vključil v slov. družbo. 1882 Jc
ob dvajsetletnici čitalnice objavil v Soči (št. 50-1'
njeno zgod. Kasneje je deloval v načelstvu Go-
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riške ljudske posojilnice oz. Centralne posojilnice. V razvoju slov. zgodovinopisja pripada (po
B. Grafenauerju) K. podobno mesto, kot ga imata Franjo Rački za Hrvate in Ilarion Ruvarac za
Srbe. Njegova velika zasluga je prizadevanje za
historično kriliko, za rabo zgod. virov in za upoštevanje zgod. dejstev. K. je v zgodovinarja vzgojil svojega sina Milka (gl. čl.), njegov sin Gojmir
Anton (gl. čl.) pa je eden najpomembnejših .slov.
slikarjev 20. stol. Na rojstni hiši je bila ob 100letnici rojstva odkrita spominska plošča. K-ov
osebni arhiv hrani SAZU v Lj. Bil je dopisni
član JAZU v Zgbu, častni član Muzejskega društva za Slov. (že v 90. letih je nameraval skupaj
z zgod. Ant. Koblarjem ustanoviti Slov. zgod.
društvo, ker je bilo Muzejsko društvo za Kranjsko na pol v nem. rokah), Leonove družbe v Lj.
in Zgod. društva v Mrb. ter podpreds. Znanstvenega društva za humanistične vede v Lj.
Prim.: M. Kos, SBL I, 525-27 (z bibliografskimi
podatki); D. Lončar, GMS 1924/25, 47-54; JAlm
1925/1930, 27-29; KolGorM 1922, 33 in 1925, 92; M
1924, 227; KolGMD 1925, 59; Gabrščok I, 218, 53839 in II, 388; Soča 9. jan. 1954, št. 2; B. Grafenauer ZC 1954, 118-24; Isti, ZC 1981, 15-27; Isti
Kron 1980, 10-13.
B, Mar.
KOS Gojmir Anton, slikar, r. 24. jan. 1896 v Gor.,
u. 22. maja 1970 v Lj. Oče Franc, zgodovinar
(njegov oče kmet in slikar samouk v Selcih nad
Skofjo Loko), mati Marija Sbuelz r. v Trstu,
furlanskega rodu. Osn. š. in klas. gimn. obiskoval v Gor., poleg tega pa obiskoval še neobvezni
predmet risanje pri slikarju Antonu Gvajcu.
Matur, v Gor. 1915. Po izbruhu vojne med Avstrijo 'in Italijo je družina šla v begunstvo na
Dunaj. Tu je bil K. istega leta sprejet na akademijo likovnih umetnosti (prof. Rudolf Bacher
in Julius Schmidt). 7 semestrov opravil na Dunaju, osmega pa na Višji š. za um. in umetno
obrt v Zagrebu. 1919 je končal študije v Zgbu,
opravil še izpit za prof. risanja, prvič razstavil
v Jakopičevem paviljonu v Li. in začel poučevati
risanje na sred. š. v Lj. 1923 je začasno pustil
službo in šel v Berlin, kjer je pri arh. J. Kriinierju študiral notranjo arhitekturo in dekoracijo. Od 1926 do 1945 poučeval na Tehnični sred.
š. v Lj. 1939 zmagal na natečaju za sedem slik
]
z slov. zgod. za vladno palačo v Lj. in jih nato
tudi izvršil. 2e med obema vojnama je bil član
društva Narodne galerije. 1945 je bil v pripravljalnem odb. za ustanovitev ALU v Lj. in bil
istega leta imenovan za red. prof. in prorektorja,
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1949 pa je bil po B. Jakcu izvoljen za rektorja
(kar je ostal dve leti). 1948-49 opravljal dolžnost)
ravnatelja Moderne gal. v Lj. 1949 postal tudi
redni član SAZU, 1962 stopil v pokoj. - Bil je
član društev Sava, Kluba mladih, s F. Goršetom
in Miho Malešem pa se 1935 združil v umetniško skupino Trojica. 1947 prejel Prešernovo nagrado za sliko Dekle s harmoniko, 1948 nagrado
Zvezne vlade za stensko kompozicijo Odpor,
1949 nagrado Zvezne vlade za sliko Tihoiitje z
dečkom, 1950 Prešernovo nagrado za sliko Lastni
portret, 1956 odlikovan z Redom za zasluge za
narod I. stopnje za 35-letno umetniško delovanje.
1961 prejel še nagrado mesta Čačka, 1965 pa nagrado mesta Ljubljane. 1950 razstavljal na XXV.
bienalu v Benetkah. K. je svojevrsten umetnik.
Skušal je vedno ohranili lasten izraz. Motivno
se je posvečal predvsem figuralni kompoziciji,
portretu, zgod. slikarstvu, krajinarstvu in tihožitju. Je eden izmed najpomembnejših slov. slikarjev figuralne kompozicije in monumentalnega slikarstva (velike kompozicije za vladno palačo v Lj., npr. Umestitev na Gosposvetskem
polju, Bitka pri Krškem). Značilnosti K-ega slikarstva so izredno pretehtana kompozicija in
uravnovešenost, ki iz nje izvira, obvladanje velikih slikarskih površin in prav posebna zavzetost pri poglabljanju v .svetlobno in barvno problematiko. V portretih se poglablja predvsem v
psihološke posebnosti portretiranca. V njegovih
začetnih delih .so še delni vplivi secesije in ekspresionizma, pri nekaterih tihožitjih pa kubizma. V nekaterih posebnostih se približuje impresioniizmxi, nato pa se usmeri v vedno močnejši kolorizem in preučevanje svetlobnih učinkov. K. je ostal vedno tesno povezan z naravo,
•/ realnim svetom. Za krajine je iskal motivov
predvsem v Selški dolini, Lj. in okolici ter Dalmaciji. Posvečal se je tudi ilustraciji, plakatom,
notranji dekoraciji, načrtom za vezenine, stanovanjski opremi. Njegova dela odlikuje tudi temeljito poznavanje slikarske tehnike. Največ
K-ovih del je v olju, go|il pa je tudi risbo s
tušem, ogljem itd. Njegove poteze so pastozne,
pri nanašanju barve je uporabljal tudi lopatico.
K. je občasno tudi kaj objavljal (npr. članek o
F. Hodlerju v DS 1919). Njegova dela hranijo
zasebniki in muzeji v Jsli. (npr. Lj., Bgd), It.
(npr. Gorica, Rim) in drugod po svetu (Buenos
Aires, Moskva, Praga, Varšava). Nekaj K-ovih
razstav: Jakopičev paviljon, Lj. 1919, 1924, 1925;
Razstava Slov. um. društva, Praga 1926; Razstava
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Slov. um. društva, Dunaj 1927; Jug. um. razstava,
London 1930; Mali Kalimegdan, Bgd 1931; Um.
razstava jsl. sodobne upod. um., Amsterdam in
Bruselj 1932; Mrb. 1935; Jakopičev paviljon, Lj.
1936, 1938; Umetnički paviljon, Bgd 1938; Jakopičev paviljon, Lj. 1940; Slov. moderna urad.,
Ptuj 1941; Umet. razstava slov. prim, um., Trst,
Gorica 1945; Medn. razst. mod. umet., Pariz 1946;
Razst. slik. in kip. narodov Jsle. v Bgdu, Zgbu,
Lj., Moskvi, Leningradu, Bukarešti, Bratislavi,
Pragi, Varšavi in Budimpešti, 1946-48; XXV. bicnale, Benetke 1950; Jsl. umet. razst., Dubrovnik
1954; Jsl. umet. razst. v Rimu, Milanu, Varšavi
in Poznanju, 1956-57; Razst. sodob. slov. umet.
v Pistoji, Livorni! 1958; Avtoportret na Slov.,
Lj. 1958; Nova jsl. likovna umet., Wiesbaden,
Braunschweig, Essen, Aachen, Karlsruhe, 1961;
1. trionale jsl. umet., Bgd 1961; Razst. 8 slikarjev,
Dubrovnik 1963; IV. memorial Nadeždc Petrovič,
Cačak 1966; Razst. sodob. slov. umet., Bgd, Zgb
1968; Inlart, Videm 1968; Četvrta decenija jsl.
umet. XX. vcka, 1971; Pilonova gal., Ajdovščina
1977. Nekaj K-ovih del: Voda 1918; Portret V. N.
1920; Slikarjeva mati 1921; Karei Ozvald 1921; Na
obali 1924; Kopalka 1926; Mož s papigo 1926;
Kmečko dvorišče 1927; Lastni portret s slamnikom 1928; Dva akta 1928; Kruh in vrč 1931; Vaški hiši 1934; Selško polje 1934; Korčula 1936;
Sončnice 1936; Vrtnarjeva hčerka 1937; Cinije
1937; Cvetača in korenje 1938; Sava in Šmarna
gora 1938; Rože pred svetlim ozadjem 1941; Počitek na prostem 1943; Kruh in vino 1944; Dekle
s harmoniko 1946; Tihožitje z dečkom 1948; Lastni portret 1949; Tihožitje v jeseni 1954; Tihožitje
v rdečem 1955; Tihožitje s prerezanim jabolkom
1-1956; Tihožitje na stolu 1956; Malo tihožitje
1958; Tihožitje z vinskim kozarcem 1959; Sebe
slikam 1966; Jesenske barve 1967; Portret F.
Bevka 1967; Kamnolom 1967; Portret dr. Lada
Vavpetiča 1967; Rumeni interjer (Tihožitje s čašo) 1968; Hiše v soncu I -1968; Hiše v soncu II 1968; Hiše v soncu III -1968; Bela paleta 1968;
Pelargonije na oknu 1969; Pisane rute in rastlina
1969; Tihožitje na oknu 1969; Portret dr. F.
Koblarja 1970; Banane 1970 (zadnje nedokončano
delo).
Prim.: LZ XXXIX. 1919, 740; S (Lj.) 20. jun.
1920; SN, 28. maja 1921; DS XXXIX, 1926, 49;
SBL I, 527-528; S (Lj ) 21. dec. 1938; R. Ložar,
Slikar CA. Kos, Umetnost III, 1938-39, 97-123;
S. Miku/, Obisk pri slikarju O.A. Kosu ob dovršitvi Umestitve koroških vojvod, DS Lil, št.
2, 1940, 119-20; F. Stele, Slov. slikarji, Lj. 1949,
145-46; Campii, La mostra degli artisti sloveni,
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Giornale Alleato (Trst), avg. 1945; F. Stelo, G. A.
Kos, Letopis SAZU, 3. knj. 1948-49, Lj. 1950, 21415; A. Chastel, Le Monde, 5. jul. 1950; K. Strobl,
Kunst und Volk, (Dunaj) št. 7-8, 1950; Iz. Cankar,
G. A. Kos (monogralija), Lj. 1951; L. Menaše, G.
A. Kos, Beseda (Lj.) I, 5, 1951-52, 234-35; Zoran
Markuš, Umetnost i kritika (Bgd), dec. 1953; E.
Cevc, Ob šestdesetletnici slikarja G. A. Kosa, SPor
XVII, 24. Jan. 1956; B. Pogačnik, Uravnovešena
kompozicija (razgovor z akademikom G. A. Kosom ob njegovi 60-letnici), NRazgl V, št. 2, 28.
jan. 1956; L. Menaše, G. A. Kos, NRazgl V, št.
10, 26. maja 1956; J. Čopič, Barvne simfonije, Ob
razstavi G. A. Kosa v Moderni gal., LdP 29. maja
1956; G. Gramulin, L'art contemporain on Yougoslavie, Prisme dès Arts (Pariz), 1958, 18; Avtoportret na Slovenskem (razstavni katalog), Moderna gal., Lj. 1958; Voj. Mole, Esej..., Krakow 1959; F. Stele, Umetnost v Primorju, Lj.
1960; F. Äijanec, Sodobna slov. likov, umetn.,
Mrb. 1961, 26, 108-13, 117, 513; Z. Kržišnik, G. A.
Kos (monografija), Lj. 1962; Z. Kržišnik, Predgovor v katalogu osebne razstave, Mala ga]., Lj.
1963; ELU 3, Zgb 1964, 225-26 (K.larell Diobidal);
V. Mole, Umetnost južnih Slovanov, Lj. 1965,
412, 420; F. Stole, Oris zgod. umetnosti pri Slov.,
Lj. 1966, 142, 145; S. Čopič, Predgovor v katalogu osebne razstave, Mala gal., Lj. 1966; I. Sedej,
Ob razstavi oljnih slik A. G. Kosa v lj. Mali gal-,
Sinteza II, 1967, št. 5-6, 87-88; S. Čopič, Predgovor v katalogu razstave G. A. Kosa in B. Kalina,
N. Gorica 1967; B. Rotar, Problem deziluzionizma
v Kosovi sliki Kruh in vrč, Dialogi št. 9, 1967,
460-69; F. Stele, Predgovor v katalogu osebne
razstave, Celje 1969; S. Čopič, G. A. Kos, 1896-1970,
Sinteza 17, Lj. 1970; Letopis SAZU (1970), Lj. 1971,
105-07; NRazgl št. 12, 19. jun. 1970; Menaše, 1048;
Kos G. A., Retrospektivna razstava, Moderna gal.,
Lj. 1974; A. Bassin, NRazgl XXXIII, št. 19, 1974;
polog tega še razni razstavni katalogi in mnogo
člankov v dnevnem in periodičnem tisku.
V-č
KOS Ivan, šolnik, r. 9. dec. 1849 na Knezi (Podmelec) pri Tolminu, u. 30. avg. 1931 v Pazinu.
Gimn. obiskoval v Gor. (1864-72) in po maturi
odšel k vojakom (1872-73), nato študiral klas. lilolna U v Gradcu in na Dunaju (1872-77), kjer je bil
član akad. društva Slovenija (od 1872-73). Kot
rezervist je sodeloval pri okupaciji Bosne in Hercegovine (1878), potem opravil državni izpit za
gimn. prol. (1879), bil nekaj časa suplent na gimnazijah v Gradcu in Trstu (1879-82), nato pa profna nem. gimn. v Pazinu (1883-90) in v Pulju
(1890-97). Potem je bil ravn. gimn. v Splitu (18971902) in hrv. gimn. v Pazmu (1902-19). Po It. zasedbi Istre in ukinitvi hrv. gimn. v Pazinu •^
bil upokojen in je starost preživljal v Pazinu do
smrti. V letih 1888-90 je bil tudi okrajni š. nadzza pazinski okraj. 1908 je postal š. svetnik (ces.
odlok 30. nov. 1908), a 1912 je bil imenovan za
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člana pokraj, š. sveta za Istro. Čeprav je bil
vdan avstrijski monarhiji, je bil vendar dober
rodoljub, zaslužen vzgojitelj mladih prerodnih
generacij v Istri, dobrotnik narodnih ustanov in
večletni aktivni odb. Dijaškega pripomočnega
društva. Po njegovem zavzemanju je bil zgrajen
Dijaški dom v Pazinu (1913-14), a za dijake je z
veliko vnemo očetovsko skrbel: za njihovo prehrano, stanovanja, podpore in štipendije. S prof.
zborom je organiziral nedeljska predavanja za
ljudstvo v Narodnem domu v Pazinu (1907), ki
so bila zelo koristna in izredno obiskovana. Njegova zasluga je, da je prišlo po večletnih akcijah
(od 1884) do odprtja hrv. osn. š. (1890) in pripravnice za učiteljišče v Pazinu in posebno še do
ustanovitve privatne ženske učiteljske š. v Pazinu (12. nov. 1912), kar je bil velik narodni uspeh.
Sam je prevzel pedag. vodstvo š., bil član njenega kurarorija in brezplačno predaval na šoli
(1912-18), pa tudi ostale gimn. prof. je pritegnil
na brezplačno delo v želji, da bi Istra čimprej
dobila potrebni narodni učiteljski kader. Ker je
imel kot ravn. hrv. gimn. zelo delikaten položaj,
je bil prisiljen na obzirno taktiziranje v odnosu
na medsebojno zaostrenost med hrv. nacionalisti
in it. iredentisti. Zato so ga večkrat napačno ocenjevali in mu delali krivico (npr. M. MirkovičBalota), češ da je bil izključno režimski človek,
v resnici pa se je K. ves čas bal, da bi tako težko
Pridobljene in edine hrv. sred. šole v Istri ne
zaprli. Njegov delež v preporodu Istre ni bil
skromen in to mu je treba priznati, kakor mu
je priznala pazinska gimn., ki mu je postavila
spominsko ploščo na grob (1969).
Prim.: Programm des k.k. Staats-Gymnasiums
zu Mitterburg... 1890, 30-31; J. Vencajz, Spomenica o petindvajsetletnici akad. društva Slovenija
na Dunaj'i, Lj. 1894, 142; Četvrti godišnji izvještaj
Djačkog pripomoćnog društva u Pazinu... 1902/03,
Pulj 1903, 10; Deseti godišnji izvještaj... 1908/09,
'909, 13; Program c. k. velike državne gimn. u Pazinu... 1903/04, Pulj 1904, 33-34, 36; Naša sloga,
Pulj 24. sept. 1908; J. Bacie, Hrvatska škola, Lj.
1916; T. Ujčić, Hrvatska gimn. u Pazinu o pedesetgodišnjici svog osnivanja 1899-1949, Pazin 1949,
27-32; M. Balota (M. Mirkovič), Stara pazinska
gimnazija, Zgb 1950, 33, 35-36, 39, 47-61; S. Brajša,
GorSreč 1968, št. 12, 54-55; T. Ujčić, Hod pokoljenja nad ponorom Pazinčice o 70-godišnjici Pazinske gimnazije 1899-1969, Pazin 1969, 51, 62, pass.;
S. Rutar, Dnevnik 1869-1874, NGor. 1972, 24, 28,
103; Milanović, II, 345, 360, 373, 384, 445, 494; V.
Močnik, Baška grapa, Lj. 1974, 33, 88; L. Zorzut,
JKol 1976, 236-50; Portret objavljen: GorSreč III,
1968, št. 12, 55; Spomen knjiga 70 godina Pazinske
gimn. 1899-1969, Pazin 1973 (razni avtorji).
Le.
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KOS Leopoldina, učiteljica, politična delavka, r.
6. nov. 1889 v Idriji, u. 30. jan. 1968 na Golniku.
Oče Jožef, sodavičar, mati Ana Habe. Osn. š. je
obiskovala v Idriji in Gor., kjer je nadaljevala s
šolanjem na učiteljišču (1905-09). Učiteljevala je
v raznih krajih na Notranjskem, že pred prvo
svet. vojno se je navzela socialističnih idej. Po
1920 je službovala kot učiteljica v Idriji, aktivno
je delovala v organizaciji primor. slov. učiteljev.
Prav zaradi upiranja faš. raznarodovalni šolski
politiki je bila odpuščena iz službe, se febr. 1927
preselila v Lj. in dobila mesto učiteljice v Smartnem pod Šmartno goro. Med leti 1931-34 je aktivno delovala v levičarski Zvezi delavskih žena
in deklet. O ženskem vprašanju je objavila 1934
v Književnosti razpravi Feminizem in borba delovne žene (24-33) ter Redukcija žen v javnih
službah (182-185). V prvi razpravi je dokazovala,
da feminizem ne vodi k reševanju ženskega vprašanja, ker se ne bori obenem tudi proti obstoječemu družbenemu sistemu. Razpravi sta izšli
pod psevdonimom M. Knapova. Jeseni 1934 je bila premeščena v Mursko Soboto, kjer je kmalu
sodelovala pri ustanovitvi podružnice Zveze delavskih žena in deklet (1935) in delovala pri levičarskih društvih v Pomurju (Učiteljsko društvo,
Žensko društvo). 1937 je postala član KPS, jeseni
1939 je bila prestavljena v okolico Krškega, febr.
1941 pa je bila upokojena. Od dec. 1940 je živela
v Lj. in delovala tedaj pri Društvu prijateljev
Sovjetske zveze ter pri ženski komisiji CK KPS.
Po okupaciji Jslc. se je vključila v OF, zaradi aktivnega delovanja je morala mar. 1942 v ilegalo,
od koder je konec maja 1944 prišla v partizane in
bila dodeljena POOF za SlovPrim, toda že v začetku jul. 1944 je odšla na polit, delo v Trst,
kjer je postala članica okrož. odb. OF in okrož.
komiteja KPS. Po dveh mesecih je bila aretirana
in odpeljana v Auschwitz. Po vojni je v Lj. delala na kadrovskem odd. pri CK KPS ter na
prosv. odd. MLO Ljubljana. Zaradi bolezni se je
vrnila v Idrijo, kjer je bila 1949 upokojena. O
svoji življenjski poti je napisala spomine (IdrR
1959, 3-7; 1968, 11-7, 43-52, 70-2).
Prim.: IdrR 1959, 104; PrimN 11. nov. 1959, št.
45; Delo 7. nov. 1959, št. 188; NŽ 1959, 345; SodP
1968, št. 3-4, 119-120; NZ 1968, 101; Prosvetni delavec 28. lebr. 1968, št. 4; Vestnik 8. febr. 1968,
št. 5; Komunist, leor. priloga, okt.-dec. 1976, 58;
M. Kokolj-B. Horvat, Prekmursko šolstvo, Murska Sobota 1977, 370, 374, 478.
B.Mar.
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KOS Marijan, operni pevec in solist, r. 8. dec.
1909 v Vidmu ob Savi, u. 17. mar. 1973 v Trstu.
Oče Avgust, uradnik, organist in skladatelj, mati Marija Est. Po osn. š. v domačem kraju in
Ptuju se je vpisal na gimn. v Ptuju in študiral
klavir pri teti Otiliji. 1927 je odšel v Veržej pri
Ljutomeru v privatno salezijansko gimn. in po
mali maturi stopil v noviciat na Radni pri Boštanju. 1934 so ga predstojniki poslali na Rakovnik-Lj., kjer je bil nekaj časa knjižničar. Ker
mu je medtem glas dozorel v lep bariton, so mu
predstojniki svetovali, naj se posveti glasbi. Tako
je 1935 zapustil samostan in se vpisal na GlasbM
v Lj., 1937 pa se je prepisal na konservatorij in
bil učenec znanega pedagoga in basista J. Betteta. 1942 je dovršil kons, in se vpisal na AG. Za
glavni predmet si je izbral solo petje in ga študiral pri J. Betettu; diplomiral je apr. 1945. Že
1940 je bil član opernega zbora in kmalu je pel
manjše solistične vloge (grof Coprano v Verdijevem Rigolettu - nov. 1941, Evgenij Onjegin v
kons, pripravi). Konec 1945 je odšel v Rim, v
začetku 1947 je prišel v Trst in začel poučevati
na slov. sred. in strok, šolah petje: na Nižji
sred. šoli, na Trg. in Ind. strok, šoli, v Nabrežini,
na Opčinah, v Sv. Križu, v Dolini in na Katinari
(1947/48-1961/62). Vedno je imel po več šol, ker
je imelo petje le eno uro na teden, zato je izgubil veliko časa z vožnjo. Začel je nastopati kot
solist na RAI-TrstA in izvajal odlomke in samospeve vseh mogočih avtorjev od Bacha, Beethovna, Loeveja, Wolfa, Smetane, Bizeta, Debussyja,
Musorgskega do Pavčiča, Lajovca, Adamiča idr.
»Najraje je pel arijo Gcrmonta iz Verdijeve opere
Traviata, ki jo je podal tako občuteno, da je
izzvenela kot neskočno otožen klic po domu. Bil
je na višku moči, pevske tehnike in umetnosti.
Imel je mehak, lepo barvan in obsežen bariton«
(Harej). Nastopal je na koncertih in prireditvah
na Tržaškem in Goriškem, npr. na Prešernovi
proslavi v hotelu Excelsior v Trstu ob pesnikovi
stoletnici (1949), na taborih Slov. prosvete na Repenlabru idr. Nastopal je tudi v sklopu radijskega moškega kvarteta Veseli bratci. Ker ni
imel it. državljanstva, je izgubil 1962 prof. službo
in ostal brez kruha. »Pomagal si je z občasnimi
inštrukcijami, z miloščinami usmiljenih src, z
malenkostnim honorarjem, ki ga je prejemal kot
organist. Največ mu je pomagala mati. Zdi se
neverjetno, da sredi gospodarske blaginje živi
kdo v pomanjkanju. Marijan si ni znal pomagati:
rabil je nekoga, ki zanj skrbi in ga vodi« (Harej).
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Prim.: t Prof. Marijan Kos, KatG 22. mar. 1973,
3; Slovo od prof. Marjana Kosa, NL 22. mar.
1973, 4; Marjan Kos, IzvTrst 1973, 63; Z. Harej,
Pok. prof. Marjan Kos, KolGMD 1974, 91-93 s si.;
S. Martelanc, Človek s prazničnim srcem, KolGMD 1974, 94-96 s sliko v nar. noši.
Jem.
KOS Milko, zgodovinar, r. 12. dec. 1892 v Gor.,
u. 24. marca 1972 v Lj. Oče Franc (gl. čl.), zgodovinar, mati Marija Sbuelz. Osn. š. (1899-1903) in
gimn. (1903-11) obiskoval v Gor. Na U na Dunaju
študiral zgod. in zemlj., 4. mar. 1916 je prav tam
promoviral za doktorja filozofije. Med 1915-17 je
bil redni član Instituta für österreichische Geschichtsforschung (pri tej ustanovi je 1917 opravil
drž. izpit), v letih 1916-18 je tudi služil vojsko.
Od apr. 1919 do maja 1924 je bil znan. sodelavec
in asistent v Drž. študijski knjižnici v Lj. (danes
NUK), vmes je bil leto dni (1921-22) na študijskem izpopolnjevanju na École des Chartes v
Parizu (študij pomožnih zgod. ved) in v Miinchnu.
8. maja 1924 je bil imenovan za docenta za pomožne zgod. vede na U v Bgdu, 3. okt. 1925 je
postal izredni prof. za isti predmet na U v Zgbu,
10. sept. 1926 pa izredni prof. za občo zgod. srednjega veka in za pomožne zgod. vede na lj. U.
Tu je postal 7. febr. 1934 redni prof., poleg obče
zgod. sred. veka je do 1937 predaval celotno slov.
zgod. do 1918, do 1946 je predaval tudi še slov.
srednjev. zgod. Poslej je do upokojitve (1962)
predaval le še občo zgod. sred. veka in pomožne
zgod. vede. Med delom na lj. U je bil dekan
(1936-37) in prodekan Filoz. fak., prorektor (1941)
in rektor U (1941-45) in upravnik Inštituta za
zgod. na Filoz. fak. (1941-50). Bil je član raznih
znan. ustanov, tako od 1928 Znanstvenega društva
v Lj., Slovanskega inštituta v Pragi (1936), dopisni član JAZU v Zgbu (1937), Kralovske češke
společnosti nauk v Pragi in Poljske akademije
v Krakovu (1948); 7. okt. 1938 je postal redni član
Akademije znanosti in umetnosti (sedaj SAZU)
v Lj. Od jan. 1940 do jun. 1941 je vodil njen
Filozofsko-filološko-historični razred, med 1950-72
je bil glavni tajnik SAZU. Dopisni član Srpske
akademije nauka i umetnosti je postal 1961, bil
je tudi član inštituta za raziskovanje avstr. zgodna Dunaju (1953). Poleg navedenega je opravljal
še vrsto drugih zadolžitev. Na SAZU je bil od
ustanovitve dalje (1948) upravnik Inštituta za
zgod. in načelnik njegove sekcije za občo in narodno zgod. Bil je član medakademijskega sveta jsl. akademij in pri odborih tega sveta (sodelovanje pri akcijah za repertorij srednjev. vi-
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rov, za besednjak srednjev. latin., za izdelavo bistorično-gospodarskega leksikona in historičnega
atlasa Jsl.). Kot priznan srednjeveški zgod. je
sodeloval tuđi v mednarodnih forumih, tako pri
odb. za izdelavo repertorija srednjev. virov pri
Istituto storico italiano per il medioevo v Rimu,
tj. pri delu redakcije za novo izdajo Potthastovega priročnika o srednjev. virih. Deloval je tudi v društvih slov. zgod. Bil je prcds. Muzejskega društva za Slov. (1934-45) in od 1945 podpreds.
Zgod. društva za Slov., član njegovega odb. in
njegov častni član (1968). Deloval je pri jsl. nacionalnem komiteju za zgod. vede. Udeležil se
je številnih strokovnih srečanj, kongresov doma
in v tujini. Aktivno je sodeloval na bizantoloških kongresih (Bgd 1927, Atene 1930, Sofija 1934,
Ohrid 1961), na svetovnih kongresih zgod. (Zürich
1938, Rim 1955, Stockholm 1960, Dunaj 1965), bil
zastopnik Jsl. na sestankih odb. za študij historičnih virov evrop. sred. veka (Rim 1953, 1957-59,
1961-63). Sodeloval je na kongresih jsl. ter na
zborovanjih slov. zgod. Pred drugo svet. vojno
je sourcjeval Jsl. istorijski časopis (1935-39), bil
od 1950 član ur. odb. Zč. Pomembna je K-ova
udeležba pri uveljavljanju pravic države SHS in
nove Jsl. za pravične, narodnostne meje. 1919 je
v brošuri v franc, jeziku objavil razpravo o slov.it. jezikovni meji (La formation historique des
limites linguistiques italo-slovenes), po drugi svet.
vojni je bil njegov delež mnogo intenzivnejši,
Poleg časopisnih člankov je omeniti v obliki
brošure objavljeno razpravo Tstoričeskoe razvibie
slovenskoj zapadnoj granicy (Lj. 1946), ki je izšla
v franc, in ang., ter Whereto does the Slovene
Littoral belong by Civilization and Politically v
The Julian March. Studies its History and Civilization (Li. 1946, tudi v ruščini). Zelo aktiven je
bil pri delu za uveljavljanje mirovne pogodbe z
It. in Avstr. na polju kulturne dediščine. Bil je
clan posebne komisije zunanjega ministrstva
FLRJ za resti tucijo arhivov iz Avstrije (1958-59)
in ekspert posebne jsl. delegacije za restitucijo
kulturnih dobrin iz It. (1961). Pomembno je tudi
njegovo redakcijsko in avtorsko delo pri edicijah SAZU, pri EJ, pri priročniku Zgod. narodov
Jsle. in končno pri uresničevanju monografskega
leksikona o slov. gosp. in družbeni zgod. Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev (I-II,
Lj. 1971, 1980). Pod očilnim očetovim vplivom se
je K. že zelo zgodaj odločil za svoj poklic. Prvo
razpravo Zemljiške razmere po Selški dolini leta
1630 (Carniola 2, 1911) je objavil še kot dijak,

KOS
poslej je njegova bibliografija strokovnih in
znanstvenih objav narasla na preko 350 enot, ki
so bile objavljene tudi v tujem tisku. 2e njegove
prve objave kažejo usmeritev v raziskovanje slov.
starejše zgod., taki naravnanosti je potem — seveda tudi z izjemami — sledil do konca življenja.
Delo na srednjom veku je potekalo v nekaj smereh — objave virov, pomožne zgod. vede (diplomatika, paleografija), kolonizacijska zgod., raziskovanje posameznih poglavij slov. srednjev. polit, in kult. zgod. in končno sinteza slov. srednjeveške zgod. K-ova usmeritev v raziskovalno
delo kaže v mnogih primerih nadaljevanje tistega, kar je pričel njegov oče. K-ovo zanimanje
sega v ves slov. prostor, s posebno pozornostjo
se obrača tudi do rodne Prim. Njegovo temeljno
delo je samostojna Zgodovina Slovencev od naselitve do reformacije (Lj. 1933, druga, dopolnjena izdaja 1955; srbohrv. prevod Bgd 1960), ki izpričuje visoko stopnjo slov. zgodovinopisja in je
postala »temeljni kamen za nadaljnje proučevanje slov. zgod. tega obdobja« (F. Gestrin, ZČ 1-2,
1972, 7). Knjiga je nastajala preko dvajset let
ter je sledila objavi skoraj petdesetih razprav o
starejši slov. zgod., v njih je reševal številna temeljna vprašanja kolonizacije, naselitve in etničnih meja. I/ obsežnega sklopa K-ovih objav
je omeniti vsaj nekaj najpomembnejših, kot so:
Opazke h kronološki vrsti tržaških škofov v
srednjem veku (Carniola 1916), Odnošaji medju
goričkim grofovima i hrvatskom plemstvom u
srednjem veku (Vjesnik hrv.-slav.-dalm. zemaljskog arkiva 1917), Dantejevi sledovi med Jugoslovani (zbornik Dante, Lj. 1921), Paleografske in
historične študije k freisinškim spomenikom
(CJKZ 1924), La storia d'Italia nella storiografia
jugoslava dal 1919 al 192Ì (Archivio slorico italiano 1924); razprava o srednjeveških rokopisih
v Sji. je izhajala v nadaljevanjih (ZUZ 1924-29),
nato pa izšla v knjižni obliki kot Srednjeveški
rokopisi v Sloveniji (v sodelovanju s Fr. Steletom; Lj. 1931), v samostojni obliki je izšla tudi
Srednjeveška Ljubljana. Topografski opis mesta
in okolice (Lj. 1955). Objavil je tudi pregled zgod.
Slov. (knjiga Slovenačka, Bgd 1927), ponovno se
je vrnil k freisinškim rokopisom v razpravi Nove
študije k freisinškim rokopisom (CJKZ, 1931);
temeljne so razprave: Slovenska naselitev na Koroškem (GV 1932; o tem je ponovno pisal v Ko
roškem zborniku, Lj. 1946), Pregled slovenske
historiografije (Jič 1935), Periodizacija jugoslavenske istorije (ibid.), O pismu papeža Hadrijana

KOS
//. knezom Rastislavu, Svetopolku in Koclju
(Razprave, fil.-filol.-hist. razr. SAZU 1944), Starejša in mlajša naselja okoli Ljubljane (GV 1951),
Kolonizacija i germanizacija slovenske zemlje
(Historijski zbornik 1951, 157-77), »Vas« in »selo«
v zgodovini slov. kolonizacije (Razprave, razred
za zgod. in dražb, vede, SAZU, 5). Za problematiko Prim, so važne razprave kot: Tolminska
gastaldija leta 1377 (Carniola 1917), K postanku
slov. zapadne meje (RDHV 1930), Oglejski patriarhi in slov. pokrajine do srede 13. stoletja
s posebnim oziram na vlado patriarha Bertolda
iz rodovine Andechs (CZN 1917), Srbski Brankoviči in goriški grofje (CJKZ 1920), Zgodovina Primorja (zbornik Julijska krajina, Bgd 1930), in
napisal je uvod za peti zv. Gradiva za zgod.
Slov. v sred. veku (1928). Med njegovimi objavami srcdnjev. virov je omeniti vsaj kroniko
Conversio Bagoariorum et Carantanorum (RDHV,
L). 1936), Brizinske spomenike (skupaj s Fr. Ramovžem, I.j. 1937), srednjeveške urbarje za Sjo.,
in sicer za posesti salzburške nadšk. (Lj. 1939)
ter Urbarje Slovenskega Primorja (I-II, Lj.
1948, 1954); v zapuščini so ostali neobdelani urbarji briksenške posesti. Objave urbarjev vsebujejo spremna besedila, v prvem zv. prim, urbarjev so prikazane razmere na Tolminskem v
14. stol., druga knjiga pa slika razmere na Prim,
ćez ves srednji vek. Po drugi svet. vojni se je
K. še intenzivneje posvetil prim, problematiki.
Sintezo prim, zgod od 'naselitve do 18. stol. je
objavil v zborniku Istra i Slovensko Primorje
(Bgd 1952, slov. izdaja Bgd 1953). Med posameznimi problemskimi obravnavami je še omeniti Beneška Slovenija - zgodovinsko ime (Trinkov zbornik, Trst 1946), Kmet na Krasu pred pet sto leti
(Razgl 1952), O imenih nekaterih krajev v Slov.
Prim. (Zbornik primar, zal. Lipa, 1956), Una lettera volgare spedita verso il 1320 da Lubiana a
Cividale (Ce fastu?, 1956), Jedan urbar iz vremena
oko 1400. o imanjima Devinskih i Walsseovaca na
Kvarneru (Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci
1955/56), Na Lijaku in Okroglici pred pet sto leti
(GorZb 1947-1957), S kmečkih domačij v Hrastovljah iz dobe okoli 1300 (SE, 1964), Gospodarska
problematika Bovškega v preteklosti (Geografski
zbornik 1965) in posmrtno izdani članek Pivka
v srednjem veku (Kron 1976). Poleg ostalih slov.
dežel ima v K-em delu posebno mesto tudi Istra:
Doneski k zgodovini Istre v srednjem veku
(Vjesnik hrv.-slav.-dalm. zemaljskog arkiva, 1916),
Studija o istarskem razvodu (Rad JAZU, 240,
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1931), O starejši slov. kolonizaciji v Istri (Razprave, razred za zgod. in družb, vede SAZU 1950),
Pet istarskih razvoda iz XV. stoljeća (Jadranski
zbornik 1956), Aus Geschichte der mittelalterlichen Urkunde Istriens (Wiener Archiv für Geschichtes des Slawentums und Osteuropas 1956).
V zadnjih desetletjih življenja se je posvetil zlasti raziskavam zgod. srednjev. kolonizacije slov.
ozemlja in topografskemu slovarju slov. ozemlja
do konca visokega sred. veka, predvsem za njegov zah. in osrednji del. Vse to delo ni bilo v
celoti končano in tako ostaja »nenavadno pomembna rokopisna zapuščina« (B. Grafenaucr)
eden izmed ključnih vidikov za dokončno ovrednotenje K-ega znan. delovanja. K. je objavil tudi
vrsto ocen, za Narodno enciklopedijo, SBL, JE,
Hrv. enciklopedijo je napisal več gesel. Bil je
utemeljitelj sodobnega slov. zgodovinopisja, odločno in z vso potrebno širino raziskovalnega
dela je nadaljeval ter dopolnjeval in sodobnim
zahtevam prilagodil raziskovalno smer, k'i jo je
najvidneje predstavljal njegov oče. K. je za svoje
življenjsko delo prejel več priznanj, med temi
je Prešernova nagrada (1955), postal je tudi častni doktor lj. U (1969). Njegovo ime nosi Inštitut
za zgod. pri SAZU, tu je ohranjena tudi njegova
zapuščina.
Prim.: B. Grafenaucr, ZC 6-7/1952-53, 9-29; Isti,
ZC 16/1962, 171-75; Isti in F. Gestrin, ZC 26/1972,
5-12 (vsi trije navedeni članki prinašajo tudi
K-ovo bibliografijo); SBL I, 528; EJ 5, 329; PDk
26. mar. 1972; Delo 25. in 28. mar. 1972; PrimN
31. mar. 1972; B. Grafenauer, ZC 35/1981, 15-27;
LSAZU 1/1943, 53-62 in 23/1972, 85-95; Kron 1972,
1-2; KolGMD 1973, 43-44; AV 1972, 441-42.

B.Mar.
KOS Simon, javni delavec, narodni mučenik, r.
28. okt. 1911 v Rutu na Tolminskem, ustreljen
15. dec. 1941 na Opčinah pri Trstu. Oče Simon,
kmet, mati Lucija Ortar. 8-letno šolanje opravil
doma, zadnji dve leti v it. jeziku. Pomagal je
na očetovi kmetiji, razen med vojaščino 1931-32
(pri saniteti) v Firencah in 1934-35 v Messini na
Siciliji, kamor je prišel kot rezervist. S 16. leti
je bil že knjižničar domačega PD Novi vrhBral je veliko, zlasti zadnja leta, ko je pretihotapil čez mejo veliko novih knjig. V branje je
bil zatopljen v odmoru med delom tudi tedaj,
ko so ga v torek 7. oktobra 1940 karabinjerji
aretirali in v naglici odpeljali. Rad je prepeval
s fanti. Kot samouk se je kar dobro naučil
igrati na brač, mandolino 'in violino. Bil je dober smučar in odličen planinec. Rad je hodil na
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izlete, tudi po več dni, v glavnem s kolesom. V
opravljanje kmečkih del je od drugod prinesel
veliko majhnih sprememb in posodabljal razna
orodja. Bil je tudi izurjen pleskar. Dobro je
pisal slov. in j Lai. Bil je splošno priljubljen zaradi svojih značajnih lastnosti in vsestranske razgledanosti. V antifaš. in osvobodilni organizaciji
TIGR je bil zelo aktiven, zlasti od 1936. Bil je
v vodstvu organizacije in je odgovarjal za ba.ško
področje. Preko meje je prepeljal na desetine
ilegalcev in z onstran meje prinašal knjige, letake, brošure in jih razpečaval po Prim. S sodelavci je preko meje prinesel tudi nekaj orožja,
streliva in radijski oddajnik. Držal je vezi s tigrovči onstran meje in na Tržaškem. Po bližnjih
vaseh je ustanavljal celice in jih povezoval med
seboj. K. je bil obsojen na smrt od Posebnega
sodišča za varnost države v nedeljo 14. dec. 1941
ob 12.45, ki je za t. i. Drugi tržaški proces zasedalo v Trstu od 2. do 14. decembra istega leta.
Obtožnica je obsegala razne prestopke, od gojitve
slov. kulture in jezika, širjenja slov. tiska, do
oborožene konspiracije proti državi, polit, in vojaškega vohunstva, raznih diverzantskih akcij,
nameravane odcepitve slovan. ozemlja od It., priprave na atentat na Mussoliriija idr. Ustreljen je
bil naslednje jutro ob 8.30 na strelišču na Opčinah. V brošuri Poromaj spomin (Trst 1982) sta
natisnjeni njegovi neobjavljeni pismi bratu in
domačim v it. in pesem Jetniška kronika.
Prim.: Podatki brata Cirila; F. Tončič, Celica
41, PDk 20. okt. do 15. nov. 1945; Cermelj,
Slovenci 330-35; T. Rutar, Kratek pregled delovanja ilegalne organizacije TIGR na Tolminskem
1927-1940, TolmZb 1975, 345-46 in ipass.; F. Saje,
Pisma na smrt obsojenih, Lj. 1958, 87-95; Utripi,
Trst dec. 1975 - mar. 1976, 26-36; Ferenc, Tiger,
pass.; Poromaj spomin. Ob 40-lctnici II. trž. procesa, Trst 1982, pass., 11 slika; J. Kragelj, Poslednja -pisma S. Kosa, KolGMD 1971, 175-88; Dr.
Stoka, S. Kos in njegovi prijatelji, KatG 31.
dec. 1981.
Har.
KOS Viktor, dekan, r. 4. sept. 1899 v Podmelcu;
oče Andrej, kmet, mati Marjeta Ortar. Osn. š. v
Podmelcu, gimn. v Gor. 1911-16 in v Trstu 1916-19,
vmes pri vojakih 1917-18, matura v Gor. 1920,
bogoslovje v Gor. 1920-23, posvečen v duhovnika
v Gor. 1. jul. 1923, kpl. v Bovcu 1923-25, kurat v
Logu pod Mangrtom 1925-27, župn. upr. v Zabnicah 1927-32, žpk in dekan v Komnu 1932-71. V
zaporu apr. in maja 1956, monsignor 1964, upokojen 19. jul. 1971 in imenovan za boln. kurata
v bolnišnici v Šempetru pri Novi Gorici, kjer
živi. K. je doživel svojevrstno odisejado v NOB.

KOS
Nemški vojaki so ga za nekaj dni zaprli sept.
1943. Partizani so 2. febr. 1944 napadli nemško
kolono v Dovcah med Komnom in Rihcmbcrkom ter ubili 82 Nemcev in fašistov. Nemci so
se maščevali 15. lebr. 1944. Obkolili so vasi Komen, Tomačevico, Divčc, Mali dol in Rihembcrk
(Branik) in jih požgali, prebivalce (1100 oseb,
največ žensk in otrok) naložili na tovornjake
in jih odpeljali v internacijo v Nemčijo. Tedaj
se je nesrečnežem prostovoljno pridružil dekan
K. in skupno s kpl. Mirkom Renerjem sprejel
nase enako usodo s svojimi verniki. Nemci so
jih v tovornih vagonih prepeljali v Neumarkt na
Bavarsko. V tamkajšnjem taborišču so bili že
jetniki raznih narodnosti, zlasti Rusi, Poljaki in
Ukrajinci. Od naših ljudi so kakih 1000 odbrali
in jih razposlali na delo v razne kraje po Bavarski, ostalih 100 starih, bolnih in otrok so namestili v spodnjem delu taborišča v Neumarktu,
v t. i. »lazaretu«. Ti bolniki brez prave hrane in
zdravil so bili prepuščeni počasnemu umiranju.
Njim se je posvetil dekan K. Ostal je med njimi vseh 17 mesecev in opravljal duhovna in telesna dela usmiljenja: tolažil, spovedoval, skrivaj
nosil sv. obhajilo, krstil je 65 otrok raznih narodnosti, pokopal 50 svojih vernikov. Vmes je
ostal v pismenih stikih s svojimi ljudmi, ki so
delali po Bavarskem. Pomagal je tudi drugim
slov. internirancem, ki so jih tja pripeljali iz
Nabrežine, otrokom iz Savinjske doline. Našel je
stik z nekaterimi nemškimi duhovniki in dobrimi družinami v Neumarktu ter organiziral zbiranje živeža in obleke za 'internirance. 20. jul.
1945 se je K. s pomočjo ameriške vojske vrnil
s svojimi Komenci v požgani Komen. Ker je našel požgano župnišče, je do upokojitve bival v
raznih hišah. Ostal je vedno vedrega duha in
»Bogu hvaležen za prestano trpljenje, za skrb
in ljubezen do dobrih ljudi, za vero in upanje
trpečih«. K. je 1961 obiskal Neumarkt — in pozneje še večkrat — in našel lepo urejeno pokopališče za umrle slovanske internirance, na spomeniku pa pomenljiv napis, namenjen Nemcem:
»Leid und Tod der Verstorbenen brenne als Mahnung an unseren Herzen! - Trpljenje in smrt
umrlih naj gori kot opomin v naših srcih!« K.
je napisal kroniko o vojnih dogodkih in o internaciji: Kronika Komencev in Rihemberlanov na
Bavarskem 1944-45. V KolGMD 1974 je izšel odlomek Kraševci in Rihamberžani v vojni internaciji
na Bavarskem. Ob 30-letnici požiga Komna in
Branika-Rihembenka.
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Prim.: Osebni podatki; Fr. Sibdja-Mile Pavlin,
Kraški junak Stjenka, Lipa, Koper 1977, pogl.
Strašni dan; Domovina draga, k tebi vračam se
nazaj, Branik, 26. okt. 1980, l/.dala KK SZDL
Branik; Fr. Sibelja, Med prvimi partizani na
Krasu, Lipa, Koper 1981, pogl. Velika bitka med
Komnom in Rihemberkom.
T. P.
KOS Vladimir, eerkveni glasbenik, r. 22. maja
1912 v Gradišču ob Soči, oče Jožef, preglednik
linančne kontrole, mati Amalija Juretič, gospodinja. Družina se je 1918 preselila v SHS. K. je
v raznih krajih (Lendava, Ljutomer, Šmarje pri
Jelšah, Poljčane, Lemberg) obiskoval osn. š., meščansko in drž. trg. š. pa v Celju (končal 1932).
Zaposlil se je pri okr. načelstvu v Šmarju pri
Jelšah, nato do 1953 v Konjicah, potlej je deloval
v Petrovčah pri Celju. 1971 je bil upokojen, danes
živi v Arji vasi (Petrovce). Glasbeno se je pričel
izobraževati že v osn. š. (violina), kasneje je obiskoval pouk klavirja in solo petja; zaradi pomanjkanja denarja ni mogel šolanja nadaljevati
na lj. glasb, akademiji. 2e na sred. š. je vodil
tudi pevski zbor, kasneje je vodil vrsto pevskih
zborov. Iz dijaških let izvirajo tudi K-ovi skladateljski poskusi, prve napotke mu je dal skladatelj Alojzij Mav, vendar je svojo prvo zbirko
cerkvenih skladb Klic srca izdal šele 1960 na pobudo skladatelja Alojzija Mihelčiča. Med 1960 in
1977 je izdal v samozaložbi 23 zbirk in samostojnih skladb (v celoti 99 skladb), objavil je tudi 4
svetne pesmi za mešani zbor. K-ove cerkvene
skladbe so za moške ali mešane zbore ter samospevi z orgelsko spremljavo.
Prim.: Osebni podatki v pismu 29. dec. 1981;
Trobina, 269.
B.Mar.
KOSEC Franc, duhovnik, verski pisatelj in politik, sin Lovrenca in Marije Kos, r. 7. dec. 1843
v kraju Vujsk v župniji Vodice nad Lj., u. 28.
okt. 1924 v Trstu za kapjo na poti v škof. urad;
pokopan na katinarskem pokopališču. Osn. š. in
gimn. je obiskoval v Lj., bogoslovje tri leta v
Gor., eno leto v Trstu. V začetku četrtega letnika je prejel mašniško posvećenje 22. dec. 1866.
Od 1867-70 je bil kpl. in učitelj v Brseču pri Opatiji, 1870-71 župni upravitelj v Klani nad Reko, 1871-75 žpk istotam, 1875-86 žpk v Truškah v
slov. Istri. 1866-1903 prvi žpk na Katinari (župnija
na Katinari je bila ustanovljena 3. febr. 1882).
1903 je bil imenovan za kanonika stolnega kapitlja sv. Justa v Trstu, 1908 prelat in 1911 kanonik
sholastik v istem kapitlju. V Trstu je bil zapo-
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slen tudi v škof. uradih kot sodnik pri c. sodišču,
eksaminator prosinodalis, cenzor in prcglcdovalec e. računov. Anton Stembergcr, kpl. pri Novem sv. Antonu v Trstu je 1889 ustanovil Marijino družbo, ki ima danes svoj sedež v ul. Risorta
3, in jo vodil do 1903, ko je moral prisilno iz
Trsta. Zaradi voditeljevega odhoda je v Družbi
nastalo razburkano ozračje in vodstvo Družbe
je prevzel za tri leta F. Kosec. Ta je utrjeval
in izpopolnjeval delovanje Družbe ter vpeljal
mesečno češčenje sv. Rešnjega telesa. Na Katinari je bil K. izvoljen v trž. mestni svet in tako
je zastopstvo tega kraja prišlo v slov. roke. V
mestnem svetu je 1898 odločno nastopil v obrambo svojega škofa Sterka, ki so ga obtoževali »slovanskih teženj« (tendenze slavizzatici della Curia). K. je napisal tri knjige iz praktične teologije, ki jih je treba upoštevati kot prve poskuse,
podati zahtevno tvarino v slov. jeziku, in molitvenik. Te so: Krščansko katoliško nravoslovje
(Ole 1879); Spovednik tu njegova služba (Trst
1881); Katoliško zakonsko pravo z ozirom na državne avstrijske pravice (Lj. 1894); Molitvenik •
pobožni kristjan (1895). K. je bil odličen in izobražen duhovnik, narodnjak in mož kremenitega značaja, sposoben in vztrajen, a vedno ponižen in potrpežljiv.
Prim.: NadškALj.; SkATrst; FoliumTerg 1894,
95; FoliumTerg 1924, 103-104; Zup. arh. Katinara;
SBL I, 530; Resoconto stenografico della IV seduta pubblica del Consiglio della città di Trieste
del 17 marzo 1898; Jože Prešeren, Marijina družba Marije Milostljive, Trst 1975, 30-32 s si.
Skerl
KOSEC Josip, duhovnik, r. 9. maja 1866 v Gor.,
u. 23. okt. 1912 v bolnišnici v Gor. Oče je bil
uslužbenec pri južni železnici, mat'i mu je zelo
zgodaj umrla. V Gor. je obiskoval vadnico in
gimn., ki jo je končal 1884, ter bogoslovje. Po
študiju teologije je bil eno leto kot diakon (bil
je premlad za posvečenje) pomožni veroučitelj
na vadnici. V duhovnika je bil posvečen 7. okt.
1888. Naslednje leto je nastopil službo topi. v
Cerknem, 1893 službo vikarja v Novakih ter 1898
službo žpk v Kamnjah na Vipavskem, kjer je
ostal do svoje prezgodnje smrti. Že v letih službovanja v Novakih je začel svojo bogato duhovno, kulturno in socialno dejavnost. Večkrat je
prišel v stik z dr. Janezom Ev. Krekom, kar je
vplivalo na njegovo delovanje. 2e tu je postal
velik zagovornik Družbe abstinentov ter postal
njen član. Imel je več govorov proti alkoholizmu.
Tako npr. na prvem protialkoholnem zborovanju
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na Goriškem v Mirnu 21. okt. 1906, ki se ga je
udeležil tudi dr. Janez Ev. Krek. Bil je tudi naročnik revije Bekämpfung der Trinksitten, ki je
uhajala v Bazlu. Udeležil se je tudi abstinenčnega kongresa v Stoekholmu (poročilo v PrimL
8. avg. 1907). V Kamnjah je ustanovil 1899 dekl.
in mladeniško Marijino družbo. To sta bili prvi
družbi v črniškem dekanatu. 1900 je ustanovil
hranilnico in posojilnico. Imel je tudi zavarovalnico za govejo živino. Zelo je podpiral in razvijal tudi kulturno dejavnost. 1904 je ustanovil v
župniji Katoliško izobraževalno društvo, ki je
bilo zelo delavno, saj je prirejalo razne pevske
in igralske nastope ter predavanja. Veliko predavanj doma in po drugih župnijah je imel K.
sam. Ustanovil je tudi društv. knjižnico. Sam je
napisal več prispevkov v PrimL in bil sodelavec
lega časopisa. Govoril je na shodu gor. kršč.
društev 14. maja 1905 na Sv. gori (govor prinaša
PrimL v treh naslednjih št.: 25. in 31. maja ter
5. jun. 1905). Kot romar je obiskal Lurd, Rim in
Jeruzalem. V rkp. naj bi obstajale njegove Smarnice, ki jih je napisal kot jeruzalemski romar
(tako Ignacij Leban v KolGMD 1929, 132).
Prim.: PrimL 24. okt. 1912 (nekrolog); Ignacij
Leban, Josip Kosec, KolGMD 1929, 131-33; Arh.
GMD; 2up. arh. Kamnje.
Sorč
KOSEŠKI glej VESEL Jovan
KOSHUTA Artur, državni uradnik, r. 18. maja
1903 v Pulju (Istra), živi v Gor. Oče Ivan, poštni
uradnik, mati Marija Magajna iz Dolnjih Vrcm,
gospodinja. Osn. š. v Pulju, nižjo gimn. v Novem
mestu (1916-20), višjo gimn. v Gor. in kot vojak
v Firencah. Stopil je v službo kot finančni stražnik in služboval v Liguriji, na Južnem Tirolskem,
v Apuliji, v Longarone in slednjič tri leta in pol
v Albaniji in na Kosovu (it. okupacija). Tu se je
naučil skoraj vseh balkanskih jezikov. V tem
času se je po prokuri poročil z Ido Ušajevo.
1955 je stopil v pokoj. Kot upokojenec vodi v ul.
Mameli tajništvo Združenja bivših financarjev,
v praksi pa je to postala prava posvetovalnica
2a juridične in birokratske probleme naših ljudi.
K. je bil v teh letih vedno na razpolago, ko je
bilo treba prevajati dokumente, vlagati prošnje,
izpolnjevati uradne formularje, svetovati v juridičnih postopkih v raznih zadevah itd. Vse to je
opravljal z veliko vedrostjo in skoraj zastonj.
K. pa je tudi odličen geograf in izredno sposoben
organizator in vodič turističnih ali romarskih
Potovanj. Kot član vodstva Apostolstva sv. Cirila in Metoda je prevzel tehnično vodstvo vseh
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ekumenskih potovanj, ki jih je ta ustanova
ganizirala v letih 1968-80.

or-

Prim.: Neposredni osebni podatki.
Rij.
KOSMAČ Angel, duhovnik, katehet, ekumenski
delavec, r. 28. avg. 1923 v Zabrežcu pri Borštu
(Trst), župnik v Ricmanjih pri Trstu. Oče Lovrenc, kmet, mati Marija Petaros. 3 ra/.r. osn. š.
je dovršil v Boršitu, 4. razr. kot pripravnico v
Alojzijevišču v Gor., 6 razr. klas. gimn. v Malem
semenišču v Gor., zadnja dva v Malem semenišču
v Kopru, bogoslovje v Gor., posvečen v duhovnika 22. apr. 1946 v Trstu. Medtem je bil dve leti
prefekt v Kopru. Nekaj mesecev je bil diakon,
nato žpk-upravitelj v Slov. Istri: Gradin, Pregara, Topolovec (od jan. 1946 do 1950). 1950 je bil
kpl. pri Sv. Jakobu v Trstu, 1951-52 v Rojanu,
občasno ob nedeljah in praznikih tudi v Ospu
in Tinjanu, do jeseni 1956 na Opčinah. Od jeseni
1956-60 je študiral na Gregoriani in na Papeškern
vzhodnem inštitutu v Rimu (stanoval v papeškern
zavodu Russicum), kjer je doktoriral iz vzhodnega cerkvenega prava z disertacijo Vzhodno meništvo v srbskem srednjeveškem pravu. V poletnih mesecih je potoval po Evropi in se udeleževal tečajev na Institut Catholique v Parizu. Po
vrnitvi je bil nekaj mesecev žpk - upravitelj in
namestnik v Dolini, od jeseni 1960 je žpk v Ricmanjih in pri Domju. Ves čas je katehet na raznih osn., nižjih sred. in nekaj časa na višjih
sred. šolah. Od 1962 je v odb. obnovljenega Apostolstva sv. Cirila in Metoda (ACM) v Trstu, od
1969 tudi voditelj Ekumenskega centra v Trstu.
Sedež obeh ustanov je prenesel od Sv. Ivana v
Trstu v Baragov dom v Ricmanje, nato v Dom
bi. Leopolda Mandiča pri Domju. Od 1976-80 je
bil dekan openske dekanije. Dal je pobudo za
ustanovitev odsekov Vincencijeve konference v
Rojanu in na Opčinah ter Marijine legije na Opčinah in v Ricmanjih, prav tako za podružnični
c. v Banih in na Konkonelu. Zgradil je Baragov
dom v Ricmanjih in Dom in kapelo bi. Leop.
Mandiča pri Domju. Kot ekumenski delavec pripravlja vsako leto Teden edinosti v Trstu in Cirilmetodovo nedeljo na Vejni pri Trstu. Z ACM
v Gor. pripravlja in vodi vsakoletna ekumenska
romanja. - Od 1957 je K. sodeloval v Ekumenskem zborniku (Kraljestvo božje) v Rimu in
Trstu s prispevki: Grški samostan Grottaferrata
pri Rimu (1957); /z pastoralnega dela med Rusi
(1958); Kardinal Tisserant - zlatomašnik (1958);
Sv. Nikolaj • veliki zavetnik krščanskega vzhoda
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(1958); Vzhodni znanstveni zavod v Rimu (1958);
Ob jubileju molitvene osmine za zedinjenje (1959);
Papeški grški zavod v Rimu (1959); Atos ali Sveta gora v Grčiji (1959); Kongregacija za vzhodno
cerkev (1960); Katoliška vzhodna cerkev v Jugoslaviji (1960); Olii id včeraj in danes (1961/62);
Bogoslužje in misijonska metoda svetih bratov
(1963); Sveta brata in edinost Cerkve (1963); P.
Leopold Mandić - apostol krščanske edinosti
(1966); Iz zgodovine grške skupnosti v Trstu
(1967/68). Od 1970 sodeluje pri ekumen. zborniku
V edinosti: Ekumensko gibanje na Tržaškem
(1970); Protestantje v Trstu (1971); Ekumensko
prizadevanje na Tržaškem (1972); Blaženi Leopold
Mandić - vzornik duhovnega ekumenizma (1976).
Od 1969 sodeluje v KolGMD: Nemški katoliški
shod v Essenti (1969); K sv. Jožefu v Ricmanje
(1970); Carigrajski patriarh Atenagora I. (1973);
70 let župnije v Ricmanjih (1975); Beseda o škofijskem konviktu v Trstu (1976); Mons. Ivanu
Omersi v spomin (1977); Trinkov testament (1977);
150-letnica rojstva Ivana Nepomuka Glavine
(1978); Da ne bodo pozabljeni (1978); Dom bi. P.
Leopolda Mandića (1979). Za Zaliv je napisal članek Kako je z muslimani v Sovjetski zvezi (1981,
št. 3/4). Občasno sodeluje v KatG, sodeloval je
pri škof. zborovanju Trst iz oči v oči, zdaj je
član Škof. komisije za ekumenizem. Cerkvena
skupnost pri Dom j u je izšla v brošuri ob poimenovanju šole pri Domju (Trst 1982).
Prim.: Vprašalna pola.
Jem.
KOSMAČ Ciril, pisatelj, prevajalec, publicist,
dramaturg, r. 28. sept. 1910 na Slapu ob Idrijci,
u. 28. jan. 1980 v Lj., pokopan v Ročah nad Slapom. Oče Franc, kmet, mati Marjana Trušnovec.
Ciril je bil drugi od štirih otrok; doraščal je v
revni kmečki družini, a je že v domačem okolju
dobil veliko kulturnih pobud. Oče je igral harmonij in je tudi svoje otroke učil glasbo. Vodil
je cerkv. pevski zbor, ustanovil bralno društvo
in sam skrbel za njun razvoj. Veliko mu je bilo
do tega, da bi Cirila izšolal. Slutil je, da ima sin
dar za pisanje, zato ga je že zgodaj spodbujal
v tej smeri in mu pripovedoval zgodbe iz domače doline. Tudi mafi je bila zelo načitana in odprta. Osn. š. je K. obiskoval v rojstni vasi, v
Gor. pripravnico v Alojzijevišču in dva letnika
sr. trg. š. S Stankom Vukom je pisal v lit. list
Uporni veslar, ki so ga alojzijeviški dijaki pisali
na roko. Ker ga starši niso mogli vzdrževati, je
pustil gor. šole. Ostal je doma, pomagal pri do-

mačem delu in sam študiral. Kot privatist je v
š. letu 1927/28 opravil malo maturo na ital. klas.
gimn. v Tolminu. V teh letih se je seznanil z
ital. jezikom in kulturo. 1929, na dan materinega
pogreba, so ga fašisti aretirali pod obtožbo profilas, mišljenja in delovanja. Bil je v gor. in koprskem zaporu, v rimskem Regina Coeli in v
Trstu. Sept. 1930 je bil na trž. procesu kot najmlajši obtoženec in zaradi pomanjkanja dokazov
oproščen in poslan v domači kraj, kjer naj bi bil
štiri leta pod policijskim nadzorstvom. Noči pred
ustrelitvijo bazoviških žrtev se je spomnil v spisu Bazovica - 6. septembra (Istra 1934). Cez nekaj mesecev (jan. 1930) je zbežal čez hribe v Jslo.
V Lj. je deloval med prim, begunci, sodeloval s
predavanji in recitacijami v društvih Tabor in
Mlada Soča, pisal za emigrantski list Istra in za
Jadranski kalendar. Začel je vneto prebirati slov.
pisatelje, predvsem Cankarja, pa tudi dela iz svetovne književnosti. Seznanil se je z Bogomirom
Magajno, svojim poznejšim mentorjem, in z O.
Župančičem. V tem času so nastali prvi K-evi
pripovedni poskusi. V njih je čutiti Cankarjev
in Magajnov vpliv. Snov je K. črpal iz otroštva,
mladosti in jetniškega življenja. Razmišljal je
tudi o usodi Prim, in njenih ljudi v težkih časih
fašizma. Prva črt'ica Božična noč v ječi je izšla
v NR 1931. Objavljal je še v Valu, LZ in Sd. O
letu 1935 je v svoj koledarček zapisal: »Zavedal
sem se, da zelo malo znam, zato sem mnogo
bral in se učil. To leto sem se naučil nemško
in začel som prevajati iz italijanskega in nemškega jezika.« Dve leti kasneje se je naučil franc
in začel iz nje prevajati. Ljubljanska leta so bila
za K. leta trdega dela in učenja, pomanjkanja
in negotovosti, pa tudi prvih uspehov in zadoščenja. 1939 so v Sd izšle novele Gosenica, Sreča
in Kruh, ki sodijo že med K-eva klasična besedila. Po posredovanju O. Župančiča je K. konec
1938 dobil štipendijo franc, zun. ministrstva in
odšel v Pariz. Ko se mu je po štirih mesecih
iztekla, se je za kratek čas zaposlil na jsl. veleposlaništvu. Ob izbruhu druge svet. vojne jc
ostal v Parizu in se skromno preživljal. V tem
času se je večkrat srečal s Prcžihom.. Kljub težkim življenjskim razmeram je vztrajno bogatil
svoje znanje. Iz Puškinovih del se je učil ruščino
in kmalu bral še druge ruske književnike v izvirniku. Ko so Nemci maja 1940 zavzeli franc,
prestolnico, se je umaknil v Marseille. Tu se je
poglabljal v špansko in katalonsko književnost
ter se učil angleščino. Ponovno jc dobil franc.
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štipendijo. 1942 je preko Španije in Portugalske
prispel v London, kjer je samostojno delal pri
BBC in se še naprej seznanjal z angl. jezikom in
kulturo. Marca 1944 je z zavezniškim konvojem
odpotoval v Sev. Afriko in po zamotani poti preko Egipta prišel do Barija. Tu se je javil vojni
misiji NOB in avg. odletel v domovino na osvobojeno ozemlje Bele krajine. Pristal je v Črnomlju in nato deloval v Koč. Rogu. V tem času se
je družil z Borisom Kidričem. Delal je v ured.
SPor in bil od jan. 1945 do mar. 1946 njegov ur.
Po vojni je pripravil za tisk prvo samostojno
knjigo novel Sreća in kruh (1946). Bil je urednik
ilustr. tednika Tovariš in do 1955 umetniški vodja Triglav filma v Lj. Po svoji noveli Očka Orel
je napisal scenarij za prvi slov. umetniški film
Na svoji zemlji. V dnevno časopisje je pisal polit,
članke in uvodnike. Pozneje se je kot poklicni
pisatelj posvetil samo liter, ustvarjanju in prevajanju. Preživel je skoraj eno leto v kartuziji
Pleterje na Dolenjskem in tu pisal Balado o trobenti in oblaku (1956). -Nato se je naselil v Portorožu in občasno obiskoval domačo dolino. Objavljal je v NS, Razgl, NSd, v lit. prilogi LdPBorbe, v Tov, v NRazgl, v KolPD 1959, v Delu,
SlovJ, Obz in SIK 1960. V Delu 8. febr. 1975 je
objavil razmišljanje Za Prešernov dan. Obiskoval je šole, posebno rad je prihajal v zamejstvo.
1971 je npr. na sr. š. v Gor. prisrčno nagovoril
dijake in jim prebral črtico V gaju, ki do tedaj
še ni izšla v knjigi. Od 1961 je bil član SAZU,
med 1968-72 preds. Društva slov. pisateljev, 1972
Pa je bil 'izbran za preds. Zveze književnikov
Jsle. Udeleževal se je mednarodnih simpozijev
književnikov in osebno poznal številne tuje pisatelje. O srečanju z njim ob odprtju Gradnikove
sobe v Medani piše Mario Soldati v knjigi Vino
al vino. K je govoril na raznih svečanostih, tako
npr. ob 100-letnici Društva slov. pisateljev pred
Prešernovo rojstno hišo v Vrbi (prim. PDk 24.
sept. 1972). Za svoje življenjsko delo je prejel
Prešernovo nagrado za 1979. To je bilo razglašeno 8. febr. 1980, deset dni po pisateljevi smrti.
K. je začel svojo ustvarjalno pot kot pisec kratke proze z izrazito nacionalno motiviko. Prvih
deset let (1931-411 je pisal za liste in revije, 'izjema je Hiša št. 14, ki je izšla najprej v reviji,
nato v zbirki Slovenske novele (1935). Gre za
24 daljših ali krajših besedil, v glavnem pripovednih. Osnovni motivi prvih del so trpljenje
in doživetja v ječah, preganjanje, izgnanstvo in
domotožje. Sem spadajo med drugimi Velika ne-
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delja, Kraška simfonija (Istra 1933) in Na sveti
večer (Istra 1934). Narodnostno uporniško temo
oblikuje pisatelj včasih v simbolističnih podobah
(Potepuh Najdii, Val 1932/33, Zločin Bernarda
Tula, Sd 1935). Simbolistična je tudi podoba kraškega zvonarja v noveli Cerkovnik Martin (LZ
1933). V opisu vaškega življenja na Krasu je
močno poudarjena misel o narodnostnem boju
za obstanek. V realističnem besedilu Hiša št. 14
(Sd 1934) o življenju lačnih in brezposelnih v trž.
Starem mestu izstopata socialna in moralna problematika. Z delom Človek na zemlji (Sd 1935)
je pisatelj prvič stopil v ožjo domovino, ki je
poslej postala prizorišče vseh njegovih pomembnejših del. Kronika kmečke družine med prvo
svet. vojno vsebuje soc.-psihol. problem človeka
m njegove povezanosti z zemljo ter razmišljanje
o vsebini in vrednosti človeškega življenja. Novele Gosenica, Sreča in Kruh (Sd 1936), podobne
po zunanji zgradbi in miselnih prvinah, odlikuje
jezikovna in oblikovna izdelanost. V Gosenici se
epski prostor zoži na ječo in na zeleno vejo pred
zamreženim oknom. Zeleni list z gosenico je prispodoba človeka, ki se spopada s sovražno silo,
oz. malega naroda, ki ga ogroža nasilna oblast.
Ob poslednjem listu, ki se v viharju reši gosenice, zraste simbolična podoba v vetru vihrajoče
zelene zastave. Kruh je zgodba o svobodoljubnem
in čudaškem tolminskem beraču, ki se je potikal
po gozdu in zbiral staro železo. Živel je od kruha, ki so mu ga dajali ljudje 'in mu ga nikoli
ni manjkalo, a je nekoč obležal mrtev v stari
oglarski koči. Njegova smrt rodi spoznanje, da
kruh ni vse in da je »najhujši glad glad srca«.
Motiv v noveli Sreča je raznovrstno pojmovanje
m doživljanje »sreče«. Pisatelj ga po humorističnem uvodu razvija v napol grotesknih, napol
simboličnih prizorih. Idejo hrepenenja po sreči
vsebuje tudi novela Življenje in delo Venca Poviškaja (Sd 1937). Venčeva smrt, s katero se pripoved začne in konča, sproži vrsto prizorov in
dejanj, ki so v zvezi s tragično usodo kmečkega
mladeniča in ki ga privedejo do samomora. Obravnavanje individualne usode spada med značilnosti K-evc novelistike. V delu Tistega lepega
dne (Sd 1939) z opisom vaške svatbe je veliko
humorja, karikature, protifašistične ironije, pa
tudi folklore in duhovitih dialogov. Pisatelj je
tu porabil nekatere osebe 'iz prejšnjih del. Vračanje oseb je, zlasti po 1945, zakonitost K-evega
pripovedništva. Scenarij za film po tej noveli je
K. napisal 1964. Snov iz mračnih dni med obe-
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ma vojnama na Prim, obravnavajo še Dragičeva
smrt, Tetka nedelja in V iagi (NS 1946, 1948,
1950). Prva povojna novela Očka Orel (NS (1946)
obravnava tematiko narodnoosvobodilnega boja.
Očka Orel je junaški in neupogljivi kmet Obrckar, ki s svojo družino in celo vasjo zraste v simbol osebne in narodne moči, ponosa, upora in
svobodoljubja. V pripovednem načinu ljudske
epike stopnjuje K. živost in dramatičnost dogajanja. Pisateljev smisel za simboliko dobiva v
tej noveli večje razsežnosti, nova pa je radost
nad fantastičnim. Obe komponenti K-eve pisateljske narave, simbolika in fantastičnost, spremljata njegovo nadaljnjo prozo. Novela Očka Orel
je nekaka predhodnica najdaljšega in motivno
najbogatejšega K-evega besedila Pomladni dan
(NS 1950). Pri obeh je izhodišče podobno, vendar
dobi isti princip v Pomladnem dnevu globlji
miselni in širši motivni poudarek. Prizorišče realistično zasnovanega romana je domača hiša in
pokrajina v časovnem razponu od prve svet. vojne in fašist, nasilja do druge svet. vojne in osvoboditve. Vsebuje več ljubezenskih zgodb in karakterne skice ljudi iz domače doline. Pomladni
dan je slavospev tej dolini in vsem, ob katerih
je pisatelj črpal življenjsko modrost. Tu se K.
spoprijema tudi s temo umetniškega ustvarjanja.
Svoje dn druge zgodbe obnavlja z asociativno
tehniko. Z obujanjem spominov povezuje posamezne prizore in doživetja. To je roman po zgledu sodobnega evr. analitično-psihološkega romanopisja. Delo je za radio priredil B. Trekman
(1979). Naslednje K-evo delo je Smrt nedolinega
velikana (NS 1952). V njem je opisana življenjska
pot dobrohotnega, plahega, družbi povsem prilagodljivega vaškega norčka in njegovo doživljanje smrti. Avtobiografska je novela Pot v
Tolmin (NSd 1953), k'i je imela v prvi objavi podnaslov »Izpuščeno poglavje iz "Pomladnega
dne"«. To je duševni potopis očeta in sina, ki v
lirskih digresijah presojata človeška dejanja, ob
očetovih zgodbah pa razmišljata tudi o talentih,
ki propadajo zaradi soc. ovir, in o čudakih. Svet
čudakov in vaških posebnežev je pogosten motiv
v K-evi prozi. 1956/57 je v NSd izhajala Balada
o trobenti in oblaku, ki velja za najzanimivejše
in miselno najmočnejše K-evo delo. Njen osrednji motiv je Temnikarjev poslednji boj, v Temnikarjevi zgodbi pa je zgoščena ideja narodnoosvobodilnega boja v celoti. K. je v pretresljivih
podobah naslikal junaško ljubezen do svobode
in domovine tor grozo medsebojnega uničevanja.
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V prepletu resničnega in domišljijskega epskega
prostora se odvijajo tri človeške usode, razpete
med odločitvijo in dvomom, med pogumom in
strahom: pisatelj Majcen ob svojem ustvarjalnem delu, Crnilogar ob svoji težki vesti, Tcmnikar kot utelešenje poguma. Temnikarjeva zgodba je bila posneta za film (1961), celotna novela
pa dramatizirana kot radijska igra (1963). Zadnje
pomembno K-evo delo je Tantadruj (NSd 1959).
Ljudsko zgodbo, ki mu jo je pripovedovala mati, je pisatelj razširil v groteskno podobo o štirih
norčkih iz domače doline. Za enega izmed njih,
Tantadruja, je cilj hrepenenja po sreči smrt.
Ta folklorno obarvani epski motiv med stvarnostjo in domišljijo je K. uokviril v razmišljanje,
ki se v epilogu prelije v tèmo človeške prihodnosti z baladnim prividom univerzalne smrti in z
optimističnim »toplim glasom« Tantadrujeve pesmi. Tantadruj je v radijski priredbi M. Mejaka
prejel nagrado Premio Italia za 1967. Priredba
je bila nato prevedena v angl. in franc. Poleg
velikih tekstov dopolnjujejo K-ev opus povojne
dobe še nekatera krajša besedila, med njimi
Sredi vasi, odi. iz gradiva za nedokončani roman
Domovina na vasi (LdP 1946), Beli konj, odi.
(NRazgl 1956), Ringaraja (NRazgl 1959), V gaju
(Obzornik 1959), Klopotec (SIK 1960), Prebujenje
(SIK 1962), in Moj prvi izlet na Koroško (PV
10, 1969). V večini svojih del je pisatelj snovno
tesno povezan z domačo dolino. Kot pozoren
opazovalec in dober poznavalec življenja in duše
tolm. človeka spremlja njegovo nac. in soc. tragiko največkrat s humorjem in ironijo, a vedno
z globoko prizadetostjo m občutljivostjo. K-ev
pisateljski svet je le navidez človeško, prostorsko in časovno omejen. V resnici sta vrednost
in pomen njegovega sporočila občečloveška in
brezčasna. S svojim umetniškim snovanjem je
K. »že v tridesetih letih izoblikoval svoj specifični pisateljski svet, postavil kraje ob Idrijci ob stran Prežihovi Koroški ali Prekmurju Miško Kranjca, ter obogatil prozo socialnega realizma z izrazito, toda samosvojo lirično in meditativno varianto« (M. Mejak). Svoj notranji svet
izpoveduje K. na najrazličnejše načine: z liričnim
zanosom, z razmišljanjem, s psihološkim razčlenjevanjem in z moralnimi ocenami, s karakternimi oznakami in čustvenimi poudarki, zdaj v
domišljijskem vzponu, zdaj na ravni vsakdanje
domačnosti in ljudske modrosti, zdaj realistično,
zdaj fantastično. Vselej ga navdihujeta zdrava
življenjska vedrina, zagledanost v lepoto in do-
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broto, predvsem pa velika vera v človeka in v
življenje. K-evo prozo žlahtnijo bogata metaforika, jezikovna izbrušenost ter besedna in stavčna
melodičnost. Moč K-eve umetnine je tudi v tem,
da zna na preprost in jasen način posredovati velike in globoke misli. »Kosmačeva novclistika je
kot celota dejanje, ki v očeh današnjega presojevalca predstavlja del najboljšega, kar je bilo
ustvarjenega v slov. sodob. pripovedni prozi« (H.
Glušič). K. je prevajal povečini za gledališče in
RTV. Med avtorji prevedenih del so Bourdet,
Pirandello, Caldwell, Steinbeck, Machiavelli, Camus, Anouilh, Plautus, Wilder in Behan. Prevedel je tudi Otroci strica Toma (1956) R. Wrighta in Pravljice (1959) ter Hiša granatnih jabolk
(1975) 0. Wilda. K-eva dela so doživela veliko
prevodov v vse jsl., v slovanske, druge evropske
in nekatere neevropske jezike. Balada o trobenti
in oblaku je bila prevedena v 13 jezikov. Največ
prevodov je v srbohrv. Prvo daljše delo v ital.
prevodu je Tantadruj-Stostoltà, prevod in spremna beseda Patrizia Raveggi, ZTT 1981. Knjižne
izdaje K-evih del: Sreča in krtih, DZS 1946; Na
svoji zemlji, 1949; Pomladni dan, Preš. družba
1953; Iz moje doline, MK 1958, 1968, 1971, Kondor
21; Sreča in kruh, Pomladni dan, Očka Orel,
Tantadruj, Izbr. d. v 4 knjigah, CZ 1964; Balada
o trobenti in oblaku, MK 1968, 1974, Kondor 103;
Izbrano delo I, II, III v zbirki Naša beseda, MK
1970, 1977; Sreča in lepota, Part, knjiga, Spektar,
ZTT 1973; Pomladni dan, MK (žepna knjiga)
1977; Balada o trobenti in oblaku, MK 1978; Tantadruj. MK-Lipa 1980; Medvejke, MK (Čebelice)
1981. Najobsežnejšo študijo o K-evem delu je
doslej napisala Helga Glušič, Pripovedna proza
Cirila Kosmača, med neslov. slavisti pa Ivan
Cesar, Poetika pripovedne proze Cirila Kosmača
(iz hrv. prevedla Mojca Mihelič). V iprvi monografiji je navedena bibliografija K-evih pripoved
nih del, 24-26, v drugi bibliografija K-eve proze
pomembnejših razprav in člankov o pisatelju
Pomembnejših prevodov K-eve proze v druge je
zike in pomembnejših K-evih prevodnih del, 181
85. V zvezi z bibliografijo sta pomembna še
Letopis SAZU, XII, 1961, 49-53 (bibliogr. pripravil
J. Logar), in M. Brecelj, Beino potovanje skoz
razstavo del Citila Kosmača, Obala, Koper, 9,
1971, 33-38. Psevdonimi CEKA (CK.), CM.B.
c.m.b., CM. Bukovčer (Ciril Metod Bukovčerjev,
Po K-evi domačiji na Slapu). Prva znana karikatura C. Kosmača je delo F. Goršeta 1933, druga
D. Povha 1944. V Izbr. d. III (N. beseda) sta bila

KOSMAC
objavljena Pilonov in Jakčev portret, Jakčev tudi
v Le livre slovène 1961, 1.
Prim.: I. Brnčič, Slov. novele, LZ 1935, 681; L.
Logiša, Kras v slov. slovstvu, Dejanje 1940, 1, 24; A. Ocvirk, O današnji slov. prozi, NS 1949;
H. Grün, Domovina na vasi, NS 1950, 1, 70-78;
Na svoji zemlji, NO 1950, 1, 55-56; L. Rutar, Kosmačeve novele, JiS 1958/59, 161-67; H. Glušič, K
zgradbi novele C. Kosmača, JiS 1960/61, 6, 25660; Ista, Proze Cirila Kosmača, JiS 1968, 4, 11520; Ista, Balada o trobenti in oblaku, v Lirika,
epika, dramatika, Pomurska zal. 1971, 247-59; Ista,
Pripovedna proza Cirila Kosmača, Razvoj motivike in način njenega oblikovanja, SM 1975; Ista,
Pot Kosmačevega umetniškega sporočila, Tantadruj, MK-Lipa 1980, 77-93; Ista, Ciril Kosmač in
njegovo pripovedno delo, Sdb 1980, XXVIII, 3,
217-24; M. Mejak, Spremna beseda, Izbr. delo
IV, CZ 1964, 229-44; F. Zadravec, Umetniška proza Cirila Kosmača, NO 1963, 3, 132-45, 5/6, 235-53
in v Elementi slov. moderne književnosti, 1980,
545-78; I. Cesar, Funkcioniran j e lit. sredstev v
Kosmačevi Baladi o trobenti in oblaku, PrimSreč
1980, 24, 263-70; D. 2eljeznov, Četrti (in verjetno
poslednji) intervju s Cirilom Kosmačem, PrimSreč 1980,21/22,186-88; I. Cesar, Poetika pripovedne
proze Cirila Kosmača, MK-Lipa 1981; H. Glušič,
Slov. književnost 1945-1965, SM 1967, 264-68; A.
Slodnjak, Slov. slovstvo, MK 1968, 428-29, 479-81;
L. Legiša, ZSS VI, SM, 1969, 374-77; F. Zadravec,
Zgodovina slov. slovstva 7, Obz. 1972, 166-72. Ta
bibliografija obsega važnejše članke in razprave
ter obravnave v liter. zgod. in se pri tem omejuje na gradivo v slov. jeziku. Popolno bibliografijo hrani bibliografski oddelek NUK v Lj.
L. B.
KOSMAČ Franc, kmet, družbenopolitični delavec,
r. 9. nov. 1909 v Mrzlem vrhu (nad Ledinami), u.
19. apr. 1982 prav tam. Oče Alojz, mati Frančiška
âtremfelj. Osn. š. obiskoval v Ledinah, kmetijsko š. na Grmu pri Novem mestu. Med drugo
svet. vojno je bil v posebnih bataljonih, nato
zavezniški ujetnik v južni Franciji. Po vojni je
kot izredno strokovno in splošno razgledan kmet
vodil svojo kmetijo na Mrzlem vrhu (pri Vodičarju). Deloval je v uprav. odb. Okr. zadružne
zveze v Tolminu in Zadružne zveze Sje., bil odb.
obč. skupščine v Idriji ter repub. ljudski poslanec (socialno zdravstveni zbor). Prizadeval si je
za dvig kmetijstva na Idrijskem, zlasti mlekarstva in živinoreje. Vodil je akcijo, da bi kmetje
pridobili svoje zdravstveno zavarovanje (bil predsednik lj. skupnosti zdravstvenega zavarovanja
kmetov) in si prizadeval za izobraževanje mladih kmetov. Prav v zvezi s problematiko kmetijstva je pisal mnoge izvirne dopise v razne časnike (Delo, PrimN, Kmečki glas itd.).

KOSMAČ
Prim.: Ned. dnevnik 19. nov. 1972, 7; TV 15 2.
mar. 1972; PrimN 11. avg. 1972; Delo 22. apr.
1982; Gosp 14. maja 1982; PrimN 30. apr. 1982.
Pšč.
KOSMAČ France, pesnik, r. 1845 v Cerknem (datum ncugotovljen), u. 31. jan. 1864 v Zagrebu. Sin
kmečkih staršev, po ljud. š. v domačem kraju
je obiskoval gimn. v Zgbu (1856-57), Gor. (1857-62),
na Reki (1862-63) in spet v Zgbu (1863-64), kjer je
kot osmošolec naglo umrl. Ker so njegovi starši
želeli, da bi postal duhovnik, je bil štiri leta gojenec deškega semenišča v Gor. (1858-62), ko pa
je spoznal, da si bo moral poiskati drug poklic,
se je odpravil na reško gimn. A tu .ni imel sreče,
ker so zaradi znanih dijaških demonstracij ob
koncu š. leta (junij 1863) tudi njega doletele posledice - prepoved nadaljnjega šolanja na tem
zavodu. Namenil se je nazaj v Gor., pa ga tam
niso sprejeli in odklonjena je bila tudi njegova
prošnja v Trstu. Tako je prišel v Zgb, kjer mu
je po posredovanju dr. A. Rojca kr. namestništvo
dovolilo redni obisk gimn. Žal pa je zaradi vsega
lega K. hudo zbolel in v 19. letu nenadoma umrl.
K. se je zgodaj začel ukvarjati z literaturo. Že
kot petošolec je poslovenil prvi dve knjigi Homerjeve Iliade v izvirni metriki in prevod pilil
še naslednja leta. S prijateljem Matevžem Ternovcem (gl. čl.) je z velikim veseljem in vnemo
nabiral ljudsko blago: pravljice, pesmi, uganke
vraže in prislovice za prof. St. Kociančiča (gl
čl.) in ga tudi objavljal v Drobt. (1859-60, 1863)
SG (1862-64), N (1863-64) in Torbici Jugoslav, mia
dosti (Lj.-Zgb 1862-64). V tem času je začel tudi
pesnikovati. K-eva romantična lirika z močno
domoljubno noto priča o naravnem pesniškem
talentu, ki se pa zaradi prezgodnje smrti ni utegnil razviti. Zato je čutiti, da njegove pesmi, čeprav so lepe, mehke in prikupne, očitno »še niso
formalno in vsebinsko dozorele« (I. Grafenauer).
K-evo pesniško delo obsega le trideset pesmic,
objavljenih v Torbici Jugoslav, mladosti (III,
Zgb 1863, 50, 148; ponatis J. Mam, Jezičnik XXV,
1887, 94-95) in v posmrtno izšli zbirki pod Ternovčevim uredništvom: Pesmice Franceta Kosmača
(Zgb 1864, str. 48, vsega 29 pesmi). Izmed teh so
boljše: Sloveniji, Rožice, Spomini, Toga deve,
Pesem matere. Od K-evih proznih prispevkov je
omeniti: Matija aH smrt pravičnega in Ubožec v
nebesih (Drobt. 1859-60 in 1863), Tolminska (SG
1862) in O potresih (KolMD 1864).
Prim.: HA Zgb, Archigvmnasium, katalogi; Torbica Jugoslav, mladosti, III, Zgb 1863, št. 3, 143;
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SG 1864, 195; M. Ternovec, Pesmice Franceta Kosmača, Zgb 1864, 3-8; V. Gaj, Knjižnica Gajeva,
ogled bibliografskih studija, Zgb 1875, 89; Marn,
XXV, 53, 94-95; I. Grafenauer, SBL I, 531; Gtonar,
567.
Le.
KOSMAČ Josip, slikar in podobar, r. 3. mar. 1863
v Cerknem, u. kot vojak med prvo svet. vojno
23. mar. 1916 v Strnišču pri Ptuju. Oče Janez,
kmet, mati Marija Potočnik. Osn. š. opravil v
Cerknem, nato se je učil slikarstva in podobarstva pri Götzlu v Lj. Izpopolnjeval se je pri raznih mojstrih na Štajerskem, nato je delal nekaj
časa na Tirolskem, pozneje se je spet vrnil v
domače kraje in odprl lastno delavnico v Gor.
Iz Gor. se je preselil na Vipavsko, najprej v Sv.
Križ, od tam pa v Sturje, nakar je moral k vojakom in na Štajerskem ga je dohitela smrt. K.
je delal manjša dela v vseh krajih, koder je hodil. Njegovo zadnje delo je bil križev pot v c.
sv. Jurija v Šturjah. Kot druge rezbarske, podobarske in pozlatarske delavnice, ki so bile v
okolici Cerknega (Stravsi), Idrije (J. Tavčar) in
v Poljanski dolini (Šubici), tudi K-eva ni presegala obrtniškega razvoja. Posebno v drugi polovici 19. stol. je kvaliteta izdelkov, ki so prihajali
iz teh delavnic, stalno upadala: le redkokdaj se
je kdo povzpel do bolj občutenih del.
Prim.: LibBapt. v Cerknem; S. Stanič, Dva cerkljanska umetnika, M 1921, 107-09, 240-41; Isti, Iz
zgod. upodabljajoče umetnosti na Goriškem,
J Alm 1924, 143-47; F. Stele, Umetnost in Slov.,
DS 1923, 239-45; Isti, Umetnost 1960, 132-33; E.
Cevc, Goriška v slov. umetnostni preteklosti,
GorZb I, 30-42.
Vh
KOSMAČ Mihael, podobar in slikar, r. 27. sept.
1862 v Cerknem, u. neznano kje in kdaj (verjetno
v Lj. po letu 1923). Oče Andrej, kmet, mati Marija Roje. Osn. š. je obiskoval v Cerknem, nato
se je učil podobarstva in slikarstva pri Juriju
Tavčarju iz Idrije, ki je bil bolj spreten kot
slikar: njegovi oltarji so bili zgled za vse poznejše slikarje in podobarje. K. se je učil tudi pri
Josipu Stravsu iz Raven nad Cerknem, ki je bil
bolj znan kot podobar in pozlatar. Z njim je
K. delal posebno v letih, ko so izdelovali oltarje
v Otaležu: J. Stravs, M. Dežela (PSBL I, 282) in
K. so postavili vseh pet oltarjev v c. sv. Katarine
v Otaležu. Samostojno K. ni delal nikoli. V prvih
letih novega stol. je prenehal z obrtjo, se preselil
v Lj. in se tam zaposlil kot uradnik.
Prim.: LibBapt. v Cerknem; S. Stanič, Dva cerkljanska umetnika, M 1921, 107-09, 240-41; Isti, Iz
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zgod. upodabljajoče umetnosti na Goriškem,
JAlm 1924, 14347; E. Cevc, Goriška v slov. umetnostni preteklosti, GorZb I, 30-42; Stele, Umetnost 1960, 132-33.
Vh
KOSMAČ Nikolaj, politični delavec, r. 6. dec.
1907 v Zabrežcu, obč. Dolina pri Trstu, u. 8. jan.
1978 v tržaški bolnišnici. Oče Anton, kmet, mati
Urša Glavina. Osn. š. je dovršil v bližnjem Borštu, nato je delal doma in kot zidar pri raznih
podjetjih. Že zgodaj se je pridružil fantom, ki
so po obtožnici »napravili naklep, da izvršijo
dejanja, s katerimi so hoteli postaviti del naše
države (Julijsko krajino) pod tuje gospostvo, poslužujoč se pri tem oboroženega upora, rušitev,
pomorov, tajne organizacije z vojaškim ustrojem, da bi v slučaju vojne delovala za hrbtom
italijanske armade in proti njej« (Utripi 19751976, 22). Zaprli so ga in postavili pred prvi tržaški proces, ki je trajal od 1. do 5. sept. 1930. Obtožnica ga je dolžila, da je z drugimi pripravljal
umor Ivana Cureta in da je bil udeležen pri
atentatu na II Popolo di Trieste. Obsojen je bil
na 25 let ječe in odsedel je osem let (do 31. jul.
1938), največ na otoku S. Stefano (Toskana), prvi
dve leti v podzemski samici. Po vrnitvi domov
je bil pod posebnim policijskim nadzorstvom,
ob vstopu It. v drugo svet. vojno so ga kot nevarnega spet odpeljali v konfinacijo na otok
Ustica pri Siciliji. Ob it. razsulu se je vrnil domov, zajeli so ga Nemci, vendar se je rešil in
pridružil osvobodilnemu gibanju, zaradi šibkega
zdravja pa je opravljal delo v domačem kraju.
Po vojni se je kot demokrat pridružil SDZ, pozneje Slov. skupnosti in bil na njeni listi 1954
izvoljen v obč. svet v Dolini. Na tem mestu je
ostal razen ene volilne dobe do 1970. Zaradi poštenosti in vztrajnega prizadevanja za splošne
narodne koristi so ga vsi spoštivali in cenili.
Na občinski razstavi vin je dobil nagrado za
svoj pridelek.
Prim.: Podatki sina dr. Ste va; Avg. Sfiligoj,
Začetki boja proti fašističnemu nasilju za pravice slov. naroda na Primorskem, Utripi, dec. 1975 mar. 1976, 16, 22, 23; N. K., Utripi, dec. 1977- jun.
1978, 84 s si.; N. K., M(Trst) 1978, 15; N. K., JKol
1979, 5 s si.
Jem.
KOSMINA Mirko, politični in gospodarski delavec, r. 1904 v Gor., u. 1963 v Trstu. Mladost je
Preživel v Dekanih, kjer je bil oče občinski uslužbenec, šel za nekaj let na gimn. v Pazin dn potem
n
a trg. š. v Trst. Se mlad se je vkrcal in preplul
v
sa morja sveta. Doživel je dva brodoloma: pri

KOSOVEL
Kubi po prvi svet. vojni in drugič pri Korintu
1942. Nato se je vrni] v Trst. 2e 1921 je delal v
levičarskih mladinskih organizacijah in se boril
proti fašizmu in nacizmu, se vključil v OF, bil
1943 sprejet v KP in živel med vojno kot ilegalec. 1944 je bil aretiran in poslan v taborišče
Buchenwald. Po koncu voine je delal najprej v
Pragi, a poleti 1945 se ic vrnil v Trst. Tu je takoj prevzel funkcije v OF in SIAU. Od 1948-50
bil v Kopru šef za komunalne zadeve. Ko se je
vrnil v Trst, je postal tajn. Kmečke zveze in
1958 ravn. Založništva tržaškega tiska. Ko je bila
ustanovljena SKGZ, je postal njen tajn. in se zavzemal za šport in slov. šolstvo. Zagovarjal je
skupni nastop vseh Slovencev in upravno ureditev pokrajin, kjer žive Slovenci.
Prim.: Časop. poročila ob občnih zborih.
Sah
KOSOVEL Anton, šolnik in prosvetar, oče pesnikov Srečka in Stana (gl. čl.), r. 28. febr. 1860 v Crničah na Vipavskem, u. 4. nov. 1933 v Tomaju na
Krasu za pljučnico. Oče Valentin, kmet, mati
Marjana Komel. Po osn. š. v domači vasi je dovršil nižjo gimn. v Gor., zaradi očetove smrti pa
je odšel na učit. v Koper, kjer je maturiral 1881.
Ker je bil živahnega duha, si je ob šoli nabral
precej drugega znanja, opravil posebna izpita iz
nem. jezika in kmetijstva, študiral tudi petje,
klavir, pevovodslvo in teorijo kompozicije, kar
vse mu je pozneje prišlo prav v njegovem poklicu. Prvo službeno mesto je dobil v Sempasu
pri Gor., po dveh letih so ga prestavili v Dutovlje na Krasu, nato za nadučitelja v Sežano, kjer
je kmalu postal vodja tamkajšnje šole. Tu se je
3. nov. 1894 poročil s Katarino Stres iz Sužida,
ki je bila več let pri grški plemiški družini Scaramangà v Trstu družabnica in spremljevalka
hišne gospodinje; ker so imeli hišo tudi v Sežani,
se je tukaj seznanila s K. čeprav je bilo njegovo
mesto v Sežani dokončno, so ga po 12 letih zaradi političnih spletk kazensko prestavili v oddaljeno Pliskovico (1905), ki jo je po treh letih
na željo učitelja Rojca zamenjal s Tomajem. V
Tomaju je deloval od 8. okt. 1908 do nenadne
upokojitve 22. jul. 1925. Po upokojitvi je še štiri
leta vodil v vaseh Dutovlje, Skopo, Kopriva in
Dobravlje večerne tečaje iz kmetijstva in na njih
tudi poučeval. 1925 si je v Tomaju postavil hišo.
Hči Karmela takole opisuje očeta: »Oče je bil
zelo muzikaličen, veseljak, širok, odprt, vendar
realist. Vodil je učiteljski kvartet, prirejal veselice, organiziral gledališke prireditve v Sežani...
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Oče je v Skopem nekaj časa orglal, dobro improviziral in vodil petje. Pel je drugi tenor. Vaščani so mu celo svetovali, naj gre na Dunaj
študirat petje.« V vseh službenih krajih je vodil
pevske in deloma cerkvene zbore in s tomajskim
se je 1924 udeležil pevskega tekmovanja v Rihemberku z Lajovčevimi Pastirčki. Ivan Grbec
(PSBL I, 475-76) pravi, da so bile pesmi na višku,
»teoretična točnost, izraz čustva, lepota in neprisiljenost glasov, intonacija, in kar je še drugega
potrebno«. Svoje otroke je vodil na koncerte in
poskrbel, da se je vsak učil kak instrument. Zase in zanje je kupoval Sang und Klang im XIX.
Jahrhundert, zvezke s klasično in salonsko glasbo. Ker je bil pevovodja, so mu otroci prepisovali note za pevce. »Oče je pripravljal v sodelovanju s skladateljem Srečkom Kumarjem zbirko
zborov, rokopisov, vendar se je zgubila« (Karmela).
Prim.: I. Grbec, Nekaj podatkov o glasbenem
življenju po vojni, Luč II, 1928, 72; Mar. Zlobec,
Pri sestrah Srečka Kosovela, Delo 16. okt. 1976,
27; Kosovelovo ZbD 3/1, 1151-52; Jelerčič, 140.
Jem.
KOSOVEL Ivan, narodni heroj, r. 19. jun. 1912
v Selu na Vipavskem, u. 7. mar. 1943 v Vrtovinu.
Oče Ivan, kmet, mati Marija Rebek. Izučil se je
zidarske obrti, 1929 je pobegnil v Jslo. Služboval
je v raznih krajih (Lj., Cetinje, Slavonski Brod,
Dubrovnik). 1934 je postal član KPJ, deloval je
v sindikalnem gibanju in organiziral več stavk.
1938 so ga jsl. oblasti pregnale iz države na
Madžarsko, od tu so ga izgnali v Avstrijo, a je
prišel spet v Jslo. 1939 je pričel služiti voj. rok
v it. vojski. Konec 1941, ko je prišel domov na
dopust, se je seznanil z NOB, apr. 1942 je pobegnil iz vojske, se vrnil domov in se vključil v
NOB. Deloval je kot organizator boja in kmalu
posta'1 član okrož. odb. OF in okrož. komiteja
KPS za Vipavsko. Bil je izredno hraber, zato
je bil 27. nov. 1953 proglašen za narodnega heroja. Ker je bil izdan, so It. napadli hišo, kjer
je ilegalno živel; da bi ne prišel napadalcem živ
v roke, se je sam ustrelil. Spominsko ploščo
ima v Vrtovinu (Podgora) na hiši, kjer je umrl
(odkrita 22. jul. 1951), ter na nekdanji š. v Selu
(odkrita 22. jun. 1947). Ilegalni imeni Sergente
in Borodin.
Prim.: PartDk 7. mar. 1945; PrimN 13. avg. 1954;
10. apr. 1963; 23. mar. 1968; 9. in 23. mar. 1973;
TV 15 26. mar. 1968; 29. maja 1975; 2. jul. 1980;
PDk 7. mar. 1973; GorLtk 6, 1979, 157-58; Narodni
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heroji Jsle., Bgd 1975, 386 s si.; S. Plahuta, Srednjeprimorsko okrožje 1941-1945, Nova Gorica 1981,
7, 10, 45.
B. Mar.
KOSOVEL Josip, prof. in prosvetni delavec, r.
2. jun. 1901 v Trstu, u. 13. febr. 1963 tam. Oče
Andrej, drž. uslužbenec, mati Antonija Stanič. V
Trstu je obiskoval osn. š. in nem. klas. gimn. do
1918, 7. razr. je dovršil na slov. gimn. tečajih v
Trstu, 8. razr. v Kranju, kjer je maturiral 1920.
Na lj. U je študiral slavistiko in germanistiko
(1920-24), ko so ga poklicali v Trst za prof. Doktoriral je v Padovi pri prof. Art. Cronïi (PSBL I,
207-08) s tezo o Prešernu (1937). Prvo službo je
nastopil v š. letu 1925/26 na zasebni dvorazr. slov.
trg. š., ki jo je odprlo 1922/23 Trgovsko izobraževalno društvo in jo je vodil L. Cermelj (PSBL
I, 225-29) do nov. 1929, ko je pobegnil v Jslo. K.
je poučeval slov., nem. in zemlj. Ko je bilo društvo 1928 razpuščeno, je našla šola zavetišče pri
it. zasebni šoli Galileo Galilei v ul. Battisti 10 in
delovala do 1931. Tukaj je odprlo društvo 1925
večerne tečaje za slov. trg. vajence. Odgovornost
za tečaje je imel pred lastnikom šole dr. Voukom prof. K. Sam je vodil še tečaje slov. za
slov. dijake, ki so hodili v it. šole. To je trajalo
do množičnih aretacij 1940. K. je sodeloval pri
osrednjem kult. društvu Prosveta, pri knjiž. založbi Luč, pri BZPZ, pri Dij. matici in E. Istočasno je delal pri Zadružni tiskarni in GorM do
12. jun. 1940, ko so ga zaprli zaradi prosvetnokult. delovanja in širjenja slov. knjig med primSlovenci. Na II. trž. procesu (od 1. do 14. dec.
1941) je bil obsojen na 15 let ječe in bil zaprt v
Fossanu pri Cuneu. Febr. 1944 so ga izpustilivrnil se je v Trst in se povezal z OF, z odv. JFerfoljo (PSBL I, 354-55) in Imrom PustiškofflPo vojni je bil nastavljen na trž. radijski postaji
v odd. za poročila, istočasno je bil referent za
umetnost in sred. šole pri prosv. odseku PNOO
za Trst in Primorje in za sred. š. pri MOS Trst.
Bil je preds. PD Simon Jenko in preds. okrajin sektorskega odb. SIAU. 1948 je postal urLdTd in na tem mestu ostal do prenehanja lista
(16. mar. 1951). Nato je postal najprej upravnik,
nato preds. NšKT do smrti. Veliko je prevajal,
pisal članke, gled. kritike in poročila v PDk,
LdTd idr. Na radiu je organiziral in vodil oddajo o iskanju vojnih pogrešancev. Za delo je dobil jslo. odlikovanje.
Prim.: Podatki domačih; L. Cermelj, Proces,
Slovenci, Spomini, pass.; Mil. Bolčič, Štempihar-
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ska literatura, JKol 1952; Isti, Prosvetno delo v
ilegali od leta 1927 do velikih aretacij, Pros v.
zbornik, Trst 1970, 229; L. Ccrmelj, Prof. J. K.
šestdesetletnik, PDk 2. jun. 1961 s si.; Z. Jelinčič,
Prof. J. K. - v spomin, PDk 14. febr. 1963 s si.;
M. B., Trž. Slov. so se poslovili od plemenitega
in zavednega rojaka, PDk 15. febr. 1963 (dve si.
s pogreba); Makso Skumavec, Se v spomin prof.
K., PDk 17. febr. 1963; Avg. Sfiligoj, Začetki boja
proti faš. nasilju za pravice slov. naroda na Primorskem, Utripi, Trst dec. 1975 - mar. 1976, 27-35.
Pan.
KOSOVEL Jožef, župnik, kulturni in narodni delavec, r. 23. nov. 1858 v Selu pri Batujah na Vipavskem, u. 20. febr. 1949 v Standrežu pri Gor.
Oče Franc, kmet, mati Jožefa Bavčar. Gimn. je
obiskoval v Gor. in tu je prvi dve leti stradal.
Sam je pripovedoval, kako težko je čakal na
mater, ki mu je vsak četrtek peš prinesla hlebec
koruzne pogače, ki jo je nato zrezal na sedem
kosov, da je imel do prihodnjega četrtka dodatni obrok k revni goriški hrani. Lakote se je rešil v 3. gimn., ko so ga sprejeli v gor. deško semenišče Andreanum. Po maturi 1880 je stopil v
gor. semenišče in bil 1. jul. 1884 posvečen v duhovnika. Prvo kpl. mesto je bilo v Devinu, kjer
je ostal pet let, drugo v Kamnjah, 1892 je postal žpk v Batujah. Tu je bil star spor med Seljarii in Batujci, ki je pripeljal tako daleč, da
so K. dejansko napadli v župnišču. Zato se je
odpovedal župniji in 16. jul. 1896 sprejel mesto
kurata v Standrežu pri Gor. Takoj se je lotil
gradnje nove cerkve, ker je bila tedanja premajhna, saj je štela vas 2000 vernikov zaradi novih tovarn in bližnje žel. postaje. 1900 je bila c.
dograjena in dostojno opremljena z novimi orglami in novim križevim potom. 1907 je gor. slikar Delneri poslikal prezbiterij. Leto pozneje je
skupno z obč. starešinstvom sprožil pobudo, da
postane Standrež samostojna župnija, kar pa se
je zaradi raznih ovir zavleklo do 23. apr. 1923.
Ko je stopila It. 1915 v vojno, je prišel Standrež
v vojni pas, zato se je kurat K. skupno z verniki umaknil v zaledje in opravljal dušno pastirstvo v Ajdovščini od avg. 1915 do apr. 1918,
ko se je vrnil v porušeni Standrež. Ker sta bila
tudi c. in župnišče porušena, je 1924 c. znova
Pozidal in 1927 kupil iz oglejske bazilike lep krizev pot, delo nem. slikarja. Bil je vzor narodno
zavednega in stanovsko neoporečnega duhovnika.
Podpiral je društveno življenje brez razlike, in
ko je fašizem zatrl vsako slov. javno dejavnost,
je zbiral otroke in mladino h krščanskemu nau-
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ku v c. prostorih in jo ohranjal zavedno in pošteno. Skrbel je tudi za lepo c. petje. Jul. 1932
ga je gor. sodnija tožila, »da izdaja dokumente
civilnega staleža v tujem (tj. slovenskem) jeziku«. Nevšečnosti je imel tudi z it. kaplani, ki so
prihajali v Standrež kot katehetje. Ker je bil
šibkega zdravja, se je rad knajpal, dolga leta je
vsak dan do pozne jeseni hodil na kratko kopel
v bližnjo Sočo. 1. okt. 1942 je bil upokojen,
stanoval je v Rusjanovi hiši na vogalu Kraške
ulice in še nadalje opravljal duhovniške dolžnosti. Vaščani so gledali »v starem gospodu župniku« nekak »strelovod«, ki jih varuje pred božjo jezo, očeta, ki za vse moli in vse ljubi. Zato
so ga visoko cenili, kar so zlasti pokazali ob
njegovi biserni maši. Za 60-letnico mašništva mu
je zložil rojak dr. Andrej Budal (PSBL I, 149-50)
pesem Svećenikovo iivljenje (izšla v GorL 1944,
št. 12). K. je bil odbornik nadškofijskega odbora
za pouk krščanskega nauka, ki je imel nalogo
izpopolniti omrežje Sedejevih farnih šol in skrbeti za veroučne knjige in programe.
Prim.: Biseromašniško slavje v Standrežu pri
Gorici, GorL 1944, št. 12; (L. Novak), Biseromašnik J. K., KolGMD 1950, 76-77 s si.; Najstarejši
duhovnik na Goriškem, žpk J. Kosovel, Soča 7.
avg. 1947, št. 3 (intervju); Prof. R. Bednarik, Sto
let prosvetnega dela v Standrežu, Ob stoletnici
štandreške čitalnice, Gor. 1969, 14; Dr. R. Klinec,
BiseromaŠnik J. K., Standreški zvon, 1970, št. 4,
3-4, št. 5, 3-5; Isti, Primorska duhovščina pod fašizmom, Gor. 1979, 41, 103.
R.K.
KOSOVEL Karmela, pianistka, r. 26. sept. 1898
v Sežani. Oče Anton, šolnik in pevovodja (gl.
čl.), mati Katarina Stres, brata Stano in Srečko
pesnika (gl. čl.). Osn. š. je obiskovala v Sežani,
Pliskovioi, Tomaju, zadnje tri razr. pri šolskih
sestrah v Mrbu, dekliški licej v Lj. (1912-16), istočasno je študirala glasbo na š. GlasbM v Lj. pri
prof. Noltijevi in Ohlumecki. Od 1916-18 je bila
doma, od 1918-22 je nadaljevala študije na Conservatorio di musica G. Tartini v Trstu pri prof.
Idi Fradelich. Febr. 1923 je odšla v München, in
ker se sredi leta ni mogla vpisati na Glasbeno
akad., je uspešno opravila izpit pri Josefu Pembauru, prof. in pianistu evropskega slovesa, ter
se v jeseni vpisala na Akademijo. Dovršila jo
je 1928 z mojstrsko diplomo. Ob slovesu ji je
prof. Pembaur poklonil svojo sliko s posvetilom,
v katerem ji je priznal, da se ni razvila »samo
v odlično pianistko, ampak tudi v globoko umetnico«. Od 1928-30 je K. poučevala na Konserva-
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toriju v Lj., nato je odšla na Dunaj, zasebno
poučevala in koropetirala s pevci. 10. mar. 1933
se je poročila z akad. slikarjem in prof. risanja
na realni gimn. Alfonzom Graberjem. Malo pred
koncem vojne sta na Dunaju izgubila stanovanje in skoraj vse, zato sta se preselila v možev
rojstni kraj Steinach am Brenner (Tirolska), kjer
zdaj živita. S samostojnim koncertom je nastopila v Lj. 1927 in 1930 s klav. skladbami novoklasicistične in romantične dobe, 1928 v Miinchnu z Lisztovim koncertom v a-Duru; tu je nastopila tudi na mnogih prireditvah. Izkazala se
je kot odlična izvajalka in mojstrska igralka.
Po poroki goji samo komorno glasbo. Z bratom
Srečkom sta bila zelo povezana, v pismih sta si
dajala nasvete in kovala načrte, seznanila ga je
tudi s slikarjem A. Cernigojem (PSBL I, 233-34).
Nameravala sta prirejati literarne večere, na katerih bi Srečko bral svoje pesmi, ona bi jih
spremljala s klav. glasbo, toda bratova prezgodnja smrt je preprečila načrte. Srečko je zanjo
prevedel tri pesmi v prozi Aloysiusa Bertranda,
ki jih je skladatelj Maurice Ravel 1908 uglasbil
za klavir pod naslovom »Gaspard de la nuit«
(natis v Kosovelovem ZbD II, 511-18).
Prim.: Osebni podatki; SBL I, 532 (zgrešena
rojstna letnica in še kaj); oceni münchenskega
koncerta v Münchner Zeitung in Münchner neueste Nachrichten 11. maja 1928; Srečko Kosovel v
Trstu, Trst 1970, 26, 34, 38-39, 42, 61-64 (Srečkovo
pismo), 71, 80; M. Bambič, Avgust Cernigoj je
končno vendarle spregovoril tudi o Srečku Kosovelu, PDk 19. avg. 1973; A. Gspan, Neznani Srečko
Kosovel, Lj. 1974, 54, 109, 111; M. Zlobec, Pri sestrah Srečka Kosovela, Delo 16. okt. 1976 s si.;
A. Ocvirk, Kosovelovo ZbD I-IV na več mestih.
Jem.
KOSOVFX Srečko, pesnik, r. 18. mar. 1904 v Sežani, u. 27. maja 1926 v Tomaju. Oče Anton je bil
narodno zaveden učitelj, doma iz Crnič (gl. čl.),
mati Katarina Stres iz Sužida na Kobariškem
je bila za družabnico v Trstu. V družini je bilo
pet otrok: Stano je bil časnikar in pesnik (gl.
čl.), Tončka uradnica v domačih krajih, Karmela
pianistka in je študirala tudi v Nemčiji (gl. čl.),
Anica prof. slov. Srečko je bil najmlajši in je
že kot otrok (11 let) doživel strahote prve svet.
vojne, saj je fronta potekala nedaleč od Tomaja.
Ze 1916 je odšel v Lj. in se vpisal na realno
gimn. (nemški učni jezik). Maturiral je 1922, ker
je en razr. presikočil. Oče je želel, da bi študiral
gozdarstvo, a se je K., takrat že sredi -poleta lit.
ustvarjalnosti, vpisal na filoz. fak. Študiral je
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slavistiko, romanistiko, umetnostno zgod. V 8.
semestru je težko zbolel, po okrevanju je odpotoval domov, bolezen se ie ponovila in tako je
zaradi meningitisa umrl. Na gimn. se je družil z
Brarikom Jegličem, ki je umrl po maturi (PSBL
I, 577-78). Ta ga je pritegnil v literarni krožek,
ki je izdajal dijaški list Kres. Od tod je prešel
v lit. krožek Preporod, sam pa je ustanovil »organizacijo srednješolcev iz zasedenega ozemlja«.
1922 je ustanovil Lepo Vido, 1924 pa krožek Ivan
Cankar. S svojo skupino prijateljev je tedaj prevzel tudi revijo Mladina. Poleg tega je sodeloval
s posameznimi objavami tudi pri revijah Zk,
Novi rod, Trije labodi, Vidov dan, LZ, DS, 2S,
Gruda, M. Pogosto je javno nastopal s predavanji (tudi med delavci), na lit. večerih, objavljal
tudi glose, oseje, poleg poezije pa pisal še prozo
in dramske osnutke, pomembni pa so njegovi
dnevniki in korespondenca. Nekaj liter, del je
tudi za mladino. Ob koncu življenja je pripravil
zbirko Zlati čoln, ki pa ni izšla in ni ohranjena.
Sele postumno so prijatelji izdali njegove pesmi
v zbirki Pesmi (Lj. 1927, ur. A. Gspan), kasneje
pa še Izbrane pesmi (Lj. 1931, ur. A. Ocvirk).
Tako se je šele po smrti uveljavil kot klasik
slov. poezije in postal eden njenih najpomembnejših vrhov, čeprav smo šele sredi sedemdesetih
let spoznali vse dimenzije njegovega ustvarjanja.
Njegova pesniška ostalina je namreč ostala dolgo neobjavljena in so jo hranili različni ljudje.
2e neposredno po smrti je pričel K. buditi zanimanje in ob različnih obletnicah so se pojavljali številni članki v dnevnem časopisju (kar se
nadaljuje vse do danes). Ob tem so nastale obsežne študije, kot npr.: T. Debeljak (Križ na
gori 1926/27, 27-32, 48-56), A. Gspan (Mladina 1926,
169-72), F. Albreht (LZ 1927, 695-), F. Vodnik (DS
1931, 61-), pa tudi polemike o K-ovem svetovnem
nazoru in vsebini njegovega pesniškega sporočila. K. je najprej veljal za impresionista in nadaljevalca naše nove romantike. Manj opazne so
ostale njegove socialne, bivanjske in revolucionarne pesmi. K-ovo pesništvo združuje idejno vsebinske in stilne razpone nove romantike, hkrati
pa odpira tudi nove razvojne poti. šele mnogo
kasneje je obveljalo spoznanje, da je imel Kmed sodobniki najtesnejše stike in širok razgled
po sodobnih lit. tokovih tedanje Evrope. Ime»
je informacije iz SZ (prijatelj Ivo Grahor je bil
tam), iz Švice in Nemčije (A. Cernigoj, sestra
Karmela) ter drugod. Zavzeto je spremljal tudi
druge lit. pojave (Tagore, Krleža itd.). Tako v
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njegovih pesmih ni nič provincialnega, vendar
vsalk verz priča tesno povezanost z zgod. resnico
ter z upornostjo svojega naroda. Najradikalnejše pesniške modernistične stvaritve (konstrukcije, lepljenke...) je vedno napolnil z živo lirsko
izpovedjo, tako da praktično nikjer ne zasledimo
zgolj formalističnih hlastanj za modernističnimi
prijemi. Vsebinsko so njegove pesmi izredno bogate. Razkrivajo nam evropskega intelektualca v
njegovih najbolj intimnih problemih, hkrati pa
tudi njegov spopad s slov. in evropsko reakcijo
ter njegovo podporo naprednim revolucionarnim
silam. K. se nam kaže kot mnogoplasten ustvarjalec, ki je kljub kratkemu življenju dosegel izreden pesniški in svetovnonazorski razvoj ter dosegel izredne kvalitete, ki odmevajo tudi v mednarodnem prostoru. Njegovo pesniško delo je
plod številnih obsežnih in poglobljenih študij.
K-ova poezija je prevedena v nem., it., franc,
srbohrv., polj., češč., slovašč., madž., gršč., katalonščino. Njegova dela so med drugim uglasbili:
M. Lipovšek, L. Lebič, R. Simoniti, A. Srebotnjak,
P. Merku. Upodobitve: B. Jakac, A. Černigoj, Alfonz Graber, N. Pirnat (spomenik v Sežani), N.
Nemec (kip v Hrušici).
Prim.: SB, EJ, SBL, LPJ, S. K., Zbrano delo,
I-III (pet knjig), Lj. 1946-1977 (ur. in komentiral
A. Ocvirk); S. K., Izbrane pesmi, Lj. 1949 (ur. A.
Ocvirk); Stano K., Motiv smrti in socialna tematika v poeziji S. K., NSd 1951; S. K., Zlati
čoln, Koper 1954 (ur. A. Ocvirk, več izd..); Tine
Debeljaik, S. K., Medd., Buenos Aires 1954; B.
Kreft, S. K., NRazgl 1954; J. Liska, Pesnik uipora
in vere v človeštvo, SocM 1954; L. Legiša, K. obletnica. NSd 1954; A. Gspan, S. K., NO 1954; Z.
Jelinčič, Moja srečanja s K., Bori 1954; S. K.,
Moja pesem (Lj. 1964, ur. L. Legiša); F. Zadravec, S. K., JiS 1965; A. Ocvirk, S. K. in konstruklivizem, Sd 1966-67; M. Alvn, S. K., Sd 1966; M. Gabrijelčič, K. poezija v Srebotnjakovi glasbi, GS
1966; F. Zadravec, Konstruktivizem S. K., Sd 1966;
Isti, Nove pesmi S. K., Problemi 1966; B. Kreft,
S. K. in socializem, PDk 27. maja 1966; S. K., Integrali (Lj.-Tr. 1967, ur. A. Ocvirk); S. K., Izbrano
delo (Lj. 1969); S. K., Pesmi (Lj. 1969, ur. A.
Ocvirk); S. K., Naša bela mačića (Lj. 1969, ur.
K. Brenkova); Kosovel (Lj. 1970, zbir. Lirika, ur.
A. Slodnjak); S. K., Stano K., Boris Pahor, Milko
Bambič, S. K. v Trstu (Trst 1970); S. K., Tavajoči
romar (Lj. 1970, ur. A. Slodnjak); F. Zadravec,
Dvoje slov. pootik po letu 1918, VI. seminar slov.
jezika, lit. in kulture (Lj. 1970); S. K. - B. Grubar:
Integrali (Lj. 1971, besedilo za lit. večer); S. K.,
Poesie di velluto e Integrali (Trst 1972, 'kom. P.
Merkù); M. Kmecl, Torej še enkrat o K. konstruktivizmu, JiS 1971/72; A. Gspan, Neznani S.
K., PiC 1973 (posebni odtis 1974); A. Ocvirk, K.
pesniško izročilo, Sd 1973; M. Pirjevec, Pokrajina
v K. liriki, JKol 1973; F. Zerdin, Kdo sme po-
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stavljati spomenike pesnikom?, TT 6. jun. 1973;
S. K., Sonce ima krono (Lj. 1974, ur. L. Legiša);
V. Truhlar, Duhovnost S. K., Znamenja 1974; D.
Bregova, S. K. in Jiri Woïker, JiS 1974/75; A.
Ocvirk, Motivni svet K. integralov, Sd 1974; Isti,
Lažno sfcrokovnjaštvo in K. pesmi, Sd 1974, 1975;
A. Gspan, Kaj je resnica in kje resnična resnica
resničnosti, PiC 1974; M. Pirjevec, S. K.: aspetti
del suo pensiero e della sua lirica, Trst 1974; M.
Kravos, Pesnik potuje po svetu, Dan 1975, št. 6;
S. K., Poesie e integrali (Trst 1976, 2. izd., kom.
M. Pirjevec); S. K., Moja pesem (Koper 1976, ur.
A. Oavirk); M. Kravos, Družbenoangažirana pesem S. K. (Letopis NSK v Trstu 1972-1976); B.
Stih, O Ketteju in K., Sd 1976; B. Pahor, Kette,
Cankar, K., Zaliv 1976; A. Ocvirk, S. K. v publicistiki in pismih, Sd 1976; A. Černigoj, A. Gspan,
A. Černigoj o S. K., Literarni list 1976, št. 3; C.
Zlobec, S. K. in mi danes. Delo 30. akt. 1976, str.
23; D. Rupel, S. K. in vprašanje družbene resničnosti, Delo 23. okt. 1976, str. 25; S. K., M.
Jarc, Izbrano delo (Lj. 1977); S. K., Pesmi in konstrukcije (Lj. 1977, ur. in kom. L. Legiša, A.
Gspan); B. Kreft, Odlomki o K., Komunist 14.
febr.-4. apr. 1977; S. Fatur, ZapisM o K., PrirnSreč 1978, št. 12; Kras - Carso - Karst (Trst 1979,
kom. C. Zlobec); D. Zeljeznov, Prevajalci in prevajanci, JKol 1981; D. Poniž, Diletantska izdaja
Integralov, Delo 26. nov. 1981.
Jan
KOSOVEL Stano, pesnik in publicist, r. 26. sept.
1895 v Sežani, u. 12. febr. 1976 v Lj. Oče Anton,
šolnik in pevovodja (gl. čl.), mati Katarina
Stres, brat Srečko pesnik, sestra Karmela pianistka (gl. čl.). Osn. š. v Sežani in Pliskovici,
pripravnica in 4 razr. nem. gimn. v Trstu, učit.
v Gorici, ker so ga doma mislili usmeriti na očetovo pot. V Gor. je sodeloval pri litografiranem
dij. listu Refleksi mladih, kakor piše V. Pilon:
»Literati kakor Stane, takrat zelo plodovit pesnik, so osnovali dijaški listič, razmnožen v več
kopijah... Listič je sicer že po nekaj številkah
ovel« (Na robu, 16-17). Po maturi pa se je odločil za časnikarski poklic. K temu so ga silili
zgodnji uspehi v poeziji in publicistiki, ki so mu
obetali boljšo in dragocenejšo bodočnost: hotel
se je posvetiti časnikarstvu in se hkrati ukvarjati z literaturo. 1913 je stopil v ur. lj. neodvisnega dnevnika Dan in vodil 1914 njegovo podružnico v Trstu do prve svet. vojne. Od jeseni
1915 do jeseni 1918 je bil pri vojakih, večidel
učitelj v zasedeni Srbiji. Po vojni je bil sotrudnik pri trž. E s članki o gledališču, od 1919 ur.
Jugoslavije v Lj. in sotrudnik SN, od 1921 področni ur. Jutra do jul. 1941, ko so ga it. zasedbene oblasti kot narodno zavednega primorskega Slov. odpustile iz službe. V jeseni 1943 se je
vrnil k Jutru, po vojni pa je delal pri SPor, na-
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to pri Tov do upokojitve 1956. - K. je začel z
literarnim delom s podlistki pri E in s pesmimi
v dijaški Zori (liter, priloga Prvi cveti), od 1914
je sodeloval pri Sn, 1915-21 pri DS, 1918-35 pri
LZ, pri gor. M, trž. Njivi (1919), trž. mladinskem
Novem rodu, zgb Novi Evropi, lj. NR, trž. UiL,
Pregarčevi Maski, Vidmarjevi Kritiki, lj. ŽiS,
Istri, NS idr. V liter, revije je pisal predvsem
pesmi in jih priobčil 130, prenehal pa je okr.
1938. Najbrž je nameraval izdati svoje pesmi,
saj mu Srečko v pismu z dne 11. avg. 1924 prigovarja: »Glej, če bi ti zdaj ostal pri Jutru še
vso zimo ter tačas uredil svojo 1. zbirko, ki si
jo prej namenil, bi jo lahko spomladi prodal
založniku... V tem času (ko bi bil prost) bi gotovo tudi kaj delal, poleg tega pa uredil svoje
"biblične motive" in "otroške pesmi".« Iz tega
ni bilo nič, čeprav je bil Stano sam prepričan,
da so pesmi dobre, kakor piše Srečku 29. avg.
1925: »Nič se ne kesam, da nisem natisnil svojih
stvari, katere sem pisal s strastjo in žarom in
ki so in bodo ostale nekaj vredne.« Tudi Srečko
je bil prepričan, da »so tvoje pesmi (čisto vse
ne, ampak večina) take, da bi bil nanje ponosen vsak, ne samo slov., ampak kateri koli pesnik« (pismo 11. avg. 1924). V zapuščini so se
ohranile štiri pesniške zbirke: Brazde, ki je najbrž prva, in Otroške je napisal z roko. Planete
in /z zrcal je natipkal. Pretežno epski biblijski
motivi so ostali neurejeni. Pesmi so obležale v
revijah in A. Ocvirk je v Kosovelovem ZbD zapisal, da je Stanovo pesniško delo »spočetka
mnogo obetalo in budilo upe, da se bo razmahnilo v samosvoj svet«, toda zgledoval se je pri
starejših slov. formalistih in si po teh vzorih
»izdelal svojo estetiko in verzno teorijo, ogreval
se je za razumsko pretehtano pesniško govorico,
pravilno urejeno, a mrzlo, včasih prav negibno,
brez čustvenih primesi v sebi«. Za petletnico
K-ove smrti je pripravil Joža Mahnič obširen izbor iz vseh štirih rkp. zbirk pod naslovom
Zrcala in ga opremil z izčrpnim uvodom (Lipa,
Koper 1982). V prvem delu (Brazde) izraža pesnik voljo po možatem kljubovanju življenjskim
težavam, poje o stiskah in bridkostih svoje mladosti, o minevanju življenja, a tudi o veličastnem
vesolju in sočloveku. Posmi druge zbirke (Planeti) so nastale vzporedno s prvo, vsebinsko nove so pesmi o grozotah prve svet. vojne in cikel trpkih pisem domačih s Krasa sinu na
bojišče, ki so polna človeške prisrčnosti, navezanosti na dom in hrepenenja po miru. Sveži
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so socialni motivi s podeželja in iz Trsta, ki kažejo na pesnikovo prizadetost in izzvene v željo, naj se človek nesebično razdaja bližnjemu,
naj živi čist sredi lepe narave, dokler ne preide
v svet transcendence. Iz tretje zbirke (Iz zrcat)
je vzel ur. skupino ljubezenskih pesmi, ki čustveno valovijo od nemira in otožnosti preko hrepenenja in sreče do spominov in osamljenosti,
a tudi v njih se kaže pesnikova trezna narava:
zahtevna duhovnost in javna dejavnost moškega
mu pomenita več kakor dvorjenje ženski. Sledijo jesenske impresije, pesmi o razmerju do umetnosti, ljudi, časa in smrti, ki mu je včasih neznanka, najpogosteje pa religiozno onstranstvo.
Zadnje pesmi govore o Krasu, običajih, osamljenosti, zemlji in miru. Na koncu so otroške
pesmi o materini ljubezni, naravi, praznikih ipd.
Pesmi so skrbno izdelane, kitične, rimane, premišljeno zgrajene, metafore in komparacije izvirne, sodobne. »Metaforika je, vštevši epitonezo, v skladu s tedanjo dobo razpeta med zunanje
vtisnim impresionizmom in notranje izraznim
ekspresionizmom, včasih je slikarsko občutljiva
in barvita, pogosteje psihično intenzivna, nabita
in krčevita« (Mahnič). K. je bolj razumski, premišljujoč pesnik, vendar zmožen tudi toplega
čustvovanja in dejavnega humanizma. - V Njivi
je 1919 objavil osnutek za dramo Po turi. Srečko
mu je 1. sept. 1924 pisal: »Ti si kakor ustvarjen
za dramo in boš tam naredil, če Bog da, mnogo dobrega.« Vendar ni nadaljeval v tej smeri,
ampak je veliko pisal o dramskih predstavah,
tako v E 1918-19 o trž. uprizoritvah, v Vidmarjevi Kritiki 1925-26 o uprizoritvah v lj. DramiTrž. UL je zalagal z obširnimi Tit. razpravami in
kritikami: Pogled na literarno revijalno leto 1921;
Stanislavski (1922); Ivan MeStrovič; Ruski pesniki in revolucija (1923); Moskovski hudoiestveni
teatr; O. Zupančič in Veronika Deseniška (1924);
Lord Byron (1925, 9 nadaljevanj); Rapsod Štefan
Zeromski; Wladislav Reymont; Balzac (nedovršen, ker so list 1. avg. 1926 nenadoma ukinili)'
V ZiS je pisal večinoma nepodpisane članke Z
vseh področij, npr. o Zupančiču, Cankarju, Rembrandtu, Chopinu idr., veliko je priobčil tudi 'iz
bratove rkp. zapuščine. Posamezne razprave so
izšle: Slovenska kultura v Jsli (Novi list, Buenos Aires 1934); Slovenska kultura in Julijska
krajina (Istra, Zgb 1939); Balzac in njegova Človeška komedija (NS 1950); Srečko Kosovel. Ob
25. obletnici pesnikove smrti (PDk 27. maja
1951); Pesnik s Krasa, upora in smrti (o Srečko-
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vi liriki in osebnosti) (Tov 1951); Motiv smrti in
socialna tematika v poeziji Srečka Kosovela. Ob
25. letnici smrti kraškega poeta (NS 1951); Smrt
v maju (o Srečkovi bolezni in smrti) (Tov 1956);
Slovenstvo, zamejstvo in druge aktualnosti (Zaliv 1966); Srečko Kosovel med Ljubljano in Trstom (Srečko Kosovel v Trstu, Trst 1970). V rkp.
je ostala nedokončana razprava o Shakespearu,
njegovih dramah in sonetih. - Z bratom Srečkom
sta bila človeško navezana, spremljal je bratov
pesniški razvoj, skušal je nanj vplivati, odsvetoval mu je izdajo zbirke Zlati čoln, ker se mu
je zdelo, da pesmi v celoti še niso oblikovno in
izrazno dognane in dozorele. Ko pa je bratove
pesmi bolje spoznal po Gspanovi in Ocvirkovi
zbirki, je začel v mlajšem bratu gledati resničnega in velikega umetnika, objavljati njegove pesmi in pisati o njem. Ohranjenih je 7 Srečkovih
pisem bratu in eno Stanovo Srečku. K. je veliko
potoval, 1922 in 1923 je bil v Nemčiji, 1927 v Parizu, 1928 v Pragi. Poročil se je 1928 s Franico
Slatnar, ki mu je dala hčerko Amo. Psevd.: Gojmir in S. Volgin (v Zori), S. K. (v Plamenu),
R. J. (v Istri).
Prim.: SBL I, 533; SGL II, 318; St. Janež, Zgod.
slov. književnosti, Mrb 1957, 534; V. Pilon, Na
robu, Lj. 1965, 16-17; ZSS VI, 102 pass.; Alf. Gspan,
Neznani Srečko Kosovel, Lj. 1974, 3 pass.; M.
Jevnikar, S. K., KolGMD 1977, 64; A. Ocvirk, Kosovelovo ZbD III/l, 466-79; III/2, 1170-77; J. Mahnič, Stano Kosovel in njegova lirika, PrimSreč
IV, dec. 1980-jan. 1981, št. 24, 276-80 (ponatis
uvoda v knjigo Zrcala); Isti, pismeno sporočilo
5. avg. 1980; podatki domačih; slika: ASK 131.
Jem.
KOSOVEL Valentin, zborovodja in skladatelj, r.
v Cerničah 17. mar. 1856, u. v Trstu 18. mar. 1925.
2e kot dijak na trž. gimn. in pozneje kot carinski uradnik na Krku se je zanimal za petje
rokodelcev in iz njih sestavil najprej sekstet,
potem zbor 20 članov, ki je 1882 imel že 40 članov. Kot carinski nadzornik v Trstu je bil aktiven član tamkajšnje čitalnice. Zborovodja čitalniškega zbora je postal okt. 1876, ko se je tej
vlogi iz nepojasnjenih razlogov odpovedal Anton
Hajdrih (PSBL I, 525-26). Veselje za zborovodsko
delo je dobil in si pridobil primerno znanje kot
pevec zbora v Gor., ki ga je vodil znani zborovodja in skladatelj Anton Hribar (PSBL I, 546).
Pri njem se je tudi naučil kompozicije, da je
zložil nekaj vrednih zborovskih pesmi in samospevov ter eno mašo. K. je bil Hajdrihov prijatelj. Njemu je po bratovi smrti (3. jun. 1878)

dala Hajdrihova sestra Terezija bratovo glasbeno zapuščino, ki jo je K. uredil in 1879 izdal kot
II. zvezek Jadranskih glasov.
Prim.: Jelerčič, 46, 47, 80.

Har.

KOSTANJEVEC Josip, pisatelj, r. 19. febr. 1864
v Vipavi, u. 20. maja 1934 v Mrbu. Oče Josip, najbrž mizar, mati Marija Živic. Osnovno š. v Vipavi, 4 razr. gimn. v Gor., učit. v Kopru, kjer je
1884 maturiral; usposobljenostni izpit 1887. Kot
začasni učitelj je poučeval na Ubeljskem in od
1885 v Trnovem, kot stalni učit. na Colu (od
1889), kot nadučit. v Premu (od 1895), Litiji (od
1898), kot vadniški učit. na II. moški š. v Lj.
(1901-10). Po upokojitvi 1910 je živel v Tr., Clcu,
Kamniku in Mariboru. Kot učitelj iščnik je zložil nekaj formalistične epigonske lirike v LZ
(1883-85) in Kresu (1885), vsega 13 pesmi. 1887 se
je oglasil v LZ s črtico Na Silvestrov večer in
po devetletnem molku 1896 s povestico Kmetiška
ljubezen. Odslej je bil več let glavni pripovednik
LZ, kjer so izšle njegove črtice: List za listom,
Škof in Zenitna ponudba (1897), Brez sluibe in
Zakaj nisi bil mol? (1898), Najsrečnejši poštar
(1899), Utrinki (7 črtic) in Memento mori, Iz Prešernovega življenja (1900), Vid Dobrin (1901), Trenotki iz učiteljskega iivljenja (1903), Lovec in
Zlati krilec (1904), Izza zadnjih dni (1914), V starodavnih časih (1916), Kam? (1919), Sprevod (1922),
Prijatelj Tine (1925) in pet celoletnih povesti:
Kotanjska elita (1898), Gojko Knafeljc (1899), Noč
(1902), Iz Iivljenja Tornala Krilaja (1911) in Na
sončnih tleh (1915). V Ljubljanskem zvonu je
Kostanjevec razvil svoj pisateljski razpon in
obdelal snov, ki so mu jo nudili tržani iz območja Postojne, Ilirske Bistrice in Vipave ter
okoliški kmetje, uporabil pa je že znane zaplete
in razplete slov. vaške povesti. Po pripovedni tehniki in po malomeščanskem okolju kaže, da se
je učil pri družinski povesti J. Kersnika, vendar
ga ne dosega v oznaki oseb, psihološki poglobitvi in ustrezni konverzaciji. V izbiri motivov,
zlasti seksualnih, in v kočljivih položajih pa je
vpliv Govekarjevega naturalizma, ki ga je K. zagovarjal in posnemal, a tudi vpliv naturalistične
it. renesančne novelistike (Boccaccio). Kotanjska
elita kaže že po naslovu na Kersnikovo Jaro gospodo, prav tako po provincialnem okolju, še
očitnejša pa sta Govekarjev naturalistični vpliv
in tendenca. 2e v začetku povesti se klavrni prof.
Traven navidezno norčuje iz franc, naturalizma
in franc, pokvarjenosti, z njegovimi besedami
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pa hoče K. dokazati, da je naturalistična izbira
snovi iz nižin življenja tudi pri Slovencih docela
upravičena, češ da slov. družba ni nič manj pokvarjena kot evropska. Prof. Traven se poroči z
eno izmed gospodičen, ki so poslušale njegovo
predavanje o naturalizmu, doživi pa podobno
zgodbo, kakršne so opisovali naturalistični pisatelji: mlada žena ga vara z nadporočnikom Pavlovičem, pobegne z ljubimcem v Trst, tu pa jo
doleti razočaranje in smrt. Pisatelj »je skušal
psihološko pojasniti propad glavne junakinje,
nove variante slov. gospe Bovaryjeve, prikazujoč
jo kot žrtev materine preračunljivosti in njene
lastne moralne labilnosti, čustvene protislovnosti in iskanja tujega krivca za lastne slabosti.
Aprioristično pretirano pa je očrtal glavne moške osebe, zlasti varanega moža, ki naj bi bil
žrtev osebnega in literarnega idealizma. Kljub
naturalističnim prvinam je razrešil glavni konfBkt po šabloni idealistične pripovedi« (Slodnjak).
Dokazati bi se dalo več stičnih točk z Govekarjevim romanom V krvi. Gojko Knafeljc je povest
o ipraznem in nesmiselnem življenju malomeščanskega trgovca, ki je imel v Lj. z Ivanko nezakonskega otroka, poročil pa se je »z jako ljubeznivo
gosko« Ano, o kateri je mislil, da je bogata.
Zvečer po poroki je zvedela za moževo življenje, zato ga ni ljubila, po rojstvu hčere in sina
je začela bolehati, mož pa popivati. Ko se je v
trg priselila že poročena Ivanka, jo je začel zalezovati, dokler je ni zapeljal in pognal v samomor, žena pa je od žalosti umrla. Gojko je propadel in se zapil, toda očetov greh se maščuje
na nedolžnih glavah otrok. Po Kotanjski eliti je
to že druga K-eva povest, zajeta iz življenja postojnske mestne družbe, a slabša od prve, nepoglobljena in razvlečena, usoda glavnega junaka
že vnaprej določena. V Noči je obdelal motiv o
brezvestnem očetu, ki ugonablja trpečo ženo in
neljubljene otroke. Tu je prišel pod vpliv Cankarjeve in Meškove psihološke novelistike. Na
sončnih tleh se dogaja v Trstu, vendar pa naturalistična tehnika pisatelju ni dopustila, da bi
se bil razgledal po okolju in širši družbi. Podobno snov je obravnaval v Slovanu: Lahkoiivci
(1903), Prepozno (1909), Zadnji prameni (1916) in
pri SM, kjer je uredil 18.-20. zv. Knezove knjižnice: čez trideset let (1900), Ella (1903), Drobne
povesti in Spomini gospoda Ignacija Brumna
(1904), Brez zadnjega poglavja (1905), Povest o literatu in Obsojena (1906). Vzporedno je sodeloval
pri MD v Celovcu: V Ameriko (KolMD 1899), Za
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denar (SV 1900), Pošteni ljudje (SV 1905), Živ
ljenja trnjeva pot (SV 1907), Oče in sin (v knjigi
Razne povesti, 1912), Novo iivljenje in Gozdarjevi spomini (SV 1914). Za MD je spremenil način pisanja: pisal je vzgojno, ganljivo in v stari
tehniki zgodbe o dobrih in poštenih ljudeh, ki
jih preganjajo hudobni in morajo trpeti v ječi,
nazadnje pa le pride resnica na dan: dobri so
poplačani, hudobni kaznovani. V tem duhu je
najznačilnejša Življenja trnjeva pot in se najbolj
približuje Oiglerju in Slomšku in nem. mlad.
pisatelju Krištofu Schmidu, avtorju toliko posnemanega Pridnega Janezka in hudobnega Mihca.
Oglašal se je še v DS, Slov. ilustr. tedniku,
Zvončku, Mentorju, SN, S, Miru idr. Sam je založil in izdal starejše in novejše novele v zbirkah
Iz knjige življenja (L, Postojna 1900; II., Postojna 1904), roman Krivec (Mrb. 1921) in Zbrani spisi
(1. zv. 1923). V P in UT je priobčil tudi nekaj
kritičnih sestavkov. Po Iv. Grafenauerju je bil
K. kot pripovednik »spreten eklektični rutinér;
do svojega individualnega sloga pa se ni povzpel,
saj tudi idejno ne kaže osebne note. Ostal je
v bistvu v vsem svojem razvoju isti: spreten
pripovedovalec, ki ne skuša nuditi kakih novih
umetniških razodetij, ampak prijetno, nekoliko
poduhovljeno, včasih s pesimizmom in ironijo
začinjeno, etično ne vedno nesporno zabavo.« ASlodnjak pa pravi: »Njegovo danes pozabljeno
pripovedništvo je večinoma sad njene metode
(naturalistične). Iz negativnih podob notranjske
polgospode in iz mračnih perspektiv, ki jih zbujajo Kostanjevčevi orisi njenega brezvestnega ali
v najboljšem primeru nesmiselnega dejanja in
nehanja, diha taka žalost, puščoba in gnus nad
zgrešenim življenjem, kakršne je mogel ustvariti
le človek, ki ni bil samo opazovavec, temveč tudi uporen in ustvarjalen kritik. A kakor je Kostanjevcu dajala učiteljska služba v raznih krajih Notranjske neizčrpnega gradiva, tako mu je
vezala duha, obenem pa ga silila k prenaglemu
pisanju.« - Psevdonimi: H. Vipavski, Premec, Josip Milan Prosen, Vaclav Slavec, Ivan Kos, Josip
Dolinar, Josip Hrastar (vsi v LZ); Josip Planinec,
L. Devetak, L. Sršen (v SM); Batog (MD); Stariha
(Mir); Resnik (razni listki) idr.
Prim.: Fr. Zbašnik, J. K., Iz knjige življenja, Izv., LZ 1901, 209-12; J. Tominšek, J. K., Iz knjige
življenja, II. zv., LZ 1904, 436-37; Isti, KK X. zvLZ 1904, 630-34; Isti, Zabavna knjižnica, XVII.
zv., LZ 1905, 438-39; Isti, Zabavna knjiž., XVIIIzv., LZ 1907, 248-50; I. Merhar, KK XII. zv., LZ
1906, 507-08; A. E., J. K., Življenja trnjeva pot, DS
1907, 564-65; A. Debeljak, Razne povesti, LZ 1912,
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673; Sr. Brodar, SV 63. zv., LZ 1914, 587-88; Joso
Jurkovič, J. K., Krivec, LZ 1922, 54-55; I. Zoreč,
J. K., Zbrani spisi, I. zv., LZ 1923, 453; I. Grafenauer, J. K., SBL I, 533-34 in tam navedena lit.;
J. K., KolMD 1932, 91 s si.; Lč (J. Lovrančič),
Pisatelj J. K., M 1934, 269-70; J. K., KolMD 1935,
76 s si.; Vilhar, 71; M. Jevnikar, Vsebine slov. leposlovnih del, II, Trst 1959, 37-41; Isti, J. K.,
KolGMD 1964, 81 s si.; Savli, PDk 3. nov. 1977;
A. Slodnjak v ZSS IV, 63 pass., 251 slika.
Jem.
KOŠIC (KOSIC) Andrej, akvarelist, slikar, r. 20.
sept. 1933 v Rupi pri Mirnu. Oče Benedikt, trgovec, mati Gizela Tomšič. Osn. š. v Ilirski Bistrici v it. (193943) in v slov. (1943-44) jeziku. Po
dveh letih slov. gimn. v H. Bistrici se je 1947
preselil z družino na Goriško, najprej v Miren,
nato v Rupo in končno v Gor., kjer je njegov
oče odprl delavnico in trgovino s čevlji. 1949 je
K. opravil 3. r. slov. strok. š. v Gor., zatem se je
vpisal v it. dvoletno trg. š., a je ni dokončal.
Pomagal je očetu v trgovini in obiskoval večerne
tečaje. Po očetovi smrti (1964) je prevzel vodstvo
trgovine v Raštelu. Prve napotke v slikarstvu je
K. prejel pri nunah v zavodu Notre Dame. Pozneje se je pri nekaterih gor. slikarjih seznanil
z raznimi slik. tehnikami. 1954 se je udeležil v
Gor. prve skupinske razst., samostojno pa je
začel razstavljati 1959. K. je zrasel v povojnih
letih v ožjem gor. prostoru. V Gor. še vedno
živi in ustvarja »v skromnosti in brez hrupa«
ter tako dokazuje »svojo prisotnost, modrost in
preudarnost« (D. Menichini). K. ljubi naravo, »jo
intenzivno doživlja in vedno na novo spoznava
njene skrivnosti« (M. Rener). Z veseljem in ljubeznijo upodablja v akvarelih in oljih kraški in
vipavski svet. Posebno priljubljen mu je motiv
kraške jeseni, katera je zanj najpomembnejši
letni čas. V njegovih najnovejših slikah se oglaša vedno pogosteje tudi arhitektura (hiša, vas,
cerkev, kozolec), ki se pridružuje pokrajini kot
njen sestavni del in nas opozarja na človekov
poseg v naravo. K-eva predvsem razpoloženjska,
lirična govorica, razvidna v izrazitem kolorizmu,
preide občasno tudi v epsko realistično pripovedovanje, ki izpričuje njegovo slovansko občutljivost in navezanost na domačo tradicijo in kulturo. Samost. razst.: Gor. (1958, 1961, 1963, 1965,
1969, 1974; Il Torchio 1973, 1975, 1976, 1978, 1980;
La Bottega 1978); Trst (Rossoni 1962, 1966; Russo
1973; Comunale 1979); Idrija (1972, 1974); II. Bistrica (1962); Ronchi (1963); Velenje (1965); Rog.
Slatina (1965, 1974, 1981); Padova (1966); Portognuaro (1967); Verona <S. Luca 1968); Gradisca

KOSIČ
(1974, 1978); Zgonik (1974); Jesenice (1974); Civitan.
Marche (1975); Porto S. Giorgio (1975); Monfalcone (La Sfera 1977); Cedad (José 1978); S. Pier
d'Is. (Comunale 1979); Bassano (1979, 1981); Kanal
(Gal. R. Debenjaka 1980); Krško (1980); Lj. (Salon
Commerce 1981; B. Kidrič 1981); Kočevje (1981);
Videm (La Loggia 1982). Kolektivne: Gor. (od
1954); Monfalcone, Krmin, S. Daniele del Friuli,
Trst, N. Gorica, Koper, Palmanova, Mariano,
Bazovica, Bovec, N. mesto, Ferrara, Rim, Malta,
S. Marino, London, Luxemburg, Bruxelles; Bienn.
di Caorle (1963); IV Rass. Cosmè Tura, Ferrara
(1978); IV Mostra Le scarpine d'oro, Vigevano
(1978); Il pavone d'oro, Milano (1978); Premio
Naz. della Tavoletta, Mantova (1978); Trofeo città di Montecarlo (1978); 5. Evropski Bien., Bamberg (1978); III Rass. Miniquadro, Illasi (1979);
III Concorso Miniquadro, Viterbo (1980); Salone
cur. d'autunno, Pariz (1981); Slov. društvo, Melbourne (1981). Nagrade: ZI. medalja HI Rass.
Naz. Miniquadro, Ferrara (1976-77); nagrada ocenjevalne komisije 4. Bien. Bruxelles (1976); pokal
I Rass. Naz. e Internaz. Miniquadro, V. Veneto
•977); pokal Lasacart I Rass. Miniquadro, Villafranca (1977); 4. nagrada I Mostra Internaz. Acquarello e Pastello, Genova (1977); srebrna medalja Concorso Internaz. B. Longhena, Venezia
(1977); pokal President de l'Assoc. de la Critique
Française (Dvorana UNESCO), Pariz (1977); nagrada Musée de la Vieille Charité, Marseille
(1987); 2. nagr. Matita d'oro per Miniquadro, Trst
(1979); nagr. ocenj. komisije 3. Razst. nabožne
umetn., Krakow (1979); pokal Predsedstva 6. evr.
bien. Strassburg (1980). Za samost. razst. je izšla
vrsta katal. (G. Boulanger, R. Joos, D. Men'ichini,
J. Meitzschel, M. Rener, I. Sedej, F. Udovič, J.
Vetrih).
Prim.: Osebni podatki; KatG 22. jun. 1961,
9. jan. 1969; PDk 15. jun. 1961, 9. okt. 1976 s si.;
M. Bambič, PDk 27. jan. 1962, 21. febr. 1973, 18.
apr. 1979; M. Rener, PDk 13. febr. 1974; F. Monai,
Picc 16. jun. 1961, 26. apr. 1963, 3. jan. 1965; G.
Montenero, Picc 17. apr. 1979, 7. maja 1982; R.
Joos, Gazz. 17. jun. 1961; G. Manzini, Gazz. 26.
apr. 1963, 1. jun. 1965; Demokr. 1. febr. 1962; Il
Resto del Carlino 22. jun. 1966; Informatore, jul.avg. 1966; Gosp 18. nov. 1966, 2. mar. 1973, 23.
maja 1980; J. Jež, Gosp 2. apr. 1979; NL 23. mar.
1967, 18. maja 1978, 12. apr. 1979; M. Vuk, NL
11. fobr. 1973; PrimN 16. mar. 1973, 15. febr. 1974;
Vita veronese 1968, 297; R. Tepper, MessV 26.
febr. 1973; G. Brussioh, MessV 22. mar. 1974; B.
Pogačnik, Delo 7. avg. 1974; J. Mesesnel, Delo 17.
jun. 1980; D. Medved, N. Tednik 22. a/vg. 1974;
Dizion. dei Pitt. Scult. Incis., Ferrara 1974, 211;
Archivio Stor. degli Artisti, Milano 1975, XI, 175;
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Catal. d'Arte Contemp., Ferrara 1977, 104-05; Cire.
Pittori di Mestre, Catal. 1977; Catal. CEIC, Roma
(različne rad.); Catal. degli Artisti, Roma 1979,
II (K-Z), 661-62; Art informazione, Roma, IX, 109;
Orizzonti sept. 1979, 12; Il Giornale di Vicenza
8. mar. 1979; Dolenjski list 22. maja 1980; S. Sitar,
LDk 1980; Vernice 1981, 206; Catal. Bolaffi Arte
1983.
Vh
KOSIC Milan, gledališki igralec in režiser, r. 5.
jul. 1900 v Celju, u. 10. nov. 1950 v Trstu, pokopan
v Celju. Po opravljeni gimn. se je posvetil gled.
umetnosti. Prvi učitelji so mu bili Vaio Bratina,
Milan Pugelj, režiser Sest. 1920 je prvič nastopil
v celjskem mestnem gled. Po prvi svet. vojni je
odšel v Berlin, kjer je tri leta študiral na visoki
š. za politiko in obiskoval igralsko in režisersko
šolo pod vodstvom svetovno znanega režiserja
Piscatorja. Mnogo je pridobil tudi pri režiserju
Lindbergu. Po vrnitvi v Celje je sledil igralski
šoli Mil. Skrbinška. Tu je 1933 in 1934 ustanovil
in vodil igralsko skupino Dramski studio. Postal
je član SNG Mrb.; bil je igralec in režiser do
nem. okupacije, ko je odšel v Lj. Med vojno so
ga kot pristaša OF odgnali v Dachau in Buchenwald. Po vojni se je bolan ustavil v Trstu in
postal član SNG. Trudil se je tudi kot učitelj v
dramski š. K. se je razvil v karakternega igralca
in komika. Poustvaril je nešteto oseb iz klasične dramatike, zgodovinskih likov, oseb iz sodobnega sveta in predvsem podob preprostega slov.
človeka (Drnolec v Finžgarjevi Verigi, Balantač
v Golarjevi Vdovi Rošlinki, Krjavelj v Jurčičevem
Desetem bratu). Kot režiser je bil realist; zrežiral
je nad 50 del, med temi tudi predstave na prostem (Jurčičevega Desetega brata, Novačanovega
Hermana Celjskega, Shakespearovo komedijo
Sen kresne noči). Ostale vloge: Tonček (Divji lovec), Krištof (Pesem s ceste), Chris, Lickcheese,
Ragueneau, Anta (Pokojnik), Norec (Kar hočete),
Klobčič, 2ika (Nušič, Sumljiva oseba), Kostiljov
(Na dnu), Wurm, Nicklaus (Via mala) idr. V Trstu
je režiral Miheličeve Ogenj in pepel, sredi režije
igre Danila Gorinška Rdeča kapica je umrl.
Prim.: SGL II, 320-21; LdP 30. apr. 1947; PDk
17. jun. 1947; SPor 13. nov. 1950; GL Trst 1946/47,
16.
B.Lu.
KOSIR AHJa, akademik, profesor, zdravnik, publicist, r. 6. aprila 1891 v Tržiču (Monfalcone),
u. 9. junija 1973 v Ljubljani. Oče finančni
komisar Karel, mati Elizabeta Vlah. Osn. š. in
prva dva razr. gimn. v Trstu; ker je bil oče premeščen v Gradec, je tam dokončal gimn. in 1909
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maturira!. Nato je študiral medicino na Dunaju
in 1915 promoviral za doktorja vsega zdravilstva.
Kot srednješolec in kot visokošolec se je vsako
leto vračal za velike počitnice v Trst; bil je zvest
član akad. društva Balkan. Prvo svet. vojno je
doživljal iz neposredne bližine, saj je bil do 1917
na raznih frontah, od takrat naprej pa pri vojni
mornarici. Po razpadu Avstrije se je prostovoljno
javil v vojaško službo Jsle. Do mar. 1919 je bil
komandant rezervne vojaške bolnišnice v Mrbu,
nato pa eno leto šef-zdravnik rečne flotilje. 1920
je bil na lastno željo odpuščen iz vojaške službe;
odločil se je za akademski poklic in aprila 1920
nastopil službo na novoustanovljenem Anatomskem inštitutu Medic. fak. U v Lj. Tu je bil najprej demonstrator, nato asistent. V š. letu 192223 je prevzel predavanja in vaje iz histologije;
jan. 1923 je bil imenovan za docenta za anatomijo, 1935 za izrednega prof. za histologijo, 1939 pa
za rednega prof. iste stroke. Na tem mestu je
deloval do upokojitve 1961. V plodnih letih akademskega dela je uveljavil na Slovenskem histologijo in jo razvil do upoštevane ravni. Med prvimi je začel uvajati že medicince v raziskovalno
delo. Kot znanstvenik je prejel številna odlikovanja in bil izvoljen 1955 za rednega člana SAZU.
Za dela s področja raziskovanja raka je prejel
1965 nagrado Sklada Borisa Kidriča, za življenjsko delo pa 1969 nagrado AVNOJ. Za pomembne
uspehe v raziskovanju raka je dosegel, da je bil
11. dec. 1969 promoviran za častnega doktorja na
U v Lj. Opravljal je tudi razne funkcije v okviru
U in Medic, fak., v Slov. zdravniškem društvu in
v Prirodoslovnem društvu. K-eva znanstvena dejavnost obsega štiri področja: anatomijo in sorodne veje, slov. medicinsko izrazoslovje, eksperimentalno onkologijo ter poljudnoznanstveno pisanje. Zelo je skrbel za jezik in izdal Slovensko
medicinsko terminologijo (ZdrV 1955). Tudi v
ZdrV, ki ga je nekaj let urejal, in v Medicinskih
razgledih je objavljal članke o zdravstvenem izrazoslovju. Bil je v komisiji za učbenike in skripta na Medic. fak. in njen prvi preds. in tudi tu
je vplival na jezik. Znanstvene članke je pisal v
slov., nem. in srbohrv., poljudne tudi v reviji
Proteus, ki ji je bil soustanovitelj skupaj s tržaškima rojakoma L. Cermeljem (PSBL I, 225-29)
in Lj. Kuščerjem (gl. čl.). To revijo je nekaj le'
urejal, vsa leta pa je bil njen sotrudnik. Njegova
bibliografija je v ZdrV 1955 in v Letopisu SAZU
1955.
Prim.: M. Kališnik, A. K., ZdrV 1955, 384-85;
A. K., LSAZU 7, 1955, 45-48 s si. in bibliografijo;
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L. Cermelj, Akademiku prof. Al. K. v slovo, PDk
17. jun. 1973; Delo 12. jun. 1973 s si.; J. Milčinski,
Al. K. (1891-1973), LSAZU 24, 1977, 77-81 s si.
Špac.
KOSMRLJ Drago, časnikar, publicist, r. 13. okt.
1911 v Beli vodi (Travnik pri Loškem potoku),
živi v Lj. Oče Jakob, gozdni delavec, mati Marija Car. Osn. š. je obiskoval v Loškem potoku,
meščansko v Tržiču na Gorenjskem, maturiral
je na učiteljišču v Lj. (1933). Študiral na Filoz.
fak. U v Lj. (diplomiral 1940). Med študijem je
bil zaradi polit, delovanja zaprt. Služboval je
na osn. š. Svetli potok na Kočevskem ter v
Slovenj Gradcu. Pred nem. okupatorjem je pribežal v Lj., tu se je vključil v OF, febr. 1942 so
ga It. zaprli in odpeljali v taborišče Gonars. Po
kapitulaciji It. je v Brdih prišel med partizane.
Postal je najprej komisar čete v 1. bataljonu
zahodnoprimorskega odreda, nato komisar bataljona Gregorčičeve in Bazoviške brigade, bil je
tudi komisar te brigade (april-junij 1944, okt.
1944-febr. 1945) in operativni oficir Gregorčičeve
brigade. Zadnje mesece vojne je bil komisar kobariškega vojnega področja, po osvoboditvi pa
komisar komande mesta Tržič (Monfalcone). V
vojaški službi je na Prim, deloval do okt. 1945,
ko je bil demobiliziran. Služboval je najprej
na lj. učiteljišču, kmalu je odšel za prof. srbohrv.
v Albanijo, jeseni 1946 je postal svetnik jsl. poslanstva v Tirani. Po vrnitvi (aprila 1949) je bil
v Bgdu na ministrstvu za zunanje zadeve ter ur.
radia Jsl. (1950-54) in dopisnik radia Lj. iz Bgda
(do 1958). Mod 1958-64 je bi! v Lj. časnikar in ur.
zunanjepolitične redakcije radia Lj. Od maja
1964 do sept. 1967 je bil v Trstu dopisnik Dela
in radia Lj. Po vrnitvi v Lj. je zopet deloval na
radiu in kasneje na RTV (1973-77), po upokojitvi
je deloval kot urednik zunanjepolitične rubrike
slov. izdaje Komunista. Publicistično in poročevalsko je deloval predvsem v slov. tisku. Med
daljšimi teksti je treba omeniti samostojni izdaji Neuvrščeni (Lj. 1970) in Mednarodni odnosi
in zunanja politika Jugoslavije (Lj. 1978). Napisal
je tudi uvod v slov. izdajo knjige Ječe in pobegi
Sandra Pertinija (Lj. 1971). Za politično in časnikarsko delovanje je prejel vrsto nagrad in odlikovanj (med temi je tudi it. Cavaliere Ufficiale).
Prim.: Kojeko 2, 498; PDk 17. okt. 1971 s si.;
Mladina 4. jun. 1974; Delo 17. jan. 1977; Komunist
16. okt. 1981; osebni podatki.
B. Mar.
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KOŠUTA Dušan, gospodarstvenik, družbenopolitični delavec, r. 1. jul. 1919 na Prošeku pri Trstu,
živi v Trstu. Oče Jernej, kmet in gostilničar,
mati Antonija Stepančič. Otroška leta je preživel
v Sv. Križu pri Trstu in tu je dovršil osn. in
nižjo srednjo š. (1933). Privatno je študiral na
trg. akad., a so ga 6 mesecev pred maturo poklicali k vojakom (15. mar. 1940). Istočasno je
8 let študiral violino pri prof. Grassiju in Barisonu. Po mali maturi je šel za vajenca v Zadružno tiskarno (prej tiskarna Edinost), kjer se
je izučil za črkostavca in bil določen za vodjoravn., a je moral k vojakom. Vojsko je služil v
Pulju in Ivrei (Piémont). Ko je bil zaradi bolezni
na dopustu, je stopil v začetku 1942 v OF v Sv.
Križu. Sept. 1943 je po it. vdaji pomagal organizirati prve partizanske edinice v Val d'Aosta, in
sicer skupino Della Chiesa. Nov. 1943 se je po
dogovoru z it. part, poveljstvom vrnil v Sv. Križ
in stopil v stik s svakom Jos. Tencetom, ki je
bil preds. odb. OF, da bi odšel k partizanom.
Ta ga je poslal v organizacijo TODT, kjer je
vsestransko deloval za OF, zbiral strelivo, denar
in pomoč družinam, ki so imele svojce pri partizanih. 27. febr. 1944 so ga aretirali, vendar je
še isti dan zbežal z vlaka in ilegalno deloval do
12. apr., ko je odšel k partizanom. Po kratkem
času v zaščitni štabni četi je postal pomočnik
šefa obveščevalnega centra Južno-primorskega
odreda do sept. 1944, nato je bil do jan. 1945
vršilec dolžnosti šefa obvešč. centra B 2 Štaba
IX. korpusa, od apr. do maja 1945 pomočnik šefa obvešč. centra Gradnikove brigade. Bojeval
se je na Krasu, na Vipavskem in v Trnovskem
gozdu. Po vojni je bil administrator štaba in šef
finančnega odseka artilerijske divizije IV. armije. Iz vojske so ga odpustili kot poročnika v
činu kapetana konec nov. 1948 v Ribnici na Dolenjskem. Po vojni se je zaposlil kot črkostavec
pri ZTT, 1951 pa je ustanovil lastno izvoznouvozno podjetje Impexport in se z njim uveljavil v slov in it. gospodarskem svetu. Je v izvršnem odb. mešane It.-jsle. trgovinske zbornice v
Trstu in Milanu, kateri je bil 10 let podpreds.;
10 let je bil podpreds. Slov. gosp. združenja; v
Deželnem gosp. združenju je načelnik sekcije
uvoznikov in izvoznikov; član je bil gosp. odb.
PSI in na njeni listi je kandidiral v parlament;
v SKGZ je član glavnega odb.; pri GlasbM je
preds. nadzornega odb.; bil je prvi preds. koordinacijskega odb. za šport in rekreacijo KOSIR;
11 let je bil preds. SD BOR; 1972-75 je bil po-
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krajinski zastopnik v uprav. odb. Trg. tehn. zavoda Ž. Zois; pokrajinski tajn. je Vsedržavnega
združenja partizanov It. ANPI. Odlikovanja: orden hrabrosti in medalja zasluge za narod; orden
bratstva in edinstva s srebrnim vencem; plaketa
Zveze borcev Jsle.; it. vlada mu je priznala status part, borca. - K. požrtvovalno in nesebično
razdaja svojo sposobnost in žrtvuje »ure in ure
svojih dni za delo in skrb v naših gospodarskih,
političnih, športnih in 'kulturnih organizacijah«
(Koren).
Prim.: Osebni podatki; j. k. (J. Koren), D. K.
petdesetletnik, PDk 1. jul. 1969 s si.; Križani v
boju za svobodo, Trst 1975, 64, 70, 184; dg (Dr.
Gašperlin), D. K. - 60-letnik, PDk 1. jul. 1979 s
si.; Ob 60-letnïci D. K., PDk 3. jul. 1979.
Jem.

Gor. 1956, cikl.). Nato je napisal nekaj šolskih
knjig: Zgodovina filozofije. Druga knjiga. Razvoj filozofske misli od renesanse do Kanta (Trst,
tisk L. Lucchesi v Gor. 1963); Zgodovina filozofije.
Tretja knjiga. Razvoj filoz. misli od idealizma
do danes (Trst 1970); Oris zgodovine od propada
rimskega cesarstva do odkritja Amerike (Trst
1970, razmnož. Partizanska knj. v Lj.); Od nastanka narodnih driav do dunajskega kongresa
(Trst 1970, razmn. Partizanska knj. v Lj.). S prof.
M. Šahom sta prevedla iz it. šolsko knjigo Mario
Fame-Giuliana Giovanelli, Psihologija (Trst 1982).

KOŠUTA Egidlj, šolnik, publicist, r. 8. jul. 1922
v Sv. Križu pri Trstu, živi na Opčinah (Trst).
Oče Egidij, železničar, mati Frančiška Valetič.
Ker je bil oče pod faš. premeščen v Piémont,
je v Alessandriji dovršil osn. in sred. š. ter učit.
(1940), nato se je vpisal na Pedagoško fak. U v
Turinu in jo dovršil 1948, ker je bil med 194345
'interniran v Nemčiji. 1973 se je specializiral za
psihopedagoga v Turinu pri prof. F. De Bartolomeisu z disertacijo Od čačke do človekove figure. Grafično izražanje v drugem in tretjem
otroštvu. Od 194649 je bil učitelj v Sv. Križu,
Gropadi-Padričah, Borštu in na Prošeku, nato
prof. na Nižji sred. š. (zdaj I. Cankar) v Trstu
(1949-55), na učiteljišču A.M. Slomšek (1955-60)
za pedagog, in filoz., na Znanstvenem liceju F.
Prešeren (1960-77) za filoz. in zgod., od 1977 je
bil ravn. na učiteljišču A. M. Slomšek, od 1982
je periferični tehnični inšpektor za literarne predmete na slovenskih višjih srednjih šolah na Tržaškem in Goriškem. Od leta 1948 do 1975 se
je bavil s sindikalnim delovanjem in si prizadeval, da bi združil vse tri tedanje strokovne
organizacije šolnikov v en sam enoten šolski sindikat. Bil je ustanovni član učit. društva Sloga
(1952). Od 1954 dalje sodeluje pri tedniku Gosp
v rubriki Kultura in življenje s članki o šolski
problematiki. Od 1957 nastopa na RAITrstA s predavanji v rubrikah Šola in družina ter Družinski
obzornik. Sodeluje pri vzgojnih posvetih po šolah in društvih. Od 1972 se bavi s problematiko
študijskega in poklicnega usmerjanja kot član
trž. Centra za poklicno in šolsko usmerjanje
COSP, pozneje CESRIP. Z dr. A. Kacinom je
prevedel Veliko didaktika J. A. Komenskega (Tr.-

KOŠUTA Just, igralec in režiser, r. 28. okt. 1898
v Sv. Križu pri Trstu, u. 28. sept. 1962 v Trstu,
pokopan v Sv. Križu. Oče Jože, kmet, mati Marija Tence. Osn. š. je dovršil v domači vasi, pripravnico za sred. š. na Prošeku, nem. gimn. v
Trstu s predčasno maturo 1915, ker so ga poklicali k vojakom. Kot dijak je sodeloval pri domačem prosv. življenju, skupaj z domačinom slikarjem Alb. Sirkom je v Sv. Križu zbral skupino
mladih in z njimi nastopal na odru. Istočasno
je nastopal pri Čitalnici pri Sv. Jakobu v Trstu.
Vzori so mu bili igralci: Verovšek, Borštnik in
Milan Skrbinšek. Po maturi je postalo gledališče
njegov poklic. Obiskoval je dramsko š. M. Skrbinška, ki je po vojni vodil SNG v Trstu (191819). 1920 je K. odšel v Mrb., kjer se je šolal Ob
H. Nučiču, ki ga je angažiral kot stalnega igralca. 1923 se je vrnil na Pnm. in v Sv. Križu organiziral, igral in pomagal, kjer je bilo potrebno.
Istočasno je študiral na režiš. akad. v Dresdenu.
V sezoni 1924/25 je deloval pri Sv. Jakobu v Trstu in v mestu obiskoval filmsko akad. Od 192527 je vodil Ljudsko gledališče v Gor., igral in režira], organiziral amaterske odre po Goriškem
in prirejal režiš, tečaje. Kot vodja Dramatičnega
društva je postavil na oder Cankarjeva dela:
Jakob Ruda, Kralj na Betajnovi in Hlapec Jernej;
Bevk, Materin greh; Turgenjev, Tuji kruh; Molnar, Vrag; Molière, Skopuh idr. Trž. E je 1926
ob Molnarjevem Vragu zapisala, da »moramo
priznati posameznim igralcem in režiserju Košuti najboljši uspeh«. O Skopuhu je poročal v E
Bevk, da je K. »dosegel s Skopuhom uspeh, ki
ga sme šteti med svoje najboljše uspehe v Gorici«. Ko so faš. požgali gledališče, je K. odšel
v Jslo. Tu je ustanovil iz prim, emigrantov po-

Prim.: Vprašalna pola; poročila ob sindikalnih
zborovanjih in ob izidu knjig v KatG, PDk in
Gosp.
Jem.
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Vujoči igralski skupini Soča in Istra ter z njima potoval po Slov. in Jsli., sam igral, režirat
in tehnično vodil skupini do 1933, ko je bil sprejet v Kolarčevo opereto v Bgdu. S sezono 1934/
35 je dobil stalno mesto v Mrbu., kjer je ostal
kot igralec in delno režiser do 1941 in dosegel
višek svoje umetniške dejavnosti. Po nem. vdoru
se je umaknil v Lj., bil član SNG in gostoval po
Dolenjskem in Beli krajini. 1943 so ga faš. v Lj.
zaprli v samico in mučili. Maja 1945 so mu dali
v Lj. pooblastilo, da odide v Trst in organizira
gledališče. Tako je organiziral SG in bil do 1947
njegov tajn. V jeseni 1945 je nastopil v vlogi
Hlapca Jerneja, spomladi 1946 je za 25-letnico
gled. delovanja nastopil v Borovih Raztngancih,
nato v Goldoni-Ruplovih Primorskih zdrahah in
Shakespearovi komediji Kar hočete. Nastopal je
tudi na radiu in pomagal okoliškim prosv. drušstvom in dramskih Skupinam. Ob kominformu
1948 je zapustil SG in ustanovil Ljudski oder, s
katerim je priredil nekaj nastopov. V tem času
je bil izvoljen tudi za obč. svetovalca na listi
RPI. V sezoni 1956/57 se je spet vrnil v SG in
bil njegov član do avg. 1961, ko je stopil v pokoj.
K. je bil karakterni igralec s smislom za humor
in grotesko, bil je res ljudski umetnik, zvest gledališču in zanj je živel, delal in tudi pisal. Napisal je domače igre: Kriški ribiči, Lov na tune,
Med trgatvijo, V kriški osmici.
Prim.: Podatki hčere Soče Hafner; GLTrst
1945-61; Umrl je J. K., PDk 30. sept. 1962 s si.;
SGL II, 321; Lelja Rehar, J. K. - Liki iz naše preteklosti, RAITrstA 1973.
Šah
KOŠUTA Miroslav (uradno Cossutta Angel), pesnik, dramatik, prevajalec, kulturni delavec, r.
11. mar. 1936 v Sv. Križu pri Trstu, živi v Trstu.
Oče Angel, mizar, mati Karla Tence. Po 1. r. it.
osn. š. je v domači vasi obiskoval še 3. in 4. r.
slov., potem nižjo sred. š. in Višjo real. gimn.
(zdaj Licej Fr. Prešeren) v Trstu in maturimi
1955. Na lj. U se je vpisal na slavistiko in germanistiko (ang.), hudo zbolel, bil eno leto doma
in 1962 diplomiral iz svetovne primerjalne knjiž.
in literarne teorije (Gabriele D'Annunzio pri
Slovencih po letu 1908). Ostal je v Lj. in dobil
službo ur. na RTV, najprej v ur. mladinskih
radijskih oddaj, pozneje kult. in liter. 1969 se
je vrnil v Trst in bil tri sezone dramaturg in
član umetniškega vodstva SSG. Odtod je odšel na
ZTT in bil glavni ur. revije Dan. Avg. 1978 je
postal ravn. in umetniški vodja SSG. Pisati je
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začel že kot otrok in pripoveduje, da je svoje
sestavke zbiral v rkp. knjižicah, javnosti pa se
je predstavil v predzadnjem letu Višje gimn. s
proznimi spisi v PDk (Spomladi, Nandi, Velikonočna legenda), potem tudi s pesmimi v LitV
(1954-55), katerim je ostal zvest še dve leti. Ze
tu je v 26 pesmih nakazal motiviko, ki jo je pozneje 'izpopolnil in razširil. Pesmi je podpisoval
s psevdonimom Miroslav Morje. V Lj. se je vključil med sodelavce Mladih potov in bil zadnje
leto njihovega izhajanja sour. Bil je soustanovitelj Jadra in Problemov, pisal pa je tudi v
druge revije in liste: Tribuna, Mladina, Perspektive, NSd, Sdb, NOja, Dial, NRazgl, Ob, Stvaranje (Titograd), JKol, Dan, Ciciban, Kurirček,
Galeb, Mladi rod, Pionirski list, Zmaj (Beograd),
na RTV Lj. in RAITrstA. Vzporedno z izvirnim
ustvarjanjem je prevajal tuje pesnike, predvsem
it. in španske. Pripravil je izbore postni Pabla
Nerude, Rafaela Albertija, Miguela Angela Asturiasa, Nicolasa Guillena, Nazima Hikmeta in
sodobnih špan. pesnikov. Prevodi so izhajali v
Mladih potih, Problemih, Sdb, Borcu, Tribuni,
TT, Anteni idr. V knjižni obliki sta izšli: Antologija aliirske knjiievnosti, izbor poezije in proze
(Borec 1964), in Avtomat Alberta Moravie (DZS
1965, novele). Apr. 1963 je prišel do prve pesniške
zbirke Morje brez obale (Lipa, Koper). V 37 pesmih opeva rahlo, zasanjano ljubezen, morje in
obalo, razočaranje mladega človeka, k'i se je moral daleč od doma spopasti z neusmiljenim življenjem. Najlepše pesmi so impresionistični morski pejsaži. O njih je M. Mejak zapisal: »V morskih pejsažih vidim naravno in pristno lirično
lepoto; le-ta mi potrjuje zaupanje, da je v K.
dobil pravega pesnika spet del slovenske zemlje.« 1969 je izšla pri isti založbi druga zbirka
Pesmi in zapiski. V njej je 45 pesmi o domotožju, sodobni stiski, osamelosti in hrepenenju iz
razčlovečane sedanjosti. V pesmih o stvareh se
je najbolj približal tedanjemu slov. reizmu, šest
otroških pesmi pa je poučnih in igrivih, s trpko
ali ironično noto na koncu. V 23. Pesniškem listu
(Trst-Koper 1974) je izdal 16 Triaških pesmi, ki
jih je ponatisnil v svoji tretji zbirki Pričevanje
(Lipa, Koper 1976). Pesmi je 52 in so razdeljene
v sedem mnogo povednih ciklov: Odmiranje - Tesnoba - Stiska - Otroštvo - Božime - Prastrah Rob. V začetku so Tržaške pesmi, v njih opeva
svojo vrnitev, težko življenje, beseda je izgubila
smisel, »živiš z zavestjo, da boš visel«. Predmeti
v hiši mu vzbujajo bivanjsko tesnobo in grozo,
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kar se v naslednjih dveh ciklih še stopnjuje,
dokler ne doseže viška v pesmih o Benečiji. Vsi
Benečani so kaplani Martini Cedermaci, vsi tečejo »z mladostjo iz dolin« in se v svetu porazgube. Zato je Matajur zrasel iz njihovih »rudnih
solz in smrtnih ur«. V zbirki je polno bivanjske
tesnobe, stiske, prastrahu, brezupnega iskanja
rešitve, ki je ni videti nikjer. Pesmi iso kriki v
brezup ujetega človeka, ki ne najde izhoda ne
zase, ne za svojo družino in ne za svoje rojake
tostran meje. Za Pričevanje je dobil K. nagrado
iz Prešernovega sklada. V utemeljitvi je med
drugim rečeno: »Košutova beseda je trpka in izzivalna, razglašena in uporna, prav nič ni sentimentalna in ničesar ne idealizira; vznemirljivo
izziva bralca, da izmeri sebe in svoj zgodovinski
trenutek. Njegovo intimno in zgodovinsko pričevanje je enako živo, enako prepričljivo in pravično. Od tod tudi neposredna, odprta, v naši
zamejski liriki opazno izvirna 'in kultivirana
pesniška beseda.« Dec. 1977 so izšli Selivci (pri
ZTT) s podnaslovom: Songi iz gledaliških del
in preproste pesmi. Songi zavzemajo nad polovico knjige, nekatere je napisal za uprizoritve
SSG. Songi o Rižarni so balade, ker pojejo o
zaporu, sežiganju, krivcih, istočasno pa tudi o
uporu. Beraško moralo in miselnost izražajo
songi za igro Dva bregova A. Leskovca. Songi
s ceste so razpoloženjske in miselne pesmi o
življenju in svetu, zdaj bridke, zdaj šaljive, a
tudi robate. Nekako spoznanje je, da »življenje
pa je bridka stvar« in da »težko je z glavo skozi
svet«. Pravih pesmi je IS in so razdeljene v tri
cikle: Pesmi o kruhu - Pesmi o dveh - Pesmi o
selitvah. Prve so polne rdeče barve in krvi, v
drugih poje o sebi in ženi, tretje pripovedujejo
o minevanju, počasnem odhajanju, saj je človek
razpet »med dva hipa«. Vsa tesnoba pa je podana v uvodni pesmi: »Zivis samo še na begu.«
Človek ne pozna sam sebe, zato je razdvojen,
brez družbe, brez opore, za dan naprej ne ve,
kako bo z njim. 1978 je prišel K. v zbirko Živi
pesniki, ki jo izdaja DZS. Tu je izšla njegova
antologija Pesmi, za katero je z ur. K. Kovičem
izbral 72 pesmi iz prejšnjih zbirk (približno eno
tretjino). Tu je ves K.: zamejski Slov. z morjem
in Krasom in Benečijo, s tukajšnjimi problemi
in stiskami, istočasno pa sodobni človek brez
ozkih narodnih meja, ki občuti stiske in težave
današnjih ljudi, sredozemski človek s smislom
za liričnost, za barve, za naravo, predmete in
vse živo, občutljiv in razbolel, vendar razumsko

154
pretehtan. Izbrane besede mu brez napora prehajajo v čudovito sveže in izvirne metafore, polne morja in sonca, a spet polne trpkosti, v
otroških pesmih vesele razigranosti, ki pa se na
koncu spreminja v bridko in ironično spoznanje
o današnji ureditvi sveta. Zora Tavčar je o njem
zapisala: »Če bi ne bilo v Košuti nekake slovanske ali slovenske melanholije, bi bil s svojo poprasto vitalnostjo ter z iskrivostjo in barvitostjo
svojih podob lahko tudi Španec ali Maver.« - K.
je ves čas gojil tudi otroške in mladinske pesmi in jih priobčeval z drugimi pesmimi v zbirkah in revijah. 1975 je izdal pri MK v Lj. izbor
pesmi za najmlajše Kje stanuj eS, mala miška?,
ki je z Gatrfikovimi ilustracijami skoraj slikanica (16 str.). Pesmi o miškah so prisrčne, pripravne za petje in igranje. Pri isti založbi je
izšla 1979 druga K-ova mladinska zbirka Zaseda
za medveda (31 pesmi), v katerih poje o živalih,
naravi, več pesmi sta mu navdihnila sinova Uroš
in Aleš. Tretja zbirka Abecerime (ZTT in MK
1979) je namenjena najmlajšim in K. je za vsako črko zložil štiri verze, v katerih se ponavljajo
besede s tisto črko. Četrta mladinska zbirka je
v pripravi pri MK. Posamezne K-ove pesmi prinašajo tudi vidnejše slov. antologije, tako: Slovenska lirika (1967), ZiVi Orfej (1970), Antologija
slovenske poezije (1974), Sončnica na rami (1975),
Pa da bi znal, bi vam zapel (1977), Naj mi sije
sončece... (1980), Na zeleni strehi vetra (1980) idr.
Bile so prevedene v srbohrv., it., angl., franc,
maked., madž., alb. in hindujščino. - K. goji tudi
dramatiko. Tako je z drugimi avtorji sestavil
satirični kabaret Dlaka v jajcu, ki ga je uprizorilo Slov. amatersko gledališče v Trstu 1973.
Songe iz njega je natisnil v Selivcih. S Fil. Benedetičem (PSBL I, 60) pa je napisal dokumentarno dramo Riiarna, ki jo je uprizorilo SSG
1975, objavila pa revija Borec 1976. Tudi songe
iz nje je objavil v Selivcih. Štirje fantje muzikantje je mladinska igra v verzih, prvotno napisana za radio, v kateri je K. po motivu bratov Grimm prikazal osla, psa, mačko in petelina, ki pobegnejo nehvaležnim gospodarjem
in postanejo godci. Uprizorili so jo PDG Nova
Gorica 1975, Lutkovni oder Mrb., Oder Mladje
v Celovcu in številne amaterske skupine. V knjigi je izšla pri Delavski enotnosti 1974, pri MK
1980 pa skupno z mladinsko igro Vitez na obisku, ki sta jo uprizorila SSG 1978 in SNG Mrb.
1981. V njej nastopa vitez Karla Velikega, ki se
ne more znajti v današnjem stehniziranem sve-
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tu, očitne pa so tudi nekatere težave in mapake
današnjega življenja. - K. piše tudi radijske igre
za otroke in odrasle. Zanje je prejel več nagrad.
RLj. je izvajal: Nikinikec in njegovi (1965), Fiiolček (1966), Zgodba o vojaku (1967), Prepovedana pravljica o princeski (1968), Štirje jantje muzikantje (1969), Rdeči trolejbus (1971), RAITrstA
pa: Volk iz pravljice (1972), Vabilo na igro (1972),
ciklus po slov. baladah: Lenora, Povodni moi,
Sv. Trije kralji (1971), Knezov zet, Vbeini kralj,
Lepa Vida, Brodnik (1972) idr., po osebnih spominih in dokumentih pa je spïsal trilogijo iz
vojnega časa: Mreia in zvezde (1973), Kadar te
zbudijo (1976) in Gora, imenovana sin (1976), katere prinaša knjiga Tri igre za glas (ZTT 1982). Prevedel je še knjigi: Petar Mardešić, Od pešca
do rakete (MK 1971) in Pasquale Gujon, Ljudje
nadiških dotiti (podlistek v PDk od 26. jan. do
23. febr. 1975) ter več radijskih in gledaliških
iger. Uredil je knjigo o zgod. rojstne vasi
Kriiani v boju za svobodo (1975), izbor humoresk Damira Feigla Pol litra Vipavca (ZTT 1978)
in Izbrane pesmi Iga Grudna (ZTT 1982). - K. je
pisal tudi gled. in knjiž. kritike, članke, eseje
(Estetski pogledi Antonia Gramscija, NSd 1961,
št. 1, 63-70) in popevke, za katere je prejel številne nagrade na festivalih Slov. popevke in v
Opatiji ter posebno priznanje na Festivalu do
Cançao popular, Rio de Janeiro. - K. je angažiran kulturni in družbeni delavec. Bil je pred
sednik Kluba zamejskih študentov v Lj., po pri
hodu v Trst tri leta predsednik Slovenskega klu
ba, najprej načelnik komisije, potem preds. odb
za kulturo in član Izvršnega odbora SKGZ, pod
preds. Skupnosti slov. gledališče idr.
Prim.: Osebni podatki; B(ranko) S(òmen), Vpra
sanja mimogrede, Mladina 2. mar. 1961 s si.; (g),
Predstavljamo: M. K., Tribuna 30. maja 1962 s
si.; Slov. književnost 1945-65, Lj. 1967, I, 220, 222
II, 395; J. Pogačnik, Rusi most, Lj.-Trst 1967
147, 151-52; Pogačnik 40, 55-56; Pogačnik-Zadravec
49, 63-64; M. Jevnikar, 2am. lit., M(Trst) 1968, 95;
1972, 37-38; 1975, 17; 1977, 129-30; 1978, 89-90; 1979
119-20; 1980, 35; 1981, 138; Kojeko 2; SGL II, 321
22; GL Trst 1969-70, št. 2 s si.; M. Kmecl, Slovenian literature abroad, Le livre slovène, Lj. 1973
št. 3/4, 149, 183-84, 195; A. Inkret, Portret tedna
Delo 23. sept. 1978 s si.; A(lessandro) D(amiani)
Panorama, Reka 16.-31. dec. 1978 s si.; St. Janež
Pregled slov. knjiž., 1978, 375, 381; M. Debeljuh
Poldini, Letteratura slovena, Enciclopedia monografica del F-VG, 1979, III/2, 1283; M. Kobe, Littérature enfantine contemporaine en Slovénie
Le livre slovène, Lj. 1979, št. 3/4, 46-47, 109; Ista
NRazgl 25. jan. 1980; Zajedničke reči, Studentski
grad, Bgd 1974 s si.; D. Načimović, Trst: listovi
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lirike, Istra 1977, št. 4, 91, 98-100; N. Grafenauer,
Pesnik s trž. naslovom, Zaseda za medveda, Lj.
1979, 55-57; C. Zlobec, The current moment in the
slovene lyrical poetry, Le livre slovène, Lj. 1980,
št. 3, 10; B. Paternu, Na zeleni strehi vetra - Auf
dem grünen Dach des Windes, Clc 1980, 146-50,
208-11, 218-21; D. Sedej, Gradivo za leksikon sod.
slov. mlad. pisateljev, Otrok in knjiga 1981, št.
12, 74-75 z -bibl. in s si.; o posameznih knjigah
in igrah so pisali: Morje brez obale: sž (Snežna
Gogala), LDk 1963, št. 146; Andr. Tušek, Sdb
1963, 836-39; J Hočevar, PrimN 1963, št. 8; Isti,
Vestnik (zal. Lipa) 1963, št. 19-20 s si.; Fil. Benedetič, Ob pesniški zbirki M. K., PDk 1963, št.
195 s si.; M. Jevnikar, LitV 1963-64; Isti, Medd.
VIII, 1964, 209-10, M. Mejak, NRazgl 6. jul. 1963;
Isti, Književna kronika 1962-65, Mrb. 1966, 68-69;
Pesmi in zapiski: M. Kravos, Nova pesniška zbirka trž. avtorja, PDk 4. jan. 1970, št. 3 s si.; Dem.
Poniž, Delo 7. febr. 1970; Her. Vogel, NRazgl
1970, št. 4; J. Horvat, Sdb 1970, 937-38; Jaka Müller, Ob 1970, št. 3; M. Jevnikar, LitV 1969-70, 9293 s si.; Tržaške pesmi: M. Kravos, Pet novih
pesniških listov, PDk 13. okt. 1974; Den. Poniž,
Pesniški Jisti 18-24, NRazgl 24. jan. 1975; M. Jevnikar, LitV 1974-75, 29; Rifarna: GL Trst 1974-75,
št. 6 s si.; (Jože Peterlin), Benedetič-K., Rižarna,
dokumentarna drama, NL 22. mar. 1975; Slov. gl.
pripravlja zaključno predstavo o Rižarmi, PDk
27. mar. 1975; Delo(Trst) 28. mar. 1975; Gosp 28.
mar. in 23. maja 1975; Jure Pengov, Za zaključek
dramska pesnitev, Delo 1. apr. 1975; N. Lukeš,
Predstava o trž. Rižarni, Večer 1. apr. 1975; Bollettino d'informazioni degli Slov. in It., Omaggio
del teatro sloveno ai caduti per la libertà, 7.
maja 1975; A(ndrei) I(nkret), »Rižarna« v trž.
gled., Delo 23. maja 1975; JOB (= Jože Babic),
PDk 25. maja 1975; J. Koren, Krstna uprizoritev
v SSG, PDk 27. maja 1975; B. Pogačnik, Vstani
in krikni: dovolj!, Delo 28. maja 1975; J(ože)
P(eterlin), NL 29. maja 1975; J(anko) J(ož), Gosp
30. maja 1975; sž (Snežna Gogala), Dokumentarna
drama o Rižarni, LDk 30. maja 1975; Mara Ovsenik, Svarilo tržaške Rižarne, Večer 31. maja
1975 s si.; M(Trst) 1975, št. 5; PDk 1. jun. 1975;
V. Predan, NRazgl 6. jun. 1975; Isti, Po premieri,
Lj. 1981, 229-31; Delo 4 sept. 1975; Štirje fantje:
Fr. Vurnik, Pogovor z M. K., Delo, priloga RTV
12.-18. okt. 1969, 1, 12; J. Vozny, Dramska knjižnica 1, Del. enotnost 1974, 38-44; M. Kravos, Še
dve deli M. K. za otroke in njihov mali svet,
PDk 27. apr. 1975; D. Željeznov, Večer 20. dec.
1975; J. Snoj, Delo 22. dec. 1975; PDk 21. jan.
1976; J. Rode, Štirje fantje muzikantje, Lj. 1980,
99-101; Kje stanuješ: M. Kravos, PDk 27. apr.
1975; Pričevanje: M. Kravos, Beseda ob K-ovem
pričevanju, Dan 1976, št. 60, 25; Ace Mermodja,
Iskanje sveže pesniške sile, PDk 7. nov. 1976; A.
Inkret, Delo 10. dec. 1976; Fr. Vunnik, Pričevanje in Kras, LDk 11. dec. 1976; K-ova zbirka
Pričevanje je važen kult. dogodek, PDk 11. dec.
1976; Br. Somen, Radio Lj. 22. dec. 1976; Den.
Poniž, Slov. poezija 1976, Radio Lj. 30. dec. 1976;
Isti, Poezije in kritike, NRazgl 11. febr. 1977;
Mar. Zlobec, Sdb 1977, 543-44; J(ože) H(orvat),
Delo 26. maja 1977; Selivci: Mar. Cuk, Songj in

KOŠUTA
preproste pesmi M. K., PDk 18. dec. 1977; Mar.
Zlobec, Sdb 1978, 656-57; Franca Buttolo, PrimSreč 1978, št. 6, 52-53; Ace Mermolja, Dan 1978,
št. 72, 22-23; Vitez: GL Trst 1977-78, št. 4; Fil.
Benedetič, Intenzivna gled. dejavnost, PDk 15.
jan. 1978; Praznik za naše malčke, PDk 26. jan.
in 28. jan. 1978; m. č. (Mar. čuk), Učinkovita predstava, ki je močno navdušila, PDk 27. jan. 1978;
Al. Pregare, Izvrsten gled. tekst M. K., Večer 6.
mar. 1978; J. Rode, Vitez na obisku, Lj. 1980,
103-105; E. Frelih, PDk 12. sept. 1981; O(lga)
J(ančar), Igra za velike 'in male, Večer 25. nov.
1981; L. Smasek, Zgovornost razlik, Večer 28.
nov. 1981; J. Snoj, K-ov Vitez na obisku na mariborskem odru, Delo 22. dec. 1981; Zaseda: Mar.
Cuk, Dan 1979, št. 81, 23; Naše branje, Večer 30.
apr. 1979; T. Kermauner, Vegri in K.: najboljše
slov. otroške pesmi lanskega leta, Zmajeve dječje
igre 1980, Novi Sad; Abecerime: A(ce) M(ermolja),
Dan 1979, št. 85, 15; Pesmi: Dim. Rupel, Teleks
15. dec. 1978; Zora Tavčar, Tržaški pesnik v zbirki 2ivi pesniki, NL 3. maja 1979; M. Jevnikar,
Slov. literatura v Italiji, RAITrstA, okt. 1981
(tri oddaje).
Jem.
KOŠUTA Zora, roj. PETELIN (umetniško ime
Zora Jugova), igralka, pisateljica in organizatorka, r. 26. mar. 1909 v Trstu, u. 9. febr. 1968 v
Lj., pokopana v Sv. Križu pri Trstu ob možu
igralcu Justu Košuti (gl. čl.). Oče Alojzij, mati
Frančiška Basa, sestra Ruža Lucija Petelinova,
slov. in hrv. pesnica in prevajalka (gl. čl.). Osn.
š. je začela v Trstu in nadaljevala v Lj., kamor
se je preselila družina. Po meščanski š. se je
vpisala na Drž. obrno š. (TSŠ) in izbrala umetnostno smer, ker sta jo zanimali umetno vezenje
in slikanje. Slikarstva sta jo učila prof. S. šantel in M. Subie. Ker jo je privlačilo gledališče,
se je vzporedno vpisala na dramsko šolo in jo
obiskovala štiri leta (1924-28) pri prof. O. Sestu
in M. Skrbinšku. Začela je igrati v Šentjakobskem gledališču in njen prvi uspeh je bila Lojzka v Cankarjevih Hlapcih. Po poroki z igralcem
Justom Košuto se je napotila z njegovo gledališko skupino Iskra po Jsli. (1932) in dve leti so
igrali v različnih krajih, najraje pa so se ustavljali tam, kjer so živele večje skupine slov. ali
prim, rojakov. Od 1934 do 1941 je bil mož angažiran v mrb. gledališču, od 1941-45 v SNG v Lj.
Med vojno je njeno igranje prekinil zapor, po
vojni sta se z možem in hčerkama Sočo in Vero
vrnila v Trst. V Trstu se je K-ova razživela. Od
1945-47 je vodila otroške oddaje na Radiu Trst
in pisala otroške radijske igre. Nastopila je že
pri prvi predstavi 2. dec. 1945 v gledališču Fenice
v Hlapcu Jerneju. Od 1947-48 je igrala pri SG
Trst, od 1948-57 je bila dram. referentka pri
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SHPZ ozir. Ljud. prosveti. Ko je njen mož 1948
ustanovil Ljudski oder, je 12 let 'igrala tu. Med
njenimi vidnejšimi vlogami je bila Mati (Gorki,
Mati), Dotka (Dickens, Cvrček za pečjo), Burja
(R. L. Petelinova, Žaromil) idr. Delala je tudi na
ljudsko^rosvetnem področju, vodila dramske
skupine, režirala v mestu in na podeželju (pogosto v Sv. Križu), vzgajala mladino, nastopala z
recitacijami, predavala, pisala črtice in članke v
časopise in revije, pomagala urejati Ljudski koledar itd.
Prim.: M. Kapelj, Z. K., PDk 11. febr. 1968 s
si.; Z. K., JKol 1969, XXX, s si.; SGL II, 322;
Lelja Rehar, Z. K., radijsko predavanje 4. okt.
1975.
Jem.
KOŠUTA CIOCIARI Pia, pevka-sopranistka, r. v
Sv. Križu pri Trstu 21. maja 1927. Oče Viktor,
delavec, mati Ema Fabris, gospodinja. Osn. š.
in tri razr. nižje strok. š. v Sv. Križu. Nato se
je zaposlila kot frizerka. Jun. 1948 je z bratom
Karlom (Cossutta Karto - PSBL I, 200), poznejšim pevcev, odšla v Argentino. Tam se je učila
petja 1952-53 pri strokovnjaku za solopetje Arturju Wolkenu. Po prekinitvi se je študija spet
oprijela mar. 1966 in ga nadaljevala do 1974.
1969 je začela javno nastopati. Pevski učitelj ji
je svetoval, naj se predstavi v gled. Colon v
Buenos Airesu. Dobila je stalno mesto v edinem
gled. argentinskega velemesta, kamor si prizadevajo priti najboljši svetovni solisti. Debutirala
je 1971 z vlogo svećenice v Verdijevi operi Aida.
Pela je še v Puccinijevih Lastovka (La rondine)
in Bohème. Nastopala je na koncertih v Colonu
in drugih dvoranah argentinskih mest in sodelovala pri izvedbi Verdijevih Trubadurja in Plesa
v maskah, Mascagnijeve Cavalleria rusticana idr.
ter arij, duetov, tercetov in kvartetov drugih
oper. Pri predvajanju Rossinijeve Stabat Mater
je nastopila kot solistka v Tucumanu 1971. V
šestletju njenega nastopanja je imela politična
nestabilnost v Argentini negativne učinke na delovanje operne hiše, ki je prepogosto menjavala
upravo. Jan. 1977 se je za vedno vrnila domov
in se nastanila v Trstu. Od tedaj je nastopila v
mostu Lucca, v S. Margherita Ligure pri Genovi,
v mali dvorani trž. opernega gled. Verdi in na
RAITrstA.
Prim.: Osebni podatki; Skdanc, Sv. Križ pri
Trstu 1978; PDk 30. nov. 1977 s si.; Picc. 30. nov.
1977.
Har.
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KOVAČ Albin, družbenopolitični delavec, r. 1.
mar. 1908 v Znojilah (Baška grapa), živi v Lj.,
partizansko ime Jaka Baski. Oče Lovrenc, kmet,
mati Neža Cufer. Osn. š. je obiskoval v Hudajužni, potem se je učil kovaške obrti, v Tržiču
(Monfalcone) je mod delom v ladjedelnici opravil en razred obrtne nadaljevalne š. (1925-26). Ker
ni maral postati član PNF, je bil ob službo in
zbežal v Jslo., kjer je imel najprej razne priložnostne zaposlitve, končno je postal tkalec v
lj. tovarni Eifler (1933-35), nato delavec v tovarni Eka (do 1941). Vključil se je v dejavnost levo
usmerjenih društev (Svoboda, Vzajemnost) in
postal 1937 član KPS. Kmalu se je vključil v OF
(nosilec spomenice 1941) in prevzel organizacijske naloge. 14. febr. 1942 ga je IOOF poslal v
SlovPrim, da tu sodeluje pri organizaciji NOB;
tu je ostal do konca vojne. Njegovo delovno
področje je bila severna Primorska. Tako je bil
sekretar Tolminsko-Baškega okrož. odb. OF, od
jeseni 1943 je bil član POOF za SlovPrim, deloval je kot član oblastnega komiteja KPS za
SlovPrim in kot njegov instruktor. Že od nastanka (poletje 1944) je deloval v Pokrajinskem pripravljalnem odboru RKS za SlovPrim in ga
nato pol leta tudi vodil. Takoj po osvoboditvi
je prevzel naloge pri ropatriaciji vojnih ujetnikov in internirancev, kot član posebne komisije
je prebil nekaj mesecev v Franciji. Kasneje se
je posvečal vprašanjem vračanja izseljencev v
matično domovino kot uslužbenec ministrstva za
delo vlade LRS (maj 1946-maj 1949). Od 1. nov.
1949 dalje je vse do upokojitve (1964) deloval pri
Republiškem svetu sindikatov Slov., bil je član
njegovega predsedstva. Ob tem je imel mnogo
funkcij, med drugim je bil republiški ljudski
poslanec za okraj Tolmin (1951-53), član nadz.
odb. Centralnega sveta sindikatov Jsle. (1952-57)
ter član in preds. izvršnega odb. Republiškega
zavoda za socialno zavarovanje v Lj. Bil je preds.
republ. odb. zveze upokojencev Slov. (1960-74),
član izv. odb. in predsedstva Zveze upokojencev
Jsle. Še vedno je aktiven v Zvezi društev upokojencev Slovenije.
Prim.: Osebni podatki; B. Marušič, Pregled
delovanja organizacije RKS v gor. okraju (19441960), Nova Gorica 1961, 11, 18, 24; Delo 1. mar.
1968, št. 59; TV 15 26. mar. 1968, št. 12; Delo 18.
mar. 1978; IdrR 1978/9, 51.
B. Mar.
KOVAČ Ciril, prof., esejist, r. 30. jun. 1923 v
Mali Ligojni pri Vrhniki v kmečki družini, živi
v Kopru. Osn. š. je obiskoval na Drenovem gri-
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ču in na Vrhniki, klas. gimn. in slavistiko v Lj.
Poučuje na Ekonomsko-administrativnem š. centru v Kopru od 1956 dalje. Napisal je več esejev, razprav in kritik, izmed katerih so važnejše:
Marcel Proust v slov. (NRazgl 1964, št. 8): vplivi
na Prousta, tematika njegovih del: narava, psihologija, ljubezen, iskanje izgubljenega veselja,
njegov svetovni nazor ter pogledi na etos in čas;
Ob knjigi Tarasa Kermaunerja »Natura in intima« (Ob 1970, št. 3)- osnove Ker. kritike: Sartrov
in Heideggerjev eksistencializem in strukturalizem; Mauriac in Sartre (PiC 1972, št. 7/8): Sartrova kritika Balzacovih in Mauriacovih junakov
v imenu Dostojevskega in relativizma ter napad
na Mauriacov roman v imenu eksistencializma,
absurda in misli o centrifugalnosti in breztalnosti človeške eksistence ter Sartrovo uvajanje nekaterih načel kasnejšega "novega romana"; O
stilu današnje kulture (PiC 1973, št. 8/9): o reizmu in ludizmu kot odsevih potrošniške družbe;
Ob Pirjevčevem predavanju Vprašanje strukturalne poetike in informacijsko teoretične estetike (Delo 12. okt. 1974): kritika kibernetizacije
in matematizacije estetike; Star škorenj. Razmišljanje o reizmu (PiC 1974, št. 10-12): reizem in
ludizem kot nasprotji Sartrovemu eksistencialističnemu humanizmu; Messnerjev Pokrinikov
Lukan (Ob 1974, št. 24): razmišljanje ob knjigi;
Kritika nekaterih informacij (Sdb 1978, št. 2):
razlika med vidiki strukturalne in generativne
gramatike ter ideologiziranjem in ekstrapolacijo
jezika v ludistični poeziji; O nekem temelju naše desetletne kritike (Delo sept.-okt. 1979): kritika bizantinistično-ludistično-reistične retorike v
naših sodobnih revijah in časopisih z vidika sodobnega jezikoslovja. Nekaj esejev je obležalo v
predalu: Šalamunov Poker, Messnerjevi Zasramovanci, Elitizem in prolekult, Reizem in ludizem
ter njun sprejem v slov. kulturi... Prevedel je:
Pierre Rousseau, Zgodovina znanosti (Lj., DZS
1955, 858 str.).
Prim.: Osebni podatki; D. Ž.(eljeznov), Zgod.
znanosti, Knjiga 55, 251-54.
Vik.
KOVAČ Ignacij, javni delavec, r. 13. jun. 1871 v
Ajdovščini (Gorenje), u. tam 22. jul. 1953; oče
Ignac, kmet, mati Marija Bizjak. Osn. š. je obiskoval v Ajdovščini, 2 razr. gimn. pa v Gor. S
16. letom je prevzel očetovo trgovino z lesom v
Ajdovščini. 1902 je postal ajdovski župan in ostal
na tem mestu neprekinjeno do 1929, ko je bil
nasilno odstranjen. Kot župan je opravil veliko
koristnih nalog (obč. vodovod, elektrarna, obrtno-
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nadaljevalna š. v Ajdovščini itd.), udeleževal pa
se je tudi polit, gibanja na Goriškem zlasti pred
prvo svet. vojno na strani NNS. 1913 je bil izvoljen v gor. dež. zbor na listi NNS. 1918 je bil
soustanovitelj Zveze slov. županstev v Gor. Po
1929, ko je prenehal kot ajdovski župan, je ostal
preds. Posojilnice in hranilnice v Ajdovščini
(Cassa rurale di risparmio).
Prim.: KGM 1922, 29; Pr'imN 7. avg. 1953; GorZb II, 112-13; Gabršček II, 423, 452, 461, 568-69.
B.Mar.
KOVAC Ivo, slikar, r. 25. febr. 1927 v Ajdovščini,
živi prav tam. Oče Ignacij (gl. čl.), mati Pia
Sapla. Osn. š. je obiskoval v Ajdovščini, gimn.
v Gor. in v Vittorio Veneto. Solo je zaradi vojne
1943 prekinil. Odšel je v partizane (najprej pri
komandi mesta Čepovan, nato pri propagandnem
odseku IX. korpusa in nazadnje pri Kosovelovi
brigadi), Nemci so ga konec marca 1945 ujeli na
Poreznu in ustrelili v Josenici; po naključju je
streljanje preživel. Avg. 1945 je bil demobiliziran, 1946 je poučeval nekaj časa risanje na vajeniški š. v Ajdovščini. Med 1946-50 je študiral
na slikarskem oddelku ALU v Lj. (prof. F. Mihelič in prof. G. A. Kos). Učil je risanje na gimn.,
nato na osn. š. in spet na gimn. v Ajdovščini.
Se kot študent in tudi kasneje kot likovni pedagog je deloval v ajdovskem amaterskem gledališču kot igralec in scenograf (postavil je kakih 30 scen). Razstavljati je začel pozno, v ajdovski osn. š. je 1957 razstavljal skupaj z L. Vilharjem. Tudi poslej je nastopal skupinsko, tako v
okviru slikarjev kluba »Nikolaj Pirnat« iz Nove
Gorice (Nova Gorica 1957), skupaj s sorojakoma
D. Jejčičem (PSBL I, 578) in I. Lenščakom (Ajdovščina 1963), na prvi kolektivni razstavi prim,
likovnikov (Koper 1963), na razstavi pokrajinskih slik (potujoča razstava gor. turistične zveze,
ki je gostovala v 6 severnoprimorskih središčih,
1967), na razstavi gor. likovnikov v Gor. (1968)
in na prodajni razstavi v galeriji osn. š. Solkan
(1977). K. je ustvaril nekaj olj, dela v glavnem
akvarele (pejsaži). Izdelal je tudi nekaj diplom,
osnutkov za značke ter ilustriral učbenik B. Lojka Moja gredica (1966) in pesniško zbirko L.
Zonzuta Ptička briegarca (1974).
Prim.: PrimN 17. maja 1957; 27. sept. 1963; 31.
mar. 1975; GorZb I, 113; II, 99-100; Sreč 1967, št.
6, 47; Delo 4. in 10. apr. 1968; R. Isaković, Kosovelova brigada, Lj. 1973, 713-14; TV 15 21. avg.
1975, št. 36.
B. Mar.

158
KOVAC Janez, duhovnik, narodni in gosp. delavec, r. 10. avg. 1884 v Postojni, u. 27. apr. 1975 v
Podnanosu (prej Šentvid nad Vipavo). Oče Blaž,
kmet, mati Marjeta Geržina. Osn. š. je obiskoval
v Postojni, gimn. v Lj. 1896-1904, od 3. razr. gojenec Alojzijevišča, vse razrede in maturo je
opravil z odliko. Bogoslovje v Lj. 1904-08. V duhovnika posvečen v Lj. 6. sept. 1907. Lj. škof
Jeglič ga je poslal na Dunaj, da bi študiral klas.
jezike za škof. gimn.. Zaradi bolezni je K. zapustil Dunaj in šel za kpl. v Stari log na Kočevskem (1909). Se isto leto je bil imenovan za prefekta v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad
Lj., kjer je ostal do 1921. Gor. nadškof Sedej,
ki je upravljaj od It. zasedeni del lj. škofije, je
prosil duhovnike, ki so imeli domovinsko pravico na Primorskem, naj bi prišli sem pastinwat.
Javil se je tudi K. in šel za župn. uprav, v
Šentvid nad Vipavo (sedaj Podnanos). Naslednje
leto 1922 je postal žpk in vodil župnijo do 27.
jan. 1963. Upravljal je tudi sosednje Lozice (3
leta), Podrago (2 leti) in Vrabce (10 let). V okt.
1964 je postal monsignor. V Podnanosu je K.
ostal tudi v pokoju brez pokojnine do smrti. - K.
je bil markantna duhovniška osebnost na Vipavskem: pokončne drže, odkritega značaja in jasnih načel, mož molitve, dela in reda. Vzorno je
skrbel za duhovno rast svojih vernikov, pa tudi
za njihov narodnostni, kulturni in gospodarski
napredek. Veliko skrb je posvečal cerkvam svojega območja. 1930 je poleg župnišča zgradil Marijin dom - dvorano za verouk, za stanovske
shode staršev, Marijinih družb za žene in dekleta. Na novo je ustanovil tudi Marijino družbo
za fante. Celih trideset let je vodil tudi krajevno
Ljudsko posojilnico kot načelnik, knjigovodja in
blagajnik (1922-52). Vedno in povsod je odločno
branil verske in narodne pravice. Zato je moral
mnogo trpeti med fašizmom, med drago svetovno vojno in po njej. 26. jul. 1940 so ga fašisti
klicali pred goriško Commissione provinciale in
ga obdolžili, da je pridigal »in senso dispregiativo« proti It. in Nem. Obsodili so ga na tri leta
konfinacije. Dejansko je prestal eno leto kazni
v Melfi in v kapuc, samostanu v mestu Norcia.
V tem času je šentviško župnijo upravljal drAlfonz Čuk (2 mes.), nato Lado Piščanc (10 mes.)10. avg. 1941 se je K. vrnil na svoje službeno
mesto v veliko jezo Italijanov v Šentvidu. O
vojnih dogodkih 1941-1945 je K. zapisal v kroniki: »Godile so se stvari, ki jih zanamci ne bodo
verjeli, tako grozne in nezaslišane. Zdelo se jc>
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da bo slovenski narod izginil...« 1945 je bil enajstim duhovnikom, mod njimi tudi šentviškemu
župniku K. prepovedan verouk za otroke, štiri
leta ni bilo rednega verouka. Zelo ga je prizadelo tudi, iko mu je Mizarska zadruga 1949 dokončno zasedla dvorano Marijinega doma in jo
nacionalizirala. Vse svoje duhovniško delovanje,
uspehe, razočaranja in trpljenje je skrbno popisal v župnijski kroniki (Spominske bukve fare
Šentvid nad Vipavo) in še v posebni, lastni.
Prim.: Žup. kronika Podnanos; »Pokoj brez pokoja in brez pokojnine«, intervju z devetdesetletnim Kovačem, Družina 1. sept. 1974; poročilo
o pogrebu, Družina 25. maja 1975; Letopis slov.
škofij, Lj. 1978, 262.
T. P.
KOVACIC Emanuel Josip, pesnik, r. 5. avg. 1808
na Malencah pri Brežicah, u. 23. jul. 1867 v
Trstu. Dovršil 6-razr. frančiškansko gimn. v Novem mestu (1821-27), bogoslovje v Lj. in bil posvečen v duhovnika 1836. Služboval je v Trstu
in Žminju, postal 1847 dekan v Dolini pri Trstu,
1851 nadzornik osn. šol v Trstu in 1854 kanonik.
S pesmimi se je oglasil v II. in IV. bukvicah
Kranjske čbelice (KC). Prvič je opisal naravo in
naglasu versko misel, drugič je prevedel Fellingerjevo Trinklied (Modri pivec), obakrat pa je
dokazal dar za jasno in tekoče oblikovanje. V
'imenu bogoslovcev I. letnika je zložil pesem Visoke časti vrednima gospodu... Supanu Jakopu
(Lj. 1832) v čast preganjanega dr. Jakoba Zupana
(1785-1852), bogoslov, prof., učenjaka in pesnika, a čudaka. V Trstu se je kot šolski nadz.
trudil za slov., pridružil pa se je sotrudnikom
Drobtinic (1858-63) in Zgodnje Danice (1860-67).
V Drobtinicah je objavil življenjepise Mat. Ravnikarja (1858), J. Wallanda (1865/66) 'idr., nekaj
spisov v prozi in več nabožnih pripovednih pesmi: Sveti Ceno in sv. Justina... (1858), Zlati perstan, Marija Pomočnica (1859/69), Viteiki strunjar (1862), Boija pot na Dobrovi (1863), Leseni
krit- (1865/66). V ZD je pošiljal dopise iz Trsta,
opise, začetek zgodovine jezuitov in Sonetni venec z akrostihom Vivat Pius nonus (1860). V Vodnikovem spomeniku (Lj. 1859) je priobčil pesmi
Tožba dijaka z ženskimi asonancami in Nevesta
v Vodnikovi meri. K. je napisal tudi zgodovino
tržaške škofije, a je ostala v rokopisu. Bil je
spreten verzifikator, vendar mu manjka večje
pesniške nadarjenosti. Njegovo delo še ni dovolj
ocenjeno. Šifri: E.J.K., K-č.
Prim.: SBL I, 539; F. Kidrič, Prešeren II, Lj.
1938, 164, 328-29 pass.; ZSS II, 74; M. Dodič, 225
let novomeške gimn., Novo mesto 1971, 365, 412.
Jem.
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KOVACIC Joie, igralec, r. 26. avg. 1922 na Pivki.
Kot igralec amater je začel nastopati v Stražišču
pri Kranju. Od 1946 je igral v Prešernovem gled.
v Krartju. Od febr. 1950 do konca okt. 1957 je
bil stalni igralec v poklicnem gled., nato režiser
pri Gled. servisni službi pt. Od 1959 je zaposlen
v Prešernovem gled. kot vodja otroških predstav
in igralec. Med drugimi je odigral naslednje vloge: Maks (Cankar, Kralj na Betajnovi), Jerman
(Cankar, Hlapci), Urh (Finžgar, Razvalina življenja), Dacar, Piccolomini, Peet van Doom (Tiemayer, Mladost pred sodiščem), Cassio, San
(Torkar, Pisana žoga), Bubnov (Grki, Na dnu),
Friderik (Župančič, Veronika Deseniška), Peter
(Remec, Magda) idr.
Prim.: SDL I, 164; SGL II, 325; GL Kranj
1952/53, št. 5, priloga.
Har.
KOVACIC Oskar, organizator KPS in OF, narodni
heroj, r. 27. okt. 1908 pri Sv. Luciji (danes Most
na Soči), u. 31. jan. 1944 v Lj. Oče Lucijan, kmet,
mati Ema Bozzini (Buzzin?) iz Gor. Zaradi faš.
nasilja se je družina preselila v Lj., kjer je K.
dovršil realko. Kot študent geodezije na lj. U se
je povezal z levico in postal 1931 član KP. V letih 1931-34 je vodil ilegalno tehniko PK KPJ za
Slov. 1934 je bil aretiran in obsojen na 18 mes.
••••••, ki jih je prestal v Sremski Mitrovici. Sodeloval je pri stavkah 1936 in pri pripravah na
ustanovni kongres KPS (Cebine 1937), kjer je bil
izbran za člana CK KPS. 7. febr. 1940 so ga aretirali in poslali v Bileč. Na seji KPS 22. jun. 1941
oz. OF 29. jun. 1941 je bil imenovan za člana
Glavnega poveljstva slov. partizanskih čet. Ko
je tajn. CK KPS T. Tomšič v »primorski komisiji« zbiral organizatorje za Prim., je bilo K.
naročeno, naj ustanovi PK KPS za Prim. Podatki o tem, kje in kdaj je točno začel z delom, se
razhajajo. Po nekaterih vesteh se je pojavil že
jun. ali jul. v Istri (Koren), 10. aivg. naj bi ga
poslal OK KPS v Trst (Narodni heroji), vendar
je E. Kardelj že 2. avg. poročal iz Zgba Titu:
»Na Primorsko smo poslali dvoje ljudi, eden
od teh je Muha (Os.), ki smo mu dali nalogo, da
oblikuje začasni PK. Ljudje so se nam od tam
že oglasili; videti je, da ne bo posebnih težav.
Italijan je pristal (oziroma je sam zahteval!),
da jih povežemo z našo firmo« (Dokumenti revolucije). Vsekdkor se je K. 10. avg. z ilegalnim
imenom Anton Poljak (ali Polak) ustavil za pet
dni pri bratih Rudiju in Lojzetu Pericu v Tržiču, kjer naj bi spričo delavskega okolja nastalo
središče OF. Izbran pa je bil Trst, kamor se
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je naselil kot ilegalec K., ki je navezal veliko
stikov, predvsem med mladimi: s skojevci, ki so
bili Studirali v Zgbu, s slov. člani KPI, z nekdanjim krogom Pinka Tomažiča, s šentjakobskimi
pevci, z znanimi slov. družinami itd. Zveze je
imel tudi v Tržiču, na Vipavskem, na Krasu, v
slov. in hrv. Istri do slov. študentov v Padovi.
V glavnem je izvajal propagando za OF, iskal somišljenike in prostore, organiziral zbiranje hrane
in paketov za zapornike, širil literaturo. Navezal
je tudi stike s KPI. Nastopal je z ilegalnim imenom Toni, v hrv. Istri tudi z imenom Anton
Koren. 20. okt. 1941 so iz Lj. poslali v Trst tudi
brata Lea (r. 28. mar. 1910 pri Sv. Luciji, živi v
Slov., pred vojno član Rdeče pomoči v Lj., po
zasedbi ilegalec z imenom Pepi) z nalogo, da
vzdržuje stike v Istri in uredi ilegalno tehniko
v Trstu. Zanjo je dal na voljo prostore v ul.
Mauroner 15 M. Thoma. Obratovati je začela 30.
nov. 1941. Oskar in Leo K. ter Zora Perello so
sestavljali prvi, začasni PK KPS za Prim. Ob
drugem trž. procesu je K. skupina izvedla široko
akcijo s protifaš. letaki v slov. in it. v Trstu in
daleč okoli ter z napisi proti procesu na poslopju trž. sodišča. Vendar se je v skupino vrinil
agent OVRE (Koren, Ferenc govori o nastopu
izdajalca) in Oskar K. je bil 10. dec. 1941 aretiran (datum v Dokumentih revolucije, 230, je verjetno netočen). V kratkem je bila v Trstu in Istri
aretirana skupina sodelavcev, med njimi 12. jan.
1942 Leo K. Zaprti so bili v Trstu in Rimu. 29.
mar. 1942 je Kardelj poročal Titu: »V Primorju
(italijanskem) ima Partija okoli 40 članov; PK,
prvi — začasni — je bil v Trstu odkrit (Muha).
Procesa še ni bilo. Sedaj smo poslali novega...«
Deset aretirancev se je znašlo prod posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu. Brata K. sta
bila 17. sept. 1942 najhuje obsojena, vsak po 30
let zapora zaradi organiziranja partizanov in vojaškega podpiranja sovražnika. Leo je kazen prestajal na otoku Santo Stefano, od koder se je
po kapitulaciji It. rešil v Sev. Afriko, pozneje pa
se je iz južne It. vrnil v domovino s 3. prekomorsko brigado. Oskar je bil najprej zaprt v
kraju Castelfranco Emilia, kjer je zbolel za
jetiko. Zato so ga premestili na otok Pianoso pri
Elbi. Zaradi poslabšanja stanja so ga po posredovanju Mednarodnega rdečega križa še pred
kapitulacijo It. pod stražo spravili v Lj., kjer je
ležal dan ali dva na domu, nato pa v Leonišču,
kjer je umrl 31. jan. 1944 (Koren po podatkih
Lea K.). 20. dec. 1951 je bil proglašen za narod-
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nega heroja. V kraju Prodol v hrv. Istri so mu
postavili ploščo, po njem je poimenovana š. v
Škofijah, na Spodnji Škofiji stoji njegov spomenik (kipar J. Pohlen).
Prim.: 2pk arh. Most na Soči; Narodni heroji
I, 404; Dokumenti revolucije I, predvsem 63, 65,
230, 329; Aula IV, 493; M. Kacin, Tržaška mladina v narodnoosvobodilnem boju, PZDG 1960,
št. 2; Tone Ferenc - Milica Kacin-Wohinz - Tone
Zorn, Slovenci v zamejstvu, Lj. 1974, 193-198; Milan Pahor, 40-letnica nastanka OF na Tržaškem,
JKol 1981, 36-53 s si., bibl. in arh. viri; (Jože Koren), Vloga bratov Oskarja in Lea Koivačiča pri
postavljanju prvih zametkov Osvobodilne fronte na Tržaškem in v Istri, PDk 26. apr. 1981 s si.

KOVAČIČ Radko, urednik, filmski scenarist, r.
9. jul. 1925 na Idriji pri Bači. Oče Josip, trgovec,
mati Kristina Klemenčič. Osn. š. obiskoval v
rojstnem kraju, gimn. in klas. lic. v Gor. Bil je
v prvi skupini gor. dijakov, ki je na začetku 1943
odšla v partizane. Postal je borec Severnoprimorskega odreda, nato kurir dr. A. Beblerja
(PK KPS za SlovPrim). kasneje pa bolničar v
Gradriikovi brigadi. Od okt. 1943 je deloval pri
VOS-u in bil od apr. 1944 do maja 1945 polit,
komisar II. bat. VDV brigade, ki je delovala
predvsem v Brdih in v Ben. Slov. Po vojni je
ostal v JA in bil do 1948 v KNOJ-u. Nato je postal načelnik doma JLA v Lj„ 1954 je bil prestavljen v Bgd, kjer je bil do 1964 načelnik Umetniškega ansambla JLA. Od 1968 je glavni in odgur. osrednje jsl. revije Obramba 'in zaščita (revija izhaja v slov., srbohrv., maked. in alb. jeziku). Ob delu je dokončal 1965 bgd Akademijo
za gledališče, film in televizijo. Napisal je več
scenarijev za dokumentarne filme z obrambno
vsebino: Vas v SLO; Krov pod snegom; Krajevna skupnost in SLO; Krajevna skupnost v prvih
dneh vojne; Krajevna skupnost na začasno zasedenem ozemlju; Splošni odpor v začasno zasedem mestu; Vojni polari v mestih. Za svoje
filmsko delovanje je prejel nagrado »22. december« (1974). K. je napisal nekaj spominov na svoja vojna leta (objavljeni v PrimN, Borec, Front).
Zivi v Bgdu kot polkovnik JLA.
Prim.: Osebni podatki; Zbornik fotografij iz
NOB slov. naroda, 2, Lj. 1961, 136; I. Tornine,
Naša obramba, št. 11. 1976, 14-15 s si.; Ob Soci,
glasilo II. bat. II. brigade VDV Slov., Snežatno
1980.
B. Mar-
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KOVACIC (KOVATSCHITSCH) Rafaela (pri krstu Marija), šolska voditeljica, prednica Šolskih
sester, r. 26. febr. 1856 v Ehrenhausnu na Štajerskem, u. 14. apr. 1912 v Trstu. Oče Franc,
železniški čuvaj, mati Marija Stiibler. Stopila je
v red Šolskih sester in učila v Ij. Marijanišču in
v Celju. 1895 je postala voditeljica dekliške šole
CMD pri Sv. Jakobu v Trstu in obdržala to mesto do smrti, čeprav jo je od 1907 nadomeščala
s. Virgilija Jeraj. 1905 so Šolske sestre pod njenim vodstvom kupile vilo v ulici Besenghi 6,
dve leti zatem pa v isti ulici veliko zemljišče,
na katerem stoji danes tržaško škofijsko semenišče. Tam je dala zgraditi veliko moderno stavbo in ustanovila 1908 žensko gimn. in strok. š.
1912 so bile Šolske sestre prisiljene to stavbo
prodati, ker niso zmogle stroškov, ki jih je velika zgradba zahtevala. Poslopje je kupila avstr.
vlada in ga uporabila za nem. realko. Po prvi
svet. vojni je prišla stavba v last It., ki jo je
uporabila za vojašnico. Med drugo svet. vojno je
bilo poslopje močno poškodovano, vlada ga je
odstopila trž. škofiji za semenišče. Ostanke s.
R. K. so Šolske sestre v Trstu 8. mar. 1962 prenesle v svojo sestrsko grobnico.
Prim.: Sv. Jakob, 109; Jahresbericht MädchenLyzeums und des Handelkurses für Mädchen
1909-10, Trst 1910; Ročni zapisnik 1907-08, 1911-12;
A. Series, degli Ivanissevich, San Vito già Chiarbola Inferiore, Trieste 1980, 217; podatki s. Gabrijele Koncilja; ž. arh. Ehrenhausen.
Idt
KOVAČIč Stanko, kemik, kmetijski in gosp.
strokovnjak, r. 5. maja 1898 v Trstu (na Greti),
u. 24. jul. 1977 v Ankaranu (Koper). Šolal se je
v Trstu in Lj., iz kemije diplomiral na U v Bologni. Ob razpadu Avstrije se je pridružil Maistrovim borcem. 1924 se je izselil v Jslo. Nekaj
časa je služboval pri železnici, nato pa se je zaposlil v sladkornih tovarnah v Usoru in Osijeku.
Svoje sposobnosti kot kmet. strok, pa je razvil
v Mrbu, kjer si je kupil majhno posestvo, na
katerem je svoje teoretično znanje iz kemije
uvajal v kmetijstvo. Dosegel je izredne uspehe
in priznanja v živinoreji, reji perutnine, melioraciji travnikov in v sadjarstvu. Med drugo svet.
vojno se je pridružil OF, bil v koncentracijskem
taborišču na Rabu. Po kapitulaciji It. je vodil
okrožno gosp. komisijo na Notranjskem ter postal načelnik komisije za upravljanje narodne
imovine. Po končani vojni mu je bilo zaupano
načelstvo za gosp. pri PNOO v Trstu. Tu se je
ukvarjal s problemi prehrane Trsta in z obnovo
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po vojni prizadete trž. industrije. 1947 je bil
premeščen v Koper, kjer je pri Vojni upravi jsle.
armade vodil oddelek za gosp. in tako razvil
svoje sposobnosti v najrazličnejših gosp. panogah, zlasti v kmetijstvu. Bil je med drugim dir.
Instituta za razvoj kmetijstva v Škocjanu pri
Kopru.
Prim.: Fr. Juriševič, Dr. St. Kovačič, JKol 1978,
132-33 s si.; PDk 26. jul. 1977, 2.
M. Baje
KOVIC Branko, umetnostni kritik, publicist, r.
3. apr. 1953 v Lj., živi prav tam. Oče Aleksander,
mati Antonija Zavrl. V Novi Gorici je končal
osn. š. in gimn. (matura 1971). Na lj. U je diplomiral iz franc, in umet. zgod. (1976, 1977).
1975 je poučeval umet. vzgojo na gimn. v Tolminu, bil kustos Moderne galerije v Lj. (1976-77)
in med š. 1. 1979-80 poučeval umet. vzgojo in
franc, na gimn. v Kamniku. Poslej deluje v svobodnem pdklicu. Kot umet. kritik je pričel delovati že za študija na U, vodil je komisijo za
razstave pri študent, kult. centru v Lj. ter podobno komisijo pri ZKO v Novi Gorici, objavljal je kritike v slov. tisku (NRazgl, PrimN,
PDk, Delo, Teleks, Radio Student), pripravil je
nekaj predavanj o likovni umetnosti (Nova Gorica, Lj.), večkrat je potoval v Pariz zaradi študijskega izpopolnjevanja in ogleda razstav sodobne in starejše umetnosti. K. spremlja tudi
dogajanja na področju filma (član ur. odb. revije Ekran, njegov prevod knjige G. Rondolina
Storia del cinema je v tisku), ukvarja se tudi s
prevajalskim delom (prevodi iz angl., franc., it.
in špan.). K. je organiziral več razstav prim, likovnikov ter slov. in jsl. avtorjev v Novi Gorici,
Ajdovščini, Lj., Kranju in v tujini (Gorica, Ferrara). Pisal je tudi kritike ali uvode h katalogom
umetnikov N. Pečanca (Sreč št. 37-8, 1972, 42-6),
L. Bratuša (katalog 1976), D. Jejčiča (PDk 27. apr.
1975, razstavni katalog 1977), D. Slavca (PrimN
št. 48-9, 26. nov. 1976), A. Jemca (PrimN št. 23,
4. jun. 1976), T. Gorjupa (Sinteza, 50-2, 1980, 40-4),
M. Pajka (Teleks, št. 2, 14. jan. 1982) ter kataloge skupinskih razstav prim, umetnikov (Čedad
1977, Kranj 1978).
Prim.: Osebni podatki; PrimN 4. jul. in 1. avg.
1975, št. 27 in 31.
B. Mar.
KOZAK Miklavž, zdravnik, r. 28. febr. 1918 v Lj.,
u. 27. jan. 1971 tam, oče pisatelj Juš, mati Vlasta
Mandel. V Lj. končal osn. š. in gimn. ter 4 semestre medicine. Študij je prekinila vojna, pri-
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družil se je OF in bil avg. 1941 prvič aretiran,
marca 1942 je bil v Lj. ponovno zaprt, nato pa
konfiniran v it. taboriščih Gonars, Corropoli in
Bagno a Ripali. Nov. 1943 je bil odpuščen iz internacije. Odšel je v partizane in bil apr. 1944
poslan iz Bele krajine na politično delo v slov.
Istro. Zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra
in kljub temu, da je bil še študent, je postal
partizanski zdravnik in upravnik bolnišnice BK-1
pri vasi Beka (Ocizla). Bolnišnica je delovala tri
mesece (junij-sept. 1944), po njeni evakuaciji je
K. postal zdravnik v enotah VDV, ki so delovale
na južnem Primorskem. Zaradi bolezni je šole
1950 diplomiral, 1954 je bil demobiliziran in od
avg. tega leta deloval na Med. fak. U v Lj., in
sicer v Inštitutu za mikrobiologijo. Asistent je
postal 1962, predavatelj pa 1967. Njegova specializacija je bila parazitologija, vodil je laboratorij
za serologijo luesa. Objavil in pripravil je nekaj
znanstvenih razprav in elaboratov.
Prim.: PrimN 2. febr. 1971, št. 6; I. Matko in
F. Erjavec, ZdravV, 1971, št. 4, 155-56; MedR
1971, št. 1, 95-96; ULjBB II, 503; III/2, 846; M.
Zadnik, JKol 1973, 207-216; M. Zadnik, Istrski
odred. Nova Gorica 1975, 753, 775-76; Slovenska
Istra v boju za svobodo, Koper 1976, 382, 401, 433,
450, 511, 513.
B. Mar.
KOZLER Peter, pravnik, gospodarstvenik, geograf, statistik in politik, r. 16. febr. 1824 v Kočah
pri Kočevski Reki očetu Ivanu, trgovcu, graščaku, in materi Mariji Seemann, u. 16. apr. 1879 v
Lj. Brati in pisati ga je naučil žpk pri Sv. Gregorju, nato (1831) ga je oče poslal v normalko
v Lj., kjer je v letih 1835-40 z odličnim uspehom
dokončal tudi gramatikalno in humanitarno šolo.
Sedmo in osmo šolo (logiko in fiziko) pa je doštudiral v Padovi in Pavii. Pravo je študiral na
Dunaju v letih 1843-46. Po praksi pri kriminalnem
in civilnem sodišču je napravil sodniški izpit
(1848). Nekaj časa je bil odvetniški pripravnik
pri dr. Ferd. Zupančiču, nato (1849) je stopil v
državno službo. Dodeljen je bil v razne urade
in sodniške službe po Istri in na Primorskem
(1849 v Rovinju in 1850 v Labinu kot aktuar,
1851 kot sodni pristav v Vodnjanu in še istega
leta kot namestnik drž. pravdnika v Pazinu).
1852 je prišel v Tolmin, nato v Gor., kjer je bil
1854 vodja drž. pravdništva pri okrožni sodniji.
Po redni poti bi napredoval v drž. pravdnika,
pa so ga zaradi dogajanja v zvezi z njegovim
zemljevidom slov. dežele in pokrajin poslali v
Trst na nižje službeno mesto (tajn. pri dež. so-
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dišču). Tu se je poročil s hčerko uglednega veletrgovca Marijo Zormanovo, stopil iz drž. službe
in se nastanil kot notar v Sežani (1857-63). Nato
se je posvetil gospodarski dejavnosti. Po očetovi
smrti je namreč prevzel njegovo trgovsko podjetje na Dunaju. Ze 1866 pa se je vrnil v Lj.,
kjer je z bratoma in sestro kupil Pagliaruzzijev
Cekinov grad v Spodnji Šiški (Lj.). Na drugi
strani Celovške ceste so 1867 zgradili pivovarno
(današnji Union), ki je bila največja pivovarna
na Kranjskem. V Cekinovem gradu je danes Muzej ljudske revolucije. Kot gospodarstvenik je
aktivno deloval v raznih družbah. Bil je med
ustanovitelji Trboveljske družbe, Kranjske stavbne družbe, upravni svetnik in podpreds. Kranjske eskomptne banke in član konzorcija za zidanje gorenjske železnice. Izvoljen je bil za člana, nato za odb. in podpreds. Kmetijske družbe.
Pri SM je bil odb., od 1869 dalje podpreds. V
letih 1867-77 je zastopal kmečke občine Kočevje,
Ribnica in Velike Lašče v kranjskem dež. zboru. Izvoljen je bil na kandidatni listi Narodne
stranke. V letih 1868-77 je bil namestnik dež.
glavarja in član raznih komisij. Pridružil se je
mladoslovencem in 1873 kandidiral na državnozborskih volitvah, a ga je kandidat staroslovencev Barbo premagal. - Najboj pa je K. pomemben zaradi prvega Zemljevida slovenske delete
in pokrajin, ki je tudi prvi zemljevid v slov.
jeziku. To njegovo zgod. delo se uokvirja v
splošno narodnoobrambno zanimanje, ki ga je
prevzelo že v mladih letih, zlasti marca 1848.
Pridružil se je društvu Slovenija na Dunaju, ki
se je med drugim zavzemalo za Zedinjeno Slovenijo. Na podlagi kranjskega dež. grba sta K.
in Ant. Globočnik izbrala kot slov. znak barve;
belo-modro-rdečo. S širokim krogom sodelavcev
si je vneto prizadeval, da bi ugotovil obseg slov.
ozemlja, in pri tem v veliki meri pritegnil statistične vire, tako da ga smemo označiti kot
prvega slov. statistika. Statistično gradivo je
zbiral sistematično. V njegovi zapuščini so se
ohranili podatki Czoernigove ankete o jeziku prebivalstva iz leta 1846. K-cvo gradivo hrani rokopisni oddelek NUK (delno ga je objavil B. Grefenauer, Czoernigova etnografska statistika in
njegova metoda, SAZU, Razprave 1, 1950). Kako
je prišlo do zamisli o zemljevidu, piše sam v
svojih Dogodbah prvega zemljevida slovenske
dežele, ki jih je napisal 1863 v Sežani, a so bile
na njegovo željo objavljene šele po njegovi smrti v LMS za leto 1879. Kmalu po marčnih dogod-
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kih 1848 so se že priletni Matija Vrtovec ter
mlada pravnika Matija Dolenc in Peter Kozler
na Dunaju dogovorili, da bodo delovali za potrobe prebujajočega se slov. naroda. K. se je
obvezal, da se bo začel ukvarjati z zemljepisom.
Najprej je s pomočjo številnih sodelavcev uredil
krajepisno gradivo ter ga izročil neznanemu bakrorezcu E. na Dunaju v dokončno obdelavo. K.
mu je za delo tudi vnaprej plačal, bakrorezec
pa je zginil z Dunaja in z njim sta izginila tudi
že deloma izdelana bakrena plošča 'in celotni rokopis. 1851 pa so rokopis in ploščo vendarle našli. Bakrorezec Anton Knorr je K. obljubil, da
bo zemljevid izdelal do konca 1852. K. sam pa
je do konca istega leta pripravil Kratek slovenski zemljopis in pregled politične in pravosodne
razdelitve ilirskega kraljestva in Štajerskega vojvodstva s pridanim slovenskim in nemškim imenikom mest, tergov, krajev itd. V uvodu je napisal, da je ta knjižica priloga in »obstojni del«
zemljevida. V njej je z jedrnatimi stavki v glavnih potezah očrtal geografsko podobo domovine
in jo podprl s statističnimi podatki. Za opisom
pokrajin je posvetil posebno poglavje narodopisu s poudarkom narodnostnih meja, dodal pa je
še imenik, ki je bil dolga leta edini seznam krajev celotnega slov. ozemlja. Zemljevid je bil dofiskan 1853, toda vojaško sodišče je zaplenilo m
zapečatilo 422 že odtisnjenih zemljevidov in 1000
bakroreznih grbov slov. dežel. Zemljevid je izšel
šele 8. junija 1861, potem ko se je končala Bachova absolutistična doba. Bil je kaj kmalu razprodan. Njegovo merilo je 1:567.000, zunanji
rob okvira meri 50,0x54,7 cm. V kasnejših letih
so izšle še tri izdaje zemljevida, ki so bile nekoliko dopolnjene. V legendi pa je bilo dodanih
pet predalčkov za barve, s katerimi naj bi na
sicer črno-belem zemljevidu pobarvali narodnostne meje. S predalčki so označeni Slovenci, Hrvatje, Nemci, Italijani in Madžari. Zemljevid je
zaslovel tudi v tujini, zlasti med Slovani. Rusko
geografsko društvo v Peterburgu je 1866 imenovalo K. za svojega sotrudnika. K-jev zemljevid in
Zemljepis sta še danes pomembna. Pleterski je
npr. zapisal, da je zemljevid »stvarno, znanstveno podprl poglavitno politično zahtevo slov. naroda za osamosvojitev v tedanjem pa tudi v poznejšem času«.
Priii!.: SBL I, 543-44 (in tam navedena literatura); V. Bohince, Peter Kozler in prvi zemljevid
slov. ozemlja (spremna študija k reproduciranemu ponatisu: Peter Kozler, Zemljovid slovenske
dežele in pokrajin 1853 in Kratek slovenski zem-
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ljopis in pregled 1854) - izdala CZ Lj. z ZTT, Trst
in Založba Drava, Clc 1975; Gestrin-Melik, Slov.
zgodovina 17124918, Lj. 1966, 117, 130, 155, 189;
D. Lončar, Dr. Janez Bleiweis in njegova doba,
Lj. 1910, pass.; Zgod. Slovencev, CZ Lj. 1979, 429,
457, 504; Mala splošna enciklopedija, II, DZS Lj.Prosveta, Bgd, 396; Leksikon CZ, Lj. 1973, 489;
Gospodarska in družbena zgod. Slovencev - Zgod.
agrarnih panog, I. zv., Agrarno gospodarstvo,
SAZU, DZS Lj. 1970, 43, 44, 60, 63, 65, 120; Melik,
Volitve na Slovenskem 1861-1918, Lj. 1965, 358,
360; B. Grafenauer, Zgod. slov. naroda, V, DZS,
Lj. 1974, 265, 271-273; Salvi, Il movimento nazionale e politico degli Sloveni e Croati - Dall'Illuminismo alla creazione dello Stato jugoslavo
(1918). ISDEE 1971, 27, 71, 135; Pleterski, Moj
dom - sto let dol, sto let gor, Delo 31. dec. 1971,
24; M. Jevnikar, P. K., KolGMD 1979, 100-01.
M. Baje
KOZLOVIC PRESSBURGER Lidija, igralka, r. 8.
okt. 1938 v Momjanu pri Pulju, živi v Trstu. Oče
Agostino, delavec, mati Marija Richter, gospodinja. Osn. š. opravila v Momjanu (1945-50), 3 razr.
sred. š. in 4 razr. znanstv. liceja v Piranu, kjer
je 1957 maturirala. Nato je bila časnikarka na
radiu Koper. Od 1951-65 je študirala na AGRFT
v Lj. Diplomirala je z javnima produkcijama
Cocteaujevega Peklenskega stroja in Anouilhove
Skušnje. Okt. 1965 je bila že nastavljena pri
SNG v Trstu. Odigrala je med drugimi naslednje
vloge: Osredkarica (B. Zupančič, Dolina neštetih
radosti), še kot slušatoljica akademije, Nataša
(Gorki, Na dnu), Lojzka (Cankar, Hlapci), Vesna
(Tavčar, Red mora biti), Vlasta (Benedetič, Ne
vedno kakor lastovke), Irina (Čehov, Tri sestre),
Alkmena (Plaut, Amfitruo), Anja (Cehov, Češnjev
vrt), Grudnova (Cankar, Za narodov blagor), Julika (Molnar, Liliom), Nadežda (Gorki, Barbari),
Suzana (Rudolf, Koža megle), Jelisava (Zupančič,
Veronika Deseniška), Melita (Krleža, Leda), Marina (Goldoni, Grobijani), Yvette (Brecht, Mati
korajža), Queen (Synge, Vražji fant z zahodne
strani), Valeria (Morai.ii, Ženski na podeželju),
Stella (Williams, Tramvaj poželenja), Carla (Svevo, Zenova zavest), Eleonora (Mrožek, Tango),
Čednost (Pirandello, Človek, zverina in čednost),
Mati (Majcen, Apokalipsa), Lussy (Wilder, Družina Antrobus), Marija (Shakespeare, Kar hočete), Ida (F. Kozak, Punčka), Karlota v dramatizaciji miramarske tragedije za poletne prireditve
v Miramaru Luči in zvoki, Geni (Havel, L'opera
dello straccione) v Teatro Stabile F.-V. G. - Igrala
je v ital. igrah radia Koper od 1957-62. Po akademiji sodeluje na radiu Koper z uprizarjanjem
literarnih, dramskih in dramatiziranih del v
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slov. in v ital., kjer se zlasti predvajajo dela
važnejših jsl. avtorjev, kakor Krleže, Andriča,
Zupančiča, Cankarja, Vojnovića, Prešerna idr. Na
tem radiu igra v obeh jezikih. Tako je odigrala
Marjutko v Kreftovi Baladi o poročniku in Marjutki. Sodelovala je pri predvajanju dramatiziranih romanov trž. avtorjev Sveva, Sabe, Rossa idr.
Nastopa tudi na Radiu Trst A, kjer je npr. odigrala Julijo (Shakespeare, Romeo in Julija),
Ariel (Shakespeare, Vihar), Diana (Lope de Vega,
Prebrisana norica), Giannina (Goldoni, Tast po
sili), Leonora d'Esté (Goethe, Torquato Tasso),
Marianne (Musset, Njene muhe), Saša (Andrejev,
Misel), Valja (Arbuzov, Zgodilo se je v Irkutsku),
Graziella (E. De Filippo, Dolgonoge laži). Nastopa tudi v ital. rad. programih: Lady Macbeth
(Shakespeare, Macbeth), ž. vloga v Pirandellovi
All'uscita, ž. figure v nadaljevanki Nini Perno
Hoffmannstahl, kraljica Elizabeta (Schiller, Don
Carlos), Nora (Ibsen, Hiša lutk), Lulu (Vedekind,
Lulu). Slov. televizija: posnetek iger, izvedenih
pri SSG v Trstu, Godinove Jaz sem njena mati
in Brechtovïh songov. Ital. televizija: Proietti,
La doppia indagine; Pistilli, Il momento due;
Strindberg, Igrati se z ognjem in Oče; Dostojevski, Zločin in kazen; Carpi, Il quartetto Basileus. Nastopila je tudi v slov. filmih, v Kavčičovem Sreča na vrvici in Ko zorijo jagode po
literarni predlogi Branke Jurca. Nagrade: 1964
kot slušateljica akademije za vlogo Mare v Grumovih Trudnih zastorih; 1967 na Tednu jsl. rad.
igre v Novem Sadu za vlogo Ginette v Šušmelovi rad. igri za otroke Slon pred magistratom;
1968 prvomajsko nagrado ZDUS za vlogi Gasparine v Pirandellovi Saj ni zares ter Gwendolen
v Wildovi Kako važno je biti resen.
Prim.: SGL II, 331; arh. RAITrstA; osebni podatki; Antena, Studio, Delo, Svijet, PDk, KatG,
Gosp, NL, Radiocorriere, Picc., Il Tempo, II
Messaggero, L'Unità, La Repubblica idr.
Har.
KOZMAN Marko, časnikar, publicist, r. 4. jan.
1930 v Li-, živi v Lj. Oče Avgust iz Gor., mati
Irma Žagar iz Žage pri Bovcu. Osn. š. obiskoval
v Rogaški Slatini in na Sušaku, kjer je tudi pričel obiskovati gimn., maturiral je na gimn. v
Šempetru pri Gor. (1948). Obiskoval je nato novinarsko diplomatsko š. v Bgdu, končal jo je
1952 z nalogo o tržaškem vprašanju. 1954 se je
zaposlil kot asistent na Inštitutu za mednarodno
politiko in gospodarstvo v Bgdu, bil nato na sekretariatu za informacije zvezne vlade v Bgdu
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(1955-57) in nato do maja 1968 delal v redakciji
Komunista. V tem času je objavljal številne daljše in krajše prispevke, posvečene zlasti vprašanjem mednarodnega delavskega gibanja, posebej
se je posvečal it. problematiki. Od 1968 je delal
na RTV Lj. v okviru zunanjepolitične redakcije,
med 1971 in 1974 je bil dopisnik Dela ïn RTV v
Moskvi, potem dve leti sekretar za informacije
Izvršnega sveta skupščine SRS. Od 1976 do avg.
1980 je bi! svetnik jsl. veleposlaništva v Moskvi.
Od maja 1981 je vodja službe za mednarodne zveze RTV Lj. Kot poklicni časnikar je potoval po
Evropi, Afriki in ZDA. Objavljal je v najrazličnejšem jsl. tisku. 1961 je bil ob mednarodni razstavi dela v Turinu več mesecev tiskovni ataše
jsl. delegacije.
Prim.: Osebni podatki; 1947-1977, 30 let goriške
gimnazije, 72.
B. Mar.
KOZMAN Robert, slikar samouk, r. 4. maja 1943
v Trstu. Oče Bruno, uradnik, mati Katarina Rakar. Salai se je v Trstu (matura na slov. Trg.
akad. 1962). Osnove slikarstva je dobil pri trž.
slikarju Gianniju Blasonu v šestdesetih letih in
se začel udeleževati prvih slikarskih tekmovanj
in skupinskih razstav. Laskava priznanja so ga
opogumila, da je od 1970 do 1974 priredil vsako
leto po eno osebno razstavo, po nekajletnem zatišju pa je 1978 spet začel redneje razstavljati.
Prejel je tudi več nagrad. K. se izraža izrazito
figurativno, postimpresionistično, a z živahnimi
in dokaj osebnimi potezami v pokrajinah Krasa,
mestnega in predmestnega okolja, pa tudi v tihožitjih. »Dragocen doprinos njegovega dela v domačem slikarstvu pa vidimo prav v ohranjevanju in razvijanju barvne tradicije slikarstva slovenske modernem (Bambič). K. je 1971 skupaj z
Deziderijem Svaro, Borisom Zulianom, Frankom
Vecchietom, Frankom Volkom in Edvardom Zerjalom ustanovil tako imenovano Grupo U, ki je
za krajšo dobo razgibala umet. in kult. življenje
med Slov. na Tržaškem in Goriškem. Izrazno je
bila sicer močno neenotna, v bistvu pa je izražala neko idealno povezanost v skupnem cilju
po širjenju umetnosti in je priredila več skupinskih razstav po naših krajih, pa tudi v bližnjih
krajih Sjc. in v notranjosti It. Osebne razstave
(vse v Trstu): 1970 gal. Sofianopulo; 1971 Rossoni;
1972 Občinska galerija; 1973 Tržaška knjigarna;
1974 Društvo slov. izobražencev (DSI); 1978 Al
Bastione; 1979 ponovno DSI; 1980 občinska gal.
in gal. Al Bastione; 1982 občinska gal. Z Grupo
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U: 1971 gal. Tergeste, Kat. dom v Gor., Števerjan,
Kraška hiša Repen, Koper; 1972 Kult. dom Trst.
Prim.: M. Bambič, PDk 5. febr. 1971; 26. avg.
1972; 12. maja 1973; 13. jun. 1974; 8. jul. 1980; 8.
jan. 1981; nn, Pice. 11. dec. 1970; 11. fobr. 1971;
1. sept. 1972; V. S., Pice. 14. avg. 1980; G. M.
(Montenero), Pice. 1. febr. 1981; reprodukcije:
PDk 22. in 27. avg. 1972; 29. jun. 1980; v zvezi z
Grupo U- j. k. (Koren), PDk 8. jul. 1971; nn, Picc.
5. okt. 1971; I. N. (G. Montenero), Picc. 20. okt.
1972; F. Udovič, PDk 4. apr. 1971.
S. P.
KOZLIN Ignac, glasbenik, zborovodja in kulturni delavec v Goriških Brdih, r. 10. jul. 1878 v
Biljani, u. 17. apr. 1955 v Lj. (pokopan v Biljani).
Oče Jožef, mati Marijana Korenjak. Izšel je iz
narodne in glasbeno nadarjene družine. Brat
Ivan je 1880 maturiral na koprskem učiteljišču,
vendar je že pred nastopom službe umrl za tbc.
Brat Alojz je umrl med študijem na koprskem
učiteljišču. Ignac je pod vplivom teh dogodkov
vse življenje utrjeval telo. Končal je dva letnika
učit. v Kopru, nato je zaradi rahlega zdravja
prekinil študij in se posvetil glasbi. Prvi glasb,
pouk je prejel od starejšega brata Mihaela, ki
je orglal v Biljani in komponiral cerkvene pesmi. Ignac je že devetleten orglal v cerkvi, dvanajstleten izvajal Clomentijeve sonate na domačem klavirju. Njegovo nadarjenost je opazila
plemiška družina Baguer z Dobrovega in mu
omogočila učenje pri svoji guvernanti. Igral je
skoraj vse instrumente, posebno mojstrski je
bil pri igranju na klavir. Glasbeno znanje si je
izpopolnjeval na GlasbM v Lj. Materialno si je
pomagal s tem, da je hodil igrat klavir za spremljavo nemih filmov. V Lj. je dovršil tudi orglarsko ž. (1901). V začetku tega stoletja je deloval
v Rojanu pri Trstu, kjer je vodil moški zbor,
pozneje pa odšel za organista v Komen. Po vrnitvi v Biljano je 1911 ustanovil godbo na lok.
Ta je igrala tudi 1914 na sokolskem zletu v Merniku, igranje so morali prenehati zaradi sporočila o smrti prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
Tega leta je bil skupaj z bratom Izidorjem tajn.
občin Biljana in Medana. V Biljani je vodil še
mešani zbor in godbo na pihala. Z mlajšim bratom Izidorjem sta vodila narodni in kult. prerod v Brdih. Ima velike zasluge za razvoj in
nepretrganost slov. kult. tradicije v Brdih. V
hiši narodne čitalnice Lipa sta z Izidorjem prirejala spevoigre, operete in veselice. 1914 je bil
z bratom Izidorjem, Jožetom in Vilijem Sfiligojem ter z bratoma Gradnik zaradi jugoslovan-
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stva obtožen veleizdaje in zaprt na gor. gradu.
Zaradi posredovanja deželnega glavarja Luigija
Faiduttija, in ker jim niso mogli ničesar dokazati, so bili izpuščeni. Ignac je bil še posebej
sumljiv, ker je prej zaprosil za potni list, da bi
odšel v Beograd, da bi se kot glasbenik tam
zaposlil. Zato je bil priprt več časa kot ostali.
Zaprt je bil tudi ob napadu It. na Jslo. 6. aprila 1941. Med prvo svet. vojno je bil s sorodniki
odpeljan v begunstvo v San Severino v Markah.
Po vojni je postal organist v Planini pri Postojni. 1921 se je vrnil v Biljano in sta z bratom
obnovila orkester ter prosv. društvo Lipa. Naštudirali so opereto V. Vodopivca Kovačev študent. Biljanski orkester je pomagal tudi po drugih vaseh. Ko je Bralno društvo v Kozani 1922
izvedlo igro z godbo in petjem Maryuso, je med
igro in v odmorih igral polnoštevilni orkester
iz Biljane. Ustanovil je tudi mešani zbor in z
njim 1922 nastopil v Medani. Med drugim so
zapeli skladbo Zorka Preloivca Na goro. Pozneje
so ob nastopu na Humu zapeli tudi Lajovčevo
Kiša pada, v Kozani pa ob spremljavi orkestra
Pozimi iz šole. Prvi glasbeni pouk iz klavirja je
K. dal 1923 poznejšemu glasbeniku iz Kozane
Maksu Debenjaku (PSBL I, 259). Neposredno
pred ukinitvijo slov. društev 1927 so na zadnji
prireditvi v Biljani uprizorili delo F. Bevka
Krivda. Zbor je ob spremljavi orkestra zapel
Ljubico A. Foersterja. Po priključitvi Brd k Jsli.
so 1947 spet naštudirali opereto Kovačev študent.
S pevci iz Kozane in godbeniki iz Biljane je
uprizoril Planinsko rožo Radovana Gobca, s katero so gostovali tudi v Medani, Tolminu in
Mostu na Soči. Kult. dela ni opusitil tudi v poznih letih in pogosto je hodil zvečer poučevat
iz Biljane v Kozano. Pripravil je še spevoigri V
bratskem objemu in Krosniček. Sestavil je venček narodnih pesmi, ki jih je igral orkester.
Prim.: 2. ur. v Biljani; Vilhar 87; L. Z. (Ludvik
Zorzut), Ignac Kožiin, SPor 6. maja 1955; L. Z.,
Ignac Kožiin, PrimN 6. maja 1955; spominska
plošča v Biljani št. 30 (postavljena 1976); govor
prof. Tomaža Pavšiča ob otvoritvi; B. B. (Bogdan
Božič), Spominska plošča bratoma Kožiin, PrimN
29. okt. 1976; B. P. (Branko Podobnik), V spomin
na brata Kožiin, Delo 22. okt. 1976; brošura
Brda, str. 33; Prosveta 1922; podatki nečakinje
Kožiin Marice Prinčič; podatki Boleslava Simonitija; JelerčiČ 71, 113.
Stres
KOZLIN Izidor, zborovodja in organizator kult.
življenja v Goriških Brdih, r. 30. apr. 1881 v Biljani, u. 10. febr. 1922 tam. Bil je dve leti na

KRAGELJ
gimn. v Gor. Prišel je domov in prevzel službo
občinskega tajn. za Biljano in Medano. Bil je
brat Ignaca (gl. čl.) in v njihovi hiši v Biljani
je bila prosv. soba liberalnega društva Lipa s
številnimi časopisi in knjižnico. Vodil je moški
pev. zbor v Biljani in vsestransko pomagal Ignacu pri pospeševanju kult. preroda v Brdih. Poročen je bil z Emilijo Kocijančič. Ob začetku
prve svet. vojne je bil skupaj s somišljeniki iz
Brd zaradi jugoslovanske usmerjenosti zaprt in
obtožen veleizdaje. Med prvo svet. vojno je bil
v izgnanstvu v San Severinu, zaradi naprednih
idej pa so ga It. še internirali na otoku Ventotene. Tudi po vojni je nadaljeval službo obč.
tajn. vse do smrti.
Prim.: Ista literatura in podatki kot za Ignaca
Kožlina.
Stres
KRAGELJ Andrej, klasični filolog in prevajalec,
r. 4. nov. 1853 v Modrejcah (Most na Soči), u. 1.
dec. 1901 v Gor. Oče Franc, kmet, mati Ana
Duša. Po ljud. š. v domačem kraju je obiskoval
gimn. v Gor. (1865-73) in po maturi študiral klas.
filologijo v Gradcu (1873-74) in na Dunaju (187478), kjer je naredil tudi drž. izpit za gimn. prof.
(1879). Služboval je kot prof. lat., gršč., slov. na
gimn. v Lj. (1879-83), Kočevju (1883-88) in Gor.
(1888-1901) ter tam umrl, star šele 48 let (jetika).
2e v gimn. letih v Gor. je aktivno sodeloval pri
dij. društvu Lipa (1871-72), v času univ. študija na
Dunaju pa je bil član akad. društva Slovenija
(1874-78). Na sestankih tega društva je imel tudi
dva referata: Simon Jenko v slov. literaturi in
Dr. Lavrič in Slovenci (1875-76). Kot gimn. prof.
se je začel ukvarjati s publicistiko in je v LZ
poročal o spisih S. Rutarja (1882), V. Jagića
(1884), L. Stepišnika (1884) in F. Miklošiča (1884),
pa tudi o učnih knjigah za lat. (1882). Objavil
je tudi ljudsko pripovedko, ki jo je zapisal na
Tolminskem (1886). Vendar je K. bolj znan in
cenjen po vzorni prevajalski prozi Homerjevih
spisov. To sta knjigi: Odiseja, povest slov. mladini prosto po Homerju... (Gor. 1894, 1900), in
Ilijada, povest slov. mladini prosto po Homerju...
(Gor. 1900). Za oba prevoda se lahko reče, da sta
klasična in podana v izredno lepi slov., za kar
so mu bili dijaki hvaležni. Njegovi knjigi sta
ocenila A. Funtek (LZ 1894) in A. Aškerc (LZ
1901). K. je bil po prepričanju in pri delu vedno
zaveden slov. domoljub, zelo dobrega srca in
posebno naklonjen mladini, sam pa je pogosto
poudarjal, da je slov. dijakom pravi oče. Poli-
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tično je bil pristaš dr. A. Gregorčiča (PSBL I,
478-82), vendar očitno napreden liberalec in odločen Mahničev nasprotnik, svojim učencem pa
je svetoval: »Bodite naprednjaki, bodite konservativci, ali nikdar ne pozabite, da ste Slovenci.«
Prijateljeval je s S. Rutarjem (bila sta tudi sošolca v gimn.) in zlasti s S. Gregorčičem (PSBL
I, 482-91), ki je K. imel za enega svojih najljubših prijateljev in mu spesnil pesem Prijatelju
Andreju Kraglju, osmrtnico Homeridu in grobni
napis. I. Pregelj ga je lepo opisal v črticah To
je moje ceste pesem (Izbrana dela, VII) in v
Gospod profesor Andrej (ibid.), omenja ga v pesmi Od Gorice do Tolmina (Izbrana dela, I),
»zaplakal mu je prvo pesem na grob. Nekaj
vrstic iz pesmi je natisnil Prim, list« (Izbr. dela,
VII, 116). Spomenik na grobu pri Sv. Mavru
(Most na Soči) je stal do 1970, potem so ga odstranili. Zpk Fr. Govekar ga je »spravil pod zvonik na vzh. strani, kjer je sedaj prizidan in prislonjen na zvonik z ostalimi spomeniki duhovnikov, ki naj bi ostali zanamcem trajneje« (žpk
sporočilo). V spomenik je dal vdelati novo emajlirano sliko, ker se je prejšnja izgubila. - K. se
je podpisoval: A. K.; an; And. K.; K.
Prim.: J. Vencajz, Spomenica o petindvajsetletnici akad. društva Slovenija na Dunaju, Lj.
1894, 130, 143; Glaser, III, 257; IV, 194, 425; F.
Staroveški-Znidaršič, E 1924, št. 57; J. Lovrenčič,
SBL I, 546; Gabršček, I, 268, 270, 365, 462-63; II,
66, 67, 82; Plesničar, 52, 71-72; Gregorčičevo ZbD
II, 92-93, 301, pass.; Koblar, Gregorčič, 80, 240,
262, 273, 276; Pregljevo Izbrano delo, I, Celje 1962,
372; VII, 1970, 112-16, 121-24, 374, 377-78; F. Bernik, Pisma F. Levca, II, Lj. 1971, 24, 158, 185-86,
320; III, 1973, 6, 198; B. Marušič, S. Rutar, Dnevnik 1869-1874, Trst-NGor. 1972, 52, 69, 105, 161, 181;
sporočilo žpk F. Govekarja z Mosta na Soči 26.
jun. 1980.
Le.
KRAGELJ (Kraglj) Jožef, nabožni pisatelj in kronist, r. 27. febr. 1845 v Volčah, u. 16. avg. 1917
v Lj. V Gor. je obiskoval gimn. (1856-64) in teologijo (1864-68) ter bil ordiniran 7. mar. 1868.
Najprej je služboval kot kpl. v Kanalu (1868-73)
in vikar v Levpi (Avče) pri Kanalu (1873-77), nakar je bil nad 35 let žpk, dekan, duhovni svetnik in okr. š. nadz. v Tolminu (1877-1914). Ob
izbruhu prve svet. vojne je stopil v pokoj in potem živel kot begunec v Lj. do smrti (1914-17).
Bil je eden izmed ustanoviteljev slov. narodnega
polit, društva »Gorica« in član njegovega prvega
odb. (ust. zbor 15. maja 1873), 1899 je bil odlikovan z ordenom Franca Jožefa <Eques ordinis
Franc. Jos.), 14. jan. 1902 pa je bil imenovan za
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Častnega kanonika gor. nadšk. K. je spisal kroniko tolminske župnije in zgod. tolminske šole
(rkp. v žpk. arh. v Tolminu), zapisoval ljudske
pesmi za zbirko SM (4. snopič Štrekljeve zbirke)
in v tisku objavil spise: Katehete, I. zv. (Gor.
1896); II. zv. (Clc 1898, 1912); Zgodovina tolminske
šole (Gor. 1901; prvotno kot podlistek v tedniku
Gorica, 1899-1900); O čaščenju sv. Brikcija (VBV,
XI, 1908); Arhidiakonat tolminski (VBV, XII,
1909); Tolminski opravilnik (VBV, XIV, 1911).
Prim.: SematGor. 1868-1913; Glonar, 572; SBL I,
546; Gabršček, I, 188; II, 67; Turna, 198-99; Plesničar, 59, 76; F. Bernik, Pisma F. Levca, III, Lj.
1973, 125, 350.
Le.
KRAGELJ Jožko, publicist, pisatelj, prevajalec,
duhovnik, r. 4. febr. 1919 v Modrejcah (Most na
Soči). Oče Jožef, kmet, mati Lucija Manfreda.
Osn. š. obiskoval na Mostu, v Gor. peti razr. v
Alojzijevišču, gimn. v Malem semenišču in bogoslovje (193842); posvečen v Gor. 8. dec. 1942. Nekaj mesecev kpl. v Idniji in do 1948 ž. upr. na
Livku. Od dec. 1948 do jul. 1956 v zaporu. Nato
ž. upr. v krajih; Velike Zabije in Brje (1956-60),
Goče pri Vipavi (1960-66), Mar. Celje nad Kanalom (1966-77), Vrtojba (1977-79), od 1979 v Podkraju. Poleg dušnopastirskega dela je kot dober
govornik vodil ljudske misijone po Prim. Kot
dijak in bogoslovec je bil član tajnega dij. društva »Tminska gmajna«. Zbiral je tudi narodno
blago. V Goriški pratiki 1939 je objavil Tminske
šege in navade. Pozneje je sodeloval v številnih
koledarjih, revijah, časopisih in knjigah. V Mentorju 1941/42 je izšel njegov prevod dz slovaščirie
Kako je ustvarjal Gogolj, v Vrtcu 1943/44 Pravljica o palčniku. Pri KolGMD je od 1945 sodeloval
s črticami in članki (1945 izšla prva K-eva črtica
Balantov Tonini, pri MD v Celju pa od 1949. Za
GMD je zbral in uredil dela Jožeta Abrama (Moja Trenta), napisal spremno besedo, pregled
Abramovega dela in opombe. Pri GMD je 1976
izšla zbirka K-eve 'izvirne proze Moja Tolminska.
V 14 črticah opisuje svojo ožjo domovino, njene ljudi in soc. razmere, pa tudi življenje ljudi,
med katerimi je deloval kot duhovnik. V pripovedovanju uporablja tudi tolminske narečne
oblike, kar daje jeziku sočnost in krajinsko obarvanost. Od 1968 je sodeloval pri Trinkovem koledarju, po smrti prof. Bednarika (1975) ga sam
ureja. Od 30-letriici koledarja je sodeloval pri
proslavi v Čedadu (mar. 1982) in bil deležen nagrade iz sklada D. Cerneta apr. 1982 v Trstu. So-
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deloval je tudi pri postavitvi Trinkovega spomenika v Novi Gorici z govorom in razstavo
Trinkovih del. V revijah Naša pot, M, NM, Ognjišče in v Družini je pisal o Beneški Sloveniji,
I. Trinku, V. Vodopivcu, T. Kralju, S. Kosu in
drugih. V omenjenih revijah je sodeloval tudi s
črticami. V Novem Matajurju je objavil nekaj
Trinkove korespondence in črtico Mlinarjev Bako. Ob 25-Ietnici Vodopivčeve smrti je zbral skladateljev opus in pripravil razstave v Ročinju, Doberdobu, Vipavi in na Mirenskem Gradu. Sodeloval je pri izdaji Jezusovega evangelija in Apostolskih del (izdala MD v Celju). Iz it. je prevedel
dela Alessandra bronzata Kriiev pot grešnika
(1972), Rad bi molil (1975) in Posvečuj iivljenje
(1976). Med vojno je na Livku izdajal tipkan
list za dekleta Zrna in pisan listič za otroke
Njivica. Sestavil je rokopisno kroniko župnij Marijino Celje nad Kanalom in Podkraj. Deset let
je odbornik MD v Celju. Sodeluje pri PSBL.
Psevdonimi: Jurij Kuk, Pepac, Jaka Slak, Bepič,
Jo.K, Jok.
Prim.: Osebni podatki; s. T., Zapis ob črticah
Jožka Kraglja, spremna beseda v zbinki Moja
Tolminska, Gor. 1975, 170-72.
L.B.
KRAIGHER Alojz (Lojz), pisatelj, zdravnik, publicist, r. 22. apr. 1877 v Postojni, u. 25. febr. 1959
v Lj. Rodil se je v številni družim kot najstarejši izmed trinajstih otrok. Oče Alojz, trgovec,
mati Josipina Lavrenčič. Osn. š. je obiskoval v
Postojni, gimn. v Novem mestu {1889-91) in Lj.
(1891-97). Medicino je študiral na Dunaju {18971903) in se že med študijem poročil z Viktorijo
Juvančič, ki mu je rodila šest sinov, med katerimi je Dušan padel v partizanih, Boris je bil
znan politik (gl. čl.), Uroš pa ur. in prevajalec
iz Poljščine. Kasneje se je K. poročil z Angelo
Megušar, s katero je imel hčerko ûr. Ančo Kraigher, ki hrani rodovnik rodbine. Po študiju je
bil najprej sekundarij v Lj. (1903-05), nato je
služboval v Bovcu (1905-07), pri Sv. Trojici v
Slovenskih goricah (1907-14) in v Lj. (1914-22). Med
prvo svet. vojno je bil mobiliziran ter je služil
kot čmovojni zdravnik v rezervnih bolnišnicah.
1919 je sprožil pobudo za ustanovitev samostojne
medicinske fak. v Lj., naslednje leto pa je postal ravn. Ljubljanske deželne bolnišnice, a je bil
že čez dve leti polit, upokojen (1922). Za tem se
je specializiral iz stomatologije v Mimchnu (192223) ter bil zobozdravnik v Gor. (1923-29), od koder
se je umaknil pred faš. ponovno v Lj. 2e 1938
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je kandidiral na listi Zveze delovnega ljudstva
ter postal član KP. Isto leto so ga tudi zaprli
zaradi podpisa Kmetsko-delavske spomenice. V
NOB se je vključil že 1941 in pomagal zbirati
materialno pomoč, skrival in zdravil je tudi ranjene aktiviste. 1942 je bil dvakrat zaprt, okt.
1943 pa je odšel v partizane, a so ga še istega
leta ujeli domobranci. Od jan. 1944 do jun. 1945
je bil v koncentr. taborišču Daohau. Avg. 1945
ga je medic. fak. imenovala za prof. honoris
causa zaradi zaslug pri njeni ustanovitvi. Po
osvoboditvi je bil do upokojitve (1948) bibliotekar, oz. višji bibliotekar Centralne medicinske
knjižnice v Lj. Istočasno (194647) je urejal ZdrV.
Po upokojitvi se je povsem posvetil pisateljevanju ter študiju življenja Iv. Cankarja. Po osvoboditvi je prejel več visokih jsl. drž. odlikovanj,
Prešernovo nagrado (1957) ter bil častni član
Društva zobozdravstvenih delavcev {1950). Njegovi
literarni prvenci segajo v lj. dijaška leta, ko je
na predlog sošolca D. Ketteja postal član dijaškega liter, društva Zadruga (1894). Na Dunaju
se je pobliže spoznal z O. Župančičem ter Iv.
Cankarjem, s katerim ga je vezalo globoko prijateljstvo in mu je bil v letih 1910-11 tudi sedem
mesecev gostitelj pri Sv. Trojici. Novele in črtice
je najprej (do 1911) objavljal pod psevdonimi J.
A. Možin, Alben Zitko, Anton Jamec, Emil Palunko, Alojzij Poljak. Objavil je številna prozna
dela, pa tudi knjižne recenzije, članke iz liter.,
kult. in zdravstv. področja, študije ter polemike.
Objavljal je v SN (1896, 1899), Ski (1898), LZ (1899,
1901, 1910, 1911, 1917-19, 1923), Sn (1914, 1915),
Lječničkem vijesniku (1917), Prvem majniku
(1919), Spominu Ivana Cankarja (1919), Novih zapiskih (1922), E (1926), Prosveti (Chicago 1926,
1929), NG (1927-28), Zdravju (1929), Sloveniji (1936),
Kol. Cank. družbe (1939), Amer. druž. kol. (1941),
Spominu I. Cankarja (Bs. Aires 1943), SlovZb
(1945), ZobozV (194546), LdP (194547, 1951, 1954-56,
1958-59), ZstV (1946-47), KolGZ (1947), NS (1947-51),
Razgledi (194748), Tovariš (1947, 1953, 1956),
KolOFSTO (1948), Obz (1948, 1956), GLLjD (194849, 1949-50), NOja (1949), Narod se je uprl (1951),
TT (1953, 1959), LDk (1954), Borih (1955), Sodobnih
potih (1956), SPor (1957, 1959), Večeru (1959), NSd
(1959, 1961), Delu (1961), Dokumentih SGM <1970).
Izmed svojih številnih novel je najboljše zbral
v zbirki Novele (1946), postumno pa je izšla še
zbirka Ha robu iivljenja (1961). V novelah prevladujejo erotični motivi meščanskega življenja,
kasneje pa tudi socialni in nazorski problemi. K.
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se je pod Cankarjevim vplivom vse bolj nagibal
iz liberalca v pristaša socialističnih in komunističnih idej. V romanu Kontrolor Skrobar (1913)
je opisal narodnostno omahljivega slov. uradnika ter razmere v Slov. goricah, ki so občutile
vse bolj germanizacijo. Glavni junak živi po načelu »piti, ljubiti, peti«, je narodno mlahav in
končno pristane v nemškutarskem taboru, vendar zaradi tega napravi samomor. Resnobno
obravnavanje seksa in erosa kot osrednji življenjski vprašanji imamo v romanu Mlada ljubezen (1917), ki se dogaja v meščanski Lj. po
letu 1900, ko postavljajo spomenik Prešernu. K.
je tudi dramatik, Drama Školjka je nastajala
od 1901 do 1908 (objavljena 1911), obravnava svet
erotičnosti in zločin zaradi ljubezni. Enodejanka
Drama na travniku (1910) velja za njegovo najboljše delo, Umetnikova trilogija (1921) pa obravnava v dramski obliki osebnost Ivana Cankarja,
ki ga je K. preučeval vrsto let, tako da je nastalo tudi obsežno publicistično delo Ivan Cankar (Lj., I. 1954, II. 1958), ki pa je zbudilo vrsto
polemik, ker je Cankarja prikazoval preveč intimno in z medicinskega stališča. K. je bil član
Zadruge, na Zupančiča ga je vezalo znanstvo, na
Cankarja pa globoko prijateljstvo, vendar je
kljub nekaterim novoromantičnim elementom
ostal naturalist, ki ga zanima erotično in seksualno življenje v vseh zapletenih oblikah, ki se pojavljajo v meščanskem okolju. Poleg tega ga je
pritegoval tudi narodni boj Slov. z Nem. na Štajerskem. Svoja osrednja dela je večkrat temeljito predelal, nekatera pa so ostala še v rokopisih in jih hrani vdova. Njegova dela so prevedena v srbohrv., češč., nem. Upodobitve: I. Vavpouč, olje; K. Putrih, glava v mavcu (hrani Narodna galerija v Lj.).
Prim.: SB; EJ; SGL; Kojeko 1; Leksikon Minerva, Zgb 1936; B. S., Dr. L. K., Piramida 1936/
37; I. Brnčič, Za Cankarjevo podobo, LZ 1937;
Spominski almanah slov. strokovnih pisateljev,
publicistov in projektantov, Lj. 1939; V. Pavšič,
Pogled na slov. povojno dramo, LZ 1939; IBrnčič, O polemikah okoli Cankarja, MP 1939/40;
A. Budal, L. K. sedemdesetletnik, Razgl 1947;
GLLjD 1949/50; V. Kralj, L. K., Školjka, NS 1950;
J. Vidmar, Literarne kritike, Lj. 1951; V. Bartol.
L. K., Kontrolor Skrobar, NSd 1953; D. Pirjevcc,
Boj za Cankarjevo podobo, NSd 1954; B. Stih,
L. K., NSd 1957; B. Rudolf, Beseda o Cankarjevi
oceni Školjke in K. - dramatiku, NSd 1957; AK., Na robu življenja, Lj. 1961 (kom. S. Melihar);
J. Snoj, Naturalistična Školjka s simbolističnim
biserom, Delo 12. jan. 1968; J. Munida, Cankarjeva pisma K., SR 1969; A. K., Kontrolor Skrobar
(Mrb. 1973, kom. F. Zadravec); J. Svetina, Na
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zborovanju v Postojni, Delo 3. okt. 1975; B. Stih,
Osnutki (Lj. 1974); S. Fatur, Vzporednice, NRazgl
24. okt. 1975; S. Suhadolnik, Knjižni jezik v variantah K. Školjke, JiS 1975/76; L. K., Zbrano
delo I-III (1975-79, v načrtu 7 zv., ur. D. Moravec); D. Moravec, I. Cankar in L. K., Sd 1976;
Isti, Pogledi na dramatika L. K., Dokumenti SGM
1977; A. K., Školjka in Drama na travniku (Lj.
1977, kom. D. Moravec); K. delo - stalna zbirka,
PrimN 4. mar. 1977; D. Moravec, Spremljevalec
slov. moderne L. K., Dolo 23. apr. 1977; A. I.,
Zanimiva K. razstava, Delo 28. febr. 1977.
Jan
KRAIGHER Boris, družbenopolitični delavec, r.
14. febr. 1914 v Gradišču (Slov. Gorice), u. 4.
jan. 1967 v avtomobilski nesreči pri Sremski Mitrovici. Oče Lojze, zdravnik in pisatelj, mati
Viktorija Juvančič. Osn. š. in gimn. je obiskoval
v Lj., kjer se je 1932 vpisal na Gradbeno fak. U.
Ze od gimn. je simpatiziral s komunističnim gibanjem, na U je deloval v levičarskem klubu
Triglav, 1934 je postal član KPJ, isto leto meseca
nov. je bil zaprt in prebil dve leti in pol v zaporu
v Sremski Mitrovici. Ko se je maja 1937 vrnil
iz zapora, je nadaljeval s polit, delom in študijem; da se je preživljal, je delal kot tehnik v
gradbenih podjetjih. Kot komunist pa je deloval v Slovenskem klubu, društvu Branibor ter
pri Rdeči pomoči. Med 1937-40 je bil sekretar
mladinske komisije pri CK KPS (ta je (konec
1938 zrasla v Pokraj, komite SKOJ-a za Sjo.), bil
je tudi član mladinske komisije CK KPJ (kasneje CK SKOJ-a), istočasno član okrož. komiteja KPS za Lj. Od febr. 1939 je bil zaradi pregona državnih organov v ilegali, 29. jun. 1940 je
postal član CK KPS. Tudi po okupaciji Jsl. je
ostal v ilegali, bil je sekretar okrož. komiteja
KPS za Lj. in okrož. odb. OF. Ko je bil ujet
Tone Tomšič, je postal vršilec dolžnosti org.
sekretarja CK KPS. Maja 1942 je bil sprejet v
Politbiro CK KPS, toda kmalu so ga It. ob raciji v Lj. ujeli in zaprli v Gonarsu. Iz taborišča
je 31. avg. 1942 zbežal (skupaj s tovariši skozi
izkopani predor), prišel v Brda in deloval nekaj
časa na Prim. Sredi nov. 1942 se je vrnil na svoje prejšnje polit. delo. 20. maja 1943 je postal
v. d. polit, komisarja glavnega štaba NOV in
POS, 14. jul. pa komisar. Od okt. 1943 je bil
član plenuma OF, SNOO in AVNOJ-a, 23. sept.
1944 pa član IOOF. Od okt. 1944 do začetka mar.
1945 je deloval v Politbiroju CK KPS in bil na
polit, delu na Štajerskem. Potem je zaradi bližajočega se konca vojne odšel na novo dolžnost
na Prim, in postal polit, sekretar oblastnega ko-
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miteja na Prim. Po vojni je bil do 17. jun. 1946
sekretar CK KP Julijske krajine, potem je v Lj.
postal min. za notranje zadeve LRS. Konec jan.
1953 je postal član Izvršnega sveta LRS, od 15.
dec. 1953 pa njegov preds. Od 25. jun. 1962 je bil
podpreds. zveznega izvršnega svetta. Bil je zvezni in republ. poslanec in opravljal vrsto drugih
odgovornih nalog. Za narodnega heroja je bil
proglašen 5. sept. 1953, bil je general-polkovnik
JLA v rezervi. Kot podpreds. zveznega izvršnega
sveta je vodil komisijo za pripravo gosp. reforme (1965), malo pred smrtjo je bil predlagan
kot kandidat za preds. zveznega izvršnega sveta.
Posmrtno je izšla knjiga O reformi (Lj.-Celje
1967). Objavil je več člankov, razprav in razgovorov, med njimi je omeniti razpravo O nesoglasjih ob slovenskem narodnem vprašanju (Delo, 17/1948, 11-42). Po K. se imenuje posebna nagrada, ki jo v SRS vsako leto podeljujejo za
gosp. dosežke.
Prim.: O reformi, 1967, 281-83; Delo, št. 24,
1967; Sd 1967, 113-19; TV 15, 17. jan. 1967, št. 2;
NRazgl 14. jan. 1967, št. 1; PV 1967, 49; Most
1967, št. 13-14, 79-80; Delo, št. 2-3, 1968.
B. Mar.
KRAIGHER Ivan, projektant, r. 14. avg. 1908 v
Trstu, u. 26. jan. 1976 v Lj. Oče Ivan, mati Amelija Role. Osn. š. je obiskoval v Trstu, srednjo
tehniško š. v Lj. (1925-29). Zaposlil se je v gradbeništvu, skoraj deset let (1932-41) je deloval pri
banski upravi v Lj. 1941 je bil vpoklican v jslo.
vojsko, po njenem razsulu je prišel v nem., nato
v it. vojno ujetništvo. Med 194345 je služboval
na pokrajinski upravi v Lj. Kmalu po vojni je
prišel na Gor. in deloval pri obnovi v vojni porušenega podeželja (Tehnična baza Čepovan,
Okrajni INOO za Grgar). Med 194749 je bil referent za gradnjo in obnovo podeželja pri OLO
Gorica, takrat je sodeloval tudi pri načrtovanju
in začetkih gradnje Nove Gorice. Skoraj dvajset
let (1953-72) je služboval pri Projektivnem biroju
v Novi Gor., nato je bil upokojen. Med njegovimi
realiziranimi projekti na Goriškem so elektrogospodarska š. (EGSC), trgovska š. (SCBP), Lesarski š. center v Novi Gorici, stavbi osn. š. na
Dobrovem in v Kanalu, Kulturni dom v Desklah,
gostišče Kekec nad Novo Gorico; zasnoval je
prenovo hotela Sabotin v Novi Gorici, projektiral je upravno stavbo trg. podjetja Primorje Gorica v Šempetru pri Gor. ter zgradbo družbenopolitičnih organizacij v Novi Gorici. K. je tudi
avtor spomenika skladatelju V. Vodopivcu v
Kromberku (odkrit 1966).
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Prim.: Podatki, ki jih je posredoval K-ev sin
Jernej (pismo 8. mar. 1982); T. Pavšič, Kulturno
delo kluba starih gor. študentov, Nova Gorica
1973, 8; Sreč 1967, št. 7, 43-44.
B.Mar.
KRAIGHER Nada, pisateljica, r. 29. jan. 1911 v
Trstu, živi v Lj. Oče Ivan, pomorščak, mati
Amelija Role. Osn. š. obiskovala v Trstu, gimn.
v Trstu, Mrbu in Lj. (matura 1930). Vpisala se
je na FF U v Lj., študija ni dokončala, 1931 se
je poročila z akad. kiparjem in slikarjem Nikolajem Pirnatom (gl. čl.). Po vojni je diplomirala
na Ekon. (1952) in na Pravni (1955) fak. v Lj.
Od 1930 dalje je službovala pri nekaterih gosp.
ustanovah (trgovina Vinea in Putnik v Lj., KID
na Jesenicah). Od 1941 je delala v NOB, bila v
Lj. obveščevalec VOS-a, nato pri Glavnem štabu
NOV in POS oficir za zvezo z zavezniškimi misijami (znanje tujih jezikov), v Bariju je bila pomočnik načelnika jsl. sanitetne misije. Kot član
delegacije RKJ je obiskala po vojni ZDA in Kanado, do 1947 je bila uslužbena pri RKJ. Vrnila
se je v Lj., od 1948 do 1955 se je zdravila na
Golniku in s svojim možem dr. Robertom Neubauerjem bivala dalj časa v tujini (Švica, Ceylon, Indija). Med leti 1956-78 je bila direktor
Avtorske agencije za Slov. v Lj. Literarno je
pričela ustvarjati razmeroma pozno (prva obja^
va v Mladini 1955), od 1961 dalje piše nepretrgo
ma. örtice, novele, odlomke iz daljših tekstov
intervjuje, popotne vtise in tudi prevode je ob
javljala v raznih periodičnih publikacijah. Njen
prvi samostojni tekst je roman Pet temnih svetlih let (Mrb. 1963, 1975), ki mu sledijo romani
Začaram krog (Lj. 1965), Moj Lonja (Lj. 1967)
Dokler livimo (Mrb. 1969), Maja (Lj. 1971, 1979)
Terminus (Lj. 1973), Jaja Veva (Lj. 1976), v tisku
je roman Ej, iivljenje. Poleg tega je izdala potopise za otroke Nina na Cejlonu (Lj. 1965),
Mojsin v Kirgiziji (Lj. 1971) ter zgodbo za otroke Akcija (Lj. 1977), knjigo v verzih Aleš se potepa (Lj. 1979) in Žive pavestice (Lj. 1981). V tuje
jezike je bil največkrat preveden roman Terminus (srbohPV. 1975, bolg. 1981, rušč. 1978, 1980);
poleg tega sta bila v ruščino prevedena še romana Dokler živimo (1981) in Maja (1981). Odlomki in predvsem otroške zgodbe so bile prevedene v rušč. in alb. K. je tudi sama največ
prevajala iz rušč. kot Tatarske pravljice (Lj.
1969), J. G. Oljšanskij Smolček (Lj. 1977), M. Kolesnikov Atomsko mesto (Lj. 1976), v tisku je
V. Ognjev Rdeča jabolka. Objavila je vrsto pre-
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vodov krajših besedil. Iz angl. je prevedla L. S.
Wolf Vas v džungli (Koper 1959), iz ital. pa G.
Nogara Koncert v črnem (Lj. 1979). Z referati,
posvečenimi predvsem literarnim vprašanjem, se
je udeležila različnih sestankov doma in v tujini. Nekateri njeni posegi so bili objavljeni. M.
Kmecl označuje njen slog kot »kultivirano temperamenten in duhovit, po svoji opisni slikovitosti pa pogosto reportažen«. Njen sin je akad.
kipar Janez Pirnat.
Prim.: Kojeko 1970, 509; Slovenska književnost
1945-1965, II, Lj. 1967, 398; Delo 5. febr. 1971, št.
33; Knjiga 1975, 416-422; osebni podatki.
B. Mar.
KRAIGHER Sergej, državnik, družbenopolitični
delavec, r. 30. maja 1914 v Postojni, živi v Bgdu.
Oče Anton, notarski kandidat, mati Marija Jaš,ke.
Gimn. je končal v Lj., študiral je medicino v
Zgbu. Febr. 1934 je postal član ilegalne KPJ in
deloval v levo usmerjenih študentskih organizacijah. Konec 1934 je bil zaradi politične dejavnosti
obsojen na dve leti zapora, ki ga je prebil v
Sromski Mitrovici. Po povratku iz ječe je živel v
Lj., kjer je postal sekretar Okrož. komiteja KP
za Lj., potem je živel v Zgbu, kjer je nadaljeval
s šolanjem. 1940 je šel v ilegalo in deloval v
Trbovljah kot instruktor CK KPS, tu je doživel
nem. okupacijo in se takoj vključil v NOB. Od
apr. do dec. 1941 je bil sekretar okrož. komiteja
KPS za Trbovlje, potem je postal sekretar Pokraj, komiteja KPS za Štajersko. Od avg. 1943
je bil sekretar okrož. komiteja KPS za Grosuplje, od okt. 1943 pa je imel enako funkcijo za
področje Kozjega, Celja in Mrb. Do osvoboditve
je bil ponovno sekretar Pokraj, komiteja KPS
za Štajersko. Po maju 1945 je ostal še nekaj
časa v Mrb., potem je deloval v Lj. kot sekretar
ObKom KPS za Lj. in kot podpreds. mestnega
NOO za Lj. Med 1946 in 1950 je bil preds. planske
komisije pri vladi LRS (vmes med 1946 in 1948
šef jsl. delegacije v Albaniji), od mar. 1950 pa
podpreds. vlade LRS in preds. gosp. sveta. V
letih 1951-67 je vodil različne zvezne ustanove,
tako je bil guverner Narodne banke FLRJ (195153), dir. zveznega zavoda za planiranje, sekretar
za industrijo (1958) in zunanjo trgovino (od 1959),
podpreds. zveznega izvršnega sveta in preds. odb.
za družbenoekonomske odnose istega sveta (196367). 1967 je postal preds. skupščine SRS in nato
preds. predsedstva SRS. Od 1971 je član predsedstva SFRJ ter bil od 15. maja 1981 eno leto
njegov preds. Večkrat je bil izvoljen za repub.
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in zveznega poslanca, bil je član CK KPS in CK
ZKJ, član glav. odb. SZDL Jsl., član preds. CK
ZKJ, preds. Republiške konference SZDL Sje. in
preds. komisije skupščine SRS za ustavna vprašanja; bil je tudi starešina zveze tabornikov Jsle.
V polit, delovanju po osvoboditvi se je K. predvsem ukvarjal z gosp. problematiko, v šestdesetih
letih je deloval zlasti pri uresničevanju gosp.
reforme, podobne naloge opravlja tudi v začetku
osemdesetih let, zlasti pri reševanju gosp. stabilizacije Jsle. (»Kraigherjeva komisija«). Kot državnik je opravil vrsto uradnih obiskov v tujini,
tudi kot preds. predsedstva SFRJ. Nekaj njegovih del o gosp. problematiki je izšlo samostojno
ali pa kot razprave. Izbor tega dela je objavljen
v knjigi Za socialistično samoupravno demokracijo (1-2, Lj. 1980). Prejel je več odlikovanj in
priznanj. Ugleden politični delavec je tudï njegova soproga Lidija Sentjurc (gl. čl.).
Prim.: EJ 5, 370; Kojeko 2, 509; MSE 2, 398.
B. Mar.
KRAIGHER Zlva, plesni pedagog, koreograf,
družbenopolitični delavec, r. 16. jun. 1920 v Ilirski Bistrici, živi v Lj. Oče Anton, notar, mati
Marija Jaške. Gimn. dokončala v Lj. (1939), študirala slavistiko na •. U, od 1935 obiskovala
plesno š. Mete Vidmarjeve. Na U se je pridružila levičarskemu stud. gibanju (Slovenski klub,
Dom visokošolk), pri tem je na njeno odločitev
vplivalo družinsko okolje (brat Sergej, gl. čl.).
Že od apr. 1941 se je vključila v boj proti it.
in nem. okupatorju, postala je član komiteja
KPS za lj. U (jul. 1941) in član okrož. komiteja
SKOJ-a za Lj. (okt. 1941). Delovala je nato pri
VOS-u, Slov. narodni pomoči in pri tehnikah
KPS. Konec sept. 1943 je odšla v partizane, od
15. okt. 1943 do 17. maja 1944 je bila sekretar
komiteja KPS za pivško okrožje, nato inštruktor PK KPS za SlovPrim na področju Pivškega,
Brkinov in Slov. Istre, od avg. 1944 je bila org.
sekretar komiteja KPS za Sev. Prim., od jan.
1945 je delovala v okrož. komiteju KPS za Zahodno Prim. Od apr. 1945 je prišla na polit, delo
v Beneško Slov., osvoboditev je dočakala v Čedadu. Po vojni je delovala pri okrož. komiteju
KPS za Trst, nato od pomladi 1946 v tedanji
coni B. Od avg. 1946 je bila v Lj., najprej pri
mestnem komiteju KPS, nato v organih vlade
LRS. 1951 se je povrnila k plesu, obiskovala je
Š. M. Vidmarjeve in se posvetila vzgojnemu delu (najprej v Pionirski knjižnici, od 1963 pa pri
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Zavodu za baletno in glasbeno izobraževanje),
predvsem pa izraznemu plesu. Strokovno sc je
izpopolnjevala v tujini (Pariz, Berlin, Dresden).
S svojimi učenci je večkrat gostovala po Jsl.
in drugih državah, pisala je kritike s plesnega
področja. Sodeluje pri komisiji, ki zbira gradivo za zgodovino KP na lj. U, ter pri komisiji
za zgod. južnoprim. okrožja. Clan KPS je od
jan. 1941, bila je odlikovana in je tudi dobitnik
Žagarjeve nagrade.
Prim.: Osebni podatki; Slov. visokošolci v boju
za narodno osvoboditev in socializem, Lj. 1977,
212; Narodni heroj Stanko Žagar, Lj. 1982, 73.
B. Mar.
KRAJC Jože, partizanski borec in politični delavec, r. 8. avg. 1903 na Rakeku, u. 11. jul. 1944
pri Rodežu (Deskle). Oče Peter, delavec, mati
Marija Gombač. V Trstu se je izučil za ladijskega strojnika, bil nato podoficir v jsl. kraljevi mornarici. Zaradi leve usmerjenosti je bil iz
vojske odpuščen (od 1932 član KPJ). Odšel je v
Francijo in v Marseillu postal mornar trg. mornarice. Na republikanski strani se je udeležil
španske državljanske vojne. 1940 se je vrnil v
Jslo, po krajši zaporni kazni v lj. zaporih se je
zaposlil v jeseniški železarni. Takoj ob začetku
oboroženega odpora zoper nem. in it. okupatorja
je odšel v ilegalo. Postal je polit, komisar Pokljuške in nato Jelovške čete, od apr. do jun.
1942 je bil komandant 2. Poljanskega bataljona.
Spomladi 1943 je odšel na Primorsko kot inštruktor CK KPS. Jeseni 1943 je postal sekretar
novoustanovljenega komiteja KPS za zahodno
Slovenijo. Politično je deloval največ v Brdih in
Beneški Slov. Pri prehodu Soče je utonil skupaj
z nekaterimi svojimi tovariši (med njimi tudi
narodni heroj Jože Srebrnič). K. partizansko ime
je Žakelj, po njem se imenuje osn. š. na Rakeku. V bližini kraja, kjer je utonil, je spomenik,
kjer je napisano tudi njegovo ime.
Prim.: M. Stolfa, Med briškimi griči je posijalo sonce, Lj. 1963, 50; C. Zupane, Zapadnopnmorsko okrožje, 1973, 86-87; TV 15 26. jan. 1978,
št. 3; TV 15 1981, št. 50-51; Loški razgledi 28/1981,
6066; GorLtk 8/1981, 233.
B. Mar.
KRAJNIK Ivan, učitelj, kartograf, r. 4. sept. 1857
v Solkanu, u. 1927 v Mrbu. Normalko, niž. gimn.
in prva dva razr. učiteljišča je dovršil v Gor.,
ostala z maturo v Kopru 1877. 1884 je napravil
izpit za mešč. š. iz slov., zgod. in zemlj. Od 1878
do 1898 je učil v Podmelcu, kjer je veliko napra-
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vil za kult. in prosvetni napredek. Ustanovil je
narodno društvo Zavednost, vodil pev. zbor v
Čitalnici in cerkveno petje, soustanoviJ Učiteljsko
društvo za Tolminsko in bil njegov prvi preds.
Iz učnih razlogov se je začel že v Podmelcu baviti s kartografijo, z risanjem šolskega okoliša.
Zaradi spora s tolminskim okraj, glavarjem
Schaffenhauerjem in iz osebnih razlogov je prosil za premestitev na Štajersko, kjer je služboval v raznih krajih in po upokojitvi živel v Mrbu.
Zavzemal se je za posodobitev didaktičnih prijemov, njegov glavni prispevek pa je na kartografskem področju. Svoje šole je opremil z geografskimi kartami in stenskimi domoznanskimi
zemljevidi. Na bolezenskem dopustu 1906 v Gor.
je izdelal stenski zemljevid Kanala in kanalske
šolske občine, a ga je uničila prva svet. vojna.
Nameraval je izdelati tudi stenski zemljevid
Tolminske.
Prim.: F. Baš. SBL I, 550; Vilhar, 79; Savli,
PDk 3. nov. 1977.
S. P.
KRALJ (Kraljeva) Elvira, igralka, r. 18. avg. 1900
v Trstu, u. 7. sept. 1978 v Lj. Sestra igralca Emila
Kralja (gl. čl.). Oče policijski inšpektor. Po končani trg. š. v Trstu (1912-16) je obiskovala dramsko š. pri Milanu Skrbinšku v Trstu (1916-17)
in se pozneje še izpopolnjevala v dramski umetnosti pri H. Nučiču v Mrbu (1919-20). Bila je članica zadnjega ansambla SG v Trstu (1916-19), po
požigu Narodnega doma pa članica Drame mrb.
(1919-41) in lj. gled. (1941-70) do upokojitve po
50-letnem umetniškem delovanju. K-eva je bila
igralka bogatega notranjega emocionalnega izraza, vzdržane mimike in vzvišene dikcije ter prikupne odrske postave s plemenitimi kretnjami
in zmerno gestikulacijo, kar ji je omogočilo poustvarjanje izredno uspelih vlog v klasičnih tragedijah. Sicer pa je v svoji dolgi umetniški karieri igrala od mladostnih sentimentalnih vlog
do likov zrelih žensk, dobrosrčnih mater in prijaznih stark, a se vendar ni branila tudi zahtevnih epizodnih vlog. Prejela je več nagrad in priznanj (npr. Prešernovo nagrado), pa tudi najvišje
strokovno priznanje za slov. dram. igralca Borštnikov prstan (1970). Iz dolge vrste njenih dramskih interpretacij je omeniti zlasti vloge: Mati
(C. Arx, Izdaja pri Novari), Rutarica (M. Bor,
Raztrganci), Lojzka, Nina in Francka, Dacarka
in Ekspeditorica, Mrmoljevka (I. Cankar), Irina
(A. P. Čehov, Tri sestre), Generalica (DostojevskiPirjevec, Sreča v nesreči), Majda (F. S. Finžgar,
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Divji lovec), Mati (Fischer, Prosti dan), Tašča in
Brezbožna starka (F. Garcia Lorca, Svatba krvi
in Yerma), Ifigenija (J. W. Goethe, Ifigenija na
Tauridi), Nastja (M. Gorki, Na dnu), Hanica (G.
Hauptmann, Haničina pot v nebesa), Hedvika in
Kristina Linde (H. Ibsen, Divja raca, Nora), Veronika (B. Kreft, Celjski grofje), Rebecca (A.
Miller, Lov na čarovnice), Učiteljica (D. Nicodemi, Učiteljica), Ana (E. G. O'Neill, Ana Christie),
Katja Kabanova (A. N. Ostrovski, Nevihta), Luiza
in Jelisaveta (F. Schiller, Kovarstvo in ljubezen,
Marija Stuart), Ofelija in Julija (W. Shakespeare,
Hamlet in Romeo in Julija), Ivana (G. B. Shaw,
Sveta Ivana), Mati (A. Strindberg, Nevesta s krono) in Veronika (O. Župančič, Veronika Deseniška). - K-eva se je uveljavila tudi kot izvrstna
filmska igralka in je izoblikovala več uspelih
ženskih vlog v filmih: V gorah Jugoslavije Oluja na Balkanu (1946), Na svoji zemlji (1948),
Svet na Kajžarju (1952), Jara gospoda (1953), Vesna (1954), Ne čakaj na maj (1957), Tri četrtine
sonca (1959) in Naš avto (1963). Od 1951 je na
RadiuLj. igrala vrsto karakternih vlog (predvsem
ljubeznive in komične like), tako: Ana Marija
(Ardrev, Svetilnik), Zamorčeva mati (M. Braun,
Hiša pod žgočim soncem), Stara gospa (Déon,
Osebna izkaznica gospoda van Badabauma), Marija Nielsen (Fischer, Večno breme), Gospodična
Meadows (Hulke-Paice, Zlati piskrček), Ana Koštrca (M. Kranjec-M. Mejak, Povest o dobrih
ljudeh), Gospodinja Betsy (Kühnelt, En dan z
Edvardom), Teta Annie (Pinter, Večerna šola),
Hudabivnica (Prežihov Voranc, Samorastniki),
Kačja mati (J. Renoir, Orvet), Zofija Behrendtova (Rentzsch, Babje leto), Staruha (S. Rozman,
Veter), Gospa Novakova (Strzalka, Vaš dan je
moja noč). Stara (V. Vukmirovič, Polnočni ekspres), Nicoletta (F. Žižek, Goldoni); 1961 pa na
RAITrstA vlogo Jokaste (Sofokles, Kralj Ojdip).
Enako se je vključila tudi v delo TVLj. in v televizijskih igrah ustvarila več uspelih ženskih vlog,
kot so npr. 1964 Marija (Fischer, Večno breme),
1965 Starka (I. Torkar, Balada o taščici), 1966
Prestopilova (S. Grum-D. Rupel, Dogodek v mestu Gogi), 1968 Cedermacova mati (F. Bevk-B.
Grabnar, Kaplan Martin Čedermac) ali pa 1967
epizodni vlogi (J. Vošnjak, Lepa Vida; A. Marodič, Mali oglasi).
Prim.: I. Vouk, Luč III, 1928, 75-88; GLKranj
1954/55, št. 5, 12-13 s si.; Kojeko 1, 350-51; Linhartovo izročilo, Lj. 1957, 82-83; V. Kralj, NRazgl
1959, št. 4, 73-74; Delo 1959, št. 22 s si.; V. Kralj,
GLLjD 1959/60, št. 8, 213-18 s si.; D. Skerl, ibid.,
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219-27; V. Smolej, SDL I, 170-71; II, 233; V. Kralj,
EJ V, 373; F. Brenk, G. Sadoul, Povijest filmske
umjetnosti, Zgb 1962, 450-51, 453, 455, 457; F. Vodnik, Kritična dramaturgija, Lj. 1968, 229-30, 255,
260-61, 263-64, 307, 320-22, 331-32; V. Marinčič, Tov
1969, št. 14, 10-13 s si.; T. Kermavner GLLjD
1969/70, št. 6, 204-06; M. Svajncer, GLMrb. 1969/70,
št. 11, 369-72 s si.; št. 13, 422-35; PrimN 1970, št.
38; M. Svajncer, Večer 1970, št. 71, 73; Kojeko 2,
511; D. Mevlja, Večer 1970, št. 96 s si.; Delo 1970,
št. 112; Jugoslov. savremenici... Bgd 1970, 511; D.
Marušič, GLNG 1970/71, št. 5; V. Smolej, SGL II,
337; E. Smasek, ibid., 338; V. Frantar, ibid., 338;
P. Volk, SvedoČenje II, Hronika jugoslov. filma
1945-1970, Bgd 1975, 25-26, 51, 55-56, 118; R. Nakrst,
E. K., poslednja članica Dram. društva, JKol
1979, 132-36 z več slikami; M. Jevnikar, E.K.,
KolGMD 1979, 105.
Le.
KRALJ Emil, igralec, režiser, prevajalec, r. 24.
febr. 1895 v Trebčah pri Trstu, u. 2. mar. 1945 v
Gor. Oče Just, kmet, mati Marija Hrovatin, gospodinja. V Trstu je opravil osn. š., 3 razr. meščanske in 2 razr. trg. š. Dve leti in pol je bil
praktikant v trg. za steklo in porcelan. Začel je
nastopati pri slov. gled. v Trstu v sezoni 1911/12
v D, O, OT. Vojna je pretrgala njegovo delo. V
gled. se je vrnil v jeseni 1917. Po odhodu iz
Trsta po požigu Narodnega doma je bil od sezone 1920/21 član lj. D do medvojnih let, ko je
odšel v Celovec. Od majhnih je prešel na zahtevnejše vloge in postal karakterni igralec resnih
in komičnih vlog. Med drugimi je odigral vloge:
Smola (Nestroy, Utopljenca), Caleb (Dickens,
Cvrček za pečjo), Miško (Schurrek, Pesem s ceste), Urban (Cankar, Pohujšanje), Jerman (Cankar, Hlapec Jernej), naslovni vlogi v Suhovc-Kobylonovi Svatbi Krečinskega in Tarelkinovi smrti, Laert (Shakespeare, Romeo in Julija), Le Bret
(Rostand, Cyrano), Arnholm (Ibsen, Gospa z
morja), Engstrand (Ibsen, Strahovi), Ekdal (Ibsen, Divja raca), Jean (Strindberg, Gospodična
Julija), Mats (Strindberg, Nevesta s krono), Poza
(Schiller, Don Carlos), Razkolnikov (Dostojevski,
Zločin in kazen), Smerdjđkov (Dostojevski, Bratje Karamazov!), naslovna v A. K. Tolstoja drami
Car Fjodor, Astrov (Cehov, Striček Vanja), Kreon
(Sofokles, Kralj Edip), Marmont (Rostand, Orlic), Osborne (Sheriff, Konec poti), Maurice
(Maugham, Sveti plamen), kralj Karel (Alessi,
Katarina Medičejska), Leon (Krleža, Gospoda
Glembajevi), Jerman, Kobar (Kraigher, Školjka),
Pravdač, Jošt, Bonaventura (Župančič, Veronika
Deseniška), Dolinar, Tomo Grant (Kozak, Vida
Grantova). V Trstu in prva leta v Lj. je režiral
dramska in operna dela, npr. Strindberg, Gospo-
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dična Julija in Pelikan, Schönherr, Otroška tragedija in 2ena vrag, Vojnovićev Ekvinocij, Niccodemijevega Postržka, Gerbičev Nabor, Hatzejev
Povratok idr. V slov. je prevedel več Braccovih
in Niccodemijovih del; v ital. Cankarjevo Pohujšanje, ki je ostalo v rkp.
Prim.: Ž. urad v Trebčah; SDL I, 169; SGL II,
338-39; SBL I, 552; P. Dobevec, Lj. nar. gled.
1928; slika: GL D SNG Lj. 1922/23, št. 3; 1938/39,
št. 16.
Har.
KRALJ Franc, duhovnik, prof. in publicist, r.
25. dec. 1929 v Ligu nad Kanalom ob Soči kmetu
Janezu in Justini Urbančič. Osn. š. obiskoval v
Ligu (1934-40), gimn. v Castellano (Videm), v Gor.
in Novi Gor. (1940-48). Bogoslovno fak. v Lj.
(1947-52), Filoz. fak. - odd. zgod. 'in zemlj. v Lj.
(1958-62), posvečen v duhovnika v Lj. (15. avg.
1952), župn. uprav, v Logu pod Mangrtom (26.
avg. do 18. sept. 1952), vojaški rok služil v Bihaću (18. sept. 1952 - 10. sept. 1953), prefekt v
Slov. malem semenišču v Vipavi (30. sept. - 13.
okt. 1953), nato kpl. v Bovcu (akt.-dec. 1953),
župn. uprav, v Vedrijanu v Brdih (5. dec. 1953 31. avg. 1955), spet prefekt v vipavskem malem
semenišču (1. sept. 1955 - 31. avg. 1959), prof. za
zemlj. (od 1957 dalje) in zgod. (od 1959 dalje) na
Srednji verski šoli v Vipavi, vicerektor v vipavskem malem semenišču (3. avg. 1962 - 10. avg.
1971), škofijski arhivar v Kopru (od 2. okt. 1967
dalje), rektor v Malem semenišču v Vipavi in
ravn. Srednje verske šole v istem zavodu (10.
avg. 1971 - 12. jul. 1973). V tem času je K. nadaljeval in dokončal prezidavo semeniških poslopij,
ki jih je bil začel pok. vipavski dekan in rektor
Slavko Podobnik. Od 12. jul. 1973 dalje je K.
župn. uprav, na Slapu pri Vipavi. Njegovo publicistično delo obsega članke v SBL: Sedej Frančišek Borgia, Stanič Stanko, Skabar Matija in
Toroš Mihael. Sledijo članki v PSBL: Breitenbcrger Ignac, Czoernig Carl jun., Czoern'ig von Carl,
Erjavec Matija, Grabrijan Jurij, Grandi Mihael,
Gregorčič Anton, Jenko Janez, Jordan Andrej. K.
je priobčil članke v revijah: v Družini: Različna
pota do duhovništva (1974), Koprska Škofija
(1978); v Ognjišču: Naša semenišča (1978); v reviji Cerkev v sedanjem svetu: Razmišljanje o
katehezi za 8. letnik (1975); v KoIMD 1979: Obnovitev povečane koprske škofije. K. je objavil v
Okrožnici škofije Koper članek: Goriški nadškof
dr. Frančišek Borgia Sedej (Okr. 11/1981, 91).
Prevedel je iz obširnega dela: Cerkev in njena
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zgodovina (Enzo Bellini, zal. Jaca Book) dve obdobji: Poslednje obdobje starega sveta (Ognjišče,
Koper 1979) in Cerkev, vojna in driave (Ognjišče,
Koper 1982). K. je sodeloval pri knjigi: Vodnik
po matičnih knjigah za območje SR Slovenije
(Lj., I-II, 1972, III, 1974) in pri knjigi: Vodnik
po župnijskih arhivih na območju Slovenije (Lj.,
I - II, 1975). Njegovi spisi so temeljita znanstvena
dela, zgrajena na virih.
Prim.: Osebni podatki; Letopis slov. škofij, Lj.
1978, 254.
T. P.
KRALJ Ignacij, duhovnik, esejist, r. 13. sept. 1865
v Dornberku, u. 25. jul. 1895 v Gor. Oče Jožef,
kmet, mati Marjeta Kerševan. Po osn. š. v domači vasi je v Gor. študiral gimn. (1877-85) in
bogoslovje in bil posvečen 1890. Eno leto je bil
kpl. v Biljani, nato prefekt v gor. deškem semenišču. Že 1892 je tako močno zbolel za jetiko, da
je bruhal kri. V gimn. in še bolj v bogoslovju
se je učil vseh slovanskih jezikov, obvladal pa
je tudi it., franc, in angl. Po Mahničevih nasvetih je študiral modroslovne, apologetične in zgod.
knjige in se vadil v pisanju. Sodeloval je v Mahničevem RK in poročal o slovanskih zadevah,
napisal pa je tudi dve razpravi: Slovenski roman
(RK 1892), kjer govori v prvem delu o važnosti
leposlovja in vrstah romana, v drugem o Jurčiču
in išče v njem »pristnega idealizma« in »lepega
realizma«; Rusko ljudstvo v babilonski suinosti
(RK 1894) kaže že naslov na vsebino.
Prim.: NadškAGor.; Osmrtnica RK 1895, 400;
SBL I, 553.
Mk.
KRALJ Ivo, zborovodja, delovodja v kamnolomu
v Nabrežini in kmet, r. v Slivnem 14. jul. 1928.
Oče Jožef, kmet, kapelnik godbe v Mavhinjah,
mati Leopolda Lupine. Osn. š. v Slivnem, nižjo
strok. š. v Nabrežini. Od 1953 uslužben v kamnolomu v Nabrežini. Teorijo glasbe študiral privatno pri Petru Grassiju. Od 1946-57 harmonikar
pri orkestru Planika v Slivnem. Pri cerkv. pev.
zborih sodeluje od 15. leta starosti, 26 let pri
godbi v Nabrežini, kjer igra F bas. Pri svetnih
zborih poje od 17. leta. 1966 je ustanovil moški
zbor Fantje izpod Grmade, ki druži pevce različnih vasi in je po svoji umetniški učinkovitosti
in priljubljenosti postal kmalu znan in povsod
zaželen. Pobudnik je kulturnih večerov, proslav,
narodnih praznikov. Imel je okoli 280 javnih nastopov doma, v raznih krajih dežele F.-J. K., v
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Rimu, Milanu, v Sji, pa tudi v Svici, Avstr. in
Nem. Zbor nastopa predvsem s svetnim programom, redkeje v cerkvi, kjer je predvsem pripravil lepe božične koncerte.
Prim.: Osebni podatki; večkrat PDk, KatG,
NL, Gosp; posebej Gosp 12. in 21. jan. 1979; PDk
4. apr. 1979; 27. nov. 1979; 10. febr. 1980; 2. in 9.
mar. 1980; 25. nov. 1980; KatG 7. febr. 1980; 28.
febr. 1980; 13. nov. 1980; 28. maja 1981; NL 28.
febr. 1980; 13. nov. 1980; 8. jan. 1981; 21. maja
1981; Porta Portese 22. febr. 1980; Corriere della
sera, Il Giorno, La Notte.
Har.
KRALJ Janko, publicist, politik, prevajalec, r.
18. avg. 1898 v Saksidu pri Dornberku na Vipavskem, u. 27. dec. 1944 v Rimu za pljučnico in
tam pokopan. Oče Štefan, zavarovalni uslužbenec, gostilničar, mati Elizabeta Cargo, gospodinja, iz Kanala. Osn. š. je obiskoval v Dornberku,
gimn. v Gor. in Lj., pravo v Gradcu, Zgbu, Lj.
in Padovi. V Zgbu je 1919 stanoval v zasilnem
dijaškem domu na Kaptolu istočasno kot poznejši politik Miha Krek, s katerim sta takrat
sklenila prijateljstvo. Življenje je naneslo, da je
bil dr. M. Krek eden redkih Slovencev na K-vem
pogrebu v Rimu. V javno življenje je vstopil
zgodaj. S Fr. žužkom je uredil zadnji letnik
Zore (1919/20), ki je bila več kot dve desetletji
glasilo slov. kat. dijaštva. V tem letniku je več
njegovih člankov in krajših prispevkov. Predvsem je treba omeniti članek Narodnost in mednarodnost, v katerem pravi med drugim: »Nacionalni smo, ker hočemo v prvi vrsti svoj narod
dvigniti k Bogu in kulturi. Mednarodni smo, ker
je cilj našega dela, prepojiti celo človeštvo s
krščansko mislijo, zgraditi med narodi in potom
sporazuma med njimi ustvariti nov svet, krščansko organizacijo človešike družbe.« V znatno obširnejšem članku Do nove družbe pa odkriva
drugo stran svojega zanimanja: to je bila sociologija. Takoj v začetku ponosno izjavlja: »Učenci
Krekovi smo. Ponosni smo na to. A utegnilo b:
nam biti v pogubo, če ne bi šli niti korak naprej« (str. 94). Članek je bil tako tehtno napisan,
da se je z njim bavil takrat vodilni kat. sociolog
dr. Aleš Ušeničnik, ki mu je v Času (1920, 24246)
posvetil pet strani. Preden je bil ta letnik Zore
zaključen, je K. nevarno zbolel na pljučih. Zdravil se je na Golniku pri Tržiču na Gorenjskem
(Zora, 1919/20, 156). Istočasno kot pri Zori je
delal tudi v ur. Slovenca v Lj. V mar. 1921 je
prišel na Goriško. Spet se je moral zdraviti na
pljučih. Zanj se je zelo zavzel njegov bivši ka-
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tehet v gimn. Ivan Rejec, tedaj župnik v Vipavskem Sv. Križu. K. se je zdravil, študiral in pisal,
zlasti članke in razpravice v Socialno misel
(SM1), ki je začela izhajati v Lj. 1922. Izdajala
sta jo sprva Andr. Gosar in Fr. Terseglav. K. je
program zelo prijal. V prvem letniku je objavil
članke: Program in taktika ljudske stranke,
Mezdni boji in draginja, Vprašanje osemurnega
delavnika, Reformistični socializem in krščanski
socializem, Zemljiška reforma po vojni. Poleg tega je prispeval tudi več krajših poročil o socialnih vprašanjih v It. in drugih evr. državah.
V SM1 je pisal še 1923. Zadnji članek Borba med
revolucijo in demokracijo med francoskimi katoličani pa je objavil 1925. - Mnogo se je bavil
s komunizmom, a brez vsake strasti in sovraštva. Komunizem je sploh vezal velik del njegovega zanimanja, bodisi kot svetovni politični pojav, bodisi njegov vpliv na slov. narod. Ni ga
pa odklanjal kar vprek. Vedno je poudarjal, da
moramo katoličani rešiti pozitivne točke socialnega programa. 2e v članku Komunistična internacionala o veri (SM1 1923) je zapisal, »da je
komunizem močna politična sila, ki se krepi,
čimbolj mračen postaja politični in socialni položaj evropskih ljudstev. Ni dvoma, da bo ostalo
to gibanje še za dolgo dobo vpliven sočinitelj
socialnega razvoja v Evropi. Zato je velike važnosti, da stalno zasledujemo notranji duhovni
razvoj komunizma. Posebej pa mora socialno
usmerjene kristjane zanimati stališče komunizma
do vere.« 1922 je prof. dr. Al. Res zamislil letno
publikacijo znanstvenega značaja Jadranski almanah. To naj bi bila slov. kult. kronika na Primorskem. Prvi almanah (za 1923) je uredil Res
sam. V njem je K. objavil članek Lepa naša
domovina, ki vsebuje globoke misli o narodu in
delu zanj. Tudi članek Kultura in civilizacija v
istem almanahu je njegov. JAlm za 1924 je uredil
K. sam. Nepodpisani uvodnik Sončnemu domu
je njegov. - V začetku 1924 je K. stopil v ur. Goriške straže, ki je izhajala dvakrat na teden.
Pisal je predvsem uvodnike. Globoke in težko
umljive ideje je znal povedati tako, da ga je
lahko razumel vsak preprost človek. Kadar je
pisal o pravicah Slov., je vedno poudaril, da je
božja volja, da smo Slov., da živimo prav na tej
zemlji, da velik narod majhnega ne sme ugonobiti, da država ni in ne sme biti vsemogočna.
Pomladi 1924 so bile razpisane volitve v državni
zbor, zadnje kolikor toliko demokratične. K. se
je vneto udeleževal volilnega boja. Hodil je z
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drugimi zastopniki na volilne shode in večkrat
govoril. Tako je npr. 30. mar. 1924 govoril na veličastnem ljudskem zboru v Idriji o slov. kulturi
in šoli (GorS 1. apr. 1924). Isti dan, a dopoldne
je govoril na shodu v Spodnji Idriji. Z dr. Besednjakom in dr. Bitežnikom se je udeležil tudi
shoda na Dobrovem 5. apr. 1924, a tega so fašisti preprečili. Govorniki so bili v resni življenjski nevarnosti. Padlo je več strelov. Tisto leto je
skoraj v vsaki številki GorS napisal uvodnik.
Verjetno je 1924 on dal pobudo za serijo rdečih
knjig, ki naj bi jih izdajala Kmetsko-delavska
zveza. Prvo knjigo Boji majhnega naroda (1925)
je napisal sam. V njej opisuje trpko usodo in
boje irskega naroda za neodvisnost. V zaključku
je pokazal na podobnost slov. in irske usode.
Knjižica je bila zaplenjena. Zaplembo je K. s
podpisom komentiral v uvodniku GorS (8. jul.),
in ker je bila ta številka zaplenjena, tudi 11. jul.
1925. - Po doktoratu 1925 v Padovi je K. šel za
nekaj mesecev v ur. Ščekovega Malega lista v
Trst. 25. jan. 1926 je imel lep govor na grobu
trnovskega dekana dr. Jožefa Kržišnika, ki je 28
Jet delal v Trnovem kot odličen dušni pastir,
a tudi kot ljudski prosvetni in gospodarski organizator. Za njim je govoril dr. Josip Wilfan. Sredi
1926 se je K. vrnil v Gor. in prevzel ur. izdaj
Gor. Mohorjeve družbe, katero je b'il dobro organiziral dekan Venceslav Bele. Za GMD je 1926
pripravil I. zv. Socialne čitanke. To je poljudno,
preprosto in jasno pisan zbornik o naravnih pravicah in socialnem nauku Cerkve. Razprave so
napisali dr. J. Debevec, dr. A. Brecelj, dr. Andr.
Gosar, dr. J. Jeraj in K. sam, ki pa ni podpisan.
Isto leto (1926) je za GMD uredil in prevedel
knjigo modernih konvertitov Luč v temini; pod
pisal se je Ivan Križar. Dal je pobudo za knjižico za otroke Kolački (1926), ki je izšla pri
GMD v 50.000 izvodih in je vsa leta podtalnega
ohranjevanja slov. do druge svet. vojne služila
otrokom kot zasilni abecednik. Enako vlogo so
imeli Prvi koraki, ki so izšli isto leto v Trstu.
Ur. GMD je bil K. do dee. 1928, ko je bil za pet
let konfiniran na Liparskih otokih. Na Liparih
se je poročil. Po povratku z Liparov čez dobrega
pol leta je prevzel ur. družinskega mesečnika
Družina (1929-30). Začel je pisati črtice in tudi
pesmi v preprostem ljudskem duhu in jeziku.
Uporabljal je psevdonim Gregor Hrastnik. Tudi
prevajal je iz tujih jezikov. Družina in Novi list
sta prenehala v nov. 1930. Kralj je kot nekak
nadomestek zamislil knjižico Gospodar (febr.
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1931), ki je prinesel na 32 straneh običajno časnikarsko gradivo. Knjiž'ica je bila zaplenjena. 1930
je prevedel povest Rešeni; franc, spisal Jules
Verne. K. se je podpisal Gregor Hrastnik. Delo
se je premaknilo iz javnosti v katakombe, a
prenehalo ni. Politična oblast je naredila sama
sebi slabo uslugo, ko je zatrla vse organizacije.
S tem je izgubila nadzorstvo 'in pregled nad delom, ki je poniknilo v podtalne struge. Slutila
pa je v K. enega izmed najnevarnejših idejnih
voditeljev in organizatorjev odpora proti raznarodovanju. Nekateri dotakratni voditelji so se
umaknili v Jslo. K. pa so jeseni 1932 prisilili,
da je zapustil Goriško. Odšel je v Milan. V tem
nekajmesečnem izgnanstvu je za GMD prevedel
roman ruskega pisatelja P. N. Krasnova Pri podnotju boijega prestola (1932); podpisan Gregor
Hrastnik. Po R. Bazinu pa je priredil življenjepis svetega papeža Pija X. z naslovom Zivi ogenj
(1933); prireditelj rii podpisan. Za desetletje od
1933 do 1943 imamo najmanj zapiskov. Previdnost je zahtevala, da se je pisalo čim manj. Organizacija pa je ostajala. Vsako leto so bili veliki in manjši tajni sestanki na Sv. Višarjah, na
Trstelju in drugod. Teh zborov se je včasih udeležilo do sto zaupnikov iz vse dežele. Na dnevnem redu so bila poročila in razgovor o nalogah
organizacije za naslednja leta. Tako se je kljub
težkemu času utrjevala narodna zavest. Za dijake so bili vsake počitnice večdnevni tečaji, in
sicer največkrat na Sv. Višarjah. Silno veliko
dela so dala posredovanja v Rimu za zapornike
in konfinirance. Tu je mnogo pomagala Cerkev.
Dr. K. je po več kot desetih letih 1939 dobil
potni list za Jslo. Prav takrat je umrl papež
Pij XI. K. je v ]j. Slovencu objavil uvodnik z
naslovom Slovenska manjšina v Italiji ob krsti
Pija XI. (14. febr. 1939). V tem članku je bilo
nakazano, kolikor je previdnost dovoljevala, papeževo delo v obrambo naravnih pravic manjšine. Ta članek je doma zbudil pravi vihar proti
K. Zbudil pa je veliko pozornost drugod. Zagrebški nadškof dr. Stepinac, prcds. škofovske konference Jsle., ga je citiral v okrožnici duhovščini
zagrebške nadškofije. Nenavadno veliko dela je
dal K. drugi tržaški proces. Sam ni opravljal
odvetniških poslov, a organiziral je obrambo.
Kot zagovornika je povabil rimskega odv. Bruna
Cassinellija. Zbiral je razbremenilno gradivo in
iskal posredovalce za pomilostitev. V tem času
je izdajal tipkan list Katoliška straža v malo izvodih. Zadnja številka je izšla v sept. 1943. Po
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razglasitvi premirja 8. sept. 1943 je odšel v Rim.
Bil je prepričan, da bo tam za Slovence več naredil kot doma, kjer so zavladali Nemci. 20. jan.
1944 je bil sprejet v osebni avdienci pri sv. očetu
Piju XII. O tem je pisal avtorju tega članka, »da
je imel priložnost svobodno razložiti glavne naše probleme. Toliko lahko povem, da je sv. oče
izčrpno poučen, da sem se kar čudil; da je s posebnim poudarkom blagoslovil verni slovenski
narod« (pismo 25. jan. 1944). Malo pred smrtjo
je v božični št. L'Osservatore Romano napisal
članek Dvanajst stoletij v zgodovini slovenskega
naroda (24. in 25. dec. 1944), ki je izšel v drobni
brošurici v slov. prevodu; oskrbel ga je pater dr.
Prešeren. - Psevdonima: Ivan Križar in Gregor
Hrastnik.
Prim.: Osebni spomini; J. Lovrenčič, SBL I,
554; spominska članka v KolGMD 1946 in 1955
(tu je na str. 150 slika Pogreb dr. J. K. v Rimu);
dr. Mil. Komar, Ob 10-letnici smrti dr. J. K.,
ZbSS 1954, 98.
K-n
KRALJ Janko, družbenopolitični delavec, urednik, r. 5. febr. 1916 v Šentjurju pri Celju, u. 24.
jan. 1979 v Šempetru pri Gorici. Oče Ivan, zidar,
mati Katarina Košir. Po končani osn. š. se je
zaposlil kot delavec v cementarni v Anhovem,
deloval je v antifaš. odporu in 1941 postal eden
prvih organizatorjev OF na Gor. Nov. 1941 je
postal član KPS. Sredi leta 1942 je bil zaprt,
febr. 1943 ga je voj. oblast poklicala v »posebne
bataljone«. V NOB se je nato vključil kot zavezniški vojni ujetnik na Sardiniji in kasneje v
južni Franciji. Bil je eden organizatorjev slovanskih čet, ki so se izrekle za novo Jslo. in
preds. N00 slovanskih čet. Po vojni je imel več
pomembnih funkcij: sekretar okrajnega komiteja KP in SIAU za Bovško, sekretar mestnega
komiteja KP v Gor. in član pokrajinske federacije KPI za Gor. Postal je prvi ur. lista Nova
Gorica (izšel prvič v Solkanu 8. nov. 1947), predhodnika današnjih PrimN. Po nekaj mesečnem
delovanju je prevzel nove dolžnosti. Bil je tudi
preds. občine Kanal, po združitvi te občine z
nogovoriško (1961) je bil podpreds. združene občine. Upokojen je živel v Morskem pri Kanalu.
Prim.: S. Vilhar-A. Klun, NOB Primorcev in
Istranov na Sardiniji, Korziki in v južni Franciji, Nova Gorica 1969, 44, pass.; Ista, Po poteh
Sardincev, Lj. 1973, 50, pass.; C. Zupan, Kanalski Kolovrat, 1974, 26-29; PrimN 20. febr. 1976;
30. dec. 1977; 26. jan. 1979; TV 15 12. mar. 1976;
Komunist 2. febr. 1979.

B. Mar-
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KRALJ-VUGA Justina, pevka in dramska igralka,
r. v Merčah pri Sežani 18. sept. 1902 kot peta
od osmih otrok, u. 24. jul. 1979 v Trstu zaradi
prometne nesreče. Oče Simon, kmet in zidarski
dninar, mati Lojzka Kocjan. Z osmimi meseci
so jo dali v rejo teti Mariji in stricu Luki v
Trst, ki nista imela otrok. Čeprav se je pogosto
vračala v rojstni kraj, je svoje otroštvo in mladost preživljala pri Sv. Ivanu in ostala tam vse
življenje. Osnovni pouk je dobila v Ciril-Metodovi
š. pri Sv. Jakobu; v Trstu je dokončala trg. š.
Zaposlena je bila v slov. odv. pisarni, v knjigarni stoka, kot uradnica pri E do ukinitve, v Zadružni tiskarni in po vojni pri PDk, kjer je
ostala do upokojitve 1953. Poročila se je 1933 z
dr. Stankom Vugo, s katerim je imela dva otroka, Marto in Andra. Nastopati je začela že v
otroškem vrtcu, kjer je deklamirala in pela.
Imela je topel, žameten glas in naravni talent za
dramsko umetnost. Z osmimi leti je odigrala
vlogo prve vile v Ribičičevi pravljični igri V
kraljestvu palčkov. Potem je stalno nastopala
kot .igralka in povka, solistka ali v zborih. Pri
25 letih je začela študirati solopetje na trž. konservatoriju s prof. Bugamellijem, bivšim ravn.
konservatorija v Moskvi. Zaradi njenih izrednih
umetniških kvalitet jo je hotel spraviti v milansko Scalo, a se ni nikoli odločila, ker je bila
močno navezana na družino. Po vojni je sodelovala pri SNG kot pevka, predvsem v operetah,
kakor sta bili Planinska roža R. Gobca in Boccaccio F. Suppćja, in kot igralka, npr. v Držičevi igri Lazar spod klanca, v Kreftovi drami Po
brezkončni poti, v Cankarjevih Hlapcih itd. Od
mladih lot je bila članica cerkvenega pev. zbora
pri Sv. Ivanu, ko ga je vodil župnik Sila z organistom Maksom Bareto. Zaradi živahne in vesele narave ter prijaznega vedenja je bila splošno priljubljena in še danes jo imajo vsi v lepem
spominu. V svoji pevski karieri je izvajala samospeve A. Lajovca, V. Mirka, O. Deva, J. Pavčiča, M. Kogoja, E. Adamiča, B. Šček, H. VoIariča, F. S. Vilharja, F. Venturinija, S. Osterca,
M. Kozine, R. Savina, Z. Prelovca, M. Tornea,
R. Simonitija, J. Gotovca, P. Konjoviča, P. I.
Čajkovskega, A. Rubinsteina ter operne arije G.
Puccinija, G. Verdija, P. Mascagnija, F. Cilee,
U. Giordana, C. Saint-Sacnsa in C. W. Glucka.
Prim.: Podatki družine; SGL II, 339; E, Mali
list, Novice, KatG, PDk, NL, Gosp.
Har.
KRALJ-JERMAN Lučka, dirigentka in glasbena
pedagoginja, •. 4. jun. 1934 v Gor.; oče dr. Janko
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Kralj (gl. čl.), mati Anica Simčič. Osn. in del sr.
š. obiskovala v Gor. 1948 se je z družino preselila v Argentino {Buenos Aires, Bariloche). 1954
se je poročila s Francetom Jermanom. Ima pet
otrok in živi v Bariloohah. Glasbo se je začela
učiti v Gor. na mest. glasbeni š. pri profesoricah
M. Razzoli in C. Seghizzi. Pela je v mladinskem
zboru, ki ga je vodil Mirko Rener. V Buenos
Airesu je nadaljevala glasbene študije: petje pri
altistki Franji Golobovi, glasbo pri profesorjih
Juanu Scbultisu in Erwinu Leuchterju. 1966 je
ustanovila otroški zbor v Colegio Woodville v
Barilochah. Bil je osnova sedanjega zbora Ninos
y Jóvenes Cantores de Bariloche. 1967 je začela
študirati flavto (celo družino kljunastih flavt).
1976 je L. K. potovala v Evropo in obiskala pev.
š. dunajskih otrok-pevcev (Wiener Singerknaben)
ter podobne š. v Regensburgu (Zahodna Nemčija) m v Montserratu (Španija). Sept. 1980 se je
udeležila mednarodnega seminarja za zborovske
dirigente v Albeni (Bolgarija), kamor jo je poslalo arg. ministrstvo za vzgojo. Udeležila se je
raznih drugih pevovodskih in zborovskih seminarjev v Gor. (Seghizzi) in v Firencah. Njen
otroško-mladinski zbor je bil ustanovljen 1969
in je odvisen od občinskega kulturnega oddelka
v Barilochah. Združuje mlade raznih narodnosti
od osmega do dvajsetega leta. Zbor je pod njenim vodstvom dosegel zlasti v zadnjih letih visoko umetniško stopnjo. Izvaja zahtevna klasična m moderna dela, nastopa v velikih glasbenih
središčih Arg. in Evrope. V Arg. je pel med drugim v Buenos Airesu (tudi v Teatro Colon), v
Mendozi, v La Plati. Nastopal je tudi skupaj
s komornim orkestrom Camerata Bariloche. Izvajal je številna velika glasb, dela, tako Kantate
J. S. Bacha, Magnificat A. Vivaldija, Kantate D.
Buxtehudeja, skladbe H. Purcclla, W. A. Mozarta,
M. Haydna, F. Mendelssohna in B. Brittena. Apr.
1979 je nastopil na Festivalu Purcell-Britten v
Buenos Airesu, istega leta v Teatro Colon skupaj
z drugimi zbori in filharmoničnim orkestrom iz
Buenos Airesa v Brittenovem Vojnem rekviemu.
Zbor ima tudi stalno skupino kljunastih flavt
(kvartet in kvintet), ki jo je dirigentka pripravila za spremljavo renesančnih del. Zbor nastopa na vsakoletnih božičnih koncertih v Barilochah z bogatim sporedom (do zdaj 14 koncertov).
Febr. 1982 je bil zbor pod vodstvom L. Kralj
Jerman na svoji prvi evropski turneji. Pel je v
Svici, It. in Zah. Nemčiji. Nastopil je tudi v
Avditoriju v Gor. in v stolnici v Tržiču (Monfal-
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cone) s skladbami iz renesančnega, klasičnega in
latinsko-ameriškega glasb, repertoarja. Sept. 1982
je bila L. K. spet v Gor. kot član žirije na mednarodnem tekmovanju pev. zborov C. A. Seghizzi.
Zbor Nifios y Jóvenes Cantores de Bariloche je
izdal ploače Vivimos en Ntiestras Montanas, Navidad con los Ninos y Jóvenes Cantores de Bariloche, Villancicos de Navidad y Ceremony of
Carols, Musica Religiosa del Renacimiento y Contemporanea.
Prim.: Kritike v arg. časopisih ob koncertih,
npr. La Nación, B. A. 1971; Kurt Pahlen, Diario
Bariloche 1976; Convicción, B. A. 1979; La Prensa,
B. A. 1980; Clarìn, B. A. 1980; poročila o gor. koncertu: Tomaž Simčič, Ninos y jóvenes cantores
de Bariloche v gor. Avditoriju, Mladika(Trst) 2/3,
1982; ab, Izreden uspeh argentinskega zbora,
KatG 25. febr. 1982; H., Argentinski zbor pod vodstvom Goričanke, Gosp 26. febr. 1982.
A.B.
KRALI-JERAJ Mara, slikarka in dekoraterka, r.
9. sept. 1909 na Dunaju. Oče Karel, glasbenik,
mati Franja Vovk, pesnica, z umetniškim imenom Vida Jerajeva. Osn. š. je obiskovala na Dunaju in v Lj., tu je bila tudi na mešč. š. Od
1925^28 je študirala na keramičnem odd. sred.
tehniške š. v Lj. pri Francetu Kralju. 1928 se je
poročila s slik. Tonetom Kraljem (gl. čl.), kar
je kasneje pomenilo tudi plodno umetniško sodelovanje. Ker ni bilo tehniških možnosti, se je
s keramiko nekoliko manj ukvarjala, izdelovala
je slike na svilo in po naročilu portrete. 1928
je pod dekliškim imenom Mara Jerajeva razst.
na prvi razst. Umetniške matice na lj. velesejmu,
1930 na mednarodni razst. cerkv. umetnosti v
Antwerpnu, 1931 na spomladanskem velesejmu v
Lj., 1935 skupaj z možem v Hagenbundu na Dunaju, 1936 v Firencah. Tu je na mednarodni razst.
dobila prvo nagrado, kar ji je omogočilo potovanje v iPariz 1937. Vpisala se je na akad., sodelovala z Venom Pilonom in še isto leto razst. s
Tonetom Kraljem v paviljonu D'Indipendent.
Njena zgodnja dela so nastajala pod vplivom
eskpresionizma, zlasti del Franceta in Toneta K.,
kar se odraža v značilni barvitosti in poudarjeni
risbi, v Parizu pa je prišlo do spremembe. Pod
vplivom pariške š., zlasti tam živečih beograjskih slik. M. Celebonoviča, B. Baruha idr. je
slog postal poudarjeno kolorističen, čeprav se
je včasih še povrnila k prvotnemu načinu. Poleg
oljnega slik. se je ukvarjala še s slik. kolorirane
keramike v okrogli plastiki in na reliefnih ploščah, nekatera dekorativna dela so nastala tudi
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v olju in temperi, v portretu in žanru pa so
včasih bolj vidne realistične poteze (Moj oče,
Gorenjec, 1939). Ukvarjala se je tudi z malo plastiko (npr. otroška skupina Radovednelî). Od
predvojnih slik navajamo še naslednje: Sveta
Genovefa, Desetnica, Portret sestre Vide, Fantje
po polj' gredo, Portret Toneta K. Sodelovala je
na potujoči razst. žensk-umetnic Male antante v
Lj. in Bgdu. Za mengorsko božjepotno c. je 1929
izdelala oltarno sliko Tolminska Madona. Za
GMD je izdelala platnice in mesečna zaglavja
za KolGMD 1932, naslovno stran za povest Pavline Pajkove Dora (1938) in naslovno stran za
KolGMD 1939. 1936 je poslikala slavolok kapele
v Brdicah pri Neblem v Gor. Brdih in zanjo izdelala kip Matere božje, 1938-39 pa je poslikala
prezbiterii in ladjo ž. c. v Matenji vasi. Izdelala
je tudi sliko Matere božje v kapelici ob glavni
cesti blizu cerkve v vasi Soča. Možu Tonetu K.
je včasih pomagala pri slik. c. na Prim., predvsem zaradi hitrejše izdelave, npr. v Tomaju in
na Sv Višarjah. Večkrat je svoje slike razst. v
Katoliški knjigarni v Gor.; med svojimi obiski
na Prim, je naslikala portret Lojzke Bratuž
(1936), portretirala je tudi mater dr. Toneta Požarja (1939). Med vojno je kot aktivist od 1941
sodelovala v NOB; 1945 so v njihovi hiši v Lj.
odkrili bunker, zato so jo zaprli, za možem Tonetom pa je bila izdana tiralica in se je iz Gor.
zatekel v Trento. Mara K-eva je bila prepeljana
v Velike Lašče, kjer je bila izbrana za talca,
osvobojena pa je bila na Turjaku in se je z 18.
divizijo vrnila v Lj. Domačo hišo je našla izropano od Nemcev in domobrancev, številna njena
dela, prav tako tudi Tonetova, so bila uničena
in ukradena. Po vojni je sodelovala pri snemanju filma Na svoji zemlji kot šef maske, devet
let pa je bila zaposlena pri Mestnem lutkovnem
gled. v Lj. do upokojitve 1959. Kasneje je slikala
portrete v olju in ustvarjala tudi svobodne dekorativne kompozicije. Ilustrirala je za MK in
izdelovala lutke za televizijo. Ustvarila je lutke
za igrice Butalci, Zvezdica zaspanka, Srečni princ.
Za svoj prispevek v NOB je bila odlikovana z
Redom za hrabrost. Mož Tone je izdelal njen
portret, ki jo prikazuje pri keramičnem delu.
Prim.: Osebni podatki; sporočilo ž. u. Matenja
vas; podatki dr. Toneta Požarja; M 1931, 85 in
pass.; 2S 1931, 206-08; SBL I, 554; TolmG 24.
lebr. 1945; Sijanec, 195; ELU 3, Zgb 1964, 238;
ZbGMD, 122; [Marijan Brecelj), Bibliografija izdaj GMD 1924-1974, KolGMD 1977 (priloga), enoti
8, 15; Isti (nadaljevanje), KolGMD 1979 (priloga),
enoti 63, ill; TV-15 25. jan. 1979.
M. V.
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KRALJ Tone, slikar, kipar, grafik, knjižni ilustrator, oblikovalec pohištva in drobne obrti, r.
23. avg. 1900 v Zagorici pri Dob repo] j ah na Dolenjskem, u. 9. sept. 1975 v Lj. Oče Janez, srednje
premožen kmet, mati Marjeta Sever. Ljud. š. je
obiskoval v Dobrepoljah, nato iknezoškof. gimn.
v Šentvidu nad Lj. Medtem je izbruhnila prva
svet. vojna, šolanje je moral 1917 prekiniti in je
bil poslan na it. fronto na reko Piavo. Po vrnitvi
iz vojne je nadaljeval šolanje in maturiral 1920.
Že spomladi tega leta je sodeloval z bratom
Francetom na vseslov. umetnostni razstavi v Jakopičevem paviljonu v Lj., kjer ga je opazil nestor slov. impresionistov R. Jakopič in na njegovo priporočilo je bil sprejet na praško akademijo. Do 1923 se je v Pragi izpopolnjeval v kiparstvu pri prof. Janu Stursi, vendar je ves čas
šolanja sodeloval na razstavah v Lj. ter se 1922
priključil umet. društvu Klub mladih. Vse do
1927 je bil umetniško in idejno tesno povezan z
bratom Francetom, nato pa sta se formalno razšla. T. K. se je napotil na lastno pot stilnega
izraza in se posvetil med drugim monumentalnemu cerkv. slikarstvu v Slov. Prim, (že 1921
Prem, nato Voice 1927, Avber 1927-28, Tomaj
1928-30, Mengore 1929, Sv. Višarje 1930, Katinara
1931, Pevma 1934, Križev pot ob stezi na Sv. Višarje 1938, Most na Soči 1939-40). V tem času je
veliko razstavljal tudi v tujini, 1926 je bil izbran
za mednarodni bienale moderne umetnosti v Benetkah (lesena plastika Pasijon), nato je sodeloval na razstavah v Padovi, Amsterdamu in po
velikih uspehih v tujini priredil prvo samostojno razstavo v Lj. 1934. Naslednje leto je doživel
v ženo Maro K. ponovno priznanje na razstavi
na Dunaju, nato ga je za pol leta 1936 iskateljski nemir pripeljal v Pariz. Na pragu druge svet.
vojne se je ponovno oprijel cerkv. poslikav, 1939
v ž. c. sv. Lucije na Mostu na Soči, od tu so ga
pregnali faš., zato se je umaknil v Benetke, kjer
je študiral arhitekturo, toda zapustiti je moral
tudi to mesto in pot ga je zanesla dalje proti
jugu v Rim, kjer je nadaljeval s študijem arhitekture. Ob začetku druge svet. vojne se je vrnil
na Prim., kjer je s prekinitvami slikal po c. do
konca vojne (Šentviška gora 1941, Hrenovice
194243, Lokev pri Divači 194243, Slivje 194344,
Dekani 1944, Soča 1944, Trenta 1945). 1944 je doživel zaplembo ateljeja v Lj., ker je okupator
v njegovi hiši odkril bunker. Takoj po osvoboditvi se je udeležil razstave umetnikov partizanov
v Lj. (1945, katalog), jeseni istega leta pa je raz-
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stavljal še samostojno (T. Kralj, Pojasnilo k razstavi in katalog, 1945). V povojnem obdobju se
je izražal pretežno v grafiki, knjižni ilustraciji
(zanjo je 1950 prejel Levstikovo nagrado), Prim,
pa ga je ponovno pritegnila v poslikave cerkv.
notranjščin (Opatija 1952, Hrenovice 1953, Ilirska
Bistrica 1954-57, Vrtojba 1957, Mirenski G. 1957-58,
Klana 1957-58, Orlec na Cresu 1958, Trebče 1958,
Breginj 1958, Opatje selo 1958, Podgraje 1958-59,
Pesek 1959, 1966 oltar, Šmartno v Brdih 1960,
Sturje 1960, Sv. Višarje 1960, Bilje 1960, Bukovica 1960, Trnovo pri Ilirski Bistrici 1961, Gorjansko 1963, 1967, kapela šolskih sester pri Sv. Ivanu
v Trstu 1964, Standrež 1965, Slap pri Vipavi 1967,
Dornberk 1969). Ob 50-letnici umet. delovanja je
Kostanjevica na Krki priredila veliko retrospektivno razstavo, medtem ko mu je leto 1972 prineslo najvišje priznanje - Prešernovo nagrado.
Kostanjevica na Dolenjskem je bila 1974 tista,
ki je umetnikom B. Jakcu, J. Gorjupu in T. K.
odprla stalen razstavni prostor v kostanjeviškem
gradu, kjer je prikazan K-ev opus od začetnih
iskanj do umet. prijemov v povojnem obdobju.
Zadnjo razstavo so K. ob 75-letnici priredili v
Velenju. Kljub formalnemu študiju v Pragi je
bil K. edini pobudnik, vzor in učitelj njegov
starejši brat France, tudi sam slikar in kipar.
Skupaj sta prvič nastopila v javnosti in takoj
na začetku se je pokazalo, da njuna umetnost
išče nova izhodišča, da je postavljena na drugačnih temeljih, kot je bila praksa starejših likovnih ustvarjalcev. Kot prva ekspresionista pri
nas sta K-ja po težkih in bridkih spoznanjih prve svet. vojne svojo umetnost obrnila navznoter,
v svet duševnih stanj in razmišljanj, najustreznejšo formo pa sta našla v dinamični, razgibani
in tokoči liniji, ki pa je bila v nasprotju z nemškimi ekspresionisti prepletena tudi s secesijsko
'igrivostjo in ploskovitostjo. Ta umetnost poskuša »z najprimitivnejšimi potezami in gestami doseči duševni izraz« (F. Stole) in je bila zato po
večletnem mrtvilu naklonjena religiozni umetnosti. Dela T. K. tega obdobja so polna dramatičnosti in koncentracije (Kalvarija, Zadnja večerja), figure so ujete z rahlimi pastelnimi toni
zgolj v linije in ploskve. V sam <vrh ekspresivnosti
sodi oljna slika Nevihta, kjer je po neurju na
opustošenem polju ostal le še krik groze nad
uničeno letino. Grafika in njen svet s črno-belimi kontrasti je odlično sredstvo za prikaz notranjih, duševnih razpoloženj, zato sta se je oprijela
na šolanju v Pragi skupno T. K. in B. Jakac in

KRAU
bila s tem pri nas tista, ki sta orala ledino na
tem področju (F. Stole). Toda težkemu in mračnemu se je tudi v grafiki v ciklu jedkanic življenje pridružila mehka, dekorativna Klimtova
linija (prvi mojster dunajske secesije Gustav
Klimt je K. navdušil, ko se je na poti v Prago
ustavil na Dunaju). Ravno tako izžareva podobna
občutja in oblikovni prijem plastika, sprva drobne bronaste plakete, nato tudi lesene plastike
(Idealist, Hrepenenje, Pasijon). Ta mladostna leta v začetku dvajsetih let so bila polna zanosa
in zagona ter iskanj za čim bolj eskpresiven izraz na vseh področjih likovnega ustvarjanja. Keva življenjska želja je bila oblikovati celostno
umetnino in to je bil tudi vzrok, da se je kasneje
lotil študija arhitekture; oblikoval je pohištvo in
drobno umetno obrt. Z ramo ob rami sta brata
K-ja stopala do nekako 1927, ko sta se formalno
razšla in v umetnosti krenila vsak na svojo pot.
Do razhoda sta priredila štiri skupne razstave,
od katerih je dosegla vrh razstava 1925, kjer se
je pri obeh in tako tudi pri T. že nakazal postopni umik od dosedanjega umetniškega principa. Umet. se je začela počasi umirjati, iz duhovnih sfer je počasi pristajala na realna tla
in se postopoma približevala domačemu človeku
in zemlji. Linijo je zamenjala plastičnejša obdelava teles, pastelne barve in toni so se pretopili v tople rjavkaste odtenke, umetnost je postajala realističnejša in s tem dostopnejša. V tej
stilni stopnji je T. našel svoj obraz, zato se je
takega načina ustvarjanja z manjšimi odstopi
držal vse življenje. Razstava 1925 je nakazala tudi zametke socialne tematike (Teiaki, Delavca
pred tovarno), katero je ponovno prelil v cikel
jedkanic Cesta in Zemlja v 30. letih, zlasti pa
se je te teme loteval po drugi svet. vojni. K-eva
umetnost se je tako prevesila v tim. novo stvarnost, kot mejni kamen med dvema oblikovnima
prijemoma pa lahko postavimo oljno sliko Sloven ska kmečka svatba, narejeno tik pred odhodom na Prim., tu pa so legende po cerkv. notranjščinah že zaživele z novostvarniškim konceptom. Med temi monumentalnimi cerkv. poslikavami so ikonografsko zlasti zanimive tiste, ki
so nastajale med drugo svet. vojno, ko se svetop. motivi prepletajo z aktualno vojno tematiko. V Lokvi si je npr. v sliki Kristus dobri pastir
prizor zamislil tako, da je Kristus ograjen v močno bodečo žico, kar nam vzbuja občutek ograjenega taborišča, v ozadju so upodobljeni goreči
Brkini, ki so bili v času, ko je slika nastajala,
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resnično požgani. Sakralnih tem na Prim, se je
loteval intenzivno, zato pa so druga področja
umet. ustvarjanja skoraj zastala 'in še to, kar je
nastalo, je v 30. letih pridobilo velik, monumentalen format. Taka so olja Moj oče, Predpomlad,
Družinski portret, Judita, risba Golgota, litografija Faust itd. Na Prim, je portretiral več pomembnih osebnosti, tako Ivana Rejca (1934), Ivana Trinka «1936). Lojzeta Bratuža (1937), 'izdelal
je več književnih in revialnih oprem za izdaje
prim, založb, od katerih omenjamo vsaj naslednje: Ivan Pregelj, Plebanus Joannes, Trst 1921;
France Bevk, Faraon, Trst 1922; France Bevk,
Tatic, Trst 1923; Alojzij Res, Fioretti, Trst 1924;
Fran Jaklič, Ob srebrnem studencu, Gor. 1927;
ZbsvP 1928; Jaselce 1928; Družina 1929; Narte
Velikonja, Sirote, Gor. 1930; KolGorM 1930; Ivan
Tavčar, Visoška kronika, Gor. 1931; Na sveti poti. Višarski molitvenik, Gor. 1931; Antonio Dragon S. J., Za Kristusa, Življenje o. Mihaela Proja iz Družbe Jezusove, Gor. 1932. KolGMD 1976
je kot zaglavja mesecev prinesel fotogr. reprodukcije K-evih cerkv. poslikav na Prim. Ohranili
so se tudi načrti arhitekturnih stvaritev, med
temi npr. načrta za stanovanjsko hišo dr. Dorčeta Sardoča in c. v Palkiščih (neuresničeno).
Večje število K-evih del hrani na Prim. GorMuz,
poleg toga še številni posamezniki v Gor., Trstu
idr. Njegovi so nagrobni spomeniki Venceslavu
Beletu v Sempasu, Lojzetu Bratužu v Gor., Ivanu Trinku na Trčmunu, dr. Engelb. Besednjaku
v Mirnu, izdelal je tudi spomenik tolminskemu
puntu v Tolminu (1973, model dat. 1946) in spomenik NOB v Idriji (1953). Po drugi svet. vojni
ga je ponovno pritegnila grafika (cikel lesorezov
Zemlja), v mlad. liter, je našel pot h knjižni ilustraciji (npr. Levstikove povesti Martin Krpan,
Lj. 1954), in ko ga je proti koncu življenja Kostanjevica na Krki ljubeznivo sprejela, se je spet
oprijel dleta ter za Formo vivo izrezljal plastiki
Tri dobe in Matijo Gubca. Za številne reprodukcije je prim. Fran in Tone Kralj, Lj. 1925 (katalog razstave); Tone Kralj, Retrospektiva, Kostanjevica 1970; Milček Komelj, Slov. ekspresionistično slikarstvo in grafika, Lj. 1979; predvojni
letniki Mladike.
Prim.: K. Dobida, XVII. umetnostna razstava
maj-junij, LZ 1920, 383; Frst (Fr. Stele), XVIIumet. razst., DS 1920, 198-99; Isti, XVII. umet.
razst., S 1920, 137, 138; Voj. Mole, XVIII. umet.
razst. v Jakopičevem paviljonu, DS 1921, 61-62;
Frst (Fr. Stele), XIX. umet. razstava v Jakopičevem paviljonu, DS 1921, 172-73; Voj. Mole.
XIX. umet. razst. v Jakopičevem paviljonu, SN
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1921, 118; Jože Piber, XIX. umet. razstava v Jakopičevem paviljonu, S 1921, 122, 123; Fra (Fr.
Stele), I. umet. razstava bratov Kraljev, DS 1921,
221-23; Fr. Stele, Razstava bratov Kraljev, S 1921,
200; St. Vumik, Razst. bratov Kraljev, J 1921,
215; l-'r. Stole, Umet. razst. bratov Kraljev, S
1922, 77, 78; Isti, V. jsl. umet. razst., C 1922, 387394; Ant. Vodnik, Pogovor s slikarjema Kraljema, M 1922, 3.17-18; Rajko Ložar, Najnovejša dela
bratov Kraljev, DS 1923, 253-55; Fr. Stele, Razst.
bratov Kraljev, S 1923, 148, 149; Ant. Vodnik,
Razst. bratov Kraljev, Jutranje novosti 1923, 140;
F. Mesesnel, V. razst. Mladih v Lj., J 1924, 43;
Bogdan Radica, Novija slov. umjetnost. Braća
Kralj, Vijenac 1924, 289-91; Romeo Bučar, O bratih Kraljih, Kritika 1925, 114-15; Fr. Stele, Brata
Kralja, DS 1925, platnice št. 5; R. L.(ožar), IX.
umet. razst. Kluba mladih v Akad. domu, Narodni dnevnik 1925, 184; R. Ložar, Brata Kralja
v luči idealistične estetike, Križ na gori 1925-26,
1; K. Dobida, Umet. razst. bratov Kraljev, LZ
1926, 70-74; R. Ložar, Umet. razstave 1. 1925, DS
1926, 49-51; K. Dobida, Jesenska razst., LZ 1926,
742-46; Stanko Vumik, K sodobni upodabljajoči
umetnosti, DS 1926, 278-81; Mar. Marolt, Slike T.
Kralja v struški cerkvi, M 1927, 24749 in 4 slike;
Fr. Bevk, Kraljeve slike v Volčah, E 1927, 296;
Fr. Stele, K. T., Thieme-Becker XXI, 1927, 410;
Mar. Marolt, Cerkvena dola T. Kralja, DS 1928,
208-13 in 2 si.; Fr. Stele, Novo c. slik. v Jul. krajini, JAlm 1925-1930, 76-82, 2 si.; H. Smrekar, T.
Kralj in njegove »lesene« slike, J 1930, 127; Dirk
Vansina, T. Kralj, De Pelgrim 1930, 3; S. S.(kerl),
Umet. razst. T. Kralja, Slov. list 1931, 10; H.
Smrekar, Nabožno slik. T. Kralja, J 1931, 61; R.
Ložar, Slov. slikarstvo v letu 1930, DS 1931, 92-93;
Fr. Stele, K. T., SBL I, 551-52; Ante Gaber, Naša
umet. v tujih očeh, SN 1932, 252, 264, 280 in 1
NI.; K. Dobida, Razst. T. Kralja, LZ 1934, 467-69;
Fr. Stele, Likovna umet. v letu 1934, DS 1935,
92-93; St(ephan) Poglayen Neuwall, Kolektivna
razst. Toneta in Mare Kralj v Hagebundu na Dunaju, DS 1935, 290-91; J. R(ogal)i, Pot slov. umetnika T. Kralja po Evropi, S 1935, 20; Raymonde
Aynard, T, K., La revue moderne illustrée des
Arst et de la vie 1936, 14; St. Mikuž, Razst. T. K.,
S 1941, 12; J. Ribičič, Razst. T. K., SPor 1945, 158;
F. Stele, Slov. slikarji, Lj. 1949, 147; Fr. Žen, T.
K., Obz 1954, 4; Luc Menaše, Avtoportret na
Slov., Lj. 1958, 81-82, z bibliografijo; Fr. Sijanec,
Sodobna slov. umetnost, Mrb. 1961, pass.; Spelea
Čopič, Slov. slikarstvo, Lj. 1966, 148-51; Fr. Stele,
Oris zgod. umet. pri Slov., 2. izd., Lj. 1966, 14751, 3 si.; Spelea Čopič, Umetnička kritika u Sloveniji, Treća decenija - konstruktivno slikarstvo,
Katalog muzeja savremene umetnosti, Bgd 1967;
Marija Jamar-Legat, Nenehna mladost Martina
Krpana, Delo 1967, 331; Mar. Tršar, Naši sodobni
slikarji in kiparji - T. Kralj, Delo 1969, 181;
Spelea Čopič, Socialna umetnost u Sloveniji,
1929-1950, Nadrealizam, socijalna umetnost, Muzej savremene umetnosti, Bgd 1969, 51-57; J. K.,
Ko je utihnila slov. pesem, je spregovorila slika,
Družina 1970, 15; Aleks. Bassin, T. Kralj v Kostanjevici, NRazgl 1970, 17; P. Krečič, Retrospek-
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tivna razst. T. Kralja v Lamutovem salonu v
Kostanjevici na Krki, PDk 1970, 205; Jož. Kragelj, Akademski slikar T. Kralj - kipar in grafik
ob sedemdesetletnici, KolGMD 1971, 129-29, 1 si.;
St. Mikuž, Slikar T. Kralj, Zbornik občine Grosuplje 1973, 177-88, 14 si., Isti, T. K., Katalog stalne zbirke na kostanjeviškem gradu, Kostanjevica na Krki, 1974; Spolca Čopič, Pola veka slovenačkog vajarstva, 1900-1950, Jugoslovenska
skulptura 1870-1950, Bgd 1975, 43-59, 2 si.; P. Krečič, Slov. likovna kritika med dvema vojnama,
ZUZ 1974-1976, 205-89; Mil. Komelj, Romantika in
realizem, NRazgl 1977, 20; Isti, Pogledi na religiozno slikarstvo bratov Kraljev, Sinteza 1978,
41/42, 3 si.; Tatjana Progi, Slov. knjižna ilustracija, Lj. 1979/80, 43-44, 165-67, 1 si. Prim, še: St.
Mikuž, Kipar in grafik T. K., PDk 26. jan. 1975;
T. Kralj 75*letnik, NL 7. avg. 1975; v.(erena)
k.(oršič), t T. Kralj, KatG 18. sept. 1975; Umrl je
T. Kralj, NL 18. sept. 1975; Sergij Pahor, Ob
zadnjem intervjuju s T. Kraljem, M(Trst) 1975,
110-13; T. Požar, In momoriam T. Kralj, NM
1975, 419-21; Jož. Kragelj, T. K., KMD 1977, 11417; Tone Kralj. Grafike 1921-1971. Mala galerija
Sežana (katalog razstave 1977); Tone Kralj. Galerija Rika Debenjaka Kanal (katalog razstave
1978); Milček Komelj, Slov. ekspresionistično slikarstvo in grafika, Lj. 1979, 5 in pass.; (Marijan
Brecelj): Bibliografija izdaj GMD 1924-1974, KolGMD 1979 (nadaljevanja), enote 42, 68, 79, 144,
163; L. Mlakar, Romarska cerkev žalostne Matere božje na Gradu pri Mirnu, KolGMD 1979,
138-48; Al. Premrl, Cerkvi Trenta-Soča. Freske T.
Kralj, Soča 1979-1980; Nelida Silič-Nemec, Javni
spomeniki na Prim. 1945-1978, Koper 1982, 113,
176; Slov. umetniki v goriških zasebnih zbirkah
(katalog razstave Štandrež 1969).
Koz.
KRALJIĆ Josip Anton, urednik, mladinski pesnik, r. 14. mar. 1877 v Krku, u. 3. sept. 1948 v
Malem Lošinju. Osn. š. je obiskoval v rodnem
kraju, gimn. na Reki, učiteljišče na Kastvu in v
Kopru. Služboval je v raznih istrskih krajih (Sovinjak, Draguć, Lanišče), na območju Kvarnerja
in v Dalmaciji; dvakrat je bil upokojen (1933,
1947). Z liter, in ured. delovanjem je pričel že
kot dijak (dijaški list Pčela), od 1906 je v Malem
Lošinju urejal otroški list Mladi Istran ter koledar Jorgovan (1907-15). Bil je prvi, ki je odločilno vplival na razvoj otroške in mladinske književnosti v Istri in na kvarnerskih otokih. Med
1908-10 je živel v Argentini, kjer je pomagal pri
urejanju hrv. izseljenskega tiska. V Splitu je
1930 uredil Spomen knjigu Jugoslavenske matice,
posvečeno razmeram v tedanji Julijski krajini.
Izvirna dela iz mladinske književnosti je objavljal v zgb revijah Bršljan, Smilje, v istrski Naši
slogi. Objavil je več samostojnih del kot Istranke
(1920), Sokolkc (1927), Suze Istre (1931), Za našu
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djecu (1933). Veliko je tudi prevajal, tudi iz slov.
jezika. Od dijaških let dalje je bil K. aktiven v
slov.-hrv. polit, gibanju v Istri ter se vneto boTil zoper italijanizacijo hrv. in slov. mladine.
Zlasti aktiven je bil kot učitelj na prvi hrv. osn.
i. v Malem Lošinju (1903 jo je odprla Družba
sv. Cirila in Metoda za Istro). Med prvo svet.
vojno je bil v It., 1919 pa je pred it. okupatorjem pribežal v SHS, v Zgbu je deloval pri Narodni zaščiti. V Splitu je bil tajn. Jugoslavenske
malice, ki je skrbela za emigrante iz Julijske
krajine. Med 'drugo svet. vojno se je vključil v
partizansko borbo (prosvetni referent na otoku
Visu). Do smrti je bil aktiven družbenopolitični
delavec.
Prim.: Mato Božičevič, Josip A. Kraljić, zaslužni istarski narodni učitelj i dječji pjesnik, Pedagoški rad, 28/1973, št. 7-8, 341-359.
Strčič M.
KRALL Jože, zgodovinar, r. 13. sept. 1910 v
Trstu, u. 28. apr. 1978 v Lj.; oče Josip, železničar,
mati Albina Zalokar. K. družina se je 1919 preselila v Novo mesto, kjer je obiskoval osn. š. in
gimn. (maturiral 1931). N lj. U študiral germanistiko, po diplomi (1936) je bil dve leti brez
službe. Opravil je šolo za rezervne oficirje v
Bgdu in 1. okt. 1938 postal pogodbeni suplent
na gimn. v Ohridu; tu je ostal do febr. 1940. Zaradi bolezni ni nastopil službe na gimn. v Pri
zrenu, ampak je v š. letu 1940/41 poučeval na
gimn. v Ptuju. Po kapitulaciji Jsle. se je vrnil k
družini v Novo mesto, kjer je poslej delal priložnostno. Jeseni 1941 se je vključil v OF in do
febr. 1942 instruirai izključene dijake novomeške
gimn. Od 'jun. 1942 do apr. 1943 je bil v i tal. ta
boriščih (Monigo, Gonars). Ob kapitulaciji I tal.
je postal partizan, bil je v raznih enotah, največ
v zalednih organih VII. korpusa. S činom kapetana 1. razr. je bil demobiliziran 15. okt. 1945.
Po tem datumu se pričenja za K. novo poklicno
obdobje. Postal je honorarni in nato redni uslužbenec Znanstvenega inštituta pri preds. SNOS-a
v Lj. in deloval pri tem zavodu in njegovih naslednikih (Muzej narodne osvoboditve v Lj., IZDG
v Lj.) vse do smrti. Bil je najprej arhivar, nato
vodja knjižnice (1948-65). 2e 1945 je skupaj z J.
Jarcem sestavil prvo kronologijo NOB na Slov.
(Slov. zbornik 1945, Lj. 1945, 697-767), potem je
objavil do 1965, ko je postal višji strokovni sodelavec in nato strokovni svetnik pri IZDG v
Lj., nekaj člankov in razprav, ki so napovedovale njegovo kasnejšo raziskovalno področje par-
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tizanske tehnike in tiskarne. K-ovo življenjsko
delo je trilogija Partizanske tiskarne na Slovenskem, katere prvi del (Lj. 1972) obravnava osrednje tiskarne, drugi del (Lj. 1972) tiskarne na Primorskem in tretji del (Lj. 1976) partizanske tiskarne na Gorenjskem in Štajerskem. K-ova
knjiga Partizanske ciklostilne tehnike v Slovenskem Primorju (Lj. 1981) je izšla postumno, partizanskemu tiskarstvu je posvečena tudi krajša
študija Partizansko tiskarstvo v Slovenskem Primorju (IdrRazgl 1970, 181-99; 1971, 1-23, 81-97),
ki je izšla tudi separatno (Koper 1972).
Prim.: M. Dodič, 225 novomeške gimn., Novo
mesto 1971, 367; T. Ferenc, PZDG 18-19/1978-79,
127-131, z bibliogr. K-ovih del (napačen mesec
rojstva); Ibid., 151-2; T. Ferenc, uvod v knjigi
Partizanske ciklostilne tehnike v Slov. Primorju,
L
J- 1981' 5"8B. Mar.
KRAMAR Janez, zgodovinopisec, r. 6. maja 1911
v Lj., živi v Kopru. Oče Janez iz Doba pri Stični,
umrl v prvi svet. vojni, mati Antonija Jereb iz
Zajelš pri Dolu, umrla, ko je bil K. v nižji gimn.
Klas. gimn. je dovršil v Lj. (1932), preživljal se
je z inštrukcijami, pomagala pa mu je tudi sestra Iva. Zgod. in zemlj. je dovršil na Filoz. fak.
v Lj. febr. 1940. Ker ni dobil službe, se je vključil v Društvo brezposelnih prof. in bil izvoljen
v ožji odbor. V jeseni 1940 je postal honorarni
prof. na meščanski š. v Št. Lenartu v Slov. goricah, po treh mesecih je bil premeščen v Črnomelj (Bela krajina). Ko je apr. 1941 it. vojska
zasedla šolo, je ostal na cesti do febr. 1942. Maja 1942 je odšel v partizane in deloval v enotah
Belokranjskega odreda, UB Ivan Cankar, Tone
Tomšič, v Vojaški, kasneje Oficirski šoli pri
glavnem štabu NOV in POS, nazadnje v organizacijskem odd. glavnega štaba NOV in POS. V
JLA je ostal do febr. 1948, najprej v Lj. v štabu
4. armade, nato v Bgdu pri generalštabu. Po odhodu iz vojske je bil v Muzeju narodne osvoboditve v Lj., od mar. 1956 do upokojitve nov. 1974
je bil ravn. Pokrajinskega muzeja Koper. Med
službovanjem v Muzeju narodne osvoboditve je
bil član zveznega medmuzejskega sveta (imenovan 16. sept. 1949), član Muz. sveta LRS, član
uprave Zveze muz. društev (1949-54), član iniciativnega odb. za ustanovitev Društva muzealcev
in konservatorjev LRS (1951) in prvi preds. tega
društva (1952). Napisal je vrsto razprav in člankov o nalogah muzejev, o muzejih NOB, reševal
pa je tudi arhivska vprašanja. V letih 1949-52 je
bil član Arhivskega sveta LRS. Že med NOB je
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zbiral spominsko gradivo borcev in aktivistov
in zbrano gradivo predal apr. 1945 Znanstvenemu
institutu pri SNOS. Kot šof zgod. odd. pri štabu
4. armade je organiziral zbiranje gradiva za zgod.
NOV in POS. Isto delo je nadaljeval v Bgdu,
najprej pri Zgod. odd. generalštaba JLA, pozneje pri Vojaško-zgod. institutu. V Bgdu je rešil
arhiv generalštaba bivše jsl. vojske. Na njegovo
pobudo je Zgod. odd. začel organizirano zbirati
spominsko gradivo udeležencev NOV in POS. Po
odhodu iz vojake je bil tudi član komisije, ki se
je trudila za restitucijo arhivskega in knjižnega
gradiva. Ukvarjal se je tudi z vprašanjem spomeniškega varstva. Z odlokom Min. za prosv.
LRS je bil 25. jan. 1949 imenovan za častnega
referenta za vprašanja zaščite spomenikov NOB.
Med sestavki s tega področja je napisal: Partizanska bolnišnica SCVPB Franja (objav, v Varstvu spomenikov); Kulturna dediščina ob slov.
obali (JKol 1968). Na'jveč časa in naporov pa je
posvetil zgodovinopisju osvobodilnega gibanja.
Kronologija tega boja je izšla pod naslovom
Naši veliki dnevi (Borec 1953, celo leto). Za vojaški zgod. institut je napisal sestavka Situacija
v okupirani Sloveniji apr. 1941 in Prikaz osvobodilnega boja na Slovenskem od sept. 1942 do jul.
1943. Napisal je opombe v 3. knjigo Spomini na
partizanska leta (Lj. 1968, str. 267-85) in daljšo
razpravo Razvoj OF v Ljubljanski pokrajini leta
1941 (Borec 1961, št. 6-10). Po arh. dokumentih v
tujini je objavil članke: Organizirano ropanje
dobre krvi (Lj. dnevnik 7. maja 1955); Himmlerjev sveženj št. 68 (SPor 21. jul. 1958); Tajna štabna zadeva (Delo 28. jun. 1961) idr. V Kopru je
začel preučevati zgod. osvob. boja, zlasti Istre.
Obširnejši sestavki so: Prvi partizani na Primorskem (SlovJ 1961, št. 6-14); Po stopinjah Brkinske četa (SlovJ 1961, št. 16-30); Oskar Kovačič,
organizator NO gibanja na Primorskem (PDk 24.
doc. 1968); Štirinajst dni svobode. Vstaja na Primorskem in \ Istri (JKol 1968); Vstaja v Brkinih
in slov. Istri (Večer 14. in 17. sept. 1968); Partizanska zibelka (PrimN 23. avg. in 6. sept. 1963);
Predolg dan partizanske brigade Simon Gregorčič na Kovačičevi planini (PrimN 15., 22. in 31.
maja 1963); Leto 1932, revolucionarno leto slov.
Istre (Ob 1969, št. 1, 2); Narodnoosvobodilni tisk
v slov. Istri od okt. 1941 do maja 1943 (Ob 1970,
št. 5/6); Pinko Tomaiič. Ob 30-letnici 2. tržaškega
procesa (Ob 1971, št. 12); KP Sje, organizator
osvobodilnega boja v slov. Istri (Ob 1973, št.
18); Partizansko šolstvo v slov. Istri (Ob 1973, št.
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18); Komanda mesta Koper (Ob 1973, št. 20/21);
Narodnoosvob. odbori v Socerbskem okraju
(JKol 1970). Iz starejše zgod. slov. Istre je objavil: Zgodovina Kopra (JKol 1969); Zdravstvo v
Kopru pod Benečani (ZdrV 1971); Slov. Istra pod
Napoleonom (Vodič Pokraj, muzeja Kaper, 1973);
Narodna prebuja v Slov. Istri (Dekani v preteklosti in danes, Koper, 15. maja 1979); Marezige
so se uprle (v zborniku Marezige 1921-1981, Koper, 15. maja 1981). Samostojno je izšlo delo
Prvi tabor v Istri (Koper 1970). Za občinski praznik 15. maja 1982 je Založba Lipa v Kopru izdala K-evo obsežno delo (400 strani) Marezige,
trdnjava slovenstva v Istri, 1861-1930. Krajše sestavke je objavljal še v SlovP, PrimN, SPor,
Delu idr. Z nasveti in gradivom je sodeloval pri
najmanj 20 obsežnih delih. Za KL Sje I (Lj.
1968) je napisal okr. 40 prispevkov, najobsežnejši
je o Kopru. V zaključnih pripravah so obsežnejša dela: Narodna prebuja slov. Istre (Zgodovina istrskih Slov. od druge polovice 19. stol. do
konca I. svet. vojne); Izola - zgod. razvoj mesta
in bližnje okolice; Vsesplošna vstaja v slov.
Istri po kapitulaciji It.; Narodnoosvob. tisk slov.
Istre z zgod. osvobodilnega boja; Pomerij Kopra.
Prikaz razvoja urbanističnega jedra od 6. do
20. stol.
Prim.: Osebni podatki; Alb. Klun, TV 15, maj
1971; Vanda Skodnik, Delo 6. maja 1971; St. Skabar, PrimN 7. maja 1971 s si.
Jem.
KRAMARIČ Ivan (Janko), duhovnik in šolnik, r.
8. jul. 1892 v številni družini v Radovici pri Metliki v Beli krajini, u. 24. mar. 1958 v Barkovljah
(Trst). Oče Ivan, kmečki posestnik, je bil 35 let
župan, mati Barbara Težak. Osn. š. je obiskoval
v Radovici in Metliki, gimn. v Novem mestu
(matura 1912). V Lj. je dovršil bogoslovne študije in 22. jun. 1915 prejel mažnišiko posvečenje. V
službo je stopil jul. 1916. Najprej je bil dve leti
kpl. v črnem vrhu nad Idrijo, nato je bil skoraj
4 leta kpl. v Slavini pri Post., kjer je oskrboval
številne podružnice. V začetku febr. 1922 je prevzel skrb za samostojno duhovnijo Šempeter na
Krasu - Pivko, kjer je ostal do 27. apr. 1945, ko
se je pod silo novih razmer umaknil. (Brata duhovnika Franceta so mu ubili 2. sept. 1942 v Starem trgu pri Ložu, starega 35 let; ubili so mu
tudi brata Stanka z ženo). K. je bil resen, skrben
in strog dušni pastir. Cerkev sv. Petra je dal
znotraj v celoti popraviti in propleskati (1925),
ko so faš. prepovedali slov. verouk v šolah, je
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sezidal posebno kapelo, v kateri so se otroci
učili verouk in slov. jezik, v njej so bili stanovski shodi in pev. vaje. V tem pogledu je bil najmodernejši, ker je zgradil za verouk posebno kapelo. Vsa leta v Šempetru je vodil kot tajn.
Hranilnico in posojilnico, ki je v težkih časih
marsikomu pomagala, njemu pa povzročala velike težave in skrbi. Po izselitvi iz Sempetra je
bil 4 mesece v taborišču v Senigallii, ko ga je
škof Santin sept. 1945 poklical v Trst in mu izročil skrb za slov. vernike v mestni župniji sv.
Vincencija. Že meseca jul. 1945 je namreč škof
Santin sestavil paritetno komisijo, ki naj bi pripravila nekaj v kratkem izvedljivih predlogov za
ponovno uvedbo ali poživitev slov. službe božje.
Ker v tej komisiji niso hoteli sodelovati Jože
Gregor, Božo Milanović in Ivan Omersa, sta Jakob Ukmar in Lojze Skerl predložila minimalen
program, ki je upošteval tedanje možnosti. Slo
je za uvedbo nedeljske maše v c. sv. Vincencija
(ob 6,30) in v c. sv. Antona Novega (ob 7. uri).
Predlog je bil sicer sprejet, a le s prihodom v
Trst Jožeta Prešerna in Ivana Kramariča je bilo
mogoče začeti z omenjenima mašama. Za svojega bivanja v Trstu je K. do jeseni 1948 vodil duhovniško hišo v ul. Bellosguardo 12, ki so jo dale
škofiji na razpolago Sestre N. de Sion. Tu je bila
tudi menza, h kateri je včasih prišlo do 15 gostov, duhovnikov in prof. Za menzo je skrbela
Kramaričeva sestra Mara, ki je bila v šolskem
letu 1950/51 nekaj časa kuharica in »gospodinja«
v trž. semenišču. V tej hiši je Andrej Gabrovšek
(PSBL I, 403-04) začel izdajati tednik Teden. K.
je bil nekaj let ekonom v semenišču, prods.
Upravnega odbora za Marijanišče na Opčinah in
do smrti katehet na slov. sred. šolah. Poverjena
mu je bila skrb za nastavljanje katehetov in nadzorovanje verouka. Zato ga moremo mirno prištevati med stvaritelje slov. šolstva na Tržaškem.
Jeseni 1948 je prevzel v Barkovljah skrb za slov.
vernike. Tu se je tudi naselil. Istega leta je prejel imenovanje za kanonika v stolnem kapitlju
sv. Justa v Trstu. Tako je bil do svoje smrti
»kaplan«, katehet in stolni kanonik.
Prim.: Osebni spomini; SkATrst; KatG 27. mar.
1958; LitV IX, Trst 1957-58, št. 6, 171 s si.; M.
Jevnikar, Katehet J. K., IzvTrst 1958, 66 s si.;
Vinko Beličič, Prelistavanje poldavnine, GMD
1980, 5-9; sporočilo Toneta Požarja 18. febr. 1982
Skerl
KRANJC Ana, pedagog (andragog), r. 20. jun.
1938 na Ustjah (Ajdovščina), živi v Lj. Oče Ivan,
delavec, mati Marija Kobal. Osn. š. in gimn. obi-
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skovala v Ajdovščini (maturirala 1957). Na lj. U
je diplomirala iz pedagogike (1961) in psihologije
(1962). Prvo delovno mesto je bilo v Ajdovščini
na zavodu za zaposlovanje. Med 1964-69 je bila
asistent na Inštitutu za sociologijo lj. U, nato
asistent na odd. za pedagogiko Filoz. fak. U v
Lj., prav tam je od 1973 docent in danes prof.
ter predstojnik odd. za pedagogiko. 1971 je na
lj. U zagovarjala doktorsko disertacijo Vrednotenja izobraievanja odraslih in dmibena mobilnost. Že na prvem delovnem mestu se je odločila za raziskovalno delo izobraževanja odraslih
(andragogika). S tem v zvezi se je izpopolnjevala tudi v tujini kot v Angliji (1960, 1974), ZDA
(1969), Svici (1970), Kanadi (Toronto, 1971-72). Kot
poseben predmet je uvedla andragogiko v študijski program odd. za pedagogiko Filoz. fak.
S strokovnimi predavanji je nastopala tako v
Jsli. kot v drugih državah: Oslo (1973), Pariz
(1974, 1981), Leipzig (1975), Dar es Salaam (1976),
Praga (1976, 1978, 1979, 1980), Esbjerg (Danska,
1977), Budva (1977), Berlin (1978, 1979), Lj. (1978,
1980, 1981), Sombor (1978), Dubrovnik (1978, 1980),
Sarajevo (1978, 1979), Kragujevac (1979), Bgd
(1979), Novi Sad (1979, 1981), Mrb. (1979, 1980,
1981), Celje (1979), Crikvenica (1979, 1981), Ohrid
(1980), Essex (1980), Plitvice (1981), Dobrna (1981).
Polog tega je imela po Sji. vrsto poljudnejših
predavanj, v desetletju 1971-81 jih je bilo 240.
K. je avtorica naslednjih samostojnih del The
identification of educational values as a basic
in adult education: a cross-national approach
(Toronto 1972); IzobraŽevanje naša dmibena
vrednota (Lj. 1977); Andragoški pogovori s predavatelji (Lj. 1978); Metoda izobraževanja odraslih (Lj. 1979); IzobraŽevanje ob delu (Lj. 1979);
Metodika dopisnega izobraievanja (Lj. 1981); Motivacija za izobraŽevanje (Lj. 1982). Poleg tega
je objavila v j si. in znanstvenem tisku drugih
držav 200 razprav in člankov; njen prvi članek
je izšel 1954 v PrimN. Kot soavtor je navedena
na samostojnih delih Adult education in Yugoslavia (Praga 1978) in Andragogika (Lj. 1978).
Pripravila je tudi več elaboratov, ekspertiz, raziskovalnih nalog in projektov, kot Motivacija
odraslih za izobraževanje (1977); Institucionalne
oblike izobraievanja odraslih in tendenca njihovega razvoja (1977); Vzroki in oblike osipa izobraievanja odraslih (1980); ima še 15 drugih naslovov iz 1964-76. Poleg raziskovalnega dela Kdeluje tudi v strokovnih društvih. Bila je preds.
Zveze pedagoških društev Sje. in je preds. Zveze
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andragoških društev Jsle, Kot zavzet zagovornik
izobraževanja ob delu in iz dela je tudi članica
Mednarodnega sveta za izobraževanje odraslih
(ICAE). Sudeluje tudi kot ekspert za andragogiko pri UNESCO. Članica je ured. Andragogike,
SodP, deluje v raznih organih lj. U, pri RK
SZDL itd.
Prim.: ULjBB II, 648; HI/1, 95-96; Kojeko 2, 512;
osebni podatki.
B. Mar.
KRANJC Andrej, geograf in speleolog, r. 5. nov.
1943 v Lj. brivsko-frizerskemu mojstru Francu in
Idi Dejak. Po gimn. v Lj. (matura 1962) je tu
študiral geografijo in arheologijo ter diplomiral
1971 kot prof. geografije in kot arheolog. Po dvomesečni specializaciji iz speleologije v Moulisu
v Franciji in podiplomskem študiju fizične geografije v Lj. je 1977 opravil magisterij. 1966 je
postal zunanji sodelavec Inštituta za raziskovanje
krasa SAZU v Postojni, kjer stalno živi, 1975 je
postal asistent in 1979 raziskovalni sodelavec. S
speleologijo se je začel ukvarjati 1958 kot član
jamarske organizacije Slov. Udeleževal se je jslih
in mednarodnih speleoloških kongresov v Sheffieldu v Angl. in Kentuckvju v ZDA ter drugih
sorodnih srečanj v Avstr., Belg., Bolg. in Franc,
na katerih je sodeloval tudi z referati. Tehtnejše
strokovne članke priobčujc v Acta carsologica,
Geogr. zborniku, GV, PV, Proteusu, drobnejše
prispevke pa zvečine v Naših jamah in v pariški
Spehmci. Članki širšega značaja o slov. jamarstvu
in prispevki, ki obravnavajo predvsem naše primorsko področje, so: Tipi kraških votlin v Triglavskem pogorja, Acta carsologica 7/1976, 257-77;
Prispevek k poznavanju razvoja krasa v Ribniški
Mali gori, prav tam 9/1981, 27-85; Kraški svet
Kočevskega polja in izraba njegovih tal, Geogr.
zbornik 13/1972, 129-94; Siga (Prispevek k slovenskemu kraškemu imenoslovju), GV 52/1980, 85-88;
Prispevek Slovencev v speleomorfologiji, Naše
jame 21/1979, 13-17; Postojnska jama v speleološki literaturi (soavtor M. Kranjc), prav tam 22/
1980, 107-13; Pološka jama in njen pomen pri raziskovanju slovenskega alpskega podzemlja, PV
72/1972, 118-25; Jama pod Rdečo skalo (Mangrtska
jama), prav tam 78/1978, 209-11; Jama Srnica
(Laborint pod Kaninom), prav tam 79/1979, 220-21;
Anthron - prvo slovensko jamarsko društvo (ob
90-letnici organiziranega jamarstva v Sloveniji),
prav tam 79/1979, 601-06; Delei Slovencev v speleologiji (soavtor F. Habe), Zbornik za zgod. naravoslovja in tehnike 5-6/1981, 13-93; The influence
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of man on cave sedimentation, Actes du Symposium international sur l'érosion karstique, UIS
117-23, Nîmes. Izdelal je precej elaboratov: o
osnovnih speleoloških kartah v Sloveniji, o fluvialnih jamskih sedimentili v razvoju krasa
(1980), o poplavnem svetu na Pivki (1980/81), o
analizah sedimentov iz Predjame (1978), o krasu
med Senožečami in Sežano (soavtor P. Habič,
1972).
Prim.: Osebni podatki; Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev SAZU,
1976, 289-92.
Svk.
KRANJEC Ferdo (po prestopu v pravoslavje
1924 Marko), vodja Orjune v Sloveniji, inž. kemije, r. 12. nov. 1855 v Ilirski Bistrici, u. dO.
okt. 1973 v Lj., pokopan na ?.alah. Oče Franc,
trgovec, mati Jožefa Ličan. Po realki v Lj. (matura 1906) in vojaškem roku je 1914 diplomiral
na Tehn. visoki šoli na Dunaju za inž. kemije.
Ves čas prve svet. vojne je bil avstr. vojak, nato
več mesecev jsl. dobrovoljec v It. Služboval je
do 1920 v laboratoriju tovarne hrastovih ekstraklov v Županji, do 1928 v kemičnem laboratoriju
pri želez, carinarnici v Lj., od koder je bil premeščen v Skopje. Tu je bil v glavni carinarnici,
od 194749 prof. na srednji tehn. š., potem v Institutu za 'industrijo v Skopju, v tovarni za termoizolazijo v Prilepu in nazadnje do upokojitve 1961 v obratu Rudniki i žolezara Skopje v
Kičevu. 1962 se je stalno naselil v Mali vasi zraven Jezice pri Lj. V Sji. je bil od ustanovitve
Orjune (tj. Organizacije jsl. nacionalistov) njen
preds. ter sprva tudi ustanovitelj, lastnik in ur.
njenega tedenskega glasila istega imena. Organizacija je napadala It. in Avstr. zaradi raznarodovanja slov. naroda, hkrati pa je bila opora
režimu srbske hegemonije v državi SHS, zastopajoč načelo ene jsl. nacije in s tem unitarističnega jugoslovanstva, pri čemer je uganjala šovinizem, socialno demagogijo in golo nasilje. Pri
tem je napadala zborovanja in druge nastope
opozicijskih strank (SLS in KP). Dne 1. jun. 1924
je pri pohodu v rudarsko središče Trbovlje, da
tam razvije svojo zastavo, trčila na oborožen
odpor delavstva. Zato je zažgala tamkajšnji rudarski dom, odvedla s seboj več talcev ter enega ustrelila. S tem je izzvala v Sji. močan ljudski odpor. Osamljena in notranje razklana je
bila 1926 razpuščena, njeno glasilo, ki je začelo
izhajati 1923, pa je 1928 prenehalo. Zaradi krvoprelitja v Trbovljah je bil med drugimi Orjunaši
17. sept. 1924 aretiran tudi K. in odgnan v celj-
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ske zapore, vendar so bili vsi 28. nov. brez sodne
obravnave izpuščeni. Ob toj priložnosti je Orjuna posvetila 6. dec. poseben članek K. in objavila
njegovo sliko. Končno je K. napisal 1. jan. 1928
v Orjuni uvodni članek, kjer ugotavlja padec morale in discipline organizacije, njena nesmiselna
nasilja in usodne posledice pohoda v Trbovlje.
Nazadnje je objavil 22. jan. 1929 v J odprto pismo slov. javnosti v imenu razpuščenih Orjunašev, obsojajoč njene teroristične tajne akcije
v Sji. in onstran državne meje. Zato v njej odlaga svojo funkcijo in tu ne bo več deloval.
Prim.: Osebni podatki: Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SRS; Zgodovina Slov., 1979, 641-42; F. Klopčič, Desetletja preizkušenj, Lj. 1980, 165-87.
Svk.
KRANJEC Miro, slikar, kulturnoprosvetni delavec, r. 11. avg. 1916 v Sežani, kjer živi. Oče
Franc, obč. tajn., mati Ivanka Gorup. Osn. š. je
obiskoval v Sežani, 3 razr. gimn. v Gor., ko je
šolanje prekinil zaradi neugodnih gmotnih razmer. Zaposlil se je na sodišču v Sežani in privatno dokončal učiteljišče v Trstu. Maturimi je
1939, ko je že služil vojaški rok. 1941 je prišel
domov na bolezenski dopust, se začasno zaposlil
v Trstu in se vključil v NOB. Od sept. 1943 do
dec. 1944 je deloval kot vojni obveščevalec, prišel
je nato v vojaške enote, demobiliziran je bil
nov. 1945. Takoj nato ga je do maja 1946 ZVU
zaprla v Trstu. Po vrnitvi iz zapora je deloval
v različnih upravnih organih predvsem v Sežani, upokojen je bil 1970. Kot ljubitelj se je posvetil kulturno-prosvetni dejavnosti zlasti na
področju bivšega OLO Sežana in kasnejše sežanske Občine, bil je okrajni referent za prosveto
in kulturo, režiser, preds. ZKPO občine Sežana
in organov KS iste občine, upravnik sežanske
knjižnice in ustanovitelj ter vodja Male galerije
v Sežani. S slikarstvom se je pričel ukvarjati
kot samouk, zlasti zelo intenzivno potem, ko se
je upokojil. V akvarelni tehniki slika kraško krajino (vpliv R. Hlavatyja), riše karikature, ustvarja pa tudi dela v olju na platnu. Kritik M. Barn
bič tako označuje njegovo slikarstvo: »V podajanju Krasa pa Kranjec ni Hlavatvjev posnemovalec, pa čeprav se vsaj delno poslužuje enakih
strokovnih prijemov. Dejali bi, da je Kranjčev
Kras bolj zdajšnji. V njegovih listih je manj
tistih za Hlavatyja značilnih ostro razdrapanih
belin kamnitega Krasa, ki jih pričenja v resnici
prikrivati bujno zelenje, saj je na Krasu zares
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vedno manj pravih kamnitih golicav« (PDk 24.
apr. 1981, št. 97). K. je večkrat skupinsko razstavljal (Sežana, L j., Piran, Domžale, Dobrna,
Poljska, Ilirska Bistrica, Ricmanje, Lipica, Ajdovščina, Izola). Samostojno je razstavljal v Sežani (1978), v Komnu (1979), v Nabrcžini in Novi
Gorici (1981). O njegovem delu so poleg omenjenega pisali tudi C. Avguštin, G. Montenero, M.
Rener.
Prim.: PrimN 8. maja 1978, št. 37; PDk 11. apr.
1981, št. 86; Gosp 17. apr. 1981, št. 1343; PrimN
8. maja 1981, št. 37; II Piccolo 27. maja 1981;
Vita nuova 1. maja 1981; Naša obramba 1975,
št. 6-7, 54-55.
B Mar.
KRANNER Martin, prosvetni delavec in športnik, r. 30. okt. 1918 v Zabnicah v Kanalski dolini, živi v Gor. Oče Martin, tesar, mati Jožica
Hladnik iz Dev. Mar. v Polju prt Lj. Osn. š. je
obiskoval pri Dev. Mar. v Polju (1924-29), nato
I. drž. real. gimn. v Lj. (1929-37); pravno fak. v
Lj. z absolutorijem (1937-42), polit, vede in telesno vzgojo na U v Gradcu (194546), tuje jezike
na Istituto univers, orientale v Neaplju (194853) z doktoratom in s specializacijo v slov. jeziku. Obiskoval je tečaje za telesno vzgojo v
Piacenzi (1945-55) ter dosegel habilitacijo 1960.
Istega leta je tudi opravil habilitacijo za pouk
slov. Službe: prof. telovadbe na slov. sred. š. v
Gor. od 1947-07, od 1953-59 poučeval tudi slov. na
istih šolah. Od 1967 prof. telov. na ital. Tehn.
industr. zavodu Galilei v Gor. Od 193240 sodeloval pri S, Domoljubu, Bogoljubu (psevd. Kratin,
Mirt, Korošec). Dalje pri glasilu Mi mladi borci (čl. nepodpisani). Imel je razna predavanja v
Akademski zvezi, uredil zbornik Akademska zveza (1940) in v njem objavil več svojih prispevkov. Zbornik je sestavljen na podlagi arhiv, materiala, ki je bil med vojno uničen. Po vojni je
dopisoval v koroški mesečnik Vera in dom (194953). Objavljal članke ideološke vsebine v KatG
(psevd. Sincerus). V Skavtskem priročniku objavil članek Zdravje. V Izvestju slov. višjih sred.
šol v Gor. objavil člandk Telesna vzgoja v Soli
(1954-55), Telovadba in špot t na slov. sred. šolali
(1945-65). Po vojni je imel razna predavanja v
Gor. (npr. 1959 o škofu Rozmanu, 1968 o Cankarju), v Dragi o Cankarju (1967). Po vojni je bil
v Gor. med ustanovitelji slov. kat. prosvet. društva (1951), nekaj časa njegov tajnik. Vstopil je v
odb. za Kat. dom (1952), po odstopu dr. A. Kacina je postal njegov preds. (1971), soust. skavt,
org. na Goriškem, član Dobrodelnega društva
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(Vincencijeva konferenca). Kot športnik je deloval že v Sji. pred zadnjo vojno (član odbojkarskega moštva pri D. M. v Polju, mladinski prvak
Sje. v teku čez ovire na 400 m). Po vojni je najprej delal v it. športnih društvih. 1961 je dal
pobudo za ustanovitev Športnega združenja
Olympia in bil njen prvi podpreds. ter vseskozi
športni vodja. Dalje je preds. pokraj, odb. za
Goriško It. smučarske zveze, član mednarodnega kluba Panathlon, član pokraj, komisije za
mladinske igre (Giochi della gioventù). Delal je
tudi na polit, področju. Med vojno je bil zaprt
in postavljen pred sodišče kot »pripadnik oboroženih tolp« (1942). Stopil je v službo k Inteligence Service, pomagal pri reševanju jetnikov
iz taborišč v Gonarsu in na Rabu. Maja 1944 bil
aretiran od Gestapa in obsojen za Mauthausen;
rešil se je, ker je prej prišel konec nacistične
Nemčije. Po vojni je začel v polit, delom na Goriškem. Pristopil je h Katol. slov. skupnosti
(1947) in bil pritegnjen kot njen zastopnik v odb.
SZD, kjer je bil tudi tajn. Od 1960-65 je bil izvoljen na Listi lipove vejice v gor. pokrajinski
svet.
Prim.: Vprašalna pola.
Hum.
KRAPE2 Franc, dekan, oče Anton, kmet, mati
Ivana Krapež, r. 12. febr. 1920 na Otlici. Osn. š.
na Otlici, gimn. v Malem semenišču v Gor. 193240 in tam maturiral. Bogoslovje je obiskoval v
Gor. 1940-44, posvečen v mašnika 3. jun. 1944.
Služboval je kot žpk v Velikem dolu od 25. jul.
1944 do 1981, ko je odšel v Komen. Soupravljal
Gabrovico 1944-53, Gorjansko 1944 do danes, Škrbino 1973 do danes. Komen je soupravljal od
1971 do 1981. Od 1981 je žpk in dekan v Komnu
ter soupravlja Veliki dol. Delaven duhovnik, za
ves Kras ima veliko zaslug kot pridigar in spovednik. Po drugi svet. vojni je z nekaterimi sobrati prirejal ljudske misijone po Prim, in zunaj
nje, Več let je tudi pomagal pripravljati škofijske osnutke za pridige. Ker so Nemci 1944 požgali in porušili ves Komen in tudi župriišče, je
K. 1971 začel graditi novo župnišče. Po velikih
težavah in naporih je delo dovršil 1982. Novo
župnišče je eno najlepših v škofiji. O tem poroča K. sam v Cerkvi v sedanjem svetu 1982, štev.
5/6 pod naslovom Zgradili smo iupnijski dom.
Prim.: Osebni podatki; Letop. slov. škofij, Lj.
197S, 254.
T. P.
KRASSNIG Franc, jezuitski pridigar, r. 28. avg.
1672 v Idriji, u. 17. jan. 1780 v Lj. V Gradcu je
postal magister filozofije in bil sprejet v red 1694
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v Trenčinu; nato je poučeval 4 leta v lj. kolegiju
in bil slov. pridigar 5 let v Trstu in 15 let v Lj.
Prim.: Po J. Glonar, SBL I, 556.
Ur.
KRASAN Franc, botanik, profesor, r. 2. okt.
1840 v Sempasu, u. 12. maja 1907 v Gradcu. Po
gimn. maturi (1862) v Gor. je v letih 1862-65 študiral naravoslovje, mat. in fiz. na Dunaju. Nato
je poučeval na gimn. v Linzu, Gor. in Kranju,
kjer je bil eno leto (1870-71) tudi okrajni š. nadzornik. Naslednja služba je bila v Celju in od
1880 v Gradcu, kjer je bil 1900 upokojen. V
Gradcu je bil tajn., preds. in knjižničar botaničnega odseka naravoslovnega društva za Štajersko. Tudi na Goriškem je zapustil pomembno
sled v raziskovanju rastlinstva, saj se je še dandanes sestavljalcu bibliografskega materiala v
študiji Contributi a una storia del paesaggio rurale del Friuli-Venezia Giulia (Videm 1978) Lucianu Lagu zdelo primerno, da med drugim navede kar tri KraSanove razprave: Pflanzenphänologie
sehe Beobachtungen für Görz (1868), Studien über
die periodischen Lebenserscheinungen der Pflanzen (1870) in Vergleichende Übersicht der Vegetationsverhältnisse der Grafschäften Görz und
Gradiška (1880). Svoje raziskovalno delo je K.
nadaljeval na Štajerskem. Med drugim se je
ukvarjal z descendenčno-teoretičnimi problemi v
rastlinstvu ter proučeval, kako vplivajo razmere
rastlinskih bivališč na rastline. Svoje študije in
botanične razprave je objavljal v številnih avstr.
in franc, publikacijah.
Prim.: SBL I, 556 (tu so navedena številna
Krašanova dela in literatura o njem); Mala splošna enciklopedija, II, 403; Regione autonoma
F.V.G. - Servizio dei beni ambientali e culturali Centro studi paesaggio agrario: Contributi a una
storia del paesaggio rurale del Friuli-Venezia
Giulia a cura di Luciano Lago, Videm 1978, str. 81.
M. Baje
KRASEVEC Alojzij, duhovnik, narodni in gospodarski delavec, sin Frančiška in Ane Lukežič, r.
20. apr. 1882 v Tominjah, župnija Trnovo - Ilirska Bistrica, u. 1. jan. 1944 na Reki, pokopan v
Trnovem. Gimn. in licej je obiskoval na Reki
(Sušak), nato se je vpisal na filoz. na Dunaju,
a se na prigovarjanje dekana Kržišnika po enem
letu odločil za bogoslovje v Gor. Tržaški škof
Nagel ga je posvetil v mašnika 14. jul. 1907.
Služboval je kot kpl. v Predloki (do 1. marca
1913), žpk v Brezovici (do 1. okt. 1925), žpk in
dekan v Hrušici (do jeseni 1943); tu je leta 1934
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zaradi spremenjenih škof. meja avtomatično prešel v reško škofijo. 1. okt. 1943 je bil imenovan
za rczidencialnega kanonika stolnega kapitlja na
Reki, a se je tja s težkim srcem preselil čez dobro leto. Bil je tudi prosinodalni izpraševalec,
škof. cenzor, ravn. škof. administrativnega urada, sodnik škof. sodišča, deputat za disciplino
v semenišču in član škof. katehetske komisije.
Umrl je zadet od kapi. 1919 je K. doletela prva
internacija. Takrat so Italijani internirali tudi
A. Cerarja, kpl. v Brezovici, H. Hreščak, kpl. v
Slivju, pa je preoblečen pobegnil v Jslo. Istočasno so v Podgradu nenadoma zaprli in odpeljali na Sardinijo petero ljudi (ves personal sodišča). Ta internacija je bila iz splošne gonje
proti slovenstvu. Ni trajala dolgo, ker se je K.
vrnil že poleti istega leta. Druga internacija je
zadela K. 1941. Takole jo je sam opisal v Kroniki: »V soboto pred cvetno nedeljo ob začetku
velikonočnega spovedovanja pride v Hrušico
msgr. Gabrijel Gelussi z Reke in izroči škofov
ukaz, naj se njemu izroči Hrušica, župnik in
kaplan (Kristan A.) pa naj takoj drugo jutro
odrineta v Verono, kjer naj bi z drugimi duhovniki oskrbovala evakuiranec — begunce — z Reke in drugih krajev. Odšla sta šele po končanem
spovedovanju v ponedeljek zjutraj. Ker se je
jsla. vojska kmalu umaknila brez bojev, so se
begunci vrnili in z njimi tudi župnik — v petek
pred belo nedeljo — ter kaplan — v ponedeljek
po beli nedelji.« 3. maja 1931 je dospel odlok s
Prefekture (št. 4992), s katerim je bila uradno
ukinjena Marijina družba. Kraševcu se je naslednje leto porodila misel o ustanovitvi Marijinega
vrtca; s škofovim dovoljenjem se je mesečno
zbiralo okrog sto otrok, čeprav vrtec uradno ni
bil ustanovljen. Pred binkoštmi 1932 je šel s tremi gospodi z Goriškega v Rim, da bi za naše
ljudi kaj izposloval v cerkvenem in prosvetnem
oziru. »Viden uspeh je bil ta, da je bil dr.
Kralj — laični član te družbe — interniran v
Milan. Amnestija ob 10. obletnici pohoda v Rim
je rešila intern'irance in med drugimi tudi njega« (Kronika). Bil je v več pogledih pravi oče
župnije in dekanije. V gosp. pogledu je dejansko
uspešno vodil mlekarno v Hrušici, posojilnico v
Podgradu; 7. dec. 1932 je odprl Konzumno zadrugo (trgovino) v Hrušici, ki je kmalu dobila
podružnico še v Slivju z namenom, da ublaži
cene in olajša pritiskajoče revščino. Želel je
ohraniti našega človeka na lastni zemlji. Poučevanje verouka je bila obenem šola materinščine.
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Ko je 1. jul. 1934 pripadla še dekanija Hrušica
reški škofiji, je zapisal v Kroniko: »Kljub večletnemu upiranju se je proti naši volji izvršila
priključitev.« Silno ga je bolelo načrtno raznarodovanje in organiziran boj proti slovenščini.
Pri vizitaciji 1935 je škof Santin prepovedal slovesne maše s slov. petjem, pesem V zakramentu
in delitev obhajila v slov. Nov. 1936 je prišel
odlok škof. ordinariata na Reki, da bodo suspendirani duhovniki, ki bi pri petih mašah dopustili slov. petje, rabili hrvaSki ritual, peli V
zakramentu. Škof je začel nastavljati na slovžupnije »svoje« duhovnike; tako je prišel za kpl.
na Pregarje Luigi Gasparini, za župn. upravitelja na Vodice pa novomašnik Pio Cristian (oba
v hrušiško dekanijo). Že 1930 je K. vpeljal redno
tedensko srečanje za duhovnike (včasih se je
pridružil tudi kak izobraženec laik) ob torkih, ki
so ga imenovali kar torkovanje. »Gospodje so
precej dosledni,« je zapisal o tem K. v Kroniko.
Civilnim oblastem ta srečanja v Hrušici niso
»dišala«, a je K. vedno znal diplomatsko opravičiti to svojo bistro zamisel. Duhovnikom, ki so
prihajali tudi bolj od daleč, ne samo iz domače
dekanije, je »torkovanje« v vsakem pogledu veliko pomagalo. K. je bil za svoj čas in kraj avtoriteta, izreden mož, ki še ni dobil naslednika.
Prim:: Župnijska kronika Hrušica; Župnijska
kronika Knežak (Kalan); SkATrst; SkAReka; Soklič, Istra; Cermelj, Il Vescovo.
Skerl
KRAŠEVEC Desanka, prevajalka, r. 6. jul. 1926
v Cerknici, živi v Trstu. Oče Ciril, odvetnik,
mati Slavica Mezgec, operna pevka (gl. čl.). Osn.
š. v Cerknici in Logatcu, nižja gimn., Trg. akad.
(matura 1945) in Ekonomska fak. v Lj. (1953).
Službe: AG (1946-48), Slovenija avto (1948), Agroprogres (1953-54). Avg. 1954 je prišla v Trst in
poučevala na Trg. tehn. zavodu Ž. Zois (1955 jan. 1958), na Strok š. na Katinari (jan. - okt.
1958), na šoli za blagovni promet in gostinstvo
v Izoli (1963-64), ves čas pa je sodelovala na
RAITrstA, kjer je postala okt. 1978 stalna programistka in režiserka. Za RAITrstA je napisala
več samostojnih oddaj: Triaškc soline, Južna železnica, Levstik v Trstu idr., otroških radijskih
iger: Žabe, Pripovedka o Cerkniškem jezeru, V
kraljestvu starke Zime, Novoletna bajka idr.,
več komentiranih folklornih jazzovskih in otroških glasbenih oddaj. Za radio je dramatizirala
več del iz domače in tuje literature: Fr. Sal.
Finžgar, Mirna pota; N. Kraigher Nina na Cej-
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Ionu; W. Scott, Ivanhoe; Ch. Dickens, Oliver
Twist; J. Verne, Otroka kapitana Granfa; J. London, Beli očnjak. Prevedla in dramatizirala je
v nadaljevanjih: Em. Salgari, Kralj morja, Črni
susar, Hči Črnega gusarja (1965, 1966, 1971); L.
Bertelli, Gianburaskov dnevnik (1966); I. Brlič
Mažuranič, Pripovedke iz davnine (1967); Giuliana
Boldrini, Skrivnost Etruičanov (1970); Tul. Pinelli, Stilist (1970); Giov. Arpino, Očetova modrost idr. Prevedla je tudi kakih 15 radijskih
iger, največ iz it. (seznam v 20 let RO).
Prim.: Osebni podatki; 20 let Radijskega odra,
Trst 1966, pass.; SGL II, 343.
Jem.
KRASNA Jakob, pratikar, r. 17. jul. 1810 v Črnem
vrhu v kmečki družini, u. 28. sept. 1878 v Zagradcu na Dolenjskem. Študiral je bogoslovje v Lj.,
ord. 1841. Služboval je v 2ilcah pri Sv. Vidu
(1844), Borovnici (1845), St. Jerneju (1846), Ustjah
(1850), Spodnjem Logu na Kočevskem (1854) in
od 1859 v Zagradcu na Dolenjskem. Kot bogoslovec je dopisoval v Gajevo Danico ilirsko in se
oglasil tudi v N ter poslovenil Stoletno pratiko
devetnajstega stoletja od 1801-1901... (Gradec
1840), ki je izšla pozneje še trikrat: Lj. 1847 (J.
Vole), 1860 (A. Likar in J. Bleiweis) in 1880.
Prim.: Mam XVI, 10; XXIV, 66; Benkovič, DS
1895, 187; SBL I, 556.
Ur.
KRASNA Zmago, učitelj, tigrovcc, polit, delavec,
r. 6. apr. 1906 v Idriji, u. febr. 1945 v nem. taborišču Flossenburg. Oče Anton, rudar, mati
Frančiška Petrič. Osn. š in nižjo gimn. je dovršil v Idriji, učit. v Tolminu, a so ga v zadnjem letniku zaradi protifaš. zadržanja izključili, zato je maturiral v Vidmu 1925. Organiziral
je dijaške klube v Tolminu, PD v vaseh, veliko
je predaval, režiral igre in sam igral, zato po
maturi ni dobil službe. Med 1925-28 je delal pri
ZPD, v ured. E, pri GM, ustanavljal ilegalne celice, delil v Gorici knjige in ilegalni tisk voznikom, po vaseh, sodeloval pri protifaš. izletih v
gore, na dijaških zborovanjih na Krnu, v Trnov,
gozdu, vodil ilegalne sestanke v Kobaridu, Vipavi, Brdih, se udeležil požiga lesenega mostu
čez Sočo, šole v Smasteh. Bil je glavna zveza s
furlanskim gibanjem, ki je prejemalo tigrovsko
literaturo, od 1927 je bil član KPI. Zaradi udeležbe pri likvidaciji provokatorja Viktorja Kogeja v Gor. 22. avg. 1928 so K. aretirali in pred
Poseb. sodiščem za zaščito države v Rimu obso-
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dili na pet let ječe (11. maja 1929), oče pa je izgubil v rudniku delo in se preselil v Jslo. Ko
se je po amnestiji nov. 1932 vrnil k sorodnikom
v Idrijo, so ga faš. tako preganjali, da je pobegnil k staršem v Log pri Brezovici. Dobil je
zaposlitev v tovarni Semperit v Kranju, poklical k sobi sitarše, oče je prevzel njegovo mesto v
tovarni, sam je dobil mesto uradnika v tekstilni tovarni Jugočešika. Sodeloval je s komunisti
in pripravljal stavke tudi po drugih mestih, bil
preds. društva Sloga v Kranju. 15. apr. 1934 je
postal učitelj iz bednostnega sklada. Poučeval je
pri Sv. Trojici na Notranjskem in v Predosljah
pri Kranju, nato je bil dobro leto pri okraj,
načelstvu v Kranju, 1936 se je vrnil na osn. š. v
Zg. Dolino (zdaj Jelendol), potem v Markovce
na madž. meji, v Adrijance, v jeseni 1941 so ga
Madž. premestili v Orehovico v Medžimurju.
1937 se je poročil z Ano Vižintin, kältere starši
so bili iz Doberdoba, in žena mu je pomagala
pri vsem polit. delu. Po prihodu v Prekmurje se
je K. povezal s KPS, v Adrtjancih je ustanovil
Društvo kmečkih fantov in deklet, organiziral
večerno šolo za mladino, pomagal ustanavljati
kmetijske nabavne zadruge, sezonskim delavcem
je pomagal do pravic. Po okupaciji se je povezal
z OF, uredil zvezo s partizani preko Kalnika,
zato je imel okt. 1941 preiskavo, nov. je bil aretiran in se zagovarjal v frane, da se je rešil
velikega procesa, ko so obesili Cvetka in Kardoša, mnoge pa obsodili na visoke kazni. Spomladi 1943 so ga z ženo zaprli v zapore v Čakovcu, 3. okt. 1944 so ga spet aretirali in odpeljali z 200 Medžimurci v Komarom na Češko, v
Uoščah si je prerezal žile, da bi prišel v ambulanto, toda odpeljali so ga v Dachau, kjer je
prebolel tifus, nato v Flossenburg, kjer je umrl.
K. je bil nadarjen, požrtvovalen, temperamenten, velik rodoljub, že kot dijak je pisal pesmi, se poskušal v dramatiki, do aretacije 1928
je dopisoval v takratne prim, liste in revije.
Prim.: TolmZb 1975; Aula IV; PDk 31. dec.
1980; Feronc, Tiger, pass.; razni dokumenti; Krašnov življenjepis; podatki žene Ane; Prekmursko
šolstvo.
Rut.
KRAUS Egon, časnikar, javni delavec, gospodarstvenik, r. 25. avg. 1926 v Mrbu, živi v Trstu.
Oče Drago, zavarovalni uradnik, mati Mila Jančič iz Snežatnega v Goriških Brdih. Osn. š. dovršil v Mrbu., nižjo gimn. v Lj., kamor se je
preselil 1941; 1942 je odšel v Trst. Tu so ga okt.
1943 zaprli in odpeljali v Dachau, od koder se je
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vrnil konec maja 1945. Od 1945 do 1958 je bil
fotoreporter in filmski snemalec pri Zvezda filmu v Beogradu, nato ur. Glasa mladih v Trstu.
1953-68 je bdi najprej kronist, nato ur. PDk. 1968
je odkupil potovalno agencijo Aurora in jo razvil v pomembno in ugledno podjetje, ki prireja
izlete po vseh svetu. V letih 1968-79 je bil preds.
SD Polet na Opčinah pri Tr. Od 1968 je preds.
zadruge Naš Kras, ki je lastnik Kraške hiše v
Velikem Repnu in prireja vsako leto »kraško
ohcet«. Od 1970 je preds. uprav, sveta ZTT.
Prim.: Osebni podatki; Vas, ljudje dn čas - Zgodovina Opčin, Trst 1975, 255-60; poročila o delovanju Našega Krasa.
Jem.
KRAUSS Viktorija (Cäzilia, Erna, Lucia), Napoleonova spremljevalka, r. 15. dec. 1785 v Idriji,
u. 15. apr. 1845 v Gniglu (Salzburg). Oče Jožef,
rudniški nadzornik, mati Rosalia Schuber. Po
očetovi smrti (1802) se je z materjo preselila na
Dunaj. Tu ji je očeta nadomestoval voj. komisar Filip von Mainoni, ki je kasneje upravljal
tudi njeno premoženje, dokler ni zaradi finančnih težav napravil samomora (1832). Različni so
podatki, kdaj se je K. seznanila z Napoleonom
(1805, 1809). Njena poroka z Napoleonom (1809)
je bila le navidezna, toda kljub temu ga je
spremljala na njegovih pohodih in potovanjih po
Evropi (o tem piše tudi nagrobni spomenik). Napoleon ji je podelil naslov grofice Wolfsberg,
dajal pa ji je tudi letno rento. Po njegovem
padcu se je poročila z odvetnikom Schönauerjem, toda od njega se je ločila in se znova
poročila (1823) s kirurgom V. Braunerjcm (u.
1839), živela je v Salzburgu. Po moževi smrti je
živela čudaško življenje, v uboštvu (Mainoni ji
je zapravil premoženje), obdana s številnimi živalmi (dobila je vzdevek Hundsgräfin). Nekateri biografski zapisi pišejo, da je bil prvotni
njen priimek Kravos, da se je pa kasneje preimenovala v Krauss, toda podatki iz matične
knjige temu nasprotujejo. K. biografi so njeno
življenje romantizirali, nastopa tudi v romanu
F. Govekarja Svitanje (Lj. 1921).
Prim.: Podatki dekanijskega urada v Idriji;
Arko, 33-34; TT 22. dec. 1955, št. 51; 10. jan. 1968,
št. 2; IdrR št. 1, 1970, 43-47; Obzornik št. 2, 1968,
102-04.
B.Mar.
KRAV ANJA Anton, p. d. Koplščar, gornik, r. 26.
sept. 1886 v Trenti, u. 19. jun. 1953 tam; oče Anton, mati Marija Cuder. Sodi v vrsto znanih
trentarskih vodnikov, poznan pa je tudi kot gra-
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ditelj drznih plezalnih poti v Jul. Alpah. Najprej
je sodeloval pri gradnji steza z Antonom Tožbarjem-Spikom, 1926 je pomagal graditi Hanzovo
pot v sev. steni Prisojnika, pa tudi zavarovano
plezalno pot v sev. steni Mojstrovke. Zadnki veliki K. podvig je »Kopiščarjeva pot«, imenovana
tudi »jeseniška« v sev. steni Prisojnika (1948),
naloženo mu je tudi bilo, da pripravi pot po j si.
strani Mangrta, nenadna smrt pri delu steze v
Koritih Mlinarice (Trenta) mu je ta podvig preprečila. 1957 je bila v Trenti (ob cesti blizu cerkve DM Lavretanske) odkrita spominska plošča
trentarskim vodnikom, na njej je vklesano tudi
K. ime.
Prim.: Podatki žpk urada Soča (pismo 1. fobr.
1982); PV 1948, 305-07; A. Blažej, PV 1953, 130-33,
551; PDk 25. jun. 1953, št. 150; E. Lovšin, Gorski
vodniki v Julijskih Alpah, Lj. 1961, 154-56; Vodnik po slovenskih gorah, Lj. 1964, 140, 154; Julijske Alpe. Planinski vodnik, Lj. 1974, 162-63,
449; T. Wraber, Trenta, Lj. 1976, 8-9.
B. Mar.
KRAVANJA Ferdo, delavec, tigrovec, borec in
organizator NOB na Tolm., r. 10. avg. 1912 v
Cezsoči, u. 10. okt. 1944 v zaselku Paljevo pri
Desklah. Oče Matevž, mah' (kmet, krošnjar, padel
pri Doberdobu 1916, mati Ana Kravanja; trije
bratje in tri sestre. Po osn. š. v domači vasi je
delal na kmetiji in drugod, učitelj Fr. Sivec pa
je v vasi organiziral ilegalno celico in vzgajal
revolucionarje. Najodličnejši so bili: K., Ivan
Ivančič (PSBL I, 559-60), Fr. Kavs (gl. čl.), Leopold Copi, I. Suler, Edi Mlokuž idr. Pisali so
list Skandalist, v katerem so pikali vedenje fantov in deklet. Ti so jim odgovorili z listom PPP>
3P ali TRIPE (iz Plebejci Proti Purgarjem). Ko
so K-evi prijatelji odkrili pisca, so izdajali 1933
z roko pisani list Netopir (okr. 60 štev.). 18. apr1931 sta K. in Ivančič zažgala osn. š. v Bovcu iz
protesta proti ustrelitvi bazoviških junakov. Enako so zažgali šolo v Cezsoči (neznani sodelavci),
požig šol v Plužnah in Logu pod Mangartom
se ni posrečil. Poleti 1931 je na Jesenice izseljeni
Andr. Copi iz Kala-Koritnice uredil sestanek med
K. in Kavsom z D. Zelenom in Bertijem Rejcem
z Jesenic na meji pri Jalovcu. K. in sodelavci iz
Cezsoče so odslej tu prevzemali antifaš. tisk m
orožje in se urili v streljanju. K. je prehaja1
mejo tudi na Bogatinu in Ratečah in se sestajal
z voditelji TIGR-a v Lj., na Jesenicah in drugodNa povratku so ga faš. 24. febr. 1933 prijeli blizu
Fužin, ga pretepli in odpeljali v Rim, da je od'
služil vojaški rok (do 27. avg. 1934). K. je P°
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vrnitvi domov nadaljeval z delom; 19. jun. 1935
pa je pobegnil v Jslo., da bi se izognil vojni v
Abesiniji. Nekaj časa je bival na Jesenicah, nato
se je zaposlil pri Slogradu. Ker ga je stalno delo
oviralo pri antifaš. dejavnosti na Prim., se je
oprijel krošnjarstva, nosil s tigrovci čez mejo
orožje in liter., z njimi organiziral 20. sept. 1938
atentat na Mussolinija v Kobaridu, ki naj bi ga
bil izpeljal Fr. Kavs. Zaradi intervencije nem. in
it. vlade so K. aretirali in v Bgdu obsodili na pet
let ječe. Kazen je prestajal v Siemski Mitrovici
in Nišu, ob napadu na Jslo. pa je prišel iz zapora. Vrnil se je v Sjo. Pridružil se je D. Zelenu
in T. Majniku, ki sta se skrivala v bunkerju
blizu Strug v Ribniški dolini, ko pa so se zatekli
v Lovšinovo kočo na Mali gori, so jih 13. maja
1941 zjutraj napadli it. vojaki in ju ranili: Zelen
se je ustrelil, K. obstrelil, Majnik je ušel v okovih. K. se je zavedel v kočevski bolnišnici in
zatrjeval, da je Srb Djuro Jovanović iz Chicaga.
Prepeljali so ga v Ij. bolnišnico, od koder so ga
rešili pristaši OF. Nekaj časa se je skrival v Lj.,
26. maja 1942 pa je odšel k partizanom. Nekaj
časa je bil v vipavski četi, konec jul. je prišel
na Tolminsko, bil aktivist in organizator OF, član
okrož. OOF, 18. mar. 1943 je postal sekretar
OK KPS in po združitvi okrožij sekretar OK
KPS za Zahodno Prim. Med potovanjem iz Benečije na Lokve na Pokraj, odb. OF je bil v zaselku Paljevo zadet skozi lobanjo in možgane.
Pokopali so ga v Dosklah, po vojni v čezsoči.
Part, ime Peter Skalar. Po njem se imenuje koča
na Kaninskem pogorju.
Prim.: Ferenc, Tiger; TolmZb 1975; Borec 1962
m 1963; PrimN 15. dec. 1972; PDk 26. okt. 1980.
Rut.
KRAVANJA Ida, kot filmska igralka Ita Rina,
r. 7. jul. 1907 v Divači, u. 12. maja 1979 v Budvi.
Oče je bil železničar iz zgornjega Posočja kakor
tudi mati. K-eva je prva Slovenka, iki je kot
filmska 'igralka svetovno uspela. Prva leta življenja je preživela v Trstu. Po prvi svet. vojni
se je z družino odselila v Lj., kjer so si zgradili
dom v Rožni dolini, toda oče je kmalu umrl in
mati je začela oddajati sobe študentom. V tedaj
mladi in zelo lepi Idi je začela rasti želja po
širnem svetu, po filmski poli. Pogumno se je odpravila na to pot in kmalu tudi prišla do uspeha. 1929 so jo proglasili za Miss Ljubljane na
tekmovanju za Miss Jugoslavije. Bila je na drugem mestu za Zagrcbčanko Štefko Vidakovic.
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Po tem dogodku jo je zahodnonetnška filmska
proizvodnja angažirala v svojih celovečernih filmih. Igrala je glavne in vidne vloge. Pridobila
si je sloves najprej v Nemčiji, nato v češki. Nastopila je v 17 nem., češ. in drugih filmih. Največji uspeh je doživela v češ. filmih Erotikon in
Tončka obešenjakinja. Igrala je v jsl. koprodukcijskem filmu Fantom Durmitorja. 1939 je posnela zadnji film pod naslovom Centrala Rio.
V Bgdu se je poročila s sinom nekega ministra
(Djurdjević). Po drugi svetovni vojni je nastopila še v drugih filmih, toda brez prejšnjega
uspeha.
Prim.: SGL I, 233 (pod Ita Rina); Kojeko 1970,
900-01 (pod Rina Ha); M. Bambič, PDk 20. maja
1979.
Gorjan
KRAVANJA Matija, duhovnik, r. 24. febr. 1832 v
Bovcu, u. 13. nov. 1903 v Gor., pokopan na Sv.
gori. Oče Matija, cerkovnik, mati Marija Kovačič.
Teologijo študiral 1853-57 v gor. bogosl. sem., posvečen v duhovnika v Gor. 21. sept. 1856. Leta
1857 imenovan žpk namestnik in učitelj v Zgoniku, 1866 kanclist na škofiji v Gor., 1880 nadšk.
tajn. in tajn. cerkv. nadšk. sodišča, 1884 kancler
in ravn. gor. nadšk. ordinariata ter konzistorialni
svetnik. 1872 med pobudniki, skupaj z dr. Hrastom, dr. Gabrijevčičem, kanonikom S. Benso
in prof. J. Marušičem, Slovenskega katoliškega
društva in njegovega glasila Glasa (1872-75). Leta
1872 je z A. V. Tomanom tudi ur. omenjenega
tednika, ki je zastopal narodne, socialne in verske zamisli in zahteve gor. Slov. 1883 je bil na
znanem občnem zboru Sloge v Gor., med katerim se je sestavil ustanovni odb. Gor. ljudske
posojilnice; v tem odb. je K. zavzemal mesto
blagajnika.
Prim.: LibBapt v Bovcu; Arh. gor. bogosl. sem.
(mapa E 85-119); NadškAGor. (Status personalis
et localis arhidioec. goritien., letniki 1856-1903;
Gabršček I, 183-85, 224.
Smč.
KRAVANJA Nlka, krajinski oblikovalec, r. 30.
apr. 1942 v Bovcu, živi v Lj. Oče Marij, pismonoša, mati Darinka Pire. Osn. š. je obiskovala
v Bovcu, gimn. v Idriji (matura 1960). Na agronomskem odd. Biotehniške fak. lj. U je končala
sadjarsko-vinogradniško-vrtnarsko smer (1965).
Od. okt. 1967 je bila asistent pri katedri za vrtnarstvo in krajinsko arhitekturo Biotehniške
fak. lj. U, sedaj je prav tam višji strokovni sodelavec. Na U v Zgbu je 1976 postala magister
z nalogo Gostota zazidave in kvaliteta odprtega
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prostora v stanovanjskem naselju. Sodelovala
je pri nekaterih jsl. in mednarodnih natečajih
za idejne projekte zunanjih ureditev. Udeležila
se je z referati tudi nekaterih strokovnih srečanj. Sodelovala je pri naslednjih realiziranih
projektih: ureditev okolja tovarne Iskra v Novem mestu (1973), soseska BS 3 v Lj. (1976), pokopališče v Novi Gorici (1974), žarno grobno polje •• 2alah v Lj. (1974), semedelska vpadnica v
Kopru in športno rekreacijski center prav tam
(1980-82). Objavila je več poljudnih člankov v
reviji Naš vrt, za knjigo A. Šiftarja Vrtno
drevje in grmovnice (1974) je prispevala poglavje Lastnosti in raba drevnine.
Prim.: ULjBB III/2, 1122; osebni podatki.
B. Mar.
KRAVINA Luka, pravnik, sodnik, r. 18. okt. 1891
v vasi Žabnice v KanalsTd dolini, u. 1. jun. 1978
v Lj. Po 6-razr. osn. š. v domači vasi je dovršil
gimn. v Clcu in maturiral 7. jul. 1913. Pravo je
študiral v Gradcu, Zgbu in Lj., kjer je doktoriral
26. nov. 1919. Vmes je bil najprej avstr. vojak
(od 15. mar. 1915), nato v jsli vojski (od 4. nov.
1918 do 17. apr. 1919). Kot kapetan II. razr. je
bil poveljnik vojaškega oddelka v Zalogu pri Lj.
in je pomagal preprečiti ital. zasedbo Lj. in železniške proge od Lj. do Zidanega mostu. 20.
jan. 1920 je bil sprejet v pripravniško službo pri
Dežel, sodišču v Lj. (sodniški izpit 9. dec. 1921).
Službe: sodnik okraj, sodižča v Murski Soboti
(od 31. dec. 1921), sodnik Dežel. sod. v Lj. (od
19. nov. 1924), dodeljen Min. za pravosodje v
Bgdu (od 12. dec. 1929), namestnik drž. tožilca v
Lj. (4. mar. 1933), višji drž. tožilec v Lj. (od 15.
avg. 1935 do upokojitve 6. nov. 1945). Po upokojitvi je bil honorarno zaposlen kot pravnik in
strok, sodelavec pri SAZU (28. nov. 1947 - 1. jul.
1952). Tu je bil tudi strok, sodelavec Terminološke komisije. Nato je bil honor, zaposlen kot
pravnik pri Rep. sekretariatu za 'kult. in prosv.
in je sodeloval pri pripravi zakonskih predpisov
(12. apr. 1957 - 1. mar. 1965). Živahno je deloval
v društvenem življenju. Bil je član kongresa
pravnikov leta 1935, odb. društva Pravnik, član
ured. odb. revije Pravosudje v Bgdu, tajn. Društva slov. sodnikov, poslevodeči tajn. Centralnega
združenja sodnikov v Bgdu in organizator tega
združenja, odb. in podpreds. Koroškega kluba.
Vzdrževal je kult. stike s koroš. Slovenci in budil narodno zavest proti germanizaciji, organiziral je pošiljanje knjig in glasb, materiala na Ko-
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roško, podpiranje koroš. dijakov in visokošolcev,
ustanavljanje pev. zborov, slov. knjižnic itd.
Kot pravnik je pred vojno objavil naslednje
strok, članke: Reforma predpisov o odgovornosti
pri kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na predlog ali zasebno toibo; Nova zemljiška knjiga v
Prekmurju; K pravilnemu tolmačenju § 420, odst.
3 kazenskega postopka; O kaznovanju kolektivnih deliktov po našem kaz. zakonu; Stek toibenih pravic pri zasebnih deliktih s posebnim ozirom na našo sodno prakso; Idem factum (istost
dejanja); Kdaj gre priznati zasebnemu udelciencu legitimacijo subsidiarnega toiilca. Za svoje
delo je bil odlikovan z Redom sv. Save IV. in
III. reda in z Ordenom Belega orla V. stopnje.
Prim.: Podatki domačih; dr. Senk, Stari apetit
naših sosedov, SPor 5., 6. in 7. avg. 1952.
B.S.
KRAVOS Jožef (med prijatelji Jofež), prosvetni
delavec in pisatelj, r. 5. avg. 1909 v Dobravljah
na Vipavskem, u. 13. apr. 1972 v Trstu. Oče Friderik je bil rudar v Idriji, potem zidar in kmet,
mati Ana Skrt. Osn. š. je dovršil v domači vasi,
s 14 leti pa se je začel učiti za krojača v sosednjih Velikih Zabijah. Začel je sodelovati v
domačem PD Zarja pri pevskem zboru, v nogometni četi in dramski skupini, s katero je nastopil v opereti Čudežne gosli. Fantje so izdali
nekaj številk tajnega lista Netopir in v njem se
se oglasil K. s pesmimi, nekaj svojih pesmi P»
je sam zapel v družbi, npr. Dobravcem (besedilo
v knjigi Kuštrava glava, 26-8). Po vojaškem roku
se je 1931 preselil v Trst in šival pri Beltrameju.
Pridružil se je šentjakobskemu c. pevskemu zboru, ki ga je vodil župnik I. Omersa (gl. čl.), in
sodeloval pri prireditvah in izletih, ki jih je prirejal zbor. Istočasno se je vključil v družbo
mladih štempiharjev, ki je bila »prava narodna
družina z obrambnim delovanjem« (Kravos, Spomini starega štempiharja). Z njimi je hodil v
planine, na krajše 'izlete v okolico, pozimi so
prirejali plese, poleti športne tekme in večerne
zabave po gostilnah z govori, skeči, solo pet'
jem, kupleti in pogovori z zavednimi vaščaniPozneje so organizirali večerne tečaje za zgodjezike in slov. Izdajali so svoje glasilo, ki ga jc
urejal M. Bolčič (PSBL I, 95), a je zaradi varnosti večkrat menjalo ime (Bolčič, O štempiharski
literaturi). K. je zlasti zlagal pesmi za nastope,
jih pel in z njimi sodeloval v listu. Pomagal Je
tudi prenašati slov. knjige v Beneško SlovenijoKo je odprl lastno krojačnico v ul. sv. Franci-
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ška, je postala ilegalno prosvetno središče; v
njej je priredil celo razstavo takratnih mladih
umetnikov Spacala, Cesarja in Lukežiča. Poročil
se je z domačinko Evfrazijo Valič in si kupïl
hišo z vrtom na Brandežiji pri Sv. Ivanu v Trstu.
10. jun. 1940 so ga vpoklicali v sanit. odd. vojaške bolnišnice v Trstu in ga poslali v Cagliari.
Od tam so ga 7. sept, vrnili v Trst, kjer so ga
zasliševali in mučili, da bi kaj povedal o svojih
prijateljih, ki so jih pripravljali za proces. Ker
niso mogli ničesar izvleči iz njega, so ga po sedmih mesecih »zaradi težjih prekrškov« poslali na
otok Tremiti-San Domino v internacijo. Tu so
bile razmere tako slabe, da se je njegovo rahlo
zdravje poslabšalo, zato so ga premestili v Montecalvo prt Avellinu. Tu so se razmere počasi izboljšale in po dveh letih je smela priti k njemu
žena. Uredil si je življenje, rodil se mu je sin
Marko (gl. čl.), mar. 1945 se je preselil v Bari v
oporišče jsle. NOV in od tam so ga po vojni
prepeljali preko Dalmacije v Trst. Nadaljeval je
z delom in se vključil v kult. življenje prt Sv.
Ivanu. Bil je med ustanovitelji PD Slavko Skamperle, član svetoivanskega pevskega zbora in
dramske družine. V zadnjih letih je začel pisati
črtice in z njimi sodeloval v JKol, PDk, M(Trst),
na radiu in drugod. 1972 mu je GMD izdala knjigo 15 črtic pod naslovom Kuštrava glava. V njih
oživlja svojo mladost, poustvarja vaško življenje
z revščino časov pred prvo svet. vojno, z grozotami in preganjanji obeh svetovnih spopadov,
prikazuje pa tudi leta v Trstu. Čeprav je v zgodbah veliko tragike, trpljenja in krivic, prevladujejo optimizem, ljudska modrost in vedro razpoloženje. K. zna vse ostrine življenja ugladiti, poslužuje se humorja, satire in groteske, jezikovno
pa knjižne slov., domačega narečja, svetoivanskega govora, trž. ital. in furlanščine. 1975 je izšla pri ZTT druga K-ova knjiga Moje in vaše
Zgodbe iz let 1931-1945. V knjigi je šest spominskih sestavkov, ki prikazujejo K-ovo življenje v
Trstu, v ječi in konfinaciji. V Spominih starega
štempiharja izčrpno prikazuje delovanje te družbe mladih narodnjakov, ki so v času fašizma
skrbeli za ohranjevanje narodne zavesti. Sestavek ima zgod. vrednost in dopolnjuje M. Bolčiča, ki je o tej dobi več napisal. V ostalih riše
ječo in življenje v internaciji. Vsa mučenja na
trž. kvesturi je stisnil na nekaj strani in nobenega mučitelja ni natančneje označil, kot bi jih
hotel predstaviti kot simbol zla samega. V internaciji je razširil podobo še na pokrajino in
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ljudi, ki so bili siromaki, a dobri in ustrežljivi,
pobožni in polni praznoverja. Noben drug interniranec ni tako živo in plastično opisal ljudi in
razmer, zato sta K-ovi knjigi dokument dobe in
krajev. Pripravljal je tretjo knjigo — Pot v svet,
a je ni utegnil dovršiti. K. je bil poosebljena vedrost, poln življenjskega optimizma, šale in smeha in vodno pripravljen pomagati rojakom.
Prim.: Podatki domačih; M. Bolčič, O štempiharski literaturi, JKol 1952, 118-20; J. Koren, J.
Kravos - Jofež, PDk 14. apr. 1972 s si.; Zadnje
slovo od J. K.-Jofeža, PDk 16. apr. 1972; Jevnikar, Zam. lit., M(Trst) 1972, 58; 1976, 42; Isti, J. K.,
KolGMD 1973, 41-2 s si.; Lelja Rehar, J. K., pisatelj-samouk, radijsko predavanje 13. okt. 1972;
Milica Kravos, Josip Kravos - Življenje in delo,
doktorska teza, Videm 1980-81 (179 str. s si.).
Jem.
KRAVOS Marjan, slikar, r. 6. maja 1948 v Trstu,
živi tam. Oče Tomaž, zobozdravnik, mati Mileva
Mazlu iz Šoštanja, gospodinja. Osn. š. in Višjo
real. gimn. (zdaj Licej Fr. Prešeren) je dovršil
v Trstu in inaturiral 1969. Istega leta se je vpisal
na ALU v Lj. in študiral slikarstvo pri prof. Fr.
Miheliču, Zor. Didku, Nik. Omerzi in Jan. Berniku. Diplomiral je 1973 pri prof. Jan. Berniku
in Spelei Čopič. Izbran je bil za grafično specialko in nadaljeval podiplomski Studij na isti
ustanovi pri prof. Riku Debenjaku, Mar. Pogačniku in Bog. Borčiču. Diplomo III. stopnje je
dosegel 1975. Od 1976-80 je poučeval zgod. umetnosti na Klas. liceju Fr. Prešeren. Od 1980 je
tehnični vodja in scenograf v SSG v Trstu. Od
1976-79 je vodil tečaje grafike pri deželnem umetniškem društvu v Trstu. Važnejše osebne razstave: 1975: Gal. Meduza, Koper; Gal. Corsia Stadion, Trst; Koncertni atelje, Lj.; 1976: Gal. La
Defense, Aosta; 1977: Gal. Tribbio, Trst; 1978:
Koncertni atelje, Lj.; 1979; Gal. Cartesius, Trst;
Gal. Excelsior, Venezia Lido; Kosovelova knjižnica, Sežana; 8 grafik, Slov. klub, Trst; 1980: Gal.
Kraška hiša, Veliki Repen (Trst); 1981: Salon
Moblo, Nova Gorica; Institut J. Stefan, Lj. Skupinske razstave: 1975: 11. Mednarodni bienale
grafike, Lj.; Mestna gal., razstava ALU, Lj.; 1976:
4. Internationale Grafik Bienale, Frechen; Europeisehe miniatur Grafik, Albrecht Dürer Gesellschaft, Nürnberg; Premio Biella per l'incisione,
Biella; 1977: 12. Mednarodni bienale grafike, Lj.;
Biennale regionale per giovani, Gor.; Gal. Loža,
Obisk iz Trsta, Koper; 1978: 5. Internationale
Grafik Bienale, Frechen; 4. Norske Internasjona-
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le Grafikk Biennale, Fredrikstadt; Arte Covane
Friuli-Ven. Giulia, Gal. Sagittaria, Pordenone;
Grafik aus dem Mediterranen Raum, Volkshochschule Leverkusen; 1979: 6 artisti per una grafica
di ricerca. Gal. della Provincia, Trst; Razstava
ULU, 60 let U Edv. Kardelja, Center Iskra, Lj.;
1980: Razstava mladih slov. umetnikov, Razstavišče R. Jakopič, Lj.; Arte Triveneta, Palazzo
Vivante, Trst; INTART, Lj., Clc, Videm; 6 artisti per una grafica di ricerca, Auditorium Gor.;
6. Internationale Grafik Bienale, Frechen; 1981:
14. Mednarodni bienale grafike, Lj. Za gledališče
je pripravil: 1972: Kalandrija, Absolventska predstava AGRFT, kostumi; 1973: Kopja, Gled. Glej,
Lj., scena; 1979: Alinur, SSG Trst, scena in kostumi; 1980: Vražji fant z zahodne strani, SSG
Trst, scena; Človek, zverina in čednost, SSG Trst,
scena; 1981: Odločna zahteva, Prešernovo gled.
Kranj, scena in kostumi; Proces, SSG Trst, scena; Mili Bog v nebesih, MG Lj., scena; Razpotje,
MG Lj., scena; Pirtko Tomažič in tovariši, SSG
Trst, scena in kostumi; 1982: Minister Gregor pa
nič, SSG Trst, scena; Odpirač, SSG Trst, scena
in kostumi. - Izdal je: mapo Paralele, v kateri
je osem grafik in osem pesmi Marka Kravosa
(Trst 1977); M. K., grafik 8 grafiche (Asterisco,
Trst 1979); Giulio Montenero in Tullio Reggente,
Monografija Kravos (z Montenerovim uvodom v
it., slov. in angl. - Asterisco, Trst 1979). Predstavili so ga: Aleksander Bassin, Depliant gal.
Meduza (Koper 1975) in gal. Corsia Stadion (Trst
1975); Giulio Montenero, Depliant gal. Rettori
Tribbio (Trst 1977) in Katalog razstave Arte giovane F.-V. G. v gal. Sagittaria (Pordenone 1978);
Tullio Reggente, Katalog razstave 6 umetnikov
za grafiko kot raziskavo (Pokraj, umet. gal., Trst
1979); P. Krečič, Depliant Inst. J. Stefan (Lj.
1981) in Katalog gal. Moblo (Nova Gor. 1981).
Prim.: Osebni podatki; M. Bambič, K-ova grafika v Corsii Stadion, PDk 22. okt. 1975; Isti, Mapa petih grafičnih listov za 30-<letnico osvoboditve, PDk 6. jan. 1976; Isti, Velik uspeh grafika
M. K., PDk 21. sept. 1978 z reprod.; Isti, K-ova
»cunja« v odlični grafiki, PDk 19. maja 1979; A.
Bassin, Gorjup, Kravos, Vodopivec, NRazgl 27.
febr. 1976; À. Mermolja, Pogovor s trž. slikarjem M. K. Fantazija in izkušnje. Dan 1977, št.
63 s si. in reprod.; F. Udovič, Razgovor s slikarjem in pedagogom M. K., PDk 24. sept. 1978
s si. in reprod.; S. Stegovec, Manjšinski izraz,
Delo 21. sept. 1978; P. Krečič, K-ove grafike <v
Sežani. Pozornost »revne umetnosti«, PDk 6. jan.
1980; I. N. (Giul. Montenero), Rassegna delle gallerie - Kravos, Pice. 22. okt. 1975 in 9. mar. 1977.
S. P.
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KRAVOS Marko, pesnik, publicist in kult. delavec, r. 16. maja 1943 v Montecalvo Irpino, prov.
Avellino, kjer je bil njegov oče Josip (gl. čl.)
interniran in se mu je pridružila tudi družina,
mati Evfrazija Valič. Po vojni so se vrnili v Trst
in oče je kupil hišo pri Sv. Ivanu, kjer živijo.
Po osn. š. pri Sv. Ivanu in nižji gimn. pri Sv.
Jakobu je dovršil Klas. licej (1963), na lj. U pa
slavistiko (slov., rušč. in češč.) in diplomiral
1970 z nalogo Družbeno angaiirana pesem Srečka
Kosovela. Vrnil se je v Trst in stopil v službo
pri ZTT, kjer je ur. knjižnih izdaj. Ljubezen do
pisanja je podedoval po očetu, ki je pisal uspele
spominske in humoristične črtice. Prva K-ova
črtica je izšla v dijaških LitV (Rdeča račka 1955/56), prva pesem pa v PDk (Na straii - 1960).
LitV je ostal zvest do mature in je v njih priobčil 26 pesmi. Sodeloval je še v Mlad. tribuni (Trst
1963), Problemih (1963), JKol (od 1965 dalje), študentski Tribuni (od 1964), Sdb (od 1965, od 1969
je ured. svetu), NRazgl (od 1965), v trž. Zalivu
(od ustanovitve 1966 do dec. 1969 je bil v ured.
odb.), Dial (od 1967), Kapljah (Idrija 1967-69),
GorSreč (1967), Odsevih (Slov. Gradec 1969), Ob
(Koper), trž. Mostu in Danu, Koroškem koledarju. Obširneje se je predstavil v skupinski
knjigi mladih pesnikov in pisateljev Štirinajst
(Lj. 1967) in v Rusem mostu, iz del sodobnih
tržaških slov. pisateljev (Lj.-Trst 1967). 1969 je
izšla prva K-ova samostojna zbirka Pesem (Maribor-Trst). V zbirki je 55 pesmi, razdeljenih v
štiri oddelke. V uvodni želi dati »tihim ljudem
in otrokom« tako pesem, da jih bo prešinila in
bodo zašepetali: »Lepo je in ros je tako.« Peti
hoče torej razumljivo, preprosto, da ga bodo
ljudje brali in imeli kaj od tega, in še to želi, naj
bo njegova pesem srce, zemlja in voda, »ki šumi
in preglasa samoto«. Ljubezenske pesmi so zgrajene iz svetlih las, tihih tolmunov, zarje, kresnic,
spominčic, biserne pene, iz igranja, šepetanja,
bolj iz hrepenenja kot iz močnih čustev, iz mladeniSkoga iskanja in rahle otožnosti. Veseli se
življenja, saj »še kamen pobožam / v zalivalo /
da sem«. Nadalje opeva težave vsakdanjega življenja, ki pa so običajne stiske, ne posebno tragične, življenje ga še ni potegnilo med neusmiljeno kolesje. V tretjem oddelku je pet pesmi
Iz knjige o sreči. Srečo išče Fu San, a je ne
najde. Pet kratkih pesmi je posvečenih vojni v
Vietnamu. V zadnjem ciklu govori spet o osebnih in splošnih problemih. V zbirki so nekatere
pesmi prepričljivi lirični izlivi občutljive duše,
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v drugih je še iskanje in hoja za modnimi novostmi (tudi opuščanje ločil). Očitna je naslonitev na ljudsko pesem, iz katere vpleta cele verze ali posnema slog in ritem (Pesem, Narodna,
Slutnja, Samomorilka, Balada, Odhajam, Slovo).
Ce je ta vpliv očiten in hoten, pa je zaznaven
še odmev S. Kosovela, E. Kocbeka, G. Lorca in
morda še koga. Mar. Kramberger poudarja na
zavihu te vplive, hvali pa K-ovo zvestobo slov.
lirični tradiciji in zaupanje v pesniško besedo.
Druga K-ova zbirka ima naslov Trikotno jadro
(Koper-Trst 1972). Naslov kaže, da sega to jadro
od avtorjeve ožje domovine do Afrike in Srednje Amerike. V prvem ciklu opeva svojo deželo,
v kateri »hodijo ljudje pokonci«. Kraški kamen
je urekel Lopo Vido in pesnika, vsakdo je »navsezadnje brez besed in sam«, v mestu ni »ene
same mehke travice«, pesnika je sram, da je
*član in podpornik zahodne civilizacije«. V drugem ciklu je sedem Kuwajevih pesmi, ki opevajo
Kuvvaja od rojstva do smrti. V ciklu Pričevanje iz Toskuka je šest nekakih obrednih pesmi iz območja in časa tolteške in azteške civilizacije. V zadnjem ciklu Stare pesmi je spet
doma in poje o ljubezni, približal se je otroški
pesmi, epslki pripovedi in legendi. Tretja zbirka
ima naslov Obute in bose (Pesniški list 27, KoperTrst 1976). Pesmi so po vsebini zelo različne, bolj
miselni utripi kot izpovedi o težavah sodobnega
življenja. Kljub pogosti ironiji pa je čutiti neko
otožnost, nestalnost, hrepenenje po bogu iz onesnaženega sveta, po nečem trdnem. V Zamejski
žalosti poje o zamejcih, ki so vedno in vsi žalostni, zajci, k njim romajo rojaki in jim kličejo:
»neomajni ostanite, kremeniti«. Četrta K. zbirka so Paralele (Trst 1977 - nakl. 30 izv.), mapa,
v kateri je osem pesmi in osem grafik Marjana
Kravosa (gl. čl.). Zadnja K-ova zbirka je Tretje
oko (CZ Lj. 1979), ki obsega 41 pesmi v ciklih
Jaz o tem, Biografija s kredo in Tretje oko.
Spremno besedo v zbirko je napisal Taras Kerrnauner, v kateri je postavil K. v sodobni slov.
pesniški svet in razložil pomen novih pesmi.
Zbirka je velik premik v dosedanjem K-ovem
razvoju, o čemer priča zlasti prvi odd., ki zajema nad polovico pesmi. Pesnik se je zamislil v
današnji svet in v današnjega človeka, ki je zgubil smisel za vse vrednote, vse je relativno in
tudi beseda je zgubila svoj pomen. Ne zna ali
noče zavzeti jasnega stališča, nima značaja, razčlovečen je, nemoralen, pusti, da ga drugi obračajo po vetru kakor vetrnico. Pesnik protestira
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proti temu z ironijo, posmehuje se sebi in drugim, zaveda se, da stvari ni mogoče spremeniti,
svet gre po svoji poti, ki mu jo je začrtala potrošniška miselnost. »Zdaj vsako prase iz človekoljubja raste.« In sklep: »Zakaj bi človek / ne
smel biti cunja?« Uporablja izbrane in ljudske
izraze, včasih se pesem spremeni v popevko. - Nekatere K-ove pesmi so izšle v prevodih v srb.,
hrv. (S. Mihalič, Ljerka Car Matutinovič, Zvonimir Golob), maked., rušč. (Ja. Andrejev in dr.),
albanščino (Rifat Kukaj), angl. (Alasdair MacKinnon), madžarščino, gruzinščino in it. (J. Milic,
M. Debeljuh, M. Vertovec, G. Scotti, P. Raveggi,
in sicer v ant. Tredici poeti sloveni contemporanei - Trinajst slov. sodob. pesnikov, MariborTrst 1973, v revijah Umana, La Battana, La Bora,
Le livre slovène, Novi Matajur in Most). Več
pesmi je uglasbil trž. skladatelj Pavle Merkù
(Reklama, Lokomotiva, Panta rei, Mladost, Gore,
Moja roka), pa še Lojze Lebič, Aleksander Vodopivec, Pavel Ota (izbor pesmi za mladinsko predstavo iz zbirke Tretje Oko, ki jo je pripravil S.
Verč, 1981). K. piše tudi knjižne ocene, krajše
eseje, zapise: študija Druibeno angaiirana pesem
Srečka Kosovela je izšla v Letopisu NSK v Trstu
za leta 1972-1976, Prispevek in debata na zborovanju o Cankarju v zborniku V areni življenja
sem stal (1977), // dramma sloveno nei canti di
Kosovel v L'Unità 14. nov. 1976, Poezija v imrtovalni skrinji v NRazgl 23. apr. 1982, otr. radijska
igra Pisana logica, nagrajena na natečaju Radia
Trst A 1973. Prevedel je iz it. izbor pesmi Luciana
Morandinija v Pesniških listih 22 in za radio Metastasijevo pastoralko v verzificirani obliki (o*kr.
1976, avt. podatek). S sestavki o slov. književnosti sodeluje na RAITrstA. Bil je tajn. Društva
slov. pisateljev (1970-74), Clan PEN kluba, ustanovil je Pesniške liste (1978-81), prods. Slovenskega kluba v Trstu v letih 1978-81, je član izvrš.
odb. SPZ oz ZSKD, kateri je od 1982 preds.,
in prods. Slavističnega društva v Trstu (od 1977).
Za zbirko Tretje oko je dobil 1981 nagrado iz
Prešernovega sklada.
Prim.: Avtor o sobi in svojem delu: Pogovori
z avtorji, B. Hofman, Knjiga 72, št. 5; Korespondenca s Fr. Pibernikam v knjigi Med modernizmom in avantgardo, 1982; Pogovor z J. Zadnikarjem, Teleks, 19. febr. 1981; Izjava ob nagradah,
NRazgl febr. 1981; osebni podatki; J. Pogačnik,
Rusi most, Lj.-Tr. 1967, 149, 152 s si.; Jevnikar,
Zam. lit., M(Trst) 1968, 95-96; 1972, 118-19; 1976,
143; 1980, 134. Oznake o poeziji: Taras Kermauner, Leva, desna, spremni esej k zbirki Tretje
oko; Mara Debeljuh Poldini, L'occhio di Kravos,
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La Bara, doc. 1979; Fulvio Tomizza, Ob predstavitvi ant. Trinajst slov. sodobnih pesnikov, Sdb
1974; Denis Poriiž, Začarani in odčarani svet poezije M. K., PrimSreč V, 1981, št. 25, 14-18; o posameznih zbirkah so pisali: Štirinajst: D. R.(upel),
Mladina 16. jan. 1967; Fr. Forstnerič, Večer 11.
mar. 1967; Bog. Podpečan, Tribuna 1966/67, št.
15 in Dial 1967, 222-25; Pesem: Her. Vogel, TT 21.
sept. 1969 in NRazgl 9. Jan. 1970; Drago Bajt,
Mladina 23. sept. 1969; Fr. Jeza, LitV XXI, 1969,
25-26; Zora Tavčar, Zaliv IV, 1969, 196-97; Fil. Benedetič, PDk 28. sopt. 1969; Fr. Pibernik, Pič I,
1969, 564; Trikotno jadro: PDk 18. jun. 1972; NL
11. jan. 1973; M. K.(ožuta), PDk 21. okt. 1972; Ace
Mermolja, PDk 12. nov. 1972; M. Čuk, Dan 1973,
St. 1; Her. Vogel, NRazgl 23. febr. 1973; Vinko
Ošlak, Večer 12. mar. 1973; M. Jevnikar, LitV
XXIV, 1972/73, 28-29; Knj. 72, 356-57 s si.; Tretje
oko: Knj. 80, 166-67; Taras Kermauner, Meseci
z dnevnikom, Književnost, Bgd, št. 8, 1980; Samo
Simčič, Govor lastne misli, LDk jun. 1980; M.
Cuk, PDk 25. nov. 1979; A. Mermolja, Dan, št. 88,
1980; Boj. Bratina, PrimSreč 1980, št. 21-22; Denis
Poniž, PrimSreč 1980, št. 24; Marjan Zlobec,
Sdb 1980, št. 8-9.
Jem.
KREBELJ Jakob, zborovodja, r. 23. febr. 1901 v
Senožečah na Krasu, u. 28. nov. 1977 v Buenos
Airesu v Argentini. Oče Jakob, gostač, mati
Frančiška Gustinčič. Zaradi faš. režima se je med
prvimi izselil v Argentino in si ustvaril dom v
Buenos Airesu. Vodil je pevske zbore pri slov.
društvih v prestolnici, posebno pri Delavskem
kulturnem društvu Ljudski oder, največ let pa
pri Slov. podpornem društvu Naš dom. Bil je
tudi skladatelj in je preuredil veliko partitur za
tamkajšnje zbore. Zložil in uglasbil je pesem
Dekletu. V Buenos Airesu je bil uslužben pri
prevoznem podjetju, nazadnje je imel lastno delavnico za radio aparate in televizijo.
Prim.: Z. arh. Senožeče; slov. časopisi v Buenos Airesu.
F. C.
KREC1C Peter, umetnostni zgodovinar in kritik,
r. 24, juin. 1947 v Lj., živi prav tam. Oče Vladimir,
pravnik, mati Meta Suhadolc, psihologinja. Osn.
š. in gimn. je obiskoval v Lj. Po maturi 1965 se
je vpisal na odd. za umetnostno zgod. in zgod.
Filoz. fak. v Lj. Diplomiral je 1970 z delom
Slovenska likovna kritika med dvema vojnama,
promoviral s temo Slovenski konstruktivizem in
njegovi evropski okviri (1982). Ze pred diplomo
se poskuša v likovni kritiki 'in zgod. novejše
slov. umetnosti. Za Goriški muzej pripravi pregledno razstavo in prispeva spremna besedila o
slikarski družirii Santel. 1971 se zaposli v Goriškem muzeju kot kustos umetniške zbirke. 1972
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pripravi retrospektivno razstavo grafik L. Spacala in uredi spremljajoči katalog. 1973 se zaposli
v Arhitekturnem muzeju Lj. kot kustos za industrijsko oblikovanje. Od 1978 je ravn. Arhitekturnega muzeja. Poleg likovne ikritike se posveča
predvsem raziskavam novejše slov. umetnosti,
arhit. in oblikovanja, kritike, vprašanjem slov.
avantgarde in raziskavam slov. umetnosti na
Prim, v 19. stol. Napisal je: Slikarji Saniti, r. k.,
Nova Gorica 1970; Umetnost na Prim, tik po I.
svet. vojni v luči likovne kritike, JKol 1972, 13747; Lojze Spacal: Grafika 1937-1972, r. k.. Nova
Gorica 1972; Grad Kromberk, Zbirka vodnikov,
Lj. 1977; Silvester Komet, Iz cikla upor, r. k.,
Štanjel 1973; Prostor vrednota, Sinteza 30, 31, 32,
Lj. 1975, 126-27; Slov. likovna kritika med dvema
vojnama, ZUZ, N.V. XI-XII, 1976, 205-89; Spomeniki NOB Joieta Plečnika in njegove Sole, r.
k., Lj. 1975; Arhitekt Ivo Spinčič, r. k., Lj. 1977;
Cernigojev prvi konstruktivizem; Avgust Cernigoj, r. k., Idrija 1978; Slov. arhit. kritika med vojnama in pregled nekaterih prelomnih momentov
v povojnem razvoju, Sinteza, št. 41, 42, Lj. 1978,
106-08; Von der Kunst zur Architektur; Die zwanziger und dreissiger Jahre in Slowenien, FormZweck št. 5, Berlin (DDR) 1978, 27-33; Nationeil
form och internationella idéer (O arhitekturi in
oblikovanju med vojnama v Sloveniji), Form št.
2, Stockholm 1979, 24-26; Računalniške grafike
Edvarda Zajca, r.k., Koper 1979; Avgust Čemigoj, monografija, Trst 1980; Umetnost 19. stol.
na Prim, (oris), ZUZ, N. V. XIV-XV, 1979, 235-39;
Nekateri vidiki slov. arhit. sedemdesetih let, Sinteza št. 50, 51, 52, Lj. 1980, 9-22; Postmodernižem v arhitekturi - stik z lj. arhit. šolo, Sdb
št. 5, Lj. 1982, 468-75.
Prim.: Osebni podatki; Knjiga 80, 162-63 (o
Cernigoju).
Ur.
KREGAR Simon, inž. arhitekt in kulturni delavec, r. 21. jan. 1914 v Lj., živi v New Yorku. Oče
Karel, trgovec, mati Marija Treo, hči lj. stavbenika Simona in učenka Jakopičeve umetniške š.
Osn. š. je dovršil na Vadnici v Lj., klas. gimn.
je študiral v Lj. in na Škof. klas. gimn. v Št.
Vidu nad Lj., kjer je 1931 maturiral. 1931-32 je
študiral grafiko na Dunaju, 1933-38 v šoli prof.
J. Plečnika na U v Lj. in 1938 diplomiral za inž.
arhitekta; 1944 je napravil izpit za pooblaščenega
inž. Studije je nadaljeval na New York University, kjer je študiral statiko (1954-55). K. je delal
na gradbenem oddelku Banske uprave v Lj. od
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1939 do vojnih let, potem pri pokrajinski upravi
in Kmetijski zbornici. Od jeseni 1945 do jun.
1947 je poučeval ris. in mat. na Nižji sred. šoli
(zdaj I. Cankar) v Trstu, nato je bil urednik na
Radiu Trst A do 5. mar. 1951, ko je odšel v ZDA.
1951-5S je bil pogodbeni uradnik pri United States Information Agency v New Yorku, od 1956
je arh. pri Lockwood Greene Engineers, Inc., v
New Yorku, eni največjih inž. pisarn na svetu.
V Lj. je v Kmetijskih novicah (1943-45) napisal
vrsto člankov o slov. kmečki arhitekturi in skušal pokazati, da narekujeta obliko zgradb konstrukcija in tloris v taki meri, da so v resnici
moderne. Pri tem je nakazal nova pota, to je
odklon od samo ornamentalnega in dvodimenzionalnega razčlenjevanja te vrste ljudske umetnosti. Pripravljal je načrte za obnovo v vojni porušenih kmečkih domov. V načrtih je ob upoštevanju sodobnih gospodarskih načel skušal
ohraniti v nov čas značilne sestavine kmečkega
doma, ki jih je izoblikoval čas: odnose med
kmečko hišo in gospodarskimi poslopji, tradicionalna gradiva in konstrukcijo in po tej poti tudi
oblikovanje, prostorsko zasnovo kmečke »hiše«,
to je dnevnega prostora. Za kongres Kristusa
Kralja je 1939 vodil okrasitev Lj., napravil načrt
za kongresni oltar in okrasitev Stadiona. Delal
je pri Prosvetni zvezi in uredil razstavo ob 50letnici organizacije (1939). V Trstu je na radiu
vodil mladinske oddaje, pisal in urejal Aktualnosti, tj. tedenska poročila o kulturi v svetu.
Napisal je več izvirnih radijskih iger, npr.: Jurij
Vega, Diesel, Frederik Chopin, Johann Sebastian
Bach, sestavljal posebne oddaje za Božič, Veliko
noč, napisal 50 varietejskih oddaj ter poročal o
umetniških razstavah v Trstu in na beneškem
bienalu. Bil je član Radijskega odra in je tedensko nastopal pred mikrofonom in po trž. odrih.
Pripravil je študije za obnovo kraških domačij;
po teh načrtih je dobilo slov. gradbeno podjetje
delo za obnovo Prvačine. Iz trž. let so študije
za kapelo v Tomaju, za romarske cerkve, za dozidavo sestrske hiše v Beli peči in za cerkev v
beneškem zalivu. Nekatere izmed teh študij so
izšle v Meddobju I, št. 4, Buenos Aires 1954. Bil
je med soustanovitelji Slov. kršč. soc. zveze
(SKSZ) in Slovenske prosvele, 1950 tajn. Slov.
kat. akademskega starešinstva. Pisal je tudi črtice v trž. Mlado setev. V ZDA je med 1951-55
režiral in igral na odru cerkve sv. Cirila v New
Yorku in na odru Slov. doma v Brooklvnu. Dopisoval je v Ameriško domovino o slov. Ame-

KREGAR
riki in razprave, npr. Ob 70-letnici dr. Rajka
Loiarja, Ob 70-letnici Ladija Kralja. V KolclcMD
je priobčil daljše poročilo o slov. udeležbi na
41. mednarodnem evharističnem kongresu v Filadelfiji, na katerem je bil slavnostni govornik
in preds. koordinacijskega odbora za slov. udeležbo. Govoril je na slov. taborih, na sestanku
Slovenian Heritage Committee v Washingtonu,
na kongresu American Association for Advancement of Slavic Studies, na Columbia University,
na študijskih dnevih Lige slov. Amerikancev,
katere tajn. je od 1970. Pomagal je organizirati
slov. festivale v Pcnnsylvaniji, New Yorku in
Fairfieldu (Connect.) in Slovanski teden v New
Yorku 1978, kjer so se prvič srečale slovanske
narodnostne skupine v ZDA. V New Yorku se
je udeležil razpisa za mesto pol milijona ljudi,
1960 je bil razstavljen njegov načrt za cerkev sv.
Terezije v Novari. Kot arh. Lockwood Greene Engineers, Inc., je oblikoval med drugim stavbe:
San Jose Mercury News Building, San Jose, Cal.; stavba, ki je delno zgrajena na vodi, je
dobila posebno pohvalo Zveze arhitektov iz San
Francisca kot prispevek k lepoti mesta; skupina
stavb Fairchild Hiller Space Center v Germantownu pri Washingtonu je zgrajena iz posebno
vlite opeke in jeklenih plošč; ITT Long Distance
Center v Springfieldu, Mass., je v vlitem betonu;
v istem kraju je sredi mesta kamnito poslopje
The Springfield Newspapers B. s portikom ob
glavni cesti; za Detroit je oblikoval Plymouth
Observer; blizu New Yorka sta Geigy Chemical
in tiskarna Wall Street Journal; na letališču JFK
v N.Y. je izoblikoval največje poslopje za tovorna letala v ZDA American Airlines. Načrt za
podobno poslopje Alitalie na istem letališču ni
bil uresničen. K. je član American Institute oE
Architects, Associate member of the New York
Chapter, Society for Slovene Studies in Lige slov.
Amerikancev. Poročen je s hčerko politika Lovra
Pogačnika in ima dva sinova: Simon je doštudiral zgod. na St. John University, Andrej je
diplomiral iz mat. na newyorski U in se posvetil znanosti kompjuterjev.
Prim.: Osebni podatki; arh. sred. šole I. Cankar
v Trstu; Mil. Volovšek, Simon Kregar, Medd. I,
1954, 205-11; 20 let Radijskega odra, Trst 1966, 15
idr.; John Marin (M. Javornik), Slov. uveljavljanje v ZDA, GlasSKA XV, 1968, št. 6; v amer, listih: Yonkers News 1959; The Villager 1964; San
Jose Mercury News 1967; The Springfield Newspaper 1970; Building Progress 1971; Society for
Slovene Studies Newsletter, New York 1975, št.
4, 12; Edward Gobetz, Slovenian Heritage, Wil-
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loughby Hills, Ohio 1980, 146 si. San Jose Mercury Mews Building, 148, 607 si. The Springfield
Newspapers Building.
KRELJ Sebastijan, protestantski pisce, r. 1538 v
Vipavi, u. 25. dec. 1567 v Lj. Stiri leta je študiral
v Jeni pri radikalnem reformatorju Matiji Vlačiću (Flacius Illyricus) iz Labina v Istri, podpiral pa ga je neki Niirnberžan. 1561 je postal
magister in Vlačičev pomočnik (amanuenzis). Ko
so Vlačića odstavili, mu je K. v začetku 1562
sledil v Regensburg, da bi mu morda pomagal
pri ustanovitvi večjega vseučilišča, kjer bi študirali češ., avstr. in jsl. študentje. Tam bi bilo
središče za slovansko reformacijo, zato naj bi
se tja preselil tudi Ungnadov biblijski zavod iz
Uracha; manjše vseučilišče naj bi bilo v Celovcu.
Vendar Vlačić zaradi nasprotnikov ni uspel, zato je odšel 1563 s K. na potovanje po Istri in
Kranjski. Tja in nazaj grede sta se ustavila v
Lj. in K. si je z nekaj slov. in nem. pridigami
pridobil naklonjenost P. Trubarja, ki je bil tedaj bolehen. Ta je jul. 1563 zaprosil kranj. dež.
stanove, naj mu dodele K. za pomočnika. 2.
avg. 1563 so stanovi T. ugodili, K. je odpotoval
v Rogensburg, da se je rešil obveznosti in da so
ga ordinirali, nato se je vrnil v Lj. in postal
drugi pridigar, v stanovski š. pa je dve uri na
teden poučeval verouk in «druge dobre umetnosti». Ko je moral 1565 Trubar zapustiti Lj., so
K. kljub mladosti imenovali za superintendenta.
Vendar ni mogel razviti vse delavnosti, ker je
bolehal za jetiko; sept. 1567 ni mogel več v službo, nekaj mesecev pozneje je umrl in zapustil
vdovo z otrokom. - K. je bil pristaš radikalne
reformacijske smeri (flacijanstva), na kar kaže
polemična razprava v nem., ki jo je izdal z naslovom Christlich bedencken... (Krščanski premislek, ali je in koliko je vsak kristjan dolžan
soditi in anatematizirati ločine in sekte, tudi vsakršne javne zmote in verske prepire, tako po
pravu kakor tudi dejansko). Izšla je v Eislebnu
1562. V Lj. je živel z vsemi v dobrih odnošajih,
Klombner ga je zaman skušal pridobiti proti
Trubarju, ki je imel pri K. spravljene svoje
knjige, v njegovi hiši pa je imel jun. 1567 svojo
zadnjo sinodo v Lj. K. je bil dobro teološko in
liter, izobražen, znal je nem., lat., grš. in hebr.,
poznal glagolico in cirilico. To je opazno v njegovih slov. delih. Začel je s c. pesmijo, vsega
jih je 11 in so samostojne prepesnitve psalmov
(5) ali prevodi iz nem. (6). Razen ene so vse izšle
v zbirkah, ki so jih drugi uredili: v Klombner-
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Juričičevi pesmarici 1563 in v Trubarjevi 1567.
Zato v njih ni mogol pokazati ne jezikovnih ne
pravopisnih reform, bil pa je manjši pesnik od
Trubarja. 1566 je izšla v Regensburgu njegova
Otročja biblija (brez podpisa). Prinaša abecednik, kratek latinsko-slov. slovarček, petjezični
katekizem (slov., hrv., nem., lat. in ital.), pravila
poštenega krščanskega življenja, razlike med protestantsko in katoliško vero, Trubarjevo pesem
Ne daj, Oča, in Kreljevo O Bog Oča, nebeski
Kral. Knjiga je sestavljena po različnih virih
in pri njej je najbrž sodeloval Vlačić s srbohrv.
tekstom. Uvedli so jo v lj. stanovsko šolo in e
njo tudi novi pravopis, ki ga je uporabil K. v
knjigi. Pomembna je tudi zaradi tega, ker pomeni prvi poskus, da se Slov. in Hrvatje zedinijo v skupnem pravopisu na osnovi latinice.
Ohranjeni so samo trije primerki knjige: v Vatikanu, Ulmu in Londonu (Brit. muzej). - Malo
pred smrtjo je izdal K. v Regensburgu prevod
pnvega (zimskega) dela Spangenbergove postile z
naslovom Postila slovenska. Edini primerek je
ohranjen na Dunaju. Postila, razlaga nedeljskih
in prazničnih evangelijev, je bila zelo priljubljena knjiga in so jo s pridom in radi uporabljali duhovniki in verniki. Pred K-jevo so imeli
le kratko Trubarjevo (En register..., per firn
je tudi ena kratka postila, 1558), ki pa je bila
že razprodana. V knjigi je najprej Lutrov predgovor Spangenbergovi postili in K-ev slovenski
predgovor s podpisom. Prevod je prost, K. je
večkrat kaj okrajšal ali dodal po drugih virih.
»Svetopisemski tekst je prevajal najbrž naravnost iz grščine, se kontroliral z Lutrovim, a imel
pred seboj tudi cerkvenoslovanski (glagolski ali
ćirilski) ter najbrž tudi češki tekst« (J. Logar).
V uvodu zagovarja K. svojo pravopisno reformo,
ki jo je začel že v Otročji bibliji. Pravi, da jo
je uvedel »z vestjo inu z dobrim svitom zastopnih bratov«. V pravopisu je dosledno rabil znake
za sičnike in šumovce, poleg zh za č je vpeljal
tudi ch, da je z njim zaznamoval mehki ć, ki
se je govoril v zahodnih narečjih in ga je izgovarjal tudi K. sam, označeval je mehki // in nj,
ločil u in v, uvedel akcentske znake, pisal predloge h, k, s, z z apostrofom. Za svoje jezikovne
spremembe se K. sklicuje »na več našiga imena
inu jezika ljudi, kjir so okuli nas, Dolence,
Istrijane, Vipavce etc., kateri skoraj povsod
čisteši slovensiki govore kakor mi po Kranju
inu -koroški deželi, do polu nembški«. Obžaluje,
da se zaradi uboštva in turške sile ne more
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»ćurilsko lopo pismo,., spet v ljudi perpraviti«.
Postavil je torej knjižni jezik na širšo podlago
kakor Trubar. Tudi germanizmov ima veliko
manj kakor njegov predhodnik, raba člena po
nemškem načinu je omejena. Vse te reforme so
sad K-ega temeljitega jezikovnega znanja in poznavanja glagolske in ćirilske pisave. Ker pa je
tako hitro umrl, njegove reforme začasno niso
uspele. Njegova pisava se je začela uveljavljati
pri Bohoriču in zlasti pri Dalmatinu, dokončno
pa jo je uzakonil Bohorič v svoji slovnici 1584. K. je bil človek s širšimi razgledi kakor Trubar,
ostrejši mislec, manj zgovoren, a bolj rezek v
polemiki. Bil je bolj učen teolog kakor praktičen dušni pastir. Njegova največja zasluga je
izpopolnitev pisave in knjižnega jezika.
Prim.: J. Logar, SBL I, 565-67 in tam navedena
literatura; važnejše razprave: V. Oblak, Protestantske postile v slov. prevodu, LMS 1894; J.
Čerin, Pesmi slov. protestantskih pesmaric, ZMS
X, 1908; F. Kidrič, Otrozhia Biblia 1566, CJKZ
IV, 1924; Isti, Zgod., pass.; Isti, Slov. knjige v
protest, šoli v Lj. 1563-98, CJKZ IV, 1924; M. Rupel, Slov. protestantski pisci, Lj. 1934; Isti, ZSS
I, 234-36; Pogaćnik-Zadravec I, 155-56; Cvetnik naše reformacijske misli, Lj. 1951 (več razprav);
v vseh literarnih zgodovinah.
T
KREM2AR Franc, časnikar in politik, r. 4. dec.
1883 v Cerovici (Šmartno pri Litiji), u. 26. jun.
1954 v Buenos Airesu (Arg.). Oče Josip, kmet,
mati Uršula Brie. Osn. š. je obiskoval v Smartnem pri Litiji in Lj., tu je 1903 maturira! na
gimn. in odšel študirat pravo na Dunaj. Zaradi
gmotnega položaja je študij opustil in v Lj. vstopil v ur. dnevnika S. Nekaj mesecev je potem
služboval pri Južni železnici, nato se je vrnil k
S. Na pobudo dr. Kreka je sprejel ponudbo dr.
A. Gregorčiča (PSBL I, 478-82), prišel okt. 1906
v Gor. in urejal Gorico (izh. od 7. jul. 1899 do
4. febr. 1914, od II. letnika vsak torek in soboto)
in Primorski list (izh. 1893-1913, od 1901 kot
tednik). Ker se je že od gimn. let oprijel dr.
Krekovega gibanja, je tudi v Gor., ko je prišlo
do nesoglasij med staro- (dr. A. Gregorčič) in
novostrujarji (dr. Srobrnič, dr. Brecelj, J. Abram,
I. Rejec idr.), stopil na stran slednjih, zato je
izgubil službo pri obeh časnikih. Ostal je v Gor.
in deloval v krščanskosocialnih prosv., gosp. in
polit, organizacijah. Mod leti 1909-15 je urejal
glasilo nove struje Novi čas (izh. od 29. dec.
1909 do konca jul. 1915 vsak petek). Med prvo
svet. vojno js bil vojak na Dunaju, kjer je sodeloval z dr. J. E. Krekom in dr. A. Korošcem,
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pisal pa je tudi članke za S. Po vojni je služboval v ured. S do 1943, ko je prevzel ured. Domoljuba. Med 1923-29 je bil poslanec v bgd narodni skupščini, 3. maja 1945 je bil soglasno izvoljen za preds. slov. parlamenta na Taboru v
Lj. Kot begunec je bil v It. in na Koroškem,
1949 se je z družino preselil v Argentino in živel
v Hurlinghamu pri Buenos Airesu. Tu je nadaljeval z delom pri slov. organizacijah in pisal
v tamkajšnje časopise in zbornike.
Prim.: SBL I, 570; Gabršček II, 205 in pass.;
KatG 8. jul. 1954; J. K., t Fr. K., ZbSS 1955, 66-68
s
si.
B.Mar.
KREN Ciril, skladatelj, povovodja, esejist, r. 29.
sept. 1921 v Medani v Gor. Brdih, živi v Buenos
Airesu v Argentini. Oče Janez, kmet, mati Justina Sirk. Gimn. je obiskoval v Malem semenišču v Gor. in se 1937 izselil v Argentino, kjer
sta od 1923 živela oče in sestra. Od 1940 je bil
bančni uradnik v Buenos Airesu, poročen z Marijo L. Gašpar, ima hčer Elizo in od dec. 1978
živi v okraju Florida v Buenos Airesu. Takoj
po prihodu se je začel učiti violino in harmonijo
pri ruskem prof. Petru Jorošanskem, v letih
1949-52 se je učil kontrapunkta in kompozicije
pri argent, sklad. Luisu Gianeu. Proti koncu 1949
je orkester argent, drž. radia izvedel njegovo
skladbo za godalni orkester Suita v starem slogu. Od tedaj je radio pogosto prenašal K-ove
skladbe. Najpogosteje so bile izvedene: Uspavanka za komorni orkester; Vaška ali medanska
uvertura za simfonični orkester (prvič izvedena
9. apr. 1953 na Pravni fak. v Buenos Airesu pod
vodstvom Bruna Bandinija); Balada de los ojos
ninos za bariton in orkester (prvič jo je zapel
slov. baritonist Angel Hrovatin - PSBL I, 54647);
1957 je dovršil Simfonično rapsodijo za veliki
orkester (še ni bila izvedena). Dve leti pozneje
je v vrsti koncertov Društva mladih skladateljev
Arg., k'i ga je K. pomagal ustanoviti, doživela
krstno izvedbo njegova kantata Al Mar, zložena
na besedilo istoimenske ode čilskega pesnika
Pabla Nerade. Vlogo solista je odpel Angel Hrovatin, ki je prejšnje leto odpel na teh koncertih
tri K-ove pesmi za bariton in klavir. K. je deloval tudi na društveno-prosv. polju med slov. izseljenci. V letih 1910-47 je vodil zbor društva
Slovenska krajina v okraju Avellaneda in tu
ustanovil in vodil otroški pev. zbor Martin
Krpan. Ustanovil in vodil je mlad. pev. zbor
društva Slovenski dom v Buenos Airesu, nekaj
let pozneje je ustanovi! moški in mešani pev.
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zbor društva Zarja. Oba zbora sta se povzpela
na prva mesta v kult.-prosv. zgod. slov. izseljen,
cev. Vodil je tudi zbor v ž. c. na Floridi, s svojim vokalnim kvartetom je nastopal v gledališčih
v Buenos Airesu. Posebno zaslužen je za propagando slov. glasbe v Arg. V letih 1950-60 je sodeloval v slov. časopisih Nova domovina in Lipa,
v argent, časopisih in revijah pa je Argentince
seznanjal s slov. glasbeno umetnostjo in s slov.
kulturo sploh .
Prim.: Osebni podatki; L. M. Škerjanc, Glasbeni
slovarček, Lj. 1962, 85 (zgrešen rojstni kraj); J.
Hladnik, Od Triglava do Andov, Gor. 1978, 241;
F. Kurinčič, Na tej in na oni strani oceana, Lj.
1981, 227.
F. C.
KRETIČ Ivan, duhovnik, kulturni delavec, r. 7.
jul. 1911 v Tevčah pri Ajdovščini, živi v Devinu
pri Trstu. Oče Jožef, kmet, mati Alojzija Mohorčič iz Gradišča pri Stjaku. Prve tri razr. osn. š.
je dovršil v domači vasi, ostala dva pri salezijancih na Rakovniku-Lj.; prvih šest razr. klas.
gimn. v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad
Lj., zadnja dva v Kopru, bogoslovje v Gor. in
bil posvečen 6. apr. 1935. Najprej je bil vikar v
gor. stolnici, kpl. v Cerknem (1935-38), žpk v
Kojskem (1938-39) in Cepovanu (1939-45), vodja
Alojzijevišča v Gor. (1945-47), žpk v Doberdobu
(1947-55), žpk v Devinu (od 1955 dalje) in dekan
(1960). Za zasluge je dobil častni naslov »kaplan
Njegove Svetosti rimskega papeža« (1970). Zaradi
poučevanja slov. jezika in petja je bil dve leti
konfiniran v Laurii (Potenza) in v Farnese (1938,
predčasno izpuščen maja 1939). 1945-47 je obnovil
Alojzijevišče, stavbo in zavod, z velikim trudom
in žrtvami vseh: vodje, osebja in prvih učencev.
V Doberdobu je začel z obnovo župnije v verskem in kult. pogledu: ustanovil in vodil je pevski zbor, dekliški krožek, pripravljal in prirejal
igre v župnijski dvorani, ki jo je dal zgraditi, in v
občinski. Enako delo nadaljuje v Devinu, kjer
so narodne in verske razmere še težje.
Prim.: Vprašalna pola.

Ur.

KRHNE Janez, ljudski pesnik, r. 29. jun. 1884 v
Vipavi, u. 4. jan. 1958 prav tam. Oče Franc, mafi Marija Malneršič. Dovršil je osn. š. v Vipavi,
potem je bil v službi pri vipavski vinarski zadrugi, nato kletar pri podružnici vipavske kleti
v Pragi, končno računovodja pri gradbenem podjetju Terčelj v Vipavi. Po prvi svet. vojni je 1920
kupil na trgu dvonadstropno hišo in do smrti

vodil svojo gostilno. Spesnil je vrsto prigodnic,
ki jih je znal na pamet in jih ni zapisal. Nekatere so izšle v časopisih doma in na tujem (npr.
Glas naroda, New York; Ameriška domovina,
Cleveland). Pred njegovo smrtjo je nekaj pesmi
zapisala v zvezek snaha Jožka: Dela Janeza
Krhneta (57 daljših in krajših pesmi). Pesmi so
lahkotne, posvečene predvsem radostim življenja, zrcalo so K-ove veseljaške narave.
Prim.: Podatki K-ega sina Slavana (16. apr.
1982); L. Zorzut, Na Vipavskem je saldu lepu,
KMD 1957, 45 slika, 48-49; GorZb II, 113; Glas
naroda, New York, 2. avg. 1957; 28. apr. in 16.
sept. 1961; podatki A. Praček-Krasna {pismo 7.
maja 1982); podatki Lide Debelli-Turk.
B. Mar.
KRHNE (KaCekclme, Kärchne) Simon, filoz. in
teol. pisatelj, r. 22. okt. 1649 v Vipavi, u. 11. dec.
1722 v Gradcu. Nižje šole je dovršil v Lj. (166065), filoz. trienij v Gradcu (1665-68), teol. je študiral v Gradcu in na Dunaju (1668-72) ter bil po
posvetitvi dvorni kaplan. 15. okt. 1673 je vstopil
v jezuitski red in po opravljenem noviciatu na
Dunaju (1673-75) bival v hiši profesov (1675-78),
dopolnil filoz. in teol. študij na dunajski U in
poslal doktor obeh panog (1680). Potem je bil
prof. filoz. in teol. v Gradcu, Linzu, Celovcu in
na Dunaju (1680-91) in nato 26 let prof. moralne
teol. in kanonskega prava, kancler in cenzor na
U v Gradcu (1692-1722), vmes pa rektor kolegija
v Lj. (1704-07). Bil je zastopnik jezuitske filoz.
doktrine in slovit kanonist. V tisku je objavil
naslednja dela: Josephina gloria in ambitu Collegii Graecensis Societatis Jesu, imaginibus adumbrata, nune poetice illustrata... (Graecii 1696);
Piissimi affectus in Deum, hausti ex fontibus
aetemitatis, ex divi Augustini Confessionibus
sincere delecti (Graecii 1699); Stylus curiae supremae sive Consilia divina humanae rationis
proposita et exposita... (Graecii 1707); Tractatus
canonisticus in librum IV. Decretalium judici
utriusque fori ecclesiastici aecomodatus... (Augustae Vindelicorum 1713); Dissertationes juridicotheologicae de jure et justitia ad praxim fere
omnium statuum direetae plurimisque rarioribus
quaestionibus instruetae... (Augustae Vindelicorum 1714); Dissertationes de actibus humanis
cum prineipiis potioribus moral'is theologiae materas applicatae, ac cop'iosis inde deduetis practica resolutionibus in magnum confessariorum
commodum declaratae... (Graecii 1716).
Prim :
- Historia annua collegii S. J. Labaci (Ms)
III, 485, 492; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae
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Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad nostra usque tempora I, Viennae, 1855, 169-70; MHK
XIII, 1858, 38; Dimitz, Geschichte IV, 1876, 102,
108; J. Glonar, SBL I, 421; A. Sodnik, EJ III,
1958, 338-39; M. Smolik, Zbornik razprav teol. fak.
v Lj., Lj. 1962, 372-87; M. Uršič, Jožef Kalasanc
Erberg in njegov poskus osnutka za liter. zgod.
Kranjske, Lj. 1975, 136.
Le.
KRISTAN Anton, politik, r. 31. jan. 1881 v Lj.,
u. 17. jul. 1930 prav tam. Gimn. (1891-95) je obiskoval v Lj., prekinil šolanje, odšel v Zgb in ga
1893 nadaljeval na višji trg. š. v Pragi; tu je prišel v krog realistov in postal Masarykovec. Ko
so 1899 ustanovili v Gor. Trgovsko-obrtno društvo (preds. A. Gabršček), je postal K. njegov
tajn. Se zelo mlad se je kmalu uveljavil v polit,
gibanju Slov. na Goriškem. Ubadal se je predvsem z gospod, problemi, v svojem javnem delovanju je nastopal s socialističnimi idejami in
je na Turno napravil »vtis prav revolucionarnega
agitatorja«. Toda že v Gor. se je pridružil JSDS,
v kateri pa je za razliko od Etbina Kristana (z
njim ni bil v sorodu) — čeravno je poudarjal,
da je pravi marksist — zagovarjal Bernsteinov
revizionizem, v politiki oportunizem in videl bistvo delavskega gibanja v gospod, in strok, organizacijah. V Gor. je ostal do 1903, preselil se
je v Idrijo, kjer je 30. apr. posta) uradnik delavske zadruge Občno konsumno društvo. Še
isto 'leto je postal ravn. te zadruge in jo iz kritičnih razmer, v katerih se je dotlej nahajala,
postavil na trdne noge. 1905 je K. ustanovil v
Idriji Prvo idrijsko čipkarsko zadrugo. V Idriji
je K. razvil tudi publicistično dejavnost. 2e v
Gor. je v Gabrščkovi Soči vodil rubriko Naša
trgovina in obrt. 4. jul. 1903 je izšla v Idriji prva
štev. štirinajstdnevnika Naprej, ki je bilo glasilo
okrajne socialdemokratske organizacije v Idriji;
K. je bil podpisan kot odgovorni ur. Zavoljo tega je prišel v spore z vodstvom JSDS, izključen
je bil iz stranke, 1905 je bil spor poravnan in
Naprej je postal idrijsko glasilo JSDS. Vzporedno je izhajala knjižnica lista Naprej, v okviru
te zbirke je izšlo 14 publikacij, k'i jih je v največji meri pripravil, uredil in prevedel za tisk
K. Prvih osem zvezkov zbirke je izšlo v Idriji,
ostali v Lj. Sem se je K. preselil 1908. Tudi tu
je deloval kot organizator delavskih zadrug, v
JSDS pa je do prve svet. vojne odigral drugorazredno vlogo. 1911 se je K-ov Naprej združil z
Rdečim praporom v nov strankin dnevnik Zarja
(do 1915). Od 15. jun. 1917 je na K-ovo pobudo
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začelo izhajati v Lj. novo (glasilo JSDS, dnevnik
Zarja. Dosegel je dalje, da se je vodstvo JSDS
preselilo iz Trsta v Lj. in v stranki dobil odločilno vlogo. Pod njegovim vplivom se je stranka
odločila za sodelovanje v Narodnem svetu 1918,
sam K. je postal 29. okt. 1918 član Narodne vlade v Lj. Bil je poleg V. Koraca in V. Bukšega
največji pobornik mmisterializma ne le v slov.
delu, marveč v celotni JSDS (minister vlade SHS
za gozdarstvo in rudarstvo od avg. 1918 do febr.
1920). V povojnem času se je energično upiral
levi struji v socialni demokraciji, bil je vodja
njenega desnega krila; tako je pripomogel k ločitvi socialistične stranke, njen levi del se je v
pretežni meri odločeval za komunizem. K. je bil
član Narodnega veča v Zgbu ter poslanec v začasnem narodnem predstavništvu in ustavodajni
skupščini. 1921 se je umaknil iz polit, življenja,
postal je direktor državnega podjetja Belje, vendar se je vrnil v Lj., kjer je poslej do smrti deloval pri organizaciji delavskih zadrug (Zadružna
banka. Zadružna založba, Produkcija, Stan in
dom, Zadružna liga, delavske posojilnice in hranilnice na Jesenicah, v Tržiču, Mrbu in Mežiški
dolini). Nadaljeval je tudi kot publicist in urednik. Ustanovil, izdajal in urejeval je Zadružni
koledar (1910-14, 1924-), Konzumenta (1921), Produkcijo (1924), Ženski list (1924), Zadružno knjiž.
nico (1924) in časopis Pod lipo (1924-28). V nekaterih izmed teh listov je objavil več člankov o
zgodovini delavskega gibanja na Slov., o tem je
napisal tudi knjigo O delavskem in socijalističnem gibanju na Slovenskem od ustanovitve do
jugoslovanske socijalno-demokratične stranke
1848-1896 (Lj. 1927).
Prim.: SBL I, 571-72 (z literaturo); Gabršček
I, 519-21, II, 33; Turna 251-52, 313-15 in pass.; IdrR
1957, 111-13; 1958, 51-54, 103-06; 1959, 53-58; 1962,
št. 4, 6-8; 1963, 34-35; 1964, 8-9; JE 5, 396; Zgod.
arhiv KP J, V, Bgd 1951; Zgod. Slovencev, Lj. 1979,
577, 619, 622; Oris kronologije delavskega gibanja na Slovenskem, Lj. 1969, 25, 41; Kronologija
naprednega delavskega gibanja na Slovenskem,
Lj. 1981, 34, 48, 56, 64.
B. Mar.
KRISTAN Anton Cvetko, publicist, r. 4. jul. 1904
v Idriji, u. 16. okt. 1965 v Lj. Oče Anton (gl. čl.),
mati Ružena Popelak. Na Filoz. fak. je Študiral
v Lj. in Pragi, na Dunaju je končal mednarodno
zadružno š. Kot publicist je že od 1924 sodeloval
pri slov. listih v ZDA. 1925 je postal tajn. Zveze
gospod, zadrug za Jslo. v Lj., v letih 1928 do 1931
je bil tajn. Izseljenske lige v Lj., ki je bila
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ustanovljena kot organ socialističnih, zadružnih
in gospod, organizacij. Ta liga je skrbela za obisk
domovine slov. izseljencev po svetu. Med drugo
svet. vojno so ga Nemci zaprli v Begunjah, nato
pa z družino izgnali v Srbijo. Po vojni se je znova posvetil izseljenski problematiki in pri Slovenski izseljenski matici v Lj. vodil njen nadzorni odb. ter bil preds. sekcije za zgod. Bil je
stalni sodelavec mesečnika Rodna gruda in izseljenskega koledarja. Dalj časa je bil zaposlen kot
ur. založbe Kmečka knjiga v Lj. in deloval tudi
pri Glavni zadružni zvezi Sje. V njegovem publicističnem delovanju ima prav posebno mesto izseljenstvo, poleg številnih člankov je o tem objavil tudi samostojno O gospodarskem udejstvovanju ameriških rojakov (Lj. 1955). Več člankov
o zgod. delavskega gibanja v Idriji je objavil v
IdrR, v njih je skušal predvsem osvetliti obdobje, ko je v Idriji deloval njegov oče Anton (1957,
111-13; 1958, 51-54, 103-06; 1959, 31-33, 53-58, 80).
Prim.: Kojeko 1, 356; Delo 20. okt. 1965, 286;
Rodna gruda 1965, št. 11-12, 359; LD 21. okt. 1965,
št. 285.
B. Mar.
KRISTANČIČ Jolanda (krstno ime Riharda), redovnica, r. 13. mar. 1906 v Višnjeviku (Goriška
Brda), u. 1. mar. 1976 v Trstu. Bila je iz ugledne
briške družine z 11 otroki. Oče Ivan je bil krajevni župan in je umrl za posledicami pretepa
fašističnih škvadristov, mati Regina Sirk. V rodnem kraju je K. obiskovala slov. osn. š. do maja
1915, ko so š. zaprle it. čete. Svojo izobrazbo je
dopolnila pri Šolskih sestrah v Tomaju. 1929 je
vstopila v red istih redovnic in kmalu odpotovala v Egipt. Tu je ostala nad 30 let. K. je bila
skupno s sestrama Franko Martelanc in Natalijo
Malalan ustanoviteljica redovne postojanke v
Kairu. To področje je Kongregacija Šolskih sester odprla prav za zaščito slov. deklet in žena,
ki so po prvi svetovni vojni trumoma prihajala v
Egipt, da si poiščejo službe. Dejansko je ta postojanka postala središče slov. življa v Kairu. K.
je bila pogumnega, odprtega in energičnega značaja, pa se je z vso vnemo posvetila svojemu
poslanstvu. Sprejemala je novodošle žene in dekleta, oskrbela jim je službena mesta, jih branila
pred nemoralnimi izkoriščevalci. Ob nedeljah
jim je bila na razpolago, saj so se zbirale pri
sestrah kot slov. društvo z lastno čitalnico. Učila
jih je petja, iger, predvsem pa poštenega, verskega življenja. Po drugi vojni je prav tako navdušeno delovala med slov. begunci in vojaki, ki
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so se vračali iz angl. ujetništev. Po 30 letih neutrudnega delovanja se je telesno izčrpana vrnila
med sosestre v Trst, kjer je po nekaj letih hiranja umrla.
Prim.: Iz hišne kronike Sol. sester v Gor.; s.
J. K., KatG 4. mar. 1976.
Rij.
KRISTANČIČ Marjan, operni pevec, r. 27. maja
1908 v Podgori pri Gorici, u. 2. jan. 1982 v Mariboru. Med prvo svet. vojno so jih preselili v
Bruck ob Muri, kjer je sedemleten izgubil mater.
Osn. š. je dovršil v domači vasi, nato se je zaposlil v Staničevi delavnici v sedanji Kapucinski
ul. v Gorici, kjer so izdelovali lončene peči. Zaradi protifaš. dejavnosti so ju z bratom Pepijem
postavili pred rimsko sodišče: Pepi je dobil 10
let in potem še konfinacijo v Juž. It., Marjan
pa 6 mes. Leta 1931 se je preselil v Lj. in študiral
petje pri prof. Golmajerjevi (1931-33), pozneje
pri pevki in pedagoginji Zlati Gjugjenac (194849),
pomagala pa sta mu tudi dirigenta Niko Stritof
in Rado Simoniti, ki ga je dve leti zastonj korepetiral. 1933 je postal član zbora lj. O., 1939
solist (do 1943). Po odhodu v partizane leta
1943 je postal član SNG na osvobojenem ozemlju (1944-45), po osvoboditvi pa najprej član lj.
O. (1945) in nato do upokojitve član mrb. O.
(1945-64). Kot član kult. skupine X. Ljubljanske
brigade se je udeležil koncertne turneje po Dalmaciji, kot solist pevskega zbora Srečko Kosovel
pa koncertne turneje po Alb., Bolg., Češkoslov.,
Franc, It., Svici in Trstu. K. je bil odličen operni
pevec zelo prodornega, pa vendar prijetnega glasu; tudi tehnično je primerno obvladal celo vrsto
zahtevnih tenorskih vlog, med katerimi so bile
najpomembnejše: Lenski (P. I. Čajkovski, Jevgenij Onjegin), Pedro (E. D'Albert, Nižava), Franjo
(A. Foerster, Gorenjski slavček), Ero (J. Gotovac,
Ero z onega sveta), Bojan (J. Gotovac, Morana),
Faust (Ch. Gounod, Faust), Turiddu (P. Mascagni, Cavalleria rusticana), Des Grieaux (J. Massenet, Manon), Lovro (M. Polič, Deseti brat), Rodolfo (G. Puccini, La Bohème), Pinkerton (G.
Puccini, Madame Butterfly), Cavaradossi (G. Puccini, Tosca), Janko (B. Smetana, Prodana nevesta), Marko (H. Svetel, Višnjani), Mehmed Sokolovič (I. Zaje, Nikola Subič Zrinjski).
Prim.: K. Falan-Kumbatovič, Gled. koledarček
za sezono 1945-1946, Lj. 1945, 53-72; M. Pečar,
PDk 1953, št. 175; T. Stefanec, Delo 1964, št. 84
s si.; M. Spendal, SGL II, 350; Isti, MuzE, 2. izd.,
!•', 1974' 384; D- Mevlja, M. K., Večer 8. jan.
1982 s si.
Lc.
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KRIVIC Vladimir, družbenopolitični delavec, r.
26. apr. 1914 v Idrijskem Logu, živi v Lj. Oče
Edmund, logar, mati Frančiška Mežan. Po it.
zasedbi se je K-eva družina preselila v Jslo. Šolal se je v Murski Soboti in Ptuju. Se dijak se
je pridružil levičarskemu študent, gibanju. Na
lj. U, kjer je dokončal pravo, je bil med 1934-37
sekretar univ. komiteja KPJ (član KP od 1933).
Od vsega začetka se je vključil v NOB in opravljal vrsto funkcij (član IOOF za Lj., sekretar
okrož. komiteja KPS za Lj., pomočnik polit, komisarja glavnega štaba NOV in POS, sekretar
komisije za agitprop pri CK KPS itd.). Do okt.
1943 je ilegalno deloval v Lj., nato odšel na osvobojeno ozemlje. Po osvoboditvi je bil pomočnik
ministra za zunanje zadeve FLRJ, javni tožilec
LRS, preds. komisije drž. kontrole LRS, sekretar
mestnega komiteja KPS za Lj., član izvršnega
sveta SRS in preds. vrhovnega sodišča SRS
(1957-63). Bil je izvoljen zaporedoma za člana CK
KPS in KPJ, bil je član glavnega odb. SZDL Sje.,
član izvršnega komiteja CK KPS ter ropub. in
zvezni poslanec. Prejel je vrsto visokih državnih
odlikovanj in priznanj. K. je bil tudi ur. (SPor,
LdP) in publicist.
Prim.: S. Kremenšek, Slovensko študentovsko
gibanje 1919-1941, Lj. 1972, 230, 286, 385-6; 389-2,
402-3, 409-414; Kojeko 1970, 518; EJ 5, 406; Delo,
8. maja 1974, št. 106; Komunist, teor. priloga,
okt.-dec. 1976,23.
B. Mar.
KRIZETIČ Beppino (Crisetig Beppino), kulturni
in politični delavec, r. 9. mar. 1940 v St. Lenartu
(škrutovo) v Benečiji, kjer živi. Oče Vincenzo Virgilio, kmet, mati Teresina Mattellg. Osn. in
sred. š. je dovršil v Št. Lenartu, učiteljišče v
Spetru, U (magistero) v Urbinu 1969. Prof. na
sred. š. v Comegliansu in Rigolatu (v Karniji),
od 1974 v št. Lenartu, kjer poučuje liter, predmete in je podravn. Poročen s prof. 2ivo Gruden (PSBL I, 510), ki se že več let pretežno
ukvarja s šolsko problematiko Benečije. Obč.
svetovalec v občini St. Lenart za KPI, od 1979
preds. kult. društva I. Trinko v Čedadu (tečaji
slov. jezika, Dan emigranta, Kamenica itd.), direktor Mlade Brieze in Barčice moje, tj. poletne
šole v naravi za beneške otroke, ki se seznanjajo
z naravo, zgod. in slov. dialektom. Aktiven je
tudi v kult. društvu Nadiža v Spetru.
Prim.: Osebni podatki; M. Brecelj v knjigi I.
Trinko, Beneška Slovenija - Hajdimo v Rezijo,
Celje 1980, 146.
B.Z.
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KRIZETIČ Emilio (Crisetig Emilio), misijonar,
urednik, publicist, r. 4. febr. 1926 na Vrhu pri
Srednjem (Varh di Stregna) v Benečiji, živi v
Bologni. Oče Michele, kmet, mati Marija Covacouszach. Duhovnik don Giuseppe Durìava ga
je usmeril v Kongregacijo misijonarjev presv.
Srca, ki jo je ustanovil franc, duhovnik p. Leone
Dehon (1843-1925). Posvečen je bil 24. jun. 1952
v Bologni. Najprej je deloval na Madeirskih otokih, in sicer v kraju Funchal, potem v Coimbri
na Portugalskem. V obeh krajih je poučeval literarne predmete, v katerih je strokovnjak, istočasno je misijonaril med ljudmi. Od okt. 1964
je urednik tednika Settimana del Clero v Bologni, zdaj samo Settimana.
Prim.: Angelo Crac'ina, Missionari nostri, Gorizia 1966, 10-11 s si.; M. Brecelj v knjigi I. Trinko, Beneška Slovenija - Hajdimo v Rezijo, Celje 1980, 146.
B.Z.
KRI2AJ (CRISAY, CRISAI) Janez Krstnik, duhovnik, doktor teologije, prvi mitriran opat gor.,
goriški arhidiakon, apostolski protonotar, cesarski svetnik itd. R. verjetno jun. 1629. Ne poznamo točnega datuma ne kraja rojstva. U. 10.
okt. 1702 v Solkanu. Čeprav je bil K. brez dvoma dominantna osebnost v cer. in družbenem
življenju Gor. v drugi polovici 17. stol., se iz do
sedaj izpričanih podatkov ne da ustvariti izčrpne
podobe njegovega življenja in delovanja. Vsi, ki
obravnavajo gor. zgodovino, ga pogosto omenjajo, vendar pa le v zvezi z določenimi dogodki
in konkretnimi zadevami. Formentini v Le Chiese
di Gorizia, str. 129, našteva gor. arhidiakone: 1.
Catta..., 2. Joan Tavčer..., 3. Nepokaj Nikolaj Andrej..., 4. (1668) Jakob Crisai..., 5. (1686) Janez
Krstnik Crisai, nečak prejšnjega. (Omeniti moramo, da so v letih pred 1752, ko Gorica še ni bila
sedež škofije, vodili gor. Cerkev arhidiakoni. Juridično so bili odvisni od oglejskega patriarha,
ki je živel v Vidmu. Toda med Gor. in Vidmom
je takrat potekala maja med Beneško republiko
in Avstrijskim cesarstvom, ki sta si bila v stalnem nasprotstvu. Patriah se ni smel ne mogel
vtikati v področje, ki so ga imenovali »in parte
Imperii«. Tako je bil gor. arhidiakon praktično
polnopraven cerkveni superior gor. grofije.) Iz
škof. arhiva v Gor. zvemo, da je K. postal 1662
gor. župnik; 1664 arhidiakonov namestnik; 1674
tudi vizitator opatije v Rožacu; 1678 se podpisuje kot opat sv. Nikolaja pri Cerovem; v vseh teh
letih se je večkrat mudil kot »cesarski svetnik«
v Gradcu in se udeležil zborov tamkajšnjega »go-
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vernatorata«. K. je bil v Gor. pri nižjih slojih
zelo priljubljena oseba, duhovščina ga je visoko
cenila, le s krajevnimi oblastmi je bil večkrat v
sporu. Carlo Morelli v svoji Istoria della Contea
di Gorizia (II. del, str. 290) pravi takole: »... ta
cerkv. dostojanstvenik je združeval v sebi veliko
nadarjenost, širokogrudnost in radodarnost... narod ga je imel v čislih... duhovščina ga je smatrala za pravičnega in nepristranskega moža.
Vendar je ta položaj izkoriščal, da je širil svoj
vpliv in oblast čez tiste meje med cerkveno in
politično oblastjo, ki jih je bil določil nadvojvoda Karel z predpisom iz 16. junija 1589. Ljudstvo se je v svojih težavah in pravdah bolj zatekalo k cerkv. forumu kot civilnemu.« Toda
deželni kapetan grof Karel Thurn ni bil mož,
ki bi dovolil take nerede. 21. jul. 1670 je pod
kaznijo 50 dukatov prepovedal, da bi se laik ali
duhovnik v civilnih zadevah zatekal k arhidiakonovemu forumu. Toda položaj se ni izboljšal.
Czoernig v svoji Zgodovini Goriške pravi, da se
je za časa kapetana Katzianerja K-eva predrznost tako povečala, da se je kapetan večkrat
moral zateči na dvor. Na strogo cerkvenem polju
gredo K. velike zasluge. Dal je obnoviti ali popraviti mnogo cerkva na Goriškem. 'Največjo
skrb pa je posvetil gor. ž. cerkvi (današnji stolnici). Cossar, Storia dell'arte, 130, pravi: »Župnik
Crisai je poklical v Gor. poleg Pacassija tudi slikarja Giulia Quaglio mlajšega iz Laiana. Ta je
naslikal "veliko fresko" na glavnem oltarju, ki
so jo odkrili dne 15. sept. 1702 in je stala 1200
florintovA Crisaieve zasluge izpričuje napis na
loku glavnega oltarja: »Sacris his aedibus utroque latere piorum elemosinis amplatis / coelestis
gloria eleganti manu effigiatae / ornamentum
addidit / Abbas Joannes Baptista Crisai parochus
ct archid. Goritiae ' Anno Salutis MDCCII.« K.
je nadalje uvedel jezuite v župnijo Komen in si
veliko prizadeval, da so prišle uršulinke v Gor.
Kol rečeno, je K. umrl v Solkanu; bil pa je pokopan v kapelici uršulinskega samostana v Gor.
Pravijo, da ko so odkrili grob nekaj let pozneje,
so našli njegovo telo neiztrohnjeno. Po njegovi
smrti je tekla govorica, da so ga zastrupili sovražniki.
Prim.: Morelli, Istoria della Contea di Gorizia,
290. 293, 298; Cossar, Storia dell'arte, 130; Valdemaro, La Chiesa e Parrocchia dei Santi Ilario
e Taziano, 31; Czoernig, Il territorio di Gorizia
e Gradisca, 759; Camillo Medeot, Le Orsoline a
Gorizia, 34, 66, 67, 70, 81; E. Marcon, La genesi
dcll'Arcidiocesi di Gorizia, Studi goriziani, XIII,
1952.
Rij.
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KRIŽAJ Jernej, psevd. Jernej Severjev, prevajalec, pisatelj, r. 18. avg. 1838 v kmečki družini v
Orchku pri Postojni, u. 19. jun. 1890 pri Sv. Antonu pri Kopru. Prvih šest razr. gimn. je dovršil
v Trstu, zadnja dva in maturo v Lj., bogoslovje
v Trstu in bil posvečen v duhovnika avg. 1866.
Kaplanoval je v Lovranu, Žminju (1874-82), Loki,
Pomjanu, Ospu, od 1888 do smrti je bil kurat
pri Sv. Antonu pri Kopru. Sprva je pisal pesmi
in jih priobčeval v SG 1864, izpovedne in rahlo
didaktične, izmed katerih je Leveč v osmrtnici
ponatisnil Trojno srcé (LZ 1890, 508). Balada po
Prešernovem vzoru je Alenka Orehovska. Iz ruščine je prevedel povest Ognjeni zmaj (SG 1865),
v KolMD pa je istega leta priobčil izvirno črtico
Domoljubje in iz ital. Slepa deklica. Važna sta
njegova prevoda žaloiger Silvia Pellica Tomai
Mor (Janežičevo Cvetje 18, Clc 1866) in Frančiška
z Rimini (Zora 1873). Oba prevoda sta spretna in
ustrezna tedanji slovenščini. Prevedel je še Leopardijevo pesnitev Poslednji spev Sapfin (Zora
1874), po Levčevem poročilu je prevajal tudi »sloveči roman Manzonijev Promessi sposi«, vendar
se prevod ni ohranil. Izvirni sta še sentimentalna, najbrž avtobiografska novela Blalenka (Zora
1873) in zgod. slika Indijanski biser (Zora 1874).
Prim.: SBL I, 574; (Leveč), Jernej Križaj-Severjev t, LZ 1890, 508; Fr. Koblar, Starejša slov. drama, Klasje 25, Lj. 1951, 155; ZSS II, 281, 365;
SGL II, 351.
Jem.
KRIŽAJ Josip, -letalec, r. 13. mar. 1911 v Koprivi
na Krasu, u. 8. okt. 1948 na območju Snežnika
(Jarmovac pri Gomanjcih, Hrv.). Oče Jožef, trgovec, mati Marija Vidmar. Osn. š. in 4 razr. gimn.
končal v Lj., podoficirsko pilotsko š. pa 1931 v
Capui pri Neaplju. Kot rezervist ital. vojnega
letalstva je 6. jun. 1932 pobegnil z letalom v Jslo.
Po dveh letih konfinacije v Jsli. je končal trgovski tečaj in se 1934 preselil v Srbijo. Odšel je v
Španijo (avg. 1936), ko je tam izbruhnila državljanska vojna. Bil je vojaški pilot in kmalu postal komandant lovske eskadrilje. V bitki z ital.
letali je bilo 14. okt. 1936 zahodno od Madrida
nad reko Tajo njegovo letalo uničeno, življenje
si je rešil s padalskim skokom. Zajeli so ga
frankisti, nato so ga jul. 1937 zamenjali z ujetniki na republikanski strani. Preko Pariza je nato prišel v Jslo. in se po krajšem bivanju vrnil
v Španijo. Tu je deloval kot komandant lovske
eskadrilje do poletja 1938, ko je Španijo zapustil
po porazu republikancev. V bojih v Španiji je
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postal invalid. Mod vojno je živel v Kragujevcu,
zaradi invalidnosti ni odšel v enote NOV. To je
storil potem, ko je NOV ustvarila tudi lastno letalstvo. Kot inštruktor in komandant eskadrilje
je deloval na sremski fronti. V vojnem letalstvu
je ostal tudi po končani vojni; 1947 je postal letalski stotnik. Umri je v letalski nesreči. Kraj,
kjer je umrl, je označen. Spomenik ima na letališču v Sečovljah (odkrit 18. maja 1980).
Prim.: S 24. mar. 1937; Istra 20. nov. 1936, št.
47 in 30. jul. 1937, št. 30; PrimN 16. maja 1980,
št. 36; Dnevnik 20. maja 1980, št. 137; TV 15 28.
febr. 1980, št. 8; 10. apr. 1980, št. 14; 17. apr.
1980, št. 15; 3. jun. 1980, št. 22; Naši Spanci,
1961, 122-23; Bili smo v Španiji, Lj. 1958, 437.
B. Mar.
KRIŽAJ Svetozar, arhitekt, r. 1. febr. 1921 v Ajdovščini, živi v Lj. Oče Anton, trgovec, mati
Marija Cunta. Osn. š. je obiskoval v Ajdovščini,
gimn. v Gor. Po maturi 1939 se je odpravil študirat v Padovo, nato v Bologno. Udeležil se je
NOB in deloval v part, tehnikah na Prim. Takoj
po vojni 1945 je prišel v Lj. in se vpisal na odd.
za arh. Tehniške fak., in sicer v studio arh. J.
Plečnika. Diplomiral je 1956 pri arh. Edv. Ravnikarju. Zaposlen je pri Slovenija-projekt v Lj.
Ze kot študent se je začel uveljavljati kot načrtovalec notranjih oprem in kot industr. oblikovalec (skupaj z Otonom Jugovcem in Urošem
Vagajo, ki so sestavljali »Kolektiv B«). V tem
času oblikujeta z Jugovcem notranjščino tekstilne trgovine »Pasaža« v Lj. (1952), ki pomeni dvojno novost: gre za novo organizacijo prostora s
predalčnim stropom in obešenimi omaricami na
stenah v duhu sočasne geometrijske abstrakcije
in hkrati za nov način prodaje metrskega blaga.
Njegov model za likalnik Elma (1954) odseva
kljub tradicionalni obliki prvine sodobnih ergonomskih zahtev v industr. oblikovanju. K. je
pripadnik generacije Ravnikarjevih študentov, ki
so poskušali izrabiti nove konstrucijske prvine
za polni arh. izraz. Ob tem temeljnem vodilu pa
je znal prisluhniti še drugim vidikom v arh. od
regionalnih značilnosti okolja, v katerem zida,
do igrivih fantazijskih prostorskih domislic. Med
pomembnejša zgodnja dela sodijo njegove vrstne
hiše v Vipavi (1960-61), v katerih odseva po eni
strani »primorskost« (zunanja stopnišča, poslikane planete pod napuščem), po drugi strani
strogi konstruktivni red in sodobna stavbna logika tipa vrstne hiše. V nasprotju s temi hišami
je kopališče v Ajdovščini (1962-64) brez izrazitej-
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ših regionalnih značilnosti, zato pa je konstrukcijsko strogo in asketsko zlasti v oblikovanju
s plitvimi banj astimi oboki pokritega hodnika
pred kabinami. Tudi izvedba v betonu je dosledna in v opreki s tradicionalnim gradivom tega
področja - kamnom. Skoraj hkrati je postavil v
Ajdovščini še kinodvorano (1964-65). Zunanjščino
opredeljuje antično zidovje, ki ga K-eva arhitektura prerašča z aktualnimi brutalističnimi prvinami (»krivljen beton«, značilni betonđki nosilci),
v sami dvorani pa spet prevlada geom. red stenskih oblog in opreme, v preddverju pa preprost
ritem lesenih gred na betonskih nosilcih z drobnimi aplikacijami svetil. Med najobsežnejša dela
iz tega časa sodi K-eva prenova lj. Magistrata
(1966). Uredil je celo vrsto notranjščin s prijemom, ki po eni strani pušča starim kvalitetnim
arh. prvinam polno izrazno moč (zah. dvorišče,
cmpirska in druga kvalitetna oprema), po drugi
strani pa z modernimi formami zlasti racionalnimi in njihovim komponiranjem v zahtevnejše
sklope uveljavlja sodobno, mestoma kar igrivo
sproščeno arh. govorico s celo vrsto domislic, od
izvirno zamišljene pohištvene opreme do drobnih aplikacij obrob in okovja stavbnega pohištva. Z arh. Jož. Kregarjem sta obnovila notranjščino bistroja Slon v Lj. (1968), ki ob načeloma
enakih prijemih (uporaba dragocenih kamnitih,
medeninastih, lesenih delov opreme) daje z veliko svetilno konstrukcijo v sredi prostora povsem drugačen, prvotnemu funkcionalističnemu
okviru stavbe bogatejši poudarek. Prenova pekarne Pilonovega očeta (1975) v Pilonovo galerijo posega v glavnem v notranji prostor. Razstavne dvorane so obravnavane zelo preprosto
(gladke stene in tlaki iz cenenih gradiv); nekoliko bogatejše postane v intimnejšem, javnosti
dostopnem delu razstavišča v nadstropju. V
letu 1982 izvede prenovo pivnice Magistrat v Lj.
Ob vrsti funkcionalnih rešitev ohranja historične dûkorativne oblike, s čimer se K. naravno, z
lastnim razvojem in temperamentom vključuje
v aktualno razpravo o postmodernistični arh.
Za prenovo Magistrata je 1967 prejel nagrado
Prešernovega sklada, za preureditev bistroja Slon
1967 Župančičevo nagrado (skupaj z J. Kregarjem), za ureditev Pilonove galerije pa 1976 še
Plečnikovo nagrado.
Prim.: M. Ocvirk, Kinodvorana v Ajdovščini,
Kopališče v Ajdovščini, Vrstni bloki v Vipavi,
restavracija »Rotovž« v Lj., Sinteza št. 4, Lj.
1966, 44-51; S. Bernik, Novejša slov. arhitektura,
r. k., Lj. 1968, št. 30, 31, 42; Oblikovanje v Jugo-

KRIZMAN
slaviji, Lj. 1970, 72; S. Bernik, Slov. arhitektura,
urbanizem, oblikovanje in fotografija 1945-1978,
Lj. 1979, 203 in pass.; J. Krall, Partizanske ciklostilne tehnike v Slov. Prim., Lj. 1981, 81, 129, 149,
169, 187-89; S. Plahuta v GorLtk, 4-5/1977-78, 83102.
Kčč.
KRIZMAN (CHRISMAN, CHRISMANN, CHRISMANNI, CHRISHMAN, CRISMAN, CRISMANN,
CHRISTMANN, GRIESMANN) Frančišek Ksaverlj, izdelovalec orgel. r. 22. okt. 1726 v Rihenberku, u. 20. maja 1795 v Rottenmannu. Oče Jurij,
mati Katarina. Mladostna in študijska leta še
vedno zavita v temo. Verjetno v Gor. obiskoval
Werdenbergovo gimn. Ni znano, kje je dokončal
teol. študije. V duhovnika je bil posvečen 19. dec.
1750. Postavljen za kurata v župn'ijo Šentvid pri
Vipavi, kjer je verjetno ostal do 1754 (od 1752
do 1754 je tam vpisoval v krstne knjige). Ni
znano, kje se je izučil orglarstva. Verjetno je bil
njegov učitelj slavni izdelovalec orgel Petms
Nakini-Nakič (r. v Bulcu),ki je imel svojo delavnico v Benetkah, preko Nakica pa mu je bil verjetno vzornik tudi jezuit iz Cambraia v Franc.
Claudius Francisais Mühet Dechales, z delom
Mundus mathemat'icus, kjer razpravlja tudi o orglah. P. A. Codelli in za njim F. di Manzano omenjata kot K-ovega učitelja harmonije nekega jezuita Kircherja in K. označujeta tuđi kot matematika in pesnika latinskih pesmi (ena izmed
najboljših Augustis anno salutis 1778 fausta
auspicianübus Canneti panegiricum, tiskana pri
Trattnerju). K-ove orgle so raztresene po Slov.
in Avstr.: 1758 orgle v Ribnici, 1762 verjetno naročilo za nove orgle v lj. stolnici [ohranjena je
K-ova ocena starih Janečekovih orgel Crisis Organi V(eneran)dae Ecclesiae Cathedraïïs Labaci],
1763 o. za uršulinsko c. v Lj. •891 so jih prodali v Tunjice pri Kamniku], 1764 orgle za franč.
c. v Novem mestu, 1765-69 verjetno orgle za
Brusnice, 1770-74 orgle za St. Florian na Gornj.
Avstr., 1774-79 orgle za ž. c. v Steyru, 1782 orgle
za Admont, 1865 zgorele). Med 1782-85 bival na
Dunaju in medtem izdeloval orgelsko omaro za
ž. c. v Badnu 1782, 1786-88 orgle za St. Laurenz
am Schottenfeld (o teh je tedanji žpk Kraus zapisal, da so največji zaklad te cerkve in da jih
je sam Mozart pohvalil kot najboljše orgle na
Dunaju). 1788 so K-ove orgle v Engelszcllerju
prenesli v stolnico v Linz. K-ove orgle, ki se niso
ohranile: Garsten, Waidhofen a. d. Ybbs, Spital
an Hhyrn. 1794 naročilo za o. v Rottenmannu.
Pri izdelovanju teh je K. umrl.
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Prim.: P.A. Codelli, Gli scrittori friulano-austriaci degli ultimi due secoli, Gorizia 1792 (Arnaldo Forni Editore, ristampa fotomeccanica
1975, 99-100; F. di Manzano, Cenni biografici dei
letterati ed artisti friulani dal sec. IV al XIX,
Bologna 1966 (ponatis), 71; J. Mantuani, F. K.
Krizman izdelovalec orgelj, Zgb 1928; R. Lunelli,
Contributi dalmatini e sloveni alla rinascita e
alla diffusione dell'arte organarla veneziana settecentesca (v Archivio veneto VI, XXX, 1942),
194-213); Kellner-Altmann, Musikgeschichte des
Stifts Kremsmünster, Kassel 1956, 434; SBL I,
575-76; Cvetko, I, 310, 311, 362, 379; II, 345, 346,
Lj. 1959; Radale G., L'arte organarla in Istria,
Bologna 1969, 14, 15, 139, 148; K. Schütz, Der
Wiener Orgelbau in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts. Wien 1969; A. Forer, Orgeln in
Österreich, Wien 1973; CG 71 (1978), št. 7-9, 87;
CG 72 (1979), št. 7-9, 93-96.
V-Č
KRIZMAN Ignac, učitelj, organizator, polit.-gospodar, delavec, r. 11. dec. 1865 v Dornberku,
u. 16. okt. 1942 v Gorici. Oče Ignac (1837-1904),
učitelj in organist, kmečki sin Jožefa in Marije
Cotič, služboval v Kobaridu, Mirnu in od 1864
v rodnem Dornberku, postal nadučitelj in skoraj
40 let uspešno vodil c. in čitalniški pev. zbor ter
si prizadeval za kult. in gosp. napredek; mati
Lucija Humar je gospodinjila in vzgojila 5 otrok;
tudi mlajši sin Franc je bil učitelj (poučeval v
Sempasu), hčere Francka, Zeta in Zofka gospodinje. Pri hiši so jim rekli Profesorjevi. Osn. š.
je K. dovršil v Dornberku, 3 razr. gimn. v Gor.,
učit. v Kopru (matur. 1886). Učiteljeval v Šmarjah na Vipav., Gabrjah pri Mirnu in od 1899 do
1916 naduč
- v Dornberku. 1887 je bil eden prvih
organizatorjev in večletni preds. oz. tajn. Učit.
društva v Gor., od 1895 do konca prve svet. vojne je zastopal gor. učit. v Zvezi jslih učit. društev v Lj. Bil je med ustanovitelji te Zveze, Učit.
tiskarne, Učit. konvikta v Lj., učit. Naše samopomoči itd. 1903 je predsedoval shodu v prid
slov. ljudskih š. in gimn. v Gor., ki ga je sklicalo Akademsko ferialno društvo Adrija na Katarinijevem trgu (udel. 1500 ljudi). Po vojni je
bil podpreds. Zveze slov. učit. društev v Trstu.
Do upokojitve je zastopal učit. v gor. okrajnem
š. svetu. Politično je deloval na strani A. Gabrščka (PSBL I, 404) in vneto sodeloval pri naprednem glasilu Soča. 1907 je bil soust. Agrarne
stranke, pisal v Kmečki glas, ki ga je 1909 predlagal za kandidata v gor. okraju. Po atentatu v
Sarajevu 1914 je bil K. aretiran in z več drugimi
zavednimi Slov. priprt na gor. gradu, nato šest
mesecev na lj. Po vrnitvi iz begunstva na štajerskem 1918 se je nastanil v Gor. in se zaposlil pri
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ođv. dr. Medvcščku. Ko so It. 1918 zasedli Jul.
krajino, je bil K. član pokr. ods. Narodnega sveta, ustanovljenega v navzočnosti dr. A. Korošca
v sept. 1918. Ta U-članski odsek Nar. sveta je
pod preds. dr. K. Podgornika zasedel vsa javna
oblastva: glavarstvo, dež. odbor, sodnije, pošte,
kolodvore, policijo itd. K. je bil tudi v odboru,
ki je pod preds. dr. L. Petarina vodil dež. avtonomijo še 1923, ko so It. vse to zatrli. Pred
državnozborskimi volitvami je K. govoril na shodih Slov. stranke. 1931 je bil aretiran od faš. oblasti in eno leto zaprt, češ da ovira poit. teh krajev. Za kmet. si je K. prizadeval posebno na prelomu stoletja, ko je trtna uš uničila vinograde.
Zanimal se je za obnovo nasadov na ameriški
podlagi in spodbujal mlade, naj v pridnosti in
varčnosti vztrajajo na svoji zemlji. Sodeloval je
pri ustanovitvi in vodstvu Vinarske zadruge in
Naprednega društva v Dornberku. 1909 je bil
med ust. Kmečke banke v Gor. in njen dolgoletni odbornik.
Prim.: Ustno izročilo; ž. arh. v Dornberku; Obč.
mat. urad v Gor.; UL 1. dec. 1925; Gabršček II,
116, 324, 560, 564; Turna 305; Kacinova 410, 426;
PDk 3. nov. 1977; 4. nov. 1979; Vilhar 32, 80.
J. C.
KRIZMAN Josip, glasbenik, duhovnik, r. 24. febr.
1880 pri Sv. Antonu pri Kopru (Pridvor), u. 5.
mar. 1966 v Trstu. Oče Ivan, krojač, mati Ana
Turk, brat Nazarij (gl. čl.). Osn. š. je obiskoval
v domačem kraju, gimn. v Trstu, semenišče v
Gor. Ord. 31. jul. 1904. Služboval je najprej v
Kerkavčah, kjer je bil tudi pomožni osnovnošol.
učitelj, nato v Moščenicah, Repentabru, Rojanu,
Tinjanu (6 let), pri Sv. Vincencu v Trstu (12
let). Gregorijansko petje je študiral v Pragi. V
vseh krajih, kjer je služboval, je vodil pevski
zbor in orglal. V Rojanu je bil načelnik dekl.
Marijine družbe in ustanovil njen ženski oddelek. Med kaplanovanjem pri Sv. Vincencu je bil
v š. letu 1915/16 katehet na vzporednici CM šole
v ul. Acquedotto. 1917-18 je nadomeščal organista prof. Zuccolija v stolnici sv. Justa. Bil je
kolavdator c. orgel za Istro, Slovensko Primorje
in Benečijo. 1927 je bil 'imenovan za župnika na
Prošeku in ostal tam trideset let. Bil je pravi
ljudski duhovnik in je pod fašizmom doživljal
hud pritisk. Prizadeval si je, da je proseška c.
dobila 1936 lepe orgle. 31. dec. 1957 je stopil v
pokoj in se naslednjega leta vrnil v Trst, kjer
je dve leti maševal v c. del Rosario, od 1960 dalje
Pa pri Novem sv. Antonu. Na Prošeku je učil c.
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in posv. petje. Uglasbil je c. pesmi Tisočkrat pozdravljen, Bog in Dviga; se, pesem, v višavo. Ko
so zavezniki po zadnji vojni odprli v Trstu srednje šole in je primanjkovalo prof., je K. v š. letu
1946/47 poučeval na Nižji sred. š. (zdaj I. Cankar)
it., lat. in zgod. in ver. na osn. š. na Opčinah.
Pozneje je obdržal samo verouk.
Prim.: Umrl je zaveden Slovenec župnik J. K.,
PDk 6. mar. 1966; Podobica ob biserni maši s si.;
Podobica ob smrti; Trobina, 180; Sv. Jakob, 110;
ž. arh. Pridvor pri Kopru; ŠkATrst.
ldt
KRIZMAN Jožef, pisatelj in prevajalec, r. 13.
maja 1847 v Rocolu (Trst), u. 17. febr. 1896 v
Trstu. Osn. š. in gimn. je dovršil v Trstu in maturiral 1867. Bogoslovje je študiral v Gor. (186771) in bil posvečen 26. dec. 1870. Kot kpl. je
služboval 1871-72 na Opčinah in 1872-81 pri Sv.
Ivanu v Trstu. 1881-90 je bil prof. verouka v Pazinu, 1890-93 v Pulju. Ko je bil imenovan za kanonika pri stolnem kapitlju v Trstu, se je vrnil
v rojstno mesto in ostal tu do smrt'i. K. je bil
zelo narodno zaveden in je aktivno deloval v narodnem gibanju, M je bilo živahno, saj so v vseh
večjih krajih ustanovili čitalnice. 12. nov. 1874
se je udeležil v Trobčevi hiši pri Sv. Ivanu sestanka, na katerem so bili še A. Trobec, St. Nadlišek, I. Dolinar in I. Nabergoj. Ustanovili so
Politično in bralno društvo Edinost. Ime in geslo
»V edinosti je moč« je dal K. Ze na prvem sestanku so sklenili, da bodo izdajali svoje glasilo.
Ker pa so se nekateri bali, da bi s tem škodili
gor. Soči, so odšli K., Trobec in Dolinar 24. nov.
1875 v Gor. na pogajanja s Sočo. Niso se mogli
sporazumeti, zato je 8. jan. 1876 začela izhajati E.
K. je spisal eno prvih slov. slovnic it. jezika
(Lj. 1889), sestavil Krajna imena v triaški okolici
(ponatis iz E 1876) in poslovenil dve Alfierijevi
komediji: Antigona (Mrb. 1875) in Filip (Trst 1886).
Za MD je napisal črtico Skušnjava in izkušnja
(KolMD 1878, ponatis v Moh. knjižnici 1907), življenjepis Filip Jakob Ka/ol (SV 34, 1878) in Razgovor o cerkvi (KolMD 1881). Podpisoval se je
J. K. in J. Križanič (ne Rocolski, kot piše SBL).
V mladih letih sta nanj močno vplivala pesnik
Fr. Cegnar (PSBL I, 175-76) in škof Jur. Dobrila
(PSBL I, 290-92).
Prim.: SBL I, 576; LZ 1882, 61-62, 445; 1887,
125; Pavla Kolarič, Stoletni razvoj slov. organizacij pri Sv. Ivanu, Slov. čitalnica pri Sv. Ivanu
1868-1968, Trst 1968, 12 psss.; SGL IL, 352.
B.S.
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KRIZMAN Nazarij, učitelj in glasbenik, •. 18.
febr. 1890 pri Sv. Antonu pri Kopru (Pridvor),
u. 31. jan. 1952 v Trstu. Oče Ivan, krojač, mati
Ana Turk, brat Josipa Krizmana (gl. čl.). Osn. š.
je obiskoval v domačem kraju, učit. v Kopru,
kjer je maturiral 1908. Od 1908 do 1914 je bil
učitelj v Sv. Križu pri Trstu. Ob začetku vojne
je bil vpoklican in je prišel v rusko ujetništvo.
Z E. Adamičem (PSBL I, 6-7), ki ga je poznal že
iz Trsta (sodelovala sta pri društvu Zarja v Rojanu), je poučeval glasbo v Taškentu. Med revolucijo se je na pamirski planoti preživljal s
službo sanitejca in šele 1920 zvedel, da se je vojna končala. 1920 se je vrnil v Trst in spet učil v
Sv. Križu, nato na Opčinah do 1927, ko je bil
zaradi Gentilejeve reforme upokojen. Med obema vojnama je več let, a ne neprekinjeno, vodil
c. zbor in orglal na Prošeku, kjer je bil njegov
brat Josip župnik. Občasno je vodil zbor tudi
na Kontovelu. 1941 je odšel v Lj., kjer se je poročil z učiteljico Eleonoro Kerkoč. 1945 se je
vrnil v Trst in začel okt. učiti na osn. š. v Rojanu, kjer je vodil tudi mladinski zbor PD Rojan. Ustanovil je ansambel s Ferd. Ferlugo, Jul.
Pavletičem in Rih. Kopunom. Sodeloval je pri
uprizoritvi Ribičičeve Kraljice palčkov ïn pregovoril I. Grbca (PSBL I, 475-76), da je uglasbil
novo spremljavo za to igro. Pomagal je pri vseh
šolskih prireditvah v Rojanu. 1949 je stopil v pokoj. Pokopan je na Prošeku. Uglasbil je c. pesmi Vsi zemljani se sklonile, Potrto moje je srce
(obe v zbirki Zdrava Marija, GMD 1933) in Tantum ergo - V zakramentu (v zbirki Gospodov
dan, GMD 1930) ter posvetno pesem Soči (obj.
v Grbčevi Pesmarici za osnovne, nižje srednje in
strokovne šole, Trst 1954). V Grbčevi Pesmarici
je objavil tudi otroške pesmi: Pesem o palčkih,
Na počitnice, Tone zapravljivec, Zjutraj in Kolo.
Prim.: UL 1920; N. K., Demokr. 8. febr. 1952;
Smrt zavednega slov. učit. N. K., PDk 3. febr.
1952; Smrt kult. delavca, KatG 7. febr. 1952; Rojan
skozi čas, Trst 1978, pass., 59 si. z razredom;
ustni viri E. Kerkoč-Križman; ž. arh. Pridvor
pri Kopru.
ldt
KRIŽNAR Naško, etnolog, cineast in publicist,
r. 25. maja 1943 v Lj., živi v Novi Gorici. Oče
Mirko, komercialist, mati Lidija Svajger, uradnica. Osn. š. je obiskoval v Stražišču pri Kranju, gimn. v Kranju in jo dokončal 1962. Od 1962
do 1965 je študiral arhitekturo na FAGG U v Lj„
a je študij opustil. V tem obdobju je prišel v
stik z amaterskim filmom v Fotokino klubu Ja-
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nez Puhar v Kranju. 1963 se je pridružil skupini
OHO, ki so jo sestavljali še Marko Pogačnik,
Marijan Ciglič, Iztok Geister, Franci Zagoričnik,
Milenko Matanovič, Andraž Šalamun, Aleš Kermavner idr. S skupino je sodeloval do 1971 kot
filmski snemalec, režiser, pisec in izvajalec songov, sodelavec publikacije OHO, ustvarjalec topografske poezije, soustvarjalec happeningov in
projektov. 1964 je ustvaril filmski prvenec Nadstavba. Od 1964-70 je deloval kot filmski amater
in publicist, sodeloval je na vseh pomembnih
festivalih amaterskega filma v Jsli. in dobil številne nagrade. Do 1970 je posnel več 8 in 16 mm
eksperimentalnih filmov. Od 1965-70 je študiral
etnologijo na FF U v Lj., kjer je diplomiral 1970,
Istega leta je izdelal profesionalni filmski prvenec, 35 mm kratki igrani film Beli ljudje. 1972
je pri Viba film izdelal dva 35 mm filmar kratki
dokumentarni Leteča procesija in kratki animirani Genezis. Od 1970-72 je bil v ur. odb. lj. revije Ekran in sarajevske Sineast. Objavljal je v
beograjskih revijah Rok in Vidiki. 1970 se je udeležil j si. festivala dokumentarnega in kratkega
filma v Bgdu (nagrada Mladine) in GEFF v
Zgbu (dve nagradi). Istega leta je sodeloval na
mednarodnem festivalu kratkega filma v Oberhausnu, kjer je bil član jsl. delegacije. 1972 se
je zaposlil v GorMuz v Novi Gorici kot kustos
etnolog. Tu se je začel ukvarjati s temeljnimi
etnološkimi raziskavami zaključenih področij zahodne Sje., katerih sad so zlasti razstave in
strok, članki, pa tudi etnološki filmi. Od 1975 je
preds. komisije za film pri SED. Več let je
uspešno vodil filmski krožek na osn. š. v Solkanu. Na etnološkem področju sodeluje tudi z nekaterimi slov. ustanovami in društvi v It. 1981
je vodil muzeološko ureditev etnografskega muzeja v Bardu v Beneški Sji. Vzporedno z delom v GorMuz so nastali številni etnološki članki in razprave, npr.: Mera kot osrednji dogodek
poselitve planine Za skalo (Sreč 1973); Planinsko
naselje v porečju zgornje Soče (GorLtk 1974);
Stanovanjska kultura na Gori v luči spreminjanja hišnih oblik (GorLtk 1975); Slovenski Kras.
Oris etnoloSke problematike (JKol 1978); Etnološka fotografija - problem večmedijskega izražanja (Človek skozi objektiv etnologa, vodnik k
razstavi, 1978); Gorko-slatki etnološki film (28.
lestival jsl. dokumentarnog i kratkometražnog
filma u Beogradu, 27.-31. mart 1981); Problems
of Slovene Ethnological Film (Glasnik SED 1980);
Ljudsko pustovanje v štirih vipavskih vaseh

Dodatne kratice in krajšave
A. Splošne
ACLI

Associazione Cattolica Lavoratori Italiani

BIO

Bienale industrijskega oblikovanja

FAGG

Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo

FSPN v Lj.

Fakulteta za socialne, politične vede in novinarstvo v Lj.

GEFF

Genre film festival

gosp.

gospodar, gospodarski

i. L

istega leta

INV v Lj.

Institut za narodna vprašanja v Lj.

KDZ

Kmetijska delovna zadruga

knsk.

knezoškof, knezoškofija, knezoskofijski

KPJ

komunistična partija Jugoslavije

kult.

kultura, kulturni

KS

krajevna skupnost

KZ

kmetijska zadruga

nadSk.

nadškof, nad&kofija, nadškofijski

PK

pokrajinski komhe

POJ

Partizanski odredi Jugoslavije

ram

ravnatelj, ravnateljski

RSS

Raziskovalna skupnost Slovenije

SED

Slovensko etnološko društvo

sem.

semenišče, seroeniSkï

uprav.

upravnik, upravniSki

Vat AS

Archivio segreto vaticano

VDV

Vojska državne varnosti

VZPI

Vsedritavno združenje partizanov Italije (it. ANPI)
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