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ÚVOD: REMINISCENCE 

 
V roce 2014 vychází moje sbírka, která vznikla v Sutomiščici v roce 2008 a byla a je 

doprovázena fotografiemi z tohoto krásného koutu Chorvatska. 

První podobu, originální, jsem dal na své webové stránky do rubriky fotogalerie pod názvem 

Cesta do za sluncem do Chorvatska 2014. Myslím, že by bylo dobré napsat jako úvod to, co 

jsem napsal jako doprovodný text na tyto webové stránky pod názvem 9 Reminiscence: 

 

„Když jsem již asi pošesté či sedmé navštívil Sutomiščici, divil jsem se a možná někteří jiní 

mně také, že stále jezdím na stejné místo. 

Ale ve vztahu k Chorvatsku opravdu nejsem sám. Na autobusvém nádraží Kolodvor v Zadaru 

jsem seděl ve dvě v noci po svém příjezdu s pánem, který přijel do Kukljanu už po třicáté. 

V čem to je? Nechceme měnit místa a hledat stále nové a nové? Asi už ne. Ale vzniká otázka 

pro fotografa i návštěvníka i básníka i spisovatele i normálního smrtelníka: nemůže se 

člověku omrzet jedno místo? Myslím, že nemůže a dokonce se do něj každoročně bude těšit. 

Protože nová místa nemusí být pouze teritorium, ale i stejné místo, na které  přijíždím stále 

nově. Protože každý rok, každý měsíc a každý den je jiný. I my se měníme, jako se mění ti, ke 

kterým přijíždíme. Můžeme tu uvažovat i filozoficky, do hloubky a v celku. Včera jsem tu na 

pláži viděl dívku z Brazilie v doprovodu Němců. Byla celá opálená, respektive její tělo bylo 

tmavé barvy. Opalovat se tedy opravdu nemusí. Je opálena všude. 

Globalizace dospěla až sem, na tento malý (nebo velký?) ostrov. Jenom Araba nebo Arabku 

jsem zde zatím neviděl. Ale kdo ví, kdy to přijde.  

A tak by to mělo fungovat. Scházet se tu, či onde, v klidu a v míru, nechat nevraživosti 

stranou a věnovat se spíše integraci než dezintegraci, rozvratu, nenávisti a boji mezi sebou. 

Však o to by měla i společnost mít zájem. A také každý profesionál, který v našich 

podmínkách studuje, jak sociálně pedagogicky či andragogicky přispívat k humanizaci 

společnosti, v níž člověk má hodnotu účelu, a nikoliv prostředku, jak to vymezuje filozof 

Immanuel Kant. Tak, jak se o tom píše ve filozofii:  „Cílem politicko-právní integrace je 

podle Aristotela obecné dobro, tedy lidsky spravedlivý řád společnosti, řád umožňující 

občanům dobrý život. Má-li být tohoto dosaženo v moderních podmínkách diferenciace, je 

nutné, aby prostory svobody, které otevírá stát a právo jako souřadnicový systém svobody, 

byly působením interakčních oblastí společnosti naplněny smyslem a aby dílčí systémy ve své 

diferenciaci plnily určitou funkci při realizaci obecného dobra. Neboť z lidsko-právního 

základu sociální interakce vyplývá požadavek, že cílem všech dílčích systémů může být 

vposledku  jen blaho osob žijících ve společnosti. Jen lidská osoba je „účel o sobě“ (KANT).“ 

(Anzenbacher, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2004, s. 257-258). 

Každý systém tedy k tomuto smyslu může přispívat. I my, každý z nás, jednotlivec, skupina, 

profesionál, je určitým systémem, který ze své vlastní vůle, z vlastního přesvědčení i 

světonázorového filozofického stanoviska k tomu by mohl a také měl přispívat. Tento psaný 

text i fotograficko-básnický obraz Sutomiščice je k tomu mým malým příspěvkem. 

 

Napsáno v Sutomiščici Jaroslavem Balvínem dne 1. 9. 2014 mezi hodinou 13. 45 a 14.13. 

Jako úvod k mé reminiscenci na letní pobyt v Sutomiščici roku 2008 ve fotograficko-básnické 

sbírce s názvem Básně o (v) Sutomiščici…“ 
 

 

 

 

 

 



SUTOMIŠČICA JE KŠTICA 

 

Kštica 

Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků 

Stožárů plachetnic a lodí 

Sněhobílých starobylých domů 

A příjemných lidí. 

Tato kštica 

Se jmenuje Sutomiščica. 

 

 

 

Sutomiščica, 21. 7. 2008, 19. 31 hodin místního času 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



TRAJEKT 

 

Dnes snad není místo na světě, kde by komunikace nebyla zajištěna. 

Ani Sutomiščica takovým místem není, trajekt tu zprostředkovává  

spojení s vnějším světem každodenní. Ráno i večer, jak se ti chce,  

v noci i přes den, jak se ti jen líbí. Ale trajekt se plaví jen do města  

Preko. V něm lidé vysedají.  A chceš li najít své místo, kam ses těšil,  

přejdeš trochu dále. A už jsi v místě svého snění v okamžení.  

Jsi přímo  v Sutomiščici, v místě, kde budeš teď na nějaký čas 

Sledovat ranní kuropění. A v noci i ve dne se můžeš vykoupat. 

A jak pravý Čech v Chorvatsku nehledět na různá nebezpečí. 

Jak nám to tu o Češích řek nakonec, pan Zvonimir Kotarec. 

 

 

Sutomiščica, 21. 7. 2008, 21. 11 místního času 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



UGLJAN 
 

U ostrova UGLJAN se rozprostírá moře. 

Gigantické není, je jenom Adriatické. 

Leč moře to je, a to se cení. 

Jak v příboji zde nelze zcela dovádět. 

Ale i přesto jsi zde pánem vln a snění. 

Nic tě tu netrápí, jen někdy, možná, samota a uzavření. 

 

 

 

 

Sutomiščica, 19. 7. 2008, 22. 00 hodin  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MĚSÍC NAD SUTOMŠČICÍ 

 

 

Na obloze  

jsou věci v kruhu. 

Měsíc je to kromě slunce  

Taky. A kolem něho se točí  

i nebeské mraky. A, zejména 

 když  je měsíc v úplňku, 

Život nás pozemšťanů 

 se kolem něho 

Točí taky. 

 

Sutomiščica, 23. 7. 2008, 19. 33. hodin místního času 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONCERT NA OSTROVU 

 

Koncertní probuzení je pravidelná promenáda cikád na ostrovu 

Ohromující síla zvuků, které vydává každá z nich a všechny ve stejném jednom tónu  

Není tónu, který by byl jiný, je jen jeden a zaznívá z kaţdičkého ostrovního stvolu 

Celý orchestr toho zázračného jevu zní  ti v uších na každičkém tvém kroku. 

Emoce a vášně vyvolává jen jeden tón a ten je stále stejný 

Rezonuje v uších, provází tě v snění a nad jiný tu na ostrově není.  

Tepe tvoje spánky, útočí i na tvé horší stránky, ale bez něho tu místní obyvatelé ani nejí.  

 

Najednou se ve tvé ucho vetře zvuk zcela jiný 

A zazní v této ranní době jako tvůj druh věrný, ve srovnání s cvrčky, prapodivný... 

 

Otevře brány jiné, doplní zvuky cikád pravidelným rytmem, rytmem zvonu  

Sutomiščica oněměla úžasem nad jeho zvukem důstojným, nad zvonu hrou útěšnou 

To proto že zvon oznámil, že členem orchestru je nová tvář, obohacující obec sutomiščickou 

Rozená na ostrově Ugljan v městečku Sutomiščica a pokřtěná vodou svatou 

Ohlásil stručně a krásně zvon kostela a slovo kazatele: to je on, nový muž, který se zrodil  

Vyhlásil svou zvonkohrou, že byl pokřtěn nový člen nového orchestru lidí 

Usazených zde, na ostrově Ugljan, v městečku Sutomiščica, v krajích  chorvatských 

I pro mě tak milých. 

 

Sutomiščica, 20. 7. 2008, 17. 11 hodin odpoledne za zvuků cikád, cvrčků, a zvonu... 

 

 
 



 

ZVON 

 

Můj Přítel 

Zvonimir Kotarac  

mě sem pozval na ostrov všemi,  

i na mapách zvaný Ugljan. Vecer i ráno  

zvon kostela nad ostrovem vyzvání svou melodii 

jakoby měl přijít den poslední a oznamuje na ostrově všem, 

 těm, kteří zde žijí od nepaměti, i těm, kteří zde spějí k zapomnění: 

Nic v životě že jisté není, jen to moře s vlnami snad a ranní kuropění 

Jen ty hory snad, lesy borovic a jejich obyvatel, vytrvalých cikád zápolení, 

Jenom stálý a vytrvalý pohyb vln, nasáklých od nepaměti slanou mořskou solí 

Jen skály ostrova a kameny na břehu a mořští ježci ve vodě i když i to se roky mění 

Jenom ta obloha nad matičkou zemí a jenom ta oblaka, která se nad ní stále prohánějí 

A také zvon, ulitý lidmi, z ušlechtilého kovu vyzvánějící tak, aby zabránil zapomnění 

Na věci památné,  na které  člověk ani národ nezapomíná, na věci slavnostní i nevšední, 

Na činy hrdinů i všedních lidí,  které se zapsaly do historie a nebo jí nenápadně propluli 

Na krásu lidí a lidiček, protagonistů a figurek, kteří tu prožívají svou píseň všedních dní 

Na potřebu pokřtít  a uvést do života malého člověčíka, který tu na světě bude snít i bdít 

Na nezbytnost  zachovávat zákon všehomíra a nebýt jeden druhému beránkem k pozření  

Na étos mravního zákona že nebudeš dělat jinému to,  co nechceš ať ten jiný tobě nečiní. 

Je toho mnoho, na co zvon lidi na ostrově   kovovým hlasem často a pravidelně upozorní,  

Na svatou mši ranní,  polední i  večerní,  na  cestu  pro člověka  první  i na cestu poslední 

Na to, kolik je zrovna hodin, v kolik hodin má člověk nebo pár na schůzku či setkání přijít 

Zvon také s citem všechny upozorní kdy slunce žárem rozžhavené se večer nad ostrov skloní 

Zvon  také upomene  na  věci dosud nevzpomněné, na  věci lidské,  věci  veřejné i v uzavření 

Zkrátka a dobře, je tu zvon, zvonice, a spolu sním i Sutomiščice, na niţ tu v Chorvatsku, 

a ani  ve světě nikdo nemá a nad níţ uţ ani na Zemi ani ve Všehomíru a v kosmu či jinde 

uţ není! 

 

 

Sutomiščica, 21. 7. 2008, 15. 25 hodin místního času odpoledne  

 

 

    



 

MOŘE 

 

 

Uprostřed Sutomiščice je Moře 

Ale to snad ne, spíše kolem Sutomiščice je moře 

Namítne příchozí turista, věnující se nanejvýš zdejší flóře 

Ale ono to tak opravdu je, vysvětlení je velice prosté: přímo v centru stojí bar. Jmenuje se 

Moře. 

A ten bar a to centrum je zde mozkem. 

A taky duší  

Sutomiščice. 

Projednávají se tady velmi vážné věci 

A taky se tu probírá  

Filosofie. 

 

Od toho, kdo a kdy se na ostrově zase narodil, 

Kdo a kdy a kolik kdo na tomto ostrově dětí porodil. 

Kdo a co a proč a jakou příležitost ve svém ţivotě zas zahodil 

Až po věci obecné, a to hlavně, jaké si kdo a jak z těchto věcí své poučení vyvodil. 

 

Také o  moři  se  zde u Moře samozřejmě  mluví 

Kolik mořských vln se v moři  dennodenně rodí 

Kolik lahví tu do vody zas turisté toto léto hodí 

Co se tady u moře zas v hlavičkách Čechů rodí. 

 

Ale nezůstává jen u věcí lidských a všelidských 

Přijde řeč i na otázky týkající se věcí nadlidských 

Těch, které člověk ovlivnit nemůže a které se týkají řádů kosmických 

Kolik je na nebi hvězd a kolik jich jediný člověk může najednou svým vlastním zrakem 

uvidět 

Kolik má Měsíc obvod a proč na moře působí tak, že zvedá vlny a působí i na lidi, že chodí 

v noci jakoby nazpaměť 

Jak dlouho nad mořem létají mořští ptáci, snad už je to milióny let? 

Jak dlouho už moře rozrušuje skály a jestli to někdy v budoucnu skončí, nebo to snad skončí 

co nevidět? 
 

Je toho mnoho, co je v baru Moře  

k přemýšlení 

Některé otázky se zde řeší tak dlouho, že názory diskutérů zná už každý z návštěvníků 

nazpaměť. 
Má to tedy cenu ještě diskutovat? 

Určitě má, protože diskuse je tu také stále, 

Nikoliv milióny, ale určitě tisíce let 

A zcela jistě je potřebné ji udržovat 

Přinejmenším proto, aby svět snad jednou byl už jenom s diskusemi a proto 

Bez válek! 

 

 

 



Sutomiščica, 22. 7. 2008, 12. 42 hodin místního času 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

ZVONIMIR KOTARAC 

 

Zvonko!  

Tak jemně ho oslovuje jeho ţena, blondýnka malinká, jak z filmů vyšitá 

Vysoký, ztepilý a na ostrově známý muţ, jemně vtipný, seriozní a stále čilý 

Okolo sebe určitě nešíří atmosféru slz, leč naopak, jeho nálada a jeho vkus převládá. 

Nikoho z těch, kteří v jeho přítomnosti sedí neb stojí, hovoří či jedí, nekárá 

Inteligentně mlčí, když někdo z nás nějakou „blbost“ vykládá, ale pak sám raděj prohovoří. 

Milosrdně situaci zhodnotí, rozebere pro a proti a jak Sokrates dialog velmi dobře ovládá 

Intenzivně, leč vlídně o všem  s námi rozkládá, na věci lidské důraz zvláštní pokládá 

Radost z toho má pak nesmírnou, když každý pak věci, které vlastně řekl on, vykládá. 

 

 

Klábosení však to, co z tohoto  dialogu nebo spíše  polylogu  vznikne, to  však  rozhodně  

není 

O co tu jde jsou samozřejmě a vždy věci přírody a lidské, vhodné nejen k zamyšlení, ale i ke 

zobecnění  

Témata se samozřejmě mění: od Zvonimirovy organizace, v Chorvatsku jediné za práva mužů 

bojující 

A politiky sedmi set ženských sdružení chránících práva žen, která prý muži zejména stále 

porušují 

Rychle se přejde k věcem všelidským a kosmickým, těm, nad kterými i moderní filozofie 

jenom zírá 
Asertivita a kolotoč slov, vět, a možná i myšlenek  z každého řečníka a diskutéra jen a jen  

líná 

Celku tohoto diskusního všehomíra však beze sporu a zcela jistě vévodí osobnost jediného 

lídra: 

Kotarace Zvonimíra. 

 
Pozmámka: O velikosti osobnosti svědčí i to, že má na ostrově také svůj hrad, a to na hoře, která se jmenuje 

Zvonihrad.  

Sutomiščica, 22.7. 2008, 11. 53 místního času 

 

 



 

JADRANKA SELAK 

 

 

Jadranské moře je Jadranka Selak 

Adriatické moře je Jadranka Selak 

Dar tohoto moře je Jadranka Selak 

Rozmary obce zvládá hladce 

Arbitrem sporů je jenom krátce 

Nebojí se však a řeší vše v ladné a perfektní zkratce 

Kamkoliv přijde, tam ji vítají všude 

A tak jsem ji poznal, jako paní starostku a ředitelku školy, paní Jadranku Selak. 

 

Starostování jí jde k duhu a cítí se v něm jako na zábavě 

Edukační práce s dětmi ostrovanů ve zdejší školce zvládá hravě 

Leč nemyslete si, to se jen tak jeví, ale paní Selak ke všemu přistupuje starostlivě 

Aby vše bylo jak má být, aby tady na ostrově byl klid a mezi lidmi vládl mír 

„Kako ste?“ aby tady znělo na ostrově vážně, a aby tady nikdo a nikdy nemusel klít. 

 

Sutomiščica, 26. 7. 2008, 9. 42 hodin místního času 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ČMELÁK 

 

Čmelák bzučí 

Až to mnohdy natahuje uši. 

A víte, kde bzučí ještě více? 

Třeba v láhvi od domácí  

Třešňovice. 

 

A tak chlapci  

pilně loví do svých  

průzračných láhví, aby chudáka 

čmeláka nejen slyšeli, 

ale i viděli, jak bzučí 

do lahvice. 

 

 

Sutomiščica, 24. 7. 2008, 12. 34 místního času 

 

 
  

 

 
 



 

ŘÍKÁNKA 

 

 

Cikáda je cvrček 

A ten cvrček  

je úplný blbec. 

Cvrček leze na borovice 

A zpívá si, a vrže,  

a ještě více. 

 

Hlaholí tu na ostrově 

jeho dotíravý zvuk 

A všem tady na ostrově 

je to prostě fuk. 

 

Nikdo se tu neusnese 

Aby cvrček zavřel hubu. 

On ji zavřít nemůže 

Protože má zcela jiné zdroje zvuku. 

 

A na ty celý den 

vrže a vrže. 

je to jakoby hrál amatér 

na skřipky a na buben. 

 

Celý den 

A druhý den 

A zase celý další den. 

 

Ještě že to není v noci 

To bych nemoh zavřít oči. 

 

Takže radši poslouchám 

Panu ostrovnímu cvrčkovi trpělivě naslouchám 

Den co den 

A noc co noc 

A už ani nemukám 

Pomalu si přivykám. 

 

 

 

Sutomiščica, 21. 7. 2008, 15. 46, hodin místního času 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



STRÁŢCE 

 

Nad vším lidským musí někdo bdít 

A obyčejně je to trpaslík. 

Tak jako zde v centru. 

Je to chlapík s lucernou. 

Usmívá se,  

ale jinak to vše  

bere velmi vázně. 

 

A říká: 

„S lidmi je pořád nějaká zatrolená práce. 

S lidmi, a zvlášť zde na ostrově, musím stále, ve dne v noci být, 

A nad jejich náladami bdít. 

I když jsem jako malý,  

(ale říkají,  

že jsem hezký), 

Trpaslík.“ 

 

 

Sutomiščica, 24. 7. 2008, 13. 20 hodin místního času 

 

 

 

 

 

  

 



Balvín, Jaroslav: Sutomiščica-Básně. Praha, Sutomiščica. 2008. 

 

Sutomiščica, 21. 7. 2008, 19. 31 hodin místního času 
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Sutomiščica 

 

Kštica 

Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků 

Stožárů plachetnic a lodí 

Sněhobílých starobylých domů 

A příjemných lidí. 

Tato kštica 

Se jmenuje Sutomiščica.  

 

 



 
 

Tuto sbírku sloţenou z básní a z fotografií sestavil do konečné podoby dne 1. 9. 2014 

Jaroslav Balvín jako reminiscenci na první pobyt na ostrově Ugljan v Sutomiščici 

v domě u paní Jadranky Selak a v místě poznávání Chorvatska prostřednictvím přítele 

Zvonka Kotarace. A doprovodil svou osobní fotografií, kterou nafotil spoluţák Emil 

Ledvina na srazu spoluţáků v Mimoni v roce 2013, ve třídě SVVŠ u tabule, kde se 

v letech 1963-1965 rodily jeho budoucí plány a cesty do transcendentna.   

 

 
 



Souhrn 

 

Básnická sbírka s názvem Básně o (v) Sutomiščici byla vytvořena autorem Jaroslavem 

Balvínem přímo v tomto místě v době prázdninového pobytu v roce 2008. Silný dojem 

z tamější přírody, ze setkání s mořem a lidmi ostrova zapůsobily na autora tak, že vytvořil 

několik básnických, filozofických obrazů, doprovázených obrazy tamního života, přírody, 

moře, vln, a všeho, co působí na člověka cizozemce, když se setká s přívětivou, prosluněnou 

a novou zemí. 
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Reminiscence, Sutomiščica, Trajekt, Ugljan, Měsíc nad Sutomiščicí, Koncert na ostrovu, 

Zvon, Moře, Zvonimir Kotarac, Jadranka Selak. 
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