ŢIVOT
Andragogicko-filosoficko–básnická rozjímání
o podstatě bytí a ţití
Jaroslav Balvín

Praha, Hnutí R, 2015

Název:
ŢIVOT. Andragogicko-filosoficko–básnická rozjímání o podstatě bytí a ţití
Autor: ©
Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních
studií Ústav pedagogických věd, Náměstí T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Recenze:
© Bc. Monika Farkašová, Ústav romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva,
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra SR
© Bc. Andrea Komárková, posluchačka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Designe: © PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická
fakulta, Katedra pedagogiiky, Nitra, Slovenská republika
Fotografie: © Jaroslav Balvín
Fotografie autora: © Monika Farkašová
Korektura, výběr a úprava fotografií: © Monika Farkašová
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 2015
Vydavatel: Vydalo Hnutí R, nakladatelství s Mezinárodní vědeckou radou jako svou 97. publikaci
ISBN 978-80-86798-59-2

ABSTRAKT
Ţivot je snad nejčastější slovo, které se pouţívá v různých textech. Ať uţ odborných, medicínských,
antropologických, filosofických, etických. Častým tématem, ne-li základním, je ţivot člověka
v básních. Autor se v předkládané sbírce snaţí o uchopení andragogického (hledisko dospělosti) a
filozoficko-básnického rozměru ţivota (hledisko básnické a filozofické). Postupuje od sloţité
dialektiky ţivotního procesu, který je pln rozporů, aţ k optimistické víře ve vlastní síly a moţnosti
pro uplatnění celoţivotní pozitivně-humanistické filozofie. A tento jeho filozoficko-básnický a
andragogický přístup k ţivotu akcentuje v souladu s filozofií Ericha FROMMA hodnotu BÝT nad
hodnotou MÍT.

KLÍČOVÁ SLOVA
Ţivot, dialektika, ţivotní proces, být, mít, andragogický a filozoficko-básnický rozměr ţivota,
celoţivotní pozitivně-humanistická filozofie.
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MOTTO
Patočka ukazuje, ţe po jednotě se neptá prostý život naivní. Ten se spokojuje s epizodičností
a rozmanitostí záţitků. „Člověku je tu jedno, zda se má ve své moci nebo ne. Filosofie naproti tomu
kritizuje celkovou lidskou cíletvornost. Všechny možnosti lidského života chce prohlédnout. Ale
jak to může udělat? Tím způsobem, že život určitým způsobem vykládá. Filosofie je výklad, je
interpretace.“1
Interpretace znamená výklad. Původně se vztahuje k filologii a pouţívá se ho pro výklad nějakého textu.
A filozofie toto slovo pouţívá analogicky. Avšak zde není interpretován, vykládán text, ale praxe celého
ţivota. „Ale výklad lidského života musí vyložit všechno to, k čemu má přístup lidský život, tj. prožívání
celého světa, a tak filosof, když vykládá život, musí také určitým způsobem vykládat svět, neboť život není
možný jinak než jako život ve světě a není možno odtrhnout od sebe život a svět. Tak výklad života je
vždycky výkladem světa a tak víte, že filosofie si vždycky počínala.“2

1
2

Patočka, Jan. Filosofie výchovy. In Jan Patočka. Péče o duši Sebrané spisy svazek I., 1996, s. 377.
Patočka, Jan. Filosofie výchovy. In Jan Patočka. Péče o duši Sebrané spisy svazek I., 1996, s. 377.

ÚVOD

Okřídleným rčením, souvisejícím s psaním úvodu, je to, ţe úvod se má psát aţ na konci. Učinil jsem
tak, avšak trochu hledám, co napsat. Nejlépe bude, kdyţ si čtenář po přečtení obsahu, abstraktu a
klíčových slov přečte soubor předloţených básní. Neboť v nich je vlastně to, o čem bychom měli
v úvodu napsat.
Ale snad přeci jenom: Básně nevznikaly najednou. Vznikaly v určitém časovém horizontu a
časoprostoru, v období, které mne jako autora zastihlo na Slovensku. Shodou okolností jsem od roku
2006 do roku 2011 pracoval na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitre na Ústavu romologckých
štúdií a také jsem působil na detašovaném pracovišti ve Spišské Nové Vsi.
A vlastně také touto shodou okolností jsem se dostal do prostoru velmi blízkém rodišti mých rodičů a
prarodičů i praprarodičů (Velké Uherce, Radobice, Modra). Samozřejmě jsem tato místa navštívil, i
se svou maminkou, která do svých 12 let vyrůstala na Slovensku a s její sestrou a mým synem
Jaroslavem. I takovéto návraty na člověka a jeho uvaţování působí. Jsem rád, ţe místa našich předků
navštívil se mnou i můj syn.
Tak tedy. Platí to, ţe po úvodu je dobré vydat se na cestu andragogicko-filosoficko-básnického
rozjímání o ţivotě, které autor čtenářům s velkou pokorou předkládá.
Děkuji všem, kteří mne v ţivotě inspirovali, kteří mi v ţivotě pomáhali a také účinně pomohli.
Snaţím se tuto štafetu lidství předávat dál.

Báseň nultá a výchozí
PROSTOR, ŢIVOT A ČAS

Rozerván na hadry a hadříčky,
na kousky a kousíčky,
táhneš si přec tu káru dál tím jednou nízkým a za chvíli zas vysokým výmolem.

Jednou kárán a jednou zas vyzvedán,
jednou jsi vyhledán podruhé rozerván
na kusy a kousíčky, hadry a hadříčky a přec táhneš tu svoji káru dál, hlubokým úvozem,
který někteří nazývají ţivotem,
jiní zas kariérou, profesí, uplatněním, nadějí, cílem a prostorem,
v němţ je moţno vše, co začíná početím a končí rozchodem anebo odchodem.

Rozchodem
s prostorem,
s ţivotem,
s nadějí
a s časem
svého
bytí.

Zlaté Moravce, 22. 4. 2008,
21. 08 hodin

Báseň první
A CO CHCEŠ OD ŢIVOTA? I.

A co chceš od ţivota?

Cenu zlatou, či auto Toyota?
Odměnu malou či kopec „peňazí“?
Chytrou dívku nebo plné hrdlo zlatých „reťazí“?
Celý svět kříţem kráţem projít s tím kdo stále „víťazí“?
Evu celou nahou při cestě ţivotem a světem si vést podpaţí?
Šílenou jízdu se smečkou aljašských psů, která tě tou jízdou nezabije a ještě „zvíťazí“?
Odvahu ke všemu, co tobě i lidem na tomto světě a v tvojí „krajině“ jen dobro přináší?
Dobrotu, lásku či škodu a nenávist, co lid tvůj tak snadno a rychle pokazí?
Ţírnou a krásnou zemi, či poušť a pustinu, co vzniká z výroby a z továrních sazí?
Inverzi stálou a tíţivou v oblacích i v lidských vztazích?
Voňavou přírodu a příjemný klid, z kterého často aţ mrazí?
Ohromnou kytici nápadů, které kaţdého přimrazí?
Torpédo války či terasu květů nad vodní hrází?
Apoteózu ţivota či apokalypsu smrti, která tak rychle a snadno přichází?
Tak tedy:
„A co chceš od ţivota“?
To je velká volba a velké rozhodnutí.
Rozhodnutí a volba, ke které to kaţdého v ţivotě nutí:
Protoţe je to volba a rozhodnutí
MEZI ŢIVOTEM
a moţná krásnou, ţivotem naplněnou, leč přeci jen konečnou a závěrečnou,
SMRTÍ.

Zlaté Moravce, 4. června 2008, 22. 26 hodin, Večer. Upraveno a dokončeno: Nitra, 09. května v DEN POBEDY, 2010,
12. 45.

Báseň druhá
A CO CHCEŠ OD ŢIVOTA? II.
A co chceš od ţivota?
Co chceš od ţivota brát?
Odpověď od tebe zní, ţe bys chtěl také něco dát?
Chuť pryskyřic a máty, kdyţ jdeš s někým za úplňku spát?
Cypřišů vůni a mámivý zvuk cikád, kdyţ s milou spíš na břehu Jávy?
Elixír mládí a stálého ţití, na který myslíš, kdyţ projíţdíš místy svatého Sávy?
Šťastný a zurčivý úsměv a smích mladistvých teenagerů uprostřed ,,Matičky Prágy“?
Odměnu za dobro, které ti nikdo nezaplatí, ti ţivot za to dá.
Dar lásky, která tě nikdy nezatratí, a úsměv mámy, která tě jediná dobře zná.
Ţití mírné, spokojené, které si vyslouţíš jedině za cenu ztráty.
Intenzivní dojem z celku ţití, které překoná veškeré fámy.
Vůli k proţitku, který tě nikdy nezradí a nahradí ti tvoje ztráty.
Odpovědnost za druhé, kteří ti to moţná někdy i s úroky vrátí.
Touhu po ţivotě, který je pro mnohé tak nenahraditelně sladký, ale taky neskutečně vratký.
Aranku ţivotní, která, ačkoliv tě opustila, moţná se Ti zase jednou a s úsměvem vrátí.
To je plus i minus ţivota a štěstí.
To je moje filozofie ţivota,
která si cestu vzhůru i do stran, do nebe i do země, s obtíţemi i lehkostí,
sama i beze mě, reálně či virtuálně, přes překáţky klestí.

Zlaté Moravce, 4. června 2008, 22. 26 hodin, Večer. Upraveno a dokončeno: Nitra, 09. května
v DEN POBEDY, 2010, 13. 09 hodin.

Báseň třetí
I NA SAMOTU SI ČLOVĚK V ŢIVOTĚ MUSÍ ZVYKAT

Jsou v ţivotě takové chvíle
Kdy se díváš na ubrusy stolů.
Jsou celé bílé.
Ale u nich ţádní lidé.

Přijede jeden,
seskočí s kola dolů.

Projde ale nevšímavě kolem rozestřených stolů.

Chtěl jenom cigarety.
Zapálí si.
A uţ zase rychle utíká domů.

Ubrusy větrem povívají.
Prázdná místa
u stolů
se jenom smutně
zachvívají.

Čekají na hosty,
co je vţdycky
tak příjemně
zahřívají.

Léto je v proudu
a kolem tišina.
Jen tlumený hovor z okolí
sem smutně
zaznívá.

Blíţí se bouře.
A vzduch se rozchvívá.
Je cítit voda
a vítr tě příjemně ovívá.

Ještě je ten vzduch
horký.
Jak kdyby právě přiletěl
z daleké - nedaleké
africké Sahary.

Však něco je opravdu
ve vzduchu.
Není to jen voda a vítr.

Pomalu ale jistě
se připravuje
sousedské
Safari.

Váhavě přicházejí lidé.
Usedají
k prázdným stolům
a hudba z magneťáku
zaznívá.

Pivo se točí.
Ubrusy vlají.
Ţeny i muţi přicházejí.
Samota končí,
a něco jiného začíná.

PŘICHÁZÍ ŢIVOT,
JAK
LIDSKÝCH HODINEK TIKOT.

A BOUŘE
ZAČÍNÁ.

Zlaté Moravce, 28. 7. 2007, 18. 00. Když jsem tu seděl, protože jsem nestihl vlak v 16. 30.
A on mi ujel, a tak jsem si nemohl v Slepčanech zaplavat. A tak jsem dopad tak, jak jsem dopad,
a začal jsem o samotě v životě psát. A ta bouře, která přišla, nebyla jen bouře lidská. Ale bouře
skutečná, přírodní, s deštěm, větrem, blesky a hromem. Ale to už všichni přítomní a noví seděli
u svých stolů a v klidu pili a papali...

Báseň čtvrtá
JSI HERCEM I AUTOREM SVÉHO DRAMATU
Jiţ při tvém početí ti udělili roli dva: autor a herec, autorka a herečka svých vlastních dramat.
Sic jsi ihned dostal svoji roli ţivotní od dvou osob na prknech tvého ţivota nejdůleţitějších,
Injekcí ţivotní touhy a jejího slastného pudu jsi však jiţ na začátku obdrţel ohromný rabat.
Hrát roli na scéně národní budeš od rozkoše z plození aţ po přesmutnou chvíli poslední.
Emocemi hnán v ţivotě někdy ke hvězdám a myšlenkami svými býti někdy rozerván,
Reţisér či autor tvého ţivotního dramatu nemůţe být ve hře vţdy a jistě rozpoznán.
City se mění v myšlenky a někdy zas naopak, kdyţ má být nějaký čin dokonán.
Ego své vyměníš za alter ego a někdy, jako bys ke svému nitru byl přikován.
Myšlením tvým je terén tvého ţití pouze prozkoumán a nikoliv překonán.
Iniciativa a samostatnost role je sic dobrá, ale ať se raději nekoná.
Autoři jiných vlastních dramat ti to říkají jako deska ohraná.
Uloţ si prý do paměti, ţe originalita je často trestaná,
Tvořivost a nápaditost ţe málokdy vyhrává.
Odhoď prý svou roli kosmickou a začni
Rolí klasickou: ţít a přeţít v kotli.
Erozemi ţivota jen projdi,
Myšlenkou jen dotkni.
Svůj ţivot
Věnuj ţití.
Éra zrodu
Hovoří ti
Otevři se
Dámě tvorby.
Rozevři se duchu doby. Analyzuj svoji ţivotní roli.
Abys byl skutečným hercem i autorem svého vlastního dramatu.
To ti dá sílu být stále sám sebou a tvořit svůj ţivot podle sebe a svého plánu.
Uděláš ze sebe to, co je dobré a co chceš, a pak si sedneš do svého ţivotního aeroplánu. A pojedeš…
Zlaté Moravce 6. 38 ráno při dešti dne 8. června 2008.

Foto MF 2014

Báseň pátá
MY ŠEDESÁTNÍCI O ŢIVOTĚ
My šedesátníci, vlastně jednašedesátníci, narození v roce 1947,
máme stále dětské duše,
do kterých stále někdo píše
svou báseň ţivota nevídanou,
svou báseň na sklo, či sloup malovanou, a my jsme pouhopouhým prostředkem
pro jeho báseň nevídanou.
Vţdyť prý vy jednašedesátníci, co jste mohli, to jste mohli,
ale teď uţ nemůţete.
Teď nastupujeme my,
ta nádherná, mladá a tvorná generace!
Takţe nám uhněte z cesty vy neplnoprávníci,
Vy, kteří jste mohli, ale uţ nemůţete!
Maximálně nám, kandidátům nového ţivota, pomůţete.
A pak můţete jít!
Protoţe nám překáţíte v tvorbě cílů společensky závaţných!
Jdem však zatím stále pospolu.
Je k tomu mnoţství důvodů.
Ale uţ všichni víme,
ţe kaţdý jiný svůj sen sníme.
A ten sen,
i kdyby se měl podobat jen
cestám bezesného mládí,
které sní o kráse dívek z mlází,
je podstatný a důleţitý
pro kaţdého z nás.

On totiţ vyvede nás
ze snění, protoţe je romantický.
Ţivot je jiný,
ţivot je pragmatický.
A v tom je ta nehorázná pravda,
kterou si proţiješ vţdycky.
Ať jsi mladý, starý,
ať jsi poddaný či velkolepý, ať jsi třeba monarcha.
Jděte, staří i mladí,
vše v jednom se jednou spraví.
Vše proţijete, jste jednou mladí a potom i staří.
A pak, kaţdý připlujete svou loďkou do večerního mlází,
které vám moţná celý ţivot schází.
Ale je tu.
Trpělivě čeká a nikdo ho nemine.
LOĎKA VÁS PŘIVEZE A ZASE ODPLOUVÁ.
PROTOŢE NA NI DALŠÍ NOVÝ TROSEČNÍK NETRPĚLIVĚ A S ÚZKOSTÍ ČEKÁ.
CO Z ŢIVOTA ODCHÁZÍ,
POMALU A MOŢNÁ I RYCHLE, ALE VŢDYCKY NEZADRŢITELNĚ,
ODPLOUVÁ
DO MIMOSVĚTA.

Zlaté Moravce, 21. 52 hodin, 8. 9. 2008, večer,
po katastrofě slovenského autobusu v Chorvatsku.

Báseň šestá
PLAVÁNÍ JE PODSTATOU MÉHO ŢIVOTA
Plavat jsem se naučil uţ jako malý chlapec.
Lákala mne voda a vydrţelo mi to i a aţ do té doby, kdyţ mi bylo náhle dvacet.
A vydrţelo mi to stále a plaváním v rybníku či v moři jsem to oslavil i kdyţ mi bylo třicet.
Vskočit do vody a pádlovat paţemi je projev ţivotní síly. Plavat můţeš v bouři vln a křičet!
Áron se svolí ti zatím neukazuje cestu do podsvětí, Áron na tebe nemá, i kdyţ máš jednašedesát!
Nikdo, krom tebe, na tebe nemá, jezero přeplaveš a snad to bude ještě, aţ ti bude pětašedesát.
Í měkké či tvrdé moţná zapomeneš, však plavat budeš chtít, i kdyţ ti bude pětasedmdesát.
Je moţnost, ţe uţ svá tempa neuděláš.
Eso a výkon sportovní pak jiţ jiným plavcům ţivotním zcela přenecháš.
Pak ale nebudeš se muset stydět, kdyţ
O tvé hrdosti sportovní a ţivotní uţ lidé nebudou moci slyšet.
Dal jsi však světu, a některým v něm přinejmenším, další vůli o něco se v ţivotě prát.
S přírodou i nebesy si kreativně hrát.
Tulákem i hráčem ses na své pouti mohl klidně stát.
Ahasverem svého ţití se svou lodí, nad níţ ti prapor (moţná někdy pirátský) bude stále vlát.
Tehdy můţeš bez pocitu hanby a bázně
Okovy přírody a lidství klidně zpřetrhat.
U všeho svého, o co jsi v ţivotě stál, jsi přece jiţ od začátku mohl stát.
Můj ţivot je plavání.
Étos mého ţití je nenactiutrhání.
Honba za duchovnem mi v ţivotě zabrání
Obrnit se před přílišnou pýchou a hrdostí nad svým plaváním.
Ţij svými tempy! Intenzitou ţivota a chutí vody!
Vyber si směr, který ti jasně poví: Odkud a kam se dát a kam směřovat.
To ti můţe plavání jako podstata tvého ţití všechno dát.
A tím, ţe plaveš sám, na slunci či v dešti, nenecháš se nikým a ničím ve svém ţivotě oklamat.
Stráž pod Ralskem, 7. 7. 2008, 00. 20 hodin, po druhé přeplavbě jezera.

Báseň sedmá
PROMĚNY ŢIVOTA A ČASU
Vzpomínám si, jak mé dětské ruce vázaly kdysi povřísla
A obilí vázané do snopů mělo cenu kaţdého klasu.
Teď uţ však panáky na poli nestojí
Jen nevím,
Jak by básník, kdyţ popisoval horu Říp,
mohl dnes napsat takovouto krásu:
„a v panácích jsou již snopy
a svatý Jiří zvedá kopí
aby je vrazil ve chřtán dračí.
A motýl spěchá po bodláčí“.
Co by asi napsal básník dnes?
Zkusím to, moţná nazpaměť:
„A stroje se k obilí probily,
jak hradba ocelová vyrazily
a ze chřtánů svá ocelová chapadla vydobyly.
Ocelová chapadla pak kosila zlatavé klasy
a ve svých útrobách z nich zrna oddělila.
A dříve medové a hrdé klasy
Do úhledných balíčků či koleček, asi tunu těžkých, je zabalila“.
A to je vše.
TO JE TA CELÁ DNEŠNÍ,
ALE NAŠE,
ROMANTIKA.
Slepčany 13. 10 hodin, 29. 7. 2007, sedíc u hřbitova na lavičce…

Báseň osmá
ŠKOLA ŢIVOTA A ŢIVOT JAKO SYSTÉM

Nebylo lepší systémové školy
neţ letních návštěv
na dědečkových polích.
Vše tu mělo svůj zaběhaný
a léty zdokonalovaný
systém a řád.
Svoji strukturu a funkci:
Obilí do bochníku
Slámu do kurníku.
V neděli do svrchníku a
k faráři do kostela,
a potom zase
botky sváteční
do botníku.
A pak zase práce.
Ve čtyři nebo v pět vstávat
a v jedenáct v noci, kaţdý den,
zalehávat.
Však jaké z toho byly svaly...
Ale ty z toho všeho řádně
bolí.
Ale pro mozek
a jeho systémovou přípravu na ţivot
hotový ráj.

Vţdyť si jenom jako příklad vezmi povřísla.
Jsou z klasů.
A ten je základ všeho
Všehomíra.
Je v něm zrní ukryté, které je potencí pro budoucí formu z ní vzniklou.
Toť další systém,
ze kterého plynou další a další
rozuzlení.
A zrní potřebuje čas,
aby trochu vyschlo, nemůţe jít ihned do stodoly,
po posečení v jeden ráz.
A proto nastupují snopy, aby zrní vyschlo, protoţe ty snopy drţí zrno nad zemí, aby nemělo s vlhkou
zemí třecí plochy.
A k tomu přispíváme také my, kteří pletem povřísla.
A ty krásné snopy se pak tyčí nad krajinou,
zaoblují kopce nad vesnicí i nad dolinou,
směřují svými vrchy aţ k modrému nebi,
dotvářejí v létě zemi
a potěšuji básníky svými stvoly.
Ve snopech je naše práce,
naše nohy, ruce,
řečeno jen krátce, je v nich celá naše generace.
Ze snopů se pak zrno rodí,
z něho pak zas ţivot nový.
Ale zase nová práce.
A člověk ve svém díle uţ nemůţe ustat.

Jen se mění forma a taky obsah.
A co se téměř nemění,
je člověk sám a jeho podstata.
Musí ten ţivot ze země dostat.
Člověk svou zemi doluje
se svým potem,
hříchy,
dobrem,
ale i
zlem.
Nespokojí se s málem.
A proto musí mnohdy i klamat.
A v tom je ten druhý, špatný jeho ţivota, základní kámen.
A ještě jedno je na člověku zvláštní při jeho kaţdodenním dobývání obilí a chleba.
Člověk není sám.
Proto, člověče,
neklam, není ti tak úplně třeba.
Vţdyť opravdu nejsi na tomto ţivém světě úplně sám.
Slepčany, u vody, při pohledu na lán pokoseného obilí, 14. 00 hodin 27. 7. 2007.

Báseň devátá
ZASTAVENÍ

Cítíš ten klid?
Vidíš to korun stromů sluncem prosvícení?
Toť znamení.
Ţe´s do toho vlít.
Do těch tichých a snivých,
leč uţ jen důchodcovských
zastavení...
Spišská Nová Ves, 18. 8. 2008, 9. 55 ráno,
když jsem šel k zubařce, ještě mladé.

Báseň desátá
ŢIVOT A JEHO KOLOTÁNÍ

Bodláky opanovaly Zemi.
A z některých topolů uţ listí padá zpět a k zemi,
Ze které vzešly jako mnoho semínek
Před desítkami let.
A semínka padají na vyprahlou zemi,
Kde uţ není skoro ţádný květ.
Ale jsou v ní semena.
Dobře ukrytá.
A připravená,
Ţe aţ se země vzpamatuje
A slunce a déšť ji znovu svojí láskou obdaruje
PŘIPRAVÍ PRO LIDI
NOVÝ ŢIVOT
A
MOŢNÁ LEPŠÍ
SVĚT.

Slepčany, příchod k vodě, 14. 30, 27. 7. 2007

Báseň jedenáctá
ŢIVOT A JEHO PRAVIDLA

Ţivot kdyţ chceš
váţně či volně brát
Měl by ses naučit
jej trochu více
a někdy i méně
pozorovat.
I uvidíš,
Jak rybky na potoce
Dřív malý potěr
A nyní se tam na sluníčku
V mírné mělké vodě
vyhřívají dlouze.
Však náhle vystřelí
A střemhlav proti proudu
Jako by je tam čekal
Nějaký jejich velký klan.
Pak pomaličku svá tílka zklidní
A dávají se proudem zpátky
Pomalu hnát.
Omladina je uţ „taká“
Něco berou váţně
A něco je zas láká
A něco berou nerozváţně
A někdo se zas „fláká“.

Ten však,
Kdo na ţivot uvěří
Ţe je pěkný jako prosluněná voda v potoce
Ţe je i neklidný jak mladé rybky ve vodě
Ţe je silný jak zapřaţené koně v lesním přívoze
Ten se jen tak nevzdá
O pravdu se s kaţdým utká
Víru svou do svých snů i vizí vetká
Intuici mládí i velebnost stáří oslaví jak slečna mladík dědeček či stařenka vetchá
Ţivot svůj prosluní neb nečistými skutky poskvrní.
Neboť taková je nejtěţší i nejlepší volba, která se jmenuje

Ţ
I
V
O
T.

Napsáno a rozjímáno někde v prostoru a v nějakém čase. Jako obecná i stálá úvaha o smyslu
našeho žití a bytí.

Báseň dvanáctá
ŢIVOT JE JEN NÁHODA

Ţít ţivot si musí ţíti kaţdý
Sám.
Injekcí z náhody, pudu, touhy a štěstí, kdyţ někdy večer, v noci či k ránu, byl nám velkoryse dán.
Vybrat sis nemohl ani černé vlasy, ani světlé nohy, ani ţádný slavný a významný bohatý
krám.
Ozvat ses mohl a to ti vyšlo hned z hrdla vzápětí, kdyţ jsi opustil z ţeny a matky krásné lásky
chrám.
Tehdy jsi však nemohl ještě pochopit, na co a k čemu, a proč ti byl ten sladký a vábivý ţivot dán.

Jednou jsi v tom ţivotě nahoře a potom zas dole, tak jak to jde, zvláště kdyţ spustí se pořádný flám.
Eva to jablko se stromu poznání v ráji snů a dobrých snah asi neměla svému Adamovi vůbec dát.

Ještě ţe ho však Adamovi svému podala, aby poznal vše, co k ţivotu patří, krásu a něhu a lásku ţen.
Emocí vír a sílu vášní, čarovných slov a půvab básní, překrásných očí kůţe a rtů a vzájemných her.
Nezdolný proud vášnivých hádek, křik dětí, sténání muţů na válečných polích plných děsivých scén.

Najednou po tomto víru ţivotních lásek, práce, války a zápasu o holý ţivot se člověku zazdá sen.
Áron ţe s ním jde a nese mu vše, co člověk potřebuje v říši věčného nebytí, kdy vydá se v jeho plen.
Holdoval příliš kaţdý z lidí, kdyţ chtěl si uţívat naplno z ţivota lidského svůj malý vlastní lem.
Orodoval za člověka jen jeden a to je mnoho i málo, neboť člověk sám má nésti na sobě tíhu jen.
Dar ţivota vnesený do křehkého lůna ţeny a zrozený z lůna matky na ten překrásný a náš boţí svět.
Asi, a spíše určitě, by nám ţivot měli všichni ve vesmíru, na hvězdách a na planetách, jen a jen
závidět.
Zlaté Moravce, 5. července 2008, 13. 00 hodin
(Na svátek Cyrila a Metoděje)

Báseň třináctá
BÝTI ČI MÍTI
(VARIACE NA ERICHA FROMMA)

Ţivotní energie usíná.
A ţivotní energie se probouzí.
Ţivotní energie se předává.
A ţivotní energie zůstává.

Několik pravidel ţivota.
Ty kdybys znal,
tak všechno půjde dál,
jak má.

Taková je dialektika ţití.
A ještě jedno pravidlo tu zůstává.
Nejsi tu na světě pro to míti.
Jsi tu na světě proto, abys ţil.
A aby tvá filozofie stále byla jenom jedna:
NE MÍTI,
ALE BÝTI!

Napsáno na cestě ze Spišské Nové Vsi do Nitry v zastávce Žilina dne 19. 8. v 7. 39 jako
třináctá báseň básnické sbírky Život.

Báseň poslední, ale zároveň i výchozí, pro další a další...
ŢIVOT JE PLAVAT VE VLNÁCH SVÉHO JEZERA

Ţít je vejít do vln svého vlastního jezera.
Intenzivně ho pokořit silou paţí svých, po dlouhé zimě ochablých.
Vendetu vlnám v jezeře večer o desáté vyhlásit,
Odolat dlouhému pobytu ve vlnách ztemnělých.
Tam a sem překonat jezero za pouţití svých paţí, jakoby zázrakem náhle ztepilých.
Jako za mlada.
Evino roucho na sebe vzít, aby tě okamţik málem z tvých plavek nemohl svlíct.
Na jezeře v noci, při slavnostech zámku, se nechat unášet chladivou vodou a nikdo ti nemůţe říct,
ţe máš někam jít a někomu něco říct nebo k někomu do autobusu vlízt.

Chci si to rozdat s plavci dávných věků i dob současných.
Topit se v prostorách dlouhých dob i chvilek nedávných.
Erozi ţivota překonat a nastokrát se pohrouţit ve vodní tříšť.
Létavice na obloze mít u sebe a ještě blíţ.
Brouzdat se na kraji jezera a potom dál zas jít.
Ypsilonku, tu prima domácí kavárnu, v rozmarném světle pak navštívit.
Chytat se stvolů a hebkého rákosí a plavat dál a dál a nikdy neustat a nikdy nepovolit.
To je ten
Ţ I V O T,
který bych chtěl
Ţ Í T.

Stráž pod Ralskem, konec června 2008- první sloka. Dokončeno Nitra, 10. května 2010

ZÁVĚR

Autor básní Jaroslav Balvín prezentuje ţivot ze svého pohledu. Jinak to asi ani nemůţe být. Kaţdý
z nás lidí je individualitou, originální osobností. Kaţdý z nás je nejenom bytostí, jejímţ základem je
přírodní substance, ale je také, a především, bytostí společenskou.
Ve své tvorbě ţivota, pokud člověk ţivot nechápe jako jednou provţdy daný a na „věčné časy“
získaný, člověk usiluje o stálé překonávání přírodního základu. Ve filozofii se tomu říká
transcendentální přístup k ţivotu. I sám básník Bohumil Hrabal nazval počátky své tvorby jako první
pokusy o svoji transcendenci.
V předloţeném souboru básní jsme postupovali od reflexe určité rozervanosti a dialektičnosti ţivota,
snaţili jsme se o postupné rozvíjení různorodých pohledů a přístupů k řešení ţivotních situací.
Vyvrcholením je ustálení pohledu na ţivot jako celek. Ten je velice krásný v jednotlivostech,
v různorodých proţitcích, pohledech, názorech, v konkrétních situacích. Vycházím, jako autor, ze
svého celkového dojmu šťastného bytí a ţití. Ten vychází i z mé situace poválečného a (díky bohu
zatím) neválečného dítěte. Srovnání s osobními zkušenostmi rodičů i prarodičů, kteří ţili ve
válečném i poválečném světě a také se současným neštěstím spousty lidí v globálním světě,
poskytuje víc neţ velký důvod cítit se a skutečně i být šťastným. Přestoţe, kdyţ říkám druhým, ţe
šťastný jsem, obyčejně mi nevěří, nebo si myslí, ţe jsem tak trochu mimo.
Smyslem básnické sbírky s názvem Ţivot je nejenom osobní básnická výpověď autora,
podloţená filozofickým pohledem na ţivot z hlediska jeho celku.
Smyslem je také to, aby uvedený soubor básní podnítil a podněcoval čtenáře k vlastním
zamyšlením, rozjímáním a také tvorbě svého ţivotního štěstí i tvorbě přesahující naše
kaţdodenní ţití a bytí.
K tvorbě tak zvaně transcendentní.

REJSTŘÍK

Andragogicko-filosoficko–básnická rozjímání
Být či mít
Čas
Erich Fromm
Herec i autor svého dramatu
Plavat ve vlnách svého jezera
Podstata bytí a ţití
Podstata ţivota
Proměny ţivota a času
Prostor
Samota
Škola ţivota
Zastavení
Ţivot
Ţivot jako kolotání
Ţivot jako náhoda
Ţivot jako systém

CHARAKTERISTIKA AUTORA

Jaroslav Balvín se narodil 16. 11. 1947 na severu Čech v Jablonném v Podještědí. V tomto městečku, shodou
okolností, začal v roce 1969 svoji profesionální dráhu celoţivotního učitele na školách různého typu: od školy
národní aţ po univerzity.
Vzděláním je učitel češtiny dějepisu na základních školách (po absolvování Pedagogické fakulty v Ústí nad
Labem) a filozof historik (po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Toto vzdělání a
ţivotní zkušenosti, spočívající v učitelském kontaktu s ţáky českými, poté studenty zahraničními, studenty
romskými, v době práce specialisty pro národnostní menšiny na Magistrátě hl. m. Prahy s příslušníky
národnostních menšin a v současné době posluchači sociální pedagogiky a andragogiky na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně, jej vedlo k zformování humanistického pedagogického a filozoficko-etického optimismu. Ten
spočívá v sepětí člověka s člověkem a člověka s přírodou a kosmem.
Tento přístup se snaţí Jaroslav Balvín rozvíjet nejenom v odborné tvorbě (např. publikace Pedagogika,
andragogika a multikulturalita, 2012), ale i v tvorbě fotografické a také básnické. V básnické sbírce ŢIVOT se
snaţí Jaroslav Balvín o filozoficko-básnický pohled na ţivot, na jeho záhady, krásu i bolest.
Více o autorovi: www.jaroslavbalvin.eu a také www.hnutir.eu.

SUMMARY

ŽIVOT. To je název sbírky, který je doloţen podnázvem Filosoficko–básnická rozjímání o podstatě
bytí a žití. V básnické sbírce autor vědomě spojuje básnickou tvorbu, vycházející z jeho ţivotní
zkušenosti, s filozofickým rozjímáním o různých spektrech ţivotních proţitků.
Postupuje od sloţité dialektiky ţivotního procesu, který můţe vést člověka k nostalgii či znechucení
ţivotem, aţ k optimistické víře ve vlastní síly a skutečný smysl ţití a bytí.
Autor chápe rozdíl mezi ţitím a bytím jako velmi významný pro řešení ţivotních situací člověkem.
Proţít ţivot jen tak, pohlcen jeho kaţdodenním průběhem, je smutné. Šťastný a smyslem naplněný
rozměr ţivota spočívá podle autora i jiných filozofů, jako byl např. Erich Fromm, v akcentu
hodnoty BÝT nad hodnotou MÍT.

ŢIVOT
Recenze Andrea Komárková
Co je to ţivot? Podle autora je to výmol nízký, výmol vysoký a my v něm. My, lidé, ve všech
našich podobách, projíţdíme těmito výmoly.
Jaroslav Balvín si ve své sbírce opět hraje se slovy, zejména pak zvýrazňuje počáteční
písmena jednotlivých veršů, ze kterých si pozorný čtenář poskládá název básně.
Ptá se nás, co chceme od ţivota? V první básni poté nastiňuje ty nejznámější touhy, ale také
strasti, které přináší snaha vést spokojený ţivot. Jakou daň toto štěstí nese na svých bedrech?
Krásné, a zároveň tiché, s kapkou povzdychnutí, je vypravování o prázdných stolech, které
čekají na své hosty, čekají trpělivě, protoţe bez svých hostů jsou tak prázdné! Čtenáři, co myslíš,
dočkají se? Napovím: je velmi pravděpodobné, ţe ţádná samota není věčná.
A pamatujte si, ţe jste herci a autoři svých dramat a četbou této knihy se setkáte s mnoţstvím
cest, způsobů a návodů, jak být svým dobrým hercem. Dočtete se, jak se mladí oddávají cestám
v dál, jak chtějí „vytěsnit“ ty, kteří jsou o nějaký rok starší, ale je to filozofie v kaţdém z nás,
filozofie naprosto individuální, která říká, ţe hranici stáří si určujeme my sami.
Naše ţivotní cesty vyţadují vůli, sílu a nezáleţí na tom, kolik nám je let. Opět se setkáváme
s oblíbeným motivem vody, do které se autor ponoří, rozčeří její hladinu a plave a plave, aniţ by se
nechal něčím oklamat.
Fotografie, které doposud provázely kaţdou Balvínovu sbírku, jsou často laděny do fialových
odstínů. Uklidňují tím čtenáře, podtrhávají duchovní klid a filozofické myšlení, kterým je celá sbírka
bezpochyby naplněna.
Kaţdý čtenář se dozví o jemnosti, ale i prchavosti a rychlosti lidského ţití, které je zapotřebí
si chránit, o které je třeba se dělit. Proplouváme po našich mořích a často si neuvědomíme, ţe nejsou
jen cíle před námi, ale ţe jsou i místa pro odpočinek, nadechnutí a zpomalení, která nám poskytují
moţnost porozhlédnout se, zasnít se a nespěchat!
Uvědomte si všechny tváře ţivota, stůjte čelem událostem na svých cestách, neboť o tom
básníkova sbírka je. Četbou těchto veršů se povezete po lince prozaického textu upraveného do tvaru
básnického, který nám říká jasně: Je třeba nikdy neustat a nikdy nepovolit v naší plavbě ţivotem.
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