
 

 

 

Maturitní práce z českého jazyka 

 

 

 

 
Gymnázium Vysoké Mýto; 

79-41-K/401 gymnázium všeobecné 

 

 

Josef Tomáš – život a díla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Martina Mlejnková; 4. B 

Vedoucí práce: Mgr. Zbyněk Přibyl 

Datum: 2. dubna 2015 

Místo: Vysoké Mýto 

 



  

2 
 

Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, ţe tato předloţená maturitní práce z českého jazyka je mým původním 

dílem, jeţ jsem sama vypracovala. Veškerá pouţitá literatura je uvedena v seznamu na 

konci práce. 
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Anotace 
 

Ve své seminární práci se budu zabývat monografií méně známého literárního autora 

spjatého s naším gymnáziem. Především budu zpracovávat jeho tvorbu a zaměřím se  

i na jeho ţivot. Na základě těchto aspektů budu hledat souvislosti mezi jeho ţivotem  

a psaním a tím, co ho vedlo k tomu, aby psal. 
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Úvod 
 

Pro svou práci jsem si vybrala regionálního básníka Josefa Tomáše, jenţ dnes ţije  

v zahraničí. Důvodem, proč jsem si ho zvolila, je snaha přiblíţit méně známého tvůrce 

poezie nejen lidem, kteří pochází z jeho okolí a neznají ho, ale i lidem, co mají rádi 

poezii a přečtou si s chutí něco jiného neţ známé autory. Cílem mé práce je zaměřit se 

na Tomášův styl díla a zjistit, jakým stylem píše a proč, dále jestli se jeho psaní časem 

vyvíjí, popřípadě jak moc, nebo zdali se jeho styl výrazně nemění. 

 

V práci budu shromáţděné materiály rozebírat po stránce obsahové, především budu 

zkoumat kontext a vliv psaní na jeho ţivot. Dále pak jak se navzájem prolínají jeho 

psaní a ţivot a zdali se nějak navzájem ovlivňují.  

 

Po celou dobu práce jsem v kontaktu se spisovatelem a konzultuji s ním své postupy. 

Komunikace probíhá pomocí internetové korespondence (e-mailů). Konzultuje se mnou 

mé psaní a poskytuje mi rady a materiály pro mou práci. 

 

Pana Josefa Tomáše jsem si pro svou práci zvolila kvůli přednášce, která proběhla na 

gymnáziu ve Vysokém Mýtě. Na této přednášce působil velmi inteligentně a vzdělaně. 

Nikdy předtím jsem se osobně s básníkem nesetkala. 

 

V práci budu sepisovat své poznatky a porovnávat je s básněmi a jejich kontextem. 

Budu zkoumat jeho názory a porovnávat je se svými. Svá mínění budu podkládat 

vloţenými básněmi. 
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Život Josefa Tomáše 
 

Josef Tomáš se narodil 23. listopadu 1933 v Poličce. Své mládí proţil nejprve v České 

Třebové, poté od roku 1947 pobýval v Chocni. Studoval na vysokomýtském gymnáziu, 

kde v roce 1952 úspěšně odmaturoval. V dalších studiích pokračoval na vysoké škole. 

Nejprve chtěl studovat angličtinu a sanskrt, bohuţel mu tato cesta nevyšla kvůli 

neúspěchu u maturitní zkoušky z českého jazyka. Podal si tedy přihlášku na ČVUT do 

Prahy, kde absolvoval v roce 1957 jako strojní inţenýr. Jeho specializací byli textilní 

stroje, proto začal pracovat v Liberci, kam se přestěhoval. Nejprve vystupoval po tři 

roky jako učitel na stření strojně-průmyslové škole, a pak jako asistent na katedře 

mechaniky na vysoké škole. V Liberci se seznámil se svou budoucí manţelkou, která 

byla původem ze Slovenska. 

 

Jelikoţ dostal v roce 1962 nabídku pracovního místa v Ústavu mechaniky strojů 

slovenské akademie věd v Bratislavě, jeho dalším bydlištěm se stala právě Bratislava. 

Hlavním důvodem odchodu na Slovensko byl problém s bytem v Liberci, který 

nedostal, a naděje v dohledné době na moţnost ho získat byla mizivá. Další věcí 

podporující jeho odchod byla jeho ţena čekající dítě. Na půdě této akademie sklidil 

velký úspěch, přednášel zde v oboru nelineárního kmitání a za výsledky jeho vědecké 

práce získal titul CSc. 

 

Po sovětské invazi do Československa roku 1968 se s manţelkou a dětmi rozhodli 

opustit vlast a to natrvalo. Ve své vědecké práci nadále pokračoval po dobu dvou let  

v Německu, s podporou prestiţního stipendia Alexandera von Humbolta. Pak jeden rok 

strávil jako profesor na University of Florida v USA, odtud se vrátil zpět do Německa  

a po dobu šesti let pracoval ve výzkumném středisku Volkswagen. 

 

Nakonec se ještě jednou přestěhoval, tentokrát naposled, a jeho domovem se, aţ dodnes, 

stala Austrálie. V roce 1976 zde přijal nabídku na akademickou pozici na Royal 

Technology. Jeho pracovní náplní se staly přednášky, a to aţ do roku  

1993, kdy odešel do důchodu. Vzápětí ale zaloţil firmu Advea Engineering, která 

dodnes existuje a zabývá se inţenýrskými pracemi pro automobilové firmy. 

 

Tento dosavadní profil představuje pouze jednu část osoby Josefa Tomáše. Druhou částí 

je poezie, se kterou začal poměrně pozdě, asi kolem 47 let. Co bylo impulzem pro tuto 

nezvyklou činnost, vysvětluje ve své první sbírce Vzpomínka na domov: 

 

 „ Co jsem měl psát své matce, když jsem věděl, že dopisy byly cenzurovány Státní 

tajnou bezpečností? No a tak se nějak samy od sebe začaly moje vzpomínky na mou 

matku, můj domov, mé mládí, mé přátele sdružovat do veršů.―  

(4) 

 

V letech 1980-1985 vzniklo přes 400 básní, které nepovaţoval za nic víc neţ cvičení  

v básnickém umění. Příkladem mu byla tvorba českých básníků, jako byli Dyk, Hora, 

Nezval, Hrubín, Seifert, Orten a Holan, potom francouzských básníků jako Baudelaire, 

Nezval, Rimbaud, Apollinare, no a z anglických jimi byli Shakespear, Pound, Williams, 

Eliot a nejoblíbenějším německým básníkem byl Rilke. 
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V roce 1985 jeho maminka zemřela, coţ vedlo k úplnému přerušení jeho básnické 

tvorby. Ještě toho roku se však setkal se známým australským básníkem Philipem 

Martinem a ten ho přesvědčil, aby s psaním nekončil. Doporučil mu, aby nepsal česky, 

kdyţ se do vlasti stejně nikdy nevrátí a za komunistického reţimu mu sbírky nikdo 

nevydá. Začal psát anglicky a to čistě jen pro sebe, jako cvičení, a aby se tak 

zdokonaloval v jazyce. V dnešní době uţ jsou jeho sbírky k dostání, avšak spíše na 

internetových stánkách nakladatelství, neţ v kamenných obchodech. 

 

Dnes se do Čech vrací za rodinou, ale trvalé bydliště má v Austrálii. Naposled zde byl 

na podzim v roce 2014, v tomto období také navštívil naši školu (Gymnázium Vysoké 

Mýto), kde představil svá díla. 
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Vlastní tvorba poezie 
 

Jeho vlastní tvorba vznikala na základě lásky k poezii. Jiţ od mládí rád četl především 

básně. Tvořit však začal aţ ve čtyřiceti sedmi letech. Důvodem tvorby byl přehršel 

emocí, kterých se chtěl zbavit, a psaním se mu to dařilo. Básně ho na tolik uchvátily, ţe 

se jim časem začal více věnovat. Nejprve psal sám pro sebe, ale jelikoţ mu v zahraničí 

chyběla rodina, tak svá díla začal posílat domů. Následně se pak rozhodl, ţe řadu z nich 

vydá. Jeho tvorba byla rozdělena do několika období, ve kterých psal, z kaţdého je zde 

níţe uvedena alespoň jedna sbírka. Tvorba je sloţena většinou z česky psaných básní, 

avšak tvořil i v jiných jazycích - například v angličtině, němčině a francouzštině. 

 

V českém jazyce  
 

Většina jeho básní je psána v češtině, neboť je to jeho mateřský jazyk. Dále také proto, 

ţe psal pro česky mluvící čtenáře. Zpočátku si netroufal na jiný jazyk. Pohrává si zde se 

slovy, volí metafory, zdrobněliny, přirovnání. Citově zabarvená slova ani poetismy 

nejsou výjimkou, nachází se téměř v kaţdé básni. 

 

Svět v ústech 

 

Jedná se o sbírku básní, kde si není jistý sám sebou a v jistých okamţicích ani lidmi  

a okolím, ve kterém se nachází. Nalezneme zde polemiku mezi ţivotem a smrtí, 

křehkost, která je mezi nimi, to, jak rychle můţeme ze světa odejít a jak jednoduché to 

je. Uvědomění si toho, ţe naše bytí není věčné a také nic krom smrti není jisté. Čas, 

který neúprosně běţí, který nejde vrátit zpět. Kladení si otázek ohledně posmrtného 

ţivota, víry v nadpřirozeno, o kterém se dá polemizovat a jen stěţí dojít k závěru, dále  

o odhalování tajemna s výslednými domněnkami. Síla úzkosti a deprese ze stresu 

všedního i nevšedního ţivota a z nepochopení sám sebe. Myšlenky honící se hlavou při 

pohledu na obyčejné věci normálních lidí ve všedním ţivotě propojující se se 

vzpomínkami a zkušenostmi, které jsme sami proţili. Strach z nekonečného prostoru, 

vesmíru, nejistoty, nicoty, nepochopení fungování světa.  

 

Prázdno a život 

 

Ó, jak mě znovu a znovu fascinuje 

prázdno! A víc ještě - ta trocha prachu, 

co je v něm. Jak se jenom dokázala 

stlačit, sloučit a nakonec oživit?! 

 

Vždyť vlastně i v jeho každém zrnku 

není nic než samá prázdnota. 

Jak tedy- na mrtvé slupce ničeho- 

dokáže existovat něco, co je živé 

(1;str. 39) 

 

Velké obavy z konce, po němţ nevíme, co bude následovat, jestli vůbec něco dále bude. 

Ticho evokující prázdnotu a osamocenost, zároveň bezradnost a do určité míry 

bezmocnost. Rozjímání nad fyzikálními zákony všedního světa. Zvědavost a touha  

v objevování světa a prostoru kolem sebe, vesmíru psychologických faktorů. Ctiţádost 
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porozumět co nejvíce jevům kolem nás. Vše je pojato s nadsázkou a procítěností 

vhodnou k tématu, nad nímţ se pozastavuje. 

 

Projevuje se zde nálada autora ve všech směrech. Některé básně jsou psané  

s odhodláním, nadšením a zapálením pro poznání, jiné jsou plné deprese a nechuti ze 

ţivota. Dává tu najevo i strach z prázdna a z opuštění, a hlavně ze samoty. Hledá 

odpovědi na všeobecně známé otázky, jeţ zasahují do filozofického přemýšlení, nikdy 

však nedojde k odpovědi, protoţe by tím tu otázku zničil. 

 

 Jeho básně jsou rozporuplné, a to tím, jak jsem výše uvedla - ţe je píše v různém 

citovém rozpoloţení. Nadále se nikde nezmiňuje o projevu nadpřirozených sil, jako je 

Bůh, a ţádná báseň ani podtextem nenaznačuje náboţenskou symboliku. Jsou zde 

patrné jeho znalosti z matematiky a logického uvaţování. 

 

Je to velmi zajímavá sbírka, avšak s tématy, které jsou zde voleny, se nemohu zcela 

ztotoţnit, proto mě svým obsahem básně neoslovily. Ovšem zpracování je lyrické, 

procítěné a působí jemně i s ohledem na témata. 
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Obrazy malované slovy 

 

Autor se nechával inspirovat pro psaní básní tvorbou a díly malíře Paula Cézanna. Také 

jako obal kníţky je zvolena malba La Vase Bleu. Řada jeho textů je inspirována mnoha 

obrazy právě od zmíněného malíře. 

 

Podle Cézanna se v lidské fantazii nenachází předmět, který by nemohl být namalován, 

avšak nikdo jiný s autorem nesdílí stejnou vlnu frekvence a nevnímá tutéţ emoci při 

prohlíţení obrazu. V tomto vidí výhodu i nevýhodu zároveň. Umění malovat srovnává  

s uměním psát básně. Oba dva, malíř i básník, potřebují inspiraci pro svou tvorbu, jeţ 

přenesou na plátno, respektive papír. 

 

Snaţí se pochopit, co se na obrazu odehrává a co této situaci předcházelo, od toho se 

pak odvíjí veškeré jeho uvaţování. „Co by, kdyby…― dává tak obrazu úplně jinou 

dimenzi. 

 

Zmiňuje zde názor, ţe je někdy lepší všechny své problémy na okamţik hodit za hlavu, 

vypořádat se s nimi na chvíli vybrečením do polštáře, a poté se k oněm problémům 

postavit čelem a začít je řešit racionálně, bez vedlejších emocí ovlivňující jejich 

východisko. Toto uvaţování je, dle mého názoru, velmi trefné, neboť mnohdy člověku 

nezbývají síly na to, aby pokračoval dál. Skvělým příkladem z této sbírky je báseň 

s názvem „Bezradnost―. Perfektně vystihuje výše uvedenou situaci. 

 

Bezradnost 

 

Zdrcující je tato bezradnost, 

Když nenacházíme žádné obrany a přitom 

celý svět hrozí, že nás co nevidět zavalí. 

 

Nezbývá, než schoulit se do klubíčka 

a povzbuzovat se mantrou zoufalců:  

„Je to pouze v mysli, vše je pouze v mysli.― 

(2; str. 15) 

 

Opět se tu projevují prvky přemýšlení o minulosti, navazuje jistě na obrazy, které mu 

byly předlohou. Poněkud zvláštní je autorovo uvaţování. Často se odvíjí od nálady, 

kterou v danou chvíli proţíval, od věcí, na které právě myslel a od toho, jaké měl 

starosti, ba naopak z čeho měl radost. Proto se dá říci, ţe k jednomu obrazu by byl 

schopen napsat nespočet básní s jinými citovými zabarveními s ohledem na jeho 

emocionální stav. 

 

Všechny své emoce neproţívá v ten pravý okamţik jejich průběhu, nýbrţ si je vybaví 

zpětně ve své představě a z nich poté čerpá inspiraci. Důkaz můţeme nalézt v básni  

z této sbírky „Předlož mi cokoli…― Přesně vystiţené je tu vnímání situací, okolí, 

proţitků, atd. 
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Předlož mi cokoli… 

 

Předlož mi cokoli, třeba ulici, a i ta 

Zbude nakonec pouze v mé představě, 

Neboť je těžké po ní jít a přitom o ní psát 

 

Přestože několikrát už jsem po ní šel 

a přitom o ní psal, nakonec jsem všechno 

dotvářel zase jen v pouhé představě o ní. 

(2; str. 20) 

 

Dokonalost malířské práce, kterou obdivuje v mnoha básních, podtrhuje báseň „Umělé 

květy―. Podle jeho slov je obraz tak dokonalý, ţe jen stěţí můţeme poznat, ţe jsou 

namalované. Samozřejmě se jedná o hyperbolu, neboli o nadsázku, je to jakási forma 

poklony před autorem malby. 

 

Umělé květiny 

 

Trochu jen vzdálen od nich nerozpoznáš, 

že nikdy nepocítily nic. Jako například 

slunce v okvětích nebo déšť na listech. 

 

Že nikdy nedýchaly vzduch a netrpěly,  

když byly utrženy, teprve z blízka 

Rozeznáš stopy rukou, které je vytvořily. 

(2; str. 24) 

 

Rozvíjí zde i myšlenku o našem druhém já. Zda se máme řídit tím, co chceme, nebo se 

nechat ovlivnit tím línějším já a dát mu najevo naši slabost. S tímto problémem bojuje 

řada lidí, někdo si to však nepřizná, jiný svádí boj ve svém nitru a není si jistý výhrou 

sám nad sebou, další má racionální představu a silnou vůli jít si za svým a nic ho 

neovlivní.  

 

Velmi zajímavé propojení umění. Při pohledu na obrazy, o kterých píše, mi  

k jednotlivým kusům básně opravdu pasují, je to neuvěřitelně zajímavé a působící. 

  



  

12 
 

 Ze zápisků jedné ženy 

 

Sbírka „Ze zápisků jedné ženy“ vznikla na základě zápisků jedné skutečné ţeny, která 

byla Josefu Tomáši blízkou osobou. Jmenovala se Barbara S. a pocházela z Německa. 

Jejím povoláním a zároveň posláním byla práce zdravotní sestry na oddělení intenzivní 

péče v nemocnici. Kaţdodenní pohled na staré, nemohoucí, handicapované lidi, kterým 

nezbývalo mnoho sil do ţivota, pro ni byl nesmírně obtíţný. Přesto ji však dodávali tito 

lidé sílu, vţdy kdyţ viděla, ţe jim můţe pomoci, cítila se lepším člověkem. Avšak 

hospitalizovaní lidé velmi často a po krátké době v nemocnici umírali a pohled na 

bezvládná těla, leţící na lůţku a pomalu oddechující, byl velmi frustrující, neboť jim 

nemohla pomoci. Jelikoţ se potřebovala s těmito periodicky nekonečně opakujícími se 

sinusoidami jejích citů nějakým způsobem vyrovnat, zvolila formu zápisků. Zapisovala 

si to, z čeho měla radost, co jí naopak rozčílilo, nebo donutilo k slzám. 

 

Tento pro ni velmi cenný zápisník těsně před svou smrtí věnovala Josefu Tomášovi. 

Tento dokument ho velmi zaujal a sám Tomáš se chopil jeho přebásnění. V kaţdé  

z básní se snaţí vcítit do ţenské duše a píše s nesmírnou křehkostí a porozuměním. 

Klade důraz na lyrické detaily, které vystihují ţenskou logiku a přemýšlení nad 

problémy. 

 

Nalezneme zde mnoho úvah o smrti, která jí byla velmi blízko. Z toho plynou 

rozporuplné otázky, zda má cenu ţít, nebo to raději všechno vzdát a zemřít a nadále uţ 

netrpět. Tyto stavy bezmoci na ni naléhali především v soukromí domova, kdyţ byla 

sama, neboť v práci si nic takového nepřipouštěla, jednak na to nebyl čas a ani moţnost 

být sobec a zabývat se vlastními myšlenkami na téma, jak se máme špatně, protoţe 

viděla lidi, kteří na tom byli o mnoho hůře neţ ona. Báseň s názvem „Jak žít dál? …― 

Odráţí veškeré zmíněné postřehy a fakta. 

 

Jak žít dál? … 

 

Než abych takto… Anebo jinak 

Vždy pouze někam… Tam, či tam… 

Když nevím ani kdo – zda já 

 

Až doposavad sotva kdy vážně. 

Jen možná, snad, jen jakoby. 

Jak řekla jsem už: někam – tam 

a nejenom to, víc:odkud? 

…. 

(3; str. 8) 

 

Dalším neochvějným tématem je tělesný vzhled. Filozoficko-psychologické otázky  

na zevnějšek. Proč vypadá tak, jak vypadá, kdo je, co je, co by byla, kdyby nebyla a kdo 

by byla, kdyby byla někdo jiný. Hloubá a přemýšlí nad svou vlastní existencí. 

Příkladem k představě duševního zapálení je báseň Mé tělo. 
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 Mé tělo 

 

Všechno na tomto světě mě udivuje, 

ale toto mé tělo snad nejvíc, nejvíc! 

Jak to, že je vůbec vyplněné mnou? 

Ke každému jeho kousku jsem připravena, 

 takže k nerozeznání je dotek jeho a dotek můj 

 

A jak to, že vůbec vidím? Když světlo 

vchází do mne jen nepatrným otvorem 

v kuličkách očí? A jak to, že slyším, 

když vstup zvuku do mne je zakryt ještě víc? 

A to už nemluvím o těch dalších smyslech. 

 

Jak přepečlivě se o mne stará. Jak mě opatruje 

a chrání všude tam, kde je třeba jednat. 

Kdepak já! Než bych si to rozmyslela, 

mnohokrát už bych tu nebyla. 

(3; str. 10) 

 

Nechápe podstatu své existence, snaţí se najít jistotu a porozumění u Boha, který jí 

pomáhá vést cestu ţivotem. Víra jí dodává odhodlání a sílu, kterou pro svůj nelehký 

ţivot potřebuje. 

 

Podle mého názoru jsou básně velmi precizně zpracované, je z nich cítit, ţe je psal 

někdo, kdo rozumí ţenám. Proto mě tolik udivuje, ţe i muţ je schopen se tak dobře 

infiltrovat do ţenského vědomí a pochopit jej. 
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Vzpomínka na domov 

 

Sbírka básní, které psal své matce domů do tehdejšího Československa z Austrálie. 

Vzpomínal a připomínal si chvíle, kdy byli spolu. Zmiňoval pro ně známá místa, která 

mu ve světě chyběla a která by moc rád navštívil. V této sbírce zmínil velkou spoustu 

témat, mezi nejfrekventovanější patřila samozřejmě rodina, dále pak přátelé, vzpomínky 

z dětství, jeţ si nejraději vybavoval. 

 

Všechny básně, které napsal, posílal své matce domů, protoţe nic jiného posílat nemohl.  

V dobách komunistické éry byla korespondence ze zahraničí pod drobnohledem 

kontrolorů, kteří jí bez milosti cenzurovali a hledali případné problematické předměty, 

nebo informace. Z tohoto důvodu autor posílal pouze poezii. Byla jemná, čistá, něţná, 

bez jakéhokoliv náznaku politické angaţovanosti a zaujatosti. Komunistická strana mu 

neměla co vytknout, takţe jejich dopisování pokračovalo nadále. Smrt jeho maminky 

roku 1985 však znamenala konec této korespondence, stejně tak i Tomášova básnění.  

V tu chvíli ztratil veškerou motivaci pro psaní. Nakonec po dlouhé, čtyřiadvacetileté 

pauze vydal tuto skvělou a kvalitní sbírku. 

 

Čiší z ní totiţ velmi křehká a něţná lyrika, ukazující, ţe ţivot není jen práce  

a nekonečný koloběh povinností, ale také krásné místo pro odpočinek, relaxaci  

a vzpomínání. Básně se vztahují k určitým ţivotním událostem a okamţikům, místům  

a k rodině. Propojením většiny těchto bodů je báseň „Moje vlast―. Nejkratší ze sbírky, 

avšak nejvíce obsáhlá emocemi. 

 

Moje vlast 

 

Co je to naše vlast, 

co se nám ztrácí každým rokem 

víc a víc v nedohlednu: 

Doma jsem říkával, že je to krajina a řeč, 

zakořeněná v květináči mládí. 

Tehdy jsem byl ještě mladý,  

a tak jsem nepomyslel na lidi, bez nichž by přeci celý kraj 

byl pustý a hluchoněmý. 

 

Už dávno jsem z květináče venku 

a volně si rostu 

mezi lidmi mnoha národů. 

Když se nyní zeptám, co je to moje vlast,  

přijde mi pojednou na rozum, 

že jsem to vlastně já 

a můj vztah k lidem celého světa. 

(4; str. 46) 

  

Jako mladý neviděl podstatu věci, nevnímal věci kolem sebe jako nějak zvláštní, bral je 

jako jistotu. Dnes s odstupem času, kdyţ zestárl, ohlíţí se zpět a vidí to, co neviděl.  

Uvědomuje si, ţe lidé, které má kolem sebe, nejsou samozřejmostí, ale ţe s nimi musí 

vybudovat vztah, aby s nimi mohl vycházet v dobrém a být tak v jejich kolektivu.  
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Z celé sbírky cítíme optimismus, ale i smutek a stesk. Vzpomínky vyvolávají dojemné 

pocity a melancholii. Je zřejmé, ţe by se moc rád viděl s lidmi, na které vzpomíná a rád 

by se s nimi vrátil do minulosti, do svého dětství. 

 

Myslím si, ţe je velmi citově vázán na svou minulost, a to především kladně. Vzpomíná  

s láskou, protoţe svou rodinu měl opravdu rád. 
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Dozrávání kamenů 

 

Sbírka, která je velmi specifická, neboť obsahuje velké mnoţství básní, které sám autor 

pojímá jako svá „cvičení“. Nachází se v ní totiţ nejen básně, které psal, kdyţ byl 

v Austrálii a posílal je matce do Československa, ale i básně, na kterých cvičil 

a zdokonaloval své psaní. Pro samotnou tvorbu se nechal inspirovat básníkem 

Thomasem S. Eliotem. To co ho inspirovalo, cituje volně v předmluvě této sbírky: 

 

„Že když chceš být básníkem, musíš si nejprve ověřit, že jim opravdu můžeš být. Musíš 

žít normálním životem a psát a psát, každý den, o všem možném, co vidíš okolo sebe,  

co prožíváš v sobě. Jenom tak se z času na čas naskytne příležitost, aby se sjednotila 

dokonalost obsahu s dokonalostí formy a vyjde z toho něco opravdu dokonalého, 

hodného toho, aby si to přečetli i druzí―  

 

Tímto mottem se nakonec řídí celou svou éru psaní. Je to v jeho básních vidět a cítit, 

zabývá se všedními věcmi, dokladem jsou uţ samotné názvy básní, například: Silnice, 

Most, Dům, Palmy, atd. 

 

Pro ilustraci je zde báseň „Strom a člověk―. 

 

Strom a člověk 

 

Olámali mu větve – 

Uschl. 

 

Vzali mu naději – 

Zoufá. 

 

Nemá-li strom  

a nemá-li člověk 

čím dosahovat 

vzhůru kupředu 

život pro oba přestává. 

(5; str. 151) 

 

Vidíme zde příklad toho, ţe pokud člověk ztratí motivaci v to, aby se posunul dál, ztrácí 

podle něho jeho existence smysl, protoţe nemá svůj ţivot čím obohatit, a tak jeho 

budoucnost je bezvýznamná.  

 

Myslím si, ţe tato báseň pro něho znamená jistou motivaci neztratit nadšení z nových 

věcí, které ho v budoucnu ještě čekají. Snaţí se jí motivovat i jiné lidi, protoţe někdy  

v ţivotě jsou chvíle, kdy to člověk chce vzdát, ale nesmí, protoţe by toho v budoucnu 

litoval. Podle mého se tímto řídil i v období smrti jeho matky, chtěl s psaním přestat, ale 

nakonec to sám sobě nedovolil. 

 

Dalším velmi často zmiňovaným tématem je hudba. Velmi často najdeme básně 

inspirované hudbou, zejména tou klasickou. Je na první pohled vidět, ţe holduje kvalitní 

barokní hudbě, jedna z jeho básní je totiţ věnována tvorbě Johanna Sebastiana Bacha.  

 



  

17 
 

Bachova hudba 

 

Povznášející, však plná odlehčené tíhy. 

beroucí s sebou váhu mrtvých hmot, 

beroucí s sebou i váhu myšlenek, 

které nedají nám spát, či bdít. 

 

Říkají nám, že pod tím chaosem, 

Jenž opakuje se každodenně, 

Jen aby přežil další, stejný den, 

Je něco, co nemění se nikdy. 

 

Povzbuzující nesoucí všechno s sebou, 

Jako by chtěla pro nás odhalit, 

Že ne tam, za tím, někde v budoucnu jednou, 

Však tady, právě teď je všechno to, co je. 

(5; str. 213) 

 

Autor v hudbě cítí volnost a klid, nachází v ní místo k odpočinku a relaxaci. Nechává se 

inspirovat symfoniemi, které v něm prohlubují pocity a na nich pak staví své básně. 

 

Myslí, ţe hudba je nevyčerpatelný zdroj inspirace, coţ lze v jeho dalších básních 

rozpoznat. Její jemnost a křehkost, nebo naopak hrubost a tvrdost, je velmi působivá.  
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Oblost těla 

 

Sbírka lyrických básní o ţenách, věnována především jejich tělu a křehkosti jejich citů. 

Verše opěvují lásku, která nabývá nekonečně mnoho různých podob a fází ve vztazích, 

od platonické, přes milostnou, aţ po mateřskou. Nevyhnutelně sem patří prvky 

vzpomínání na mládí a něhu s ním spojenou, kterou sám autor zaţil, dále pak 

vzpomínky na ţeny, jeţ ho okouzlily a které se snaţil dobývat.  

 

V této sbírce však upřednostňuje spíše milostnější pojetí a stránku milostného aktu, 

který je zde popisován velmi něţně a kulantně. Nejedná se o ţádné sprosté vyjádření 

jednoduchého rázu. Volí mnoho metafor a přirovnání, neboť je to velmi choulostivé 

téma. V autorově pojetí se dá číst i bez sebemenších výčitek a projevů studu. Příkladnou 

básní je „Nyní už nehybně―, popisuje zde milostný akt mezi muţem a ţenou, veškeré 

pocity, které proţívají při vzájemných dotecích, a navzájem dosahují vyvrcholení. 

 

Nyní už nehybně 

 

Nyní už nehybně, 

 když příjemná únava  

zabrala všechna místa, 

na kterých před chvílí ještě 

se chvělo na sta variant rozkoše 

 

Tvoje hlava a moje, 

obě teď nehybné 

těsně proti sobě 

na měkkých polštářích, 

když příjemná únava 

zavírá obě ústa 

a jenom oči, oči 

nechává hovořit. 

 

Nyní, když naše těla  

se jemně dotýkají  

jen v několika bodech,  

jež samy od sebe,  

jakoby zázrakem, 

se právě tady našly, 

a jakoby se už  

od nepaměti znala, 

si takto nehybně  

všechno, všechno 

navzájem dávají. 

(6; str.30) 

 

Naproti tomu vztah není jen o fyzickém kontaktu a proţitku, ale také o porozumění 

tomu druhému. Jde o mnohem víc, o duševní pouto, harmonii, věrnost a odhodlanost 

věnovat tomu druhému všechno, co máme. 
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Pozornost upřená na city je vystřídána atraktivitou těla. Vzhled je jedním  

z nepostradatelných faktorů milování. Rozkoš plynoucí z pozorování partnera, ať uţ 

obnaţeného, či z pouhého očního kontaktu, je zde více neţ patrná. 

 

Pocity zamilovaného muţe, který nedokáţe skrýt své city před tou, jiţ miluje. Cítí se 

rozpačitě a připadá si bezradný. Nedokáţe nic skrývat, ani předstírat a je přitom naplněn 

příjemným vzrušením a nervozitou. Sám se vyţívá v nejmenších detailech dotyků, 

pohledů a kaţdou vteřinu plně vychutnává a věnuje ji obrovskou pozornost. Neunikne 

mu sebemenší drobnost. V tu chvíli pro něho neexistuje nic jiného, neţ ona. 

 

Kdybych byl nyní s tebou sám… 

 

Kdybych byl nyní s tebou sám, 

řekl bych ti, aby ses posadila- 

do trávy anebo písku, 

protože bychom museli být spolu  

na louce nebo na pobřeží moře. 

 

A já bych si klekl před tebe 

a mlčky, bez sebemenšího pohnutí, 

bych se na tebe dlouho dlouho díval. 

Minutu za minutou, 

hodinu za hodinou, 

s jedinou myšlenkou v hlavě,  

že to je ta žena, kterou miluji. 

A že toto nepohnuté a upřené dívání 

je ona láska, která nás spojuje. 

 

Živel, jenž leptá a odprýskává 

zkamenělé povrchy našich bytostí. 

(6; str. 34) 

 

Jemný a lyrický příběh, který se zrcadlí ve všech básních, kde chce sdílet lásku, kterou 

věnoval jedné ţeně, působí velmi romanticky, od začátku aţ dokonce. Konec je velmi 

smutný, protoţe svou lásku ztrácí a konec vyvolává melancholické pocity, které  

v člověku zůstanou. 

 

Tomáš zde nastínil zajímavý pohled na toto téma, který se v dnešní společnosti 

vyskytuje uţ jen zřídka, a myslím si, ţe je to velká škoda. Kaţdá báseň donutí přemýšlet 

nad svým ţivotem a láskou, jestli je to opravdu takové souznění duší, nebo jen fikce, 

kterou si my sami vytváříme v domnění zamilovanosti.   
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Hříva 

 

Soubor básní, jenţ autor věnoval svému otci. Jedná se o velmi citově zabarvené básně, 

neboť vše, co popisuje, mu doslova vhání slzy do očí. Básně jsou celkem dlouhé, 

většinou má zde sloka sedm a více veršů. V kaţdé básni vzpomíná na minulost, na to, 

jaké to bylo a co smutného se stalo. Velkou pozornost věnuje i zpětnému nahlíţení na 

události, které se staly a on zdůvodňuje, z jaké příčiny a proč by se zachoval tak, jak by 

se zachoval. Častým motivem je válka a smrt blízkého člověka. Nejvíce dojemná je 

báseň „Boženka Svatošová―. 

 

Boženka Svatošová 

 

Byla mladá, vlastně ještě dítě, 

ale pro mě už dospělá, 

neboť víc než o hlavu vyšší  

a o šest let starší, než jsem byl já, 

do školy ale vždy jenom na skok, 

protože chudoba tehdy 

byla denním chlebem mnohých,  

a tak děvčátko, sotva odstavené 

od prsu, bylo vzápětí odstaveno  

od panenky, a to v tak rychlém sledu, 

že nemělo ani čas si zastesknout 

nad takovou nenahraditelnou ztrátou. 

 

Hra na maminku s živou sestřičkou 

nebyla vlastně vůbec žádná hra, 

protože ona se starala přesně tak, 

jak to odkoukala od své matky. 

Vozila kočárek sem a tam 

po pavlači zalité světlem a vzduchem, 

pohupovala ho přitom, a celou dobu  

děvčátku buď povídala, nebo mu zpívala, 

a když nakonec usnulo, postavila ho  

do chladné a stinné chodby domu 

a znovu a znovu mě šeptem napomínala: 

„Pepíčku, nemluv tak nahlas,  

nevykřikuj, děťátko bude plakat, 

když ho probudíš.― A tak byla vlastně 

maminkou dvou dětí, když obě 

skutečné maminky byly neustále pryč, 

ta její v továrně a ta moje na poli … 

 

Tak mladá byla a už umírala. 

Z jednoho dne na druhý 

se mi ztratila. Bylo to pro mě, 

jako by mi zlý chlapec-osud 

vytrhl nejmilejší obrázek z knížky. 

Dlouho pak, dlouho pokaždé, 
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když mně ráno otevřelo den 

a já běhal sám po chodbě a po pavlači,mi chyběla. Pamatuji se, 

že jsem se několikrát ptal: „Kde je Boženka?― 

„Ale copak jsi to už zapomněl? 

Boženka přece umřela na spálu.― 

 

Umřela … To slovo bylo tak obrovské 

pro můj mladý rozum, že až do dospělosti 

jsem se potom neustále strachoval, 

že se nedožiju příštího léta. 

Ale když jsme se večer modlili: 

„Anděle boží, strážce můj,― 

dlouho jsem si vždy přitom  

představoval Boženku 

jako svého strážného anděla 

(7) 

 

U této básně je patrné především to, ţe do oné malé dívky byl velmi zamilován. Měl jí 

jako svou první dětskou lásku, která mu však zemřela a on nebyl schopen pochopit, ţe 

uţ tu není a nikdy nebude. Dá se jednoznačně povaţovat za jednu z jeho nejsmutnějších 

básní, protoţe zde cítíme, ţe holčička, která zemřela, to neměla jednoduché a je zjevné, 

ţe k ní choval city, jeţ se časem mohly vyvinout více, neţ jen na kamarádské. 

 

Je velmi zřejmé, ţe ho tato situace v mládí velmi poznamenala na celý ţivot a zanechala 

v něm rozpory, na které musel pak časem přijít.  

 

Další velmi melancholicky laděnou básní je speciální báseň, protoţe se jedná o jeho 

nejdelší a zároveň nejvíc citově vypjatou báseň. Nastiňuje, jak je těţké rozhodnout se, 

aby si člověk zachoval dekorum a za způsobené následky se nemusel stydět. Zde dává 

příklad na barvách vlajky České republiky. Jsou jen tři, avšak kaţdá můţe mít jiné 

způsoby výkladu a člověk můţe cítit kaţdou barvu jinak.  

 

Například červená jako prolitá krev, oheň, nespoutanost, vášeň, a tak dále. 

 

Tři barvy naší vlajky 

 

Jako všechno na tomto nevyzpytatelném světě,  

i každá válka musí jednou skončit. 

Nevyzpytatelné se však rádo vymyká, 

a tak, když přijde čas, aby se naplnilo děním, 

stanou se často nejneuvěřitelnější věci. 

I konec té poslední, té nejhroznější války 

 

se na dvou různých, avšak blízkých místech 

naplnil tak rozdílnou skutečností, 

že mi nad tím zůstává dodnes rozum stát. 

 

Naše město bylo do slova a do písmene 

osvobozeno v bílých rukavičkách; 
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proto v něm nebyla prolita ani kapka krve. 

A to všechno díky německému veliteli nádraží 

a našemu poslednímu protektorátnímu panu starostovi. 

… 

(7) 

 

Tato báseň je jeho nejdelší a pro něho samotného nejemotivnější. Je plná vzpomínek na 

jiţ minulou, nepříliš jednoduchou, dobu, proto z ní uvádím jen část, celý text je pak 

uveden v příloze. Vzdává zde hold lidem, kteří si museli mnoho zlého zaţít. Snaţí se 

však s nadsázkou a jistým nadhledem ukázat, ţe i přes všechno zlé lidé k sobě chovali 

velmi hluboké city a byli si velmi blízcí, a to moţná právě díky těm krušným chvílím, 

kdy jim nezbývalo nic neţ doufat a semknout se. 

 

Pouţívá velké mnoţství metafor a přirovnání. Uvádí zde fakta z historického průběhu 

událostí a nastiňuje skutečnou podstatu věcného problému. 

 

Osobně preferuji spíše básně s veselejší tématikou, proto ve mně tato sbírka vyvolala 

opravdový smutek. Ztráta blízkého člověka není nikdy příjemná, proto o tom nerada 

přemýšlím, tím spíše nejsem nakloněna textům tohoto tématu. 
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Louky Evropy 

 

Sbírka, sepsaná jako vzpomínka na jeho vlast, Československo. Ještě dosud nebyla 

vydána, avšak v nejbliţší době by měla být. Většinu z těchto básní sepsal okolo let 

1983-1984 (tou dobou byl jiţ v exilu v Austrálii). Jedna polovina sbírky je zaměřená na 

města a památky, které navštívil. Potýká se zde se smíšenými pocity smutku a štěstí, 

neboť v totalitní době v tehdejším Československu vycestovat do zahraničí bylo moţné 

jen velmi zřídka a málo komu se to tedy povedlo. Jelikoţ byl emigrantem, tak se mu 

povedlo cestovat a projet mnoho zemí nejen v Evropě. 

 

Druhá část sbírky se zaměřuje především na vzpomínky na Evropu jako celek, protoţe 

Austrálie je velmi odlišná v krajině, kultuře, mentalitě a celkový dojem je úplně jiný. 

Připomíná si volnost, se kterou skrz starý kontinent cestoval. Jednoznačným příkladem 

je stejnojmenná báseň „Louky Evropy―. 

 

Louky Evropy 

 

Pár šupin z lehkých křídel jen 

nám zbylo. Motýlím životem 

jsme ze dne na den žili, 

z okvětí do okvětí měst, 

rozvitých naplno létem a historií. 

 

Po loukách Evropy nazdařbůh 

jsme kličkovali. Však též pouze Bůh věděl, 

kde přespávali teplou letní noc 

barevní motýli. V jakém hotýlku asi, 

ve škvíře ulice, schované pod listem hradu, 

si šepotem svítili do tmy 

na strach, na tíseň a na obavu. 

 

Jako my tehdy, když každé ráno 

nám slibovalo celý nový den. 

Sousta úsměvů jsme měli ke snídani, 

s černou kávou a křehkými loupáčky, 

a jen pár drobečků, jak zvadlé listy na ubruse, 

nám připomnělo, že podzim byl už nedaleko. 

 

Nakonec nám nezbylo, než ohlédnout se naposledy. 

Nabrat si ještě, kolik se jen dalo, 

z pachů kuchyní a z vůní kraje, 

a spěchat rychle dál. Jako ti motýli, 

z květiny na květinu měst, 

plných mrtvých katedrál a živých lidí. 

 

Evropo! Jsi krásná, ale příliš stará pro nás. 

Jsi přelidněná a plná toho minulého. 

Tady za mořem se nám dýchá volněji. 
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A žije se nám tu bezstarostněji. 

To jenom občas po tobě pokukujeme 

zpoza rohu světa. Tehdy se o tebe 

tak trochu strachujeme, když si přejeme,  

aby ses nám ještě chvíli uchovala takovou, 

jakou jsme tě našli minulé léto. 

 

Protože alespoň jednou ještě 

bychom chtěli jen tak nazdařbůh, 

bez plánů a bez myšlenek, 

jako motýli sem tam poletovat 

po tvých třicet let už nerozrytých loukách. 

… 

(8) 

 

Své mládí přirovnává k chování motýlů, protoţe se i on neustále přemisťoval  

a poznával nové věci. Popisuje způsob ubytování jako náhodu, v mládí nepřemýšlel 

tolik nad tím, co bude dělat další den, nechával to na osudu. Jako mladý neřešil 

zbytečnosti, coţ lze zcela bezpochyby vyvodit z výše uvedeného úryvku. Ve chvíli, kdy 

tyto okamţiky proţíval, si je neuvědomoval, jaké měl v té době štěstí, ale s odstupem 

času vzpomíná, jak vzrušující, nezapomenutelné a krásné záţitky nabil. 

 

Přijde mi, jako by se chtěl vrátit zpět do dob, kdy byl mlád a chtěl by si všechny země 

procestovat znovu a zaţít tu stejnou atmosféru a vychutnat si je ještě více. Podle mého 

názoru ho nejvíce uchvátila Francie, protoţe se ji věnuje v mnoha svých básních, nebo 

je tam někde ukrytá v náznacích, jeţ ji vystihují. 

 

Mluví o nepřekonatelné lásce k Francii a k Paříţi, kterou obzvlášť zboţňuje. Je zde 

patrná i znalost událostí, které se udály a ovlivnily její následný vývoj. 

 

Francie 

 

Kde vzala tu svou trikolóru, 

kde ji vzala? 

Letos v létě jsme ji přece našli 

jenom modrou, zelenou a zlatou. 

 

Máš pravdu: její Paříž je  

smíchána ze všech možných barev, 

ale pár kilometrů za Seinou 

pod světle-modrou oblohou 

je dávno zapomenuta 

aristokracie, církev, revoluce. 

Jako před staletími, nezměněně, 

mezi zelenými loukami 

dozrává zlatá úroda. 

…¨ 

(8) 
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Mou domněnku o jeho lásce k Francii potvrzuje obliba francouzských literátů, 

především pak poetiků. Dále také mluví plynule francouzsky, coţ můţe samo o sobě být 

dostačující argument.  
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 V anglickém jazyce 

 

Jelikoţ dlouhou dobu ţije v zahraničí a jeho nejvíce pouţívaným jazykem se stala 

angličtina, rozhodl se pár básní napsat právě i v angličtině. Je nesmírně těţké projevovat 

své emoce na papír v mateřském jazyce, natoţ pak v anglickém, aby se daly 

reprodukovat dále. O to těţší musí být psát básně v cizím jazyce. Pro tuto aktivitu je 

zcela potřebné perfektně ovládat onen jazyk, vědět přesně, co která slova znamenají.  

To, jak je rodilý mluvčí chápe. Mentalita v kaţdém státě je jiná a to, co přijde vtipné 

například Čechovi, tak Francouz, nebo Angličan nemusí po přeloţení pochopit. Dále 

pak záleţí na společenském postavení. Kaţdá sociální vrstva má odlišné nároky na 

kvalitu poezie. 

 

Přesto mi přijde, ţe jeho básně jsou zdařilé a věnují se všedním tématům, které chápe 

kaţdý. Přeloţit báseň je velmi náročné, neboť nalézt ta správná slova, jeţ vystihují 

autorovu myšlenku, není snadné. Pro ilustraci jsem zvolila báseň „Dreaming 

fishermen―, která je jeho nejoblíbenější a na jeho poţádání ji zde uvádím a přikládám  

k ní i svůj vlastní překlad. 

 

Dreaming fishermen 

 

There is no aim in me any more… 

Therefore so quiet are my days, 

one after one the same and bobbing 

like corks of dreaming fishermen, 

who forget completely how they come here. 

 

They sit on handrails of a bridge, 

surprised by the ease with which 

they can balance the emptiness 

that always seemed to threaten them 

from below their lives. 

 

Their eyes are closed, their lids 

are motionless, their faces 

are so peaceful and so thin 

that the Infinite can surely 

walk through them as it may please. 

 

 

Snící rybáři 

 

Už nikdy více ve mně nebude cíl… 

Proto jsou tak klidné mé sny 

jeden po druhém se houpají 

stejně tak jak zátky spících rybářů 

kteří zcela zapomněli, jak se sem dostali 
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Sedí na zábradlí na mostě, 

překvapeni lehkostí s jakou 

dovedou vyvažovat nicotu, 

podle níž vypadá v jejich životě všechno tak hrozivě 

 

Jejich oči jsou zavřené, 

jejich víčka jsou nehybná, 

jejich tváře jsou tak klidné 

a tak hubené, 

že nekonečnost nepochybně dokáže 

projít skrz tak aby je potěšila. 

 

 

Jedná se pouze o překlad, nikoliv o přebásnění. 

 

V originále je mnohem více cítit jistá beznaděj z dalšího nastávajícího dne, protoţe 

snícího muţe na rybách nic nevyvede z míry, a on tak nemá důvod být na něco 

připraven nebo něco očekávat. Jen poklidně sedí a vychutnává si chvilky klidu na místě, 

kde to má rád. Nicméně to, ţe nikam nesměřuje a ani neprojevuje náznak nějakého 

směřování, je mírně znepokojující, jelikoţ kdo nikam nesměřuje, tak se neposune dál  

a pokud se tak stane, ztrácí smysl svého ţivota. 

 

V překladu jsem postupovala velmi pozvolně. Nejprve jsem si několikrát přečetla 

anglický text a snaţila se pochopit kontext a vůbec celkové vyznění. Dále jsem si pak 

tento výklad přeloţila volně do češtiny, a zároveň jsem si přeloţila i báseň slovo od 

slova, abych tak co nejlépe propojila souvislost obou textů, a mohla tak zkomponovat 

jeden souvislý smysluplný text. 

 

Obtíţná byla volba českých slov, neboť v angličtině, stejně jako v češtině, mají slova 

více významů. Nebylo snadné vybrat ten přesný překlad, aby nezměnil obsah básně. 

 

V angličtině sice existují zdrobněliny, ale anglický jazyk není po této stránce tak bohatý 

jako ten český, coţ je podle mého výhodnější pro překlad z angličtiny do češtiny, neţ 

opačným způsobem. 
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Překlady prózy   
 

Překladům se Josef Tomáš začal věnovat díky skvělé znalosti jazyků. Dále to také byla 

moţnost pomoci dalším lidem, kteří tak dobře anglicky neuměli. Překládal nejprve 

zejména pro rodinné příslušníky, postupem času přeloţil několik oficiálních titulů. 

 

Básník (Alex Skovron) 

 

Novela o ţivotě prostého úředníka Manfréda zaměstnaného v pojišťovně, který ţije 

stereotypní ţivot plný systémů a pravidel. Napříč tomu všemu je velmi spontánní  

a uvolněný ve svém psaní poezie. Píše básně pro své potěšení a ukládá je do svazku. 

Nikdy předtím se je nesnaţil publikovat, aţ ho jednou napadlo, ţe by nebylo úplně 

špatné, aby se ostatní lidé dozvěděli, co je zač. Ţe není jen kancelářská šedá existence, 

za kterou ho většina spolupracovníků povaţovala. Bohuţel celý svůj svazek ztratí  

a důsledkem toho se dostaví deprese, paranoia, bezmoc a stav psychického vyčerpání. 

Přemýšlí nad tím, co bude se svým ţivotem dál dělat. Seznámí se s muţem, Williamem, 

který si sám stanovil datum své sebevraţdy. Manfréd se snaţí získat svou sbírku zpět, 

ovšem marně. Sice ji nalezne, ale jako vydanou sbírku se jménem cizího autora. Nedá si 

to líbit, rozhodne se napsat podobný soubor básní, aby tak mohl dokázat, ţe je opravdu 

autorem té první. Snaţí se ze všech sil. Psychické i fyzické síly mu postupně dochází  

a následkem toho upadá do nezvladatelných depresivních stavů, ze kterých je velmi 

obtíţné se dostat. Všechno co ve svém ţivotě měl, uţ ztratil, a neměl tak motivaci 

pokračovat. Proto se rozhodl k předčasnému ukončení svého ţivota, a to velmi 

symbolickým způsobem. Vše se odehrálo na místě, kde se poprvé střetl s Williamem, 

bylo to na lavičce v parku. Spolykal několik prášků, druhý den ho pak našli mrtvého 

 a opodál se válela jeho poslední báseň, která měla přeškrtané jeho jméno, které bylo 

nahrazeno jménem podvodníka, který ho tímto de facto zabil. 

 

Příběh je velmi depresivní a s hlubokou myšlenkou. Poukazuje, ţe v některých 

případech to lidé nemají opravdu jednoduché a rozhodnou se pro nejradikálnější 

moţnost, jak se dostat pryč od všech starostí. Je zde cítit i velmi patrný náznak 

osamocení, tedy to, ţe kdyţ je člověk sám a nemá pro koho ţít a snaţit se motivovat, 

brzo mnoho věcí vzdá ještě dřív, neţ je stačí začít realizovat. 

 

„Byla na něm báseň o pěti slokách, úhledně napsána na stroji zaplňující většinu 

stránky. Titul „Williamovi― byl změněn a tužkou tam bylo nyní napsáno „Drahý 

Williame―. Popis v dolní části byl přeškrtán a nad ním byla pečlivě napsána dvě slova: 

Jeremy Stanhope. Další nápis, nerovnoměrnější, ale jasně čitelný, byl namačkán na 

konci stránky. 

Stálo tam: „Jak si pak vysvětlit svět?―  

 

Netrvalo dlouho a list papíru strhl nový poryv větru, roztočil ho, jako kdyby ho chtěl 

pevně uchopit za jeho chvějící se povrch, pak ho zvedl vzhůru a hnal ho do dálky. 

Pozoroval jej pouze osamělý holub, který se vyhříval v slunečních paprscích na rychle 

schnoucí trávě.― 

 (9; str. 124) 

 

Osobně nepreferuji příběhy s depresivními motivy nebo se špatným koncem, protoţe ve 

mně zanechávají po dlouhou dobu pocit výčitek a nemohou se poté na moc věcí 
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soustředit. Na mysl mi vytanou myšlenky typu, co by, kdyby, a podobné filosofické 

úvahy smutného rázu. Není to vţdy na škodu o těchto věcech přemýšlet, ale je nutné 

přesně vystihnout obdobnou náladu.  
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Teorie duše: Věčné sebeuvědomování (Michael Heap) 

 

V originále „A Theory of the Soul“ napsal Michael Heap, tento muţ je uznávaný 

psycholog, jeho působištěm je, více neţ čtyřicet let, klinika, kde pracuje s lidmi, kteří 

mají mentální anebo neurologické problémy, dále má také řadu zkušeností s kriminální 

policií, které pomáhal vyřešit případy psychicky narušených vrahů. Jedná se o člověka, 

jenţ je světově uznávanou autoritou v hypnóze.  

 

Psychologický rozbor osobnosti za účelem poznání. Zabývá se řadou filozoficky 

laděných otázek, na které hledá směr moţné odpovědi, neboť odpověď musí utvořit 

čtenář sám ve své hlavě, není přímo dána.  

 

Poukazuje na jinou dimenzi přemýšlení o nás samých. Základními otázkami jsou 

typické dotazy ve znění: Odkud pocházíme, odkud a kde jsme se zde vzali?; Kam 

směřujeme?; Jak a proč jsme se narodili?; Co by se stalo, kdybychom se nenarodili 

jako my, ale jako někdo jiný, jak by se pak odvíjel náš život dál?; Co kdybychom 

nevypadali tak, jak vypadáme?; a mnoho dalších typických dotazů na které nezná 

odpověď nikdo. 

 

Dále poukazuje na nejčastější chyby v lidské komunikaci, a to především na neumění 

vyjádřit slovy přesně to co myslíme a co chceme druhému člověku reprodukovat. 

Takováto nedorozumění mezi lidmi jsou na dennodenním pořádku. Někdy jde jen  

o nepochopení správného významu kontextu, jindy o nedostatek informací ohledně 

daného tématu, jehoţ předmětem problému je právě neznalost pojmů, či malá slovní 

zásoba jazyka. Nicméně to nezpochybňuje snahu člověku přiblíţit co nejvíce jádro 

výpovědi, avšak pochopení zprávy námi vysílané můţe vyznít jinak, neţ mělo. 

 

Pouţívá zde odborné termíny, jeţ bezpochyby nalezneme v psychologických slovnících. 

Je to jakýsi návod na cestu ţivotem. Jde o to ohlédnout se zpět a najít chyby a poučit se 

z nich. Najít spojitost mezi našimi ţivoty a ţivoty našich blízkých partnerů, rodičů, dětí) 

a naleznout společnou linii, od které se všichni odvíjíme a necháváme se jí ovlivňovat. 

 

Věnuje se i propojení těla a duše, tomu, co se stane s duší po naší smrti. To co doposud 

víme, jsou jen spekulace. Proběhlo mnoho pokusů o zjištění, jak to vlastně je. I toto 

téma je jedním z hlavních v této knize. 

 

„Smrt znamená, že Hostitel [Vy] a Osoba [Vy] přestane existovat. Co se stane s Duší 

[Vámi], je předmětem našeho pátrání. Je samozřejmé, že když zemřeme, není to už Duše 

[Vy], neboť „Vy― už neexistujete; ptáme se pak například, zda se „stane― Duší [Někoho 

jiného]. Zřejmá odpověď v tomto okamžiku je, že když Hostitel zemře, když Osoba 

zemře potom i jeho, nebo její Duše zemře též!― 

(10; str. 21) 

 

Tato kniha je nesmírně těţká, jelikoţ čtenář se musí bedlivě soustředit a chápat kontext. 

Je to velmi náročné, ale zároveň po pochopení souvislostí stejně tak zajímavé a člověk 

si z toho odnese opravdu hodně informací, které můţe ve svém ţivotě plnohodnotně 

vyuţít.  
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 Malá černá brašna (Cyril M. Kornbluth) 

 

Jedná se o překlad sci-fi novely, která nastiňuje moţný lékařský postup v budoucnosti. 

Vše co lékaři v budoucnu budou pravděpodobně podle Kornblutha potřebovat se ukrývá 

v lékařské brašně. Nebude třeba ţádných operačních sálů, neboť vše potřebné pro 

lékařský zákrok je právě tam. Kaţdý lékař bude mít právě jednu takovou přidělenou a to 

pod identifikačním kódem, budou tak veškeré zákroky evidovány. Taška obsahuje řadu 

nástrojů, jeţ dokáţou odstranit z tkáně jizvy, infekci, rakovinotvorné buňky, a to tak, 

aniţ by ji narušili. Dále je tam mnoho pilulek, kapslí a medikamentů. 

 

Příběh začíná v budoucnosti po roce 2450, kde vědci zkouší nově vynalezený stroj času, 

u kterého teleportace probíhá, avšak nevědí, kam se předmět přesune a v jaké době se 

objeví. Nedopatřením dojde k přesunutí oné zmíněné tašky a to o několik set let do 

minulosti. Tam ji najde Dr. Full, coţ je člověk velmi psychicky nevyrovnaný, alkoholik 

a skoro bezdomovec, ţije totiţ v napůl rozpadlém bytě v pochybné čtvrti. Poté, co 

odhalí kouzlo brašny, se z něho stává opět lékař a získá si stálou klientelu. Spolupracuje 

s ním zdravotní sestra Angie, která je velmi cílevědomá a uvědomělá mladá ţena.  

 

Nesouhlasí s přístupem Dr. Fulla, nelíbí se jí totiţ, ţe sluţby, které provádí, jsou zdarma 

a pacienti tak nemusí za tak mimořádné sluţby platit. Dojde mezi nimi k potyčce a ona 

ho nešťastnou shodou náhod zabije. Nakonec, kdyţ převezme ordinaci sama, rozhodne 

se také sama operovat. Mezitím v budoucnosti zjistili, ţe jim jedna aktovka chybí, proto 

bylo vydáno nařízení o její deaktivaci, čímţ ztratila veškeré funkce a z nástrojů se stali 

obyčejně ostré nástroje a z pilulek prach, nebo černá tekutina. V tom okamţiku Angie 

na sobě předvádí řez a podřízne si hrdlo. 

 

„Na kuchyňském stole brašnu s klapnutím opět otevřel a prohrabával s ampulkami  

s léčivy. „Cokoli, co pořádně zabere na vegetativní nervový systém,― mumlal. Všechny 

ampulky byly očíslovány a byla tam plastická karta, která zřejmě obsahovala jejich 

seznam. Levý okraj karty byl stručný přehled systémů – cévní, svalový a nervový. 

Proběhl posledním seznamem napříč doprava. Byly tam sloupce pro „povzbuzující 

prostředky―, „antidepresiva― a tak dále. Pod názvem „ nervový systém―  

a „antidepresiva― našel číslo 17 a roztřeseně vzal do ruky malou skleněnou ampulku  

s tímto číslem. Byla plná hezkých modrých pilulek a jednu si vzal.―  

(11; str. 19) 

 

Tento příběh, mi přišel tragický a poučný. Tragický proto, ţe smrt dvou hlavních hrdinů 

je znakem úplného konce, a není tak moţné uvaţovat nad dalším rozvoji jejich ţivotů. 

Je zde poukázáno na to, ţe pokud člověk dostane nějaký dar, neměl by ho zneuţívat, ale 

ani vyuţívat, správné jednání je zde bráno jednání Dr. Fulla, na druhé straně hamiţnost 

a jistá lstivost, vychytralost a promyšlenost, jak zbohatnout v podání Angie. Podle mého 

autor srovnává dva protiklady a to, ţe v jednom případě se jedná o člověka, co sdílí 

názor „Přej a bude ti přáno“, nečeká nic výjimečného, ačkoli by měl být dobrý skutek 

odměněn. Na druhé straně jeho protiklad, co dělá vše jen prospěchářským cílem a to 

vydělat na všem co nejvíc. Proto zde plyne ponaučení, o které se autor pokoušel. 

 

Tento styl psaní, je Josefu Tomášovi velmi blízký, protoţe zde je jednoduchý příběh, ve 

kterém je skryto mnohem více emocí a pocitů, které si člověk po prvním přečtení 

neuvědomí.  
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On sám rád čte a překládá poezii i prózu zaloţenou na důvtipu, coţ lze velmi jednoduše 

dedukovat z jeho tvorby. 

  

Originál i překlad jsou psány velmi jednoduchým stylem a není sloţitá forma ke čtení  

a porozumění. Obě dvě formy jsou celkem čtivé a vtáhnou čtenáře do děje. 

 

  



  

33 
 

Závěr  

 
Snaţila jsem se najít porozumění a spojitosti mezi ním a jeho básněmi. A však jsem 

došla k závěru, ţe jeho básně nabývají téţe nálady a emocí, které on sám proţívá, kdyţ 

je píše. 

 

Neskutečně dobře se umí vcítit do podstatných věcí, které určují vyznění básně. 

Všechny jsou nabité emocemi, ať uţ kladnými nebo zápornými. Po jejich přečtení buď 

nastanou deprese anebo příjemné a radostné chvíle. 

 

Styl jeho psaní je velmi osobitý, neláme si hlavu s dodrţováním počtu veršů, nebo 

návaznosti rýmů. 

  

Věnuje se tématům jemu blízkým a především všedním věcem. V porovnání s jinými 

básníky, se věnuje pouze věcem, kterým dobře rozumí a o které se zajímá. Mezi jeho 

nejčastěji zařazovaná témata bezpochyby patří prostor, čas, lidé v jeho okolí, 

vzpomínky a nepochybně ţeny. 

 

Nevyhraňuje se jen jednomu tonu psaní, kaţdá jeho báseň je originální a nezaměnitelná. 

Píše jak v hlubokých depresích, ze kterých se touto formou chce dostat pryč, ale  

i v okamţicích radosti a euforie, kterou proţívá a o kterou se chce podělit s ostatními. 

 

Oplývá velmi zvláštním a osobitým stylem, neboť v jeho tvorbě není z větší části 

rýmování, avšak kompatibilita a pospolitost textu drţí v celku hlavní myšlenku, která je 

podtrţena lyričností a citem jazyka. 

 

Po celou dobu práce jsem spolupracovala přes mailovou poštu s Josefem Tomášem 

 a konzultovala s ním své dotazy ohledně jeho názorů a náhledů na věci, o kterých píše. 

Sám mi zprostředkoval několik knih jako studijní materiály a další mi poslal 

elektronicky. Měla jsem moţnost nahlédnout i do děl, která ještě dosud nebyla vydána, 

ale dříve či později budou. Velmi mě tato práce obohatila o nemalé zkušenosti a mohu 

tak konstatovat, ţe byla velmi přínosnou. 

 

V průběhu let se jeho styl psaní měnil, jelikoţ ho ovlivňovali jiné skutečnosti, jeţ se  

v jeho okolí, nebo v okolí blízkých udály. Navíce měl mezi plodnými obdobími své 

tvorby řadu let prodlevu. Měl určité fáze, kdy psal a kdy psaní bytostně nenáviděl. 

 

V překladech preferuje sci-fi a psychologickou tématiku. Tyto dvě odvětví ho velmi 

zajímá a v některých básních se i tyto domněnky potvrzují, například ve sbírce „Svět 

v ústech― jsou básně, kde takovéto prvky cítíme. 

 

Já sama jsem se s ním v jistých ohledech ztotoţnila, našla jsem v jeho básních skrytý 

význam, který mě pomohl utvrdit se sama ve svých míněních a rozhodnutích. Našla 

jsem v sobě hlubší vzpomínky, které vyvolaly jiţ zapomenuté pocity. Tato práce mě 

obohatila nejen po intelektuální stránce, ale i po stránce osobního ţivota. 
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Přílohy 
 

Báseň 

Tři barvy naší vlajky 

 

Jako všechno na tomto nevyzpytatelném světě, 

i každá válka musí jednou skončit. 

Nevyzpytatelné se však rádo vymyká, 

a tak, když přijde čas, aby se naplnilo děním, 

stanou se často nejneuvěřitelnější věci. 

 

I  konec té poslední, té nejhroznější války 

se na dvou různých, avšak blízkých místech 

naplnil tak rozdílnou skutečností, 

že mi nad tím zůstává dodnes rozum stát. 

 

Naše město bylo do slova a do písmene 

osvobozeno v bílých rukavičkách; 

proto v něm nebyla prolita ani kapka krve. 

A to všechno díky německému veliteli nádraží 

a našemu poslednímu protektorátnímu panu starostovi. 

Německý velitel, nejmíň major nebo plukovník, 

nasbíral zřejmě už sdostatek zkušeností s vyklizováním 

a ustupováním na předem připravené pozice, 

aby i zde, na konečné štaci své válečnické kariéry, 

kde už neměl, kam by ustoupil, předvídal celkem správně, 

co by se mohlo stát, kdyby buď už z únavy, nebo ze zbabělosti 

přenechal událostem zcela volný průběh. Proto, 

když mu některý z horlivých udavačů donesl, 

že na stožáru před radnicí vyměnili říšskou vlajku 

za tu sice dovolenou červenobílou českou, 

teď ale napůl rozeklanou zakázaným modrým klínem, 

si uvědomil, že modrá sice je barvou nebe 

a že nebe představuje věčný mír, věděl však též, 

že ten modrý klín dosahuje pouze do půlky 

a že tedy odděluje jenom napůl, jen polovičatě 

tu bílou barvu bezbrannosti od červené barvy násilí. 

 

Řekl si tedy, že je lépe okamžitě jednat. 

A tak hned za pár minut po vytažení vlajky 

se vřítil v obrněném autě na náměstí, 

kde se už shromažďovaly davy. 

Brzdy a pásy skřípěly, když zastavil, 

načež sám, bez doprovodu, 

vešel rozhodným krokem do radnice. 

Za nějakou chvíli nato vyšel ven, přešel ke stožáru, 

a ve svých bílých služebních rukavičkách, stále sám, 

stáhl opatrně, cum pietate, vlajku tak, aby se nedotkla země, 

jak si to vyžadují vojenské předpisy všech armád světa 
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Potom vlajku složil a odejel s ní zpátky na nádraží. 

Říkalo se, že se s panem starostou dohodl, 

že když město zachová ještě chvíli klid a mír, 

že mu tu vlajku ihned, jen co válka skončí, vrátí. 

(Brzy nato se rozšířila fáma, že z důvodu přísné neutrality 

oba představitelé spolu komunikovali pouze latinsky!) 

 

Vlajku doopravdy vrátil. Přinesl ji složenou přes levou ruku, 

buď proto, že levá je strana srdce, anebo to bylo spíše tím, 

že v pravé ruce třímal hrubou tyč s kusem bílé látky, 

neboť bílá není jenom barvou nevinnosti, ale ještě víc 

barvou bezbrannosti a bezpodmínečného vzdání se 

na milost a nemilost nevyhnutelnému osudu. 

Stihl to právě včas, neboť brzy nato byl vydán Rusům 

a odvezen do zajetí. Nikdo se o něho už víc nestaral, 

a tak se neví, zda se kdy vůbec vrátil … 

 

Zato v městečku 

dvacet kilometrů po trati směrem ku Praze, 

se konec války naplnil zcela jinak. 

Nebyl tam žádný vzdělaný velitel, 

ani žádný vzdělaný starosta tam nebyl, 

aby aspoň jednoho z nich napadlo, 

že může dojít ke krveprolití. 

 

Ale dřív než k tomu došlo, objevila se nejprve 

na stožáru sokolovny ta stejná zakázaná vlajka: 

červenobílá s modrým klínem, a modrá i tam 

byla barvou nebe, neboť nebe představuje všude věčný mír. 

 

To ale pár nezkrotných mladíků nevědělo 

a nechtělo se jim čekat ani na tu bílou barvu kapitulujících. 

Měli před očima jenom tu červenou, 

a červená, jak každý ví, je barvou krve, 

a tak se ti mladí muži rozhodli, že si zahrají na revoluci. 

 

Když tedy tu vlajku vytáhli na stožár sokolovny, 

vydali se, ve zbrani a hlučně, k železniční stanici. 

Byli nezkušení, neboť kvůli válce už zapomněli, 

co je kdysi učili na vojně, ani v Sokole necvičili, 

neboť ten zas byl po celou válku zakázán. 

Proto nemohli vědět, že každý útok vyžaduje překvapení,’ 

jako je bezhlučné plížení a včasné přestřihnutí telefonních drátů. 

A to se jim stalo osudným. Stanice to byla velmi malá, 

s jednou přístavnou kolejí a s třemi výhybkami, 

a tak její vojenský velitel byl nanejvýš feldvébl, 

a jeho posádka se skládala z několika starých vysloužilců 
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naverbovaných na vojnu, teprve když už nikdo jiný nezbyl. 

Vzdali se okamžitě všichni, bez odporu se nechali odzbrojit 

a jako ovce pak odvést do sokolovny a tam zavřít do sklepa. 

 

Jenomže — 

zatímco mladí hrdinové oslavovali tak nečekaně snadné vítězství, 

nemajíce ani ánunk o tom, že jeden z Němců těsně před zajetím 

stihl zatelefonovat na nádraží ve vedlejším městě, 

kde naštěstí pro Němce, avšak naneštěstí pro mladíky 

stál obrněný vlak SS — ten vlak se nehlučně vplížil do stanice 

a samozřejmě že nehoukal, když couval úzkým údolím, 

neboť překvapení je předpokladem každého vítězství, 

a když se k tomu ještě ví, jak jít nebojácně v otevřené řadě, 

kdy jeden kryje střelbou druhého, pak se velmi snadno 

rozstřílí a postřílí všecko, co se kde jen pohne. 

 

A tak tekla krev, teklo mnoho krve. A mnoho té krve 

bylo nevinné, neboť se střílelo na každý stín za záclonou 

i na každý pouhý náznak lidské postavy v zahradách a stráních. 

Nakonec i tu vlajku, na cucky teď rozstřílenou, strhli a odnesli, 

a nikdo ji pak už nikdy neuviděl … 

 

V noci mě probudil tlumený, avšak nepřestávající pláč. 

Byla to maminka, která mi mezi dusivými vzlyky sdělila, 

že musíme ráno ještě za tmy, pojede-li vůbec nějaký vlak, 

odjet na pohřeb, neboť její nejmladší bratr Josef byl zastřelen 

na hřebenu zdi mezi sokolovnou a starým hřbitovem … 

 

Vskutku, všechno je nevyzpytatelné na tomto světě. 

A tak se často stane, že když dozraje minulost, 

začnou se dít nečekané věci. Jako tehdy, tři roky po válce, 

když  všude vzali vládu do rukou revolucionáři, 

a revoluce, jak už každý ví, se neobejde bez krve. 

Proto městečko bylo dodatečně prohlášeno místem hrdinů, 

zatímco ve městě obvinili pana starostu z vlastizrady. 

Nevím, co se s ním stalo, ale mnoho let Jáchymova 

se tehdy dostávalo i za mnohem menší přečiny. 

 

Tatínek, coby Orel a věřící křesťan, 

a tedy vždy vyznavač té modré barvy nebe, 

byl zřejmě za svou věrnost odměněn prozíravým viděním, 

neboť hned v prvním roce složil svou funkci na radnici 

a odstěhoval se s námi dvacet pět kilometrů do vnitrozemí. 

Tam se vrátil od politiky k četbě „Následování Krista― 

od našeho jmenovce Tomáše Kempenského. 

 

Dodnes tu jeho knížku mám, a když si v ní listuji 
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často přitom myslím na pane velitele, na pana starostu 

i na maminčina bratra Josefa, 

hlavně však na to, jakými rozdílnými způsoby 

se ukončovala u nás válka, podle toho, 

která z barev té naší vlajky padla právě komu do oka 

(7) 



  

38 
 

Bibliografická citace 

 
1. TOMÁŠ, Josef. Svět v ústech: srpen - listopad 2000, Melbourne. Vyd. 2. Hrušovany 

u Brna: U Veverky, 2013, 55 s. ISBN 978-80-87836-01-9. 

2. TOMÁŠ, Josef. Obrazy malované slovy: inspirováno dílem Paula Cézanna : 

Melbourne září - prosinec 2002. 2., pozměněné vyd. Hrušovany u Brna: U Veverky, 

2014, 85 s. ISBN 978-80-87836-04-0 

3. TOMÁŠ, Josef. Ze zápisků jedné ženy. Vyd. 1. Praha: Práh, 2010, 64 s.  

ISBN 978-80-7252-291-0. 

4. TOMÁŠ, Josef. Vzpomínka na domov: Melbourne 1980-1984. 2., přeprac. vyd. 

České Budějovice: Herbia, c2009, 59 s. ISBN 978-80-904079-5-4. 

5. TOMÁŠ, Josef. Dozrávání kamenů: Melbourne, 1981-1985. Vyd. 1. Praha: Práh, 

2011, 220 s. ISBN 978-80-7252-323-8. 

6. TOMÁŠ, Josef. Oblost těla. Vyd. 1. Praha: Práh, 2010, 62 s.  

ISBN 978-80-7252-289-7. 

7. TOMÁŠ, Josef, Hříva, s.l. : nevydáno 

8. TOMÁŠ, Josef. Louky Evropy. s.l. : nevydáno. 

9. SKOVRON, Alex. Básník: novela. Hrušovany u Brna: U Veverky, 2014,  

124 s. ISBN 978-80-87836-02-6. 

10. HEAP, Michael. Teorie duše: věčné sebeuvědomování. Vyd. 1. Hrušovany u Brna: 

U Veverky, 2013, 163 s. ISBN 978-80-87836-00-2. 

11. KORNBLUTH, C. Malá černá brašna. Hrušovany u Brna: U Veverky, 2014, 60 s. 

ISBN 978-80-87836-03-3 

  



  

39 
 

Fotografie 

 
Obaly vydaných knížek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.2: Obrazy malované slovy 

 

 

 

 

 

 

Obr.1: Malá černá brašna 
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