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MOTTO
„Každá změna předpokládá substrát, který přetrvává a který má vůči
aktuálním určením povahu potence. Přechod jednoho určení do jiného,
protikladného, musí probíhat na identickém substrátu.“
ARISTOTELES. In Anzenbacher, 2004. Úvod do filosofie. Praha: Portál, s. 67.
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Úvod

Plagiát je akademický zločin. A ten se trestá akademickou
smrtí.
Tommy Lee Jones ve filmu Pán domu-Man of
House

Bylo to jednoho léta, možná i v září 23. a 24., roku 2013, kdy jsme navštívili spolu se svými
polskými kamarády jižní Slovensko, a odtud i obec Hrušov, a pak i maďarské městečko
Rimoc. A na jižním Slovensku jsme spali v takovém hotýlku, kde majitel byl zároveň
majitelem zámečku a parku, v němž v ty dny probíhalo sympozium tvůrců soch z různého
materiálu, především ze dřeva a kamene. Samozřejmě, jako fotografa mne to zaujalo. A
nenechal jsem si ujít, abych ty výtvory různých tvůrců nevytvořil i ve formě fotografie. Avšak
pak mi napadlo: „Nedělám tím jakýsi plagiát?“ A vzpomněl jsem si na americký film
s názvem Pán domu (Man of House). Hlavním protagonistou tohoto filmu je herec, scénárista,
režisér, producent a skladatel v jedné osobě se jménem Tommy Lee Jones (1946). A dalšími
protagonistkami je skupina „roztleskávaček“, které shlédly zločin, a o které se policie obává,
že budou dalšími oběťmi jako svědkyně vraždy. To však samozřejmě policie nemohla
dopustit, a proto se stal hlavní vyšetřovatel „pánem domu“, trenérem týmu roztleskávaček,
v němž slečny hlídal a ochraňoval. A to byla i příležitost k důvěrnějším rozhovorům. A v nich
se jedna dívka přiznala, že opsala komplet celou esej své učitelky, stáhla si ji z internetu, která
ji napsala 20 let před ní na téže škole. A reakce pána domu byla jednoznačná: „ To víš,
udělala jsi plagiát. A plagiát je akademický zločin. A ten se trestá akademickou smrtí…“ A
tak mne zcela logicky napadlo: nedělám já vlastně také plagiát, když fotím dílo vytvořené
druhými? Myslím si, že nikoliv, protože bych je musel fotit jako kopie. Někde v ateliéru, bez
přítomnosti slunka, které dává soše stín a světlo, bez přítomnosti stromů, ze kterých sochy
přímo vznikaly, bez přítomnosti kamene, z nichž byly sochy vytesány, bez přítomnosti tvůrců,
kteří to dílo podle svého udělali. Ale přeci jenom, kdo ví. Proto je celá předkládaná sbírka
složená z fotografií a básní hledáním oné významné odpovědi, kterou se možná zabývá každý
z nás: „Je to snad plagiát, když vytváříme sami nový a originální tvar (podle našeho soudu) a
odhalujeme tím i souznění jiných s materiálem, přírodou, se sebou samým a s jinými lidmi?
Ostatně, posuďte sami. A prosím, nenechte mne v tom samotného...
Děkuji.“
Autor fotografií a básní JB

1 JE TO SNAD PLAGIÁT?

Je to snad plagiát, když vyfotím ženskou sochu?
Elena se mohla jmenovat ta, která poskytla sochaři svou tvář jako plochu.

Tu formu, pod níž se skrývá nitro ženy jako obsah, krásný jako pták,
O kterou stojí za to vždycky a stále bojovat.

S každým, kdo by na ni jen trochu sáh.
Nitra její duše by se chtěl bezcitně dotýkat.
Atlas jejích kamenných skrání
Dal by mu touhu dlouze ji hladit a rukama si všechno brát.

Promenádami tvých kamenných tváří, které jsem si chtěl vzít z rukou sochaře jako plagiát,
Laskavým světlem slunce, které se na tvé tváři rozplývá jak světlý den v letním kalendáři,
Aksamitovými plochami tvých hedvábných skrání, které se třpytí jako světlé vrcholy na
rozlehlých pláních
Gigantickými miniaturami kamenných vrkočí, které se pod sochařovým dlátem hrnou vzad
jak sakury na úbočí,
I mně se chce probírat těmi mocnými kadeřemi,
Áron a jeho velekněžský majestát však tomu stále brání?
Tomu „plagiátu“ svých tužeb a velkých přání ke krásné soše ženy ve fotografii a v kameni?
I svou báseň a celou sbírku s pokorou, a také vnitřní radostí
S VĚDOMÍM SVÉHO JÁ
VĚNUJI.

2 DVĚ KRÁSKY V JEDNÉ

Dvě krásky v jedné, když vytesaná tvář je jenom jedna?
Však druhá je jako potence tvaru, formy a obsahu.
Eliminace látky, která měla být druhou kráskou, tak skrývá mnoho tajů.

Krása není pouze zřejmá.
Ráda se v paprscích slunce koupá,
Ačkoliv je sama neviditelná,
Schází se s jinými a nikdy se nevzdává
Křísit nové tvary a nové formy z neznáma.
Y a X, ta tajemná písmena vždy tvoří symboly tajemných cest a přání,

V kterých se každá kráska poznává.

Jedna žena vedle druhé.
Elena, tak se asi jmenuje jedna,
Druhá asi Zuzana,
Nikdo to ale přesně neví,
Ejhle, to je fakt krása, však zvolá každý, kdo na ně pozře, nekriticky. I bez brýlí.

3 KAMENNÝ PRSTEN

Kámen jako monolit je forma.
A výsledek práce s monolitem tvoří nový obsah.
Mezi oběma stojí člověk, který dává kameni svůj tvar.
Ekonomickými kruhy brusky proniká formou a vytváří kruh.
Něžnou formu jehličí můžeme vidět průzorem v kameni jak otvorem prstenu.
Nyní si ho může navléknout i člověk, muž nebo žena, ale, nejsa obr, pouze v mysli.
Y nebo X, to je záhada kamenného prstenu.

Prométheus, přikovaný ke skále, dal lidem nejen oheň, ale i myšlenku.

Roztrhl své okovy a proměnil je v symbiózu kovu a kamenů.
S člověkem byl solidární a vytvořil soudržnou ideu
Tvaru, který je symbolem a cestou k životu,
Emocionálnímu citu a prostoru,
Nikdy nekončícího
a patřícího jen a
jen člověku.
Dal lidem prsten a dal jim i věčnou útěchu.

4 ŢENA A MUŢ

Ţena je vlevo, a muţ vpravo, z našeho pohledu.
Eliminovat ty dvě tváře opravdu nejde pouze na jednu.
Na tváři kaţdé je znamení, znamení ţenskosti na ţeně, znamení muţnosti na muţi.
Ale jednu bez druhé si nelze představit.

Analogie je v člověku, v symbióze obou, to, ţe jsou lidé, to mají společné.

Muţ však má v sobě sílu
Ursa.

Ţena má však v sobě něhu.
Něhu a krásu Venuše.
A v tom je její síla…

5 ŠTĚSTÍ V TVÁŘI

Štěstí v tváři?
To snad je jen hříčka slov.
Extravagance básníka nebo snílka.
Snílek však může být ten, jemuž se vše v tváři zračí.
Ten, který svůj sen, který mu v nitru vznikl, zobrazí vzápětí ve své tváři.
Isabele, jak bych nazval tuto ženu v soše, také oči i celá její tvář jen září.

V očích jas, který je však v každém z nás.

To když na něco přijdeme, když něco objevíme, anebo to třeba, že jsme „pouze“ šťastní.

V našem nitru se rozhostí vnitřní hlas, který k nám mluví a žene se nezadržitelně na světlo
boží.
A pak ten hlas rozjasní i naši tvář.
Řekové i Kant nazývali tento stav blaženosti nebo také hédonismem.
Inertním stavem mysli, duše, ducha, těla, rovnováhou všeho, co je v nás.
Jen člověk se snad ve vesmíru umí smát a tím i mluvit na druhé i mluvit za sebe a k druhým.
A ta žena v soše, zvaná Izabel, se také směje. Usmívá se a ukazuje své štěstí.
A prostředkem k tomu úžasnému a jenom lidskému zlomu mezi lidským nitrem a vesmírem je
její krásná a duchaplná
TVÁŘ,
Byť „jenom“ v kameni.

6 LÁTKA A FORMA 1

Lidé vidí různé formy, ve kterých se projevuje substance bytí, substance jsoucna jako
výsledek dvou momentů: aktu a potence.
A tyto formy určují látku k tomu, aby se stala skutečným bytím uvnitř určitého druhu.
Propůjčují jí například ontologickou dokonalost bytí lva nebo bytí dubu.
Tak jako na fotografii dává látka určitou podobu stromu v parku zámeckého domu,

1

Látka je tedy pro ARISTOTELA poslední, neurčená, ale určitelná složka všech přirozených substancí, pasivně
potenciální princip neurčené určitelnosti… Pro Aristotela z toho vyplývá, že přirozená substance jako taková,
jako něco skutečného, je výsledkem těchto dvou momentů aktu a potence:
 Substanciální aktuální určení, které se označuje jako substanciální forma (řec. morfé). Určuje látku
k substanciálnímu skutečnému bytí uvnitř určitého druhu. Propůjčuje jí například ontologickou
dokonalost bytí lva, bytí dubu. Je aktem, skrze nějž je substance tím, čím je.
 Pasivně potenciální substrát, látka jakožto princip neurčené určitelnosti. Přijímá v sobě akt
substanciální formy a zůstává v substanci principem možného bytí něčím jiným.
Tato ARISTOTELOVA ontologická reflexe se označuje jako hylémorfismus (hýlé=látka, morfé=forma).
Ontologie se jí pokusila vysvětlit konstituci substance a substanciální změny.

nebo určitou ontologickou dokonalost sochy, stvořené sochařem z látky mramoru z některého,
z blízkého či vzdáleného lomu.
Krajina jako dialektická substance tvorby přírody a člověka vyzývá pak umělce, aby
vyzkoušeli vlastní síly na tvorbě soch ze dřeva a žuly
a potvrdili tak proces aktu a potence jako stálého základu změny.
Aristotelovo učení o esenci a bytí, o látce a formě, o aktu a potenci je základem každého
života i každé tvorby.

A není tomu tak ani ve vztahu k umělci a jeho záměru, když drží ve své ruce paletu, štětec
nebo dláto jako nástroje tvorby?

Forma a tvar, jakoby spolu se jediné srostly
Oba ty projevy se jako v jediném shodly.
Rozervanost zde nemá místa, ačkoliv to jsou jediná svého druhu rozporů hnízda.
Melodramata látky a formy, substance a tvaru, aktu a potence jsou symbolikou hry a tvorby,
Akvaduktem, který překoná všechna údolí a transformuje se do formy sochy z mramoru a
soch ze stromů.
V lázeňském parku, v zámeckém lunaparku, ze stromů i kamene, jako symbolů všech vztahů
mezi látkou, formou, aktem a potencí, substancí a bytím
Se ten zázrak tvorby a vztahu opravdu stal.

7 ŢENA A STROM 2

Ţena a strom.
Ejhle, jaká je v tom souvislost?
Nerozuměl bych, pokud bych nečetl kapitolu 6.8 s návem Exkurz: Feministická filosofie.
A tam stojí zcela jednoznačně: podle Hegela „rozdíl mezi mužem a ženou je takový jako mezi
zvířetem a rostlinou. Zvíře odpovídá více charakteru muže, rostlina více charakteru ženy.“ 3

A proto snad i tvůrci soch si vybírají pro muže kámen, a pro ženu strom?

Strom si pro sochu ženy jednoznačně vybral jeden sochař a také svoji ideu zcela bezostyšně
zrealizoval.
To proto asi, že v tom svém plánu viděl umělecký plán, a nikoliv žádnou feministickou vádu.
Rozložil vnady ženy a vyňal je ze substance stromu.
Obnažil kůru a ukázal krásu ženy bez zábran a se všemi artefakty, které jí přísluší jak
vládkyni přírody i stromů. A podle mne i vládkyni mužů.
Mužům, ale i ženám, pak nechal prostor k posouzení, zdali je muž první nebo žena druhá.
A ten spor trvá dál, nehledě na jeho rozluštění.

2

Lidé existují jako ženy nebo muži. Způsob, jímž tradiční filosofie uvažovala o antropologickém a existenciálním
významu rozdílu v pohlaví, byl určován především třemi faktory: Zaprvé dějiny filosofie byly psány převážně
muži. Ti měli sklon rozvíjet pojem člověka především na paradigmatu muže a podřazovat „člověk“ pod „muže“.
Zadruhé měli tendenci faktické sociální danosti-jako rozšířenou podřízenost ženy a s tím související určení rolí
pohlaví-často překvapivě nekriticky legitimovat přirozeným právem, tedy chápat je jako konstanty lidství.
Zatřetí chyběly relevantní biologické znalosti. Důsledkem toho bylo, že filosofie rozdílu v pohlaví měla až
hluboko do 20. století patriarchální charakter. (Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2010, s. 265)
3
Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2010, s. 265-266.

8 STROM A ŢENA

Strom je jako žena,
Tisíci větvemi s ním propletena,

Ryzími pohledy do něj zahleděna,
Od věcí života oproštěna.
Milováním.
Analogií stromu a svého těla je krásná žena.
Ţenskostí láká strom jako svého muže, a je jím okouzlena.
Elixírem ženy je tvar a tvář, a duše, a tělo, a láska.
Nikdy není před ní žena zcela uzavřena.
A je stromem, květem, listem a stromovím, vždy, a zcela, pohlcena.

9 MUDRC A KÁMEN

Moudrost mudrce se často zračí v jeho tváři.
Usilovným přemýšlením o světě je v stálém zadumání.
Doufá, že svět bude lepší a on k tomu přispěje svým mudrováním.

Racionálním postojem k lidem, kteří jsou často zaujati jen svým každodenním bytováním.
Cíleným pohledem na život a na svět, který je na to vše tak krátký.

Analogiemi, vytvářenými pro potřeby smysluplného nazírání.

Kráčí mudrc často sám a zří často pouze svoji tvář.
A vyhýbají se mu ti, pro které je moudrost a vidění vcelku jen překážkou, a heslo „mít“ nad
„být“ jejich vlastní svatozáří.
Moudrostí je možno přispět lidem k jejich vlastnímu dobru i k jejich vlastnímu ucelenému
životu,
Eliminaci každodenního strachu a honbě za statky, které konec konců vždy ztratí pro člověka
hodnotu, když ztratí svou životní rovnováhu.
Nikdy však moudrostí nezmůžeš vše. A hlavně tehdy ne, když Tvá rada zůstane jen jako
kámen. Když se nepromění ve Tvůj vlastní živý čin, učiněný Tebou samým a realizovaný jen,
samozřejmě, že i ve spolupráci s jinými podobného ražení, skrze své vlastní JÁ.
Zkrátka a dobře, když nezůstane jen kamenem.
Je to ČIN, jehož je moudrost mudrce v kameni však důležitým a mnohdy nezbytným
základem.

10 KŮRA A ZELEŇ STROMU

Kůra je hranice stromu, ze kterého vyrůstá zelená snítka,
Úly včel bývají pod stromem, aby sbíraly ze stromu pel a kladly jej do pláství, aby z něj měly
maminky med pro svoje dítka,
Raší ty zelené snítky od jara do léta i z kůry starého stromu,
A dávají dech každému, kdo pod strom přijde nebo je u něj v jeho domu.

A kůra, byť stará a rozpraskaná, ty stromy chrání.

Z nitra stromu vede ke snítkám vodu,
Energii životní ochraňuje a brání,
Listům zeleným poskytuje jasnou barvu,
Eliminuje po dlouhou dobu stárnutí stromu a
Nežádá přitom nic, jen úctu ke každému ze stromů.

Strom se používá také člověkem ke stavbě krovů.
Těžaři strom pokácí a tesaři jej přivedou k dokonalosti domu.
Rovněž slouží stromy umělcům, kteří z něj postaví sochy uměleckých tvarů.
Odkryjí tím jejich podstatu, která není pouze bytím dřeva,
Můzou může být substance stromu také objevena a
Umělcem pak k jeho dokonalosti dovedena…
A znovu a také si v této souvislosti dovolíme, aby zde již podruhé byla uvedena žena…

11 PŘÍRODA A ČLOVĚK

Proč má člověk s přírodou tolik společných podob?
Řekni to.
I tělo stromu je jako tělo ženy. Ty tvary jsou v sobě téměř ideálně uzavřeny.

Rodí se proto pod dlátem tvůrce ze stromů sochy ženy?
On, umělec a tvůrce, jí dá tvar, on jí dá duši, on jí dá tělo, a přitom to vše již obsahují kmeny.
Div, který se děje, je v tvorbě a je v odhalení
Analogie krásy, v rozeznání společných podob krásy přírody a lidské něhy,

Apologie lidství, které objevil člověk ve velkém toku přírody a její změny.

„Člověk je ten, který je měrou všech věcí, ale ne všech: jsoucích, že jsou a nejsoucích, že
nejsou“, tenhle výrok Protágora známe už snad nazpaměť.
Člověk je měrou:
Lidského zážitku a lidského prožitku, přetaveného a uloženého v historickou a uměleckou
paměť.
Člověk je měrou:
Okouzlení věků,
Vetkaných do korun stromů,
Elipsou vracející se
Ke svému zrodu.
ČLOVĚK JE MĚROU VŠECH VĚCÍ,
JSOUCÍCH, ŢE JSOU A NEJSOUCÍCH, ŢE NEJSOU…

12 SOCHAŘ A FOTOGRAF

Sochař je člověk, sochající sochu.
Obkročmo i vleže, tak jak mu to jeho duše říká.
Chápe se okamžitě díla, když mu to jeho nitro napovídá.
Akropoli vytvořil sochař.
Řek, který tu již dávno před námi byl a držel sochařská dláta.
A sochy na ní snad, některé, stvořil i otec Sókrata.

A fotograf?

Fotograf, kdo to vlastně z hlediska tak daleké historie je?
Obrací objektiv tam, kde cítí, že něco důležité jest.
Tam, do prostoru, na objekt jej zaměří, když pocítí, že tam je děj.
Ohromné napětí je v něm. V tom se fotograf ani sochař zřejmě neliší.
Gurmáni umění a lidí a přírody jsou zřejmě oba,
Reflexe je pojí, sochaře socha a fotografa „fotka“.

A snad jen jedno je jiné.
Fotograf může zpodobnit sochu, kterou vytvořil sochař.
A sochař může vytvořit „jen“ sochu. Ale asi v tom je jeho hlavní síla.
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Je to snad plagiát?
Eliminuji hodnotu sochy jako uměleckého díla, když ji vyfotím?

To je ta otázka, která mne stále jímá.
Otázka, týkající se originality díla…

Střetává se v ní zcela zřejmě umělec dláta a umělec fota.
Na tu otázkou možná i odborník zírá.
A já si ji musel zodpovědět, fotografuje v zámeckém parku sochy od sochařů a jiná díla.
Díla, která jsou z lidského umu, a v tom je jejich síla.

Plagiát však to podle mého přesvědčení není.
Lehko se to možná říká.
Ale každý umělec, a to sochař i fotograf, má svoje vlastní zřídla.
Genius Loci, Duch místa, se tomu někdy říká.
Ithaku svých snů a lidského díla.
Záhadu svého JÁ, které ho vede tvořit.
Tento svět a jiný, svět lidí, soch a Všehomíra…

ZÁVĚR
Autor Jaroslav Balvín si ve své básnické sbírce
předsevzal básnicky a filozoficky, a také fotograficky,
zamyslet se nad vztahem mezi principy tvorby mezi
sochařem a fotografem.
Tento vztah je podle autora univerzální a platí pro
všechny umělce. Jaroslav Balvín se zabývá tím, zdali
fotografie uměleckého díla jiného umělce není plagiát.
Tato otázka vyplývá i z autorovy pozice akademického
pracovníka na Univerzitě Tomáše Bati, když se
s tendencí po plagiátorství u některých studentů setkává.
Odpověď jistě není jednoduchá. Autor básnické sbírky
prostřednictvím slova a fotografie, opřených i o
filozofická díla významných filozofů, se domnívá, že
fotografování děl jiných tvůrců není plagiátem, ale
může být inspirací a prodloužením vytvořeného díla,
zvýšením jeho dopadu na srdce, duši a mysl diváka a
občana, na jeho filozofické vidění světa ve větším
nadhledu a estetičnu, harmonii. A takové vidění je i
zbraní proti plagiátorství a plagiátu.

SUMMARY

Obsahem básnické sbírky je třináct básní. Ty se
zaměřují na jedno hlavní téma, vyjádřené i názvem
sbírky: Je to snad plagiát?
Toto zamyšlení bylo inspirováno americkým filmem
s názvem Pán domu. Kompletní opsání eseje své
profesorky jednou studentkou nazval „pán domu“
akademickým zločinem, za který se platí akademickou
smrtí. (Viz úvod)
Nad touto otázkou se zamýšlí i autor prostřednictvím
fotografování soch, vytvořených v parku kameníky a
sochaři ze substance stromů a kamene.
Fotografie jsou komentovány básnickými prostředky,
které se opírají o filozofický základ. Výsledkem
autorových zamyšlení je přesvědčení, že fotografie
uměleckých děl vytvořených jinými, mohou být
rozvinutím působnosti díla a také inspirací pro další
vyjádření v podobě tvorby toho, který díla shlédne a na
kterého díla zapůsobí. Tak se naplňuje dál a dál princip
tvorby, opírající se o předešlé tvůrce, avšak nikoliv jako
o zdroj pro plagiát, ale pro vlastní tvorbu. Tak může
sloužit i tato básnická sbírka pro tvůrce akademických
prací jako samostatných a tvořivých produktů studia.

CHARAKTERISTIKA AUTORA
Doc. PhDr. Mgr Jaroslav Balvín, CSc.
Jaroslav Balvín se narodil 16. 11. 1947 na severu Čech v Jablonném v Podještědí. V tomto
městečku, shodou okolností, začal v roce 1969 svoji profesionální dráhu celoživotního učitele
na školách různého typu: od školy národní až po univerzity. Jeho rodným městem je Stráž pod
Ralskem. Své základy pro další rozvoj i na vysokých školách získal ještě v dalším městě,
které je možno nazvat jeho druhým místem, které Poláci nazývají „malá ojčizna“:
Třebechovice pod Orebem. Tam bydlel u dědečka a babičky v době své 4. a 5. třídy. A tam i
od dědy Františka Krblicha dostal jak základy vzdělanosti, tak informovanosti o astronomii a
hlavně o systému chování mezi lidmi.
Vzděláním je učitel češtiny dějepisu na základních školách (po absolvování Pedagogické
fakulty v Ústí nad Labem) a filozof historik (po absolvování Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze). Toto vzdělání a životní zkušenosti, spočívající v učitelském kontaktu s žáky
českými, poté studenty zahraničními, studenty romskými, v době práce specialisty pro
národnostní menšiny na Magistrátě hl. m. Prahy s příslušníky národnostních menšin a
v současné době posluchači sociální pedagogiky a andragogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve
Zlíně, jej vedlo k zformování humanistického pedagogického a filozoficko-etického
optimismu. Ten spočívá v sepětí člověka s člověkem a člověka s přírodou a kosmem.
V tvorbě prací studentů i svých odborných textech se často autor setkává s dilematem
plagiátu. Proto se o řešení snaží nejen vědecky, ale i formou filozoficko-básnických
zamyšlení.
Více o autorovi a jeho odborné, básnické a fotografické tvorbě in: www.jaroslavbalvin.eu a
také www.hnutir.eu.
Básnické sbírky vydané v roce 2014. Viz webové stránky.
Balvín, J., Tomáš T. Obrazy barev a slov
Balvín, J. Struktury-básně o světě jako celku i části, Svatý Michal, Básně o (v) Sutomiščici,
Jemné erotické maličkosti.
Více o autorovi jako fotografovi snad podají materiály z jeho posledních dvou
fotografických výstav v Praze – viz dále.

JE TO SNAD PLAGIÁT?
Recenze Andrea Komárková
Na začátku svého básnického zamyšlení podává autor zásadní otázku: Co je to vlastně
plagiát? A je plagiátem, pokud fotograf vyfotografuje sochu? Bude omluven, když jako
argument poví, že byl sochou neskutečně okouzlen?
V případě sbírky Je to snad plagiát? se jedná o skutečně filozofické zamyšlení
protkané množstvím pojmů, postav, jejichž původ sahá až do Antiky, však duch těchto
osobností provádí naše kroky dodnes. Čtenář se setká s latinskými názvy, se jsoucnem a jeho
výkladem v aplikaci na konkrétní myšlenky. A proto je třeba se koncentrovat od samého
začátku čtení a naladit se na náročnější, avšak poučný text, který, díky básníkovým
schopnostem, proroste vaši mysl a budete moci s ním v duchu hovořit, souhlasit, nesouhlasit,
nebo se udivovat.
Jak již bylo řečeno, v úvodu se Jaroslav Balvín zmiňuje o soše, která jej nejspíš
přiměla k zamyšlení se nad plagiátorstvím. A přeci jen to není jediná hlavní myšlenka díla.
Tentokrát nemáme fotografie za textem, tentokrát text i předchází. A já doporučuji si tyto
fotografie prohlédnout, popřemýšlet nad tím, co nebo koho symbolizují, a teprve potom se
vrhnout na samotný autorův výklad.
Jaroslav Balvín se zabývá nejen konečným vzhledem soch, ale také jejich původem.
Například v básni Kamenný prsten rozebírá i prostředky, jakými byl vyroben.
A nesou-li sochy výrazy a obličeje lidské, zdůrazňuje autor něco, co mnohým z nás
mohlo doposud uniknout, nebo co je minimálně potřeba si znovu uvědomit. A to, že tvář
vytesaná do kamene neztrácí svou lidskost, ženskost či mužnost, ale právě naopak. Duševní
stav zůstává uchován a působí živě i přesto, že je vytesán do chladného kamene.
Na počátku tedy stojí objekt. Objekt, jemuž bylo dáno jméno, poté forma, látka a
obsah, který vytvoří dílo mající svůj vlastní osobitý tvar.
Opět jsou to básně rýmované, ale také, troufnu si říci, básně v próze, které nepostrádají
svou rafinovanost a grafickou podobu. Není to jen hra se slovy, ale i s vizuálními prvky, ať už
prostřednictvím tvarů tvořených větami, nebo fotografií, které mají v tomto díle, řekla bych,
naprosto nepostradatelný smysl.

Jedna ze stěžejních myšlenek sbírky nese význam jakéhosi putování. A není to
putování naše, nýbrž naší moudrosti, která je pro život nezbytná, a je třeba, aby nestála jako
kámen na místě, ale aby se stala činem!
Za zmínku stojí častý obrat k ženě a stromu, neboť charakter rostlin se podobá
charakteru ženskému.
A jak to tedy je s tím fotografováním soch? Je to plagiátorství? Ale kdepak! Stejně
jako sochař své umění představuje pomocí tvoření soch, zachycuje fotograf své umění
zaznamenáním okamžiku, který je pro něj zážitkem.
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