
Jak jsem nepřekládal Holanův Sen. 
Krátký referát Josefa Tomáše na Konferenci zahraničních bohemistů, v září 2010 v Praze 
 
Když jsem dokončil překlad Holanova Prvního testmentu a vše bylo již připraveno k 
publikování, volá mi náhle moje australská editorka a ptá se mě, zda Holan kdy napsal 
báseň Sen, protože ve druhé sloce třetí kapitoly Prvního testamentu Marie, která ho zve, 
aby k ní přijel, protože cítí, že autor je ve velké životní krisi, je napsáno: / když jeho verš 
má bdění dosti, / že jako Sen směl strhnout hosti / škrabošku, za níž jícen zív / pln infernálních 
slin a kostí. /  – a to slovo Sen je tam napsáno velkým písmenem! Říkám, že nevím, zda 
kdy něco takového napsal. Ptám se několika svých českých přátel a nikdo z nich nic o 
nějakém Snu neví. Takže když za pár týdnů jedu do Prahy, zeptám se na to své české 
editorky. I ona neví, ale doporučuje mně zajít do knihkupectví ve Štěpánské ulici a tam 
že určitě budou mít nejnovějšího Holana, vydaného nakladatelstvím Paseka. Zajdu tam, 
naleznu Sen v obsahu šestého dílu Dokumenty, zakoupím, nalistuji hned v obchodě a 
užasnu, když čtu: 
 
To, co by v rakvi součkem bylo, 
jak lůna tvrdne nad městem … 
Jen paprskům a větru zbylo 
ležatým písmem psáti v zem 
o všem, co nebe nepřijímá, 
z čeho je boží ruce zima, 
té ruce, jež má políti 
benzinem dějin brzké časy 
a lupou hněvu zžehnout asi 
hlad, lup a krveprolití. 
 
Napsal to v dubnu 1939. Třicet šest slok a jistě jedním tahem, možná i za jedinou noc! 
Bylo to jako výbuch, když už nemohl překonat to strašné nahromadění tíhy za těch 
několik měsíců, kdy se totálně zhroutila demokracie, těch obav a strachu, když se musel 
neustále bát nejen o svou zmrzačenou vlast ale i o svůj vlastní život (nenapsal snad toho 
dost v předcházejících měsících, co by si nacisti mohli správně vyložit?). A já jdu po 
Štěpánské dolů a čtu, sloku za slokou, vrážím do lidí i do sloupů a pojednou mě 
popadne vztek, vztek na ty, kdo mně to zatajili, kdo nikdy nikde nenapsali nic o této 
básni, o tomto vrcholu Holanova díla.  Sen je absolutní poezie. Je to slovní Requiem: 
Requiem za dobu, která, vymklá ze svých kloubů, šílí, jak to řekl Shakespeare slovy 
Hamleta. A jako hudební requiem, Sen nemá žádný obsah. Obsahem snu je to, co 
prožíváte, když to čtete anebo slyšíte recitovat, přesně tak, jako když posloucháte 
hudbu. A abych nemluvil do větru, musím namátkově vybrat několik slok a pak vám 
sdělit co čtení Snu, a hlavně čtení nahlas vyvolalo ve mně.  
 
Tamboři boří hrubé ruby 
obranných smyslů života. 
Jich ruka, zvyklá na záškuby, 
sem tam se tmami mihotá, 
až paličky, jež pálí, září, 
se ve svých tónech spodně vaří 
jak vejce hrůzy na mrsku … 
Oklepky toho najdeš v tepu, 



když pavouci ze svého dřepu 
skokavě zježí dutý pud. 
 
Z kontrafug puklic pukle hvízdá 
křivice, znalá almužen. 
Z krysího hnízda cválá jízda, 
cejch vypalujíc na tvůj sen. 
Na kroužcích červů šlape pedál 
dech umrlčiny, který shledal 
celý ten mumraj lemurů 
dost připraveným pro nosovky … 
Tak brouci ztratí náhle krovky, 
dým svíce táhne přes můru, 
 
tak věčnoměr co měřit nemá, 
když zastavil se okamžik, 
jenž ze cinéma do cinéma 
rád dostával zde lehký smyk, 
kde nesmrtelný fantóm vidí 
v přesnicích touhy žasnout lidi, 
křížence času s obrazy … 
Ach, čas a obraz, obraz, slovo: 
troseční právo básníkovo 
sbírat k nim rámy na hrázi, 
 
na hrázi božských ztroskotání 
prkýnka, která šplíchl sem 
dar milosti svou tajnou dlaní, 
zvědavý, co z nich stvoří zem … 
Zem bědná, bědná, bědná, bědná, 
ale zem pouze jednou jedna 
a jako jednu zřít ji chci … 
Bože, zda zříš ji též, jak leží? 
Či přes tvou četbu lidé běží 
co knižní štírci malouncí? 
 
A tak to jde dál a dál. Třicet šest slok. A já to nechám ve mně znít a vyvolávat ono moje 
prožívání nejen oné hrozné války, ale i té poválečné doby, a vlastně až do dneška. Co 
vidím já?:  
1) Leden 1945, nákladní vlak na nádraží v České Třebové, otevřené vagóny a v nich 
vězni v chatrných pruhovaných šatech, lidé jim hází chléb, a pak sbírají ty mrtvé podél 
trati a pochovávají je u kostela v Brandýse nad Orlicí, na pomníku pouze čísla. 
2) Jako kontrast vidím jinačí vlak, v roce 1941, jásající němečtí vojáci, odjíždějící do 
války, a za necelé čtyři roky mnohé z nich doprovázím, jako ministrant německého 
kuráta, z vojenského lazaretu v mé škole na vojenský hřbitov, a ten hřbitov je dávno 
zaoraný, a kdoví, zda Němci stačili odvést údaje o tom, kdo je tam pochován.  
3) Rok 1953, vojenská příprava na střelnici v Kobylisích, někdo se zmiňuje, že právě 
tady Němci popravovali zatčené vlastence, a jako kontrast vidím tři esesáky, které 
někdo odhalil v transportu maďarských zajatců, a Rusové je zastřelili před 



českotřebovskou nádražní poštou, tři německé ženy, dohola ostříhané, musely pak bosé 
na kolenou umývat krev z chodníku. Stopy po kulkách na stěně pošty jsem při každé 
návštěvě Třebové pohladil.  
4) Můj židovský spolužák, někdy v roce 1943, ani jsem nevěděl, že je to Žid, jednoho 
dne nepřišel do školy a už jsem ho víc neviděl, nepamatuji se, jak mi to doma vysvětlili. 
A jako kontrast moje německá kamarádka, desetileté děvčátko Marichen, známí se 
vraceli v červnu 1945 do svého domku v Horním Maršově, ze kterého byli v roce 1938 
vyhnáni, vzali mě s sebou na prázdniny, tam ji potkávám, navštěvuji v malé chaloupce 
na stráni v Temném Dole, mnoho květin kolem, kozička, kravička, maminka, několik 
sourozenců ale žádný tatínek, nevím zda mrtvý nebo nezvěstný, a když přijedu znovu 
v roce 1946, Marichen tam už není, nepamatuji se, jak mně to vysvětlili, a domek je 
opuštěný a za pár let tam najdu jen rozvalinu. 
5) Praha 1952-53: velká osobní deprese, Slánského process, rozhlas čte ve dne v noci 
hulákání prokurátora Urválka a dopisy pracujících, žádajících smrt zrádcům; 
marxismus-leninismus, připravovat se v Celetné ulici na tzv. diskuse (ano, tak zrůdně 
to nazývali!); můj nejlepší kamarád na 15 let v Jáchymově, dvakrát ho navštěvuji, 
v lednu, v kruté zimě, přívážeji vězně, oděné do vetchých hadrů, v otevřených 
nákladních autech, podruhé v červenci, v dusnén horkém létě, a přivážejí je 
v uzavřených autobusech. Na takovou sviňárnu měli, ti vymyškované mozky 
českobolševických bachařů.  
6) A tolik manifestací, za mír, za válku, na které jsem musel vodit žáky průmyslové 
školy v Liberci, kde jsem učil. 
7) A jde to dál. A když překládám poslední sloku, jedinou s trochou naděje, nacházím 
se na letišti v Amsterdamu, letiště obrovskě, ale přízemní, a já hledám klidný kout, kde 
bych na tom mohl pracovat a nemohu najít jediné místo, všude za ozývá ona pahudba, 
kterou jistě i vy znáte z obchodů a podchodů, a tak nakonec usednu v restauraci a  
zacpu si uši ucpávkami, které mně dali v letadle, a vidím pak, že i o této době Holan 
píše, že i tato doba je vymknutá ze svých kloubů a šílí, neboť čtu: 
 
Z děr orákula fičí k tomu 
rady jak skvrny pochyb smýt, 
jak ucpat uši vatou hromů 
a lebečně se uzavřít,  
jak chránit mýty semenité 
pod hlinou veršů v hloubce, skryté 
všemu, co nemá prvenství 
svobody, touhy, vyšších zvaní 
k velkému světa zživýchvstání 
při rytmu milosrdenství. 
 
Toto bylo snadné ale jak to přeložit?! To nelze přeložit. Už to skoro vzdávám, ale pak si 
řeknu, jsi přece inženýr a inženýři většinou nečekají až jim věda dokáže, že to jde. A tak 
na to vypracuji technologický postup: jako když se vyrábí krásná chromovaná kovová 
součástka; ta se též nemůže hned chromovat, to by ten chrom rychle odprýskal, ale 
musí se nejprve pomědit, pak poniklovat, a až nakonec pochromovat:  
1) Nejprve se absolutně odosobnit, odstranit jakýkoli zbytek J.T., pak ten sice 
vyprázdněný, avšak stále aktivní a nadmíru nedočkavý mozek vyplnit Holanem; do 
posledního zbytku. 2) Zvolna vykrystalizovat na povrchu strukturu sloky: rytmus 



iambického tetrametru a rým ababccdeed se střídavě přízvučným a nepřízvučným 
zakončením. 3) Připravit si elektrolyt angličtiny vhodný k rýmování (rýmy ze všech 
známých rýmovaných básní, rýmy ze slovníků rýmů, a hlavně rýmovaný anglický 
překlad Evžena Oněgina, který byl Holanovi vzorem), jako když se poměďuje. Zapnout 
proud představivosti a zkušenosti a pomědit to, tj. vyloučit tam rýmy odpovídající 
rýmům Holana. 3) Pak další elektrolyt vhodný k poniklování, tj. co nejvíce anglických 
básní, mnoho slov, mnohá s mnoha významy, a mnoho významů pro jeden český a zase 
to zapnout a dosáhnout iambického tetrametru. 4) A na konec ta chromová lázeň, která 
tomu dá ten lesk, tu krásu, tu dokonalost originálu, aby to bylo napsáno Holanem, 
jehož mateřským jazykem byla angličtina. A jako při každé výrobě, některé sloky se 
napoprvé nepovedou, a tak roztavit a začnout znovu. Pracoval jsem na tom tři měsíce 
ve dne v noci, skončil zcela vyčerpán (asi jako V.H., říkám si, ale jemu to trvalo jednu 
noc). Ale bohužel jsem tím zmeškal výstavu k stoletému výročí narození Holana: První 
testament jsem měl hotov již v dubnu 2005 a byl již připraven k vydání. Ale vydat ho 
bez básně Sen se mi zdálo až znehodnocením celého překladu. 
 
A na závěr mi dovolte ještě jednu, poněkud fantastickou alegorii. Právě spolupracuji na 
překladu knihy Martina Vopěnky Pátý rozměr do angličtiny. A tam si hrdina 
příležitostně čte v jedné astrofyzikální knize o černých dírách. A o tom, jak každé slunce 
jednou zhasne. A to, jak skončí, závisí od toho jakou mělo hmotu. Holan byl slunce, 
veliké slunce poezie. A v tom březnu-dubnu 1939 byl pod tak hrozným tlakem, že 
vybuchl jak supernova. A všechny ty vzácné kovy, které mohou vzniknout jen takovým 
výbuchem nám předal ve svých básních. Ale on zůstal jako zbytek té původní hvězdy 
jako neutronová hvězda, o hmotě slunce v objemu země. Jen si vzpomeňte, co se s ním 
stalo; jak čtyřicet let tam seděl, na Kampě, uzavřen sám v sobě. Ale věděl přitom vůbec, 
jaké měl štěstí? Že kdyby při tom výbuchu byl o něco hmotnější, tak by byl býval zmizel 
v černé díře, tj. v ústavu choromyslných, jak se to již stalo mnohým básníkům. 
 


