STRUKTURY
Básně o světě jako celku a části

Jaroslav Balvín

Praha 2014

Autor textu a fotografií:
© Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních
studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Náměstí T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Recenze:
© PaedDr. Renáta Polakovičová, PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
© PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre
Designe obálky:
© PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre
Místo a rok vydání: Praha 2014
Vydalo: Hnutí R, nakladatelství s Mezinárodní vědeckou radou jako svou 78. publikaci
ISBN 978-80-86798-40-0

Z ČEHO SE SKLÁDÁ SVĚT?
I.

Z čeho se
skládá svět?
No přece
Ze zídek.

Ugljan, Chorvatsko, 4. 8. 2009

Z čeho se skládá svět?
II.

Z čeho se skládá svět?
No přece ze zídek.
A také
Z kamenů.
A lidského potu.
A také z trápení
A
Lidského shonu.

Ugljan, Chorvatsko, 4. 8. 2009

Z čeho se skládá svět?
III.

Z čeho se skládá svět?
No přece ze zídek
A také z kamení.
A také z lidského trápení.
A také ze struktur.
A také z filozofů
Kteří ty struktury studují.
A také z dělníků,
Kteří ty struktury tvoří,
A také z vojáků,
Kteří ty struktury boří
A naštěstí také z básníků,
Kteří na základě toho všeho tvoří.
Nebýt básníků,
Tak snad
Ten náš svět
A jeho všechny sruktury
Shoří.

Ugljan, Chorvatsko, 4. 8. 2009, 13. 31 hodin

STRUKTURY HVĚZD
I.
Z hlubin temného vesmíru
Se hvězdy noří
Toť dávné světy,
Které někdo zapálil
A
Dosud stále hoří.

Ugljan, Chorvatsko, 4. 8. 2009, 13. 59 hodin

Struktury hvězd
II.
Hořící světy vesmíru
Jsou velké modely
Toho,
Co by se mohlo
Stát,
Kdyby náš velký
Zeměstát
Zavčasu
nezabrzdil
Strukturální
a
erozivní
změny.
Ugljan, Chorvatsko, 4. 8. 2009, 14. 09 hodin

Sruktury hvězd
III.
Hvězdy nás vţdycky inspirovaly
A inspirují i nyní
Svojí krásou
A
strukturou
Ale
I
Explozí
A
Také
Pamětí
A také ty hvězdné struktury fascinují jinak
Tak jako Immanuela Kanta
a
on zase svou filozofií
nás
Hvězdným nebem nad hlavou
A mravním zákonem
V něm
A
Také v nás.
A vlastně v lidech všech
Snad.
Ugljan, Chorvatsko, 4. 8. 2009, 14. 21 hodin

FÍK
I.

Vešly do
dějin
Fíkový list
A
Fík.

Ugljan, Sutomiščica, 8. 7. 2009

Fík
II.

Vešly
do
dějin.
Nosili
fíkový list.
A
jedli
fík.
Byli to
Adam
A
Eva.
Závaţnou otázkou

dějin,

nad kterou
bádá
celý
tým,
však stále zůstává:

Kdo
Z nich

Se
První

Svlík.

Ugljan, Chorvatsko, 8.8. 2009, 17. 47 hodin

Fík
III.

Uţ vím,
Ţe
Hlavní roli dějinách
Sehrál fíkový list.

A

Fík.

Jiní
Však tvrdí, ţe prý zcela přesně, ţe
To nebyl
Fík,
Ale
Jablko.

Opravdu však
Nevím,
Jak se tam vzalo.

Kdyţ Adam byl v rouše Adamově,
Tedy měl na sobě jen fíkový list,
Tak potom logicky mohla Eva Adamovi
Podat nikoliv jablko,
Ale spíše zralý fík.

Ale stále je tolik záhad historie,
Ţe jedna navíc
Snad nikomu
Neublíţí.

Jablko
Nebo
Fík?

Vţdyť
Ve
Skutečnosti
To
Někdy
Neznamená
Vůbec
Nic.

Ale
Opravdu.
Vůbec.
Nic.

Ugljan, Chorvatsko, 8. 8. 2009, 17. 57 hodin

SÍŤ
I.

Sva
tý
Petr
Lovil
Ryby:
Symboly
Nové
Ví
ry.

Ugljan, Sutomiščica, 9. 8. 2009, 23. 08 hodin

Síť
II.

Sva
Tý
Petr
Lovil
Ryby
Symboly
Nové
Ví
Ry.

Do sítí,
Ve kterých
Aţ dosud
Uvízla
Celá
Jedna
Miliarda
Lidí.

Ugljan, Sutomiščica, 9. 8. 2009, 23. 15 hodin

Síť
III.

Svatý Petr
Lovil ryby
jako symboly
nové víry
do sítí,
ve kterých
uvízla jedna miliarda lidí.

A nejsou to volení.
A není v nich moc.
A není v nich závist
A není v nich
A není v nich zabíjení.

Ta malá rybářská síť
Pokrývá svět
Dobývá svět
Odkrývá svět
Jako obrovský květ.

Našeho,
mého i tvého
jeho i jejího
našeho i vašeho
znovu
naro
zení
a
ţití..

Ugljan, Sutomiščica, 9. 8. 2009, 23. 31 hodin

Síť
IV.

Rybář
Je
Subjekt
A
Ryba je

Objekt.

A chtít jíst,
To je cíl.

A
Prostředek
Je
Síť.

Síť a její struktura
Rybáři slouţí k lapení
Ryb.
Ale ještě jednoho je třeba
Rybářova mozku,
Rybářova srdce,
Rybářovy duše,
A rybářových
Rukou.
Jen pro to
jediné, ale důleţité,
Aby dosáhl
Svůj cíl.

Ugljan, Chorvatsko, 9. 8. 2009, 23. 40 hodin.

RYBA
I.

Ryba
Je
Symbol
Víry.

A
Taky
Ţití.

Ugljan, Sutomiščica, 9. 8. 2009, 23.48. hodin.

Ryba
II.

Ryba
Jak
Symbol
Víry
Tak
symbol
Ţití
V moři se noří
Do světla mělčin,
Jindy zas
Do hlubin
Moří
Do temné struktury
vody
Kdyţ někdy k ránu
A někdy zas večer
Ji
Rybáři
Loví.

Ugljan, Sutomiščica, 9. 8. 2009, 23. 59 hodin.

SVĚTY
I.

Jsou tisíce
sluncí
A jsou
tisíce hvězd
A kaţdá z nich
by nás mohla
Do hlubin vesmíru
nést.

Ugljan, Chorvatsko, 10. 8. 2009, 08. 28 hodin.

Světy
II.

Jsou
tisíce
sluncí.

A jsou tisíce hvězd.
A kaţdá z nich by nás mohla
Do hlubin vesmíru nést.
A tam na své pouti

Bychom pozdravovali Zemi
Ach Zemi krásnou, kolébku naši
I hrob náš, tak jak to předvěděl
Mácha, náš básník a největší Země i Vesmíru Mág.
A na té pouti bychom teprve zjistili, jak struktury světů nejsou jen ve Vesmíru, ale především
v
NAŠÍ ZEMI
Zemi tak krásné, Zemi tak milované, zemi tak rozdírané, Zemi tak proklínané.
Však jen na ní existuje tisíce sluncí a tisíce hvězd, které jen nás mohou někam opravdu vést.
Ale jen tehdy, kdybychom opravdu chtěli...
MY SAMI
a
v
nebo
na
NAŠÍ ZEMI.

Ugljan, Chorvatsko, 10. 8. 2009, 08. 58 hodin.

Světy
III.

Jsou
tisíce
sluncí
A jsou tisíce hvězd?
A opravdu by nás, kaţdá z nich,

Mohla do hlubin vesmíru vézt?
Moţná by stačilo
Kdybychom zůstali
Na
MATIČCE ZEMI.
a jejími vesmíry se nachali unášet.
Protoţe Země má tolik vesmírů, ţe sotva tomu kdokoli věří.
Protoţe kaţdý z nás je vesmír se svými moři a se svými hoři,
Se vším, co v nitru, na srdci i na duši, více či méně, hoří.
A přitom pohybu všechno se zároveň tvoří.
Jen stěţí lze pochopit, jak sopka Země či Vesmíru je podobná duši, co bolí.
Jen stěţí lze pochopit, jak vesmír mravenců je podobný vesmíru moří.
A člověk je ten, který ačkoliv pánem je vesmírů mnohých,
Nedá si říci a mnoho z těch vesmírů, sám či s jinými boří.
A aby nezbořil vše, čemu sám věří, chtělo by to uvěřit, ţe kaţdičká struktura je jako
ZÁKON BOŢÍ.
Je jako
LOGOS.
A kdybys ho zničil
Zničíš i strukturu svoji.
A to je zločin.

Ugljan, Chorvatsko, 10. 8. 2009, 14. 42 hodin

Závěr

Básnická sbírka je postavena na propojení slov a fotografie. Scény z chorvatského sluncem
prosvíceného prostředí jsou na fotografiích organicky komentovány slovem v podobě
básní.Ty mají vyjadřovat zázraky přírody, sloţené ze struktur jednotlivých oblastí světa.
Básně i fotografie jsou sondou do mnohotvárnosti světa a lidské přírody, které jsou člověkem
zobrazovány a vnímány v podobě celku i částí. Autor se snaţil touto formou vnést a přinést
čtenáři i divákovi potřebu širšího pohledu na řešení lidských situací.
Autor Jaroslav Balvín

Recenze:
Renáta Polakovičová
STRUKTURY – Básně o světě jako celku a části – Jaroslav Balvín
Básnická zbierka STRUKTURY s podnázvom Básně o světe jako celku a části autora doc.
PhDr. Mgr. Jaroslava Balvína, CSc. autenticky vypovedá o memoárech Ugljan–Chorvatsko
s „časovou dotáciou“ z augusta 2009, pričom ako „dôkazový materiál“ využíva
smerodajné fotografie. A nielen to...
V básňach Z čehose skládá svět? I., II., III. autor simultánne poukazuje na „pevné štruktúry“
nášho sveta, ktorých opakujúcim sa elementom na začiatkoch chcel akoby poukázať na
základy, bez ktorých nie je moţná existencia. Existencia nás všetkých – ľudí, filozofov,
robotníkov, vojakov a básnikov... „Nebýt básníků, Tak snad Ten náš Svět a jeho Všechny
Struktury Shoří.“– je silným argumentom na potrebu zrodenia sa recenzovaného básnického
diela.
Strukturyhvězd I., II., III. spájajú doteraz „horiace“ svety vesmíru obávajúcich sa zmeny,
zapríčinenej práve inšpiráciou, fascinovanosťou, nedosiahnuteľnosťou... ţeby práve Vašich
duší?
Básne Fík I., II., III. sa pokúšajú odhaliť pravdu svetových dejín, práve tým, ţe sa odvolávajú
na raj, Adama a Evu a práve fík. Ţeby to bol malý nezbedník, ktorý sa pokúša narušiť doteraz
ţijúce pravdy? Prečo nie je dôleţitý motív? Prečo ak sa niečo „pokazí“, hľadá sa vinník?
Prečo aţ neskoro chceme riešiť „problém“, po tom, čo zahltí nás pocit viny a zabudneme na
príčiny?... Čo si dáme? Jablko či zrelý fík?
Kolobeh ţivota, reťazec pudov, potrieb a cieľov. Ktorý stráca zmysel bez viery. Čitateľ sa
však isto chytí do sieti. Dokonca štyrikrát: Síť I., II., III., IV. Výstrah v ţivote nikdy nie je
dosť. Uţ len preto, ţe nikdy nevieš, či ti niekto príde na pomoc. Vyslobodí ťa jediné –
nevinnosť. Konečne môţeme nájsť odpoveď ako „pokryť, dobyť, odkryť svet“. Za opýtanie
však stojí, čo je najdôleţitejšie:„subjekt, objekt, cieľ či prostriedok“? Odpoveď Vám dá rybár
a jeho nekonečná Síť.
Ryba I., II.– Ak nerozlúštiš symbol, pomôţe ti viera, aby si mohol preţiť svoj ţivot, dnešné
ráno a zajtrajší večer s prameňom ţivota minútu pred polnocou.

Vrchol básnickej zbierky ponúkajú Světy I., II., III. SVETY – NAŠA ZEM – MY SAMI –
ZÁKON BOŢÍ – LOGOS. Kľúčové pojmy nás zachraňujú pred pohltením nekonečna,
kriţovatkou ciest, podporujú v púti opustením rodiska s istotou, ţe nás dostanú späť. Ak uţ
pre „tmu sveta“ nevládzeme „vidieť“, je tu pre nás nebo, jeho mesiac, slnko, hviezdy, celý
vesmír. Nedovoľme pre oslnivú ţiaru práve nám nevidieť..... Je iba na nás, či sa ňou dáme
zviesť..... Pre našu „veľkosť“ trúfneme si ťaţké bremeno niesť..... Odvtedy ako vzplanieme
a nedovolíme „vyhasnúť“ poslednej kvapke v mori.
Básnická zbierka je jednotlivými básňami pretkaná samými symbolmi, pri ktorých nie je
podstatný výklad. Čitateľovi iste neunikne, ţe kaţdá báseň musí byť „trojdielna“ - okrem
štvordielnej básni Síť a dvojdielnej Ryba, ktorých vydelený súčet v podstate dáva číslo 3.
Pútavým zoskupením veršom autor ponúka symboliku tvaru básní, ktoré prezrádzajú
jednotlivé názvy. A to, čo by nemalo uniknúť, autor jednoducho vyriešil symbolikou
opakovania v kaţdej básni. Veď ako uţ je len dnes nám všetkým ťaţké pochopiť zmysel pre
jednotvárny smer...

Tomáš Turzák: Recenze
Štruktúry, alebo čo je to matéria?
Fotografickú (básnickú) zbierku autora Jaroslava Balvína s názvom „Struktury“ je moţné
označiť za filozofickú poému na tému „čo je to matéria?“ Autor sa pri výbere fotografií
pokúša vnímať svet ako drobný detail, ktorý svojím neustálym opakovaním a variovaním
vytvára zem, moria, svet, hviezdy a celý kozmos.
Jaroslav Balvín vychádza pri výbere fotografií z viacerých hľadísk. Pri fotografovaní
„štruktúr sveta“ nahliada najprv na matériu, ktorú človek pozmeňuje a pretvára k súčasnému
obrazu zeme. Zobrazuje kamene, steny, kamenné múry prerastené brečtanom, ktoré ľudia
pretvárajú a vytvárajú v priebehu dejín uţ oddávna. V nasledujúcej časti autor úmyselne
zaraďuje fotografie ktoré odkazujú na element vzduchu, štruktúry oblakov a hviezd.
Kontrastné umiestenie motívov privádza recipienta k zamysleniu sa nad základnými otázkami
materiálnej existencie a vysvetľuje filozofiu predkladanej básnickej a fotografickej zbierky.
Iný pohľad k téme volí Jaroslav Balvín v ďalšej časti zbierky. Zobrazované štruktúry sú tu
skôr symboly existencie človeka v prírodnom prostredí. Figový list a jeho štruktúra ako
symbol prvých ľudí Adama a Evy, štruktúra rybárskej siete ako symbol nádeje, či prostriedku
k preţitiu človeka. Výrazná kontrastnosť a reflexy vody a slnka na týchto fotografiách (rybár
a štruktúra morskej hladiny, ryby a kamenné morské dno) zároveň symbolicky odkazujú na
potrebu ochrany prírody. Štruktúry sveta sú štruktúry človeka, spojenie ľudského ţivota
s prírodou je viditeľné na kaţdom kroku. Filozofia ekologicky zmýšľajúceho človeka je
filozofiou prírody a zeme. Štruktúry, ktoré pretvárame a vytvárame neustále formujú
a predurčujú tvar a podobu zeme v budúcnosti tak, ako formuje more kamene, ktoré obmýva.
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