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Přeeyol B3g$Íěek

Ťomanovo *Z tay k evět].t[.' 't

Jen n'álo tomanových bstrgní poetrádá rrnčenÍ denní doby'

Dokgnce í teh{y, chce-].l ťgpan oarračit 6|;':Y1 který jednot*

].iyou derrrrí eítuací přeaahuJe, činí to spojenÍn několíka

určenÍ rl.lrnýeh dannícb' d'ob. Chce-li rryjádřita že vř,tly pro

něj hlae áonova * *ts gnautck Je a tÍřř, prlk toto 'vřdy* for.

uuluje sloly: oat pod slrrncen, ffl pod hvězdami' (štgarý aen

l9?4, sta1etý kal.t:nůář}- Chee-lí postlhnout PařÍř v Jakénsi

defÍnitlvně ahrnujÍeía pohledu, pak j{ ukáže ve všech denníeh

etapách" tJ. saloží ce1ou báseí aa poetupnda prrlběhu Jeěrro-

ho ánel od tlvodn{ho 'Po].ednÍ prudké s1unce llje./áár bílý v

dlaÉbu"' přee odpole&:en kdy Pařížané př{cháaejé a pr:áee,

prwrť veřernf, hodirry' noc' aá po ich].asa6 jítro" (raříž' $1u*

nečirJ hod1rv). PočÍnaJe t[ěaÍci cíee takových urěenÍ denní do-

by v Jeěnot,lÍ'vých básních ubývá* asto gase přtbývá gařazení

do určlté}ro údobí reěního.

tata dgnní (ěí nočn{) sltuotgnost gouvi.eí ge skutečnog-

tí, že tonanovg. básně zpřítonfi'ují nějeiký konkrétn{ výJev.

oJedín'ělé básně jako úvodnÍ pro.ťramová báseÉ ee}ého soubonu

V tvou ko*unu áívote" které ae blÍží rýpovědÍ' 'o sobě'r Podob-

né ěasové zařazení vyluěují. Konkrétní výjev ovšea určení

d'enné doby unoĚřuJe, al.e většlnou (zvláště v krát{ýeh a n€-

dějovýeh básních Íooanov;řeh} a čistš věcr1ých dr)voČ& níjak

nevyžaduja. NejěastěJÍ ee výjev odahr,.{vá vačer čí v nocl,.

Př{ autoblogreflckén charaktertr tomanovy poezl e to ].ze zčáe-

t1 ehápat jako dok1ad eutorova bohénského životn{ho etyl.u.
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}Úlred prvnÍ Yerš, jíaž béeeň ffousek léta (tcrso života) ryba-

vuje vytouženou Freh,un unť: "J* teelíno nt po veěerech.. .*.

Spíše než kumpánské veiler? a aocí a pŤátel"ir Be kterýni gc

setkávárre hlarmě u t}ellnera, se však uĚ v prvních Tonanových

gbÍrkách objevuje večer a noc Jaka scenórie bésníkovy sanoty.

Všl.rgneno-].l. s1 blíáa veršů, zpř{tornňujícÍeh getrgěnÍ a

t.lmr (většl.nou úvodních v*ršů básně), zjistíne, že Tonan v

nový'ch a novýc}r variantách uvádí na scénu tgu Jako rámec a

předpoklad jejíiro opaku' svět].a. fng ee tu neklede na gleďc.

vané věc1, nestírá jejich kontur.y.' Ťonaancva poezíe je poezíí

zraku" je}ro néd'ía, evětla a charakteristí\y jeho světa, jag-

nd členÍt.oet1 j*dnotlivých věcÍ a uzrrvsené dovršerroetl Je-
jich celku. V průzračnén pod'zínrrín vzduchu aačÍnajÍcíhcl večc-

IlB se sice už atrácejí jenné baren:é odstÍny, avšak tím ogtře.

ji vystupují určité, nokonp1íkovaná obrysy:

iÉůj bratr dooral a vypřáh konó;

A $aE se stnívá,

věrnénu druhu hlavu do hřívy

pol"ořÍl '  t iše'  poh}adi l  mu š{j i . . .

{z,áŤí, Kěeíce)

ostře ee rýeují věcl v průzreěně čistéB vgduchu všee}r 'Iont-

novýcb bás3tÍ. oFanatik akutečnostio ťogan tsongtatuje |o, co

je přítonnó ve evó těIeenoeti, viděnói a usíluje toto vl.dě.

né vióět co nejurěitějt e v pevné dovrěanoetí. r o sayslu

jednotlivJlch básní jsae pch1i řÍei, že aůetává ns úrovni těc}r*

to ko*statování' že je viděn ve viÉěnóg. i ' iebylo by sneld arrÍ'

třgba připouínt*t slove !i* t}elínka o TongnoYě "ai4yalu Pro ko-

vový rytnue strofy a přesně raěer1iř obraz,uby se rrán ade tglan



objevil ve světle tradice antická - e jejÍg důraaeg na zrak

a všem1 důsieď}ry a předpr:klady, kterrí nebou tato orientace

ttegla.

Tomanova poezÍ.s se však vapírá jecrnostrannýn urěenía

r.Iod'nak - jak jsme viděll - evětlo, v něaž s8 u ně}ro cetře

rýsují věci, nebývá pouge vševládnoucím sv;t1eB <1rre. PřÍznač-

ně často tu světlo tvoří Yyiaezenou oblt{st ve vi$eobk1opujíeí

noční tlrě. laké e.in důraa n& grek zrigtává u to:narra rslativnín'

ěi přesrrěji: v jďlo rámci se výanamrrě upiatňuja srq7a}ové virr-

ha jednoanačně prefercvaná tradícÍ řidcvgko.křee{anekou, kte-

rá rrnoiiňuje kontakt i e rrev.iděr.\ýn, na'viditelr1ýn. áby nán PrY-

ní sloka básně Září nohla aloužit jako exempJ"ánrí doklad vi-

déného, guseli jsne ji e1tovat bez posledního verše: *9 aB-

poslouchal 8Br cc nluví kraJ.á ťento verš je přechodem' k da].-

šín dvěnp olokáe, které se přeeouvají do oblasti g,Lvšeq{hqr

Druhá eloka rr jevová roviné jeětě v jeďnotě ,s viděnýn ("r,lí

avl3qy z áárky tic\Ýg sv*tvečerffi; '/ nodlitba v*anl.c otorrpá

cirla*nýx šerm.l}uch zeně zpÍvá; úzkoot, vÍra, botestl v je.

diqý ehorá1 sli}y Be e LeŤ,{ l k vóčnécu nebi"). Závěreěná alo.

ka p*k to' co dueh zerrě rpívá, přínro artíka}uje" obdobně v,

prvnÍ gloce bágně únor gasIechl básnÍk ,.v }eeÍgb hlubokých

a v ra{ru sněÉných polí" "|t}a.s hluoin". srut.rá eloka pak tento

h1gs hlubin zpŤítanňuje nejprve tak* áe řro převádí do rovir5i.

rragíran*ho a znivěrečný verĚ ziiYěreěné elo}ry ho opět přÍno

erpl1hujel "Á píseň nladých vod / tvé srdee opije atcl." ob-

úobný postup v básnl' červene € (e{ěsíee} je cclý sta ren do rí-

vcdní sloqy; "Svatý stín strážný bdí nág nad d'omoven, / hlae

jelro slyšet v ti-c:rul }'anatujl/ A v šr.nnu l.istÍ, v clrladnd pís-

nt vod .1 hlad jeho sl.yš{s' slyěíš doprovodt Peaat,ujl i

I
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Ye vš*ch t ře*h básních se oi i j r*vuje s lovostÍe}rg*'  v Ž!ář{ dva-

krÉt, *t ise*, *t iehým*. g.E*o]. iv " i t l** h}ubin" pronir* t  vřra-

vou gvěta {'nv *ivokou vš.avu světa./ h1ae áomovqa ** oave]. g,é,-

ď'rr.:nčivě', Boiaoveo elprn*ve".. )r i;i i,*e * j*ri j*h$ vl*stt:í:a Fřoe-

tť'*il{a je t.íer",o samoty * úvi:*nd vcrš *rr*ra aníl 'Kdo tícho

nilujes * st*-nŮtu,.* Ť*r:.Lo ťil:.. l} *.iíl;.l - tr:k aní náxev Ťoparro-

Yy *bírky * 'o i! ln i;*n tj .c l tao.

Řírsiri,:i ',i'ÍvoeÍní v*rš i}nor*. gšď *t;k 9j.í nÉaev Ťomano-

Yy *bíriry' ' ' se].á tidseň * kr*riiá hr1p*ři je vlnetně z;"l leříto*tí

s lyš*né}io, proto; i* j* Eií len ř*čí' i{*jen ř*či,  kt*rá jako"hlas

ti.clra' ' * c*].ku světa artikuli l je se:'$I vš!gdo ji:dnotJ.ivého. Bá-

.l*ř je úíJ.en řeči v u*sígr * t**hni*kén s.fl"l.$lu, j* ďílea ja-

z3rkcvýn" i3vae}rrd gloj*a ť*řÍ ukazuje, ** scér,;- Ťcai*r:.ovýeh bťie-

nÍ jsor. l .  jasně, určitě ť*rnov*né, pr*t,ož* ;*. lu jasně'  j*{no*

aneěr iě  ťornu lov . ,né.

ildůr*"r:'r. ní tirr;r*lově slyti*nýeh **p*kt,3 ;azycn,rytnicko-

ne]"ocl ickd l i* i* v Ť*iaarrově pooai i ,  jc *1.:f l ie intárníni vyrarem je*

jÍi,io lyriomui *1i lpric}ié po*a1i nrlb;yr'á ncjvóti iího vlxnamu }ru-

d*br:oat r*či. .ludbt": půs'' lbí n* *luch. #lyše::ín všair newtvářÍ-

nu. vůč$" s}1:$gg1$jř11 opra+vd*vý protéjěexn j*"-* se vyt,váří vidě-

nín vůťi ví,dér:4muo.} š,.áo.: 3:roto Břin šÍ noc í:řÍznivé před*

p'rkl*dy pro }yrici*ou :r*iJ"gttu. i i i"k*liv př*{*v*ía a rl ' '3'vgd* gé-

n*tj'ck'o*psyci:ickýeh, i-irot*áe řostlt*k věc{n *lnut*k duší"1 & $jinll-

t;.:k m*nné rr*vcl*ty / v lto*íně poxdt;{ pruclčej' vzrušír' tpís*í

g1gí boleeti, ff*lan*hg]"ieká pout}. l{ál*da odseá jsoucno

v*elku a to ani' i i l1i l:ná j*oucno \ř je}ro jtdn*tti1 ťxil:f$s'paů}é na

iao}ov*,rné oh;*rt;r e && *ubjr*ktn jenž sto;Í prot'1 ni*&* tako-

v# j*dnotě vyeirr-l. ':{ nsc v*ti{íe, n*b, 1 r:'oc n*itlr}.; obklo.ruj*n
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i}Í'oniká všemí mýrni *mysil.y, poh}euje ncí vupom{ri};r, stírá té*

měř laeu osovní totožr:os;t* Nejsem už odříznut v nístě svého

YriÍglání, al'ych z ná,ho poaorovl:l, jak pÍ.ede jnnou cleťilujÍ pro-

{. i Iy pť.edlnět,ů'.2 Ka*ďá ni i l*r la je v* svd všeoi:sáhlost i  a hloub-

ce teaná. Lyri-l i:u viizri l ičuje mezí ostatníi*i l itr*rárními drui1y

to' ae aůstává nejbl.íže výchozí rráltid,ě. I.ayrir* je tem$á t ve

f}:nysl* význ*nové nturčitogtin .j l*jí svět je r;aplJí.vavý, jakoby

Futk4n z partt.

"Dar kráený 
"iei, utkaný a p*r*, oslovuje v bágnÍ. i.íi]"e-

nec v dub'nu (*;plsv) lyrik TomanovJr *:*nsrsce, "t,, Hr*nek, sn$-

vý přelud' který eí "vyprouil na j";rní baui.ce". šr.l 'tkova tou-

he zach;rt i t  cosÍ v op*jnostt n*zacbytítelného nalez la 8vúj

n*jpříanačnější v;raa v poj:n*nevxní . .st řÍbrný vítr. .  f*r i to

stříbrný vítr n.inj gvšem víděn, r.rle slyš*n. $1yší ho rjení

jtatKin v }uiE...!c}r arl něr,temia b.lsnÍkovi s*mctn:mu po letech:
ogní ví t r  g t .*Íbr .ýr  . j$ rk  anÍva} oť"ír r "  (Píseckán ďeště  zní) .

5p1r. iv z básr:ě, kttrá dala název nej lepší šrá*kově sbírce, ta-

ké neari'rm..:ni{ viděný 5:řednétl *á aŽ bys rri oďešla, aelt, aveče-

řa jiá' lb::s n& snĚ nemyo).Í.lal vl,c,/ jen na pros*i..nJ| a c}ěkovný

a'ij ir las,/ jako b,..y'ch jerr splav*m L,$L,/ kt*r.ý v lukách krásně

zpÍv*lt. slyselae...o TŤt,;ui tečkani. ěasto koněí Brr{:rrkovy bás-

ně v nevyolovitglnu. Y irrgtíkladu k předchorÍg radostq|m ops-

jtxrí*'  a le opet v podo:;ě aánivého zvu{u enlrší se teskrrá nála-

de (zaci i ; ; t i te lná jen poni:cí s l&vek ' 'kdyi: iyo a ' j{ iko.ď*) závě-

rem básně i{d;,roycir lryl paste'vceg koní: " j;i nejsen p*stevcou.

řroění však c}rví1í,/ n... Ílne téa p*ctá vel.iký ža1, / uŽ ani n*:apí-

v*9m, !:18va se eir'. l{, /snutňouěkýn rááriÍm jak vzťlue}r b;r kol

zné71 /  k , :níčku bírý  . . .o  (Sp lav) .

,l--
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Avsak takc ťannn byl ns'ardn ěístýn \rriken" Přeeto Jeho

lyrtku ehgrakterlzuJe odstup od výchoeí ná].e$r, který ee rd'á

být s }.yrÍ.sn*n nes].uřtte}'aý* llenáI.adov* lyrlka * tak lug aa-

lvat paradox Tonanolry poe*ie. & ponle tohoto nerozplývavébo1

proJneněnsho lyrí.snu krítlruJs tonan lyrlckou neurčltoet

šránkových povídek Kananí, srdee, oblaket i...tÍ vĚ1ďrnt

{lrrdínovd povídck) noiiou p$ut.atl &tenářo jadínó ruben ovýctr

bytostí' jejř autor nagnačuJe tollko a napovídá. XůŽene pl'lo-

vat1, o kom vÍue jen něbel.l.k teeně naholeqýab elov?* 'vldí

(autor} ovýa ltťlen aá poČ pleT, eíl..;í jejtcřr nervJr pod avýat

prsty a Bluv{' jako by se bál proetoty" v kudrl'lnháeb, Ekřou.

ceniniieb a áale{ýeb nápovědích. eo říká šránek, ehce být šc-

čeno přÍno a tvrdět" *lapíše nrín nutor sad';gíbo1.estaých tako.

vou knl'hrr' která splní" eo sl1buJí předchorí jďro prácr?

Která bucte proata {řÍvěj'ích nervosnÍeh zsehyatů a znatkÉ

a bude ěletá jako rgnní svět].o? Errthu, ve tteró ee a tušení

slane lden a náhodné 4qeat,o účetně dozr*je v čtn?"3 oprotl.
itenrrě nadtroeenýn s1ovůní ee Íomnn zasaauJe o layrlku 'ěistou

Jak ranní gvětloi. Jag:iě vldět nenůžexe" je*tltře v belprcstřeČ

nÍjednotě jako bychon splývall ce všíai t t,ocu, abychon něco

v1dělt' uusíno oá tg:ro g{etet odetup. Bágníh}v odstup od

vl.e*stního lyrlckého na1adění a ad toho' co t togto naladřní

ve splý"avé pcdob& postřehuJe, je t'akotýn očetupen" jakýn

*se 8 iušení atane ldse', odstupen nyslenkov;fu. Světlon kte-

ré dává věcea v Tgaanově poertl vystouplt v ěistých 8 pev-

ných tvaraehn je gvětleg f9rtrur

Proě tedy projasněný svět jeho básní přesto tak ěaste

proniká toa? - Pouze ojeálnóle sn&noená u logar tna Eogl.



jednoznaěně negattvnÍhoi a ténčř vždy jako prot1pól slunce,

synbo].leujÍcÍho naději.. Protik].ad tay a s].unce gvládá celou

báeaí Hadi paledner *}Íág vyláká jen olunce, nadáje*lkryž

hudbou svět la zem se zaehvěje,/ v den plápolavě bílý./ /

tme skrýšÍ podzenních a t)"tiký ehlad / a pope1. artvýeh t1e-

ztiší náš hlad' / el.eea Yen' chcem 1ov a ngtu f (lÍe].ancho-

]. ická porrt)" Zde jde o tnu ua*vřenoet i ,  a nlž je t . , .eba Yý-

u,arrit s* ven k* evětlu, ale extstuje také tna otevřenost1n

tna všezanrnujÍeí, která n, is otvÍrá nejzazšín dálaváa a

která ae n n ajevuj* jako fenoadn noc:[, I:fed'ev*{m hvězdné

noci - s nespočetnýni sv'..te1n5ia1 poukazy k její nekonečnosti.
'Ic je tgna poeríe Bř*zincvyn která ge klene l. n*ď riěkte"rýní

básn.'mí Ťomanovýní! zd'e ovš€nr pouze v konatatu.iÍcích odka.

zec}r,  bez břez inovských prr)nlků do jejÍch prostorůi "Vzpo-

nín*j, d'osnl" & i:uá tÍch' / Teě nluví hvězdy 6 nocí tmavouř

(Píaeí, v*rše rodinné a jtné). *}jednocujÍcí aoe této vše-

obklopujícÍ tnry se etává činito len harnonlza.ěníglto. .8 26l-

poueneš zení, prostorn čaen / xayz čéoantgvá noc svět překle-

ne' (I{aj.ik' sluneění hodi.rry). Char*kterístická taa ťóme."norrJr

poezí.e jako by se však neenášele na věcl  ahoran z nebeeké

dálky| j*ko by propouštěla věcí ze své m*el zdo1-a, jako by

byl.a tnou poduenrrÍ * \r kl;.ldn{x efi;rsll.u, nÍko]"iv tcn, který

získává v ř{adech poledne.

Jeden ze clvou rozhodujícÍeh r..y$ů "podzemskostii lr ktg.

rý určuje tnu Ťomnnov.ýcřr nocí* .je -.:pjat s pudovcotÍ, těles-

ností l ictské exl'stence. Tga se pak stává sugeetivní tmou

vdšní' což pro Ťonr*na (zvldště v prvnÍm úďobÍ} uaanerr'ál

ř ivctní intenaíty. V opatné pannš - v první &e dvou básní,

jeŽ Ťonan věnoval ce].e n.oei - pť"evláďá význ-an vásnívostí

I
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erotickél "ř{:{ s&avá rt1.že voní . proě Yáháš eáhnout po ní' /

ó platcrn1ku? / $gci  ge svěř.  /  /  rryšaj i  v n*ci ,  p latoniku, /

bíjí t i  do oken, vrááejí v heř.  /  ťma, aorně, nebe svádÍ,/

tvá postevnícká nláťlí, / 6 p1,:"torliku. l ltoei se gvěř.. ' (stu-

neční hodirry} * Y beisn1 Portr6t slovo *váěnigě' v sobě z'a--

hrnulo jak erotiekou vášnivost portrétované' tak vášnivost

jejírro opol"ečenu.kého vadoru. ťoŤ.o spojen{ nepřímo odhaluje

sk4rtcu. ''podztJorr{', jednottl obou nočníc}r básní, opatrná paR*

ny *t Xl. 'su n'rcí. Patettcké výava* jíž nésto vo]'á oodbojného

s}rna.r ke společenekc aktivltě' není v H}nsu r*ocí motivována

Í.deová či esteti.c$l' je to suggsee noční t&řl vyďvgjÍcí ,t(

odvrnrtu od žlvořen{ v l.aolr"rcl' a otevření ee p).né žívotnÍ 1n.

tenzltě: ňodvěká píseňn boj a věčné drana / urá v tuách, ,/

& tvoje drrše Ž,ttt chce ;e *aara / a v snáeh? l/ *rtrton t6nů

v s3r:nfon{"í epIývá ,/ 'l tlřnÍ l. }1 dorrpěte vyjdil žlvot evěta

z,pl,vá l z aé tiry" ($].uneční hqdiny}. - tna Březinovýeh ngcÍ

tádrí či znepekojuje svýa taj*netvínn je to taa d*lek. U fo.

llang rioční temn.:ta * {| to je druhý rys její tpodaenakostl*

* ě1ovóka ablízka obenyká" na1éhá ri;l něj a aě.rdy l-ze př{no

šíei: proniká 1lo. 'KraJ rodný g nocí hovoří / v tvén srdei

-  &rrsš ten eteak a žaI?*l *. .r8 Y €  tvou c luši ubohou./ narngs-

ti sc tnou epl"ýva jí* (ťÍser-;, Melanetrclická pcut) *

čín víee vystupuje podzemrrÍ ehť{raktor tray, tíin více

dochází k prolínání jevové toy s ten.:iýnt. etránkanl. ].idské

exÍsterrce. tze říci q tennotě n,reí ve vatahu k ělověkut

*a pudy, které v černých n.eech vyjÍ" {úvodní náaeň bea

názvu z íIe].ancholicxé poutí) a stejr1y1m právea' se mluví ta-

ké př{:no o tennotě v člověkuliPrgtgn'v ně*ž sa sn6ubí l nobe
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*' pe}clc, boli:st, temné pudy' l b'i;tosti ni:še *egkr.ul v mrač-

r ié h]. i lubi , ,  ( i t* i r lb tvůj, ťorso živote.) l  . 'Á po tvý.ch písních

duše a*etesk la  s i ,  /  pc  tenr rén kouz lu  k rve  no jí  rasy . . . ' '

t tes ln ice, i - te lar:c i ; ,o l j"cká pout).  Ťato por lze&írí hooi iota je

te;irrioŤ,ou kořenů, če}rosi gár1adnÍno a hlui;okéhc, temnctou

!:lubin; "Kdrr t.i.cj::o ní1uješ it s*li:ctu ./ a v ixsích hluuokýeh

a v níru sněin;,ch polí / n..lsllaueháš rytrnu Ži.vota, / zda ně.

kdy n.:slyšÍš ./ irlíls hl.lbirr? // ani' & dállry k.rrieval vraždn

krven unírání.,/ ialčenÍ zené baL{./ Však dole ./ tep srdee

cirvěje se a skrytý prt lťůen % te$n$t./ d 'ere se k svět lu. //

Á  píee i  neIadých vod /  tvé erďc* o; l i j e  a td . "  (únor ,  rděsíce) .

řc letech se 1,l,1tl, l i,cvi tento pÍ.a;nen' vyvěrajÍcí v h].ubokýeh

lesÍeh a ter inot k svět lu, vrecÍ a píaeň jetro vod se v básir l .

Vl:. '.stní poclcbizna p:'oněňu..ie ve výraz grodu písně básnítsovy,

v; l";ěrajíeí z hlubckjch'  ' . lst ivě* teran; ic} ' :  udro"-.1 života:

Dgleko v. i r1 i:bckém 1*"se
v:yvěré zpěvavý pr*&en.

Z tny k svčtlu se rodÍ a tť.eee
poclcvátní písaň.

Život aě křt i1 voc'ou živou,

ctru{ hLuirin a tc*wrct nni vdechl"

:rién v kr.ví píseí tu lgtl.vou

i její ryt,mun.

Tng se v Ťcmanrrvr: p:ezi l  ukazuje být tnou hlui l in i  obd.:bně

se t icho ukágalo být tÍm* co k č1ověku prorr louvá ja"o hl**s

irlui;ln. ,Ina a ticho patť.Í k sobě níto1iv j*n v deťicitních

morlech vnímání (tpg, v nÍá není níc v idět,  tíc}ro, které

ZY:. : i : 'ÍLá nepřítoranost čehokol iv s1; lše*ého) a abeolutně j:*ko

nez vědclm.ho áívota. Pgtří k gob": též jako pozit iYřtí poukaz

4--
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k Bojpovň nepo':t1;Íte].ná h].ub{ně, která tomr.rto álvo?u přecl-

ckzázt .'j z rzíŽ tento život neJen Ýa€ňeJ-' aLe z nt.ž stá1e . Jak

napovíd'á druhá s1oka Vlagtní podobiat\Y - žlje.

I'ma, temnota pronl.ká v rák1rdech éolnariot"tt poezÍ.Í.' ale

právě jen v jejÍeh Eáklndech vícendně skrytýcb. Ťomanovg poe-

zj-e Ee nenoří }t1oubějt a hl.oubějt do těchto teurrých vrrtev,

a1e tsíří neopak *s tuy k světlt.lr* To tenrrd je tu vnigáno ja-

ko pod'aemnÍ kořeny řj"votg' který se dóje v pln*n evětle na

Eemí a který se vzpíná ke zdrojí *vět].a-e1unci.

tomanrvo ,g try k světlur se nl:n tak ukazuje gároveř

ve dvou rovínáchl v rovině tenatlckd a v poůatatnější & tÍ-

žejt uctrop1telné neternatiqké' Ant v jedná s obou rgvl.n ng-

grta;uená pohyb u try k světlu aanoařejné pro nás (pro éVlPopr

skou trndieí) llneánrí sgěřování od nežsidotreÍho k áádoucígu.

Kl:';rdry? snysl temnoty v rovině t.gnatleká ee vgtehaje větš1*

nou k tonu,co oanačuje u.etí.].en{ {a běĚně ovšep neget1vně aí-

něné) apojené pternné váš*ěi. lte .ý}"aetaí podoblaně věak uka.

auje ťormu]"ace * n trny k svět].us na to, číra bása"í salná Je.

itojenže se Jnko kter6ko1lv jeoucno c tenna narag].išenoetl f6*

úí do světla individuálníeh tvarr}. Ye sťéře konstltuovaných

uř jscucen;ig tímto nz, tny k světlu*' je udrženíB' apříto-

nrrěr,Ín neputÍ t,lhoto protíklad^u. Ťomanor.ry Lráeně zdůrarňtjí

jednotu obou p3'ně rozvinutýeh pátn: uellují o projaaněnou

r:rčitost' ale setrvávají v tenrré oblasti lyrlcké nálad3r.

tennota tu znam'cná výchogÍ nerozlíĎenost, a níá oe vydělujÍ

jednot-r.ivé objekty a g::g od,gtu"p aezi objekty a aubjektec. I

ve své nejprojasn'nější, teoet leké rovině pouka*ují k této.

neroališené jedriotě úvodnÍ verše h].evně prvních Touanovýeh

abÍreh, která v růaných variaritáeh konetatují vzájenné



prolín.ání' jednotu básn{kov;v ' 'dlištr' ' s ..vněj$Ím xvětsIBn.

ťínto ' 'vnějšín světeil 't tu l.rývá přÍroiia, ;:ředevšírr - nelnéně

příznačně - přír.oci*.r več';ťyiÍ a rioční; '!.I1e st.říbrná hvězda ./

v uodť"Íri*eh tryskla rra pckraji lesa'./. Á zádurnčirý veěer zá-

voj gtáir' / ní.{ svět i d.uše'' (Í}odzÍ.m, Torso áivota). ' lÍ;'větla

ž}mou, rety žhncv / a v tarrci vloěků eněbových jde r.oc / di

dušÍ v].nou tajennou' {smrrtný veěer1 Torso ,áirlota)*

tenrnj, ještě pl.ně ;r**lrtiku1ov*nú jed:iota subjektu srl

všírn v iyricktí ná1adě - r, €ÍjÍ to pr.lj*sněný orllesk té noci,

která pro nás zůstává v: laš.*o bdě1én Životě nedostupnrí a je.

vÍ se nán jako úplriá hrnr"grenie, rájr a něhoŽ 8e č}ověk vytrh).

pol idštu.jÍeín wkročenÍg z pi-Írocy? Lyr ický Íitav je skutečaě

st ' .v €m b].ažené Lrarmonic,-  ovšen prÉvé jen jaxo cht l i lkcvé oPo-

j*nÍ, kterj  ;n iaí stejně r;-c lr le,  ja i<o neočekávaně př išlo '  Í.íe-

nálad.ový l . ' ' r ik Íoman však chce,,B trg} k svět1u"n chce se

svou pceziÍ dobrat čehosi  trva].ejšího než výrazu chvi lkové

lyríckó eu&gsce. V nadchviIkovón obzíravějšía pohledu se Iuu

v prvr:ích sbírkáe}r nísto v;itsužené trar.iaonit: zjevrrje nEsoulaíJ

této tout4r s roupory v}l iotníhl život*. Postupně však Ťonano-

ve poezie re lat ivní harnonie i iosatruj* '  r tosahuje j i  v rárnci

lyr ieké po*ai*, t;-  prostýlu kcrnstatován'ít jednota. J]alo by

ge zjednodušeně řÍei  ,  Že u. i tÍ]&go v disharnonic lqych verších

prrmího údobí se ' 'vrě;ší příroda" miřrns j*:n na znčátku básně,

pak pootupujícÍ irglruronizace tcgti;lovy poezie a::rraerrá, Ť'e j*d.

notfl př'Íroc$. s ' 't,.ítrem.' pro*tirpuje ge1ou bdseň. Ž+ je tu

( v nezíchr prc lctých konstatování, r: ikol iv g analyt ickou pro*

r i i icav.:stí ) rozvínuto t} osvě|}eno . j .dro výchozí nálady. .Jeů-

nota s přÍrcdou na začátku cásně - to je chvi lkový pocit i

" t ááo jec i lo ta  r : l :  konc i  bánné.  t0  je  Ž ivotní  pos to j  a  po je tí

evěta .




