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esnik France Balantič je bil na zunaj tih in umaknjen, njegovi vsakdanji
spremljevalki sta bili tišina in samota. Da je lažje prisluškoval sebi, svoji
notranjosti, daleč stran od šumnega zunanjega vrveža. Tisti zgodnji pro
stor, prostor otroštva, je bil zožen med strmino kamniškega Starega gradu in
levim bregom Kamniške Bistrice. Dovolj oddaljen od mesta onstran reke. Bolj
proletarski kot kmetiški, a vseeno predmestni. In z običajnimi otroškimi igricami
sredi novotrške druščine. Dokler ga leta niso potegnila za seboj v šole, nazadnje
na ljubljansko klasično gimnazijo.
Nekega posebnega dne se je potihoma, neopazno nekaj zganilo. Ali je stal
samoten na bregu bistro tekoče reke pod domačo hišo, morda je bila tišina v
samotni frančiškanski cerkvi tako glasna, da ga je poklicala, lahko pa da so ga
sredi kamniške ulice srečale dekliške oči. Morda se je zgodilo vse troje in je ne
nadoma vse hotelo iz njega. Takrat je že stikal za velikimi imeni, vedel tudi za
Homerja in Horaca, se ustavljal ob domačih pesnikih in si ponavljal najljubše
verze. Prešerna zagotovo, morda tudi Jenka. A to je bilo na začetku, ko dan še
ni bil čisto njegov.
A se je zganilo. Pravzaprav je kar zabolelo od notranjega hotenja, da bi mo
gel kam navzgor, kot se je izrazil v svojih prvih natisnjenih verzih: Kri žgoča v
srcu je kričala, da mogel rasti bi, cveteti. In že se je tudi zanj odpiral povsem drug,
drugačen svet, svet neoprijemljive neskončnosti v njem samem. Označil ga je

Če se rodiš kot pesnik, ne ubežiš svoji usodi.
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z nenavadnim izrazom: Na blaznih poteh. Vendar se sedemnajstletnik ni mo
gel prav in v celoti zavedati tistih strašnih razdalj in je ostajal v svojem ožjem
pokrajinskem okolju, v njem odkrival svoja nagnjenja in občutja, kdaj prav ne
razumna: nebo s krvjo polita so nosila, bori neba so temni zaliv, nebo je podobno
bledemu zvonu.
Takrat je bil že na poti z namenom – za nas nedoumnim –, da pojde duše
iskat, tja, kjer jih ni. V tem je kleč, ki nam otežuje vstop v njegov pesniški svet. Vse
preveč je postavljen nekam više, v neopredeljen vmesni prostor med stvarnost
in nadstvarnost. In vse prezgodaj so se mu odkrivale posamezne prvine, ki so
ga priklepale na ta svet, sam pa je težil v svet lepega, v onkraj vsega hudega.
Čas njegove prve deklice je prehitro minil, minil njen beli sijaj, in še toliko dru
gega, pa ga je zato prevzelo občutje nenehnega minevanja vsega, kar se ga je
dotaknilo. V letih, ko je stopal s fantovskimi koraki skozi živopisnost vsakdanjega
življenja, se mu je sleherna stvar obrnila v svoje nasprotje. Njegove pesmi so pol
ne zanikovalstva: ne najdem domov, nimam duše več, nič več moja kri ni slana, nič
več ne bova odpirala popja cvetov, ne vidim nič, oči so izgorele, mene več k tebi ne
bo. Dopolnjujejo jih izrazi ali podobe padajočega zvena: berač, mlakuže, bridkost,
pokopališče, mrtva stebla, razpadle barke, tožba, spokornik, mraz bruha rože na šipe,
zavrženi kruh, hlodi mrzlih trupel, borovec brez tal, trohneči venci, obup moj sivi, zapuščeni grobovi, tujina, nage duše, škrlaten mrak ovija mi telo, tkanina revna sem.
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Kot da je njegova osebna skladnost neuravnana, nekam usodno usločena,
kar nakazuje zgodnji vdor motiva smrti. Namreč, če upoštevamo časovno zapo
redje nastanka pesmi Zasuta usta, pesnik jo je imel glede nastanka na sedmem
mestu, se je to zgodilo že sredi leta 1940, ko je nastala ena njegovih najbolj pre
poznavnih liričnih izpovedi. Predvsem gre za njegov sklepni verz: Joj, lep je molk s
prstjo zasutih ust! Ta vzklik iz dna duše je mogel nastati iz globoke osebne stiske.
Res je vsakdanjost že pretresala groza vojnih pohodov in se dotaknila naših meja,
toda tako dorečeno izpoved je prej narekovala huda osebna mladeniška stiska.
V neposredno bližino je namreč mogoče postaviti zasnovo Venca, v katerem
je spričo mladostne vzviharjenosti prvič želel presvetliti svojo notranjost, se v
občutku samozavrženosti dobesedno vrgel na kolena in se skozi muko samoiz
povedovanja prebil do odrešujočega božjega zaupanja. Skladnost in oblikovna
zaključenost štirinajstih sonetov v Prešernovem načinu ga je morda z vzorcem
preveč potegnila s seboj, a jedro pesnitve, težnja za neko absolutno resnico, je
ostalo in se pozneje prelivalo v načrtovanih sonetnih vencih.
Marsikaj, kar je Balantiča v njegovem osemnajstem letu pesniško vznemirja
lo, je bilo posledica njegove skrajne občutljivosti. Stalno se je gibal po majavem
robu možnega, še posebej v času hujših preizkušenj čutnega navala. Nemogo
če je premostiti neskončno razdaljo med vdanovernostjo in odprto ljubezen
sko čutnostjo, kakršne pred njim ni izpovedoval noben slovenski pesnik. V svoji
neodjenljivi sli je metal na papir osupljive podobe telesnega doživljanja, nabite
s tako značilnimi in tako bogatimi prispodobami, kot še čutim vseh poljubov žgoče kolobarje, naprezi, ljubica, razkošja vrance, nocoj naj nama vrela strast postelje,
da ti z zobmi razparam oblačila, svoje telo si otrla z oljem strasti, noč je vsa gola,
golo telo je, telo te vrelo kliče, pridi ponj.
Vendar ta skrajna ljubezenska postavka pri Balantiču ni bila zgolj enosmer
na. Skozi ves ljubezenski zanos ga je nenehno spremljal občutek pogubnega
tveganja in osebne krivde: nasul bi kot spokornik ga na mlado glavo; vse rdeče je,
le tam v neznanih dneh molitve belo sliši se veslanje in kliče me močneje kakor greh,
golo truplo bom prepustil sveti vodi.
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Predvsem je bil to trenutek vznemirljivega ljubezenskega zanosa in pomir
ljivega streznjenja. Pa ne samo to. Pesnikov položaj je bil v času ljubljanskega
begunstva, ko je živel od tuje pomoči, vsak dan težji, do dna pa ga je potolklo
šestmesečno življenje v koncentracijskem taborišču Gonars. Sleherni dan je bil
izpostavljen človeškemu poniževanju in izčrpavajoči lakoti. Bil je soočen z gro
zo uničenja in se znašel na robu preživetja. O pesnikovem strahotnem stanju
priča sonet iz taborišča Vse, v katerem beremo: O kaj ostalo je še od vsegá,/ od
hrepenenja duše v visočine:/ za hlebček kruha dal bi kos srca. V mesecih tegob
nih premišljevanj v osami se je vse pogosteje vračal k davnim izhodiščem, v
zavetje božje previdnosti, se ukvarjal s splošnimi premisleki o lastni in človeški
usodi, vse pa je želel izpovedati v obsežni pesnitvi, v obsežnih pesemskih sklo
pih, začrtanih v obliki sonetnega venca sonetnih vencev, v sosledju 225 sonetov.
V njih naj bi zajel vsa temeljna osebna, človeška in človečanska, zlasti duhov
na območja, kakor jih moremo prepoznavati v nakazanih straneh podrobnega
načrta slehernega od štirinajstih sonetnih vencev, a vse v globokem zaupanju
božje milosti, med posameznostmi pa je še posebej poudaril: prošnja za besede,
hrepenenje po ljubezni, panteistično doživljanje sveta, upor nad krivično ureditvijo
sveta, narodno življenje, groza pred koncem, razpadom in pred neznano večnostjo,
milost je vse, vrh ljubezni božje do mene, vdanost v širokost življenja in zaupanje v
Usmiljenje, hrepenenje po sreči, himna delu, svobodi, slavospev slovenski besedi in
pesmi, materinstvo in potomstvo, prošnja za božji blagoslov, odpusti svojega pevca,
odslej Te bom častil z molkom.
Kakor je zaris celotnega vsebinskega in problemskega zajetja v načrtovani
pesnitvi bolj navržen v drobcih kot kaj več, nam prvič, najbrž nehote, v širšem
razprtju razodeva pesnikovo duhovno obzorje, v katerem se je gibal ta dvajset
letni snovalec. Načrt nam končno razkriva temeljne določenosti Balantičeve
ustvarjalne narojenosti, ki je dotlej nikoli ni niti nakazal. Tako je v skromno za
črtani usmerjenosti mogoče razbrati vso veličino duha, iz katere je vzbrstevala
njegova nenavadno razkošna izpoved. Bila je komaj dobro na začetku, a je bila
hkrati že na koncu. Po usodi pesnika, ki svoji usodi ni mogel ubežati.
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Predpomladna
slutnja
Vse prešerne dni
sem prepel na pašnikih ljubezni,
metal kamne v igri neoprezni
v vsak tolmun sem sánjavih oči.
V pernicah oblakov
ležal tih sem, ljubil me je dež,
sen je bil svilen ko mlada rž
in lahák kot cule siromakov.
Bil doma, doma sem,
gruda, težka kakor zlata ruda,
hlebec, dar očetovega truda –
oh, želje, ki vsako noč jih pasem.
Žalostinka, odlomek
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PRIHOD POMLADI, rokopis
Rojstna hiša: Novi trg 9 (22). Pesnik se je rodil 29. 11. 1921 v kamniškem predmestju,
imenovanem Novi trg, leži pa na levem bregu Kamniške Bistrice in je stisnjen v ozek prostor pod strmino Starega gradu.

>

Novi trg: pogled z Malim gradom in Žalami v ozadju. Kamnik se je ekonomsko vnovič
dvignil v začetku 20. stoletja, ko so začeli nastajati večji industrijski obrati: Smodnišnica,
kovinska (Titan),
lesna (Remec) in druga industrija. V novem trgu so prevladovali
delavci, nekaj pa je bilo tudi večjih kmetij.

>
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