
… a já psal a psal
JOSEF TOMÁŠ 
(nar. 23.11.1933, v Poličce) 
Vystudovaný strojní inženýr, který po sovietské invazi roku 
1968, opustil svou vlast. Dva první roky emigrace strávil jako 
stipendiát Alexander von Humbold Stiftung na TU Karlsruhe v 
Německu. Po ročním pobytu na University of Florida v USA, 
pracoval ve výzkumu VW ve Wolfsburgu, načež se v roce 1976 
přesunul do slunné Austrálie, kde žije dodnes. Je majitelem  
firmy, zaměřené na automobilový průmysl. V neposlední řadě 
básník, z počátku píšící v rodném jazyce, po naléhání svých 

přátel se pustil do anglických překladů. Má na svém kontě 14 básnických sbírek. To je ve 
zkratce Čechoaustralan a také příjemný společník, pan Josef Tomáš. 

V jednom z Vašich rozhovorů jste uvedl, že jste své první básně napsal ve 45 letech, kdy jste už žil v 
Austrálii a stýskalo se Vám po domovu a Vaší matce. To do té doby "nebylo nic tak silného", co by 
Vás přinutilo začít psát? 
Já jsem se nikdy nepovažoval za básníka. Mám na mysli básníka v akademickém smyslu, který hledá 
nové básnické formy, porovnává se se slavnými básníky minulosti i přítomnosti, chce být uznáván a 
podobně. Něco takového mně nikdy nenapadlo. Psal jsem vždy pouze, když jsem musel, když jsem 
byl pod nějakým tlakem a muselo to prostě "vyjít ven". Pouze dvakrát, v roce 1962, ze mne doslova 
vypadly dvě básně, jakoby bez mého vědomí. Jakoby předzvěst toho, co přišlo o dvacet let později. 
Pak až do roku 1981 nic, ani verš. Hodně jsem četl, kromě všech českých básníků, hlavně Rilkeho a 
Eliota, a z francouzských hlavně Apollinaira. A pak se najednou protrhla hráz a já psal a psal, ve dne v 
noci, abych se jednoduše vycvičil, bylo to skoro jako atletický trénink, psal jsem o všem, co mně 
přišlo na mysl, co jsem viděl, pociťoval, prožíval. Teď když se dívám nazpět, tak to opravdu nechápu, 
zase jako by to bylo přišlo zcela samo od sebe.  

Máte spočítáno, kolik jste napsal básní? 
V roce 1962 to byly zmiňované 2 básně, v období 1981-1985 kolem 450 básní. Poslední 
časový interval byl 1995-2005, kdy jsem napsal kolem 320 básní. 

Jaký je Váš "současný hnací motor" k psaní poezie? 
Od roku 2005 jsem nenapsal ani jeden verš a jsem si zcela jist, že už 
nic víc nenapíšu. Od toho samého roku jsem začal překládat do 
angličtiny Holana a Ortena. I na toto jsem byl tak nějak bez svého 
vědomého úsilí "vytrénován". Když v roce 1984 maminka zemřela, 
přestal jsem psát česky. Nějakou dobu před tím jsem se setkal s 
australským básníkem Philipem Martinem. A ten mě přesvědčil, že 
nemá vůbec žádný smysl psát česky, když mně to stejně nikdo 
neotiskne a přinutil mne, abych psal anglicky. A zase jsem na to šel, 
jak bych řekl, jako inženýr, což je mé povolání, a psal jsem 
dennodenně, jako jsem to dělal před tím česky, a Philip mne 
opravoval a vedl. A to mi přišlo velice vhod, když jsem se pustil do 
Holanova Prvního testamentu a Snu, v roce 2005, když se oslavovalo 



stoleté výročí od Holanových narozenin. Byl jsem vždy fascinován cizími jazyky, jak různě vyjadřují tu 
samou myšlenku. A překládání poezie, opravuji, přebásňování poezie, neboť poezie se nedá 
překládat, je to nejbližší a nejtužší střetnutí dvou jazyků. A má-li se to rýmovat a má-li být dodržen 
rytmus, je to opravdu sice velice těžká, ale nadmíru fascinující práce. A jsem přesvědčen, že můj 
inženýrský přístup k této věci je mou výhodou, protože to, co čtu jako překlady do angličtiny anglicky 
píšících básníků, je spíše pouze obsah díla, kdy jakékoli umění je zabito.  

Jak dlouho Vám trvalo, než jste našel svůj překladatelský rukopis? 
To ještě neskončilo a nikdy neskončí. Právě teď znovu překládám Ortenovy Elegie. Mám výbornou 
americkou editorku a tak diskutujeme v těchto dnech Třetí elegii. Přečtěte si ji a řekněte mně, jak je 
pro Vás srozumitelná. A teď to přeložte do angličtiny tak, aby to bylo srozumitelné anglickému 
čtenáři, a přitom se to musí rýmovat a mít to rytmus, ale ne v alexandrinech, jak to psal Orten, ale v 
iambickém pentametru, protože alexandrin zní anglickému uchu nepřirozeně, tak jako nám iambický 
pentameter (viz např. Julius Zeyer Z letopisů lásky). Ale problém je pak v tom, že máte o dvě slabiky 
méně; je pravda, že angličtina má kratší slova, ale zato vyplýtvá moc slabik na určité a neurčité členy. 
Prostě nesmírně obtížná, ale fascinující práce. 

Na které období své tvorby vzpomínáte nejraději? 
Na období kolem roku 1995, když jsem psal Návrat Anežky Přemyslovny. Je to třináct básní 
oslavujících Prahu. Vyjímečné bylo to, že jsem si nejprve napsal obsah a pak pracoval na všech 
básních, s výjimkou dvou, současně – chvilku na té, chvilku na oné. Nakonec mi chyběl pouze Most. 
Mám živě před sebou, jak jsem při jedné návštěvě Prahy dlouhou chvíli seděl na staroměstské straně 
Karlova mostu, napravo od něho, trochu pod ním, a upřeně se díval před sebe a nasával do sebe onu 
zvláštní, nepopsatelnou atmosféru. Až později v Austrálii, když to, jak bych řekl, ve mně dozrálo, jsem 
to za pár hodin vyvrhl na papír. Měl jsem tedy dvanáct básní, ale sudý počet se mi nějak nelíbil. A 
najednou mně to došlo: "člověče, vždyť nemáš to nejdůležitější: Hrad!". A tak je teď Hrad pěkně 
uprostřed celé sbírky, a je napsán samotným hradem, protože já, jak jsem nyní přesvědčen, bych to 
nikdy nedokázal napsat. 

Když jste zmínil Prahu, která místa jsou Vašemu srdci blízká? 
Těžko říci. Když se zmíním o pár místech, ale ne v pořadí oblíbenosti, tak je to: 
1) Pohled na Týnský chrám a uvnitř hrob Tychona de Brahe
2) Sousoší Keplera a Tychona de Brahe na Pohořelci
3) Všechna místa, "která jsem prošel s Anežkou"
Znám několik lidí, kdo šli s touto knížkou v ruce po Praze přesně v pořadí básní. 

Máte při psaní nějaký rituál?  
Vzpomínám si, že když jsem ještě psal česky, tak to bylo vždy jako nějaká záplava, průtrž mračen, 
nesmírný vnitřní přetlak. Například Ze zápisků jedné ženy jsem napsal za pár dní, potom co se mnou 
natolik otřásl odchod ženy, se kterou mne pojil silný přátelský vztah, že jsem to musel dostat ze sebe 
ven, jestliže jsem se nechtěl, obrazně řečeno, zbláznit. Takže si teď občas něco z této sbírky přečtu 
a připadá mi, že to napsal někdo jiný. Nejčastěji to je báseň Vzpomínka na jednu přítelkyni: 

Vždy se mi zdálo, že je zahleděna / jen sebou v sebe, když pro sebe jen / si celý den radostně 
pozpěvovala. / Teprve když tu víc už nebyla, / mi došlo, že to bylo tím, že ona/ prostě nepotřebovala 
svět k tomu, aby si sama sebe uvědomovala.//Představuji si ji, jak sama k sobě mluví: /„Čím míň se o 



mně ví, tím vice / sama sebou v sobě pro sebe jsem. / Proto, až umřu, nezpůsobím nikomu / nijaký 
zármutek a nikdo též / na mne nikdy nezapomene.“  

Toto se pro mne stává víc a víc ideálem dokonalého života. 

Když mluvíte o ideálu, napadá mne vaše básnická sbírka Oblost těla, kterou si dovoluji zařadit mezi 
velmi zdařilý počin. Popisujete zde kouzelně lásku, milenecký či partnerský vztah. Na jaké místo 
byste zařadil lásku ve svém životě? 
Když se zmiňujete o sbírce 
Oblost těla, tak máte 
očividně na mysli lásku 
mezi mužem a ženou. Z 
hlediska přírody je to 
nezadržitelná síla, bez 
které by život neexistoval. 
Z hlediska lidského je výraz 
láska ta nejelastičtější věc 
ve vesmíru, která se dá 
natahovat (až často 
praskne, že?), stahovat, 
překrucovat, povznášet, 
špinit, zabíjet, atd., atd. Ale 
dost filozofování ... 
Oblost těla byla "napsána" láskou vášnivou, šťastnou i nešťastnou, často až pomatením mysli. Návrat 
Anežky Přemyslovny je kronika lásky hluboké, vysoké až k závrati, přicházející a odcházející, smířené 
s osudem, tak jak jde život. A Ze zápisků jedné ženy je láska úplně jiná, protože ona žena nebyla mou 
milenkou, takže ta láska je spíše lítost, smutek nad tím, jak nic není trvalé, užas nad tím, že vůbec 
něco je. Ale už dost – to bychom byli zase u toho filozofování. 

Je ve vašem hledáčku autor nebo konkrétní kniha, kterou byste chtěl ještě přeložit? 
Právě se připravuji přeložit z angličtiny do češtiny knihu Universal Awareness – A Theory of the Soul, 
kterou napsal v roce 2011 Michael Heap. Už jsem si proto nainstaloval překladač hlasu do textu 
Newton Dictate. Nejprve to je určeno několika mým českým přátelům, bude-li to úspěšné, tak se 
pokusím najít nějakého českého vydavatele. 

10. ) Připadá mi, že jste toho v životě stihl "docela hodně": vystudovat VŠ, mít rodinu, se kterou
jste pracovně prošel několik zemí, usadil jste se v Austrálii, jste majitelem firmy. Věnujete se psaní 
a překladu básní. Máte před sebou ještě nějakou metu, kterou byste si chtěl splnit? 
Moji jedinou metou v tomto roce 2013 je to, abychom s Jáchymem Šerých dokončili a vydali 
sedmijazyčné vydání mé sbírky Návrat Anežky Přemyslovny, a aby se to dostalo do rukou co 
největšího množství návštěvníků Prahy. Kromě toho s panem akad. malířem Jaroslavem Šerých 
plánujeme bibliofilské vydání Holanových sbírek Noc s Hamletem a Sen, a Ortenových básní Elegie; 
vše dvojjazyčně: česky a anglicky. 

Děkuji Vám za rozhovor. 

Zaktualizovaný rozhovor Petra Lukšíčka, Nakladatelství U Veverky, s Josefem Tomášem, 
původně uveřejněný v Literárních Novinách č. 9, 2013
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