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Abstrakt 

Básnická sbírka Jaroslava Balvína sloţená na motivy obrazů Miloslava Turzáka a Tomáše 

Turzáka vyjadřuje bohatost moţností, jak člověk můţe zobrazovat svoje bytí, svoje okolí 

a také sám sebe. Nejnom jako nezúčastněného pozorovatele, ale jako člověka vtaţeného do 

cyklu okolních dějů a schopného je přesahovat svou vlastní transcendencí. 

Tato skutečnost je zdůrazněna i novým prvkem, který pouţívá básník Jaroslav Balvín oproti 

sbírce minulé z roku 2014 (Balvín, Turzák, Obrazy barev a slov). Jako název básní uvádí 

nejenom název malířova obrazu, ale dokládá je v závorce i názvem vlastním, který vyjadřuje 

před čtenářem větší hloubku, filosofický a etický smysl obrazu i básně. Jako příklad uvedeme 

hned název první básně k prvnímu obrazu: Báseň Dvaja (O dvou jako základu světa). Dva 

a jejich vztah k sobě i jiným jsou i častým motivem předkládané publikace.   

 

Vybraná klíčová slova 

Básně, obrazy, melodramy, hudba, hlas, kočovníci, kartář, cirkusant, Vysoké Tatry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚVOD 

Jiţ osvědčená a spolupracující trojice autorů, dvou malířů a jednoho básníka a fotografa, 

předkládá nové pokračování sbírky, která vyšla jako dílo Jaroslava Balvína a Tomáše Turzáka 

v roce 2014 pod názvem Obrazy barev a slov (viz www.jaroslavbalvin.eu, rubrika Básně). 

Tato sbírka byla sestavena obdobně jako tato, v této publikaci předkládaná. Rozdíl je v tom, 

ţe do týmu byl přizván malíř Miloslav Turzák, otec malíře Tomáše Turzáka a syn známého 

malíře Vysokých Tater Samuela Turzáka. V publikaci jsou uvedeny obrazy malířů, na jejichţ 

základě napsal Jaroslav Balvín ke kaţdému obrazu svoji báseň. Charakter těchto básní je ještě 

více filozofující, k zamyšlení nad smyslem ţivota, nad jeho klady i stíny, čtenáře provokující. 

Předchozí sbírka básní byla zhudebněna hudebním skladatelem Pavlem Březinou a přednesu 

básní v melodramatech, které vytvořila Svetlana Yasmin (vlastním jménem Monika 

Farkašová) se ujal sám autor básní, Jaroslav Balvín. Touto spoluprací vznikla sbírka s názvem 

Hudba, barvy, slova a hlas (Jaroslav Balvín, Pavel Březina, Tomáš Turzák, Svetlana Yasmin, 

Praha: Hnutí R, 2016 - uloţeno v Národní knihovně a na www.jaroslavbalvin.eu (a také: 

www.hnutir.eu, rubrika), rubrika Básně Melodramy). Melodramy byly prezentovány jiţ na 

dvou výstavách fotografií:  

 Výstava Jaroslava Balvína a Moniky Farkašové s názvem Jaro ve Stráţi pod Ralskem  

v Quick Café Bar Zlín s vernisáţí dne 16. 6. 2016. Zde byly melodramy také pokřtěny 

jako nová publikace ve formě DVD. 

 Výstava s názvem Léto autorů fotografií Jaroslava Balvína, Moniky Farkašové 

a Roberta Havrlanta, který byl také spolu s Ivou Staňkovou kurátorem výstavy. 

Vernisáţ této výstavy se konala dne 8. 9. 2016 v Klubu Bamboo ve Zlíně. 

Obě výstavy měly příznivý ohlas a také prezentované melodramy našly své příznivce 

hloubkou své hudby, jejímţ autorem je hudební skladatel a učitel Pavel Březina, hlasu 

(Jaroslav Balvín) i obrazu (Tomáš Turzák), jakoţ i dovedností Svetlany Yasmin skloubit tyto 

elementy do podoby působivých melodramat. To zdůraznily ve svých recenzích i hudební 

umělkyně Pavlína Senič a specialistka v oblasti literatury a jazyka Andrea Komárková. Tato 

skutečnost inspiruje autory k tomu, aby i nyní vydávaná básnická sbírka autorů Jaroslava 

Balvína, Miloslava Turzáka a Tomáše Turzáka s názvem  Básně a obrazy Obrazy a básně 

byla do konce roku 2016 zpracována obdobným způsobem jako sbírka první a našla tak své 

posluchače a „vnímatele“.  

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


 

 

1.1 Obraz malíře Tomáše Turzáka: 

DVAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Báseň Jaroslava Balvína:  

DVAJA 

(O DVOU JAKO ZÁKLADU 

SVĚTA) 

 

Ten obraz malíře nabízí tolik variant, 

ţe je to aţ k nevíře! 

 

To není jen les, 

To není jen člověk v něm, 

„tu sú dvaja“! 

 

Já a Ty. 

Ty a já. 

Já a on. 

My dva. 

A dvaja. 

 

A ti dvaja jdou. 

Spolu, v ruce, lesní krajinou. 

 

Voňavý les, i kdyţ potemnělý, 

se jim otvírá, jak voda s čirou hladinou. 



 

A ti dva jdou, ruku v ruce, 

A oni jdou, cestou necestou. 

 

Jim dvěma celý obzor otvírá se. 

V plné kráse. 

Ale přeci jenom, ten obzor není bez hranic. 

 

Hranicí v lese se stává cesta. 

Lesní cesta, kterou musíš protnout, 

chceš – li se dostat ke králi stromů,  

který tu, u ní, léta stojí, 

s rukama větví vzepnutý 

do prostoru a k nebi lesního ticha, 

jako chrám 

a jako velká svíce. 

 

Strom je také hranicí. 

Prostoru, který nám dvěma, kteří jdem a jdem, 

dává poznat, 

ţe tu v lese ani jinde nejsme sami. 

 

A ţe jdeme ţivotem, a to nejen pod hvězdami, ale i pod klenbami. 

Proto je v tom symbol, který tvoří stromy jak vztyčené svíce a sloupy pod malými a 

originálními, lidskými oblohami. 

 

A je také svědectvím, ţe ruce naše spojené jsou symbolem a o mnohém v nás dvou i ve všech 

lidech, 



vyprávějí, povídají. 

 

A to vše, i mnohé jiné, nám připomíná malíř, který namaloval obrovitý strom, cestu uvnitř 

lesa a nás dva, aby nám lidem sdělil důleţitá „hesla“: 

 

„Poutníče, postůj,  

a zvěstuj“,  

ţe my tu stále stojíme,  

a budeme stát,  

a ukrývat pod sebou Zemi. 

 Dokud nás všechny,  

jednoho po druhém  

nebo najednou,  

nás stromy,  

vyrostlé nad Matičkou Zemí,  

sám člověk nerozdělí  

a neoddělí. 

 

Ale do té doby můţete vy dva, vy dvaja, klidně chodit po Matičce Zemi. 

Pod klenbou lesa, v rukách svoje srdce, v rukách svoje těla, v rukách svoje krásy. 

Do té doby můţete vy dva, vy dvaja, nad sebou naši klenbu stromů jak ochrannou ruku mít. 

Do té doby můţete vy dva, vy dvaja, ruku v ruce, své sny snít. 

 

Snít svůj sen 

A realizovat svůj plán. 

Překračovat cesty. Překračovat hranice. 

Přicházet k nám stromům. 



A dělit se o vše s námi. 

A jít a jít. 

Třeba do velikých dálek, 

ale i tam, 

odkud jsme přišli 

a z čeho jsme vzešli. 

 

Jít a jít, také k sobě, 

DOMŮ. 

A tam, 

znovu a znovu, 

ZAKOTVIT. 

 

 

Napsáno Jaroslavem Balvínem na motiv obrazu Tomáše Turzáka s názvem Dvaja. Dne 25. 

10. 2014 v sobotu, po které bude v půlnoci změna času. 

Čas skládání byl nejprve od 11 do 11. 15 hodin na cestě z Opole do Katowic, a potom 

v supervlaku Pendolino, mezi stanicemi Zábřeh na Moravě a Prahou, který mi asi umoţní i 

poslání tohoto textu Tomáši Turzákovi, malíři, který myšlenku dvou uprostřed lesa ztvárnil 

obrazem a já potom jeho obraz odevzdal básni o roli dvou v ţivotě člověka a ve světě kolem 

nás. A příběh ve vlaku, ţeny, která skolabovala  a probrala se s pomocí lékařů i personálu, 

svědčí o tom, ţe přinejmenším dva a dvaja jsou v ţivotě potřební proto, aby se náš lidský svět i 

se stromy lesa v něm nerozpadl a stále ještě byl… 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 Obraz malíře Tomáše Turzáka: 

EUFORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Báseň Jaroslava Balvína:  

EUFORIA 

(O EXTÁZI Z VÝŠEK A 

TRANSCENDENCI) 

 

Extrémně vysoké výšky slovenských hor, vyšší neţ mrakodrapy, 

Umně však stvořené přírodou podle zákonů přírodní krásy, 

Fascinují horolezce, malíře, fotografy. A básníky taky. 

Opentlené nemusí být vţdy a všude,  

ve světlý den i v horské noci,  

vysokohorskými mraky. 

Roztáhnout 

Malíři stačí svou 

Barevnou paletu a štětec 

A rozkročit se se svou fantazií 

Pod tatranskými mohutnými velikány, 

Inspirovat se jejich skalnatými a ostrými svahy, 

 



A Je na světě Obraz Zvaný Euforie. 

Euforie nejen z Tatranských štítů,  

Ale i z člověka a jeho vztahů. 

Transcendence jako přesah, 

který dokáţe jen člověk. 

Přesah z ţivota přírody do ţivota transcendentna.  

Do ţivota věčného, který člověku zůstává jako rodu. 

Nikoliv jako jednotlivci. 

I kdyţ ten, který ţil a jeho ţivot smysl měl, 

ten v lidských myslích i v lidském rodě ţije stále. 

Dokud ovšem se něco nezlomí a slabá větévka lidského rodu neupadne 

A květ ţití nás všech náhle neuvadne. 

Pak by byl konec.  

Pak by zbylo pouze absolutno. 

A nové ráno.  

Pro nikoho. 

 

 

 

 

 

Napsal Jaroslav Balvín  jako básnickou reakci na obraz Tomáše Turzáka na Slovensku dne 

29. 9. 2014 ve 13. 15- 13. 30 v ruce do deníku a pak přepsal do konečné podoby ve vlaku ze 

Slovenska do Prahy  v 21. 13 hodin dne 29. 9. 2014. 

 

 



3. 1 Obraz malíře Tomáše Turzáka  

KAMEŇ A ĽAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 2 Báseň Jaroslava Balvína:  

KAMEŇ A ĽAD (Variace na 

Michelangelův kámen a bolest) 

 

Kameň a ľad. Kámen v srdci a led v duši? 

Jsou i jiná seskupení těchto slov. Například  

KÁMEN A BOLEST. 

S bolestí tvořil Michelangelo svá díla. 

A s tvůrčí bolestí je tvoří i malíř pod Tatrami. 

Kdyţ se nakupí led na kámen 

A kdyţ se zřítí kámen na tatranský led, 

Pak i v duši a také v srdci se cosi pohne, 

Co malíři nedá zchladnout A v tvůrčí bouři stvoří obraz. 

Kámen a bolest. Kámen a led. Led a kámen. 

To všechno můţe být v různých polohách i v člověku. 

A také často je. Obnaţené či skryté. Vítězící či prohrávající.  

Určující či podmaněné. Ukryté či odhalené. 

Avšak stále je to kámen a led. 

Jen jedno je na těch nerostech krásné. Kámen je síla a led chladí. 

Hory z kamene dávají člověku sílu a krásu. A led mu dává zdroj pitné vody. 

Tak ţije člověk.  

V souladu s těmito zdroji. 

A tvoří. 

Napsal Jaroslav Balvín na motivy obrazu malíře Tomáše Turzáka dne 19. 2. 2015  

mezi 11. 10 a 11. 33. hodinou. 



 

4. 1 Obraz malíře Tomáše Turzáka: 

LÁNY POD TATRAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 2 Báseň Jaroslava Balvína:  

LÁNY POD TATRAMI 

(O ROZMĚRU A PROSTORU) 

Lány. „Velké, širé, rodné lány. Jak jste krásné na vše strany. 

Od souvratě ku souvrati, jak vás dnes to slunko zlatí.“ 

To byla píseň, kterou jsme zpívali v pěveckém sboru. Na slova českého básníka.  

A zde, na 2,5 metru širokém, trojdílném, mistrném obrazu malíře vidím slovenské lány pod 

Tatrami. Výtvor lidské práce, převtělené do malířova obrazu se třemi plátny. 

Nikdy nekončící ţlutavé opojení prostorem, v němţ je člověk „rodné hroudy“ pánem. 

Ypsilon klasů obilí, zvednutých sluncem do prostoru a umocněných malířovým tahem. 

Pak nad lány však člověk spatří hradbu, která ty lány, stvořené člověkem, chrání. 

Odevzdává jim punc souznění a krásy. 

Dává jim klid mohutné skály. Tyčí se nad lány se svými skalami a srázy. A dává jim svůj 

klid a sílu. 

Touze a přáním člověka předává pocit volnosti a krásy. 

Radost je v tom souznění lánů a kamenných a ledových srázů. 

Absolutorium harmonie přírody a lidského umu. 

Myšlenkový výron vědomí k tomu. Inspirace, vedoucí aţ k dalšímu, tvůrčímu zlomu…  

 

Napsal Jaroslav Balvín na motivy obrazu Tomáše Turzáka ve Zlíně dne 21. 2. 2015 mezi 10 

a 10. 30 hodinou. 



 

5.1 Obraz malíře Tomáše Turzáka:  

LUŢNÉ LESY 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

5. 2 Báseň Jaroslava Balvína:  

LUŢNÉ LESY 1 

(O ŢIVOTĚ A JEHO ZMĚNÁCH) 

Les luţný uprostřed vody a močálu.  

Upletený z kořenů stromů bez korun. 

Z ţivota nového základu. 

Z nebe nového bez mraku. 

Z dosud neznámého.  

Z  x a Y nového prostoru. 

Z epopejí nových a jiných a dalších příběhů. 

 

Lesk slunce ve vodách pod pádly. 

Enormně zjitřené pocity. 

Sluneční záře v obrazu před námi. 

A vůně ve vlasech 

Yvony, Hany, Jany a Madony,  

sedících v mojí kánoi. 

 



Jímavé hry lidských duší, 

Epicky i lyricky znějící uprostřed luţného lesa, 

Dosáhnout nového klidu a nového snaţení v srdci i na duši! 

Nit naší společné cesty zde znovu navázat! 

A nechat se nést i vést k novým světům a k novým světlům. Nejenom vepředu, ale i 

v pozadí!  

 

 

 

 

 

 

 

Napsáno na motiv obrazu Tomáše Turzáka Jaroslvem Balvínem 15. 7. 2014  

 

 

 

 

 

 



6. 1 Obraz malíře Tomáše Turzáka:  

LUŢNÉ LESY 2 

 

 

 

 

 

 



6. 2 Báseň Jaroslava Balvína:  

LUŢNÉ LESY 2 

(O TOKU ŢITÍ) 

 

Luţný les uprostřed vod  

je uţ jen jak vzpomínka na to,  

jak nořili jsme spolu pádla a čeřili jsme hlubinu hladiny 

neměnných obrazů a tajemných světel, jak Leonardův kód. 

Uţ nejsme děti a uţ nejsme sami.  

Díváme se na vše trochu zdáli.  

Ale všechny dosavadní ţivotní změny jsou nám teď, „naozaj“, velmi vhod. 

ţivot náš protéká jak voda luţními kořeny spletitých změn  

A čerpá svoji novou sílu v nových a jiných vodách. Jiţ nikoliv neznámých a nikoliv stojatých. 

Řídíme ho svými pádly, a světla vpředu i v dáli nám dávají cíl jasný jak silný a vysoký kmen. 

Neboť ta stojatá zákoutí a zasněné laguny čeříme pádly svých nových snah o nové a jiné 

pohledy, o nové a jiné, o nově nezvyklé spršky slov, které   

Enormně někdy drásají srdce a duši, a jindy jsou hladivé jak doteky, tvořící nový a nový 

most. 

Chtěli bychom Letět!  



A nejenom se pomalu a bázlivě proplétat kořeny,  

které drţí luţní stromy nad vodou. 

Chtěli bychom Eliminovat  

a odsunout ještě více do pozadí zář slunce a světla,  

které dříve, při pádlování v luţním lese,  

nás a naši bárku učinilo téměř osleplou. 

Chtěli bychom setřít pelyněk hořkých nálad, které chutnají jak trpký kov. 

Yvety boty si vzít a jít, dnes a zítra, a také napřesrok! 

 

Dál doufat v dobro a jít k novým záţitkům, proţitkům, dojmům a náladám, 

Věřit si a nedbat zraňujících slov, 

Apokalypsu příběhů nechat za sebou a budovat nový a zelený krov! 

 

 

 

Napsáno na motiv obrazu Tomáše Turzáka Jaroslavem Balvínem 14. 4. 2014 

 

 

 

 



 

7. 1 Obraz malíře Tomáše Turzáka: 

NA JESEŇ V ŢDIARI 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

7. 2 Báseň Jaroslava Balvína:  

NA JESEŇ V ŢDIARI 

(PŘÍRODA A ČLOVĚK) 

 

Na podzim se příroda vţdy k něčemu chystá. 

A opravdu se příroda můţe k něčemu chystat? 

 

Jen člověk asi má tu moţnost se k něčemu připravovat a také chystat. 

Jen člověk má moţnost na okamţik se také dívat! 

A ten okamţik okamţení 

 jE podzim v Ţdiaru! 

Spoutat pohledem, objektivem, a také slovy či štětcem obraz kolem sebe  

do jednoho okamţiku tak nádherného, jako ten, 

který se odehrává mezi dvěma skalami a ţírným lánem uprostřed. 

Eliminovat VŠECHNO JINÉ A SOUSTŘEDIT SE NA ZDE PŘÍTOMNÉ A JEDINÉ! 

Nikdo jiný, neţ člověk, a zvláště malíř, nedokáţe zachytit proudy barev, řinoucí se z hor do 

polí, luk a lesů uprostřed obrovitých skal,  

které se k člověku a jeho dílu uprostřed váhavě, ale přeuctivě sklání! 

 

Vidí ty dvě hory (vidí příroda),  

ţe člověk a právě jenom on,  



je k milování,  

ale také někdy  

k uzoufání, 

 

Ţe se trápí, kdyţ se druhý trápí (Ale také ne tak vţdycky!), 

Dívá se očima, srdcem i duší aţ do skonání, 

Intenzivně, jak jen on to umí a také můţe, 

Apologii tvarů a barev v jednom místě štětcem a barvami a rukou doutváří, 

Rozpíná obraz mraků, hor a polí doširoka i blízka, tak, aby druhý člověk cítil a viděl 

 I kde je jeho místo, 

Odkud je a odkud vzešel,  

kam jde dnes a kam zítra,  

aby došel tam, 

 kam jít chce sám,  

a aby šířil zvěst o sobě a svých skutcích  

mezi druhé, do svého domova, do světa  

i všehomíra. 

A tak,  

aby byl záměr malíře i ducha hor i polí mezi nimi 

Doslova a do písmene a zcela 

Naplněn! 

 

Napsáno Jaroslavem Balvínem na motivy obrazu Tomáše Turzáka v Piešťanech dne 20. 7. 

2014 v 12. 25 hodin a minut. 

 



 

8. 1 Obraz malíře Tomáše Turzáka:  

POSTAVA NA BREHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. 2 Báseň Jaroslava Balvína:  

POSTAVA NA BREHU 

(O ŢIVOTĚ) 

 

Podél břehu jít, a na jednom místě se zastavit. Takový sen bych chtěl mít. 

Obejít tak více jezer, více řek a více moří a na břehu kaţdého z nich spočinout a se zastavit. 

Stanovit si zas po tom zasnění svůj další a další cíl. 

Troufnout si v těch dalších cílech slézt skály, srázy, údolí i hory nad nimi. 

Apokryfy o tom putování psát, jít a jít, stále dál a dál.  

Vzít do svých rukou svůj ţivot, a snít o tom, zda je lepší mít neţ být… 

A pak na břehu konečna se s hůlkou zastavit,  

 

Nymfu z vody se rodící pozdravit a vzdát jí hold. 

Arabesky z vodopádů vod ve své mysli a ve svých citech ještě jednou vytvořit. 

 

Břeh, na kterém stojíš a který ti dával celý tvůj ţivot bezpečí, ještě jednou pozdravit, a také 

Ryzí stříbro moře a jeho modravých vod, a vzdát mu hold.  



Extrémnímu vypětí ţivota se chci na jeho závěr poklonit a vzdát mu čest a poklonu. 

Holduji ţivotu, to říkám snad naposled, zde, na břehu, k němuţ jsem došel. 

Unaven? Snad. Spokojen? Snad. Vyděděn? Ne. Odevzdán? Moţná. Přijat? Snad. 

Odhodlán? Určitě, moţná, snad… 

 

 

 

 

 

Napsal Jaroslav Balvín na motivy obrazu Tomáše Turzáka s názvem Postava na brehu dne 

8.  4.  2015 krátce po zaslání obrazu Tomášem v restauraci U jezera ve Stráţi pod Ralskem 

nejprve na lístky poskytnuté paní vrchní mezi 20. 00 a 20. 22 hodin.  

A posléze přepsáno na počítači  mezi 21.  00 a 21. 25 hodin dne téhoţ, tedy 8. dubna  2015. 

 

Psáno s vědomím, ţe to je zamyšlení nad krásou i nekonečností i konečností  

ţivota našeho… 

A moţná, i jiných…  

 

 

 

 

 



 

9. 1 Obraz malíře Tomáše Turzáka:  

RUŢOVÉ SNY V TATRÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. 2 Báseň Jaroslava Balvína:  

RUŢOVÉ SNY V TATRÁCH 

(O SNECH NAŠEHO ŢITÍ, NĚKDY 

RŮŢOVÝCH) 

 

Rozloţití velikáni Tater, rozloţení pěkně v řadě pod oblaky  

Uprostřed pestrobarevné pláně všehomíra tak,  

Ţe aţ se z toho srdce svírá, 

Odhazujíc svůj běţný tep a stále se jen jedna myšlenka do člověka vtírá: 

Vejít tam, kde vše končí a také začíná, 

Éterem vesmíru projít, jak Platónův vozataj jezdící po nebeském poli,  

 

Setřít ze sebe pel kaţdodenního spěchu, 

Nekonečnem lidských příběhů si projít, 

AbYs pak na své dlouhodobé cestě 

 

 

Vešel pod Vysoké Tatry se sny o lidském potu, ale i štěstí, 

Také o trápení mysli i duše,  



Abys mohl k výšinám pod oblaky, 

Troufl si pod vlivem snů a pod tatranskými velikány 

Radovat se ze ţivota a z jeho krásy. 

Áron ať ti ţivot prodluţuje a ne krátí,  

Cherubíni snů a skutečného ţití ať se Ti kaţdou noc a kaţdé ráno do Tvého srdce vrátí. 

A vedou tě cestou růţových snů i reálného ţití. 

A nejen po Tatrami… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsal Jaroslav Balvín v 11 hodin 13 minut dne 6. 8. 2014 ve Zlíně po obdrţení krásného 

obrazu o růţových snech v Tatrách od  malíře Tater Tomáše Turzáka.  

 

 

 

 

 



 

10.1 Obraz malíře Tomáše Turzáka:  

STARÝ STROM 

 

 

 

 

 

 



10.2 Báseň Jaroslava Balvína:  

STARÝ STROM 

(O SVĚDCÍCH ŢIVOTA LIDÍ) 

 

Svědek sta let 

Tu stojí starý strom 

Jak umělcem vytesaný kámen. 

Také svědek sedmi let 

Neustálého hledání a tvorby 

Vnesených do malířových pláten. 

Svědek akrylových barev a skvrn 

Vrůstajících do obrazu, jak ţivoucí hodiny do různých časových pásem. 

Rozrytý větry a dešti, sněhy a vánicí, ale stále stojící, i kdyţ jen málem. 

Ypsilon hodin se měnící nad strmým a prudkým srázem. 

Staral se ten starý strom jen o to 

Být nad krajinou králem. 

Touţil být jediný mezi stromy i mezi lidmi.  

A doplatil na svou pýchu. Málem. 



Rozryl se jeho kmen na tisíce vláken. 

Oprostil se časem od pýchy a touhy stát se nad jinými vládcem. 

Mýlil se v tom, ten starý strom, 

Ţe můţe být jediným na světě  

Pánem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsal, na motiv obrazu Tomáše Turzáka s názvem Starý strom dne 17. 2. 2015 ve vlaku na 

Bratislavu a Zlín mezi 13. a 13. 15. hodinou po obědě  Jaroslav Balvín, maje v paměti obraz, 

který mu před několika dny malíř pouze ukázal… a poté dne 18. 2. 2015 poslal v elektronické 

podobě. 

 

 

 

 

 



11.1 Obraz malíře Tomáše Turzáka 

VEČER S MEDNYÁNSZKYM 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2 Báseň Jaroslava Balvína: 

VEČER S MEDNYÁNSZKYM 

(O KONTINUITĚ ŢIVOTŮ A 

TVORBY) 

 

Vţdy a všude  

a kaţdý z nás 

máme své malíře, básníky,  

rodiče, filozofy, učitele, 

kteří nás předcházejí. 

 

A na jejich ramenou stojíme. 

A to má svůj smysl. 

A to má svůj význam. 

 „Stojíme na ramenou obrů.“  

Jak pan Goethe připomínal: 

 

Eliminují ti naši „obří“ předchůdci 

naše chyby, naše pochybnosti i omyly. 

A my jsme skromní, snad většina z nás, a proto nahlíţíme stále  

do jejich tvorby,  

do jejich pláten, 

do jejich knih,  



do jejich ţivotních  

a tvůrčích vláken, 

které oni utkali dřív,  

neţ my jsme se do světa zrodili. 

 

Čeří ti naši obří učitelé stále hladinu našich dílčích i velkých, aţ ţivotních, ale relativních 

uspokojení  

s naším dílem 

a s naší tvorbou. 

A usilují, ačkoliv uţ tu mnohdy nejsou,  

ale pouze fyzicky, 

o naše souznění:  

s nimi,  

se světem,  

s vesmírem  

a s lidmi  

a se všemi,  

kteří to chtějí 

a kteří za to stojí. 

 

Explozemi pocitů 

a extází z tvorby 

nás, na naší ţivotní pouti,  

v našem vědomí i svědomí, 

s citem a důstojností starších, 

stále, a ve dne, a večer a také v noci, 

jemně a cíleně, 



 provázejí. 

 

Rejstřík barev, rozptyl myšlenek a prostor světla a tahů štětcem  

nám nezištně a vţdy, a zvláště večer, kdyţ na malíře sedne múza, 

 obětavě a nezištně, nabízejí. 

 

Se štětcem však uţ táhnout musíš sám. 

 

Mezi vzorem a jeho ţákem ţádná mezera uţ není. 

Eldorado prostoru pro denní snění a večerní a noční bdění  

nám naši předchůdci v tvorbě  

pouze přinášejí.  

Dialog dvou, učitele a ţáka, v umění, ale i ve všedním ţivotě, vše mění. 

Nedělali dříve ani nyní nic zbytečně. Svoji duši v naši i nyní proměňují. 

Ypsilon v tom dialogu znamená, ţe ţák se v učitele změní. 

Á zas první písmeno abecedy, nad něhoţ v tom krátkém systému našeho vědění není. 

Nic uţ v ten večer jiného pro malíře není, neţ štětcem a svou paletou pohlédnout na  

JEHO  

tvorbu svým pohledem a svým tvůrčím zřením. 

Setkat se s ním.   

Jak ţák a učitel. 

A v zápase  

vytvořit dílo, 



které je obrazem lesů, vod a ţivotního zamyšlení  

o kontinuitě tvorby, o zápase o ní, o transcendenci a sebepřekonání. 

Zrodíš nová slova, nové barvy, nové tvary. 

Klesneš s ním, s Mednyánszkym, a hlavně sám,  

do temně a večerně naladěného světa vodních plání  

a 

Ypsilonem tahů vytvoříš svůj vlastní obraz: 

Mimořádný obraz večera a souznění s umělcem 

který uţ tu není, 

ale jako hvězda na obloze, 

která moţná před miliony světelnými roky shořela a zanikla, a moţná vyhořela jako člověk, 

ale svítí dál. Svítí nám, tobě, malířům, básníkům, člověku  a lidem, 

kteří ţít a tvořit chtějí, 

kteří svým dílem  

kaţdodennost transcendencí  

také přesahují 

a uţívají svého dne i večera a noci  

bez promarnění. 

 

 

Základ básně na téma obrazu Tomáše Turzáka s názvem Večer s Mednyánszkym napsal 

Jaroslav Balvín na cestě ve vlaku v Polsku mezi Opole a Katovicemi dne 25. 10. 2014,  

odkud se vracel z konference Pedagogické fakulty, katedry pedagogiky na Univerzitě v Opole  

o autonomii a specifice univerzit. Text konečný napsal v Praze dne 26. 10. 2014 mezi hodinou 

12. 30 a 13. 30, v den, kdy se zase měnil čas z letního na zimní… 

 



12.1 Obraz malíře Tomáše Turzáka:  

CIRKUSANT 

 

 

 



12.2 Báseň Jaroslava Balvína: 

CIRKUSANT 

(O CIRKU JAKO SYMBOLU 

SVĚTA) 

 

 

C 

I 

R 

K 

 

Cirkus 

Jako model města a světa. 

S širokou manéţí uprostřed jako náměstím. 

A kolem náměstí, manéţe či šapitó, sedí diváci, kaţdý z jiného těsta. 

Invenci z výkonů cirkusantů  vstřebávají a do jejich kousků se převtělují. 

Rexe, svého krále manéţe a krotitele lvů a tygrů, nedočkavě všichni vyhlíţejí. 

Konečně přichází ON,  

jejich srdcí šampión, v červené uniformě a bičíkem za pasem, 

Uţ se zdá, ţe nepromluví, a jen na zápas se lvy a tygry v kleci se zarputile soustředí.  

Smích však, sice malý, avšak krásný a lidský, se na jeho tváři na malou chvilku objeví. 



A pak začne, co diváci vidět chtějí.  Cirkusant a krotitel, král lvů a tygrů se v kleci objeví.  

Napětí tu nezná mezí. 

Ticho manéţe překrývají divé šelmy. 

 

 

Celé hlediště, jak malý svět, náhle zmlkne, kdyţ uslyší bič a ty rychlé kočky skoro zkamení.  

Bez dechu a s napětím, kaţdý jinak, a kaţdý jiný, se do zápasu člověka a zvířete ponoří. 

Kdo zas vyjde jako vítěz?  

Kdo ví?  

Znovu vyšel z klece  

ON,  

král v červeném a s knoflíky. 

 

Král v červeni, znovu a zase radostný,  

usměvavý a šťastný,  

krotitel a cirkusant,  

a také král.  

A také ROM. 

 

 

Napsal Jaroslav Balvín jako báseň na obraz Tomáše Turzáka s názvem Cirkusant. Ve Stráţi 

pod Ralskem dne 28. dubna 2016, den po jeho jmeninách, mezi hodinou 13. 45-14.35.  

 



13.1 Obraz malíře Tomáše Turzáka: 

KARTÁR 

 

 

 



 

13.2 Báseň Jaroslava Balvína: 

KARTÁR 

(O SVĚTĚ HRY) 

 

Kouzlo očí nebo kouzlo rukou se mu zračí v tváři? 

Alegorie karet a ţivotního pohybu, kdyţ jsi na řadě, anebo snímáš karty? 

Rozehrává s vervou, ale také s citem pro hru, ale i pro ţivot, a to se mu vţdy v očích zračí.  

„Tárat mnoho nevie“, a ani nechce, dívá se jen do karet, a s hráči nemluví. Protoţe to vţdy 

ve hře něco ztratí.  

Ale po hře, zvlášť kdyţ má „dosť peňazí“, jeho tvář zas roztaje, a o hovor se s kaţdým snaţí. 

Rozechvěje struny svého nitra, rozjařen se do myšlenek na své Romy ponoří. Ale jeho tvář 

zas ztvrdne. To kdyţ se zase jeho další hra, s kartami a protihráči, rozhoří. 

 

 

 

 

Napsal Jaroslav Balvín jako reakci na obraz Tomáše Turzáka ve Stráţi pod Ralskem mezi 

21. hodinou a 21. 36, dne 27. 4. 2016, v den, resp. večer svých jmenin.  

JARO/SLAV.   

 



14.1 Obraz malíře Tomáše Turzáka: 

MUZIKANT 

 

 

 



 

14.2 Báseň Jaroslava Balvína: 

MUZIKANT 

(O MUZICE A MŮZE) 

 

Muzikantem se prý člověk musí narodit. 

Uţ do kolébky musí táta chlapce svůj smyčec drahocenný poloţit. 

Z rukou svých pak sejme housle a do rukou chlapečka v kolébce je slavnostně poloţí. 

I stane se zázrak, clapec roste a se svým muzikantstvím jiţ sám a dobře umí naloţit. 

Kolikrát uţ musí hrát na kolika štacích, bálech a koncertech, to pak ani nepočítá. 

A dal mu hudbu do vínku jeho Deloro a hudby král. 

Nikdo mu uţ z rukou housle nevezme. Jen snad smrt to dokáţe. A on sám. 

Tady na tom světě se často narodí a ţije romský muzikant. 

 

 

 

 

Napsal ve Stráţi pod Ralskem na téma obrazu Tomáše Turzáka Jaroslav Balvín dne 

třicátého dubna  2016 mezi 15. 00 a 15. 18.  



15.1 Obraz malíře Tomáše Turzáka: 

MUŢ SO ŢLUTOU ŠATKOU 

 

 



15.2 Báseň Jaroslava Balvína: 

MUŢ SO ŢLUTOU ŠATKOU 

(O ŠÁTKU JAKO LIDSKÉM 

ZNAČENÍ) 

Muţ v romštině je Rom. Manuš v romštině je člověk. Člověk se ţlutou šatkou je muţ. 

Ursitori jsou romské věštkyně, které stojí u kolébky dítěte a předvídají jeho osud. A ta 

„sudba ursitorů“ pak člověka provází celý ţivot. 

Ţena v romštině se řekne Romňi. Je dárkyní ţivota, jako ostatně všechny ţeny. A v romské 

tradici je váţená, tím víc, čím víc dětí přivede na svět. 

 

Svět je v romštině LUMA. A ten je pro všechny jeden a je velký a je všech. A kraluje mu 

Slunce jako otec a Měsíc jako matka a sama Země jako lůno Romů všech. V básních a také 

v písních se ten obraz často vejde do několika vět. 

Obraz malíře s názvem Muţ so ţlutou šatkou symbolizuje muţe, který v tom světě ţil a ţije a 

dovede si vázat s citem i chutí šátky, barevné jak květ. 

 

Ţlutou má vášnivě rád, v ní se projevuje síla, vášeň a jeho romství. 

Lidství je v tom obraze téţ. 

Ursitoři mu určitě darovali sílu a touhu své nitro po celý ţivot důstojně nést. 

Také schopnost komunikovat s druhými, být muţem a miláčkem ţen. 

Odolávat protivenství ve dne i za tlumeného svitu hvězd. 



Uvést svoje romství do pohybu, aby nezaniklo a mohlo dále kvést. 

 

Širokou tvář nastavovat Romům i lidem. 

A vést sebe i další na křiţovatky cest.. 

Tam se rozhodovat, kudy a kam se zase rozejít  

a co a komu dát. Nejenom brát! 

Kotlinám  

a stinným  

zákoutím se vyhýbat. 

Orodovat za sebe,  

za svou rodinu  

i za druhé,  

a ne je zraňovat. 

Ursitorů vůli naplňovat,  

nikomu a nikdy neubliţovat,  

a se svou ţlutou šatkou 

 jít dál a dál,  

do všech  

světových  

stran. 

 

 

Napsal Jaroslav Balvín ve Stráţi pod Ralskem dne 30. 4. 2016 odpoledne do 14. 49 hodin, 

chvíli před svým odjezdem do Matičky Prahy, jako reakci na obraz Tomáše Turzáka 

s názvem Muţ so ţlutou šatkou. 



16.1 Obraz malíře Miloslava Turzáka:  

KOČOVNÍCI POD TATRAMI 

 

 

 

 

 



16.2 Báseň Jaroslava Balvína:  

KOČOVNÍCI POD TATRAMI 

(O KOČOVNÍCÍCH A KONÍCH) 

Krajina se kočovníkům střídá před očima, kdyţ se svými vozy a koni táhnou aţ pod 

nebeskou klenbu nad Tatrami, 

Odkrývají stále nové a nové lidské chýše, ve kterých to mají ale lidé jisté, ţe nemusí dál, 

Častokrát se zamýšlejí nad smyslem a cílem svého věčného a kaţdodenního putování, 

oblaka jsou často němým svědkem jejich ţivotního klání a osudu odevzdání, 

Oprýskaný dům podél cesty je snad moţná lepší, neţ jejich chudý povoz s koly dřevěnými, 

které drţí jen tak pohromadě jejich rám, 

„Vnútri“ sedí jejich ţeny s dětmi, které v blátě nemohou jít, a tak se drţí kymácejících se 

stěn vozu, nebo spíše vozíku, který je ale jejich jediný dům i chrám, 

Neklidně tam vyčkávají, aţ se vozík zastaví, a ony budou zase moci vyjít ven, a na světle či 

pod hvězdami se projít, a chvíli se dívat buďto do Slunce, nebo ke hvězdám,       

Ikony svého Boţíčka, které v mysli stále mají, a které jim v ţití pomáhají, zas rozloţí jak 

nebeský stán,  

Cizí lidi na dosah i dál, kteří v domech, kolem kterých ve dne projíţděli, spí svůj vlastní sen, 

aby ráno zase vstali a šli na pastvu či na pole obdělat svůj lán, 

Inspirují sice svojí svobodou a krásou bezprostředních přírodních rán,  

 

Pod Tatrami však uţ je dnes tak chladno, a ani oheň nechce tolik hřát, 

Odkrývají se však lidská srdce, a to hřeje často víc neţ slunce ţár, 



Duše se zas uzdravuje a tolik nepřemýšlí, ţe zítra se zas musí dál,   

 

Tatry budou při rozbřesku a v ranním šatu slunečním klidem a svitem zase plát, 

A rozehřívat prochladlé stěny jejich vozů, které jsou jediné, co ten putující a po staletí 

kočující romský národ zatím má, 

Terru, tu matičku Zemi, těm, kteří jsou stále na cestách, jim zase jejich Deloro dá, 

Rozejít se, aby mohli jít tam, kde je dobře, a kde nehrozí, ţe se rozlomí chatrný kola rám, 

A kde je neohrozí nějaký nenávistný chám, 

Moudrost, kterou na svých cestách získali, tam mohou svým dětem, i druhým dát, 

Iritovat svým ţivotním osudem i svojí filozofií mohou mnohé, avšak jsou to lidé z cest  

a na cestách, z podtatranských i jiných měst,  

které jako kočovníci prošli, a které  

jim dali zkušenost seznámení s námi,  

s odlišnými, a také lidmi,  

jako jsme my všichni,  

na této Zemi,  

která tu pro nás, 

 pro všechny, 

 zatím, 

 jediná  

jest.    

 

Napsal Jaroslav Balvín ve Stráţi pod Ralskem 29. 4. 2016 mezi hodinou 21. 00 a 21. 39 na 

motivy obrazu Miloslava Turzáka.  



 

17.1 Obraz malíře Miloslava Turzáka: 

„JÍT DÁL A DÁL“ 

 

 

 

 

 



17.2 Báseň Jaroslava Balvína:  

JÍT DÁL A DÁL 

(O CESTĚ A CESTÁCH) 

Jen tak na chvíli se na náměstí či na návsi zastavit, a svůj part ze hry pro lidi hrát, 

A pak se zítra v deset probudit, pomalu se  pobalit, a ve dvanáct jít zase dál. 

Imro, náš principál, si to tak přál, abychom nikde dlouho nestáli a šli dál, 

Těšit lidi našimi kousky s hořícími svícemi a ohněm na rukách.  

Došli zas na jiná místa, do jiných měst, hor a strání,  

A hráli tam hru pro jiné a pak šli dál a dál. 

Lidi a lidičky na náměstích bavit,  

to je odvěký úděl náš. 

A přinášet jim krásu. 

Darovat jim naši duši a naši něhu.  

Alegorii slunce ať jen cítí z našich gest a z našich očí. 

Lidskost hlavně, která nám, Romům, a vlastně lidem všem neuvěřitelně sluší… 

To jim, jako herci ţivota a jeho kaţdodenní tvůrci, chceme všem lidičkům a také hercům, 

chceme dát. Abychom se, jeden druhého, nemuseli bát… 

 

Napsal Jaroslav Balvín, ve Stráţi pod Ralskem, v období jara, dne 29. 4. 2016, mezi hodinou 

15. 00 a 15. 50, jako báseň na motivy obrazu Miloslava Turzáka. 

 



 Souhrn 

Sbírka básní a obrazů je nezvyklým souborem. Je sloţena ze sedmnácti obrazů. Patnáct 

obrazů představují plátna malíře Tomáše turzáka a dva obrazy jsou dílem Miloslava Turzáka. 

Pod kaţdým obrazem je báseň autora Jaroslava Balvína. Spolu s obrazy vytáří sedmnáct 

Balvínových básní pohled do reality, do duše člověka a jeho vztahu k přírodě a okolí. 

 

Resumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovníček pojmů, sloves a spojení 

 

Obraz a báseň první: DVAJA (DVA JAKO ZÁKLAD SVĚTA) 

Dva, obraz, malíř, les, člověk, Já, Ty, Já a Ty, lesní krajina, širá hladina, ruku v ruce, cestou 

necestou, obzor, krása, cesta, hranice, strom, ruce, prostor, ticho, chrám, svíce, ţivot, hvězdy, 

klenba, sloupy, originální, lidská těla, svědectví, lidé, vyprávět, povídat, důleţitá hesla, 

poutník, postůj, zvěstuj, my tu stojíme, Země, Matička Země, klidně chodit, rozdělit, 

nerozdělí, klenba lesa, srdce, těla, sny, snít, realizovat svůj plán, překračovat cesty, 

překračovat hranice, dělit se, jít, velké dálky, domů, zakotvit. 

Obraz druhý a a báseň druhá: EUFORIA (O EXTÁZI Z VÝŠEK A TRANSCENDENCI) 

Euforie, extáze, výška, transcendence, extrémní, hory, marakodrapy, příroda, přírodní krása, 

fascinace, horolezec, malíř, fotograf, básník, světlý den, horská noc, vysokohorské mraky, 

barevná paleta, štětec, fantazie, tatranské velikány, inspirovat se, skalnatý svah, ostrý svah, 

tatranský štít, přesah, ţivot věčný, rod, jednotlivec, ţít, smysl, lidská mysl, lidský rod, květ 

ţití, konec, absolutno, nové ráno. 

Obraz a báseň třetí:  KAMEŇ A ĽAD (VARIACE NA MICHELANGELŮV KÁMEN 

A BOLEST) 

Kámen, bolest, srdce, led, duše, dílo, tvůrčí bolest, tatranský led, cosi se pohne, zchladnout, 

tvůrčí bouře, síla, chlad, hory z kamene, krása, pitná voda, nerost, člověk, zdroj, tvorba. 

Obraz čtvrtý a báseň čtvrtá: LÁNY POD TATRAMI (O ROZMĚRU A PROSTORU)   

Lány, „velké, šíré, rodné lány“, zpěv, souvrať, slunko zlatí, píseň, pěvecký sbor,  český 

básník, slovenské lány, výtvor lidské práce, plátno, opojení prostorem, rodná hrouda, pán, 

klasy obilí, prostor, malířův tah, hradba, punc, souznění, krása, radost, kamenný a ledový 

sráz, absolutorium harmonie, příroda, kosmos, lidský um, myšlenkový výron vědomí, 

inspirace, tvůrčí zlom.  

Obraz pátý a báseň pátá: LUŢNÉ LESY 1 (O ŢIVOTĚ A JEHO ZMĚNÁCH) 

Luţný les, voda. Močál, kořeny stromů, koruna stromu, ţivot, základ, nebe, mrak, neznámý, 

prostor, epopej, příběh, lesk, slunce, pádlo, enormní, zjitřené pocity, sluneční záře, kánoe, hry, 



lidské duše, klid, snaţení, srdce, duše, nit, společná cesta, navázat, nechat se nést, nechat se 

vést, nový svět, nové světlo, vepředu, v pozadí.  

Obraz šestý a báseň šestá: LUŢNÉ LESY 2 (O TOKU ŢITÍ) 

Luţný les, vody, vzpomínka, nořit se, pádlo, čeřit, hlubina, hladina, neměnný obraz, tajemná 

světla, Leonardův kód, děti, nejsme sami, zdáli, ţivotní změny, ţivot protéká jak voda, luţní 

kořeny, spletité změny, čerpat, síla, nové a jiné vody, neznámá voda, řídit, jasný cíl, silný 

a vysoký kmen, stojtá zíkoutí, zasněné laguny, snaha, nové a jiné pohledy, spršky slov, 

enormní, drásat srdce a duši, hladivé doteky, most, letět, pomalu, bázlivě, proplétat se kořeny, 

eliminovat, zář slunce a světla, bárka, osleplý, setřít pelyněk hořkých nálad, trpký kov, boty, 

dnes, zítra, napřsrok, doufat, dobro, záţitek, proţitek, dojmy, nálady, věřit si, zraňující slova, 

apokalypsa příběhů, za sebou, budovat, nový a zelený krov.  

Obraz sedmý a báseň sedmá: Obraz osmý a báseň sedmá: NA JESEŇ V ŢDIARI 

(PŘÍRODA A ČLOVĚK) 

Podzim, jeseň, Ţdiar, příroda, člověk, chystat se, moţnost, připravovat se, dívat se, okamţik 

okamţení, spoutat pohledem, objekt, slovo, štětec, obraz kolem sebe, nádherný okamţik, 

skála, ţírný lán, eliminovat, zde přítomné, jediné, člověk, malíř, proudy barev, řinoucí se 

z hor, pole, luka, lesy, obrovité skály, dílo, sklánět se, dvě hory, milování, uzoufání, trápit se, 

srdce, duše, skonání, intenzivně, umět, moci, apologie tvarů a barev, rozpínat, obraz maraků, 

hor a polí, doširoka, do blízka, cítit, vidět, místo, odkud jsi vzešel, kam jít, zvěst o sobě 

a svých skutcích, domov, svět, všehomír, duch hor i polí, doslova a do písmene, naplnění.    

Obraz osmý a báseň osmá: POSTAVA NA BREHU (O ŢIVOTĚ)  

Podél břehu, jít, místo, zastavit se, sen, obejít, jezero, řeky, moře, břeh, spočinout, zastavit se, 

stanovit si, zasnění, cíl, troufnout si, slézt skály, srázy, údolí, hory, apokryfy, putování, psát, 

jít, stále dál, vzít do rukou svůj ţivot, nymfa, voda, pozdravit, vzdát hold, nymfa z vody se 

rodící, arabesky, vodopády, mysl, city, vytvořit, břeh, ţivot, bezpečí, pozdravit, ryzí stříbro 

moře, modravé vody, extrémní vypětí, čest, poklona, holdovat ţivotu, naposled, dojít, unaven, 

spokojen, odevzdán, přijat, snad, odhodlán, určitě, moţná.   

Obraz devátý a báseň devátá: RUŢOVÉ SNY V TATRÁCH (O SNECH NAŠEHO ŢITÍ, 

NĚKDY RŮŢOVÝCH) 



Růţové sny, sny našeho ţití, rozloţití velikáni, oblaka, v řadě, uprostřed, pestrobarevná 

pláň,srdce se svírá, odhazuje, běţný tep, myšlenka, vtírat se, vejít, končit, začínat, éter, 

vesmír, vozataj, nebeské pole, setřít se sebe pel, kaţdodenní spěch, nekonečno lidských 

příběhů, dlouhodobá cesta, sny o lidském potu, štěstí, trápení mysli i duše, výšiny pod oblaky, 

troufnout si, radovat se ze ţivota a jeho krásy, Áron,prodluţuje, krátí, cherubíni snů, noc, 

ráno, Tvé srdce, vedou tě cestou růţových snů i reálného ţití.    

Obraz desátý a báseň desátá: STARÝ STROM (O SVĚDCÍCH ŢIVOTA LIDÍ) 

Svědek, sta let, starý strom, umělec, vytesaný kámen, neustálé hledání, tvorba, malířova 

plátna, akrylové barvy a skvrny, ţivoucí hodiny,časová pásma, rozrytý větry, déšť, sníh, 

vánice, stojící, ypsilon hodin, ostrý a prudký sráz, starat se, král, být nad krajinou, touţit, 

jediný mezi stromy, mezi idmi, doplatit na něco, pýcha, rozrýt kmen, tisíc vláken, oprostit se 

od pýchy a touhy, mýlit se, jediný na světě, Pán. 

 

Obraz jedenáctý a báseň jedenáctá: VEČER S MEDNYÁNSZKYM (O KONTINUITĚ 

ŢIVOTŮ A TVORBY) 

Vţdy, všude, kaţdý z nás, malíři, básníci, rodiče, filozofové, učitelé, předcházet, na ramenou 

stojíme, smysl, význam, Goethe: Stojíme na ramenou obrů, připomínat, eliminovat, 

předchůdci, pochybnosti, omyly, skromní, většina z nás, nahlíţet, stále, tvorba, plátna, knihy, 

ţivotní a tvůrčí vlákna, utkat, dřív, zrodit se do světa, čeřit, obři, učitelé, hladina, uspokojení, 

dílo, tvorba, usilovat, fyzicky, souznění, vesmír, svět, lidé, všichni, chtít, exploze pocitů, 

extáze z tvorby, ţivotní pouť, vědomí, svědomí, cit, důstojnost, starší, stále, ve dne, večer, 

v noci, jemně, cíleně, rejstřík barev, rozptyl myšlenek, prostor světla a tahů štětcem, nezištně, 

múza, obětavě, nabízet, „Se štětcem uţ táhnout musíš sám“., vzor, ţák, mezera, eldorado 

prostoru, denní snění, noční bdění, dialog dvou, umění, všední ţivot, měnit, zbytečně, duše, 

proměňovat, abeceda, vědění, paleta, pohlédnout, tvorba, pohled, tvůrčí zření, setkat se, zápas, 

kontinuita, transcendence, sebepřekonání, zrodit, nová slova, nové barvy, nové tvary, 

kůesnout, sám, temně naladěný svět, vlastní obraz, hvězda na obloze, miliony světelných let, 

shořet, zaniknout, svítit dál, bez promarnění.  

Obraz dvanáctý a báseň dvanáctá: CIRKUSANT (O CIRKU JAKO SYMBOLU SVĚTA) 

Cirk, cirkus, model města a světa, široká manéţ, náměstí, šapitó, diváci, kaţdý z jiného těsta, 

invence, výkon, cirkusanti, vstřebávat, kousky, převtělovat se, Rex, král manéţe, krotitel lvů 



a tygrů, nedočkavě, vyhlíţet, konečně, přicházet, ON, srdcí šampión, červená unoforma, bičík 

za pasem, zápas se lvy a tygry, klec, zarputile, soustředit se, smích, lidský, tvář, malá chvilka, 

napětí, meze, ticho manéţe, překrývat, divoké šelmy, hlediště, malý svět, náhle, zmlknout, 

bič, rychlé kočky, zkamenět, bez dechu, napětí, zápas člověka a zvířete, tiše se ponořit, vítěz, 

král v červeném a s knoflíky, usměvavý, šťastný, ROM. 

Obraz třináctý a báseň třináctá: KARTÁR (O SVĚTĚ HRY) 

Kartář, svět hry, kouzlo očí, kouzlo rukou, zaračí se ve tváři, alegorie karet, ţivotní pohyb, jsi 

na řadě, snímat karty, rozehrávat s vervou, cit pro hru, cit pro ţivot, hráči, rozechvít struny 

nitra, rozjařit se, ponořit se do myšlenek, Romové, tvář ztvrdne, rozhořet se.   

Obraz čtrnáctý a báseň čtrnáctá: MUZIKANT (O MUZICE A MŮZE) 

Muzikant, muzika, múza, člověk, narodit se, kolébka, táta, chlapec, smyčec, housle, chlapeček 

v kolébce, slavnostně poloţit, zázrak, štace, bál, koncert, hudba, zázrak, dát do vínku, Deloro 

(Boţíček), hudby král, „Tady na tom světě se často narodí a ţije romský muzikant“. 

Obraz patnáctý a báseň patnáctá: MUŢ SO ŢLUTOU ŠATKOU (O ŠÁTKU JAKO 

LIDSKÉM ZNAČENÍ) 

Muţ, ţlutý šátek, lidské značení, romština, Rom, Manuš (člověk), Ursitori (věštkyně), 

kolébka, sudba Ursitorů, celý ţivot dítěte, osud, dárkyně ţivota, romská tradice, váţená, děti, 

přivést na svět, Svět (LUMA), Slunce, otec, Měsíc, matka, Země, lůno Romů všech, básně, 

písně, obraz, několik vět, obraz malíře, symbolizovat, vázat šátky barevné jak květ, vášnivě 

rád, síla, vášeň, romství, lidství, darovat sílu a touhu, nitro, celý ţivot důstojně nést, schopnost 

komunikovat s druhými, muţ a miláček ţen, odolávat protivenství, tlumený svit hvězd, uvést 

svoje romství do pohybu, nezaniknout, dále kvést, široká tvář, nastavovat, křiţovatky cest, 

rozhodovat se, rozejít se, dát, nejenom brát, kotliny, stinná zákoutí, vyhýbat se, radovat se za 

druhé, zraňovat, naplňovat vůli, neubliţovat, jít dál a dál, do všech světových stran. 

 

Obraz šestnáctý a báseň šestnáctá: KOČOVNÍCI POD TATRAMI (O KOČOVNÍCÍCH A 

KONÍCH) 

Kočovníci, koně, krajina, oči, vozy, nebeská klenba, lidské chýše, smysl, cíl, věčné, 

kaţdodenní putování, oblaka, němý svědek, chudý povoz, ţeny s dětmi, bláto, dům i chrám, 

pod hvězdami, dívat se do Slunce nebo ke hvězdám, ikony, Boţíček, nebeský stán, cizí lidi, 



pastva, pole, lán, inspirovat se, svoboda, krása, přírodní ráno, pod Tatrami, chladno, oheň, 

hřát, odkrývat, lidská srdce, slunce ţár, duše, uzdravovat se, rozbřesk, ranní šat, sluneční klid 

a svit, plát, rozrhřívat, romský národ, terra, matička Zem, cesty, Deloro, rozejít se, moudrost, 

ţivotní osud, filozofie, zkušenost.  

Obraz sedmnáctý a báseň sedmnáctá: JÍT DÁL A DÁL (O CESTĚ A CESTÁCH) 

Jít dál a dál, chvíli, na náměstí, na návsi, zastavit, svůj part hrát, principál, těšit lidi, hra, lidi, 

lidičky, bavit, odvěký úděl, přinášet krásu, darovat, duše, něha, alegorie slunce, gesta, oči, 

lidskost, Romové, lidé, slušte, herci ţivota, kaţdodenní tvůrci, nebát se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMĚLECKÝ PROFIL AUTORA OBRAZŮ MILOSLAVA TURZÁKA 

Miloslav Turzák sa narodil 

v roku 1956 v Poprade – Veľkej. 

Stredoškolské vzdelanie 

nadobudol na Strednej 

ekonomickej škole v Poprade.  

Výtvarnému umeniu  sa začal 

venovať aţ v dospelosti. 

Výtvarné vzdelanie  získal 

v rokoch 1980 aţ 1982 

absolvovaním  súkromného 

štúdia maľby a kresby 

u výtvarníka, dlhoročného 

pedagóga, svojho otca Samuela 

Turzáka, známeho maliara 

tatranských motívov. V rokoch 

1987 aţ 1990, ako člen 

výtvarného zdruţenia pri 

Závodnom klube k.p. Vagónka Poprad, rozvíjal svoje zručnosti pod externým metodikom 

zdruţenia akademickým maliarom Michalom Trembáčom.  

        Tvorivé prostredie a atmosféra rodinného ateliéru, podtatranská spišská krajina naplnená 

gotikou, multikultúrou a tradíciami, ovplyvňujú v celom rozsahu výtvarnú tvorbu Miloslava 

Turzáka. Ak chceme zhrnúť charakter Turzákovej tvorby, musíme pouţiť slová výtvarníka, 

kurátora, riaditeľa Tatranskej galérie  (toho času uţ vo výsluţbe) Františka Ţoldáka, asi takto: 

„Lyricko - realistický aţ expresívny rukopis Turzákovej maliarskej tvorby  zobrazuje 

a uchováva miznúce čaro dedinských zákutí, svojský charakter historických mestečiek, 

svojimi pocitmi, náladami estetickým cítením, vnútorným pohľadom a osobným výtvarným 

rukopisom vyjadruje svoje vyznanie krajine rodného regiónu, vyjadruje úctu k práci 

predošlých generácií, zhmotnenej v ľudovej a mestskej architektúre.“ 

         V tvorbe autor Miloslav Turzák zobrazuje viaceré motívy. Na jednej strane sú to 

najmenšie veľhory Vysoké Tatry v neklasických, iných vysokohorských pohľadoch, 

zachytáva prchavú chvíľku meniaceho sa svetla, tieňa, meniacej sa nálady a farby horských 



dolín, veţí, a štítov.  Ako neviditeľná niť sa vinie tvorbou Miloslava Turzáka na druhej strane 

sociálny podtón. Z tohto smeru autorovej tvorby je moţné vzhliadnuť v básnickej zbierke 

dielo s názvom: „Kočovníci pod Tatrami.“ 

          Miloslav Turzák doposiaľ predstavil verejnosti svoju tvorbu na 21. výstavách 

samostatných a kolektívnych, v mestách: v Keţmarku, Spišskej Sobote, Spišskej Kapitule, 

Poprade, Starom Smokovci, Veľkej a Zlatých Moravciach, ako aj v zahraničí v Poľsku 

(Tešín) a v Prahe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMĚLECKÝ PROFIL AUTORA OBRAZŮ TOMÁŠE TURZÁKA 

 

Tomáš Turzák sa 

narodil v Poprade. Pod 

vedením otca Miloslava 

Turzáka aj starého otca 

Samuela Turzáka 

prichádzal uţ v detstve k 

prvým dotykom s farbou 

tvarom a priestorom. V 

máji 2007 ukončil 

štúdium v odbore 

Pedagogika – Výtvarná 

výchova na PF UKF v 

Nitre a získal titul 

magister.  V januári 2010 

získava titul doktor 

pedagogiky (PaedDr). V 

auguste 2010 ukončil doktorandské štúdium a získava titul PhD. V súčasnosti pôsobí ako 

vysokoškolský pedagóg. Za sebou má uţ 19 autorských a kolektívnych výstav tvorby doma, a 

v zahraničí (Chorvátsko, Česká republika, Poľsko) a je autorom viac ako 40 návrhov obálok 

vedeckých monografií vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách. Hľadanie 

svetla a zobrazenie farebných reflexov v prírodných výjavoch tvorí základ tvorby.  

„V priestorových kompozíciách autora dominuje príroda a s ňou spojená architektúra – 

hory, stromy, hranaté stavby, ktoré autor podvedome harmonizuje a transformuje do novej 

podoby. V obrazoch autora je „ekologický” a nadčasový podtón. Harmónia, úcta k prírode, k 

dielu našich predkov, ku človeku. Motív vzpriamenosti, symbol rastu a tryskania prírodných 

síl viditeľne ovplyvňuje autorove väčšinou výškovo koncipované kompozície plné expresie a 

zároveň precítenosti. Zjednodušené tvaroslovie, často iba výtvarný znak, symbol, v podobe 

kmeňa stromov, skalnej steny, gesto, linie, prezradzujú vţdy osobný preţitok situácie, miesta a 

tvarov. Základným stavebným kameňom týchto kompozic je LÍNIA a FARBA. Autor sa 



vyjadruje spontánnym maliarskym rukopisom pre ktorý sa vţil termín „expresívny jazyk”. 

(Výber z kurátorského príhovoru výstavy Ku koreňom, 2011 – Mgr. Vratislav Matoušek). 

 V predloţenej básnickej zbierke je moţné vidieť obrazy z rôznych smerov autorovej 

výtvarnej tvorby.  

Autorské a skupinové výstavy tvorby: 

– Výber z tvorby – pastel (Spišská Sobota, máj – jún 2005) 

– Mojimi očami (Poprad, december 2005 – január 2006) 

– Dva pohľady (Spišská Sobota, jún – júl 2007) 

– Ţivel zem (Keţmarok, Barónka, október – november 2007) 

– Farby zeme (Transmotel Nitra, apríl 2008 – máj 2009) 

– Hory a zem (Spišská Sobota, jún – júl 2009) 

– Potulky Spišom (Keţmarok, Barónka, september –  október 2009) 

– Poprad v expresii (Renesančná zvonica – Poprad, október 2009 – jún 2010) 

– Výber z tvorby – 2010 (GRAND HOTEL – Vysoké Tatry, december 2010 – marec 2011) 

– Ku koreňom (Spišská Sobota,  jún –  júl 2011) 

– Jaroslav Balvín (fotografie), Tomáš Turzák (obrazy), Dům národnostních menšin v Prahe, 

február – marec 2012 

– Romi i ţivot, (Galeria «Dom na ţalu»  Ugljan – Preko, Chorvátsko,  jún –  júl 2012) 

– Výstava v rámci konferencie InteRRa 18, (Ruţomberok, 29. 11. 2012) 

– Salón výtvarníkov 2013 – 17. ročník, (Hrad Červený kameň, máj 2013) 

– Medzinárodná  výstava v Zadarskej národnej kniţnici, (Zadar, Chorvátsko, august 2013) 

– Výber z tvorby – po 10 rokoch, (Spišská Sobota, apríl – máj 2014) 

– Mozaika z tvorby Tomáša Turzáka, (Ţilina, jún 2015) 

– Wielokulturowość w fotografii i malarstwie, (Cieszyn, Poľsko, jún 2015) 

http://turzak-art.sk/dva-pohlady/
http://turzak-art.sk/zivel-zem/
http://turzak-art.sk/hory-a-zem/
http://turzak-art.sk/potulky-spisom/
http://turzak-art.sk/poprad-v-expresii-2/
http://turzak-art.sk/vyber-z-tvorby-2010/
http://turzak-art.sk/ku-korenom-2011/
http://turzak-art.sk/jaroslav-balvin-fotografie-a-tomas-turzak-obrazy-praha/
http://turzak-art.sk/romi-i-zivot-galeria-dom-na-zalu-chorvatsko-2/
http://turzak-art.sk/vystava-v-ramci-konferencie-interra-18/
http://turzak-art.sk/salon-vytvarnikov-2013-17-rocnik-hrad-cerveny-kamen-3/
http://turzak-art.sk/medzinarodna-vystava-v-zadarskej-narodnej-kniznici/
http://turzak-art.sk/vyber-z-tvorby-po-10-rokoch/
http://turzak-art.sk/mozaika-z-tvorby-tomasa-turzaka-zilina-2015/
http://turzak-art.sk/wielokulturowosc-w-fotografii-i-malarstwie-cieszyn-polsko-jun-2015/


– Trochu jinak, , (Praha, december 2015 – január 2016) 

-Multikulturalita ve fotografii a obrazech, (Praha – DNM, december 2015 – január 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://turzak-art.sk/trochu-inak-praha-21-12-2015-26-1-2016/


Umělecký profil autora básní Jaroslava Balvína 

 

Jaroslav Balvín, 

narozený 16. 11. 

1947 v Jablonném 

v Podještědí, 

s rodným městem 

Stráţ pod Ralskem, 

pracující nyní jako 

akademický 

pracovník Ústavu 

pedagogických věd 

FHS UTB ve Zlíně. 

Uvedená fotografie autora básní k obrazům Tomáše Turzáka pochází z doby nedávné: z úterý 

6. září 2016 a byla pořízena pracovnicí Výstavního institutu s názvem Alternativa na balkonu 

tzv. Kolektivního domu ve Zlíně. 

Ve své charakteristice se pokusím vyjadřovat v první osobě. Na svoji ţádost jsem s pomocí 

pana správce objektu vystoupil na vrchol, abych tam fotografoval z další strany stavbu 

objektu Fakulty humanitních studií, který projektovala opět profesorka Jiřičná. Z mé dosvadní 

básnické tvorby, kterou je moţno sledovat na mých stránkách www.jaroslavbalvin.eu, je 

patrné, ţe svoje jednotlivé básně doprovázím i svými autorskými fotografiemi. Moţná 

i s fotografiemi vyjde nějaká další sbírka básní s tématem lidské práce ve výškách. K tomu 

mne totiţ láká průběţné fotografování stavby, které rozhodně není všední. I v tomto případě 

je potřebné místo fotografa nejenom na jedné střeše (jako je stále umístěná kamera, sledující 

nezadrţitelný růst stavby), nebo místo dole na lavičce u Základní školy Emila Zátopka, kde 

jsem od začátku stavby fotil i já. Není moţné pro fotografa jenom jedno místo. Stavba totiţ 

střídá svůj profil, roste do výšky a také zřejmě bude růst i do krásy. A aby výsledek 

fotografování byl „nějaký“, je třeba danou stavbu obletovat, přicházet k ní v různá denní 

období, nechat se unášet zajímavými a nečekanými stavebními úkony dělníků, nebo spíše 

výškových konstruktérů. 

http://www.jaroslavbalvin.eu/


Tento postup je myslím společný s prací výtvarníka. A tím je v naší sbírce malíř Tomáš 

Turzák. Také mne fascinuje, jak svůj objekt obchází ze všech stran, pozoruje jej, vciťuje se do 

jeho rozměru a krásy, a pak jakoby znenadání vystřelí jeho estetický dojem a poznání ve 

formě obrazu. S tímto postupem má myslím mnoho společného fotografie. A také básnické 

slovo. Na tomto základě jsem přistoupil k tvorbě básní pod obrazy malíře Tomáše Turzáka.  

Snad si z tohoto krátkého exkurzu do naší společné tvorby divák a čtenář vytvoří bliţší 

poznání mého tvůrčího postupu, který se spojil s dvěma malíři Vysokých Tater panem 

Miloslavem Turzákem a jeho synem Tomášem Turzákem. 

Jako oni uvedli své obrazy, a jejich výstavy, já uvedu stručně přehled svých básnických 

sbírek, které můţe čtenář najít na stránkách jiţ uvedených výše: 

1. BALVÍN, Jaroslav a Tomáš TURZÁK. Obrazy barev a slov. Praha: Hnutí R, 2014. 

2. BALVÍN, Jaroslav. STRUKTURY – básně o světě jako celku a části. Praha: Hnutí R, 

2014. Recenze: Renata Polakovičová, Tomáš Turzák, Monika Farkašová. 

3. BALVÍN, Jaroslav. SVATÝ MICHAL. Básně a fotografie o benátské pevnosti 

v Chorvatsku. Praha: Hnutí R, 2014. Recenzovali: Renata Polakovičová, Monika 

Farkašová, Tomáš Turzák. 

4. BALVÍN, Jaroslav. Básně o (v) Sutomiščici. Praha: Hnutí R, 2014. Recenzoval: 

Tomáš Turzák.  

5. BALVÍN, Jaroslav. Jemné erotické maličkosti. Básně a fotografie/fotografické básně. 

Praha: Hnutí R, 2014. Recenzovali Tomáš Turzák a Eva Jurášková. 

6. BALVÍN, Jaroslav. Je to snad plagiát? Básnická, filosofická a fotografická zamyšlení 

nad obsahem a formou. Praha: Hnutí R, 2015. Recenzovali: Pavel Březina, Monika 

Vyhlídalová a Andrea Komárková.  

7. BALVÍN, Jaroslav. PLÁŢE STRÁŢE. Andragogicko-filosofická, básnická 

a fotografická rozjímání nad mojí malou otčinou jako středem ţivotních setkávání. 

Praha: Hnutí R, 2015. Recenzovali: Michal Polášek, Violeta Preissová, Andrea 

Komárková. Korektura textu a úprava fotografií: Monika Farkašová. 

8. BALVÍN, Jaroslav – Monika FARKAŠOVÁ. MĚSÍC A SLUNCE. Filosoficko – 

andragogická básnická rozjímání nad vztahem mezi kosmickými tělesy a člověkem. 

Praha: Hnutí R, 2015. Recenzovali: Pavel Březina a Monika Vyhlídalová. 



9. BALVÍN, Jaroslav. ŢIVOT. Andragogicko – filosoficko – básnická rozjímání 

o podstatě bytí a ţití. Praha: Hnutí R, 2015. Recenzovala: Monika Farkašová. 

Korektura, výběr a úprava fotografií: Monika Farkašová. 

10. BALVÍN, Jaroslav, Pavel BŘEZINA, Tomáš TURZÁK, Svetlana YASMIN. Hudba, 

barvy, slova a hlas. Melodramy. Praha: Hnutí R, 2016. 

 

A jako návnada, moje i dalších, autorů i recenzentů, uvedu několik svých nejnovějších 

fotografií ze stavby naší Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 

fotografovaných dne 6. 9.  2016. (Poznámka JB: Nejsou 6. a 9. symbolicky opačné číslovky?) 

Pod hlavičkou názoru, ţe i stavba můţe inspirovat k básni. Anebo k obrazu. Anebo k obému... 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Závěr 

Předkládaná sbírka básní a obrazů, obrazů a básní aspiruje na pozornost čtenářů obrazy malířů 

Miloslava Turzáka a Tomáše Turzáka. 

Básně Jaroslava Balvína nejsou jen „dovysvětlením“ obsahu obrazů. Jasou samostaným 

dílem, sppočívajícím ve filosoficko básnické interpretaci viděného a obrazem 

zprostředkovaného. 

Sbírka je pokračováním sbírky předchozí spoluautorů Jaroslava Balvína a Tomáše Turzáka. 

Podobně jako tato sbírka byla převedena do podoby melodramat, také pokračování čeká na 

zpracování podobné za přispění hudebního skladatele Pavla Březiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recenze 

 

Eva Jurášková, Recenze na básnnicko-obrazovou sbírku Básně a obrazy Obrazy a básně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁSNĚ A OBRAZY                                                                     (Eva Jurášková) 

OBRAZY A BÁSNĚ 

 

Básnická sbírka Jaroslava Balvína spolu s obrazy Miloslava a Tomáše Turzákových, tvoří 

nevšední, poetické dílo o věcech kaţdodenních, obyčejných a přesto nám tolik blízkých. 

Obrazy podtrhují jedinečnost básnických tvářností i myšlenek autora, který ve svých básních 

obrací pozornost k maličkostem, které jsou součástí našich ţivotů. K maličkostem, které často 

nevnímáme, neboť jsme zahleděni do svých velkých představ a snů, a přitom nám unikají ty 

malé detaily, bolístky i štístka, ze kterých se ţivot skládá.  

Básně jsou spjaty s přírodou, tak jako člověk, s jejími proměnami a nenapodobitelným 

kouzlem barev a tónů. Básně a obrazy jsou ve vyváţené symbióze, čímţ působí jako celek 

silným dojmem a dokáţí tak oslovit a zaujmout široké spektrum posluchačů. 

Autor si také zajímavým způsobem pohrává s grafickou úpravou jednotlivých básní, dává jim 

nezvyklý vzhled, asymetrickou stylizaci podob a zvýrazněním počátečních písmen dosahuje 

nevšednosti tohoto uměleckého díla. 



 

Jímavé hry lidských duší, 

Epicky i lyricky znějící uprostřed luţného lesa, 

Dosáhnout nového klidu a nového snaţení v srdci i na duši! 

Nit naší společné cesty zde znovu navázat! 

A nechat se nést i vést k novým světům a k novým světlům. Nejenom vepředu, ale i v pozadí! 

 

Je s podivem, jak lze běţné ţivotní situace popsat zajímavým a nevšedním způsobem. Jak lze 

vyjádřit krásu přírodních úkazů, lidských vztahů a nezapomenutelných chvil. V ţivotě 

potkáme spoustu lidí, ale jen někteří zůstanou v našich srdcích navţdy. A přitom vůbec 

nezáleţí na délce toho setkání, ale na síle a působivosti daného okamţiku. V ţivotě zaţijeme 

bezpočet pozoruhodných momentů, a přesto nám v mysli zůstanou jen ty, které nás něčím 

ohromily, fascinovaly, ať uţ v dobrém nebo ve zlém. V básních Jaroslava Balvína všechny 

tyto okamţiky nacházíme, spoluproţíváme je a přemýšlíme o nich.  

Co víc by si tedy autor mohl přát, neţ nadšené čtenáře a zaujaté obdivovatele básnického i 

malířského umění.  

Básnická sbírka Básně a obrazy - Obrazy a básně, nabízející silný umělecký proţitek, si 

pozornost svých čtenářů a návštěvníků výstav rozhodně zaslouţí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andrea Komárková, Recenze na sbírku „Básně a obrazy obrazy a básně“ 

Básně vznikly jako reakce na obrazy Miloslava a Tomáše Turzákových. Ne nadarmo 

se sbírka jmenuje Básně a 

obrazy Obrazy a básně. 

Vţdyť mají přeci tolik 

společného. A přitom tolik 

rozdílného … 

 Kaţdý obraz má 

svou vlastní báseň, která 

má obvykle stejný název 

obsahující ještě drobné 

doplnění ve formě 

podnázvu, navíc je 

obohacena stručným 

pojednáním o svém vzniku 

– datem včetně hodiny, a 

také místem a krátkým 

vysvětlením, které můţe 

pomoci při čtenářské interpretaci.  

V první básni se dozvíme, co všechno znamená jít „ty a já“, jít ve dvou, společně. A 

kudy vlastně jdeme. My přeci nechodíme pouze po chodnících – chodíme po Matce zemi, po 

místě, které neslouţí jen k chůzi, ale také k realizaci našich snů. Tato báseň je vlastně takovou 

přípravou na cestu, po které se vydáváme svým dalším čtením, je to úvod, který říká, jakými 

odstíny poezie se vydáme dále. 

Takto do hloubky, aţ k jádru věci, se Jaroslav Balvín ve svých básních dobírá aţ 

k filozofii lidského údělu, k zamyšlení se nad duchovní cestou, kterou razíme … inu, třeba i 

po těch chodnících.  

Jak bylo řečeno, jako první se čtenář střetne s obrazem a poté aţ s básní, coţ mu 

umoţňuje se nad obrazem napřed sám zamyslet, vymyslet si vlastní báseň, svou filozofii, 

zapřemýšlet nad emocemi, objevit asociace, které v něm malířovo dílo probouzí … a teprve 



poté zjistit, co probudilo v básníkovi, jehoţ představy jsou často čtenářům předávány 

v metaforách, které se dotýkají přírody.  

Obrazy v autorovi vyvolávají vzpomínky na dětství, na lásku, ale především 

vyzdvihují přírodu samu a lidské směřování k vytouţenému cíli. Nezapomíná na domov, na 

místo, kde se lze zastavit, odpočinout, nabrat sílu a jít se rvát dál. A to vše v souznění a klidu, 

ale také v nevyzpytatelnosti hor, řek i luk.  

Vedle přírody ale „probouzí“ i umění Michelangelovo, s úctou se obrací k umělcům a 

jejich bezměrné fantazii. Velikáni nám jsou inspirací, ale, jak sám básník říká: „Se štětcem 

však uţ táhnout musíš sám.“ 

Básník zachovává svou grafickou úpravu básní, které jsou, jak je pro něj obvyklé, 

členěny do různých tvarů, z počátečních písmen jednotlivých veršů lze vyčíst název celé 

básně.  

Vedle poetických tvarů českých slov se ve sbírce nesetkáváme tolik se slovy 

latinskými, jako spíše s romskými. Přestoţe jich není mnoho, jsou dozajista netradičním 

obohacením veršů. Pro neznalce romské řeči jsou však přeloţeny a celý význam zapadá do 

kontextu básní.  

Podle Jaroslava Balvína má člověk vůči přírodě jisté schopnosti navíc. A jaké to jsou, 

ať kaţdý čtenář zjistí sám. 
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