
.rarnt.la lt|ourt'Evá

8aayš] .aní  n

dan Josa f  a

lk loo.lctámu výroěí

ad  bágn1ckýx  oB|Á-

Eory

Jeho narozaní/

uanýšl{m-}l ge dncg nad b&rotanl moderní ět8hé

lttcratury a pokoušíre.l1 se o&a&rout. m wřoupí J*

xo důgtoJnf v|rlad našÍ ěoby do nového tieícltétí, do-

apívám k přestrěděen{, ře tagr nebudp ďrybět dflo &sc-

fa Bor7, v posle&ím půletoletí čcEto neprávcn zaxnar.í.

lailé a oklršřovarré. Bedávrro nškdo přípoměl názor prro-

gnostt.ktn }a Zl.gtoletí bu& e:d.gtovat, vE znaroa{ drrše"

Yrgtňtlcaí Je naancdě, vžryř náš přeteoh+l.aovmý svĚt,

ocs.taJícÍ 3é aB poaazí sEbee1ť:éní' potřebuJe nutrrě

protlv&u' ktarreu lňžo přtnéat Jea drlsle&rá bunanl'zec

rvétl' nrbabl.lttae Ltdského duďra vůbec 1 l.nd1vl'duál*

ní duše konkrétního člov{ka.

Byto by oql}cn éom'ívat ao. ře dÍr'g ,Iogefa EotT,

od Jcbož aarcpení uplynG 8.7.1391 sto lat lv ěorrnu

lt9s JsG vqloďnclt. {5 . výroěÍ Jebo rtnrtí/ ' šG poby-

buje Jcn v ří&én vzdu&u mtafirzít:ký<Ír otáaeh, v ab-

8tr|křnín duelÍsnu srdc a avĚta, cry:lů a duclha.

tlÉo prcblény e+ u něbo naopak oc1taJí vžtr v řetěgu

púrrcnÍ b1*tor1drýďr udát'ostí a korrkrétní& I'1dskýďl

*ušanortír jak Je proŽíval ělo*h našgbo gtolctí.

Brla b &ba b]'tůo* polnaffiBaná trag1c'(f!'r událootnt'

a rcl},ýrd bt.gtor1c*'fní prodnaní. I.lorovo dÍlo Je nece-



to '* nohutnou vt.zí nodbo ttdgkóho ř{dur }torď qyrfu-

z nadrrggbnÍďI' spolcčcatky přcvratný€b Wšlanho-
prcuó aoc1allcau' tak znspokoJ1vfn a v Jlatda

rryrlu noblttruJÍeíp pr'ořt.ttem ěaau, ktarý kgrfrate

$ cenír c llde},ou dírcnrÍ cvěta. áora rc rtal v
*o*e eryrelu dlctoJnýa náclcdorrníkem lráďrovýn, tiertdo-

r Břczl.aovýn. Nccpín ovšEn za[nmínat, fu Je tak6
rodtmÍlren EÍwtd.novýn.

s&JÍx tcprc aa poěát&u odbornébo r.kouaácí blg-

:brll r }lt*ratury 2o. stnletí, rnboř teprve nafu d.óa
'r!tT{ří rcžag*t Ýldět vývoJorrou křÍvku d.nulosti bcr
tilalogrtokf*r př*drrr&,s, 3 PéEp€}ttw &sažanýeb vý-
b*fi a JeJtců soaěa*n{ho hg&rotového přea}otrďv&rí.

třrba al 'r?iě&d.t, řo oeobnoct Horov& $€ zrodtla a

Jcla re pla{bo rwtvětu llberall'eu Ba poěátJ<u 2o.
t.tí* v Johoř lůaě ge lyďrle proÚazovaly ncJea 1dsjc

pokrrekt, al'a Í rehutrrc dě1a1{*é hautí, e pře-
álvš{a |apr gocÍ,{lně drrnokratl*á gtroa. $polcšcnrlrf

doby póeobtx r1lně na cítl1v{ho studBnta. žtJíď-
clkrg ga*lg na aalég nĚstě - Í sou&tlcl' bea o-

eb }oatE}tfi llteráraíďl 1 ud.kÍcň na qyšší t.atr-

tuÍtraí rÍtorral.. VG BvýCň tttgrárníďr polcuee€h gc Eora

l } gobrcltta, které nu byly brízkd Evým wltřaÍn
trtJ*nín. 9G EVýó uše&r ckýdr l.tétlh e; tak Pst.p-

"ř1*r 
k Ýr<*llt*cuu. $ovotd., Břca!.rrovl. cnJ.ž by cc

rttl Jajlch cplgarea. Borúv poal.tlwrÍ vstab & tra-
ét j.hÓ přírozcný enyol a úcta kg skrrtačnýn rr#lrc*

bo&ot{n uí.nulgltÍ urevrlj od 1nčáthu Jaho ttúrčÍ
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ár&u * urpořlly nu křivetrdr{ odbočky l rbyt;bé vť-

ltřr&agt1.

J&o atudÍa pr{vaíciltá' uaĚlc pmdluřotrná t a.-

&rtlt}u Je&olna{bdbo aríctrn&Íbo rqbo&utí; pot-

1r uatryov*le řuall{'stl.or Jrlro rcžnéru řcšs*Í. I

Ld3rl v t.á áobě Jgbtl wrsr otl.gkornty Jrř mhé sá*

ll,trríroí Ěrropt.ry r *n l9l.5 nrr byto ra prrní 'or

bor }Ílaí udňlrrao rttrpaadt.B 8.lrcrovr feldrr l x*sJ{

nr JeJrá brzkó vl'd&í' stdlrJĚí příJrn ru zaJÍ3ř'ov'r

ty Jal frJctoy do rgctdl.Eě e*ret1clhÍ& r.ou&tt*,ýó

edý{b prorldo; po*éšJl. & Právr líóu, t Ea v{ttry lÉ-

dr*torck{ prác v Fodřtp|!!a. hdg nebraloval hot*gu,

}brý byl povtlfu n.* frmttr' Eaťl ar* r& BĚtI r*{ek*

tor*'énrr řcnslug tyto aatr,artÍ" nu byty k uřitřur řčÍř

r; g&{nl po vále o rírto rrd*tore Prívt lí&r'

r nÍrř eě*oll.|r lct artetač epolryraovrl. Dgrte1 lr rdr

do boÉIÍvrÉbo proltšaóf , h.řídíďho ďadé rqĚt6. lto'hrrt-

nJ vlnr lgďál'ní& aeděJí ho e;rcčdttu *ala poblttl*,

n.bof tůdl'na eod.eltlt,tckÚ llvolue v Burhu cna*nďa

po nčbo ttijnč J*e pn vět*lau 'pr.šr.c*ýcb cobgo;tí

té d*y JréÍ'nrěngu bl.storíe*ou příIcřttoat recl l. Po-

dílĚt Bl .gge1rl!.ruu ěLnu., Jtk bo aazýval, a dal lt

preúo Flaě e Jsbo gluĚgb. Kostert.gnt't' J* b clrÍpatl

lridí ďkr rna poědt.hu 2o. l.et, přcdrtavoual .nod řl.-

Ť€tý nwý t?rr qnlr&u*tl a tvĚta, noÝon foraad"

dÉíl.

Ha bnĚo rÍkla* vallá Borrove pnolct{řckc p*ríc r

př*€a{Yá'íeÍ ner& přrdďorÍ ttdrěÍ obdtrbÍ, prc něř

lÍ
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byr příunačný Ještě genausl1ettcícý vl.tal1snui a nadšend

důvěra v dvlllzacll prolet{řská poezt.a slu&vala otouz-

rcní přÍrrcdou s apotoďzou lldskd práe a gměřovala talr

h nové dynarn1c*é Jeďrotě protJ.lrladrl, ktcrá jo motorsa

nové atapy Jeho tldrčí ceaty. z tohoto napěeí vyr&atá re-

dltatl.\ní ráz Jeho poezí.e, prrlběžná reflcxÍwrost Jeho

trnotojc ke světa' Prcto ú81rí o rovnovdhu a vnltřnÍ

haragtíl Je prúvodrrím zrrakem rreškerého Eororra báentcJré-

}ro ďla a dodává zvláštní ogob1tost aeJnéna Jelro tvorbě

z poěát}u dvacátfeb l.et /PracuJÍcí dcn, Srdcrs a vťarra

rlěta, BouřlÍvé Jato/, která je prograrcvĚ nesena vírotr

v brr*ý příctrod revoluc, 3eŽ př!'nese socÍá].Bí gpra\m-

dlnost pro všcďrny. }ÍolŤva poezle Ja prostol4'ena hlubo-

kýn socla].xstl'ctým hrraaaisngms nenÍ nárottou, že Hora'

aby xo}tl přtJrnout rtryšlenku revoluění a}coc s JeJíurí. ae-

zbytnýni oběř.nt, mruÍl s1 Jl etící<y zdůvo&rit.

V PracuJíďn &r1 wríké. Bora <1o podstaty cítěaí

a myšlaní dělníků, těc*r. i<'teřÍ aa sobě neaou břítně prá-

oB1 která-nebuda v budouenoetl. poctč'ov&la Jatco utrpcaí

a neštěstí' nýbd JaXo př1rozený projev Iídgké tvořÍ-

voatt., bytoatná potřeba a radoet člověka osvobozcnétro

od vykořlařgvárrí a }íd1r-.

1 v neJvětším vaepět{ touhy a vírya Ž,e člověk gto-

Jí na poěátku sprarrcd}ltlěJšÍho světal je Eora bol*stně

zne1nlcoJovárr vn1třaí oruzenoatí všc<ltr rerrclrařníďr zá-

Pagúr Jakkolt nutaýcb a apraqgdttvýcřrr do Jetro rmvoluě-

níbo nadšení a vjpJatťch naděJÍ rrrl.Eá dvoJí poďrybnostr.

prtaÍ přodrtavuj€ náďrorrgké Tňd@í , Že člověk nebudc

" . . á : | j



rltdy lsla &ar v Jakédrol'1 příbytku ar rrd.' t kalrř

rdr proĚl.t tráané a šřlrtaú ey pt.ad up*oJca{, pro-

bžc bo ga kond. otstlr ěGká aÍrrt,, dnrlrou vyrvol{vá lro!-

1nr xrí vřawu srrěte, v aíř dobrcrc]aě pod*tupuJc r&

P.. :a lepĚí lvé a cvýďl dětí' r vaÍ'třaín ltěrtín crd€ll

bibaÍř rr neodříká této lĚar47, arboř v ní vtdí nrzbyt-

rý prorttc&h k zlcplcaí evétro udskébo údělu na aonl.,

r1r rápnň gítí nl*,aort oĎtraJovat práva lldstého !'lrdt.-

vldrre, jrnal bý nĎr.o být dopřáno prořít ďrvÍtc klldu'

Pebody' třsbe l. o rrrtotě v přírodě' v blrdrlnnén ps'lo!-

ulr}aí potřab& vlagtní duác. spmtáaní !yr{.rnu tcto

rbír:ky na5nvídá, JahýEt csetan1 ae budc přGs mohé od.

boě}y ůíraŮ Bordv bá'Btcký vývoJ. Nlkdy nc:redÍ víru

r{rtpo v aoĚaoct ukuta&rěBí epravud}tvěJšílro řd&r'

r1o rr1 na olÚnř1k acsprutí ee ař;trlr vattřní lv*t

koů}ďtBíbo ěloviĚka' boJovníka' &lnfka. ktcrý v kot.clr-

ttwín zá;raec noztr{cí tvou ncqlalrovatclnou u.dckou

Jrdlarčao.t. 
.il goořuvén Jeru /L923/ Bora Joště rorrrl-

rrul vřaány dvežnó aotit4y dvou přcdcňozÍcň cbírek' a.

všdr v rtcllt /L92s/ lozchrdvá na rryšřÍ rovl.ně oPět

rnyllovott stronu v květu, cbírty naplněné Jcště nrpůl

v{lcěoop, neBůl přcdválo&og ataosfércu. ;,Lžnt. s1Ú|@

porÍlÍlo oPět ty3í 3pont&aolt aorcq7 bálntc*é tvorbyl

vl ávÍ rícb redortaébo okouzlcní , ba ténšř vyk'oupraí ,

rr bÍrsík rbrnrJr tířo rvé *cvtrrt5 dušo, ktrrá bo acg-

gt{l* aqtí e&ývat rr anepokoJlvýní otáÍktul po cnyrla

bytí' etÚní, zápaau, Žl.vota. UvĚ&aruJo lí rvé crvgřarr-



EtTí Jako olu&vé dádlctví ] ví, řc nikdy ncdc*rns

Ď['rrtaé t.ehkogtt' aoprlIcnatlckého bytÍ, a správaě

tnřÍ' žg by mu {ú acrcřrla přl.nést trrral.é c pravé spo-

ě|'autí r kl1d. \lr:pjatá obralrrost rbírky avrědčí o bár-

nÍ}ov* cďro1xnoctÍ vrút!.t rr arpai na uifulou šřactnou

óvíl"r k r1raí 4}ont3lc1tě bytí, a zárovu#e L zu v

barm1c*én nrear$aí g ohourlcín snyelů ozývá starý

tYtnul práo1 ktcrý rĚ ntkdy nrntrÍ z Eoror4p tvor:by.

Saad práv{ trato rn1třně d1fancnovanýl uyšler-

kově' cůtot,ě i enyrlově bďratý Jasyk, 3tň bácník zo-

brrrll ltřotnrrtí rvého ggvrrřgrstvÍ s Jesnýa, aŽ Jlsk-

řrYÍ! Eqrcrrpat.B Jtbu, unožnll Bomrrl rryjdařrt' r

.lrtší nlopakovatrt.nou zkuórnort, ktErou nu př1ncrla

Jcho návštěva Rugka v rcol 1925. Jeho neobyěcJnč gen-

lí.tíriaortl' cc po&'ří 1o lntu1t.t.vně prcrr1knout kc ko-

řaún této aeobyěcJné nně, v ttcré ee právĚ trghutač-

ňoval traEiclcý zlon, o něnž nenďrl n1c vědět, n1cnéně

rrdrytl.l zcnÍ v pďrybu, v bolcgtné h1stor1dcé pnněně.

Vc Strurácb vu větru /L927/ artlkuloval nově proři.tek

ěaru, závratrrý prožltok n*koncěniÍ, JcJ, rnu zpříogňo-

valy lorrl'ny rurkýďr st6pí, alc Í přcsvědócní, ře so
v

rff e t{v&vĚakln vzrrlku nového cpolcěcngké}ro řádu r rra

kt.rý hluboot věřl.l, acboť v1děl nadšení tlrÍců mJ.a-

dýď| 11dí' ro*o&rutfďr lětovat vb wkuteěnění nnyš-

haclc aoclal:lsanr. to vša Jc v1.olovov&ro Jcn náznd<crn,

v bonbé vtdtně poloonu, jehož sugcetl'wrÍ prllobcnÍ Je

Jcřtě nírobcno zvlíštrría, až nánívě rrelodic*'ým rytrmm,
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Jíd ťíara doe*truJo nnqlc*ého úěln}u. strety rn vi[t,ru '. rtr

t1r př*#lee ntJon v Botově vlrgtgí tra*ň' axr poramarty'

t clý ésI.ší vývoJ č*Čkého bárnÍ.ctrrÍ vytoořcnťu zvláItaí
|ntařjrll"dké' }l.nl'r pcel.c. Bá*níkovt vÁ*{m{řr*Č udropc-

lÍ rtrutpčaortl., J*ho obresná lloJltnování Jgsu ptna :8o|lá
'tmkrétrl{€h. doJur:. Btrakg v llqrově po$tÍ r tB J;ou p3olto-

ly raněr Po nichž ac hoí vítr, vtťt1ny stepí a břcrovýtt

lrr*, kde rc křÍží nodř c bÍ}ou barvou rlrěha a *cl*;í

Jrníbo t&rÍr VÚ větnr a lnábu lc *krývá přcl.ud bčtÍďno

č.lu. & & těchto rnyaIovfďr vJan* *r nírí proud a*trpěll-

vf{s otáakl É v*Jác e tobo překotného a přcvrrtaúbo d5-

[íl 06 všrďrno sc rkdvd Ea tou wlhou ll'drkou nedáJí.

3cř Eorevl. rlpEosovrrla c pocli.í illrcn1rtr r Pa't.raGkt. Eoaa

jlrořÍvd uaovrr nýtrr BtBk*, Jrk ho ael rc *trrří rtrrtd x-

taratury, alc rcr.ovď 11 uv{demrJc pronřalr, prox{t r'JÍ,et

rr do řl.vots' nl'ltdjfiů. sínd bo rávrař, z xňdat*q7, řc prÍvĚ

teh'tra naenírn{ nně hodt.á trllkgtcěřtt &topt'', v JcJíI !Gl-

lírecú vňřll. DohoNrs rc rdd, Ěg rrldína urhutrčnění rprr-

vÚěln€tt pro vscetray Jcště unoduJc Eorův barmnl.etý v:tah

} ÍÍ.votrel &9, td bo antřuJo g čascn Ebrr rnílov&í d'lc*

Jícín .''{u', 
takřo }ro tÉ Éaděcí arrtno.t rrkorčtn{ !!.votat

t.a b*ník touří Jca, &y w chYíll cmtl. .J* plná d.a-

c říYot *""o*l.1", aby tro prov{uelo vědmÍ, řc Joho ží-

tfsi!í tÍ811Í nebylo xanÉ.

řorovr potllt nobyle níkdy naděaroví v tm eryrlun

bgr v a{ atruaaovrly ebovd prsb16ry r prcll.t&y, kt -

určov*ly Jďro eeobnÍ ol*ld t. po&bu Jebo $E!;rto}1 lld{r

ĚC

rd

---.Íd

J



3 nllltř ho :poJovala lpoloěná prdco 1 ryšlrnkoví lrě-

řováaí. PřÍnou bt.larcí pováIeěného období byla Ebír*'e

Dcsct LeLlL9?9( v n'íž zvařoval degct let práe, naóšr-

ní a vírT' alel í zk].anání a onyl'ů. htaré portÍ.hlo

poutnířy putující za l.gn1novou hvěgdou. 'šÍlonou bvěrdou

řtěstír. v'6 všcďr kapltal1st1ctýďr stít €ďt došlo k po-

rtrpnému ďl.1vu rcvoluční akt1vlty; to samo o lgbě ar-

rndlo k ztrátě víry v socíallst*tlB' ale riyvoIávrlo oprív.

něnou poďrybnost' Ie by v ktcréko].t zápa&í zenl E€hrrr

v dohls&té době doJít k roc.lallst1cihÚ rcvolucl. Ilora tG

pokur1l o wJádřqrí tohoto dramatu doby báse1ckýml P!o-

střc&yr rkutc&roatl že Ltd byl zklanán rre evýďr nedě-

Jích na brzlrý přícňod roc!ální spravedlnostl, ho nrpl.

íovala smrtJíeg. Básník ge uř delší dobu nenďrl zola

ztotořnlt 8 praktÍckou politikou Kornrrnlsttcké xnterar-

ďorr{ly /krr.tl.clré v$rrady k Hotově člnnogtí cc obJrrrlly

nt JaJín zasedálí 3LŽ roku L92u. Korrkrétrrín výra*n

nalůBtajíďCh lolporú tnzl konurrtstld(ýnt 1ntetektuály

vcdanía Konrnletlc!|cé Internaclonály.kterré dalo přílaz

přČrmrtí rredení vg atraně 11dn1, kteřÍ by]J ocňotnl

protaů1t, její ďt.rekt1qlr SG ataI V.sJozd straoy. Plaé o.

světlcDí výananu a rolc V.rJczdu přÍ.nerou ař další stlts

dlc naš1c*r btstoriků, opřerré o ho&oocní nr, Jeř v}T)ra-

ov{vá praovní tým hístor1ků rorrětstýclr. IEpr\Ě krl.ttc-

ké z}roďrocní ctallnrkýďr &forarací unořní spravrdllvě

oern1t qpřlenky.z Ílororry tíŮeratutY e polltÍky /L929/,

ktrrou oft'ov.děl na rvé q;louěcní !B strany za 3vou úěmt

a

k,
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v ttanlfeatu sgdd. rp1rovatglů: rDiktature F ol.tertá-

tUr Jrž Je v Brreku důstodkon rt.voluc, rozho&ruté 
"a,-

bczpqčt.tJ. o\'o€ rvého soclálaílro výboje' nlkdy nrrlní

anl porysllt na to, aby rc ctaIe ělktat.urou nad gvobo-

dou t.lórhélro uyšloí a nešotro přl.rozcného r,abcvě&a{,

uší ctJ' a našeho ďraraktcru. sncsll.gítG tldt ttryd a

$rbělé' a],.c lJ.dl. rozumé r bodnotné dřcte Jcn přceY.ěd-

ó1 t .  o

Bora

berolckou

lro sgbude

eaůLÍdrté

n111 }rdá

v této glolentoc říká' žo Rusko poznal Jdto

zgnt , 3e3íE eěř přlncecní ]'J'detvu JeĚtě dl"ou-

doctněna. AIG rouěaeně !rldí, žc redl.e této

prá* o:dstuJc l. rkontn1anrrs7 Jehož se lrcc-

mrlí a BepovolanÍ, konrnlgnÚ drrrící t tříštÍ-

cí cnorgrÍl1.. .1Íeert7 ro blábově domÍvár žo zv{tází,

kďÍž znóarr1zuJc' ebyrokratlzuJe rvé hnutí a qprobí

r ltdí stmje na revolucr' La}c JaÚco kap1talirtl g níďr

vyráběJí 'trojs na rvé obohagní. ELvý ělověk znizeJ. z

úpadkovábo hoarrrígtl.dcóho bnutí r0mýÓ aerl.{ a mÍlto

nčbo ataví Intrrnecíonále & boJc Poúé nos1tcle tGEÍ..

Eora byl ovšca pňarvĚdčanr, žg soeÍ.a].l.snua ž1Jc tl

lG Jebo rkrrtgěpí aorlteIó rc Jcho nyšt'eakán aczpronerě-

ří. 1 kdyř ge nerbavtl skept1ckáho ;pstoj. k přcdstarÉ-

trlůn ÍI, plcdně Jcho pocrio zůgtávrla vzdálcna Jekénrr-

to].l pealnllnu. zao\nr cc zufšlÍ ned trag1cÍrýd- zcpaly

lldrtva' al.l allcdy přiton nrttráď z oěí: Jrd!rot11vo.'

kmkrétuí ltdstd. Já, jcboř úděl Jc u Eory vždy rgňrodat-

aÍ přl lro&ocouÍ rnl}ýďr lrolokt1vaíďr pmmrů.

--..-.*f-



}ruě'.v6 vlgc bárníkovýcřr Desctl tpt ec plr# eúroětty

v prvaÍ poloráně třlcátýclb let v dalšÍm gtad1u Jrho

trnlrěí}ro vývoJe. PrvnÍ gbírta to}roto obécbí Trn1j

blag ll93a/ se tryznačuje výraznou snahou zbavÍt se

trawatu, do něhož ho uvrtrla zdárrl.ívě maraá organl-*

nění a polÍtícJ<á práce, která provázela Jeho řurna-

tÍgttd<é působenÍ v Prárnr lldu, ale zeJména v Rudérn

právu. Jestl!.ře po roce ].929 vědoŇ odděloval l.t.tc-

rlturu od poJ.ltlky' oddélt'I Je především v úzkém po-

Jctí gtrarrl.clré sluřebnostJ-, rozho&rě 8e však nczřekl

potřeby vnímat ž1vot a svět v JeJtch oellstrpstl..

spoleěcnská angažovanoEt Je pro ltoru - Jako pro

vřactrny ckutečné uně].ce té doby - }l.dskou arrgařova-

nostÍ, o@ově&rostÍ básníka, bytostně vnímavého pro

nravaí a sociální probl.émy dobyl Zá osud kařdého

Jedrrotl1vce' a potud všecb'

.f\ÁJ hlas se vr,oucně přlhlašuje k rrelké lideké

poctrlol1tostl, hrouží se do jejího proudri, a znovu

vytváří onu specl.fÍeJ<ou Jednotu všeďr proccsů a prv-

ků, z níc*rž Je utkán člověk a Jeho osud. ;:řÍroda'

vzpornínka, scn, llezprostřední prož1tek konkrétní chví.

le 1 věclomí rryIývajícího času nám otvítaJí průhledy

do vnitřního světa índ1vl.dua 1 doby, a to prostřed-

nletvÍpn všeprostupujÍcí obraznost,i, kcly se význam

glova mění v lntenzívní závÍslosťí na IIElodÍi, dotvá-

řené náan.:ky aárn}k a polot'ďnů.

Všeďrny následujÍcÍ sbírky, Torroucí stíny /L933/,



ovĚ ni.nuty tl.ďra /1934/ ' Ťícaé poacbtví /L936/ a B*

chovchá vart.ra /1936/ 
" 

pokračuJí v oattě tarL*nd

?výn blasem. Toto období nazrral bísník aán oriětan ěa-

iu a tl.cjťta. xďdý náš eít, kařdý náš čÍn Je ncpřímo

}o&ocen čascn, Irtcrý už není příts].em ělorrěIW r proto-

Ic mu nedopřává kl.l.du, spočÍ.nutÍ, ncní Jcho spoJenoau

J*o kdyr1 v n1ádí, ale ncútrlrosnýnr soudc.cnr a lrodnotl-

ta}em1 jenř nl.komu nlc acproedJí a každému dává pocítít,

řc nl.c nelzc vz tt rPátky, řátbrý čí.n, ie anl' žáďrý zá-

ř1tok. Toto poznání všat Horu nedcprlaruJe, ani nQv yvo-

l{vá Jcbo rorčaxování' bcrru Je Jďro nutnou goučáct ří.

votar ttorý dává všag ll.dg}énru vc gvětě uožnoct Ea-

zníL, t Jako attc*ý llqraratlv, př1kazuJíeí nám právě pod

'ornýB rÍhlem neodrrrat1talného zánlku, abyďrorn EG cnaží-

11 porozuÍ'ál Žl.votu h!ot'běJ1, opravdověJl. cítí-].Í bál-

nffr tíecň znaru, Pak Přcdevším tam, kda byl č].oriěk gnrtí

zagkoibn přcděaeně, kěe ae Jebo trržby tr{d.cky protkly

e aemlloer&ným osudém |ffi nl"nuty trďra/r \lÚ ďrvílt očo-

kávanébo vzrnaclhu č!. na vrďro].u tvůrěíďr g1l. Všutte tan,

k& mohlo být dďončono dílo, kde se člověk 'r'ohl reall-

uovat rtu gvém humnilttekórn poal.ání , tam smutok z uplý-

vaJícÍho čaeu ztrácí sr'ou óraatÍčrrogt' arro dostává po-

zltl.rmÍ ernysl' dotváří člověka a ukazujo lrráau proř1té

ďtvÍle v mcr1cjkén přÍsrritu básalcké retafory, ktorá

dďy znovu aepoň na okanžlt zastarnrJc čaa rn am.velu fauc-

tovrkén. Jc Jca přlrczgé, ťe tyto nrlé zázreky sc čal.

to ulkutáčňuJí t'É gnu ncbo va vzpourínce ' v nÍďrř básní}
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nozpráví prdvě talr s nl.ntrlortí' jako s bcdoncngrtí.

ltb vša Ja atďe*uJe bágníkfiv prož1tak přÍtotmoatl,

ncbot 11 uvě&nuJe, oř by Eď}l bft octrue*$r k@y

ngdovgěl. aae.}rytít a v hlolťr1 dušc poďropít ucnavratl.-

telnogt vtařiny' }rocl.ny. rb€, roku.

Přítomrogt tak aá v Horovř poez1í hlt&tnný vý-

aÍra& mtafilrt*ý, i:áeaÍk pátrú po sury'slu JctÉr ué'ď-

loet{' Jl.cbž jc avĚdkcn v prorrdu plynoucího času,

Žrnovfr pmvéřuJe xrravaí a*pakty vlastltího Jcdnání' z

trledlska ntnulýeh po&rětů a budgucíďr nágle&* zkorrmá

čagcvf rczněr lídskó angnžovalrostl-, a tírn aa dgbírá

urěltého dobově podxrÍněnéba fllozoflckého postoJe.

Tato stránka l{orova díla ncbyla dříve !rř'dy apráv-

né &ápána a doeňována, řast-o mu by16 rryt$árro , že

Jeho *polcčcneko-pol1tíehé soudy nejsou rlost konkrét-

ní & Je&roznečné. }:Í}e6 v odctupp času rrídÍue na@ak,

že prárě tcnto retaf.yeíc*ý rdz uchránl} Eor.ovu poezÍí

nabezpečÍ tÍzkoprsé.ho doctmattanu a nekrÍtÍcká tdeolo-

síeké služ+bnogtí.

IloÍova poe*le rozhoď;ně nevznl.kal.a nlrrg řag a prcs.

torr rodlla ea naopak z vědoncho prořívánt' všeho, čím

byla naplněaa bhejší duďrovní atnogféra. Qnrav&vý

básnÍk nen&žc, a atl. ge nepokouší cv* době trrl.knout,

nemlře tvořtt bcz ní, ním nl, jeho duše Je v nÍ nao-

pak trva?'c zakotrrgna a vnÍmá JeJí nrrJrrnÍtřněJší zácrhvě-

W. I v tonto *nryslu mu čae rp'řítoduJe atá1ou obnornt'

nepřr*trř1té trvání žívota, qd úzee osobní}ro přes r:odový

J
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É } a{rro&írn.

t,b1třnl rpřÍala e oru*n rvého ll'du, propůJěuJr

''.nctr rácegvrty lvůJ blar .plenrrúr, lácc1 saríkádáBr.

rřtcátí !'{tr dÍvrJ'e rtítr doet poeěfil k poc1tůn rnrrt-

tu r *trÍnrl. ?Jlrnaý štartné víqr poěátků dvacítýdr

lit r bríllÍ příďrod rtrlrrrndtnoltt ztotořň'uJe ee bá'-

EÍ} rrt'třnl r t.d' k& rrrně blcdd Prácl' natně aG

?*snrrJí vtítít t. rvůtr rttrcnd, čctaJícíďt nr al-

l&nn e }olrrtlrnr tnřtrrí práa. Íb. i,. Jroulldé

*lrgv&.l. pr{c' tÚr5pat6 Horov{*t.otéř, Jatco kdřyby

!ťb pc1'ír&r J.JIGň ll.drtolt,. Tr|t t'o přÍm zarnÍvalo

r hho prdry /DrcĎ ar rtlr,/, r Jcho ascJlrttky a puĎ-

}ral.r$*r' r ovlha í. r J.ho bí'nldGó tvot.|ry. ;aho s]o-
.|'9r obr*r vynznJo llrlot J*o .boJtřtě věěné' - nrboř'

r Jneg lorňJbo tfulu rr rorrdobý rvět Jrlví Jr}o trrgd'cltÍ
?#Ě *J!.rtotr 1nd.tr1'do{1níďr' spolaěaxa}rýctr 1 obcoě

riártýti, rrní*. v tč€hto pololr{c*r pa} rc rezŽívá

Eortvr obrrrao.t rř & ale}alyptlckýďr zžírevýclr vld1n -"o

L.tiÉd . !.lrl. I'l&}í út.ěcby Je náIo a v nadreaskou

b*ř{t. HrrĎltt' i hd5rř rr ěal od ělgu uclry1oval. k tra-

di'ě*í *'&olan}d ntrfor{e. Volal-]l na porcc mděly

r lelr" přhrr{rnl rpíšr tredl'čaÍ ho&oty, upíaal la

r, v{ř. v trdrlí nřrcrtÍ, rrlrr7té pod nínosy lhortcjnor-

tJ. r glrmmí.

nrdlsčlLt, n.boĚ lrd Bvrropou le ro|PrÍ}ttírelr raálná

br$r frllrlu. Nldoroblí vírr 1r vřdy rJcdaoczJí.,t, j



wrel{ví bnntrtJetf prtor rktí'vdrtJícso &rbu.

řr*aín Bomvfl }ptrn ar títo crt.ř rr rtll D*pv

ÍL,38/, v aěď JtI plně arrně!.a kr{rná porpolttort

rPolo&#ho eáperu. Tltt( kontr{tního ncbczprěÍ , 7cŽ

lrbrlo nt ltlrr Pod'trtu nrší národrrÍ cxlrtenc, vY\to-

I{vrl nlo, @ Eore, odďrovunoc počáttu rtoletí' ktrrý

n cňovel *c keřě{nr prcJcvu necl.me!.l.smu ďrledně , aiÍ

r}cptifil ./hro* prraí65 tý.[tt1 po wnl.tu grtlo;tatného

rt{tu' kdy r* gřcc Jen nr{lo rcřng tsrínlt vl.ně

ardlrní./, &rtÉ rrcaelr d't vlartcaaetví. t{1mÍ, t, 3t-

tuect. brsproatřrárťho obrgžrní, rrytvářcl Eor& nově

!ťGJ Yttth L' &rnvn, k ro&ré řrěi, k ndrodrrínu alku.

Tab porzí.c rc togtrdry přlpíná k vurš{ln .ěaru a

tlíful.' bcraík rdo pouzt d{v{ sllněJl raznít burorJí-

eír rkgrdfin. pod"t kllňě rrprývejÍcfho čagu, neplňu-

J{eíbo ro&vou n&lr&rort. e& přctňázÍ v rpotoózu otělr1r,

J.Jír bouřllvd r trraglc*á nlaulort rc obnažuJc v hlrto-

rtr'*é prtrp;httvě válřy t *íru. Dogtává ea adc do po-

přadí nyštap}r , )cŽ trrla v báenÍIcorč tvorbě od sanýó

Jrbo ročátltů - Ie rurt trl'rtuJc bcrprtctřc&rě tud]c nori!

vrnttrJícÍho řlvota - alt í naopakt rín vďc platJ.la

trb pravde po '*u(ýcň řlwlných pohronáďr r Po Ebru' po

v{ltÍtň, ktcrýcb přrlřllc aešr nrně bczpoěet. }JG tedy

ar*tolt a n|.ceta n&trdnjo po ketartrofě. alc nová vÍrr,

.a hlrvlě nwá príct, JtI t.kd vwvoboeuJa ět.ováka ,, Í,b
č{*Í bceaadšJl. rÍrto patoren od.vĚtcho a$asu Je an-

s6.!r'aÍnrr Borúv lÉv roed zcxrl' jako ncrčctná Polroll-
trí přld ntn1 í qp upríac rdrŽct str{žr.



Po této burcující výzvě k obraně národa, rryrrcla-

né atmosférou mobi]l.zacer 9 €  t lora znovu zarnýšl.í nac

osudenl nároca '.re vetšírr 1}'r1clko-.:plekém rltvaru: vznlká

Jan housl1sta, sk].acba, její.ž ni*irttlá }irbg&lsta Jan odg-

šeI z pocitu urnl-tleckdho nedocrenění co clzÍn1r' '":c.!e na-

jez l  uzn i{ní,  s lávu J .  osobnÍ št řs tí  /wrnáví taa st rotr

ženu, : ielž nu rršďi záh.' zemteJ-a/. ivšďt ve chvíJ.í, }td,y

se cclvídá' .1.,.e jeho vlast je v nebezr:eé{, zrnocňtrje se

ho nejen rízkosť, aJ .e i  zv]áštní poc l - t  osan 'oeení: Jeho

okolí nerozluní přes všechn1r gv{ syr'r:atie a o}:dlv k

něrr.u jeřlo smut}u, jeha rozpor..r3m, zato po nárrratu dornl'

Jeho nrlácí, jeho ně-<kdejší r.řátelé, tužbv a naclěje se

mu objevujÍ v rrovém svót].e, t:vědor.auje Si, že za své u-

měnÍ a sJ.ávu vcěčí těrn, }.teré tak lehcp optlst1' l ! Tak'

se přÍmo (b dčlje nísí ref].exívní rnonolog,3 c morální oc1-

5rovědnosti un.'ělce, o Jeho 'rztahu k <1onnvu a jeho dějí-

nd'm, o smyslu žÍvota jedínce a nár.oďnÍlro celku. Znovu

a znovu se vrací nq'ršlenka norá}ní odpovědnosti každého

Jedrrotl1voe za trvání národa l Zd ucfiování jeho bodnotl

tato n,q'šlenka sle vtě:Iuje. do v1díny řetězu qieneract,

které aÍ před;ívaJí štafetu Ě1vota,  práce a boje.

.l'. tonrto duetru G \T)odstaté pohybuJe všechna liorc-

va lyríka vznikajícÍ za ol<t4>ace. ;eště Jedrrou ztvárňu-

je Hora rrylšlenku zápasu o snrysluplné bytí člověka \'e

rbírce Po;relka přebírá hrácřr /L94o/, v níž se znovu

locrtě vzedrnula básníkova obraznost, spJatá podobně Ja-

ko v předďrozíw.' ťvůrčím období se vzpomínkou a snem,



tteré ncsnírBě rozšl.řuJÍ prortor tld.gké dušc, tísně-

aé rsílnýurl h1atorle}.ýnrÍ oko1aosttn'.. r:ágaíh ale ví,

ze sen nusí být završen svobodou Jako podrnínkou exla-

tence, svobodou, ]<terá je ovšern vždy rr7vzČ.orována na

9mrtí, l la zniaru. l.tnohoznačnost symbolů zde mízí, ::trá.

€JÍ se l. drůzy netafor, enJ-ř se ví:ak zLrácÍ s1lná

etmciona]-íta výrazu. opojení z této poezle je steJně

velké Jako opojenť ze žívot'a, o přee eče clociré.zí k

j lsténu oproštění. tropel.ka přebírá hrách Je ehvalozpě-

\' €ril na Evobodu jak.o předpoklao lldského dorozunĚní,

neboř jen ta,m, kde bu& znít píseň žÍvot,a beze st'raďru,

lrůře být' člověk opravdu šř.asten. Nové podoby nalrývď l.

Borova ret.af1rzlka času. Básník rr1rní věřÍ, i:e líclé bu.

dou proi{Ívat prďrajícÍ čas sl"ce bolestně a úzkostně,

ale it vědomÍm, ae dokázal i smysluplně napInit sv3j ř i-

vot; tím vÍce budou prot-o cÍtit pot'řebu zdokona].ovat

evét' odhalovat tajemství život'a a sntrLl. r {]oá je v

sané podstatě Je jích l.j-c,iského chování na svěLě.

Tak se v torr.to l{orové poslednÍnr tvůrčím obclo!:í

vytvářela nová rrod1ftkae jeho lrarnonického vttairu ke

světu; tento zápas o vnítřnÍ rovnováru jsrre mohli sle-

oovat v průbětru ce1é jeho žívotní poutí. !íora nikdy

nepředst'íral harmorri i  tam, kde j i skuťečně necíti l;

na orutté strané se j1 ale snažÍl q1ťušit, na].ézt a po-

sléze básn1cky ztvárrrit ve chvíIíctr, l".dě ge to dař. i}cr

nálokomu: 'ra hřbetu 'ůriy, na c}střÍ nože, :-.terá t1ělÍ

gnrt od ž.j.vota. *. právě to Je nejvýsostněiší urněn.Í

-Ě----



báaa1dré a Jén poůl€ toho lac - řcěarp šaIevrly -

bergeěně ror11šl't bágnflta od. řemslníka.

JeĚitě wroho báaní vznlklo v posledrríctr leteďt

básníkova žívota, ale to uĚ se u něho začala prcJe-

vovat vářná ďrortba. .leště wrohý rrcrš se nís óot}ne

sílou srÉho v1.r&zu, 2 rwrohého na nás dýcJrne roorálnÍ

síla a čígtota člověka odumÍraJíeího poma!.u - navzdo-

ry velkým společensk}rn nadějín - světu. Takového ho

také zast1hla smrte stač1l se Jen jeĚtě krátoc zara-

ciovat z kone v{Iečného utrpení a nac nově naltou

aáro<lrrÍ svobodou, ale dlor:tro se z nÍ netěšrl. Zenřel

7L .6 .1945 v  Prazc ,

: : -




