
Příloha – Rozhovor s Josefem Formánkem 
 
1.  Jak vy osobně vnímáte postavu Bernarda Marese, popřípadě, jaký k ní 
máte osobní vztah?  
 
Mám ji rád, ale to ostatně popisuji v knize Mluviti pravdu.  
 
2. Mluviti pravdu protínají latinské sentence, ale přitom nejsou u každé 
kapitoly, jak jste na tento nápad přišel? A podle čeho jste se rozhodoval, ke 
které pasáži je dáte? 
 
Bernard miloval citáty, nic jiného ani za války nebo později ve vězení sbírat 
nemohl. Ke kapitolám jsem je dával, když s nimi souvisely. 
 
3. Bernard  Mares je velmi kontroverzní postava, která si dle mnoha lidí 
zaslouží odsouzení, což vy jste neudělal. Toto a další věci Vám vytýká 
spousta lidí. Ale asi největší kritika se na vás snesla od Pavla Janouška 
v periodiku Tvar 1/2009? Jak tuto kritiku vnímáte?  
 
Autor kritiky mne vytýká hlavně počet čtenářů, které mé knihy čtou. Jeho 
argumenty přímo ke knize jsou hloupé. Prý jsem opsal od Topola název knihy, 
dle „recenzenta“ se Mluviti pravdu rovná názvu Kloktat dehet. Dále jsem prý 
válečné kapitoly opsal od Lustiga a milostné od Klímy. Četl vůbec Mluviti 
pravdu nebo si jen na netu přečetl, že tenhle román pochválil, jak pan Lustig, 
tak pan Klíma, takže dle detektiva Janouška jsou určitě mou inspirací… 
Kdyby napsal, že je cítit, že mne kdysi okouzlil Pavel, později Marquez nebo 
Bukowski, řekl bych si pozor, na té kritice něco je, ale takhle se můžu jen 
usmát.  
 
4. Bernard Mares je velice náročná postava, nevyčerpal jste se jím a celou 
knihou?  
 
Bylo to občas vysilující, prát se s tím příběhem, snažit se zaznamenat jeden 
lidský osud od narození až k smrti, ale paradoxně mne to posunulo a nakoplo 
k další knize. 
 



5. Do jaké míry jste Marese přestylizoval? Vycházel jste z jeho podání, či jste 
si ho více upravil k „obrazu svému“? 
 
50 : 50. Jak řekl Pablo Piccaso: „Obraz je lež, která zobrazuje pravdu.“ Ale 
všechny důležité etapy – sirotčinec, SS, Rudá armáda, Tiso, KSČ a vězení se 
opravdu staly.  
 
6. Jakou technikou jste si poznamenával rozhovory se skutečným Maresem?  
 
Naslouchal jsem a občas si něco poznamenal tužkou Koh-i-noor: citáty, názvy 
míst či zajímavou větu, která mě sekla do měkkých tkání. 
 
7. K jaké z Vašich knih máte nejosobnější vztah, proč? 
 
K té co právě píšu, neb ní momentálně žiji.  
 
8. Je pro Vás Létající jaguár plnohodnotné dílo, nebo ho vnímáte jen jako 
rekord? S odstupem času – změnil byste na této knize něco? Pokud by se 
naskytla příležitost zopakovat si podobnou věc, šel byste do toho? 
 
Je to moje druhá kniha. Nezměnil bych na ní nic. Nerad se opakuji, takže ne. 
Jednou to stačilo. Na podzim vyjde Létající jaguár v pátém vydání. Mám 
z něho radost. 
 
9. Vaše první kniha Prsatý muž a zloděj příběhů Vás katapultovala mezi 
spisovatelskou elitu současnosti, v čem si myslíte, že tkví úspěch této knihy, 
čím čtenáře zaujala?  
 
Asi proto, že je upřímná. 
 
10. Které autory dnešní mladé prózy obdivujete? Kteří z nich Vás inspirují? 
 
Spíš mne inspiruje život. 
 
11. Jaká je Vaše představa ideálního čtenáře? 
 



Co to je za otázku? Potěší mne, když mi čtenář napíše a mám z toho pocit 
tichého spiklenectví. 
 
12. Jaké nejzajímavější místo jste kdy navštívil?  
 
Siberut. 
 
Jestli by Vám to nevadilo, tak bych byla ráda, kdybyste zodpověděl i pár 
osobnějších otázek. 
 
13. Vystudoval jste střední zemědělskou školu, jak jste se dostal k literatuře?  
 
Četl jsem, žil, psal a spal. Psaní je snění. 
 
14. Máte vztah ke psaní odmalička? 
 
Jako malej jsem si psal a sám ilustroval knížky, měly asi tak po pěti nebo 
deseti stranách, ale neskutečně mne to bavilo. 
 
15. Jaké bylo Vaše vysněné povolání, když jste byl malý? 
 
Kapitán lodi Bounty. 
 
16. Když byste mohl ve svém životě změnit jednu věc, která by to byla? (z 
literárního i osobního hlediska) 
 
Žádnou, všechno je tak, jak má být. 
 

Tento rozhovor probíhal formou elektronické komunikace, a bohužel 
musím přiznat, že pro mě Formánkovy odpovědi představovaly určité 
zklamání. Nejenže autorův přístup k otázkám byl značně povrchní, ale bylo 
také vidět, že mu otázky nesedí, jsou na něj moc literárně teoretické, a to, jak 
je patrno, Formánkovi vyhovovalo. Očekávala jsem, že mi autor poskytne 
alespoň lehké informace o své tvorbě a inspiraci, avšak nestalo se tak. 

 


