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Erika Jazbar

Raziskovanje Franceta Balantiåa in
zamolåanih avtorjev je zgodba v zgodbi
Pogovor s prof. Francetom Pibernikom
pred 70-letnico tragedije v Grahovem

F

rance Pibernik je literarni zgodovinar pa tudi besedni ustvarjalec, saj je ob obsežnem raziskovalnem
delu tudi sam objavil sedem pesniških zbirk. Doma je z Gorenjskega, več kot 30 let je poučeval na gimnaziji v Kranju, po letu 1990 in upokojitvi pa so ena za drugo začele izhajati njegove študije, monografije in
eseji o zamolčanih pesnikih in pisateljih, nekaterih sodobnih klasikih, manj poznanih zdomskih ustvarjalcih.
Profesor Pibernik je največji poznavalec življenja in dela pesnika Franceta Balantiča – posvetil mu je domala trideset let raziskav –, a tudi literarnega ustvarjanja Ivana Hribovška, Ludveta Potokarja, Vladimirja
Truhlarja, Karla Mauserja, Janeza Jalna, Jožeta Udoviča, Antona in Franceta Vodnika in še bi lahko naštevali.
Prof. Pibernik, ki bo 2. septembra obhajal 85-letnico, je tako rekoč “terenski” literarni zgodovinar, saj ob
dokumentih in literarnem opusu besednih ustvarjalcev, ki jih preučuje, posveča veliko pozornost pogovoru
z ljudmi, ki so bili tako ali drugače njihovi sopotniki.
Njegovo delo je skrbno in dokumentirano, a tudi obsežno, saj se je v desetletjih monografij in zbirk zbralo za polno omaro.
V večurnem prijaznem pogovoru, ki je potekal na njegovem domu v Kranju, smo se dotaknili več vsebin.
Tudi takih, ki so neposredno vezane na naš zahodnoprimorski prostor. Pri pogovoru je sodelovala tudi njegova žena Jolanda, ki je doma iz Brkinov, rodila pa se je v Trstu, je upokojena učiteljica likovnega pouka ter
zvesta spremljevalka moževega raziskovalnega dela.
Povod za pogovor in obisk v Kranju pa je bila 70-letnica Balantičeve smrti, ki jo bodo v jesenskih mesecih
s knjižnimi izdajami in različnimi pobudami obeležili v Ljubljani, Kamniku in Grahovem.
Naš pogovor pa smo začeli pri temeljih. Od kod izhaja posebno zanimanje, ki traja že vse življenje, za
pesnike in pisatelje, ki niso spadali v Olimp uradne
literarne zgodovine?
O raziskovanju Franceta Balantiča in drugih avtorjev, katerim sem se posvetil in se še posvečam, bi
lahko napisal zgodbo v zgodbi. In te zgodbe niso še
dokončno napisane, saj se najdejo tudi pri Balantiču,
ki ga preučujem že desetletja, še vedno kakšna vprašanja, na katera za zdaj še ni odgovorov.
Pravzaprav se je vse začelo pozno jeseni leta 1944,
morda pred novim letom 1945, star sem bil šestnajst
let, ko sem dobil v roke Slovenčev koledar za leto
1945. V njem je literarni zgodovinar Tine Debeljak
objavil zapis o šestih mladih književnikih, ki so bili
žrtve revolucije. Na prvem mestu je bil pesnik France Balantič, čigar ime sem takrat prvič srečal, vendar
me je Debeljakov članek pritegnil zaradi tega, ker je

bil tam omenjen Lojze Grozde, ki sem ga poznal iz
ljubljanskega Marijanišča. V koledarju je bilo še več
drugih poročil, denimo o tragediji na Turjaku in o
prekopu jelendolskih žrtev. Same strašljive stvari že
takoj na začetku.
Kako pa se je nato razvijalo in nadaljevalo?
Ko sem leta 1946 na kranjski gimnaziji obiskoval šesti razred, mi je sošolec posodil Balantičevo zbirko V
ognju groze plapolam iz leta 1944. On jo je dobil od
svojega strica, ki je bil na klasični gimnaziji v Kremžarjevem literarnem krožku. Knjižico mi je sošolec
posodil, jaz pa sem jo, poln navdušenja, prepisal od
prvega do zadnjega verza s komentarjem vred. Balantičeva poezija in življenjska pot pa sta me prevzela, najbrž tudi zaradi tega, ker sem se takrat že sam
ukvarjal s pesnikovanjem in tudi z zanimanjem spremljal takratno literarno življenje.
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kateri je pisal tudi o Balantiču in
ga na ta način internacionaliziral.
Anton Slodnjak je to svojo potezo
plačal z izključitvijo z univerze,
Udba pa je začela poizvedovati,
kdo se z Balantičem ukvarja.

France Pibernik z ženo Jolando med intervjujem v Kranju.

Odslej me je Balantič spremljal na moji poti in
vseskozi sem zasledoval vse, kar je zadevalo tega prepovedanega pesnika. Tako sem dobil tudi Balantičevo zbirko, ki je izšla v Buenos Airesu leta 1956. Iz Trsta mi jo je v borši prinesla tašča Marija Opara, doma
iz majhne brkinske vasi Slope pri Hrpeljah. Prav tako
imam v svoji knjižnici tudi kopijo uničene izdaje njegovih poezij, ki bi morala iziti v Ljubljani leta 1966.
Ohranilo se je vsega skupaj 10 ali 11 izvodov. Zbirko sem fotokopiral v NUK-u, tudi opremo, ki jo je
podpisal Janez Bernik. Tri leta so pri Državni založbi
Slovenije čakali na placet, upali so, da jim bo vendarle uspelo dobiti dovoljenje, vendar pri CK ZKS ni
bilo soglasja in zbirka ni našla poti do javnosti. Bila je
tiskana, nato pa je naklada končala v papirnici Vevče.
Poezija Franceta Balantiča pa je bila tudi v matični
Sloveniji kljub temu razširjena in priljubljena, pa
čeprav je bila v javnosti prepovedana.
Balantiča je rešil Tine Debeljak, ko je njegove verze
uredil in tiskal leta 1944. Balantičeva zbirka je bila na
neki način vendarle dostopna in smo jo lahko prebirali. Njegova zbirka je bila sicer uradno prepovedana,
a med ljudmi dovolj razširjena. Ko sem jeseni 1949
prišel na slavistiko, so ga vsi kolegi hoteli brati, tudi
partijci, in o njem smo na široko debatirali. Zanimivo
pa je, da pristojni organi niso nič ukrepali. Nihče ni bil
zaprt zaradi tega. Zadeva se je zaostrila šele pozneje.
Predmet zanimanja Udbe je France Balantič postal
šele leta 1959, ko je v Berlinu izšla Slodnjakova literarna zgodovina Geschiche der slowenischen Literatur, v
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Kdo pa se je takrat pravzaprav ukvarjal z Balantičem?
Najbolj ga je poznal prof.
Anton Slodnjak, ki je bil eden
redkih, ki je vedel za Balantičevo literarno zapuščino. Danes
nam marsikaj posreduje poročilo Udbe, ki je nastalo leta 1959,
po izbruhu Slodnjakove afere.
Tam so navedena imena številnih književnikov, ki so se posebej zavzemali za odpisanega pesnika, med starejšimi Anton in
France Vodnik, Balantičev prijatelj Marijan Tršar, izmed mlajšega pesniškega rodu pa so imenovani Ada
Škerl, Ivan Minatti, Janez Menart in Ciril Zlobec.
Prav nenavadno je in po svoje značilno, da je pesnik,
ki je bil že davno mrtev, nenadoma osebno postal
predmet policijske preiskave, kar se je z vso ostrino
pokazalo, ko je leta 1966 urednik Mitja Mejak za Državno založbo Slovenije pripravil izbor Balantičevih
pesmi. Zbirka je bila natisnjena, ni pa mogla iziti, ker
je prišla prepoved z najvišjega političnega vrha. Takrat so organom pregona posebej naročili, da v Grahovem preverijo, ali nad pesnikom visi kakšno hudo
dejanje, ki bi ga neposredno obremenjevalo. Kot je
razvidno iz uradnega sporočila notranje uprave iz
leta 1967, njihovi organi na terenu v Grahovem niso
našli nič obremenjujočega za Balantiča, a zbirka vseeno ni mogla iziti. Iz tega navedka je mogoče povzeti
temeljno dejstvo, to namreč, kako veliko postavko je
predstavljal Balantič v povojnem slovenskem političnem življenju. Omenjeno je bilo še to, da Balantič ni
mogel iziti tudi zato, ker je bil takrat podpisan protokol med Svetim sedežem in jugoslovansko vlado, da
ne bi tega razumeli že kot koncesijo ob podpisu.
Tako je bilo v tistih letih. Danes težko verjamemo, da je bilo tako, takrat pa je bilo vse zelo resno. Še
dobro, da nismo vsega vedeli, sicer bi bilo življenje
še bolj naporno od tega, kar je že bilo. V kulturi se
je marsikaj dogajalo in marsikdaj kaj zalomilo. Tako
je bila Goršetova razstava v Kostanjevici na Krki leta
1972 menda odpovedana samo zato, ker je bil med
viri v katalogu omenjen Mirko Javornik.

Kdaj pa ste prišli v stik z Balantičevo družino?
Kolegica slavistka iz Komende Anda Peterlin je poučevala na gimnaziji v Kamniku in med njenimi dijakinjami je bila tudi Balantičeva mlajša sestra Tilka.
Bil sem še bruc na slavistiki, bilo je to pred božičem
1949, ko smo šli prvič k njim na obisk. Živeli so še v
skromni stari hiši, ki je danes ni več, saj so jo podrli zaradi obvoznice. Takrat sem edinkrat videl tudi
Balantičevega očeta, tam sta bili še mama in starejša
sestra Minka. Pokazali so mi nekaj Balantičevih stvari, ki jih je pustil doma. Ostalo je odnesel s sabo, ko
je aprila 1941 odhajal v Ljubljano. Pravzaprav je vse
manj pomembno uničil, saj je bil do sebe zelo zahteven. Po tistem prvem srečanju smo ohranili stike,
obiskoval sem jih, veliko smo se pogovarjali o vsem
mogočem, tako da sem počasi prišel so jasnejše podobe Balantičeve družine.
Kdaj pa ste začeli z zbiranjem gradiva?
Za Franceta Balantiča sem začel sistematično zbirati
gradivo leta 1983, po arhivih sem brskal vse do leta
1985. Ker je bil Balantič še vedno problematična tema,
sem prijavil raziskovalno nalogo na filozofski fakulteti
v Ljubljani s podporo profesorja Borisa Paternuja. Ker
sem takrat korespondiral z dr. Markom Kremžarjem
v Argentini, je Udba vse to spremljala, a ne samo to.
Med počitniško odsotnostjo naše družine so mi udbovci premetali stanovanje. Pri “preiskavi” je kaj tudi
izginilo, med drugim dokument s pričevanjem dr.

Slovenčev koledar za leto 1945 (zgoraj).
Desno: zvezek, v katerega je leta 1946
prof. Pibernik prepisal Balantičeve poezije.

Vladimirja Seliškarja, nekdanjega člana propagandnega oddelka Tomšičeve brigade, ki je bila novembra
leta 1943 v Grahovem. Vendar sem tekst k sreči že prej
pretipkal in ga tako ohranil. V stanovanju smo imeli
tudi knjižico z znanim intervjujem, ki je izšla leta 1975
pri tržaškem Zalivu ob 70-letnici Edvarda Kocbeka,
vendar jo je k sreči žena Jolanda skrila v shrambo pod
nekim loncem, tako da je rešila nas in brošuro.
Vendar preiskava ni ustavila vašega dela.
Ko sem posredno zvedel za tako poostren policijski
nadzor nad svojim delom, vmes je bilo tudi vztrajno
vsakodnevno zmerjanje po telefonu, sem se znašel v
veliki zadregi, kaj naj naredim. Kakšne tri tedne sem
pretehtaval, bil v sebi blokiran, nekaj gradiva, ki bi
lahko katerega od mojih dopisovalcev ali pričevalcev
obremenjevalo, sem celo vrgel na ogenj. Po treh tednih pa sem se odločil, da grem naprej. In sem na
srečo in ob vsem tveganju nadaljeval z raziskavo, v
nasprotnem primeru vsega tega ne bi bilo.
V treh desetletjih ste zbrali celo morje dokumentov
in pričevanj. Kateri Vam je najdražji, ali Vam je najbolj ostal v zavesti?
Marsikaj izjemnega se je nabralo, to in ono sem odkril nehote, mislim pa, da med najdragocenejše dokumente sodi pismo, ki ga je 3. decembra 1943 pisala
Marija Mišič, pesnikova ljubezen v Grahovem, ker je
to edino neposredno pričevanje o njunem odnosu.
Marija je imela štiri brate domobrance, dva sta zgorela na postojanki v Grahovem, dva sta bila pobita
po vojni. Pismo je posvetila
trem mrtvim Francetom, in
sicer Balantiču, Kremžarju
in bratu nekaj dni po njihovi
smrti na njihov god. V Podpeči na Barju, kjer je živela,
potem ko se je umaknila
pred partizanskimi grožnjami, jo je po tragediji v
Grahovem obiskal rešenec
iz grahovske postojanke
Stanko Tomažič in ji povedal, kaj se je dogajalo v
postojanki pred popolnim
uničenjem. Pismo je ves
čas hranila pri sebi in je
šele po njeni smrti preko
usmiljenk prišlo iz Pariza
v Kamnik do Balantičevih sester. S. Marijo Mi3

Ali se pripravljajo kakšne slovesnosti?
V Kamniku prav gotovo, saj tu deluje tako imenovana »Balantičeva druščina«, ki vsako leto poskrbi
za kak spominski dogodek, letos bo vsekakor ob kamniškem spomeniku.

Velikonočna voščilnica, ki jo je Edo Brajnik
poslal Francetu Balantiču leta 1934.

šič sem dvakrat srečal, ko je prišla
v Slovenijo na obisk k domačim na
Bločice. Po vojni je postala redovnica usmiljenka ter živela v samostanu
v bližini Pariza, kjer je bila ekonom.
Umrla je leta 1989 zaradi levkemije.
Omenil pa bi še zanimivo voščilnico: France Balantič je prijateljeval z
Edom Brajnikom, ki se je sicer rodil
v Kamniku, vendar je njegova družina izhajala iz Štandreža. Brajnik in
Balantič sta bila sošolca in velika prijatelja. Ko so se Brajnikovi preselili v
Mursko Soboto, mu je Edo za veliko
noč leta 1934 poslal voščilnico. Potem so se njuni stiki pretrgali. Edo
Brajnik je bil med vojno pri Vosu,
po vojni pa visok funkcionar Udbe,
deloval je tudi v Beogradu, a se je ves
čas zanimal za »zadevo Balantič«.
Kaj pa bi povedali o dokumentih, ki jih iz takih ali
drugačnih razlogov ni?
Marsikaj je za vedno izgubljeno. Rekel bi, da je velika
izguba v tem, da se niso ohranila pisma, ki jih je Balantič po bolezni 1941 pisal Francetu Kremžarju, ker
bi nam edina lahko kaj povedala o Balantičevem odnosu do poezije in lastnega ustvarjanja. Kremžarjev
brat Marko mi je povedal, da so bila verjetno shranjena v omari doma v Ljubljani. Tine Debeljak, ki je
leta 1944 pripravil razstavo o Balantiču, je pri Kremžarjevih dobil veliko gradiva, tudi fotografskega, začuda pa so Balantičeva pisma ostala nedotaknjena.
Ko so se Kremžarjevi maja 1945 umaknili na Koroško, je njihov dom zasedla lokalna Udba in je bilo
vse tamkajšnje gradivo po vsej verjetnosti uničeno,
tudi Balantičeva pisma. Na srečo pa je ostalo vse, kar
zbral Debeljak in je danes v Arhivu Republike Slovenije, predvsem Balantičevi pesniški rokopisi.
24. novembra 2013 bo 70-letnica Balantičeve smrti
v Grahovem. Kaj se pripravlja za obletnico?
Za založbo Družina pripravljam večjo monografijo z dokumenti, fotografijami in eseji, ki bo izšla
do novembra. Po formatu bo podobna monografiji
Jože Udovič, In iskra v besedi ostane, ki je izšla lani
pri Celjski Mohorjevi. Za jesen pri ZRC SAZU pripravljam dopolnjeno izdajo Zbranega dela Franceta
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Kaj pa v Ljubljani?
Pri Družini in Slovenski akademiji znanosti in umetnosti bodo nedvomno pripravili tiskovni konferenci
ob izidu omenjenih knjig. Proslave pa, mislim, da ne
bo. Nič ne kaže, da bi se književniki kaj angažirali. V
veži Društva slovenskih pisateljev na Tomšičevi v Ljubljani namreč še vedno visi plošča med vojno umrlih
književnikov, a na njej ni ne Balantiča ne Hribovška.

Balantiča, ki sem ga uredil in je izšlo leta 2008. Vsekakor bi se spodobilo, da bi na Balantičevo rojstno
hišo v Kamniku, kjer danes živi njegov bratranec, postavili spominsko ploščo. Mestna občina Kamnik je
leta 1991 v neposredni bližini rojstne hiše, na koncu
ulice, kjer je nekoč stala kapelica in so se zbirali novotrški fantje, postavili spomenik, delo akad. kiparja Draga Tršarja, medtem ko je prvi spomenik pred
grahovsko osnovno šolo leta 1990 postavila občina
Cerknica in urejen je bil skupni grob, v katerem počivajo pesnikovi posmrtni ostanki.
Nekaj za 70-letnico uničenja postojanke menda
pripravljajo v Grahovem. Na prostoru, kjer je stala
postojanka, kjer so zgoreli Balantič, Kremžar in sobojevniki, je danes igrišče. Lastnik zemljišča je daroval svojo parcelo, da bi se na njej postavilo spominsko
obeležje. O tem je govor že vrsto let. Na spomeniku
bi bila končno napisana tudi vsa imena žrtev, ki so
zgorele v postojanki.
Skupinski grob na pokopališču v Grahovem, kjer
počiva tudi naš pesnik, je nekoliko zapuščen, na nagrobniku pa je le Balantičevo ime, pa čeprav je tam
pokopanih 30 mladih, ki so zgoreli v tistih usodnih
urah. Ko sem bil prvič na pokopališču, ni bilo nobenega sledu o grobu, saj so po vojni politični nasprotniki zbrisali vsak poskus obeleženja groba. Ko sva z
ženo prvič obiskala pokopališče, groba nisva mogla
najti. Balantičevi so prvič položili cvetje na grob leta
1968, ko je bila tam opazna samo gomila.

Kaj pa drugi zamolčani avtorji, na primer pesnik
Ivan Hribovšek?
Ivana Hribovška postavljam neposredno ob Balantiča. Hribovškove pesmi mi je prva pokazala prof.
Anda Peterlin. Bil je čisto nekaj drugega kot Balantič, pri Balantiču poezija kar bruha iz njega, pa tiste
slikovite, domala baročne metafore, vsekakor dionizična poezija. Hribovšek piše zelo utišano, je refleksiven, apoliničen pesnik. Ko sem zanj zvedel, sem šel v
Radovljico, kjer je živela njegova starejša sestra Lojzka. Ker me ni poznala, je spočetka mislila, da sem
od Udbe, ko pa so se stvari razjasnile, mi je začela
pripovedovati nepretrgoma celo uro, a na poseben
način zadržano. Tako si takrat še ni upala spregovoriti o gospe Anici Resman Zaletel, ki si je vrsto let s
Hribovškom dopisovala. Hribovšek ji je zaupal rokopisno zbirko, ki jo je uredil na Dunaju maja 1944. To je bil edini izvod edine zbirke, medtem ko je bilo
drugo rokopisno gradivo zvečine
uničeno. Če bi se ta rokopis izgubil, Hribovška ne bi bilo, saj je pred
vojno objavil le dve pesmi v Kocbekovem Dejanju. Gospa Anica je
rokopis skrbno čuvala, ga zaradi
preiskav skrivala v različnih kotih po domu, skrila ga je celo v
hlevu. Ko je resno zbolela, se je
zbala za usodo zaupanih pesmi.
Vse pesmi je pretipkala in jih
poslala Hribovškovi sestri Pavli
Kremžar v Argentino. Poezije je
v Argentini dobil v roke dr. Tine
Debeljak, vendar si je želel izvirnega rokopisa. Pa je naneslo,
da je svetovno znani slovenski

alpinist, ki živi v Bariločah, Dinko Bertoncelj, prišel
v Slovenijo. S Hribovškovimi je bil v daljnem sorodstvu. Obiskal je domače na Jesenicah in se oglasil pri
Zaletelovih. Tako je rokopis po osebni pošti prišel v
Argentino in leta 1965 je pri Slovenski kulturni akciji bila natisnjena pesniška zbirka Ivana Hribovška v
Debeljakovem uredništvu pod naslovom Pesmi naj
zapojem. Hribovšek, ki je bil do tedaj literarna neoseba, je našel pot v javnost. Ali ni to zgodba?
Premaknilo se je tudi doma. Prve pesmi so bile
uvrščene v veliko antologijo Živi Orfej leta 1971,
medtem ko je zbirka Hribovškovih pesmi izšla leta
1990 pri Cankarjevi založbi. Pomemben dogodek
pa je bil že simpozij, ki ga je SAZU organizirala leta
1994. Na njem so ugledni strokovnjaki spregovorili
o pesniškem opusu Franceta Balantiča in Ivana Hribovška. Po tistem sem za oba pesnika lahko pripravil
zbrano delo, Balantiča 2008, Hribovška 2010.
Kdaj so začeli vaši pričevalci bolj svobodno oz.
sproščeno odgovarjati na vaša vprašanja in pisma?
Najtežje jih je bilo odkriti, potem pa je bilo zelo različno, kot so pač ljudje, njihova odzivnost pa je bila
praviloma odvisna od tega, po kateri poti sem prišel
do njih. Predvsem se je treba s posamezniki veliko in
večkrat dolgo pogovarjati, ker šele potem, ko sem jaz
kaj izvedel, sem lahko vpraševal naprej in globlje. Kakšen me je pustil tudi pred vrati, sicer pa je bilo treba
biti v prvi vrsti potrpežljiv in vztrajen. Dragoceni so
bili moji dopisovalci, bodisi doma bodisi v tujini, v
zdomstvu. Veliko domiselnosti je bilo potrebno, da
sem si odprl vrata na partizanski strani, a je šlo. Pogovarjal sem se s človekom, ki
je vodil napad na Grahovo, s
politkomisarjem, ki je odločal
o usodi zajetih iz postojanke v
jutranjih urah tistega usodnega
dne, zanimiv pa je bil tudi pogovor s partizanom, ki je sodeloval pri oblegi postojanke.
Vam je všeč naziv terenski
literarni zgodovinar?
Danes je v naši stroki s poimenovanji velik križ. Vsekakor se nimam za literarnega zgodovinarja,
ker literarni zgodovinar je znanstvenik, ki ima pred seboj neko
literarnozgodovinsko doktrino in
po njej presoja zgodovino literatuZbrano delo Ivana Hribovška.
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Kaj pa zdomski literarni zgodovinarji?
Tine Debeljak je bil edinstven, kaj vse
je izbrskal in predvsem kako je prišel do
gradiva! V Argentini so prebirali vse naše
revije, eseje, monografije. Z Zorkom Simčičem večkrat pokomentirava, da je on v
Argentini prebiral vsa moja dopisovanja s
pesniki in pisatelji, ki sem jih potem zbral
v treh knjigah, vse je vedel o meni in o tem,
kar se dogaja pri nas, jaz pa nič o tem, kar
se je dogajalo v zdomstvu. Bilo je neverjetno, kako so bili informirani. Občudujem
Jurčeca, kakšne informacije si lahko našel
v Glasu SKA! Tudi iz domovine. Za primer: eden mojih prijateljev je v Mariboru
postavil na oder izbor Cankarjevih del ob
stoletnici njegovega rojstva, izzval nekaj
polemik, tudi Vidmarja, pa je Jurčec to registriral v Buenos Airesu!
V Kamniku so Balantičev spomenik postavili leta 1991.

re in njene ustvarjalce. Dandanašnji je na slovenistiki
v modi literarna veda in literarna teorija, ne vem, če
koga tam še zanima zgodovina literature. Moj pristop
je drugačen, predvsem preprost. Zbiram gradivo posameznih avtorjev in jih oblikujem v celote, dodajam
opombe in kratke uvodne komentarje. Veliko mojega
dela je res terenskega, ker sem v večini primerov, ko
sem raziskoval zamolčane in prepovedane avtorje, v
resnici šele odkrival gradivo in pričevalce. Sploh ne
štejem, kolikokrat sem bil v Grahovem. Korak za korakom sem našel prav vse, ki bi jih želel srečati, da bi
mi kaj povedali. Pravzaprav sem literarni raziskovalec.
Na katero delo, razkritega besednega ustvarjalca ali
zbrano delo ste najbolj ponosni?
Nobenega dvoma ni, da je Balantič moje življenjsko
delo, saj na njem delam 30 let, v širšem smislu pa je
bilo zelo pomembno, da sem leta 1991 objavil knjigo
Jutro pozabljenih, v kateri je prvi seznam zamolčanih besednih ustvarjalcev. Zbral in predstavil sem jih
enaindvajset, a niso bili vsi. Od 4. zvezka dalje sem
sodeloval z Enciklopedijo Slovenije, tako da smo tja
vključili tudi vrsto doslej zamolčanih, za leksikon
Cankarjeve založbe sem, denimo, obdelal šestdeset
novih imen, med njimi tudi Hribovška, Staneta Bračka, Ludveta Potokarja, Franceta Papeža, Mileno Šoukal pa Karla Mauserja, ki je avtor zanimive trilogije
Ljudje pod bičem (Buenos Aires, I 1963, II 1964, III
1966), gotovo najboljšega romana na drugi, torej na
protikomunistični strani.
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Ste bili v Argentini?
Ne, dvakrat bi moral iti, pa ni uspelo.
Svojo profesuro ste začeli na našem koncu, točneje
v Goriških Brdih oziroma na Dobrovem. Tam sta se
tudi spoznala z bodočo ženo. Kaj bi o tem povedali?
Diplomiral sem februarja leta 1955, potem sem iskal
službo. Preverjeni kadri so službo takoj dobili v Ljubljani, nas z drugega seznama pa so pošiljali od Murske Sobote do Koprskega. Jaz sem bil v Goriških Brdih, poučeval sem na nižji gimnaziji na Dobrovem,
stanoval pri Gradnikovih v Medani. V Brda sem prišel marca 1955 in tam ostal do leta 1958. Zame je bil
to povsem nov svet in daleč je bilo.
Z Dobrovega je bila pot do Ljubljane z avtobusom
in vlakom nekaj nemogočega, dolga, avtobus je iz
Ljubljane v Novo Gorico vozil enkrat na dan. Takrat
je bila v Brdih še revščina, otroci so po vasi hodili bosi
ali v copatah iz cunj. Šolska stavba je bila stara, še iz
rajnke Avstrije, stare klopi, ni bilo kurjave, pozimi je
med deskami poda silil sneg. Ogromno hiš v Brdih je
imelo namesto poda še zemljo, saj so bili koloni. Ko
so zgradili klet, se je območje začelo razvijati.
Živeli smo v obmejnem pasu, zato smo leta 1956
dobili prepustnice, s katerimi smo lahko hodili čez
mejo v Italijo. Bilo je zelo priročno, ker je na razdalji Dobrovo-Gorica vozila italijanska “korjera”
dvakrat na dan. Po šoli sem se tako lahko zapeljal
v Gorico in na Travniku obiskal Katoliško knjigarno, pregledoval knjige in revije, ki jih pri nas ni bilo
mogoče dobili. Pravo odkritje zame pa je bilo, ko

Pibernikova prepustnica, s katero je prehajal mejo na Goriškem v petdesetih letih.

sem tam našel argentinsko revijo
Meddobje. Dodobra sem si večkrat ogledal mesto in prizadeto
vsepovsod poslušal samo italijanščino. Morda sem prav zaradi
tega, torej iz čistega domoljubja
enkrat prepešačil vso pot iz Gorice preko Oslavja in Števerjana
do Huma in na Dobrovo. Hotel
sem pobliže spoznati tudi ta kos
naše zemlje onkraj krivične meje.
Na Dobrovem sem se prvič srečal s
svojo bodočo ženo, ki je na nižji gimnaziji poučevala likovnost, dobro
poznala sodobno likovno umetnost
in se močno zanimala za Gradnika
in tudi sicer za literaturo.
Ali ste spoznali tudi naše zamejske kulturnike in
literate?
Ne, takrat nisem srečal nikogar, tudi ko sem hodil po
Trstu ne, z njimi sem se seznanil kasneje ob raznih
slavističnih ali književnih srečanjih.
Kaj pa Alojz Gradnik?
Gradnik je v povojnih letih veljal za izjemno pesniško osebnost, zato so bila srečanja z njim v Medani
več kot mimobežnost. V Brda je prihajal redko, ker
so bile zveze slabe, a vedno je ostal kakšen teden, pa
sva se včasih zasedela v njihovi kuhinji in si kaj rekla
o literarnih razmerah, sicer pa je bil precej molčeč.
Živahneje je bilo, kadar sem ga obiskal na stanovanju
v Ljubljani. Takrat sem pripravljal strokovno nalogo:
Gradnik in Brda.
V zadnjih letih pa preučujete delo Vladimirja Truhlarja ...
Pesnik in teolog Vladimir Truhlar je spet nekaj povsem samosvojega. Bil je desetletja profesor na rimski
Gregoriani, sodil med vrhunske evropske teologe,
izdal pa tudi več pesniških zbirk, prve v Argentini,
ostale v domovini. Njegova poezija je izrazito religiozna v modernem smislu in zato imenitno dopolnjuje podobo povojne slovenske poezije. Pred dvema
letoma sem uredil prvo knjigo njegovega zbranega
dela, to jesen bo izšla drugo in bo s tem objavljena
vsa poezija, potem pa bo treba zbrati še njegove eseje
in korespondenco, morda bo sledila še monografija.

Posebno knjigo ste posvetili tudi svojemu bratu Avguštinu, ki je kot duhovnik
umrl v begunstvu.
V družini nas je bilo devet,
imel sem pet bratov in tri sestre. Ostali smo še trije bratje.
Moj brat Avguštin je umrl
leta 1956 in je bil pokopan v
župniji Nussdorf pri Lienzu.
Leta 1968 se nam je posrečilo, da smo ga prekopali na
domače pokopališče v Komendi. Ko sem bil v Brdih
in sem imel prepustnico,
sem upal, da se bova lahko
kdaj srečala v Gorici, vendar je zbolel, moral v bolnišnico, kjer pa ni prestal
druge hude operacije. Leta
1957 sem v Novi Gorici prosil za potni
list, tako da sem lahko obiskal njegov grob. Med vojno brat ni bil na noben način angažiran, obiskoval je
šesti letnik bogoslovja, maja 1945 pa so se bogoslovci
šestega letnika umaknili čez Karavanke. Novo mašo
je imel pri nunah v kraju Zagrad pri Gospe Sveti. Mislim, da je ostal v Avstriji in ni hotel v Južno Ameriko, kamor so ga vabili, delal v okolici Lienza samo
zato, ker je upal, da se bo nekega dne vrnil domov.
Vrnil se je, a šele dvanajst let po smrti.
Ali imajo v slovenski književnosti Balantič in ostali
zamolčani literati vsaj danes vlogo, ki si jo zaslužijo?
Problem je težak. Avtorji, ki so bili v matici uradno
prepovedani, so bili izločeni iz običajnega literarnega in družbenega življenja. Njihova dela so bila dostopna samo nekaterim, za javnost pa preprosto niso
obstajali. Kdo naj tem književnikom vrne petdeset
let? Nihče in nikoli! Tudi pozneje, ko so jih začeli
vključevati v literarne preglede, so jih obravnavali kot nekak privesek s posebno oznako, čeravno je
šlo za vrhunske ustvarjalce, denimo za Balantičevo
ali Hribovškovo poezijo, ali za pripovedništvo Zorka
Simčiča. Zanj bo še kar naprej veljalo, da je zdomski,
izseljenski avtor, čeprav je literarno pot začel v Ljubljani in se pred leti spet vrnil ter po vseh kriterijih
velja za vrhunskega slovenskega pisatelja. Zanimalo
bi me, ali študentje slovenistike kaj slišijo o poeziji
Vladimirja Truhlarja, ki je zanimiva vzporednica povojnima Antonu Vodniku in Kocbeku, a tudi Jožetu
Udoviču, Cenetu Vipotniku in še komu.
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