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DAIDALOS A IKAROS

Chtěli bychom se spolu rozletět
A letět nad matičkou zemí
Nad zelení zelených lesů a modrem modrých moří
A chtěli bychom zůstat navţdycky spolu
A věrní.

Však Ikarův a Daidalův příběh zde dobře nezní.
Je to příběh o letu
avšak i o pádu,
V němţ neexistuje jenom chtění a snění,
Ale i konec a pád a vystřízlivění.
Jako výsledek a někdy i počátek dalšího snění a chtění.

DUCHOVNO

Jak jen vyjádřit duchovno?
Moţná jako bílý svatý kříţ.
A to je to celé? Uţ nic víc?

Bez zeleně kolem a hájů zelených borovic nevyjádříš tady nikdy víc.
Bez vzduchu kolem nás a bez nebeských létavic nevyslovíš toho víc.
Bez mořské vody a bez modra v dáli tady na ostrově nepovíš uţ nic.

Bílý kříţ a krajina pod ním.
Pevnost nad svatým kříţem.
Bílá, modrá, zelená, olivová.
To je to ono, svaté duchovno.
Všechno v jednom A pak uţ
Nic
Víc.

FOTOGRAF

Vášnivost fotografa je bezmezná.
Postaví si svůj stativ na hranu skály,
A kdyţ mu vejde člověk do záběru,
Zlobí se, jako by mu zvoněly poslední hrany.

A o lidech říká,
Ţe jsou jako mor,
Zvláště kdyţ mu vejdou do snímku
A nerespektují jeho zvolání:
„Stoj!“.

Však fotky budou určitě pěkné!
Vţdyť Pán Bůh tu na ostrovech rozhodil při posledním dnu
svého tvoření
Všechno, co mu zbylo, a jemu toho zbylo mnoho,
při jeho šetření.

I pro člověka nechal tady dost a dost,
pro jeho údiv i pro radost
a ne jen na jedno spatření.

HISTORIE A JEJÍ STÍNY

Kdy a kdo všechno byl v těch pevnostních zdech?

To není na výzkum, ale na povzdech.

Uţ se to nikdy nikdo přesně nedozví.

A z dlouhé historie
Zbydou jen dlouhé stíny
A opravdu jen stíny?
Kdo to uţ přesně ví?

KONTINUITA
Všechno uţ tu jednou
bylo.
Řeč kouřových signálů na vysokých horách u amerických
Indiánů,
Řeč zlomených větviček a zvláštních znamení na křiţovatkách cest u evropských
Cikánů,
Řeč rychlých praporků na kapitánských lodích u korvetních
Admirálů,
Řeč poštovních úředníků, kteří na poštách kontinentů vyťukávají právě objevenou
Morseovku,
Řeč očí a gest, kdy mladík dívaje se do očí dívky, posune si zlehka zleva doprava svoji novou
Rádiovku.
A teď jsou tu translantační stanice. Obrovské talíře komunikace. Však stále platí jedno. Jsou
na křiţovatkách cest,
na vysokých horách,
na vrcholech pevností.
Ale stále moţná přenášejí mluvu lidských očí a gest.
A někdo k tomu potřebuje
Morseovku,
A druhý zas a pouze
svoji právě zakoupenou
Rádiovku.
(A někteří milenci komunikují i bez.)
Bez rádiovek
A
Gest.

KŘÍŽ

Kříţ a skála.
Borovice a
Mraků vláha.
Moře a jeho modrá, neskutečná a nekonečná krása.
Kříţ Chorvatska tu u pevnosti a jeho církev svatá.
Je tu zde a je
Tu všude bílý.
Nad obzorem.
Nad zelení a
Modrou vodou.
Nad ostrovem
Ugljan. Široký
A tak rozloţitý.
Kříţem církve
Svaté a vodou
Zdejší jiţ křtili
místní ostrované
před dlouhými věky
a také dnes, aţ na věky věků.
Amen.

PEČEŤ LIDÍ

Všude ţijí lidé.
Anebo ţili.
Na všem a všude dají pečeť.
Dají anebo dali.
A moţná zde v minulosti byly sochy.
Ale líný člověk si sem přines dneska plasty.

V kaţdé době
To však byla pečeť.
Tehdy, dnes i jindy.

A vţdycky si současníci mysleli,
Ţe je to jejich pečeť.
A právě té jejich
Moţná podle jejich soudu
Moderní doby.

PEČEŤ SLUNCE

Slunce
dává lidem dolů znamení.
A nejen o tom, ve kterém se narodili, či
narodí znamení. Také o tom, co dobré je a
co dobré není. Aby lidé nečinili nikomu nic zlého,
coţ někteří i přesto činí. Důleţitý však je problém rozumění.

Těm slunečním znamením, které Slunce na Zem posílá, nikdo tady asi nerozumí.
I kdyţ nikdo zase říci nemůţe, ţe člověk, lidstvo k tomu nevyvíjí málo snahy a víry.
Proto asi stavělo a stále staví pevnosti a na nich sluneční a prosluněné místnosti,
V nichţ se paprsky slunce
tak krásně večer
třpytí.
A tomu asi kaţdý
porozumí.
Snad porozumí (a také se poučí) kráse,
která na Zem
Spadla v podobě
Sluneční
Záře.

SETKÁNÍ

Svatý Michal.
Slavná pevnost benátská,
Ve 13. století zrozená, řekl by historik,
Kdyţ by se na pevnosti po dlouhé túře zastavil.
Však básník, ten by šel hlouběji, a řekl by, ţe krajina
Kolem je jak pro jeho snění stvořená, ţe by se sem připlavil
také, kdyby ve století benátském uţ jako básník ţil a tvořil
své verše slaným mořem omývané a stínem oliv přikrývané.
Avšak je zde ještě filozof, který se zde na pevnosti zastavil.
Svým okem básníka, historika, astronoma, geografa pozřel
Na moře kolem, na pevnost nad ním, na zdi hradební a uzřel,
Co jiné oko nevidí. A ani nemůţe, neboť to, co vidí filozof,
Je uvnitř. Proč je tady vlastně pevnost? Je to proto, ţe je benátská ?
Nebo proto, ţe je italská, nebo turecká, nebo protoţe je chorvatská?
Ani jedno, ani druhé, ani třetí, ani čtvrté. Pevnost je od slova pevný. A to slovo
Vyjadřuje vlastně podstatu toho útvaru, který zdejší krajině vévodí. A jeho podstatou
Je pevnost. A proto je logické, ţe útvar lidé nazvali pevností. Jako chrám lidské moci
Jako hora kamení a jako architektonický skvost nad mořem a jako obrana do nepohody.
Jako pevná obrana před lidským chtěním i jako lidská zbraň překrýt dalších a druhých chtění.
A taky jako výsada člověka. A ukázka jeho tvorby. A jeho síly, která , kdyţ chce, dosáhne
i tam, kde uţ nic jiného není, jenom nebe, oblaka a další lidské snění. Letět do oblak, všechno
překonat, stát se měrou všech věcí, se svým sněním, kosmickým chtěním, bez zemského
krunýře a uzavření.

SLUNCE

„Slunce je veliký básník
A napsalo na matičku Zemi“
Úţasnou báseň
Ţe slunce, moře, hory a lesy
Patří lidem všem.
A to všem lidem
říká Slunce den co den.
Při rozbřesku a ranním kuropění.
Při soumraku a večerním rozloučení.
To říká stále
Jak Děda Vševěda.
Problém je jen v tom,
Ţe ještě všichni nebyli na tom krásném slunečním bále,
Kde by se tu báseň
Všichni dozvěděli.

SLUNEČNÍ PEVNOST

V století třináctém
Benátčané přenesli
Svoje Slunce sem.
Na ostrov Ugljan,
Z kterého tu kámen
Vytěţili a pevnost postavili.
Zaskvěla se ve své celé kráse.
Svaty Mihol-Svatý Michal nazývá se.
Kde jinde takovou pevnost jiní ostrované mají?
Určitě všude. Však takovouhle pevnou pevnost ? Pevnost sluneční?
Asi nikde. A tady, na zeleném ostrově Ugljan, tady je. Postavili ji Benátčané.
Ale je postavená z chorvatského kamení. Z chorvatské síly. A z chorvatské mysli.
A proto je ta pevnost sluncem prosvícená. A proto se zde vše tak zachvívá. Srdce i duše.
Z ostrovního kamene a slunce zrozená, z benátské moci stvořená a z chorvatské síly zplozená.

ST. MICHAL

U
pro
střed
stanice
translanční
a
uprostřed
pevnosti
bizarní
Se tyčí moderní doba z ocele.
A nad pevností z kamenů
Stojí tam kříţ jak vţdy by stál
Na pevnosti St. Michal.
A dál?
Jsme na pevnosti staletí a skal
O kterých tu mnohý básník jiţ ódu psal
Na harmonii moře a strmých bílých skal
Na tu krajinu plnou staré i nové historie,
Na vodní cesty trajektů, plachetnic a lodí,
Na rozlehlé moře a temně zelené stráně,
Míříme na ostrov Ugljan a jeho okolí, na lesy, olivy, stromy a háje,
Jedeme velkým kaňonem asfaltové cesty k našemu cíli. K výhledu
Po serpentinách nad temně modrým mořem do něhoţ ústí stráně hor
Stoupáme strmě od jadranského modrozeleného moře ke sluneční hoře.

Přes zelené lesy borovic v nichţ se ukrývá tisíce cikád, které stále koncertují.
Pomalu k němu stoupáme přes háje olivovníků ukrytých za hradbou kamenných zdí.
Jedu k němu já, Čech, moje slovenská miLenka Lenka a její československá Felicie
St. Michal se zvedá z moře a mluví se o něm na ostrově Ugljan jak v Austrálii o Stolové hoře
To všechno je hora a pevnost
ST. MICHAL.

Zvon

V pevnosti Svatého Michala
oznamoval zvon, kdyţ se od moře či z pevniny blíţil
nějaký nepřítel, nebo nějaký nezvaný host. A také nyní je tu zvon.
Sice malý, ale hezký. A nemusí jiţ oznamovat, ţe na pevnost přichází nezvaný host.
Můţete si na něj zazvonit, a bez příčiny. A nejen muţ. Třeba i nějaké dítě. Clapec či dívka.
A jen tak. Pro radost.

Renata Polakovičová: Recenze
SVATÝ MICHAL. Básně a fotografie o benátské pevnosti v Chorvatsku
Jaroslav Balvín, sen.
Recenze: PaedDr. Renata Polakovičová, PhD., Katedra pedagogiky Pedagogické
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Recenzovaná básnická zbierka SVATÝ MICHAL ponúka básne a fotografie pevnosti
v Chorvátsku, s podnázvom „sen“, od autora doc. PhDr. Mgr. Jaroslava Balvína, CSc.
DAIDALOS A IKAROS – otvára bránu spovede túţby, snenia a vytriezvenia. Autor však
dokázal rúškom tajomstva skryť identitu jeho objektu a načrtnúť nádej v nových snoch.
Z básni cítiť detskú hravosť... „zelení zelených lesů a modrem modrých moří“. Darmo nás od
malička učili, aby sme neskákali privysoko z dôvodu bolestivejšieho pádu. Kaţdý z nás túţi
po nepoznanom, vysnívanom a zakázanom... Tak isto ako Daidalos a Ikaros...
DUCHOVNO
a rovnako tak i
KRÍŢ sú básne so symbolom kríţa (nielen po grafickej stránke), vyjadrujúcim pre niekoho iba
„duchovno... uţ nic víc?...“ Autor chcel pravdepodobne vyjadriť jednoduchú myšlienku, a to
ţe je zbytočné „nosiť“ so sebou kríţ „bez viery“. Tak ako je nemoţné, aby bol ostrov bez
mora, vtáky bez vzduchu či borovice bez zelene... Pretoţe ţivot je ako puzzle, v ktorom
človek hľadá, skladá jeho jednotlivé časti aţ pokým nerozlúšti pravdu tohto sveta – v čom
spočíva jeho pravá viera, biely kríţ, no nakoniec sa kaţdý z nás dočká len jedného – „A pak
uţ Nic Víc“ – jediná spravodlivosť tohto sveta... rovnaká ako „...před dlouhými věky a také
dnes, aţ na věky věků. Amen“.
FOTOGRAF–uváţlivo polemizuje o vášnivosti zachytiť monumentálne krásy, obklopujúce
nás na kaţdom kroku. Čo zapríčiňuje priam posadnutosť „fotografa“ za kaţdú cenu mať čo
najlepší kúsok, pričom mu unikajú dôleţitejšie krásy vôkol neho – ţivot samotný. Nie je
náhodou táto báseň vyznaním autora – fotografa? Odpoveď vie najlepšie on sám. Nedovoľme,
aby nám pre „veľké veci na hrane“ unikali „malé krásy ţivota“...

HISTORIE A JEJÍ STÍNY – v stručnosti naznačuje historické súvislosti ţivota, ktoré aj tak
nikto iný na 100 % nepozná. Všetko čo vytvoria naše ruky je strojcom času pominuteľné. Čo
však vytvorí naše srdce, iba čas ukáţe...
Tak ako to ukázala i báseň PEČEŤ LIDÍ. Tá na to dáva jednoznačnú odpoveď, v ktorej
snahou ľudí je od nepamäti dávať na všetko svoju pečať. No v modernom svete nedávajú tieto
pečate ţiaden zmysel... (ako to môţe vidieť i čitateľ na fotografii).
Zmysel ale odhaľuje PEČEŤ SLUNCE, ktorá tu bola, je a snáď i vţdy bude, i napriek tomu,
ţe jej doposiaľ tak veľmi málo rozumieme. Najdôleţitejšie však zo všetkého je to, ţe ju
vnímame a cítime na vlastnej koţi, jednoznačne poznačení „v podobě Sluneční Záře“. Ak by
sme mali na všetko odpoveď, neexistovali by ţiadne otázky, hľadanie, cieľ...
Čo „patří lidem všem“? Predsa SLUNCE–„Slunce je veliký básník a napsalo na matičku
Zemi“... Problém je podľa autora iba v tom, „Ţe ještě všichni nebyli na tom krásném
slunečním bále, kde by se tu báseň „všichni dozvěděli“. Tak hor sa vytiahnuť fraky a čarovné
črievičky, tancovať „pieseň slnka“ do rána a vzhliadnuť jeho magický východ, ktorý spája
všetkých ľudí na matičke Zemi!
KONTINUITA – v zašifrovanom názve môţe čitateľ rozlúštiť a len ticho súhlasiť s textom
básne. Ako to začalo, tak to aj skončilo – paletou signálov, blúdiacich a vracajúcich sa späť.
Väčších neţ znamenia, morzeovka, gestá, rádiovka, translantačné stanice. A načo všetky tieto
monumenty? Kontinuita a jej komunikácia je odpoveď...
SETKÁNÍ autora so „Svatým Michalem“ predstavuje slávnu pevnosť benátsku, zrodenú
v 13. storočí, ktorej oči človeka nemôţu odolať. Ani tak oči autora – filozofa, básnika,
historika, astronóma, geografa... Nejde o to, ţe je „benátska“, ale o to, ţe je to „pevnosť“
v pravom slova zmysle, postavená čo najďalej od zemskej uzavretosti a čo najbliţšie
k bezhraničným „kosmickým chtěním“. Aspoň tam sa môţeme na malú chvíľu cítiť napr. ako
„nadčlovek“ s obrannou pevnosťou „před lidským chtěním“.
Stretnutie pokračuje aj v básni SLUNEČNÍ PEVNOST na ostrove Ugljan, ktorú predstavuje
„Svaty Mihol-Svatý Michal“, postavená z chorvátskeho kamenia Benátčanmi. Aký paradox...
Komu však patrí? Čitateľ nemusí váhať, aby sa pointu dočítal v prezentovanej básni.

Vrchol básnickej zbierky predstavuje ST. MICHAL – ostrov Ugljan. Tu iba jedno dodávam:
ak čitateľ zdolá hradnú kamennú stenu, báseň sa rozhodne neminie svojmu účelu... Viac Vám
napovie samotný ST. MICHAL!
ZVON – odlišný od tých ostatných, mal právo varovať... dnes mu ostala jedna výsada:
oznamovať Váš príchod, aby mohol rozozvučať Váš „zvon“ v hrudi. Moţno sa pýtate prečo?
Moţno práve preto, prečo drţíte túto básnickú zbierku v rukách... Pre radosť!?

Recenzia k básnickej zbierke Sv. Michal
Monika Farkašová

Daidalos a Ikaros
Je to příběh o letu
avšak i o pádu,
V němž neexistuje jenom chtění a snění,
Ale i konec a pád a vystřízlivění.
Jako výsledek a někdy i počátek dalšího snění a chtění.

Uvedomila som si, ţe ak sa niečo končí, niečo nové sa začína...ţe stále mám moţnosť
milovať... aj napriek sklamaniam ... myslím ţe láska a prítomnosť inej osoby je to, čo dodáva
človeku nové rozmery...vôľu ţiť a silu uskutočňovať svoje sny. Ţe človek ak nemá rád,
nesníva, neuskutočňuje svoje sny, nemiluje, skutočne ani neţije...
Duchovno- prekvapila ma tematika duchovna... je z nej zrejmý rešpekt k náboţenstvu ako
takému ...niekde sa spomína Boh ako Stvoriteľ sveta a krásy okolo nás... Hlboko a vcítene sa
vystihlo to, čomu pripadá názov ,,duchovno“. Zahrňuje tu rovnako vnímanie skutočnej krásy,
ktorá je okolo nás a v nás. Báseň Duchovno vystihla do detailov fotografiu pod ňou...

Fotograf– umenie jeho tvorby spočíva práve vo vystihnutí správneho okamihu, ktorý sa
nevráti...musí ho nahrádzať neustále novými a novými...musí si získať ľudí...aj preto, aby ho
rešpektovali ... musí tak zdôrazňovať ľudský rozmer pred svojim záujmom...Aj keď ľudia
dokáţu skôr prekáţať...vystihujete skutočnosť, ţe na svete je toho toľko, čo je krásne,
motivujúce a môţe zaujať...ţe na to jeden ţivot nestačí...preto je potreba mnohých skutočných
umelcov fotografov, ktorí tento svet, ľudí, krásu zachytia a zanechajú tak aj odkaz pre
budúcnosť..

Historie a její stín – krásna fotka...vystihujúca moment, ako ţena prechádza múrmi
pevnosti...ako to uţ dnes je...prichádzame sa len dívať...sme divákmi...skutočne
neţijeme...Mohli by sme sa viac priučiť z minulosti, ako ţiť...V dnešnom zhone máme čas len
,,prejsť“ okolo, ,,pozrieť“ sa a ísť ďalej..
Kto všetko uţ bol medzi týmito múrmi? Tie kamene akoby vyprávali starodávne príbehy ľudí
ţijúcich na týchto miestach pred nami...zanechávajúcich pre nás nemé odkazy...Vnímavý
človek môţe ľahko cítiť tú prítomnosť neviditeľných ľudí z minulosti...zanechali tam svoje
preţívanie, pocity, vnútro, energiu...odohrali sa tam krásne príbehy, ktoré nemá kto spomínať,
rozpovedať a oceniť..
Kontinuita–krásna! Bez slov...úţasné.. vidím to pred svojimi očami.. vidím, čo je opisované
od

začiatku

básne...ako

v záberoch

vo

filme...výstiţné

je

zdôraznenie

významu

komunikácie...Obdivujúc, inšpiráciu - z prvého dojmu nie moc peknou (estetickou)
fotografiou.. (pozn. na tej druhej fotke som si aţ po pozornejšom zadívaní všimla ţenu, ktorú
muţ zakrýva..:) výstiţné).
Kříž– krásne je opísaná fotografia ţiarivo bieleho kríţa a okolia...kríţ tam patrí a vyzdvihuje
vnímanie okolitej krásy... svedčí o histórií, ţivote ľudí ... ide z neho energia - svedčí o viere
miestnych ľudí, o viere, ktorá je spätá s ich kaţdodenným ţivotom a okrášľuje svet...
Pečeť lidí – zaujímavá fotka ... páči sa mi tá kombinácia textu s výstiţnými a inšpirujúcimi
fotografiami...spája tri umenia naraz... vyjadruje pohľad historika, fotografa, filozofa
a básnika...zobrazuje reálne moţné inšpirácie k tvorbe.

Pečeťslunce/Slunce/Sluneční pevnost
Milujem slnko! Ak by sa ma niekto spýtal, čo mám na tomto svete najradšej, je to ţiariace
Slnko

osvetľujúce

a zdôrazňujúce

krásu

sveta,

zelenej

prírody

a

farebných

kvetov...dodávajúceho radosť, silu, šťastie...optimizmus...pravdou je, ţe akoby nabádal
k dobru, čistote, k dobrým skutkom...

Bez Slnka by ţivot nebol skutočným

ţivotom...niet divu, ţe v minulosti uctievali niektoré kultúry kult Slnka. Veľmi krásna

báseň...nemému ale jasnému posolstvu a znameniam prírody a Slnka však mnohí ţiaľ
nerozumejú...alebo nechcú rozumieť...
Snad porozumí (a také se poučí) kráse,
která na Zem
Spadla v podobě
Sluneční
Záře.
K fotografii...lúče slnka, prenikajúce do tmavej miestnosti a pochmúrnych múrov, kde Slnko
svojimi lúčami a zlatou ţiarou osvetľuje človeka...akoby sa pýtalo na niečo, nemo hlasom
svedomia nabádalo k dobru, povzbudzovalo, dodávalo silu.. pre kaţdého, kto otvorí svoju
dušu a srdce zanecháva mier a pokoj v duši..bolo a je tu pre kaţdého..
Jedine Slnko je to, ktoré je v súčasnosti nemým svedkom budovania pevnosti, ţivota v nej a v
jej okolí.. zdôrazňuje krásu a silu pevnosti, ktorá je...
Z ostrovního kamene a slunce zrozená,
z benátské moci stvořená
a
z chorvatské síly zplozená.
Setkání/ St. Michal– opisuje ako ukážku ľudskej tvorby samotnú benátsku pevnosť, nádherné
prostredie, v ktorom je dosadená...tieto slovné obrazy dopĺňajú nádherné fotografie...Ide
o opis z rôznych uhlov pohľadu...vyjadruje akési stretnutie a úlohy jednotlivých druhov
umenia, ktoré je vhodné spájať k vytvoreniu celistvého a úplného obrazu určitej skutočnosti
a javu .. a to z pohľadu historika, fotografa, filozofa a básnika, ktorí sa dopĺňajú ...práve
filozof by mal byť ten, ktorý je schopný vnímať veci očami básnika, fotografa, historika,
geografa a pod. Je tým, ktorý vidí to, čo iný nevidí...básnik je tým, ktorý vníma veci
a súvislosti hlbšie...
řekl by,
že krajina kolem je jak pro jeho snění stvořená,

že by se sem připlavil také,
kdyby ve století benátském už jako básník žil
a
tvořil
své verše slaným mořem omývané a stínem oliv přikrývané.

Pri opise kultúrnej pamiatky sa hlavne zdôrazňuje jej podstatná vlastnosť – pevnosť...
Jako chrám lidské moci...
Jako hora kamení a architektonický skvost nad mořem
A taky jako výsada člověka.
A ukázka jeho tvorby.
A jeho síly, která, když chce, dosáhne i tam, kde už nic jiného není,
jenom nebe, oblaka a další lidské snění.
Letět do oblak,
všechno překonat,
stát se měrou všech věcí,
se svým sněním,
kosmickým chtěním,
bez zemského krunýře a uzavření.

Človek má byť akousi pevnosťou, ktorú, aj keď ohlodá čas, poškodia iní ľudia a pod. ale
zotrvá ... Človek musí byť silný ... Všetko prekonať...Plniť svoje sny...Tvoriť...Je jediný,
ktorý dokáţe vybudovaťa dosiahnuť niečo aj tam, kde nič nie je...moţnosti človeka a zdroje
jeho síl sú nevyčerpateľné...obnoviteľné..

Posledná báseň so svojim názvom Zvon symbolicky zakončuje zbierku ... hovorí sama za
seba..
nemusí již oznamovat,
že na pevnost přichází nezvaný host.
Můžete si na něj zazvonit,
a bez příčiny.
A nejen muž.
Třeba i nějaké dítě.
Chlapec či dívka.
A jen tak.
Pro radost.
Monika F.

Tomáš Turzák: Recenze
SVATÝ MICHAL - Fotografie k básňam alebo básne k fotografiám?
Básnickú, respektíve fotografickú zbierku autora Jaroslava Balvína moţno označiť ako jeden
z menej tradičných prístupov k súčasnej umeleckej fotografii. Autor vo svojom výbere
fotografií ponúka netradičný „dvojitý“ pohľad na prienik histórie a súčasnej modernej doby.
Azda najvýstiţnejšie reprezentuje myšlienkovú líniu básnickej a fotografickej zbierky názov
jednej z básní „Pečať ľudí“.
Z hľadiska významového moţno vo fotografiách autora sledovať dve základné línie.
Prvá z línií, typická pre súčasný prístup spojenia medzi básňou a fotografiou, spočíva v
organickom splynutí myšlienok básní a ich vizualizácie. Z fotografií cítiť históriu, nostalgiu a
jemné prepojenie medzi našimi predkami a prvkami súčasnosti. V tejto myšlienkovej línii
autor romantizuje svoje kompozície prostredníctvom ľudí alebo slnka presvitajúceho medzi
pevnosťou skalami a okolitou scenériou. V tejto myšlienkovej línii cítiť ekologický odkaz
harmonického spojenia človeka s prírodou. Prostredníctvom kríţa odkazuje na duchovno.
Azda najzreteľnejším romantickým prepojením tejto línie fotografií a básní sa javí dieťa,
ktoré sa skúmavo dotýka odkazu histórie – zvona, ktorý oznamuje ľudskú prítomnosť uţ
oddávna.
V druhej línii autor ponúka „necenzurovaný“ pohľad na prienik histórie a súčasnej modernej
doby. Fotografie bez príkras upozorňujú na kontrasty medzi nami a našimi predkami. Autor
fotografiou jasne deklaruje zmenu, ktorá je jediná určitá istota teraz aj v budúcnosti.
Fotografie, ktoré sprevádzajú básne Daidalos a Ikaros, Fotograf, História a jej tiene moţno
súhrne označiť aj slovom kontinuita.
Práve slovo „kontinuita“ je výstiţným pomyselným ohnivkom spájajúcim dva rôzne prístupy
k výberu fotografií v predkladanej básnickej a fotografickej zbierke. Autor si za cieľ nekladie
iba romantizovať, nechce šokovať. Fotografie básní a básne jednotlivých fotografií nútia
recipienta zamyslieť sa nad základnými ekologickými a ţivotnými otázkami človeka a okolia
jeho ţivota.

SOUHRN
A
PORTRÉT
WWW.JAROSLAVBALVIN.EU.
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V roce 2008 nafotografoval, ale i napsal tento soubor básní s názvem Svatý Michal
Jaroslav Balvín (narozen 16. 11. 1947).
V Chorvatsku, slunném a výrazném prostoru, se vzpomínkou na rodná místa, kde jsem
studoval a „bral univerzity“, v Mimoni, ve Střední všeobecně vzdělávací škole v Mimoni,
na pozadí Ralska (kde je také pevnost v troskách) s 601 metry v pozadí, kde mne
vyfotografoval v roce našeho setkání spolužáků v roce 2013 můj kamarád, spolužák,
sedící a „spolupracující“) celé studium se mnou v jedné lavici, inženýr Emil Ledvina.
Poznámka.
Těším se, že mi zase udělá fotku z mého foťáku na novém, dalším srazu třídy dne 20. 9.
2014 v sobotu, v Mimoni, v hotelu BESEDA, kde jsme v roce 1965 měli maturitní
závěrečný večírek či ples… Jinak své spolužáky s radostí fotím já, a můj kamarád Emil
k snímkům přidává vtipné, a mnohdy až moc vtipné průpovídky.

A to je ta fotka od spolužáka, z roku 2014

A to je fotka se spolužákem Emilem Ledvinou

SOUHRN
Básnícká sbírka vznikla z mocného dojmu setkání s pevností Svatý Michal v Chorvatsku
na ostrově Ugljan. Autora uchvátilo sepětí chorvatské historie s historií italskou, s tím,
že pevnost sloužila Benátčanům.
Pevnost má nejenom historický, ale i multikulturní význam. To vše je vtěleno do básní.
Podle autora i recenzí je možno využít této sbírky nejenom k umělecké reflexi, ale i
k hlubším filozofickým, etickým, multikulturním a edukačním zamyšlením studentů i
šírší obce čtenářské
KLÍČOVÁ SLOVA
Daidalos a Ikaros, Duchovno, Fotograf, Historie a její stíny, Kontinuita, Kříž, Pečeť
slunce, Pečeť lidí, Setkání, Slunce, Sluneční pevnost, St. Michal.
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