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ABSTRAKT 
Básně autora Jaroslava Balvína jsou inspirovány myšlenkou, ţe jedno slovo jen zdánlivě 

v sobě skrývá jednoduchý obsah.  Autor si právě naopak myslí, ţe slova a pojmy 

vystupují jako nejobecnější vyjádření celého systému myšlenek a vztahŧ, souhrnu 

mnoha věcí, obrazŧ přírody i člověka a jeho místa v tomto komplikovaném světě. Na 

základě této myšlenky se autor pokouší básnickými slovy, doprovázenými fotografiemi, 

o vyjádření filosofické teze, ţe „konkrétní je konkrétní, protoţe je to shrnutí mnoha 

určení“. Tato sloţitá věta se dá vyjádřit podle autora jednoduchým vysvětlením: na 

světě je mnoho rŧznorodých lidských bytostí. Otázka zní: co mají společné, co je 

nejobecněji určuje? Co je tedy to shrnutí mnoha určení… Filosofie odpovídá, ţe je to 

schopnost přesahu, transcendence a vymanění ze světa přírodního do světa sociálního. A 

básník se tento filozofický zákon snaţí vysvětlit, nebo spíše pochopit a ve fotografii 

zobrazit, básnickými a obrazovými   prostředky. 

Vybraná klíčová slova 
Člověk, cesta, dŧm, planeta, vesmír, jaro, léto, podzim, zima atd. 

 
Pohled z okna Hotelu Garni ve Zlíně, 20. 1. 2017. JB, leden 2017 

 



ÚVOD 
Člověk chodí po tom světě a nejenom pozoruje, ale také přemýšlí. Nejenom zobrazuje 

podobu a běh věcí, ale snaţí se jim také přijít na kloub. Snaţí se nahlédnout pod povrch 

věcí a přijít na to, co je jim společné. 

Obecnými zákonitostmi světa a pojmy, které svět zobecňují na nejvyšší míru, se zabývá 

filosofie. Autor se pokusil tuto filosofickou cestu transformovat do slov básnických a 

obrazŧ fotografických. 

Jak se mu to podařilo, nechť posoudí čtenář. Metoda rozvíjení obrazu jednoho slova do 

širších vysvětlení a úvah mŧţe přinést i ostatním inspiraci, jak se světa zmocňovat 

nikoliv silou, ale přemýšlením a velkou dávkou vlídnosti a moudrosti. 

 

 
Fota k zamyšlení. Pohled z okna večer v Praze 9 Vysočany. Foto JB, podzim 2016 



CESTA 

Cest je asi nekonečné mnoţství. 

Kaţdá z nich je asi jenom jedna. 

Avšak kaţdá z nich má s jinými cosi společné.  

Co asi? 

Kaţdá z těch cest někde začíná a také končí. 

A na kaţdou se někdo vydává. 

A na kaţdé ten někdo zase skončí. 

 

Ejhle CESTA! 

Ejhle ČLOVĚK! 

Mohlo by se směle říci, ţe: 

S cestou vţdy něco začíná. 

A na konci cesty zase něco, moţná pěkného, končí. 

 

Tu cestu si člověk volí. 

Ale ne ze začátku a ne hned.  

CESTA se stává a spolu s ní i sám ČLOVĚK. 



A proto:  

Cesta je člověk. 

A člověk je cesta. 

Sice křivolatá, jako je i člověk.  

Ale JE! 

Jako ţivot. Mnoha vrstev. 

V něm je ON i ONA. 

A jdou spolu. Spolu jen. 

 

Napsáno v Praze v restauraci Na radnici asi mezi 20. 00 a 20.15 hodinou dne 28. 8. 2016. 

 

 

 

 



 

 

 

Cesty kolem zámku Wartenberk ve Stráţi pod Ralskem. Foto JB, léto 2016 



ČLOVĚK 

Člověk je měrou všech věcí. 

Říkal to i psal řecký filozof Protágorás. 

A také dodával, aby to upřesnil a aby si člověk moc nenamlouval, protoţe: 

Limit člověk přeci jenom má. 

Protoţe: člověk je sice měrou všech věcí, ale jsoucích, ţe jsou, 

a nejsoucích, ţe nejsou… 

Opravdu, je to tak. 

Ţe člověk, ačkoliv je měrou, přesto nemŧţe dělat a udělat vše, co si smyslí! 

Víru má určitě kaţdý, ţe mŧţe vše. Ta víra vede asi kaţdého z nás. 

Ta z nás „ţdíme“, co je někde skryto, uprostřed hloubky, uprostřed, v nás! 

Eliminuje vše, co není zdravé. A co je cizí a není z nás. 

 

K výškám nás vede, kam chceme, kam touţíme jít a kam také mŧţeme dojít. 

Člověkem je kaţdý z nás. Je jím ten, kdo dosahuje dnes a kaţdý den přesahu. 

Vlastnosti ţít v transcendentnu. A tato vlastnost je všem lidem společná. 

Kaţdému člověku i jeho celému rodu. 

Napsáno v Praze v restauraci Na radnici asi mezi 20. 20 a 20.45 hodinou dne 28. 8. 2016. 



 

Na břehu jezera ve Stráţi pod Ralskem. Foto JB, léto 2016 

 

Člověk a človíčkové jako míra všech budoucích věcí… Foto JB, Praha Vysočany, zima 

2016 



 



 

Malá princeznička na romských křtinách malé Viktorie. Foto JB, Mojţíř u Ústí nad Labem, 

léto 2016  

 

 

 

 



DŦM 
 

Domŧ je mnoho. Od chatrčí aţ po paláce. 

Ale co mají společné? 

To konkrétní, jako shrnutí mnoha určení, je asi  

DOMOV. 

 

Domov  

Útulný, Úplný, Útěšný. 

Pro kaţdého však trochu jiný. 

Ale pro nás pro všechny, kteří  

jsme v DOMĚ DOMOVA  

ţili a 

byli,  

a také tam vyrostli a něco si odnesli  

(buďto vzpomínku na houpacího koníka nebo malou panenku), byl ten  

DŦM DOMOVA 

Vţdycky a celý ţivot stejný.  

Mŧj, tvŧj a prostě náš. 

A vţdycky se vším všudy. 

 



A byl a je jak závodiště, které má svou startovací plochu. 

Odrazíš se z prahu rodného domu 

a letíš a letíš. A snad se i vrátíš nebo se stále vracíš. 

Maminka za oknem tě stále čeká a čeká. 

A kdyţ uţ ona ne, a kdyţ máš trochu štěstí, 

ţe ti tvŧj rodný dŧm nikdo nezbořil, pak  

je tu jen pro tebe. Jako ochranná střecha: 

 RODNÝ DŦM TVÉHO DĚTSTVÍ, MLÁDÍ,  

JINOŠSTVÍ A TVÉHO CELÉHO ŢIVOTA. 

 

Napsáno ve vlaku z Prahy do Zlína dopoledne asi v 10 hodin dne 29. 8. 2016. 

 

 

BROUZDÁNÍ

 

 

Nesmazatelná píseň Toma Jonese o tom, ţe jeho rodný dŧm stále ještě stojí… 

Green, Green Grass of Home 



 

 

Mŧj rodný dŧm ve Stráţi pod Ralskem (ten mezi kostelem a jiným domem), který „stále 

ještě stojí…“ Foto: JB, 2015 



 

Můj rodný dům v mém rodném městě Stráţ pod Ralskem s trávou a spadaným listím… Foto 

JB, 2015. 



 

ŢIVOT 
 

Ţít ţivot ţivý a ţitý, 

plný a krásný, 

hladký a kulatý, 

jak vejce ptáka kormorána, 

by chtěl ţít určitě kaţdý z nás. 

 

I kdyţ. 

Konkrétní ţití není hladké. 

Musíš jít i do stráně. 

Musíš jíst  

a musíš pít. 

A 

musíš někde bydlet. 

A také něco svého mít. 

 

Mít maminku, mít bratříčka anebo sestřičku. 

Ale hlavně, co musíš mít, je mít a proţít touhu. 

Touhu a naději proţívat a také konkrétně ţít. 

 



Vzít tu touhu a „ţízeň po ţivotě“ do dlaní  

a z té dlaně kaţdý den pít.  

I kdyţ často není ani na pohár, krásný a zlatý. 

Ochotu v sobě mít a své vlastní krédo: jiným lidem dveře otevřít. 

Ale také sobě umět otevírat a otevřít.  

Sám sebe si ctít. 

 

To je asi,  

a v to doufám,  

společné nám všem. 

 Našim konkrétním ţivotŧm. 

Konkrétní jako shrnutí ţivotŧ nás všech  

na této planetě  

a v této zemi  

není určitě jen  

„MÍT“. 

 

Ale především a zcela jednoznačně, a to je vlastní krédo ţivotní, je to vzácné na člověku, 

ţe chce a také mŧţe ve svém vlastním ţivotě a také „v ţivotě pro druhé“ 

nejenom „MÍT“, ale hlavně „BÝT“. 

 

 

Napsáno ve vlaku z Prahy do Zlína dne 29. 8. 2016 asi v 10. 15 minut  



 

 

 

 

 



 

Fotografie neznámých z cesty na Zámek jednoho letního odpoledne ve Stráţi pod Ralskem. 

Foto JB, 2016. 

 

Být, nebo mít. Budoucí dilema ţivota malého človíčka. Na hřišti pod oknem v Praze 9 

Vysočany. Foto JB, zima 2016 



DUŠE 
 

 

Duše je jak závan vánku uprostřed letního oběda. 

Duše je jak neslyšný měsíc na špičce nehybného kostela. 

Uprostřed noci se někdy k tobě tíţivě plíţí jako temný a hrozivý mrak. 

Šeptá ti jindy zas roztodivná slŧvka útěchy a lásky, 

 jak neskutečný bájný pták. 

Elektřinou tě nabíjí den co den,  

však ve stálé naději, ţe ty tu všechnu energii, 

kterou ti tvá duše dala,  

pošleš jiným,  

dalším,  

do vesmíru,  

do nekonečna. 

A dál  

a  

dál. 

 

Napsáno dnes, 31. 8. 2016 ráno po nočním přemýšlení a promýšlení, coţe to ta duše vlastně 

je…? 



 

 

 

 

 

 

 

Fotografie nočního kostela s Měsícem v jedné letní noci, kdy jsme šli ze Zámku z koncertu 

Olgy Lounové  na Zámku ve Stráţi pod Ralskem. Foto: JB, léto 2016. 



 

TĚLO 
 

Tělo je schránka duše. 

Eliminuje vše, co by bylo přes míru a hranice člověka. 

Léto tělu dává sílu. 

 

Ze slunce a z květŧ. 

Z vŧně jeřabin a z cest do rŧzných světŧ. 

Ohlašuje nám všem vše jako zvon. 

 

Ţe je den a po dni zase noc. 

Ţe je jaro a po něm léto. 

A potom podzim  

A po něm 

zima.  

 

A ţe ta roční období jsou sice tělu uţitečná, 

ale ţe zas nejsou nekonečná. 

 

Tělo je chrám našeho ţití 



a duše je v něm stále přítomna, 

 jako ve váze kvítí. 

 

Jako světlo sluneční. 

Nebo jako ozvěna 

našich slov v tichém přítmí  

našeho kostela.  

 

A i kdyţ tělo odchází, duše zŧstává. 

Kdyţ ne na nebesích, pak v kaţdém z nás. 

Ve mně, v tobě, v něm nebo v ní. 

V kaţdém z nás, z nás   

Na věky a do nekonečna… 

Tak jak to jiţ krásně řekl v dialogu Faidón, na hranici mezi ţivotem a smrtí, 

 jeden věhlasný Řek, 

FILOSOF SOKRATES. 

 

Napsáno také dnes ráno, 31. 8. 2016,  po napsání básně Duše, kdyţ jsem si vlastně 

uvědomil, ţe duše a tělo mají spolu souvislost a asi jedno bez druhého nemůţe být… 

 

Pohled z okna v noci v Praze Vysočany. Foto JB, zima 2016 



 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografie ze křtu malé romské dívenky Viktorie v Chrámu Páně v Mojţíři u Ústí nad 

Labem, v létě 2016. Foto JB, 2016. 

 

 

 



ÚSMĚV 
 

Úţasný sluneční klid je úsměv člověka.  

V jeho tváři je síla zrodu. 

A výraz rodu. Jeho krásy a harmonie, 

Jeho pokory a vztahu. 

K sobě i druhým. 

 

Světlo ţivota. 

Mírné, avšak hřejivé a hřející. 

Dávající ze sebe  

KOUZLO. 

MĚSÍČNÍ ZÁŘI,  

PŘESAHUJÍCÍ 

ČLOVĚKA, 

KTERÝ SE ZRODIL,  

ABY CHRÁNIL. 

 

Eliminoval zlo. 

A rozdával radost a štěstí. 



Víru v dobro a moudrost. 

Víru v člověka a jeho lidství. 

Napsáno v 0. 04 – 0.06 v noci dne  (to je asi paradoxní, ne?) 1. 09. 2016 při poslechu písně 

Holy Night zpívané Susan Boyle. 

 

Píseň Holy Night 

https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8 - 

q=susanne+boyl+holy+night 

 

 

 

 

Úsměvy Susan Boyle, úspěšné překvapivé britské vítězky Talentu. Foto z internetové 

prezentace jejich písní, při jejich nočním poslechu: JB, 2016. 

https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=susanne+boyl+holy+night
https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=susanne+boyl+holy+night


 

 

Zpěvačka Olga Lounová při letním vystoupení ve Stráţi pod Ralskem na Zámku 

v roce 2016. Foto: JB. 2016. 



SMÍCH 
 

Smích je osvobozující. 

Moţná vyrŧstá z úsměvu. 

I kdyţ úsměv přesahuje. 

 

Smích člověka dotváří. 

Úsměv člověka jako člověka uvádí. 

Ukazuje jej krásného v jeho nitru i navenek. 

 

Smíchem se člověk odkrývá.  

Sobě i jiným.  

A zcela… Jako úplněk… 

Charakter člověka je ve smíchu.  

Tam není kde a kam uhnout. 

Úsměv mŧţeš hrát a předstírat. 

Smích uţ ne. 

Tam jsi otevřen. 

Všem. 

V jednom momentě  

A navţdy. 



 

Nevím, proč jsem napsal tuto úvahu ve verších zrovna při zpěvu Susan Boyle, kdyţ zpívá 

Hallelujah… Kdyţ ona má tak krásný, pokorný, skromný, ale silný úsměv. Ale má také 

smích, kterým se otvírá. A její úsměv přerůstá v nádherný člověčí smích. A také je tomu 

naopak…  

 

 

 

 

 



 
Není ten smích krásný a osvobozující? Foto jednoho z občanů Stráţe pod Ralskem, kdyţ 

odjíţděl od instalace památníku českým parašutistům z Druhé světové války, působících ve 

Velké Británii i na okupovaném území Československa. Foto JB, 2016.  



SEN 
 

Svŧj sen si vyzpívala Susan Boyle.  

Kaţdý ale má svŧj sen. 

Ejhle, sen. Ejhle cesta. Ejhle člověk. 

A tak se to opakuje u kaţdého, po celý lidský věk. 

 

Ale jak si ho splnit, ten svŧj malý či velký sen?  

Noc je rájem mnoha snŧ. 

Noční sny se však moc neplní. 

 

Ale přijde den. 

A co se stane v něm? 

Nic jiného, neţ to, ţe si mŧţeš splnit sen.  

Opravdu a reálně. 

Protoţe, jak zpívá plnitelka snŧ Susan Boyle: 

Vítěz bere vše. 

The Winner Takes It All ! 

 

https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8 - 

q=susane+boyle:+the+winner+takes 

Napsáno v 1 hodinu 31. minutu na začátku nového dne, v noci dne 1. 9. 2016. 

Po asi hodině poslechu písní Susan Boyle i její zázračné cestě ke splnění snů i v 47 letech… 

https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=susane+boyle:+the+winner+takes
https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=susane+boyle:+the+winner+takes


 

 

 

 

 

 

 



 

DOBRO 
 

„Všechno je v lidech. Dobro i zlo. Záleží na tom, komu jsme se upsali. Tam je začátek všeho dobrého i 

zlého. A začátek člověka je dítě. Všechna náprava začíná dítětem. Bude-li člověk dobrý, bude dobré 

všechno. Problémy, před kterými stojíme, budou moci vyřešit jen lidé, z nichž správná výchova učinila 

pravé lidi.“ (Balvín, Sociální pedagogika a její dva čeští představitelé: Přemysl Pitter a Miroslav 

Dědič. Praha: Radix, 2015, s. 3. Slova Přemysla Pittra). 

Dobro. 

Tento základní pojem etiky Aristoteles nazval ctností. A posadil jej doprostřed všeho. 

O etice Nikomachově je jeho dílo morálky.  

A v něm je napsáno:  

CTNOST JE STŘED MEZI KRAJNOSTMI. 

Bude a bylo tomu tak, ţe dobro stálo a stojí,  

samo o sobě, ale vţdy někde uprostřed. 

 

Tak jako letní kvítek. 

Tak jako  

květina uprostřed v širém poli. 

 

Roztodivný lidský květ, 

kdy se člověk rozhodl  

jinému člověku 



dát 

sen. 

 

Opravdový sen o snu, 

ţe moţné je i nemoţné. 

Dát ruku jinému, 

pohladit slovem 

kaţdého, 

rozehřát podzimní či zimní den 

lidským vztahem, 

dětským snem 

a  

prostou lidskou 

upřímností, 

která ve vesmíru nemá obdoby. Naštěstí. 

A která naplňuje údivem a úţasem. 

Jako pana Immanuela Kanta,  

který jasně napsal: 

Jsou dvě věci, které mne naplňují úţasem:  

hvězdné nebe nad hlavou a mravní zákon ve mně.  

 

Ten zákon je hlavně dobro. 

I kdyţ jeho zákeřným protějškem  

je i zlo… 

A dovětek: „V dobrém sme sa zešli, v dobrém sa rozejdem.“ (Nápis v hale vlakového 

nádraţí v Uherském Hradišti) 



 

 

 

 

 

Dobro jako letní kvítek. Foto: JB, léto 2016. 



ZLO 

Zlo se prý v lidské tváři, kdyţ je člověk sám a nikým nepozorován, jasně zračí. 

Zlo od svého uskutečněného skutku tichounce a po špičkách, lehounce a uštěpačně kráčí. 

Jako straka, která od svého činu z cizího ptačího hnízda nepozorovaně kvačí. 

Leknínŧ ráj, který kolem sebe lidské zlo často a šalamounsky,  

se zahradnickou noblesou 

utváří, 

je pouhou rouškou. 

Odkrývá jen větší a větší okruh, bez kterého by zlo nebylo a zŧstalo by jenom dobro. 

Tak jako pírko z ptačího peří. 

Ale, bohuţel, tak to zatím na světě ještě nikde není… 

 

Napsáno ve Zlíně v ubytovně GEBRA dne 4. 9. 2016 mezi hodinou 11. 46 a 12. 01. 

 

 



 

 

Fotografie JB, z letních dnů 2016 v Praze a ve Zlíně. 

 

 

 



PLANETA 
 

MOTTO 

Sedmi americkým kosmonautům se v roce 1998 sesul sen o pohledu na planetu Zem 

v troskách jedné krásné kosmické lodi… 

Planeta Země, celá v modrém, z pohledu z Vesmíru jak jedinečný zázrak. 

Ledově chladná, ale při jiném pohledu zas horoucně přívětivá. A milá. 

Akvadukty oceánŧ zcela propletená, jak umělecké dílo obrazu malířova. 

Nebesa, obklopující Zemi kolem útulného dění. Ale to se moţná jen z oken 

kosmického korábu tak zdá. 

Eklektika křivek. Nejenom přírodních, ale i společenských. 

Těšit bychom se měli, ţe obýváme takovou Zemi. 

A nedívat se na druhé se záštěmi.  

Protoţe TAKOVÉHO ÚTVARU,  

jak moţná zjistí  

Hubblŧv dalekohled, 

NIKDE UŢ VE VESMÍRU NENÍ… 

 



 

Napsáno 4. 9. 2016 mezi hodinou 11.38 a 11. 45 v neděli ve Zlíně v Ubytovně Gebra, po 

včerejším zhlédnutí dokumentu o dobývání Vesmíru, kdy nastal krásný den, a já jdu za 

chvíli na focení.  Do města, které je také krásné a z Vesmíru musí být ještě krásnější. 

Baťův Duch je stále zde. A i to je výtvor člověka, kterého moţná také ve Vesmíru není. 

Tak si to nepokazme, ať nám zbude aspoň nějaký čas, čím delší, tím lepší, na trochu toho 

lidského snění.  

Které měli určitě i ti američtí kosmonauti,  

kteří se chtěli seshora dívat na tu  

NAŠI KRÁSNOU MATIČKU ZEMI. 

 

 

 

Fotografie západu slunce z okna na chodbě mé prozatímní pracovny na Ústavu 

pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  

JB, léto 2016. 



VESMÍR 
MOTTO 

 

Nejlepší vesmírnou pozorovatelnu jsem měl, kdyţ mi bylo 10 let a stával jsem na balkoně 

jedné vilky v Třebechovicích pod Orebem se svým dědou, Františkem Krblichem .  

A on kouřil a mluvil o vesmíru a jeho hvězdách. Byl to můj nejlepší učitel pozorování 

vesmíru a úvah o mém místě v něm. 

 

 

Mé foto Vesmíru z místa rodného města Stráţe pod Ralskem. JB, léto 2016. 

 

 



Vesmír je největší scéna všech dob. 

Nikdo z lidí, státŧ a zemí nemá větší. 

To potvrzuje nyní i Hubblŧv teleskop. 

 

Kdo by se vydal vesmírnou lodí na cestu dlouhou stovky a tisíce miliard světelných let? 

Eliminovat takovou vzdálenost mŧţe jen vesmírný dalekohled,  

který překoná hranice a posune člověka k dálkám vesmíru 

 a ukáţe mu,  

jaký je  

skutečný  

SVĚT.  

Myšlenku na Vesmír mi vnukl mŧj DĚD. 

Kdyţ mi na hvězdné pozorovatelně, zvané balkon, řekl, ţe ta hvězda nad mou  hlavou  

byla nazvána objevitelem hvězdou
1
 PROXIMA CENTAURI a ţe je od Země vzdálena  

4, 22 světelných let. 
2
 

 

To byl pro mne v deseti letech nevídaný jev.  

Zdálo se mi, ţe to není tak velká dálka.  

Ale další informace dědy  

mne přimrazila k zemi. 

                                                           
1
 Objevil ji v roce 1915 Robert Innes (1861–1933), který byl tehdy ředitelem Union Observatory 

v Johannesburgu v Jižní Africe. 
2  https://cs.wikipedia.org/wiki/Proxima_Centauri 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1915
https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Innes
https://cs.wikipedia.org/wiki/1861
https://cs.wikipedia.org/wiki/1933
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johannesburg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proxima_Centauri


Rychlost světla ţe je 300 000 kilometrŧ za vteřinu. 

A to byl uţ zcela jiný rozměr. 

300 000 kilometrŧ ujít a přitom neztratit směr…? 

(A ještě k tomu za vteřinu?) 

Tak to je síla. 

Od té doby trochu chápu, co je Vesmír a také, jaké je mé místo v něm... 

I jak je velký. 

A ţe je vlastně nekonečný. 

 

Ale také, ţe vesmír mŧţe chápat kaţdý trochu jinak. 

Jako mrak nad obilnými poli. 

Rudý mák uprostřed nedozírných polí. 

Nebo jako vodu v jezerním bazénu. 

Nebo jako člověka s dítětem  

na pozemském horizontu. 

 

Vesmírŧ je mnoho. 

Jsou jich celé stovky. 

Podle toho, 

jak jej kaţdý chápe,  

a co za jeho základ zvolí. 

Vesmír je celý SVĚT. 

Vesmír je VES MIR. 

A HLAVNÍ KOUZLO JE V TOM, 

ŢE ČLOVĚK MŦŢE BÝT, BYŤ JEN CHVÍLI, V NĚM. 



 

Napsáno dne 4. 9. 2016 v Ubytovně Gebra ve Zlíně v hodině 20. 30-20. 49. 

Při vzpomínce na mého děda  FRANTIŠKA KRBLICHA,  

který mi nedal jenom suchou a abstraktní informaci,  

ale naučil mne podle vesmírného zdroje a řádu také  

ŢÍT. 

 

 

 



A NA ZÁVĚR NAŠÍ BÁSNICKÉ SBÍRKY?  

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ 

MOTTO 

Všechno se dá nafotit a z kaţdého záběru se dá poznat roční období. 

Jitka Šrámková, Stráţ pod Ralskem, výrok z roku 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní Jitka Šrámková ze Stráţe pod Ralskem, autorka našeho MOTTA.  

         



                                      

                                                  

Fotografovat se dá v kaţdém ročním období. A 

někdy si člověk ani neuvědomí, kdy končí období 

jedno, a začíná druhé. Pak ale, kdyţ se dívá na své 

výtvory, rozeznává, kdy co bylo nafoceno. 

A hudebník, Antonio Vivaldi, změnu určitě cítil také. 

Vyjádřil to v hudbě s názvem Čtvero ročních období. 

A my jsme si dovolili tu krásnou hudbou doprovodit 



fotografiemi, zachycujícími také ona „čtvero roční 

období“: jaro, léto, podzim, zimu. 

Snad to ten slavný hudebník unese. A snad aţ hudba 

odezní a fotografický obraz světa se zakončí, něco 

v očích diváka a posluchače zŧstane: přál bych si, 

aby to byl pocit souznění. 

 

Fotografie byly nafoceny v rŧzných místech Čech, 

Slovenska a Chorvatska. Ve Stráţi pod Ralskem, 

v Zlíně, v Levicích a v Sutomiščici v Chorvatsku. A 

to v rozmezí let 2014-2016. 

A kdy? 

No přeci na jaře, v létě, na podzim a v zimě. 
 

 

 

 

ODKAZ NA MELODRAM  názvem Čtvero ročních období ve fotografii a hudbě,  

který sestavil na základě fotografií Jaroslava Balvína a jeho myšlenky skloubit 

fotografie s hudbou Antonia Vivaldiho, Ing. Jiří Maczko:  

http://balvin.tode.cz/index.html 

 

 

http://balvin.tode.cz/index.html


JARO 
 

Jaro prý je od slova jarý. Takže z toho plyne, že Jaroslav neslaví jaro, ale jarost, novost, 

bujarost, nový život, nové květy, nový porost, nové žití, všechno nové, co se rodí. 

A znovu a znovu, každý rok se objeví list v koruně stromu, poupě na stonku kytky, kačenka 

uprostřed vody, labuť jak si nová křídla hladí. 

Rozmáchlým štětcem tu příroda rodí a nový svět před námi ožívá. A plodí to, co bylo 

v zimě skryto před zraky lidí.  

Odkrývá se, co v zimě spalo. A dnes jak květina se rozkrývá do okvětí, jak strom svůj 

kmen zas napíná, aby dal svým větvím, listům a potom plodům vše, co je třeba pro nový 

život, jarý a jarní, zelenavý a krásný. 

A vše dává lidem na odiv, ať tu jarost každý, svýma očima, svým citem, svým hmatem a 

všemi smysly svého těla, každý nový jarní den, zřetelně tu, uprostřed stromů, ptáků a zvířat, 

uprostřed lidí, na naší matičce Zemi, cítí a vidí.  

 



 

 

 

Autorka designu plakátku k výstavě: Iva Staňková 



 

 

ODKAZ NA MELODRAM S NÁZVEM JARO VE STRÁŢI POD RALSKEM: 

 

Viz www.hnutir.eu,  

Rubrika fotografická tvorba, Jaro ve Stráţi pod Ralskem. Sestavila na základě fotografií 

Jaroslava Balvína a Moniky Farkašové SVETLANA YASMIN (umělecké jméno Moniky 

Farkašové) a s doprovodem hudby Sergeje Prokofjeva, zejména z Labutího Jezera: 

SVĚTLANA YASMIN  

http://www.hnutir.eu/


 



LÉTO 
 

Létat by se chtělo, a také asi mělo. A od toho je asi léto. Po tom krásném jaru, kdy příroda 

nás všechny zvedla až k jedinečnému, ale v lidských srdcích a mysli společnému katarznímu  

varu. 

Éterem hvězd, za letních horoucích nocí, se prodírat a procházet, létat, slunečního dne, a 

každičké chvilky si užívat v teplé vodní lázni. A chtít, aby už na Zemi, a ani v nás, nebylo už 

žádného promarněného slibu, žádného prázdného gesta, či žádného lidského a mezilidského   

sváru. 

Tělesně i duševně si odpočinout, na zelené trávě či na horkém písku bezvládně spočinout, a 

nechat se unášet ve svých snech, ale i ve skutečnosti k slanému moři, a zde, nechat se povozit 

lodí,   

procházet se krajinou, nechat se nést svýma nohama uprostřed měst a řek a polí,  

sám, nebo s milou, a svou vlastní silou, stoupat, usilovně a s chutí, do skalnatých srázů a 

potom, na vrcholcích hor, uprostřed srázů a skal, pod oblaky, se rozhlížet spolu po  

okolí, 

Odkrýt svých tisíc možností, které v zimě dřímaly a jarem se ozvaly, aby v nás zrodily 

nádherné, a dosud nepoznané, ale létem zcela odkryté, síly vlastního, lidského, melodického  

hlasu. 

Léto je tu. Přišlo možná po tom jaru náhle a možná i nečekaně. A jak s ním naložíme, a jak 

s ním budeme další chvíli života žít a jak s ním budeme létat, to ať si už, každý z nás, pokojně 

zvolí… 

 

 

 



 
Autorka designu plakátku k výstavě: Iva Staňková 

 

 



 



 



 



 



PODZIM 
 

Podzimním listím brouzdat a  

jít a snít svŧj sen o svém ţití, ve kterém jsem byl, 

Oddávat se lenošení mozku a užívat si slastných chvil, že už nic nemusím, že jenom stačí a 

stačilo, ţe jsem vŧbec ţil. 

Durová melodie podzimu však náhle člověka zarazí, kořen stromu pod listím na Tvoje  Já 

náhle vyrazí a řekne: Je pravda, že jsi žil. Ale to je vše?  

Svým ţivotem pro sebe ses tolik unavil? 

Zima Ti už klepe na dveře a ty jí otvíráš dřív, než skončí podzim?  

Nezbývá ti něco, co bys ještě napravil? 

Intenzivně začneš přemýšlet, co by to bylo, co bych v životě svém pokazil. Že by tam 

zŧstalo ještě nějaké místo pro tvŧj čin? 

Myslím, že v životě je vždy nějaké to místo nebo místečko, v němž bys mohl najít smysl a 

svŧj třeba malý, nebo větší cíl. 

A tak jsem při tom zvuku spadaného listí přišel na to, že ještě zbývá mnoho věcí,  

aby člověk ţil  

A aby po tom podzimu proţil ještě mnoho zim…  

 

 

 



 
Autorka designu plakátku k výstavě: Iva Staňková 

 

 



 



 

 

 



ZIMA 

 

Zimní spánek je prý ze všech nejhezčí. Ale také nejdelší.  

Intenzita činů a hledání cest, jak se snažit, aby byl člověk stále lepší a lepší, se snižuje na 

minimum, ale lidská vůle a snaha stále trvá, jako nezdolná touha se uplatnit  i v sněhové a 

ledové záplavě hvězd. 

Maximum ze sebe vydala příroda, fauna i flóra a člověk, který tu i v zimě jest. 

A tvoří, a hoří. Zima Nezima. Jak kdyby nebyla ta čarovná roční období. A chodí po své 

práci v sněhových stopách k zamrzlým jezerům,  prochladlým stromům, bílým pláním a 

trpělivě čeká, třeba i ve frontě na vleku, ve smyslu „Vita Activa“ na nový a nový sjezd. 

 

 

 



 

 

 



 

Autorka designu plakátku k výstavě: Iva Staňková 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zima ve Stráži pod Ralskem 2015 



 

MĚSÍC 
Fotografická báseň Jaroslava Balvína bez básnických slov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fotografie nočního Měsíce byly pořízeny autorem Jaroslavem Balvínem ve Stráţi po 

Ralskem v létě 2016. 

 



RECENZE 

PhDr. Eva Jurášková, PhD. 
Básně jednoho slova 

Na úvod mého rozjímání nad 

básnickou sbírkou Básně 

jednoho slova, jejímž autorem 

je Jaroslav Balvín, si pohrávám 

s myšlenkou bezelstně se 

ponořit do básníkových slov, 

která téma o člověku 

rozehrávají ve všech jeho 

podobách - s úsměvem, 

s nostalgií, s grácií i s mírnou 

ironií - a nechat se unášet 

pocity, které na mě při čtení 

veršů zapůsobí. 

První část sbírky pojednává zajímavým způsobem o člověku a o lidském bytí – básně Cesta, Člověk, 

Dům, Život, Duše… Úsměv… Sen, Dobro, Zlo… jsou vzájemně provázané a mistrným způsobem 

popisují vše, co se nás během života nějakým způsobem dotýká. 

Vždyť „Cesta“, „Člověk“ a „Dům“ je ŽIVOT, který žijeme a s větším či menším úspěchem se snažíme 

překonávat jeho nástrahy a pokušení. Člověk však není jen bytost předurčená k překonávání životních 

zkoušek, ale také bytost prahnoucí po lásce, porozumění, po splynutí duší, toužebném souznění a 

nekonečném očekávání dobra, v dětinském přesvědčení, že jsme předurčeni k tomu, abychom toho 

v životě dosáhli. Proč? Protože si to zasloužíme? Ne.  Prostě proto, že „Duše“ … „Úsměv“… „Sen“… 

„Dobro“ k našemu životu patří, chceme je zažít, chceme je vlastnit, bez ohledu na to, jak někdy letmé 

ty okamžiky jsou. 

Zcela výstižný je i název celé básnické sbírky – „Básně jednoho slova“. Vždyť ty nejzajímavější životní 

okamžiky nepotřebují mnoha slov, krkolomných projevů či dlouhých proslovů. Někdy stačí jen „jedno 



slovo“, pohled, výraz, gesto, úsměv, vzájemná hra očí, nečekaný dotek, mlčení a vše, co se v onu 

chvíli odehrává, je nám jasné a srozumitelné. 

Sbírka pokračuje básněmi s poetickým názvem „Čtvero ročních období“. Téma kouzelné, zcela 

nevyčerpatelné, se kterým se setkáváme již od mateřské školy a jsme s ním spjati po celý svůj život. 

Každé roční období má svůj půvab, splín, teplo, chlad, proměnu barev a scenérií.  Na jaře se těšíme 

na letní teplé večery a západy slunce nad vodní hladinou, v létě na podzimní barvy lesa a melancholii 

deštivých dnů, na podzim na zimní úkazy zasněžených strání a rampouchů na okapech a s končící 

zimou nedočkavě vyhlížíme první petrklíče. A tak je to rok co rok.  

A „Měsíc“ (fotografická báseň beze slov), ten uličník, který se ztrácí mezi mraky, měnící se v půlměsíc, 

bloudící temným nebem a který nás svým svitem dokáže přivést k bláznovství? Ten, ať svítí 

pocestným, zamilovaným a nespavcům a svou jedinečností zdobí dál noční oblohu až do konce věků. 

Co říci závěrem. Nechejte se zlákat citlivými verši k hezké chvilce, užijte si atmosféru nevšedních 

básní a vězte, že se v tu chvíli zastaví čas…. 

 

 



RECENZE 

Bc. Andrea Komárková 

Básnická sbírka Jaroslava Balvína začíná básní nesoucí název Cesta, v ní se prostřednictvím 

úvah dopracovává k různým významům cest, z nichž jedním z nejdůležitějších je začátek a 

konec, neboť oba tyto protipóly jsou všem cestám společné. A stejně tak stojí na počátku 

pomyslné cesty i čtenář 

chystající se přečíst tuto 

sbírku. 

V průběhu 

čtenářského putování se 

setkáme nejen se 

samotnými básněmi, ale 

také s poznámkami o místě 

a času vzniku, případně 

dalšími citáty a 

informacemi, které báseň 

doplní a posunou o kousek 

dál v jejím vnímání. 

Třešničkou na dortu jsou 

poté fotografie, též náležící 

jednotlivým básním, které čtenáři poskytnou onen vizuální počitek, který se v danou chvíli 

stane nezbytným doprovodem.  

Jak je již pro autora obvyklé, ke svým čtenářům promlouvá skrze úhledně urovnaný 

volný verš se specifickou úpravou slov, která svým zvýrazněním odkazují ke slovům jiným.  

Obsahem jednotlivých básní jsou filozofické úvahy nad člověkem, životem, dobrem, 

zlem i sněním. Neopomíjí motiv domova, toho místa zarytého hluboko v našich srdcích, které 



na nás čeká, až se navrátíme z cest. Využívá výstižného slovního spojení: Dům domova, 

neboť nezáleží na tom, jaký je dům, do kterého se vracíme, nýbrž čím pro nás je.  

Filozofický tón básní je podtržen zmínkami o konkrétních filozofech, kteří se svou 

existencí podíleli na řadách teorií a úvah o světě.  

Texty Jaroslava Balvína tentokrát rozebírají člověka, vnímají jeho tělo jako schránku, 

hranici mezi okolním světem, duši jako entitu, která se nikdy nevytratí … ale aby bylo tělo i 

duch kompletní, něco mu chybí, a tím je úsměv, radost … a soulad s přírodou.  

Příroda je prostřednictvím básníkových slov něžně pokládána na papír a poukazuje, 

jak vzácná a krásná vlastně je, a nezáleží na tom, jaké roční období zrovna vládne naší Matce 

zemi.  

 

 

ZIMA. JB, Praha Vysočany, 2016 

 

 

 



 

RECENZE 

Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 
 

Básnická sbírka Jaroslava Balvína 

s názvem Básně jednoho slova vychází 

z autorových předchozích básnických 

publikací, jejichţ zvláštností je 

kombinace básní s fotografickým 

obrazem. V tom je Balvínova práce  

odlišná od jiných básnických sbírek, 

v nichţ autor básní a autor ilustrací 

jsou rŧzní lidé. 

V autorových básnických sbírkách je 

autor básní i autor fotografií jednou 

osobou. To umoţňuje celistvý pohled 

na realitu, kterou básník a zároveň i 

fotograf ztvárňuje.  

V básnické sbírce symbolizují realitu 

světa rŧzná slova. Autor je formálně zpracovává do podoby básnického zamyšlení, které 

je umocněno pohledem fotografického vidění. Autor si vybírá slova nikoliv náhodně, ale 

podle souvislostí a vztahŧ. Tak dokáţe odhalovat člověka ve vztahu k jeho ţivotní 

realitě, člověka a jeho těţkosti při řešení ţivotních situací, ale na druhé straně krásu 

jeho cesty za štěstím a za realizací sebe sama a za ţivotem pro druhé. V tom je síla i 

hodnota básnických kreací, které jsou podle mého soudu velmi silně podloţeny 

fotografickým obrazem. 

Básnická sbírka je charakteristická autorovou kreativitou a hravostí se slovy i 

básnickými obrazy. V pozadí je i autorova odbornost na pŧdě filozofie, filozofie 

výchovy, pedagogiky a andragogiky. 



Jaroslav Balvín je jiţ autorem 11 básnických sbírek. Myslím si, ţe právě tato sbírka 

s názvem Básně jednoho slova je jejich rozvinutím, protoţe přináší i nové filosoficko – 

básnické kreace na téma Co je člověk a jaké je bytí, ve kterém lidé ţijí a které svým 

pŧsobením přetvářejí. 

V tomto smyslu je básnická sbírka inspirací nejen pro tvorbu těch, kteří Balvínovu 

tvorbu čtou, ale i pro praktické řešení ţivotních situací lidí, kteří to v současném světě 

potřebují. 

 

 

Zlín, U 13. Foto zima 2016 

 



RECENZE 

JAN SVAČINA 

 
 

BÁSNĚ JEDNOHO SLOVA 

Jaroslav Balvín, pedagog (z řeckého paidagógos – 

παιδαγωγέω, paidós: dítě, ágein: vést ), bytostný 

průvodce, průvodce světem myšlenek, průvodce 

vnímáním světa, průvodce vnímáním sebe sama. 

Jaroslav Balvín, bytostný průvodce, dokáže otevřít 

dveře své mysli a přivést ty, které provází, své 

studenty, posluchače, čtenáře k otevření vlastní 

mysli a zjitřenému vnímání. 

Jaroslav Balvín, bytostný průvodce, v Básních 

jednoho slova předkládá čtenáři otevřenost své 

mysli a srdce, nabízí k uchopení a pochopení city a 

pocity, vjemy a obrazy, úžas a vcítění. 

Čtěme Básně jednoho slova a nechejme prolínat autorovy vize a vidění s vizemi a viděním 

vlastním, neboť to je úděl básníka, provázet nás sněním… 

 

Zima, odraz. Foto JB Zima 2016 



O AUTOROVI 
 

 

Foto: Monika Farkašová MF, foto na výstavě ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ VE 

FOTOGRAFIÍCH A OBRAZECH dne 16. 1. 2016 v kulturním institutu města Zlína 

s názvem ALTERNATIVA 

 

Jaroslav Balvín, narozen v Jablonném v Podještědí 16. 11. 1947, je docentem a garantem 

studia Andragogiky na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Zabývá se nejenom pedagogickou činností, ale i výstupy odbornými a také 

fotografickými a básnickými. 

 

Jeho publikační činnost moţno přehlédnout na webových stránkách: 

www.jaroslavbalvin.eu a www.hnutir.eu. 

http://www.jaroslavbalvin.eu/
http://www.hnutir.eu/


Také tato sbírka básní bude nejenom dostupná v Národní knihovně Praha a dalších pěti 

knihovnách, kam bude zaslána jako povinný výtisk, ale bude také zveřejněna na 

webových stánkách www.jaroslavbalvin.eu. 

 

Doc. PhDr. Mgr Jaroslav Balvín, CSc. se snaţí ve svých aktivitách nejenom prezentovat 

sebe sama, ale i jako celoţivotní učitel (to je ten titul Mgr., učitel základní školy v oboru 

český jazyk, dějepis) podněcuje své studenty i jiné dospělé k podobným tvŧrčím 

aktivitám. Na dŧkaz toho podává aktuální pozvánku k výstavě 8 autorŧ v kulturním 

institutu Alternativa ve Zlíně. Vernisáţ se konala 16. 1. 2017 a derniéra byla 31. 1. 2017 

 

Fotografové:  Jaroslav Balvín

Monika Farkašová

Robert Havrlant

Tamara Peloušková

Malíři: Miloslav Turzák

Tomáš Turzák

Lenka Hončárová

Řezbář: Martin Valko

Kurátoři výstavy:  Iva Staňková

Robert Havrlant

Osvoboditelů 3778

760 01 Zlín

tel. +420 577 018 162

mob.: +420 604 220 473

www.zlin.eu/alternativa

ttps://wwwh.facebook.com/AlternativaZlin,

Otevřeno : po - pá 8 - 12, 13 - 17, so  10 - 16
(mimo dny: 20. 1. 2017)

Vernisáž: 

16. 1. 2017 v 17:00 

v Alternativě
- kulturním institutu Zlín 

Program vernisáže:

Hudba: Iva Staňková

Pavel Březina

Zpěv: Vlčnovské búdové

umělkyně

Poezie: Barbora Bártková

Andrea Komárková

Pavel Piškula

Melodramy: na motivy obrazů T. Turzáka

Výstava potrvá do 31. 1. 2017

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

VE FOTOGRAFIÍCH A OBRAZECH

 

Pozvánky vytvořené grafičkou Alternativy (nahoře) a Mgr. Monikou Farkašovou (dole) 

http://www.jaroslavbalvin.eu/


 

 

 

 

Fotografie autora Jaroslava Balvína na vernisáţi výstavy Čtvero ročních období 

v Kulturním institutu města Zlín v 18 hodin po hlavním proudu vernisáţe.  

Foto: Monika Farkašová 

 

 



 

 

VÍRA A KRÉDO AUTORA, vyjádřené sérií aktuálních fotografií, vzniklých dne 19. 1. 

2017 v 15. 15 hodin ve Zlíně. Mottem je: 

START, I PO MALÉ ZASTÁVCE, JE STÁLOU VELIČINOU, KTEROU ČLOVĚK 

V KTERÉMKOLI VĚKU BY MĚL VYUŢÍVAT. 
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