
 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra české literatury 

 

 

Prozaik Josef Formánek 

(talentovaný, obdivovaný, zatracovaný) 

 

                       Josef Formánek prose writer 

                         (talented, admired, cursed) 

 
 
 

Vedoucí bakalářské práce:    PhDr. Josef Peterka, CSc. 

Autorka bakalářské práce:     Lucie Petříková 

    Kloboukova 2171 

                    148 00 Praha 4 

 

 

               ČJ-ZSV 

                                      prezenční studium 

 

 

      Rok dokončení bakalářské práce:  2012 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně 
s použitím uvedené literatury. 
 
 
 
 V Praze dne 15. 6. 2012                      _________________ 
                                                                Lucie Petříková 
 



 

 
Poděkování 
 
Můj největší dík patří PhDr. Josefu Peterkovi, CSc. za cenné rady a 
odborné vedení mé práce. Taktéž velice děkuji spisovateli Josefu 
Formánkovi za poskytnutý rozhovor. 
  



 

OBSAH 

ÚVOD…………………………………………………………………..….1 

1. Josef Formánek- Biografie ……………………………………...……....2 

1.1. Josef Formánek cestovatel a publicista……..………………….……...3 

2. Spektrum tvorby Josefa Formánka ....…………………………..…….....5 

2.1. Prsatý muž a zloděj příběhů….…………………………..…….….......6 

2.2. Létající jaguár..…...………………………………………....…………9 

2.3. Umřel jsem v sobotu.……………………...............………….……....11 

3. Mluviti pravdu………………………………………………………….15 

3.1. Hodnocení Mluviti pravdu…………………………………………...16 

3.2.  Tematika Mluviti pravdu……………..………………………….…..19 

  3.2.1. Kontroverzní postava Bernarda Marese…………………………..22 

  3.2.2. Podobnost Mluviti pravdu s jinými díly české literatury…………23 

3.3. Smysl života a motiv osudu v Mluviti pravdu ………………………25 

3.4. Jazyková analýza Mluviti pravdu…..……………………….………..26 

3.5. Naratologická analýza Mluviti pravdu…………………………..…...28 

4. Tvorba Josefa Formánka v kontextu současné české literatury……….32 

4.1. Postmoderna a její vliv na dílo Josefa Formánka………………….....32 

4.2.  Magický realismus a Josef Formánek…………………………….....34 

4.3. Josef Formánek a vývoj cestopisné literatury v druhé polovině 20. 

století……………………………………………………………..……….37 

4.4.  Biografie v tvorbě Josefa Formánka………………………………...40 



 

4.5 Josef Formánek a literatura po roce 1989……………………….…....42 

Závěr……………………………………………………………………....46 

Seznam použité literatury………………………………………...……….48 

Primární literatura…………………………………………………..……..48 

Sekundární literatura…………………………………...………………....48 

Články……………………………………………………..……………...49 

Internetové zdroje……………………………………..…………………..49 

Resumé……………………………………………………………………52 

Klíčová slova………………………………………………...……………52 

Abstract…………………………………………...………………………53 

Keywords……………………………………………...………………..…53 

Příloha – Rozhovor s Josefem Formánkem……………………………….54 

 

  



1 
 

Úvod 

 Tématem této bakalářské práce je literární tvorba Josefa Formánka, 
jednoho z nejatraktivnějších českých autorů dnešní doby. Čtenáři 
obdivován pro své prvotřídní vypravěčské nadání, teoretiky a literárními 
kritiky naopak kárán za nedůslednost a plytkost a odsuzován za 
vyprázdněná gesta; přesto zatím neexistuje pojednání, které by zahrnulo a 
shrnulo celou Formánkovu tvorbu. Jedinou zmínku (kromě publicistických 
článků) nalezneme v Antologii nové české literatury z roku 2004.  

Tuto skutečnost jsem se rozhodla v rámci vlastních možností 
napravit a poskytnout monografickou studii o Josefu Formánkovi. Největší 
pozornost věnuji analýze děl, do práce jsem zahrnula i autorovu biografii a 
rozhovor s Formánkem samým (v příloze). 

 Při práci jsem využívala všechny dostupné zdroje z tiskovin, hlavně 
publicistické články a, v dnešní době nezanedbatelné, zdroje elektronické. 

Bakalářská práce sestává ze čtyř kapitol. První kapitolu tvoří 
životopis Josefa Formánka a popis jeho kariéry jako publicisty, formované 
cestovatelskou vášní. Ke zpracování této kapitoly byla kromě 
elektronických zdrojů využita i osobní komunikace s autorem.  

Druhá kapitola je věnována Formánkově prozaické tvorbě.  
Pojednávám zde o Prsatém muži a zloději příběhů – autorově debutu, 
Létajícím jaguárovi – knize vydané a distribuované v rekordním čase, a 
Umřel jsem v sobotu, novince z konce roku 2011. 

V třetí kapitole se plně zabývám románem Mluviti pravdu. Největší 
důraz kladu na dosavadní kritickou recepci a analýzu díla, jak z hlediska 
naratologického, tak i jazykového.  

V poslední kapitole se snažím o zařazení autora do kontextu 
současné literatury. Věnuje se směrům a žánrům, jejichž projevy lze 
sledovat ve Formánkově díle, popřípadě těm, které měly na Formánkovu 
tvorbu vliv. 
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1. Josef Formánek – Biografie 

Tato kapitola se zabývá životem autora a jeho proměnou z cestovatele a 
šéfredaktora geografického magazínu Koktejl ve spisovatele. Formánkovi 
jakožto prozaikovi je věnována druhá kapitola mé práce. Veškeré 
informace, které jsem v této kapitole využila, jsou z rozhovorů a výstupů v 
médiích a z mé vlastní e-mailové komunikace s autorem.  

Josef Formánek se narodil 16. června 1969 v Ústí nad Labem. Jeho 
největším snem bylo stát se kapitánem lodi Bounty, k čemuž ho nadchla 
četba cestopisů Marca Pola. Dětství bylo pro Formánka velmi důležité, 
často se k němu vrací ve vzpomínkách, které promítá do svých knih. V jeho 
dětském snu můžeme vidět touhu po poznání, která ho později formuje 
jako autora magické cestopisné prózy Prsatý muž a zloděj příběhů. Ovšem 
mezi snem a realizací musel Formánek podniknout nesnadnou cestu.  

Startovacím bodem k jeho kariéře bylo spoluzaložení geografického 
magazínu Koktejl v roce 1992. Česká veřejnost ho ale zaznamenala až 
v roce 1993, kdy zmátl česká média příjezdem falešného Woodyho Allena.  

Spoluzaložení magazínu Koktejl bylo jedním ze splněných 
Formánkových přání. Dnes však Formánek není publicistou, ale 
spisovatelem, který ve svých prózách zpracovává četné zážitky z cest. 

V současnosti se Formánek přestěhoval do nejmenší vesničky v Českém 
středohoří – Malé Tatimerze, a i když se k cestování vracet nechtěl, 
nedávno podnikl cestu do Indie, kde našel inspiraci k jeho další knize – 
Umřel jsem v sobotu.  

Sám Josef Formánek o sobě říká: „Ze spisovatelů mám rád Otu Pavla, 
Gabriela García Márqueze, Charlese Bukowského. Poslouchám zenovou 
flétnu, etnickou muziku a samozřejmě kapelu Queen. Potom mám rád 
jakékoliv úspěchy své dcery Karolíny, své blízké, mezi něž počítám i 
kocoura Čičáka a fenku německého ovčáka Dixi, ilustrace Dalibora 
Nesnídala, již znáte z mých knih. Úžasné jsou loutky Miroslava Nebeského, 
fotky divoké přírody Petra Slavíka, baví mě výtvarné věci Milana Caise a 
nebo Františka Skály. Miluji cestování bez itineráře, ale rád se vracím do 
Českého středohoří, Ústí nad Labem, Děčína. Líbí se mi Český Krumlov a 
Třebíč. Rád v létě ležím na zemi a pozoruji plující mraky, chodím po polích 



3 
 

a hledám střepy vypíchané keramiky a pazourkové hroty šípů. Sbírám 
lastury a masky.“ (J. Formánek spisovatel, 2011, online) 

1.1 Josef Formánek cestovatel a publicista 

Formánkova touha poznávat nepoznané formuje jeho publicistickou 
kariéru v geografickém magazínu Koktejl, jehož byl od roku 1992 do roku 
1995 šéfredaktorem. Ve své publicistické tvorbě reflektuje, stejně jako ve 
svém prozaickém debutu, zážitky z cest do exotických krajin. 
Formánkovými oblíbenými destinacemi jsou především Srí Lanka, 
Amazonie a samozřejmě Siberut.  

Magazín Koktejl spojil Formánka se spoustou zajímavých novinářů a 
literátů, je třeba zde jmenovat Arnošta Lustiga, jenž se velmi pochvalně 
vyjádřil ke všem Formánkovým knihám, které vyšly za jeho života. Té 
poslední – Umřel jsem v sobotu - se již nedožil. Dalšími spolupracovníky 
byli například Josef Klíma nebo Radek John. 

Siberut Formánkovi naprosto změnil život. Nejen že díky cestě na toto 
magické místo stvořil svůj knižní debut, ale měla velký vliv i na změnu 
Formánkovy osobnosti. Stalo se tak díky přírodnímu kmeni Mentawaj – 
konkrétně šamanovi zvanému Aman Lavi, který Formánka naučil péči o 
duši. Mentawajci věří, že je náš zdravotní stav odrazem stavu naší duše, 
takže když o duši dostatečně nepečujeme, začne slábnout a na její místo se 
dostane špatný duch. 

Formánek byl z Mentawajců a jejich kultury tak nadšen, že se dokonce 
rozhodl uspořádat v Čechách výstavu. Siberut Formánek navštívil poprvé 
v roce 1997 se svými dvěma přáteli, tento výjezd popisuje v Prsatém muži. 
Podruhé se na Siberutu objevil v roce 2000 společně s Tomášem Petrů 
v rámci sběru artefaktů pro svou expozici „Siberut – Oči duchů“, kterou 
uskutečnil v roce 2002 v Národním muzeu. Byla součástí výstavy 
„Tajemná Indonésie“, kterou uspořádal společně s cestovateli Jiřím 
Hanzelkou, Miroslavem Zikmundem, Rudolfem Švaříčkem a Miroslavem 
Stinglem.   

Důležitým impulsem k cestě byl (kromě touhy po poznání) také bankrot, 
který magazín postihl v roce 1998, a který také zmiňuje Formánek 
v Prsatém muži. Bankrot, dluhy a alkoholismus. Formánkova kariéra 
v Koktejlu skončila ke konci roku 2004, sám Formánek se o ukončení své 
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publicistické kariéry vyjádřil takto: „Jsem lovec, a ne farmář. Baví mě 
objevovat, a ne spravovat. Ale přesto se pořád cítím jako veterán války o 
Koktejl, momentálně v záloze, kdykoliv připraven a ochoten pomoci, kdyby 
mu bylo těžko nebo to potřeboval. A líbí se mi, že dnešní magazín vychází z 
toho, co jsme s mým nejlepším kamarádem spoluzakladatelem Mírou 
Urbánkem kdysi vymysleli a pak zživotnili, ale zároveň že nezůstává stát na 
místě a vyvíjí se.“ (D. Cestrová, 2007, Koktejl, online) Nyní se Formánek 
soustředí pouze na svou literární tvorbu, k níž sbírá inspiraci při svých 
dalších cestách.  
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2. Spektrum tvorby Josefa Formánka 

Tato kapitola je věnována Josefu Formánkovi jakožto spisovateli, 
v podkapitolách se zabývám souhrnnou charakteristikou jednotlivých děl. 
Zkoumám, zdali se jednotlivá díla od sebe liší, například žánrově, nebo čím 
jsou si jednotlivá díla podobná, zde například jazykově.  

Ve své spisovatelské kariéře Formánek využívá zážitky, které 
načerpal při svých cestách. Do konce roku 2011 sepsal tři knihy. Jeho 
literárním debutem byl cestopisný román Prsatý muž a zloděj příběhů, 
který psal 7 let, oproti tomu novela Létající jaguár drží rekord za 
nejrychleji napsanou a rozdistribuovanou knihu. Po 4 letech napsal další 
román, tentokrát kontroverzní biografický román Mluviti pravdu. Zatím 
poslední knihou je temné Umřel jsem v sobotu, které vyšlo 30. 11. 2011. 

Formánek je autorem spíše lidovým, snaží se zaujmout, dojmout, 
pobavit. Netvoří svá díla pro literární kritiky, o kterých se na svých 
stránkách v diskusi nevyjadřuje zrovna pochvalně: „Nikdy jsem nebyl a 
nebudu jejich oblíbenec. I když třeba recenze v Právu na knihu Umřel jsem 
v sobotu mile překvapila krásným hodnocením: 85%. Ale to je spíš výjimka 
:) Literární časopisy různých partiček - navzájem si po rameni plácajících 
kritiků a zároveň často i neúspěšných "básníků a spisovatelů" - už dlouho 
nečtu. Čtu si Vaše dopisy na svém mailu, facebooku nebo na tomhle webu, 
protože mne zajímají názory čtenářů - lidí, jež mé knihy opravdu četli… a 
třeba i cítili. Nezajímají mě názory snobů, kteří ohrnují nos nad knihami 
majícími čtenářský ohlas. Jsou mi volní, jako moje trička pokaždé, když se 
vrátím po několika měsících z pralesa.“ (J. Formánek spisovatel, 2011, 
online) 

Formánek tvoří obrazy ze života, inspiruje se sám sebou, svou 
rodinou a známými. Opravdovost a lidovost autora je vidět i ve vztahu 
k jeho čtenářům, se kterými komunikuje prostřednictvím sociálních sítí a 
vlastních webových stránek. 

Ve své tvorbě je inspirován Márquezem, jehož vliv je patrný skoro 
ve všech prózách. Oblíbenými Formánkovými spisovateli jsou i Ota Pavel 
a Antoine de Saint-Exupéry. Formánkovy prózy nesou nejen prvky 
Márquezova magického realismu, ale můžeme u něj najít i silný vliv 
postmoderny a existenciální filosofie. 
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2.1 Prsatý muž a zloděj příběhů 

V Prsatém muži prvně potkáváme Formánkovu kompozici románu 
v románu. Hlavní dějová linie nese znaky cestopisu s prvky 
autobiografického románu, linie pohledu do minulosti nás odkazuje 
k románu biografickému. Hlavní dějovou linii psal Formánek ich – formou, 
druhá je psaná v er – formě. 

V hlavní dějové linii se seznamujeme s příběhem Davida Zajíce, 
novináře, šéfredaktora týdeníku Svět. Náročné financování David nezvládá, 
a proto si bere půjčku od svého známého. Od dluhů a rodinných problémů 
se utíká k alkoholu, po čemž následuje jeho fyzický i psychický kolaps. 
Lékař mu poradí cestu co nejdále od problémů. Jako společníky si na svou 
cestu vybírá svého přítele Tomáše a bere s sebou i svého věřitele Michala. 
Za cílovou destinaci si vybírají ostrov Siberut v Indickém oceánu. 

Na Siberutu má David Zajíc v plánu nasbírat artefakty pro výstavu, 
kterou chce uspořádat po návratu ze své cesty. Poznává mentalitu obyvatel 
místního kmene Mentawaj, která ho už od počátku fascinuje. Obdivuje 
hlavně jejich žebříček hodnot – rodina je vždy na prvním místě, ať se děje 
cokoli. Neznají problémy západní společnosti, které Zajíce tak ničí. Jejich 
přístup k životu a moudrosti se Zajíc rozhodne naučit. Vydává se na 
tajemné místo Simatalu, kde má najít smysl „všeho“. Na svou pouť se 
pouští spolu s domorodým průvodcem Anim a Maďarem Lászlem. Při 
jejich putování se Animu zjevuje Ďábel – Badjou, který žádá oběť. Zajíc 
však odmítá a průvodce podplatí, aby byl ochoten pokračovat v cestě. 
Ďábel se pomstí zabitím Aniho dcery a pronásledováním Zajíce. Při 
zpáteční cestě se Zajíc a jeho spolucestovatelé rozejdou a on zůstává sám. 
Při této cestě málem umírá, avšak díky pomoci šamana je navrácen mezi 
živé. Šaman Zajícovi radí, aby zůstal a promluvil si s Ďáblem. Zajíc to 
odmítá a na Sumatře - na cestě domů - s Badjou uzavírá dohodu, která se 
týká jeho právě vznikající knihy. 

Po návratu domů se vrací k hektickému stylu života, od kterého 
původně na Siberut utekl. Začíná psát knihu, která vzniká ze vzpomínek 
jeho dědečka. Situace popisované v knize se ale začínají dít jemu samému i 
jeho přátelům. Po sledu nešťastných událostí se Zajíc rozhodne vrátit zpět 
na Siberut, aby vše napravil a zároveň nasbíral zpět ztracené artefakty pro 
svou výstavu. Tentokrát mu dělá společnost student Jiří, se kterým zažijí 
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sílu šamana Amana Laviho, kterého Zajíc prosí, aby propůjčil své tělo 
ďáblu, se kterým Zajíc nutně potřebuje mluvit. Snaží se Ďáblovi vrátit jeho 
knihu. Ten ji však odmítá. 

Po návratu do Čech Zajíc konečně realizuje svou výstavu fotografií a 
artefaktů ze Siberutu. Čekají ho ale rodinné problémy, které David touží 
vyřešit pomocí dialogu s Bohem. Při pracovní cestě do Singapuru si Zajíce 
opět vyhledá Ďábel, který je však zastaven Bohem, jenž se převtělí do 
starce a se Zajícem opravdu promluví. Bůh ho varuje, aby nepsal o své 
smrti, avšak Zajíc ho neposlechne a kapitolu napíše. Poté zjišťuje, že jeho 
věřitel, se kterým měli v Jakartě stejnou milenku, je HIV pozitivní. 
Podstupuje testy a strachuje se o svůj život, ale naštěstí později zjišťuje, že 
testy vyšly negativně. Nakonec kapitolu, která se týká jeho smrti, spálí. 

Druhá linie se týká Davidova pradědečka – Josefa Zajíce. Tento 
příběh Davidovi vypráví jeho nemocný dědeček v léčebně dlouhodobě 
nemocných. Seznamuje Davida s historií rodu Zajíců. Příběh se odehrává 
v bývalých Sudetách a začíná příběhem Marie, která porodí nemanželského 
syna Františka. Jako dospělý je František vystaven traumatu války, ze které 
se snaží uniknout, ale nešťastnou náhodou umírá a zanechává doma vdovu 
Lidušku a syna Josífka. Ti musí opustit domov, avšak nový majitel se do 
vdovy zamiluje a pojímá ji za ženu. Po konci druhé světové války je nový 
muž prohlášen za kolaboranta a následně popraven. Liduška s Josífkem se 
stěhují do Ústí nad Labem, kde se Josífek zamiluje do Němky Gertrudy, 
která je stejně jako jeho matka matkou nemanželského dítěte. Při jedné 
procházce shodí rozběsněný dav Němku i s dítětem do řeky a slabý Josífek 
se jich nemůže zastat, ani jim pomoci. Poté se Josífek bez lásky ožení s 
Růženou, která mu porodí syna Františka, vypravěče tohoto příběhu. 

V hlavní dějové linii si můžeme povšimnout silných 
autobiografických prvků, např. týdeník Svět je odkazem k Formánkovu 
magazínu Koktejl, který, tak jako v knize, měl těžké finanční problémy a 
musel být dán do konkurzu. Všechny Zajícovy cesty, které jsou zde 
popsány, Formánek absolvoval. 

Velmi výrazný vliv měl na knihu klasický latinskoamerický magický 
realismus, konkrétně Márquez, který je Formánkovi velkou inspirací. Jsou 
zde spojeny dva žánry - cestopis a biografický román. Prvků cestopisu si 
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můžeme povšimnout v pasážích cestopisných a popisných, autobiografický 
román je pak jasně patrný u osobních prožitků autora. 

Kompozičně je román členěn do sedmi kapitol, které jsou reflexí 
autorových zážitků. Kapitoly jsou členěny do dalších podkapitol. 

Kniha vykazuje silně duchovní aspekty. V Prsatém muži je to Ďábel, 
který hlavního hrdinu pronásleduje, a Bůh, který zachrání jeho duši. 
„„T řeba vy – máte Boha? Myslím, co jako vy osobně vyznáváte ve svém 
srdci? Jste křesťan, katolík, nebo protestant?““ (J. Formánek, 2006, 303) 
S autorem diskutuje Bůh, který nakonec spasí jeho duši. Je zde i motiv 
neposkvrněnosti života primitivních národů. „A hlavně z místních lidí 
s nehybnými tvářemi, kteří jen neochotně kývli na pozdrav a probodávali je 
očima, ty špinavé bělochy s nemožně těžkými bágly. Co v nich proboha 
mají? […] Tahle řeka, její barva, křik opice i přívětivý pohled snědého 
muže na lodi. Není to nádhera?“ (J. Formánek, 2006, 78;79) Samozřejmě 
nesmíme zapomenout na Formánkovo oblíbené téma hledání smyslu 
života, který se snaží najít pomocí útěků od reality a problémů k moudrosti 
přírody a nadpřirozeným silám. 

V jazykové rovině text vykazuje prvky hovorové češtiny, které se 
střídají s prvky básnickými. Můžeme zde nalézt i vulgarismy či sarkasmus. 
„„Co čumíš!“ vykřikl směrem k Zajícovu autu. „Magore!“ odpověděl spíš 
pro sebe David, a radši se podíval na druhou stranu. Agresivní zabouchání 
na boční sklo s ním trhlo. Otočil se, ale to už ho svalovec tahal neurvale 
z auta. „Pojď ven, ty debile…Cos to říkal?“ (J. Formánek, 2006, 197) „„Se 
neposer,“ řekl tomu náfukovi. Na dlaň si nastříkal pěnové tužidlo. 
Vypadalo úplně jako malý bílý mozek. Chviličku se na něj díval a pak si ho 
rozplácl o hlavu. Bude potřebovat aspoň pěnový mozek, když ten jeho v 
kritických chvílích přestával fungovat a myslel na takové blbosti.“ (J. 
Formánek, 2006, 185) V této ukázce je jasná metafora tužidla jako mozku a 
typická ukázka vulgarismu. Hojně je v Prsatém muži zastoupena také 
personifikace „Najednou mu ten klepavý strach, co mu před chvílí vibroval 
koleny, stočil pohled napravo na prázdnou sedačku.“ (J. Formánek, 2006, 
197) Cestopisné pasáže obsahují spoustu přirovnání, např. „Ponor byl jak 
tichý sen, barevná pohádka, kterou mu četli před spaním. Najednou mu ta 
okolní chladná vodní spousta připadala jako jedno obrovské horké sperma 
života, jako nekonečný vesmír, jako velké puzzle, neskutečně do sebe 
zapadající.“ (J. Formánek, 2006, 232) 
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Kniha vzbudila u čtenářů povětšinou nadšené reakce. Nejen že je 
Formánkovým nejprodávanějším dílem, je nejlépe prodávanou literární 
prvotinou za poslední dekádu. Avšak nalezneme i takové reakce čtenářů, 
které nadšením neoplývají. „Formánek je dobrý v prvních dvou částech 
románu, je silný v popisu chodu časopisu i cesty do Indonésie, jenže v 
okamžiku, kdy do děje vstoupí Ďábel a Bůh, děj se začíná tříštit a míří do 
nikam. Ta druhá polovina, plná nedotaženého a planého filozofování, je 
někdy k nesnesení. Nic nového to nepřináší. Zjištění, že život by si člověk 
měl užívat, každý den, den po dni? No to není moc originální a navíc to 
není ani originálně pojato. Všechno je tu čtenáři servírováno pod nos, 
každá myšlenka je opakovaná několikrát a není halena do žádného hávu, 
který by si čtenář musel přebrat. Ne, že by to nebylo čtivé, ale není to moc 
originální, ani objevné.“ (Databáze knih, 2012, online) Bohužel nejsou 
názory odborníků na tento román k dispozici. 

2.2 Létající jaguár 

Tato novela vyšla v roce 2004. Formánek ji napsal za 11 hodin a 19 
minut na základě sázky mezi nakladatelem Ivem Železným a Josefem 
Formánkem. Nakladatelství spolu s Formánkem získalo rekord za napsání, 
vydání a distribuci knihy celkem za 23 hodin a 24 minut. 

Kniha byla psána jako reality show za výlohou knihkupectví Luxor na 
Václavském náměstí. Náměty knihy vymýšleli sami čtenáři, bylo zasláno 
téměř čtyři sta návrhů, z nichž byly vylosovány tři: Marnost, Největší láska 
a Cestování a hromadná městská doprava v Praze. Výtěžek z prodeje knihy 
byl věnován na výstavbu nového slonince v ZOO v Ústí nad Labem 
(původně měl být výtěžek věnován slůněti, které se mělo narodit jako 
druhé v republice po umělém oplodnění, zvíře se však narodilo mrtvé). 

Na otázku, zdali je novela Létající jaguár pro Formánka dílem 
plnohodnotným, či pouze splněnou sázkou a rekordem, autor odpověděl: 
„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.“ (J. Formánek, Rozhovor s autorem, příloha BP, s. 2)  

Tato novela nese typické znaky Formánkova rukopisu, opět zde 
máme dvě dějové linie, které však tentokráte plynou paralelně a přibližně 
v polovině knihy se spojují v jeden celek. 
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V první dějové linii se setkáváme s postavou Jorge Killa, se kterým 
se autor setkal na cestách. Tento člověk má neuvěřitelný životní příběh 
agenta STB, který žil v Jižní Americe, a zažil snad vše, co bylo možné. 
Sám autor mu začíná věřit až po společném zážitku v Amazonském 
pralese. Jorge nám v druhé dějové linii vypráví o vládci všehomíra, o 
Létajícím jaguárovi, který má pomáhat, ale i trestat. 

A právě tento jaguár sesílá na zem anděla, který má v Praze pomoci 
těm, kteří pomoc potřebují, a zároveň má potrestat zlo. Tento anděl, jehož 
příběh začíná ve chvíli, kdy opilý Jorge potkává v baru nešťastnou 
medičku, je propojen se všemi postavami. Medička se Jorgemu svěřuje, že 
chce spáchat sebevraždu, neboť je v životě nešťastná, avšak Jorge ji varuje 
před zlobou Létajícího jaguára. Létající jaguár medičce sesílá pomoc 
v podobě anděla, který propojí její život s taxikářem, kterého napadl 
narkoman, a kterému medička zachrání život. Spatří tak svůj smysl života, 
neboť v taxikáři nalezne přítele. Co se týká narkomana, toho Létající jaguár 
navede k sebevraždě, aby učinil spravedlnosti zadost. 

Jak můžeme vidět, v novele se opravdu promítají všechny tři 
vylosované náměty: marnost – medička, která chce spáchat sebevraždu, 
protože neví, co se životem; největší láska - cestování; MHD v Praze – 
tramvaj, kterou jede medička, aby zachránila život taxikáři. 

Kompozičně je novela členěna do třinácti kapitol, po kterých 
následuje doslov, autorův medailon a pojednání o rekordu. 

V této novele se, stejně jako v ostatních dílech, objevuje Formánkova 
touha po odhalení smyslu života. Nacházíme zde velké množství zážitků 
z cest a opět autorův velmi oblíbený motiv osudu. „Nesmál bych se, létající 
jaguár potrestá každého posměváčka. Nesnáší výsměch, neúctu a lež…“(J. 
Formánek,  2007, 22) V případě potrestání narkomana je patrný Marquézův 
vliv, co se viny a následného trestu týká. 

Jazykově novela též přesně zapadá do „formánkovského“ schématu. 
Jedná se o hovorový jazyk, který je místy prostoupen vulgarismy. „„Mami, 
kde je to rybí oko, který ti spadlo do polívky? Strejda okamžik potom cosi 
kulatého vyplivl do dlaně. Zbrunátněl, podíval se na ostatní a řekl: „Ten 
kluk má dar nasrat lidi.““ (J. Formánek, 2007, 11) Patrné jsou opět i prvky 
sarkasmu. „„Sko č“ „A nestane se mi něco?“ „Neboj. Jsem tvůj anděl 
strážný.“ Mladík skočil a dole to jen tak lehce křuplo, ani se neptejte, co to 
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bylo přesně za zvuk, a jak mladík umíral, bylo slyšet, jak šeptá: „Jako můj 
anděl strážnej seš docela pěkná svině.““  (J. Formánek, 2007, 53) 

Reakce na knihu byly různé, od tradičně nadšeného Lustiga: 
„Spisovatelé měli a vždycky budou mít rádi výstřednosti. Josef Formánek 
výstřednost povýšil na literární událost, když napsal tuto knihu. Přestože 
vznikala jenom pár hodin, nebude se muset za ni stydět ani za 50 let. Tak to 
je hezký.“ (Lustig, A., In Létající jaguár, 2007), přes chladnější přijetí od 
odborníků, kteří si stojí za názorem, že při lepším propracování by dílo 
získalo na hodnotě. Laická veřejnost na jedné straně knihu bezvýhradně 
přijímá, na straně druhé lze nalézt názory, že celá kniha je pouze 
marketingovým tahem, který měl na Formánka upozornit, dokonce se i 
vyskytl jeden názor, že za úmrtím slůněte, které mělo být sponzorováno 
z výtěžku této novely, je mediální „humbuk“, a právě úmrtím slůněte 
potrestal Formánka Létající jaguár. 

2.3 Umřel jsem v sobotu 

 Tento Formánkův nejnovější román svými rysy přesně zapadá do 
typické autorovy prózy. Ať již svými palčivými filosofickými otázkami o 
nalezení klidu a smyslu života nebo svou kompozicí. 

 V této knize je zajímavé, že se dozvídáme skutečné jméno předobrazu 
Bernarda Marese, hlavního hrdiny Mluviti pravdu. Je jím Waldemar Solar, 
o kterém se ještě budu zmiňovat v podkapitole týkající se Problematiky 
Maresovy postavy v rozboru románu Mluviti pravdu. Ač byl Formánkem 
Solar pohřben již v Mluviti pravdu, reálně umírá v době vzniku Umřel jsem 
v sobotu. 

 Román má, jako všechny Formánkovy prózy, dvě linie, první linie je 
psaná er – formou a pojednává o hlavním hrdinovi knihy, Josefu Maranovi, 
druhá je v ich – formě, ve které nám Formánek sděluje své prožitky během 
hledání historie Maranova domu a Marana samotného. 

Hlavní děj popisuje osud jednoho muže a jeho domu. Tím mužem je 
Josef Maran, jehož příběh začíná seznámením s jeho vysněnou ženou 
Helenou, kterou záhy Josef pojímá za manželku. Narodí se jim dcera 
Hanička, avšak jejich štěstí jim není přáno a Hanička umírá rukou vraha, 
kterému Maran následně přísahá pomstu. Od té chvíle Marana žene vpřed 
pouze touha po této pomstě, stále marně hledá vraha své milované dcery. 
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Policie mu nepomáhá a jeho žena Helena ho opouští, protože jeho chování 
už nesnese. Maran je na pokraji sil. Rozhodne se spáchat sebevraždu 
oběšením na stromě u potoka, ale větev praskne a on spadne do ledové 
vody. Zachrání ho jeho soused, který ho doveze do nemocnice, odkud si ho 
po zápalu plic bere jeho žena Helena. S Helenou se nastěhují do Třebíče, 
kam Maran musí odejít za prací. V Třebíči se vše vrací k relativnímu 
normálu a Maranovým se narodí druhá dcera Anička. Po minulé zkušenosti 
se oba rodiče stávají přehnaně ochranitelskými, nechtějí, aby jejich 
andílkovi někdo ublížil, a tak ji drží v přísné izolaci od okolního světa. 
Jednoho dne, v pěti letech Aniččina věku, u Maranova domu zazvoní 
místní čarodějnice Milena Štýrská a ptá se, co znamená nápis „Z osudu 
rukou a vůle boží“, který se nachází na zdi Maranova domu. Maran 
vysvětluje, že ho nápis napadl při narození druhé dcery, jež bylo boží vůlí. 
Štýrská Maranovi nabízí pomoc s nalezením vraha jeho první dcery. Maran 
dlouho otálí, avšak nakonec na nabídku přistoupí i přes odpor své 
manželky. Štýrská tvrdí, že musí mluvit s Haniččiným duchem, se kterým 
se může spojit jen přes jejich druhorozenou dceru, která musí fungovat jako 
médium. Ve svých přechodech na „druhý břeh“ však Anna nevidí pouze 
svou sestru, ale i výjevy války a scény z plynových komor. Nakonec Anna 
skutečně určí vraha své sestry a Maran konečně vykonává svou pomstu. 
Poté se ale začnou dít věci, které Anna předpovídala  - internují Židy do 
Terezína. Maran se je snaží varovat. Bohužel i pro něj jednoho dne přijíždí 
gestapo. Ukáže se, že to není kvůli varovným znamením, ale kvůli dopisu, 
který Maran poslal Hitlerovi ještě před válkou, a ve kterém mu prorokoval 
porážku u Stalingradu a dokonce jeho smrt. Hitler jej vyslýchá a ještě ten 
den propouští, avšak Maran se rozhodne pro emigraci. Ještě ten večer dělá 
spiritistickou seanci, ze které se ale Anna už nevrátí. Tato bolest je pro 
Helenu Maranovou nesnesitelná - zešílí. Na psychiatrickém oddělení 
třebíčské nemocnice Helena spáchá sebevraždu skokem z budovy. Maran 
již nemá pro co žít. Rozhodne se jít vstříc své smrti a umírá přesně podle 
předpovědi své dcery - v sobotu. 

Druhá linie je autorovou zpovědí a zároveň výsledkem zápisků 
z pátrání po historii domu, jehož nápis ovlivnil nejen jeho obyvatele, ale i 
Waldemara Solara. Jsme seznámeni s hádkami se Solarem, vznikající při 
hledání domu, i se Solarovým úmrtím, které autor velice těžce nesl. Kromě 
těchto témat se v románu zas a znova objevuje motiv alkoholismu, který je 
u Formánka velice častý, a také jeho celoživotní hledání smyslu bytí. 
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 Kompozičně je román členěn do velkého množství kapitol. Zajímavostí 
je, že se tentokráte v knize neobjevují kresby Formánkova oblíbence 
Dalibora Nesnídala, nýbrž autentické fotky, které fotil sám Josef 
Formánek.  

 Jazykově se, jako u předchozích próz, jedná o hovorový jazyk 
s nespisovnými prvky, obsahující vulgarismy, které se však prolínají s řečí 
krajně poetickou. „Jdu do hospody, kde dostanu na držku. Jeden blb mi 
povídá – Ty si myslíš, že jsi spisovatel? Jsi mamrd. Jestli já jsem mamrd, 
tak ty óbrmamrd – křiknu. Potom ten chlapík se dvěma kámoši držku mou 
do ateliéru výtvarného vynosí.“ (J. Formánek, 2011, 33) 

 Reakce na knihu byly opět rozporuplné, samotní čtenáři byli ale 
povětšinou nadšeni. „Právě jsem již podruhé dočetl Vaši knihu "Umřel 
jsem v sobotu“, kterou jsem dostal v nemocnici od přátel ze Semťeže, kteří 
se vraceli ze křtu této knihy. Bylo to v době, kdy jsem se vzbudil z dvou 
měsíčního spánku v důsledku operace srdce. V situaci na rozhraní života a 
smrti mě upřímně řečeno příliš nepomohla. Proto jsem si ji přečetl ještě 
jednou a nahlíženo optikou euforie z faktu, že žiju, mě kniha nadchla, 
ostatně jako kniha "Mluviti pravdu". Díky za Vaše knihy.“ (J. Formánek 
spisovatel, 2011, online)  

Odborníci si opět udržují odstup. Nejvíce je Formánkovi vyčítáno, že 
se o pozornost pere s postavou, a snaží se čtenáři vnutit své problémy, což 
pak ve výsledku hovoří silně v autorův neprospěch. Vyčítáno je i 
nespolehlivé vyprávění, které mu bylo vytknuto již v románu Mluviti 
pravdu. „Jeho úvahy jsou někdy trefné a zajímavé, jindy patetické a naivní, 
vždycky však upřímné a své, psané s vášní a opravdovostí. Nelze se třeba 
divit čtenářské oblíbenosti. S touto metodou ale zároveň narůstal problém, 
který nabyl zřetelnost už v Mluviti pravdu. V jeho knihách se o slovo vždy 
přetahuje autor a postava. Hranice mezi příběhem a vlastním životem se ve 
spisovatelově vnímání mnohdy vytrácí. Další zcela evidentní věc je ta, že 
Formánek si byl vždy jistější tam, kde se mohl obracet k vlastní prožité 
zkušenosti a emoci. Tam, kde měl domýšlet, vyvstávalo na povrch poněkud 
zjednodušené a trochu naivní vidění a krkolomná fabulace.“ (Kůrová, Z., 
Tvar 3/ 2012, s. 23) 
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3. Mluviti pravdu  

Tato kapitola se zabývá představením, kritickou recepcí a 
interpretací Formánkova románu Mluviti pravdu. Je zaměřena na analýzu 
naratologickou a jazykovou a na shrnutí dosavadní kritické recepce, včetně 
mého vlastního kritického zhodnocení. V části zaměřené na kritickou 
recepci knihy jsou využity odborné kritiky i ohlasy masových čtenářů. 

Román Mluviti pravdu je Formánkovou třetí knihou. Vyšel v roce 
2008 a brzy vzbudil nebývalý ohlas. Pozornost podněcuje již jeho název, 
který je odvozen od dohody autora a hlavní postavy, že budou mluvit pouze 
pravdu. Autor zde využívá knižní formu infinitivu slovesa – mluviti, a ne 
běžnější mluvit, díky čemuž název na čtenáře působí expresivněji. Podtitul 
knihy je Brutální román o lásce k životu, což s knižností hlavního názvu 
tvrdě kontrastuje, ovšem dává tak čtenáři pravdivou nápovědu o tématech 
dané knihy. Opět je zde patrna Formánkova touha po nalezení smyslu 
života, která se objevila i v jeho dřívějších prózách. 

Tento román je svými dějovými liniemi podobný románu Prsatý 
muž. V Mluviti pravdu nacházíme dějovou linii, která je psaná v er-formě, a 
která reflektuje příběh hlavního hrdiny románu, a ve druhé linii, psané ich 
formou, nám autor sděluje své niterné prožitky a zážitky s předobrazem 
hlavní postavy, tato kapitola se od předešlé liší typem písma, neboť je 
psána kurzívou. V hlavní dějové linii se autor věnuje postavě Bernarda 
Marese, na jehož osudech můžeme vidět vývoj naší země od počátku 
dvacátého století téměř do dnešních dnů. Touto linií prostupuje druhá, a to 
současnost. Zde autor popisuje tvorbu románu a své putování ve stopách 
Maresovy historie. Seznamujeme se nejen s osobním vztahem autora a 
hlavní postavy, ale také spolu s Formánkem nahlížíme do spisovatelova 
nitra. Nápadné jsou motivy alkoholu a potíží s psaním, které se s menší či 
větší intenzitou proplétají většinou autorových próz. 

Zajímavá je kompozice románu. Každou kapitolu uvozuje kratičký 
text, popisující část jízdy tramvají, která symbolizuje Bernardův život až do 
jeho konce. Neobvyklé jsou i latinské sentence, kterými autor uvozuje 
podkapitoly. Citát je vždy přidán k jednotlivé podkapitole. Strukturně je 
román členěn do dvanácti bezejmenných kapitol, názvy nesou až jednotlivé 
podkapitoly. 
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Žánrově se jedná o román biografický v hlavní dějové linii, v linii 
autorových osobních promluv splňuje prvky románu autobiografického, 
kde nám autor sděluje své vlastní prožitky a zkušenosti. 

3.1 Hodnocení Mluviti pravdu 

Mluviti pravdu vzbuzuje silně rozporuplné reakce. Zatímco se čtenáři 
navzájem předhánějí, kdo knihu vychválí více, literární teoretici a kritici 
komentují dílo chladnými a v podstatě převážně odmítavými odezvami. 

V této podkapitole se zaměřuji především na dva odborné kritické 
ohlasy, a to Pavla Janouška v periodiku Tvar a Vladimíra Novotného na 
Portálu české literatury. 

P. Janoušek uvádí ve své kritice: „Máte-li pocit, že jsem předpojatý, 
máte určitě pravdu. To se tak stává, když si kritik přečte knihu a nelíbí se 
mu.“ (Janoušek, P., Literární obtýdeník Tvar 1/2009, 33-35) Janoušek ve 
své kritice Formánkovi vytýká mnohé, v první řadě to, že je manažerem, a 
že není schopen o sobě zapochybovat. Má silnou tendenci k sebepropagaci 
(Janoušek, P., Literární obtýdeník Tvar 1/2009, 33-35). Podle Janouška si 
Formánek neuvědomuje, že kniha vyžaduje něco více než silný příběh, 
kterým román bezpochyby je, avšak povrchnost, jakou je zpracován, ho 
pohřbívá. Formánek si dle P. Janouška neuvědomuje, že zpracování dějin 
příběhu nelze bez znalostí dějin obecných, které jsou obzvláště v tomto 
příběhu důležitým aspektem. Též si neuvědomuje, že to z jeho příběhu činí 
vyprávění nespolehlivé (viz naratologická analýza díla a rozbor postavy). 
Formánek se neptá po souvislostech, nebádá do hloubky. Pár stručných 
příkladů pro ilustraci: Jak by se Mares jako voják frontové divize SS dostal 
do kontaktu s vězni z koncentračních táborů? Likvidační plány byly přísně 
utajeny. Proč Mares nemusel podepsat mlčení pod pohrůžkou smrti stejně 
jako civilní zaměstnanci koncentračních táborů? 

Problematické je dle Janouška hlavně uchopení hlavního 
protagonisty, kterého Formánek bezvýhradně přijímá, stejně jako jeho 
vysvětlení, proč se dostal do té které situace. „Formánek je relativně 
působivý tam, kde na základě pramenů líčí následky války, rasismu a 
nelidských režimů, případně hrdinův příležitostný vzdor proti nim – zcela 
však selhává tam, kde by se měl začít ptát po příčinách toho, proč se jeho 
hrdina aktivně a dobrovolně podílel na prosazování dvou totalit. Téma 
viny, ať již osobní nebo nadindividuální, v jeho myšlenkovém rejstříku 
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chybí, respektive je v něm zastoupeno jen velmi, velmi formánkově. Tímto 
výrazem označuji to, že se autor sice tváří, jako by svým románem 
formuloval samé trýznivé otázky, ve výsledku je však nahrazuje 
mudrováním: povrchními napodobeninami a vyprázdněnými frázemi, které 
sice efektně znějí, jejichž skutečný dosah si však nijak nepřipouští.“ 
(Janoušek, P., Literární obtýdeník Tvar 1/2009, s. 33-35) Formánek se 
příliš snaží propagovat příběh, aniž by se zamýšlel nad příčinami, což mu 
prochází u čtenářů do té doby, než se čtenář hlouběji zamyslí. Kritika se od 
Janouška na autorovu hlavu snáší také proto, že téměř zcela vynechal téma 
viny, osobní i obecné. Například je bez debat přijato Maresovo vysvětlení, 
že do SS vstoupil jen proto, že na náborovém plakátu bylo magické slovo 
rodina – to, co Mares nikdy neměl. Což je značně kontroverzní tvrzení, 
neboť se psal rok 1942, v novinách vycházely sáhodlouhé seznamy 
popravených „nepřátel říše“, doba vyžadovala politické vyhranění. Autor 
se sice o tématu viny zmiňuje, avšak povrchně, takže na místě, kde by mělo 
být zamyšlení se nad problémem, nacházíme pouze prázdné fráze. 

Když shrneme Janouškův pohled na Mluviti pravdu, můžeme říci, že 
je Formánek Janouškem vnímán pouze jako manažer, nikoli spisovatel a 
tvůrce plnohodnotné literatury. Podle Janouška je Formánek tvůrcem 
literatury druhého odvaru, který má sice k dispozici výborný příběh, avšak 
neumí ho seriózně zpracovat. Formánek se k této kritice postavil po svém: 
„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 Janoška 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.“ (Rozhovor s Josefem Formánkem, Příloha BP, s. 1) 
Není se čemu divit, žádnému autorovi není příjemné, když je jeho dílo 
cupováno na kousky. Odmítl si snad z tohoto důvodu Formánek vzít z 
kritik alespoň nějaký přínos pro svou tvorbu, nebo je se svým stylem 
natolik spokojen, že dle jeho názoru jeho knihy nemají žádné poučení 
zapotřebí? Poslední Formánkova kniha Umřel jsem v sobotu je Mluviti 
pravdu velmi podobná. Bohužel pro Formánka je podobné i její hodnocení. 
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Dalším odborníkem, který se kritickou recepcí Mluviti pravdu 
zabýval, je Vladimír Novotný (tato kritika je k nalezení na Portálu české 
literatury). Této recepci dominuje značně ironický styl, kterým Novotný už 
od začátku udává směr, jakým se bude ubírat. Již jen z úvodu cítíme 
autorovo pohrdání Formánkem, a dokonce i nakladatelstvím, v němž 
veškerá Formánkova tvorba vyšla. „Podle titulů, které nakladatelství 
nabízí, se zdá, že se zaměřuje povětšinou na knižní produkci převážně 
nebeletristickou, například na cyklus tzv. filozofických pohádek pro dospělé 
(řešících kardinální životní otázky jako A co to vlastně štěstí je? Proč 
miluje jeden více než druhý? Proč máme pořád málo času?), jakož i na 
publikace typu Kuchařka pro dceru či Hubneme s rozumem v praxi. A do 
toho všeho Smart Press vydává taktéž knížky Josefa Formánka: jak 
autorovu arciúspěšnou prózu Prsatý muž a zloděj příběhů, tak i 
následujícího Létajícího jaguára, knihu napsanou za výlohou jednoho 
pražského knihkupectví a prý i nejrychleji sepsanou, vytištěnou a 
distribuovanou knihu na světě. A teď přispěchalo i s Formánkovým třetím 
literárním opusem Mluviti pravdu.“ (Novotný, V., Portál české literatury, 
2010) 

V podobném duchu se nese celá Novotného kritika započatá 
hodnocením věnování, kde se pozastavuje nad množstvím dedikací a 
poděkování, rozebírá i podtitul knihy a úvodní slova. Novotný zde vytýká 
hlavně přehnanou gestovitost, která vyznívá naprázdno. Zde je vidět již 
výše zmíněný problém – to, že Formánek je manažer a mistr marketingu. 
Většina těchto slovních spojení – brutální román, láska k životu, životní 
láska – jsou skvělé reklamní slogany, brutalita přece v dnešní době 
prodává, a co je označeno nabubřelými titulky, musí být skvělé. Formánek 
tvrdí, že je tvůrcem románu, jaké se dnes již nepíší, avšak Novotný mu 
oponuje, že právě takové romány se dnes píší, a že Formánek je na poli 
české literatury jejich typickým představitelem – tvůrce románu, který se 
snaží o co nejlepší prodejnost svého díla. 

Novotný kritizuje v Mluviti pravdu i značné množství aluzí a motivů, 
které se snaží zodpovědět hlavní otázku celé knihy. Nejen knihy - můžeme 
říci, že leitmotivem všech Formánkových děl je hledání smyslu života. 
Avšak tato otázka se ztrácí v přemíře témat. Novotný se shoduje 
s Janouškem také v typologii čtenáře, kterého zaujme Formánkova tvorba – 
milovník populární literatury, typický masový čtenář, který hledá atraktivní 
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příběh, nad kterým by nemusel přemýšlet. Autor kritiky pravou hodnotu 
díla nachází v linii autorovy promluvy, kde, přes občasná klišé a 
polopravdy, se román rozvíjí, a nachází se v něm postmoderní výpověď o 
současném světě. (Novotný, V. Portál české literatury, ) 

Ne všechny kritiky ale byly k Formánkovi tak tvrdé. Na Portálu 
české literatury lze najít i kritiky vcelku pochvalné. 

Recenzentka Jana Benediktová Formánkův román shrnula 
následovně: „Formánek Maresův život čtenáři servíruje s vypravěčskou 
jistotou a čtivě (nikoli podbízivě). Aniž by – když si člověk odmyslí 
spisovatelovy komentáře – upravoval jeho syrovost. A čtenář ani nemá 
důvod nevěřit pravdivosti tohoto příběhu jednoho života – protože ano, 
skutečnost mnohdy překoná kdejakou fikci.“ (Benediktová, J., ČT 24, 2008, 
online) 

J. Benediktová má pravdu v tvrzení, že čtenář Formánkovi 
bezvýhradně věří, stačí si přečíst nadšené ohlasy na tento román, které lze 
najít na webu. Pro ilustraci uvádím reakci jedné čtenářky, tato reakce 
pochází z roku 2012, lze ji nalézt na osobních stránkách Josefa Formánka: 
„Knihu jsem četla v době mé duševní krize. Stala se hořkým, ale zázračným 
lékem.; Právě jsem knihu dočetl a musím říci, že dlouho opravdu dlouho 
mě žádná tak nezaujala. Je to asi tím, že je upřímná.; Vaše knížky, jsou 
strhující, jak příběhem, tak i duchovním obsahem.“ V tomto, a mnohých 
jiných ohlasech, které lze najít na stránkách autora, vidíme, že Formánek je 
autorem lidově populárním, jehož údělem je být s odborníky vždy na štíru. 

3.2 Tematika Mluviti pravdu  

V této podkapitole se budu věnovat tematice Mluviti pravdu a mému 
vlastnímu hodnocení knihy. 

Jak již bylo řečeno výše – Formánek tvoří pro lidi, ne pro kritiku, on 
sám říká, že literární teoretiky a kritiky nemá rád, kdo by se mu také po 
přečtení názorů Janouška a Novotného na Mluviti pravdu divil. Avšak nic 
není tak černobílé, jak se nám snaží říci, ať už Formánek, či Janoušek. 
Bezpochyby nejsilnější Formánkovou stránkou je příběh, v tomto případě 
by se dalo říci, že je „král příběhů“. Člověk, který se narodil Mexické 
matce ve Vídni v tramvaji, prošel třebíčským sirotčincem, chtěl se stát 
knězem, avšak byl vyhozen ze semináře, vstoupil do SS, viděl koncentrační 
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tábor, osvobodil vězenkyně, stal se tlumočníkem Rudé armády, unikl smrti, 
vstoupil do KSČ, stal se krajským tajemníkem, byl ve vězení, utekl 
z vězení atd. Celým tímto příběhem navíc prostupuje osudová láska. Tento 
příběh je natolik kvalitním materiálem, že knih by z něj mohlo být hned 
několik, bohužel Formánek všechny motivy smísil do jednoho příběhu, 
který ještě okořenil právě tou osudovou láskou. Osudovost, smysl života, 
život, žít, láska k životu, brutální román, toto jsou jen gesta, jejichž 
podstatu autor nenaplňuje. Je velmi povrchní v místech, nad kterými by 
měl více přemýšlet. Čtenář je doslova zahlcen na první pohled silnými 
příběhy, kterých je značné množství. Každý z těchto příběhů, které 
Formánek díky svému umnému vypravěčství doslova „sype z rukávu“, by 
opravdu mohl být hlavním dějem plnohodnotného a hluboce přemýšlivého 
díla. Náročnější čtenář je konfrontován, překvapen a zaskočen jejich 
syrovostí. Problém ovšem nastává, jakmile je tato drsná realita příběhu 
přijata. Čtenář se rozhodne ji nějakým sobě vlastním způsobem uchopit 
s očekáváním, že dojde hlubšího porozumění, niterného poznání pravdy 
života, mnohdy ledově krutého. To vyžaduje určitou psychickou přípravu, 
neboť témata, která Formánek otevírá, nejsou z nejsnazších. Formánek 
v tomto momentě, jako by tušil, jaký proces se ve čtenáři odehrává, od 
tématu kvapem odchází, a otázky, které tak naléhavě potřebují odpovědi, 
zůstávají nezodpovězeny. Čtenář, udiven tímto vývojem, částečně ještě 
rozechvělý, předpokládá, že odpovědi budou kumulovány v náročném 
finále kapitoly či celé knihy. Upokojen tedy pokračuje dál, aby se po pár 
stranách ocitl v další, velice podobné situaci. Autor zdánlivě tento čtenářův 
stav zcela ignoruje, dokonce vršením těchto momentů stupňuje napjaté 
čtenářovo očekávání. Je tak činěno záměrně? Při psychologické síle, která 
je do děje vložena, se nabízí ještě jedno řešení, mimo suchého 
konstatování, že je to jednoduše autorův „povrchní“ styl. Román o životě 
Bernarda Marese může také být paralelou k životu dnešního obyčejného 
člověka, jak píše V. Novotný v trefném konstatování o postmoderní době. 
Též žije své příběhy a osudy, ocitá se v těžkých situacích, aniž by věděl jak 
a proč. Podobným stylem z těchto situací přechází v jiné, stejné i zcela 
odlišné, často bez pochopení nebo řádného dopadu na jeho nitro. Přesto 
pokračuje dál a, stejně jako Mares, otazníky neklade a pouze přijímá, co 
život přináší, ať už jsou to chvíle lásky, bolesti nebo smrti. Ano, Formánka 
je možno nazvat čistě komerčním autorem, jenž tvoří pro průměrného 
masového čtenáře, kterého uchvátí tropické dálky i banální příběh o MHD. 
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Nenastavuje ale svým způsobem čtenáři zrcadlo? Naprostá většina lidí 
nemá podobně drsné zkušenosti jako Mares, zkušenosti, které někdy ani 
nemohou být pochopeny, přesto si v dnešní době často přijdeme stejně 
ubližováni. Není to právě tím, že žijeme, ale neprožíváme? Konzumujeme 
příběhy, ale hlubší dosah nám uniká. Možná čekáme, že na konci knihy, 
tentokrát té naší, dojde k vyústění. Možná se tak stane, možná ale také 
zemřeme ve vlaku s Maresem - na cestě bez řádného konce. Anebo 
Formánek opravdu píše jen líbivé texty pro čtenáře nenáročné, lačnící po 
velkolepých příbězích bez nutnosti hlubšího vlivu na jejich životy? Pokud 
ano, je to špatné? I taková díla mají na paletě literatury své místo. V tomto 
případě by ovšem měla zůstat mezi barvami ředěnými, a ne se vtěsnávat 
mezi ty základní, syté a jasné. 

Typickým příkladem autorovy povrchnosti je nevyhraněný vztah 
k hlavní postavě románu. Je sice naznačena autorova snaha se 
s Maresovým vyprávěním vyrovnat, avšak opět vyznívá naprázdno. „M ěl 
jsem smíšené pocity. Radost, že ten příběh je asi skutečně pravdivý, podle 
toho jak se jeho slova spojovala s místy a reakcemi lidí, co jsme navštívili. 
Zároveň mi bylo úzko, že si tam tak bezstarostně povídám s někým, kdo se 
na tom všem podílel.“ (J. Formánek, 2008, 142) Nejvíce vyčítáno je právě 
autorovo neodsouzení Maresova působení v SS. Zde je ale otázkou, nakolik 
si Mares uvědomoval své jednání. Vždyť autor píše, že se Bernard přidal 
k SS pouze díky tomu, že mu muži v uniformách připomínali jeho tolik 
oblíbené rodokapsy. Komunistickým tajemníkem se stává také prý jen 
proto, že mu při propouštění z vězení řekli, ať nevybočuje z davu, tak se 
přidal k prvnímu davu, který potkal. Nevěrohodnost celého příběhu vzniká 
hlavně díky Formánkovu nespolehlivému vyprávění, kterému se budu 
věnovat v naratologické analýze románu a rozboru hlavní postavy níže. 

Můj vlastní čtenářský zážitek byl značně proměnlivý. Při prvním 
kontaktu jsem byla plně vtažena do děje, knihu jsem četla doslova jedním 
dechem, byla jsem fascinována Maresovým osudem a nadšena líčením 
válečných kapitol. Další náhled již byl problematičtější, více jsem se 
zabývala hledáním souvislostí a domýšlela věci v historickém kontextu, 
přesto jsem stále byla nadšena Maresovým životním příběhem. Avšak 
začalo mi být nepříjemné, že se ještě nedostavují vysvětlení, která zmíněná 
témata přímo vyžadují. Veškeré iluze se nakonec rozplynuly a postupně se 
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vynořily všechny negativní aspekty knihy, které jsem jmenovala výše, a 
bohužel také uvědomění, že autorovým cílem ani žádná vysvětlení nejsou. 

3.2.1 Kontroverzní postava Bernarda Marese 

Předobrazem postavy Bernarda Marese je Waldemar Solar, který měl 
opravdu téměř stejný osud jako naše hlavní postava. Bohužel tato 
informace není dostatečná k tomu, abychom si byli jisti, nakolik je příběh 
opravdový, neboť nám o životě Solara chybí znalost detailů, díky kterým 
bychom si jej mohli lépe zařadit. Sám autor románu se ke skutečnosti 
hlavní postavy a míře autorské stylizace vyjádřil takto: „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.“ (Rozhovor s Josefem Formánkem, příloha BP, s. 2) 

I v případě, že se rozhodneme autorovi i Solarovi věřit, nám zbývá 
mnoho nevyjasněno. Neznáme například divizi SS, u které Solar působil, a 
vysvětlení, že byl součástí zásobovací jednotky, a proto unikl odsouzení, je 
značně nedostačující. Kvůli zničení důkazů nemohl Solar doložit délku 
odpracované doby, za kterou žádal od státu odškodné ve výši čtrnácti 
milionů. Přesto mu český soud za jeho uvěznění přiřkl odškodné. Ač 
v knize Formánek Solara pohřbil, Solar sám žil až do minulého roku. A 
takto bychom mohli pokračovat dál, ovšem bez většího přínosu k tématu. 
Kdybychom si přečetli jen Mluviti pravdu, mohli bychom tímto věc 
uzavřít. Avšak při srovnání s novým Formánkovým počinem Umřel jsem 
v sobotu docházíme k názoru, že tento jev informační nedostatečnosti není 
u Formánka ojedinělý.  

Stejně tak můžeme přitakat výtkám o povrchnosti příběhu, neboť, dle 
vyjádření autora, celá polovina je čistě jeho dílem. Díky znalosti Solarova 
osudu zjišťujeme, že tento člověk opravdu ani v nejmenším nepochybuje o 
své nevině. Jakým právem tedy můžeme Formánkovi vyčítat, že nad 
Maresem nevyřkl soud? Vypráví přece Solarův příběh. Ovšem, proč pak 
doplňuje příběh tak, aby byl dokonalý, minimálně z poloviny, a rovinu, 
řešící hlubší problémy lidského nitra, dle mého názoru velice důležitou, 
přechází a - nebála bych se říci - zcela ignoruje? Při důkladnějším 
zkoumání této problematiky jsem zjistila, že se mezi Formánkem a Solarem 
vyvinul zcela autentický přátelský vztah. Je možné, že ani v přátelském 
vztahu Solar Formánkovi neotevřel k nahlédnutí své vnitřní pohnutky?  
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Typologicky lze postavu Marese zařadit jen stěží, jako typicky 
postmoderní postava se totiž vymyká běžným charakteristikám. Zůstanu 
tedy u jasného, ač obecnějšího popisu; Bernard Mares je postavou reálnou, 
s fikčními prvky. 

3.2.2 Podobnost Mluviti pravdu s jinými díly české literatury 

Formánek čelí kritice i za to, že tvoří druhý odvar literatury. S tímto 
názorem se plně ztotožňuji. Pro ilustraci porovnám pasáže z Mluviti pravdu 
s Kloktat dehet a Colette z Antverp, které mně osobně Mluviti pravdu 
připomínají nejvíce. 

„Právě sestra Dolores se nad námi často nahýbala s kartáčem. Dřela 
nás tak usilovně, že se její roucho promáčelo. V okolí necek bylo z páry 
vedro. Na čele sestry Dolores vyvstávaly drobné krůpěje potu a padaly k 
nám do necek. Vedro někdy tísnilo sestru Dolores tak, že poodhalila 
ramena v rouše.[...] Jen někdy, po večerce, když hoši spali a bylo zakázáno 
mluvit, zněla v ložnici spousta jazyků, ti nejmenší mluvili ze spaní a křičeli 
ze spaní a buleli ze spaní...“ (J. Topol, 2005, 8;11) 

„Odvrátil od Dulcie hlavu a s mýdlem v ruce ho několikrát tahy od 
sebe přejel. Jenže ucítil, jako by se najednou zalkl, oblil ho chlad… [...] 
Beny vůbec nemohl pochopit, proč ji pořád hrajou, snad aby všem sirotkům 
opravdu došlo, že většina z nich má matku, která o nich ví, ale kašle na ně. 
Jako by chtěly, aby každej den všech osmdesát dětí bulelo. A dá se říct, že 
se jim to vcelku dařilo. I ti největší sígři občas v noci vzlykali do polštáře.“ 
(J. Formánek, 2008, 52;62) 

Janoušek tvrdí, že Mluviti pravdu je parafrází ke Kloktat dehet, 
Formánek se k jeho názoru vyjadřuje, že „dle „recenzenta“ se Mluviti 
pravdu rovná názvu Kloktat dehet.“ (Rozhovor s Josefem Formánkem, 
příloha BP, s. 1) Dle mého názoru ale Formánek nepochopil, co tím chtěl 
Janoušek říci, a to, že oba názvy odkazují k důležitému, průlomovému 
momentu v knize. Avšak nemyslím si, že název je jediné, co mají tyto dvě 
knihy společného. Jak Ilja, tak Bernard vyrůstají v sirotčinci. Právě 
prostředí katolického sirotčince evokuje silnou dějovou podobnost těchto 
dvou děl. Stylová podobnost obou děl je patrná skrze postmoderní pojetí 
tvorby obou autorů. 
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Mnohem více problematickou vidím podobnost Mluviti pravdu s díly 
Arnošta Lustiga. U Topola můžeme přimhouřit oči s tím, že se jedná o 
stejné prostředí a stejné situace, které se týkají obou hlavních hrdinů, a 
které Bernard opravdu zažil. Avšak u Lustiga je podobnost více zarážející, 
protože se Bernard nachází na opačné straně, než hrdinky Lustigových 
románů. Problematické jsou hlavně pasáže, kde promlouvá Sophie, coby 
oběť. Pro ilustraci opět uvedu ukázky. 

„Žrát, spát a přežít. Divné místo pro lásku. Přesto Sophie po tom 
výstupu dvou vojáků něco cítila. Ale rychle na to zapomněla. Hlad je hlad. 
Klíční kosti na ramenou jí napínaly kůži jako stan. Jíst. Šlehačku, kuře, 
knedlíky, svatební koláčky po desetitisících, a pak umřít. Jíst jídlo, pít pivo, 
koupat se v omastku, opíjet se jím, zešílet. Přece život není jen jídlo a pití, 
šukání, co s nimi provozovali strážní, ubytovaní v podkroví dílny. Dali jim 
suchý chleba a někdo i kus špeku. Špek byl to, na co nejvíc myslela. A 
popravdě až pak na toho vojáčka. Určitě se objeví v kanceláři, kam si je 
brali! Přinese jí kus špeku? Usmála se. To bylo z oblasti snů, sněných na 
dřevěné pryčně o lepším životě, zatímco ty starší a bezmocnější život 
opouštěl. Většinou umíraly k ránu. Do poledne byly studené. Když je 
pohřbívali, chyběl jim často uříznutý či vytržený kus stehna.“ (J. Formánek, 
2008, 111) 

„Tušila jejich hlad. Nejprve podrážděnost, která se mohla vybít jen 
dovnitř, nebo na nejbližších, stejně vyhladovělých, potom beznadějná 
zuřivost a nakonec bezmoc a odevzdanost lidí odkázaných na pojídání 
vlastní tkáně, protože žaludek už neměl odkud brát živiny. Než je pošlou na 
porážku. [...] Už minule pochopila, co znamená tělo za okolností, kdy 
ostatní neznamená nic. Tělo bylo jejich jediná nesmrtelnost. Odpověď, 
které nepředcházela otázka. Okamžik, který pociťují vyvolení.“ (A. Lustig, 
2005, 57;61) 

Ač Formánek jakoukoli podobnost popírá, na těchto ukázkách je 
zřejmá. Jazykově si je Formánek podobný spíše s Topolem, ale tyto 
kapitoly nezapřou Lustiga. Když je srovnáme, přesně vidíme, jak 
Formánek zcela sdílí Lustigovo pojetí existence v prostředí koncentračního 
tábora. Jediným rozdílem je, že u Lustiga je touha po lásce primární 
k udržení lidskosti a existence vůbec, u Formánka jde lidskost stranou a je 
zde patrná pouze snaha o udržení se naživu. Jak je tedy možné, že Mares, 
coby příslušník SS, mohl vystihnout tak obratně pocity židovské 
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vězenkyně, a pokud jde pouze o autorskou stylizaci, proč Formánek 
nepřizná alespoň inspiraci? 

Tomuto románu je přisuzována podobnost s díly nejen Lustiga a 
Topola, ale i Klímy. Lze zde najít dokonce prvky Hrabalovského pábení. 
Avšak autor sám si stojí si za svým tvrzením, že jediní, kterými se 
inspiruje, jsou Pavel a Márquez, a že k dílům Lustiga a Klímy je 
připodobňován pouze z důvodů jejich pochvalných kritik.  

Je k zamyšlení, zdali se válečné kapitoly daly napsat jinak. Pokud již 
téma jednou uchopili tak brilantní autoři, jako je například právě Lustig, 
který mistrně mnohokrát takřka krystalicky vykreslil prožité zkušenosti a 
hrůzy války tak, že máme pocit, jako bychom se přímo účastnili nejen děje, 
ale i myšlenek a pocitů postav, je možné, aby jiný autor, zabývající se 
stejným tématem, nebyl s Lustigem porovnáván, nebo dokonce podezříván 
z přímé inspirace jeho dílem? Podobnost je přesto někdy natolik markantní, 
že těžko můžeme mluvit o čiré náhodě. 

3.3 Smysl života a motiv osudu v Mluviti pravdu 

Asi nejpalčivější otázkou veškerých Formánkových próz je otázka 
smyslu života.  Sám Formánek při rozhovoru pro server trebicskydenik.cz 
odpověděl na tuto otázku následovně:  „Zjistil jsem, že už nechci nikomu 
nic vysvětlovat.“ Snad jen ještě sám sobě. Zůstává mi z toho jen náhoda a 
krásno. Láska k někomu blízkému. Dobrý pocit, že člověk jde po čisté cestě. 
Že už nemá zapotřebí dělat věci, za které by se musel stydět. Snad jen to pití 
mi občas při ranní nevolnosti připomene, co bych chtěl ještě na svém životě 
změnit. A smysl života? Snad jen být a vnímat tu krásu.“ (H. Jakubcová, 
Třebíčský deník, 2011, online) 

 Smysl života je ostatně věc velice individuální, na tuto otázku 
neexistuje jednotná odpověď. Podíváme-li se na postavy Formánkových 
próz, zjistíme, že pro Bernarda Marese je smyslem života někam patřit, pro 
medičku z Létajícího jaguára je smyslem života zachraňovat život jiným, 
pro Josefa Marana z Umřel jsem v sobotu se smysl života smrskne ve snahu 
o nalezení vraha své dcery, a tomuto smyslu je ochoten obětovat vše, i 
život své druhorozené dcery. Na této otázce lze jasně vidět silný vliv 
existencialismu, který je patrný u Formánkových postav, které se nacházejí 
v těžkých životních situacích a snaží se nalézt podstatu svého bytí.  
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Další motiv, který se hojně vyskytuje ve Formánkově tvorbě, je motiv 
osudu. „Otázka, jestli máme svůj osud předem daný, se obtáčí okolo nás 
jako had z ráje, od prvního pocitu dejà vu, dokud sami sobě neodpovíme. 
Nespravedlnost i úleva, že s tím nic neuděláme. Nebo ano? Či právě 
navzdory všem příznakům svobodné volby skončíme tam, kde jsme 
nechtěli? Jako by osud byla obří skluzavka v podobě chobotnice. Všechna 
chapadla vedou rychle ke stejnému cíli. Tam, kde nás někdo chtěl mít? Tak 
proč bojovat a snažit se? Protože tajemství.“ (J.Formánek, 2008, 106) 
Formánek vnímá koncept osudu jakožto nevyhnutelnosti, proti které však 
lze bojovat. Nejpatrnější je tento princip na postavě Sophie, která je jako 
Židovka odsouzena zemřít, ale s pomocí Marese se svému osudu vzepře a 
svůj boj vyhrává. 

 Motivy smyslu života a osudu se vyskytují ve Formánkově tvorbě 
hlavně díky jeho životní filosofii, které se naučil mezi Mentawajci na 
ostrově Siberut, a kterou se snaží sám řídit. Hlavním principem této 
filosofie je být dobrým člověkem, protože cokoliv, co vykonáme, se nám 
vrátí zpět. Tento princip je vlastní celé Formánkově tvorbě. 

3.4 Jazyková analýza Mluviti pravdu 

 V jazykové rovině se tento román nijak neliší od zbylé autorovy tvorby. 
Je psán hovorovým jazykem s prvky sarkasmu, nespisovných výrazů a 
vulgarit. „Když se Král jednou dozvěděl, že ho vedou z díry na vycházku, 
na kterou měl jednou denně nárok, nechal se za ním vpustit na dvůr, aby si 
ho vychutnal otázkou, jak se má. Byla to neustálá nekončící hra kočky 
s myší. Pro Bernarda souboj na život a na smrt. Ale tentokrát mu na tu jeho 
debilní otázku neodpověděl a šel dál okolo něj, jako by byl jen vzduch. 
Král, celý rudý, ponížený jeho ignorací před strážnými na věžích v rozích 
dvora, za ním skočil a řval: „Odsouzený, neumíte zdravit nadřízeného?“ 
Beny, aniž by se na něj podíval, teatrálně vztáhnul ruce k strážným u 
kulometů: „Co to tady máte za vola? Copak nezná vlastí nařízení, že 
povinnost zdravit vězňům odpadá za á ve sprchách, za bé u jídla a za cé na 
vycházce?“ A potom za tlumeného smíchu na věžích, šel nevzrušeně dál. 
S Králem se točila zem a začal řvát: „Já Tě zavřu, až zčernáš!“ Bernard se 
na něj pohrdavě podíval: „A kde si, vole, myslíš, že jsem? Na Riviéře?“ (J. 
Formánek, , 2008, 322-323) V této ukázce lze vidět i Formánkovu oblibu 
v přirovnáních - jako by byl jen vzduch nebo přirovnání dozorce a Bernarda 
ke kočce s myší. Kromě přirovnání lze v knize najít i množství 
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personifikací např. „vítr umřel horkem“ (J. Formánek, 2008, 147), nebo 
„Jak mohly vypadat vesnice, přes které se přehnaly tisícové vojenské šiky? 
Krvácely mezi stehny žen, hořely střechami těch, kteří se chtěli bránit 
rabování, a řvaly bezmocí stejně jako dobytek odváděný ze stájí na 
porážku.“ (J. Formánek, 2008, 153) V této ukázce se vyskytuje i přirovnání 
jako dobytek odváděný ze stájí na porážku. Prvek sarkasmu je možno vidět 
v Maresovu dotazu směrem k dozorci - A kde si, vole, myslíš, že jsem? Na 
Riviéře? 

Z hlediska morfologického v textu celé knihy převládají adjektiva, 
která přispívají ke košatosti textu, ale na druhou stranu odpoutávají 
pozornost od děje, který poté nemá natolik výrazný spád. V této ukázce 
jsou to např. neustálá nekončící, rudý, ponížený, velmi expresivní 
adjektivum brutální se nachází i v podtitulu románu Mluviti pravdu. 

 V syntaktické rovině můžeme objevit souvětí i věty jednoduché. 
Formánkova souvětí nám připomínají spíše Hrabalovu tvorbu, zatímco věty 
jednoduché odkazují spíše k Pavlovi, tato skutečnost není nijak překvapivá, 
neboť Pavel je jedním z Formánkových nejoblíbenějších autorů. „Spatřil 
řeku. Řeka byla pro něho v životě vším.“ (O. Pavel, 2007, 8) „Zasypalo ho 
to. Cítil tíhu země.“ (J. Formánek, 90) Na těchto dvou ukázkách můžeme 
sledovat podobnost Formánka s Otou Pavlem, ač ukázky pojednávají o 
naprosto rozdílných věcech, je možno se domnívat, že Josef Formánek je 
Otou Pavlem do jisté míry ovlivněn. Naproti tomu hrabalovský vliv se 
projevuje ve složitějších souvětích. „A já, který jsem se ještě před chvílí 
těšil na ten pohled, ležel jsem vedle německého vojáka dál, natáhl jsem 
ruku a otevřel jeho tuhnoucí dlaň a dal jsem mu do ní ten zelený čtyřlístek, 
který přináší štěstí, zatímco z krajiny vyrůstal do nebe hřibovitý oblak, 
který neustále rostl o vyšší patra a vyšší kouřová mračna, slyšel jsem, jak 
tlak vzduchu proběhl krajinou a syčel a hvízdal o holé větve stromů a keřů, 
jak zatřásl v semaforu převodovými řetězy a opřel se o rameno a zatřásl 
jím, ale já jsem se kuckal a chrčela ze mne krev.“ (B. Hrabal, 2009,71 ) 
„Nestalo se vůbec nic a Ralf zemřel s otevřenýma očima, jako by se chtěl 
ujistit, že mu pořád ten jeho palec, který už vlastně jeho nebyl, přeje hodně 
štěstí.“ (J. Formánek, 2008, 90) Ačkoli je Hrabalovo souvětí mnohem delší, 
je možná zde vidět určitá podobnost, která je v této ukázce ještě umocněna 
podobnou tematikou ukázky. Ostatně, prvky hrabalovského pábení 
můžeme pozorovat v celém románu Mluviti pravdu. 
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V rovině lexikální se jedná o jazyk nespisovný, který se vyznačuje 
hojným užitím hovorových výrazů. Ve Formánkově tvorbě se objevuje i 
značné množství vulgarismů, v ukázce, která je uvedena výše se jedná 
například o slova debilní nebo vola. Oslovení vole již přestává být v dnešní 
běžné mluvě vulgarismem, a stává se z něj výraz hovorový. 

Co se týká kategorie gramatického času, jedná se převážně o čas 
minulý.  

Dalším specifikem textu celého románu jsou cizojazyčná slova, 
nejčastěji německá obersturmbannführer, urlaub nebo spiese, objevují se 
zde ale i slova ruská mnógo, báťuška, ródina. V románu se vyskytuje i 
latina, a to v sentencích, které uvozují některé kapitoly. 

3.5 Naratologická analýza Mluviti pravdu 

 Specifickým prvkem Formánkových knih je nespolehlivost vyprávění. 
Avšak co konkrétně tento pojem znamená? 

Vypravěčem nespolehlivým je nejčastěji vypravěč osobní, neboli 
homodiegetický. Kritéria rozpoznání nespolehlivého vypravěče jsou podle 
Ansgara Nünninga následující: „Vypravěčovo zřetelné odporování si a 
spolu s tím i další nesoulady v narativním diskursu; nesoulad mezi 
vypravěčovými postoji a jeho jednáním; rozdíly v tom, jak vypravěč 
popisuje sám sebe a jak jej popisují ostatní postavy; rozdíly ve 
vypravěčských explicitních komentářích k ostatním postavám vyprávění a 
v jeho implicitních hodnoceních; rozpory v tom, jak vypravěč popisuje 
události, a jeho vysvětlováním a interpretací těchto událostí; korektivy ze 
strany jiných postav – verbální i například tělesné signály, 
multiperspektivní aranžmá vyprávění, lingvistické signály subjektivizace a 
expresivity, oslovování čtenáře za účelem jeho sympatie, signály, které 
syntakticky označují vysoký stupeň vypravěčovy citové zaangažovanosti – 
zvolání, opakování, porušování plynulosti výpovědi; explicitní, 
metanarativní diskuse o vypravěčově věrohodnosti, zjevný nedostatek 
spolehlivosti, výpadky paměti a omezení na rovině kognitivní; 
předsudečnost; paratextové signály – titul, podnázev, předmluva.“ (T. 
Kubíček, 2007, 121-122)  

Podle těchto kritérií bychom tedy na každého homodiegetického 
vypravěče měli pohlížet jako na nespolehlivého. Ale je tomu opravdu tak? 
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Je pravdou, že na každého osobního vypravěče může být pohlíženo jako na 
nespolehlivého, avšak tento vypravěč nemusí být vždy nespolehlivý. Tento 
vypravěč působí nespolehlivě hlavně kvůli nedostatku objektivity, který 
vychází z jeho provázanosti s příběhem, také jeho vnímání může být 
chybné, nebo může chybně hodnotit situace. 

U Formánka se o homodiegetického vypravěče jedná v dějové linii, 
kde autor popisuje své prožitky s Bernardem Maresem. Formánkův 
vypravěč na nás působí, na rozdíl například od vypravěče v dílech Arnošta 
Lustiga,prvoplánově nespolehlivě. I když Lustigovo vyprávění bezpochyby 
nespolehlivé je, tak čtenář ho jako nespolehlivé nevnímá. Kubíček ve své 
knize Vypravěč uvádí jako příklad Lustigovu Perlu, hrdinku knihy 
Nemilovaná. Perlu bychom tedy podle všech Nünningových kritérií měli 
považovat za nespolehlivou, ale ve výsledku o ní jako o zprostředkovatelce 
příběhu nepochybujeme, i když bychom samozřejmě díky věku, prostředí a 
profesi mohli. Avšak, proč je tomu u Formánka naopak? Dle mého tato 
situace nastává proto, že Formánek degraduje sám sebe jako vypravěče, 
což není případ jen knihy Mluviti pravdu, ale tato skutečnost se projevila už 
v románu Prsatý muž a zloděj příběhů, a můžeme ji pozorovat také v knize 
Umřel jsem v sobotu. Formánek sám sebe v těchto knihách prezentuje jako 
nespolehlivého alkoholika, který má problémy zvládnout sám sebe a 
zachovat si zdravý rozum. „P ři psaní o té jeho cestě jsem se zbláznil. 
Houpala se se mnou zem a smrti jsem se bál tak, že jsem nemohl ani chodit. 
Zbláznil jsem se jak z pití, tak z toho příběhu. Odolával mi jako skála“ (J. 
Formánek, 2008, 69) 

U Formánka jakožto vypravěče je zajímavý osobní vztah k postavě 
Bernarda Marese. Do vypravěče autor vkládá své niterné pocity, které měl 
při kontaktu s Maresovým předobrazem Waldemarem Solarem. Tento 
jejich vztah se proměňuje od počáteční nedůvěry a zvědavosti, přes 
opovržení, které díky delšímu pobytu a promluvám s Maresem přechází 
k akceptaci a vyvine se v upřímné přátelství, které končí v knize 
Maresovou smrtí, v reálném životě však trvá déle, neboť Solar umírá až 
v roce 2011. Své city Formánek zhodnocuje v kapitole, která se týká 
Maresovy smrti: „ Jo, nesnášeli jsme se v koncentráku, když jsem mu kladl 
nepříjemné otázky a bylo mi zle z pomyšlení, že tam za války byl na straně 
vrahů, i kdyby byl padesátkrát jenom jejich řidič. Častokrát jsme se hádali, 
byl na mě vzteklý. Pil jsem mu krev. A on mně. Štvalo ho, že na mě musí 
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pořád čekat. Nechápal, proč stojím na bývalém valdickém hřbitově a třeba 
půl hodiny hledím do míst, kde už nic nebylo, jen břízy. Nešlo mu vysvětlit, 
že na tom místě potřebuju být tak dlouho, dokud se mi před očima 
nerozběhnou obrazy, jak to tehdy asi bylo, dokud nebudu mít pocit, že jsem 
tam, v té době. Řval na mě od auta, ať už jdu, a já zuřivě křičel nazpátek, ať 
mě sakra neruší. Ale po většinu toho času, kdy jsem s ním byl, jsme se měli 
rádi. Odpustil jsem mu.“ (J. Formánek, 2008, 416) 

V druhé dějové linii, ve které je vyprávěn Maresův příběh se jedná o 
vypravěče heterodiegetického, neboli vševědoucího. Avšak i tento 
vypravěč může být vypravěčem nespolehlivým. Nespolehlivost v tomto 
konkrétním případě nastává hlavně kvůli záměrnému zamlčování faktů, 
která však nemusí být zamlčena pouze před čtenářem, ale je možno, že 
skutečnost je natolik znepokojující, že ji vypravěč zamlčuje i sám před 
sebou. „„Tolik jich nebylo.“ „Jako v ězňů?“ „Jakejch dvě stě tisíc? To 
nebyl vyhlazovací tábor. To nebyla Osvětim,“ skoro křičel a v očích měl 
slzy. „Já jsem nic takovýho neviděl,“ vedl si urputně svou.“ (J. Formánek, 
2008, 144) V Mauthausenu opravdu zahynulo okolo 200 000 vězňů. 
(Památník Mauthusen, online) Jak je tedy možné, že tuto skutečnost Mares 
popírá? Protože by nezvládl tíhu viny? Nebo protože tato skutečnost nebyla 
zpřístupněna jeho pohledu? V této situaci se přikláním k první možnosti, 
neboť Mares byl svědkem Mauthausenských hrůz. „Když Marese 
v Mauthausenu vynášeli na nosítkách po dlážděném nádvoří, všiml si 
doutnajících komínů, o kterých v Ober-Fuše už slyšel, a také tenké vrstvičky 
popela všude koldokola a upadl do bezvědomí. Když ho pak ovázaného 
pustili z lůžka, všiml si těch komínů a popela znovu. Šlapeme po lidech, 
napadlo ho, ještě než uviděl první vězně.“  (J. Formánek, 2008, 130) 

V této dějové linii, která je zaměřena na příběh Bernarda Marese, je 
specifický vztah citový i komunikační mezí hlavní postavou Bernardem a 
mezi jeho láskou, Sophií. Tento vztah začíná v Mauthausenu, kde Bernard 
Sophii skoro znásilní, neboť zjišťuje, že je dívkou, o které se mu zdálo. 
Sophiin vztah je zprvu odtažitý a inklinuje spíše ke zištnosti. „Její touha 
zmizela, když vážila i s oblečením ne víc než čtyřicet kilo, proměnila se v 
chuť na cokoli, co se dalo rozžvýkat a spolknout. Takhle chladně jí teď 
běhal mozek, jako by se ženy v okamžiku ohrožená proměnily v chladná 
monstra. Jen tichá lest a vzdor, skrytý za úsměvem. To ji naučila válka.(J. 
Formánek, 2008, 180) Bylo tomu hlavně z důvodu Sophiiny internace 
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v táboře a Bernardově příslušnosti k SS. Poté, co Mares Sophii a její 
přítelkyně zachrání, zmizí si z očí, a potkávají se znovu po válce, když 
Sophii znásilní dva příslušníci Malinovského armády, u které Mares působí 
jako překladatel, a tak se Sophie rozhodne začít nový život, který Bernarda 
nezahrnuje. Znovu se setkávají v šedesátých letech, kdy Bernarda propustí 
z vězení, kam se dostal díky své příslušnosti k SS, po svém propuštění se 
Sophií prožívá intenzivní vztah, který je po roce nucen přejít z přímé 
komunikace v korespondenční, na rozdíl od dějové linie, ve které je 
vypravěčem, a ve které spolu vypravěč Formánek a Bernard Mares 
komunikují formou přímého dialogu. Tato skutečnost nastává kvůli 
Bernardovu opětovnému uvěznění. V korespondenční podobě komunikace 
přetrvává, s krátkými přestávkami, až do závěru knihy, kdy se Bernard se 
Sophií potkávají naposledy. Toto setkání se uskutečňuje díky Formánkově 
iniciativě, avšak nedopadá podle jejich představ, neboť Sophie není tou, 
jakou si ji Bernard pamatoval, a když se snaží znovuobnovit kontakt, 
Sophie ho odmítá. „Cestou jsem zaslechl, jak se jí ptá: „Tak proč?“ 
„Nemělo to konce,“ řekla a teprve tím ten příběh jejich lásky ukončila.“ (J. 
Formánek, 2008, 397) 

 Formánek sám o knize v post scriptu říká, že „pro něj byla jako 
modlitba.“ (J. Formánek, 2008, 422) Za co přesně se autor chtěl modlit, a 
co vlastně chtěl modlitbou vzkázat Bohu, zůstává, jako většina Formánkem 
položených otázek, jaksi neosvětlena. Kritik by se mohl domnívat, že si 
Formánek žádal o zisk z prodeje, nadšený čtenář by naopak mohl myslet 
určité duševní naplnění. Já tentokráte zůstanu divákem a nechám každého, 
aby si závěrečné Formánkovo gesto vyložil po svém.  
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4. Tvorba Josefa Formánka v kontextu současné české 
literatury 

Tato kapitola se zabývá postavením Josefa Formánka v literárním 
kontextu postmodernismu a magického realismu. Dále se v této kapitole 
věnuji vývoji cestopisné literatury od druhé poloviny dvacátého století a 
biografickému románu, tato část je zaměřena na projevy těchto literárních 
žánrů ve Formánkově díle. V závěrečné podkapitole se zabývám vývojem 
české literatury po roce 1989 a zařazením Formánka do jejího kontextu. 

4.1 Postmoderna a její vliv na dílo Josefa Formánka 

 Postmodernismus je poměrně sporným termínem, primárně není věcí 
literatury, ale teorie architektury, tento termín posléze přejaly vědy jako 
sociologie, filosofie a jiné. Obecně se o postmodernismu mluví 
v souvislosti se sedmdesátými léty dvacátého století. Problematičnost 
pojmu postmodernismus spočívá hlavně v jeho otevřenosti, teoretici se 
shodují v tom, že postmodernismus, je směr, který následuje po moderně, 
avšak se liší v názoru, zdali je jejím pokračováním, či je s ním v opozici. 
Z vývojového hlediska můžeme říci, že každý nový směr je popřením 
směru předchozího, avšak zachovává si některé jeho tendence.  

 Hlavním názorem postmoderny je popření vývoje coby směřování k 
lepší situaci. Postmoderna odmítá další fáze vývoje jako vyspělejší a 
kvalitnější, na rozdíl od moderny nepreferuje ideologii před občanskou 
společností. Typickým postmodernistickým prvkem je také negativní 
postoj k dosavadním avantgardním tendencím, prolínání tradice a 
experimentu, nebo hledání pravdy. 

 Postmodernismus se ve vztahu k literatuře obecně projevuje mísením 
literárních žánrů, druhů nebo výrazových prostředků. Literatura 
postmoderní poukazuje na „absurditu světa a neuchopitelnou složitost 
lidského vědomí.“(H. Voisine-Jechová, 2004, 556-55) Postmoderní pojetí 
literatury často vede ke stírání rozdílů mezi literaturou vysokou a nízkou, 
literatura pracuje s prvky brakovými, dobrodružnými, detektivními, často 
také texty obsahují ironii a parodii. Postmoderní autoři často využívají 
mnoho odkazů a citací, setkáváme se i s uplatněním palimpsestu. 

V české literatuře můžeme o postmodernismu mluvit v souvislosti 
s generací spisovatelů narozených v padesátých a šedesátých letech, jejichž 
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tvorba spadá do let osmdesátých a devadesátých. Tyto autory inspiroval 
francouzský nový román a německy psaná literatura v Čechách (Kafka, 
Werfel). Typické rysy tvorby těchto autorů bylo především užívání 
antiiluzivních prostředků, nejužívanějšími jsou motivy skepse, 
osamocenosti, duševní nemoci, alkoholismu, deprese. Tvorba byla 
autobiografická, ale osobní prožitek byl propojen s dějinnou linií, takže 
původní biografičnost se přeměňuje na obecnější výpověď v kontextu 
dějin. 

 České postmoderní spisovatele můžeme rozdělit podle vlivů, které na 
ně působily. Například Karel Milota se inspiroval francouzským novým 
románem a českou expresionistickou tvorbou, Milotovy prózy prokazují 
snahu o potlačení klasického vyprávění, nezvyklá je i osoba vypravěče – 
píše v druhé osobě, prolíná časové roviny, postavy Milotovy tvorby hledají 
svou identitu, nerozeznávají realitu a sen, minulost a současnost. Jeho 
zřejmě nejznámějšími díly jsou povídkový soubor Noc zrcadel (1981) a 
povídky Ďáblův dům (1994). Podobný styl jako Milota využívala ve své 
tvorbě i Daniela Hodrová, jejíž trilogie Trýznivé město (1991-1992) pracuje 
se sebereflexí, autobiografičností, propojuje zde život a smrt, realitu a fikci. 
Smrt pro autorku neznamená definitivní konec, je pouze přechodem.  

 Dalším českým postmoderním spisovatelem je Ivan Matoušek, autor 
reflexní prózy, který je fascinován běžným lidským životem, snaží se o 
pojmenování smyslu vlastní existence a řádu věcí, ve svém díle využívá 
metodu introspekce, která je nejvíce patrná v románu Ego (1988). 

 Pro českou experimentální prózu je typické propojení dvou přístupů – 
interpretace a sémiotiky. Hlavním autorem tohoto pojetí postmoderní 
tvorby je Michal Ajvaz, jehož tvorba je zaměřena silně filosoficky, zabývá 
se teoriemi poznání světa. Ajvazovým debutem byl soubor básní Vražda 
v hotelu Intercontinental (1989), v těchto básních můžeme sledovat pro 
postmodernu tolik typické mísení literárních druhů. Ajvaz ve svých dílech 
rozbíjí linie příběhu, pracuje se snovými vizemi. V jeho dílech lze vidět i 
snahu o uchopení skutečnosti, která by vytvořila pevný princip vyjevující 
její smysl.  

 Experimentální próza šedesátých let pomohla utvářet i dílo Jiřího 
Kratochvila, jehož próza Medvědí román (1990) je jedním ze stěžejních děl 
české postmoderny, v Kratochvilově tvorbě se objevují (pro postmodernu 
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tolik typické) fragmentace textu, kontrasty v rovinách jazykových a 
stylových a prvky autobiografie.  

4.2 Magický realismus a Josef Formánek 

Postmodernismus se často prolíná s magickým realismem, dalo by se 
říci, že je přímo postmoderní podkategorií. Projevy magického realismu 
můžeme najít ve větší míře ve dvou Formánkových knihách, především 
v Prsatém muži a Létajícím jaguárovi.  

Tento směr bývá spojován hlavně s Latinskou Amerikou, ale lze ho 
najít i v Ruské literatuře – Bulgakov, Solženicyn. Nejvýznamnějším 
literátem, jehož dílo nese prvky magického realismu je bezpochyby Gabriel 
García Márquez, který je Formánkovou velkou inspirací. Prvopočátky 
českého magického realismu lze najít v dílech autorů německé literatury 
psané v Čechách – především pak u Kafky a Meyrinka. Po roce 1989 se 
magický realismus začíná spojovat především s prostorem města, nejčastěji 
Prahy, hlavně díky její mytologii. Praha je například hlavním motivem 
Ajvazova románu Druhé město, také Hodrová ve svých dílech věnuje Praze 
zvýšenou pozornost. 

Magický realismus nám v literatuře nabízí nové experimentální 
techniky, specifické plynutí času, obsah mýtu a pověsti, vliv místní kultury, 
pohled na situace z různého úhlu pohledu, prolínání skutečnosti a snu – 
hranice mezi těmito dvěma světy je často smazávána. Vědomí zázračné 
reality ničí představu objektivního vnímání světa a nutí postavy k vnímání 
magickému.  

Postavy v dílech magického realismu jsou specifické ve své 
neuchopitelnosti, čtenář si není jistý jejich povahou. Postavy jsou také 
zvláštní ve svém jednání. Snovou realitu, tolik typickou pro díla magického 
realismu, přijímají, nepozastavují se nad ní, taktéž bezvýhradně přijímají i 
mytické postavy. Tuto skutečnost můžeme pozorovat především 
v Létajícím jaguárovi, kdy je právě onen létající jaguár vnímán jako vyšší 
moc, která vládne světu.  

„„Nesmál bych se, létající jaguár potrestá každého posměváčka. 
Nesnáší výsměch, neúctu a lež.“ Varoval mě Jorge. Zklidnil jsem se a on 
mluvil dál: „Chlapi u stolu se tenkrát taky smáli. Pamatuji si, že parník 
tehdy zahoukal, protože na dohled bylo městečko Trincomalee. Ještě jsme 
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stačili dát partičku pokeru, než loď pomalu přirazila k molu a plavčík hodil 
lano přístavnímu dělníkovi. V tu chvíli se stala zvláštní věc. Odkudsi 
přiletěl šíp a trefil užvaněného Toma do zad. Když ho těžce raněného 
vynášeli na nosítkách z lodi, dav na molu již měl viníky – dvě indiánské 
děti. Šli jsme všichni, kdo jsme s ním hráli karty, vedle nosítek až do místní 
nemocnice. Až tam Tom zachroptěl: „ Říkal jsem, že létající jaguár nemá 
rád výsměch a lež.““ (J. Formánek, 2007, 24)  

 Tato ukázka vykazuje jasnou podobnost s magickým realismem 
Latinské Ameriky, patrná je i autorova inspirace Márquezem, zvláště 
v motivu trestu, který můžeme vidět i v Márquezově díle Sto roků samoty, 
kde trest následuje za podivné rodinné svazky. 

V téže knize autor popisuje i vliv andělů na jednání jednotlivých 
postav.   

„„ Poslouchejte mě dobře – za chvíli vás bude chtít někdo zabít.“ 
„Co to meleš?“ řekl taxikář. Pocítil dusivý pocit v krku. Mladík jen 
zopakoval poslední větu. „Jak…? Kdo…?“ Nechápal taxikář. „Naposledy 
vám říkám, že jsem anděl a že vás někdo bude chtít zabít“ „Tak co mám 
dělat?“ „Je ďte až na náměstí Míru, dřív nezastavujte.“ Taxikář mávl 
rukou. Když nastupoval zpátky do vozu, slyšel, jak anděl říká: „Nezastavuj 
a budeš žít. V každém je hodně lásky.““ (J. Formánek, 2007, 45) 

Tento úryvek je jasnou ukázkou typického projevu zázračného reálna 
v literatuře – postavy vnímají snovou realitu a nadpřirozené postavy 
v běžném chodu života tak, jak jim jsou předloženy. 

V Prsatém muži se zas objevuje všeprostupující temný duch, ďábel, 
se kterým autor vede halucinogenní rozmluvy. Ďábel je zde zkonfrontován 
s motivem Boha, kterého protagonista Prsatého muže potká v Padangu, 
Bůh mu zde radí ohledně života. 

„Teprve nazítří se David Zajíc odvážil požádat šamana Amana 
Laviho, aby vyvolal Ďábla jen pro něj. Ale tak, aby se osobně zjevil. 
[...]„Když do sebe nechám vstoupit Badjou – Ďábla, může se stát, že v mém 
těle zůstane a nenechá vstoupit zpět simagere – mou duši.“ [...] Už nikdy 
nezkoušej mluvit s temnotou, nebo Tě pohltí už tady na Zemi.“ Jak to 
Badjou dořekl, tělo kleslo k zemi, vítr se ztišil a bylo zase jasno. [...] 
Současně s ním se uklonil i bělovlasý stařec a dodal: „Ale v tom případě by 
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špatná zpráva byla, že není žádní nebe. Nebylo by nic.““ (J. Formánek, 
2009, 299; 301;304) 

Zde je opět vidět silný vliv latinskoamerického zázračného reálna, 
který ač je ve Formánkově pojetí druhým odvarem, neztrácí nic na 
působivosti pro běžného čtenáře. V ukázce z Padangu opět vidíme 
Formánkovu nutkavou touhu po nalezení smyslu života, která je pro jeho 
díla tak typická, a tvoří jejich postmoderní poetiku. 

 V Mluviti pravdu jsou patrny prvky magického realismu především 
v post scriptu, kde se autor zaobírá motivem osudu, a opět, tak jako v jeho 
Prsatém muži, autor rozmlouvá se svým druhým já.  

V jeho poslední próze Umřel jsem v sobotu se magický realismus 
prolíná s celou linií vyprávěného příběhu, od nápisu na třebíčském domě, 
přes mrtvou dceru, která k otci promlouvá skrze svou sestru při 
spiritistických seancích, až po nalezení klidu v podobě smrti, kterou hlavní 
hrdina tak dlouho hledal. 

„B ěhem Aniččiny hypnózy držel kliku, ale Štýrská se po pár dlouhých 
minutách zničehonic zvláštně usmála a kývla nejdřív bradou dolů a pak 
směrem ke dveřím. Pustil ženu dovnitř, když se už Anička probouzela a cosi 
mumlala. Helena jen Marana sjela pohledem a vrhla se na zem ke své 
holčičce. Anna z polospánku zašeptala: „Proč jste mi neřekli o Hance?“ 
Od toho okamžiku už nebyla Maranová stejná jako předtím, než zaslechla 
z úst druhorozené dcery jméno své prvorozené, jejíž život a smrt před ní 
s Josefem úzkostlivě tajili.“ (J. Formánek, 2011, 80) 

V Umřel jsem v sobotu je nejvíce vidět Formánkova postmoderní 
poetika, konkrétně v motivu osudu, lidské intervence do plynutí a 
následném trestu. Tato kniha má nejduchovnější ráz ze všech 
Formánkových próz a kromě Formánkova oblíbeného hledání smyslu 
života se autor zabývá i spiritismem. 

  Výše zmíněné a další postmoderní prvky prostupují celým dílem 
Josefa Formánka, lze jmenovat dvě roviny románu – fiktivní příběh se 
prolíná s autobiografickým vyprávěním autora, což je vidět především 
v Mluviti pravdu a v Umřel jsem v sobotu, Formánek často zabíhá do 
minulosti a do vzpomínek, střídají se vypravěči, nalézáme v jeho tvorbě 
román v románu či propojování žánrů. Nejtypičtějšími motivy jeho próz 
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jsou iluze, strach, láska, psychické poruchy, alkoholismus nebo láska 
konfrontovaná se smrtí.  

4.3 Josef Formánek a vývoj cestopisné literatury 

  Během padesátých let došlo (nejen ve světě literatury) ke 
značným omezením. Na trhu převládaly cestopisy pojednávající o 
sovětském bloku jako například Pod Kavkazem (1949) Marie Majerové 
nebo Leningrad (1950) Jarmily Glazarové. Posun žánru nastal díky naší 
nejznámější cestovatelské dvojici – Zikmundovi a Hanzelkovi, kteří 
opustili ideologii a věnovali se pouze faktickým informacím. 

V sedmdesátých letech se cenzuře nevyhnula ani cestopisná 
literatura. Stále zůstávají na cestopisecké scéně Zikmund a Hanzelka, kteří 
byli kvůli svým postojům a názorům nuceni ukončit oficiální tvorbu. Začali 
vydávat své cestopisy v samizdatové Edici Petlice, ve které vyšly jejich 
cestopisy Cejlon, ráj bez andělů (1975) a Zvláštní zpráva č. 4 (1989), která 
je kritickým pojednáním o Sovětském svazu. 

Cestopis v exilu nevynikal o moc větší produktivitou, přesto se 
kulturní šok emigrantů postupně stává jedním z leitmotivů exilových próz. 
Prvotní prožitek ze změny prostředí zaznamenává Josef Škvorecký ve 
svých reportážích ze šedesátých let, které vycházely v týdenících Listy a 
Svět práce. Knižně byly tyto reportáže vydány v Sixty – Eight Publishers 
v roce 1980 pod názvem Velká povídka o Americe. Nejvýznamnějším 
exilovým autorem, který se specializuje přímo na cestopisy, je Ota Ulč, 
který chtěl poskytnout prostřednictvím literárních zpráv emigrantům 
z České republiky fundované informace. Avšak v exilové literatuře 
nefigurují pouze autoři, kteří odešli ze země z důvodů politických, ale 
někteří pouze následovali svou touhu po poznání. Zde můžeme jmenovat 
Jiřího Svobodu, autora Autostopem kolem světa, jehož předobrazem byla 
beatnická generace, především pak Kerouacovo dílo On the road, 
Svobodova beatnická volnost se projevuje i v jeho vztahu k jazyku, největší 
kritický ohlas vzbudil díky svému fonetickému zápisu, ignoraci rozdílu 
velkých a malých písmen a také nerozlišováním i/y. 

 Co se veřejného domácího trhu týká, můžeme zde nalézt velké 
množství cestopisné prózy. Děje se tak hlavně kvůli lepším možnostem 
výjezdu do zahraničí. Samozřejmě, že nemůžeme mluvit o naprosté 
volnosti pohybu, ale nepatrné zlepšení oproti minulým dekádám vážně 



37 
 

nastalo, což mělo za důsledek nárůst nejen pracovních výjezdů do 
zahraničí, ale i zvýšení klasického turismu, kdy lidé cestují pouze ze 
soukromého zájmu. Narostl i počet cestopisných expedicí a rozšířilo se 
spektrum navštívených oblastí, ještě do nedávné doby neznámých. Zde 
ovšem nastává střet zájmů - je záhodno interpretovat život v cizině tak, aby 
lidé byli naprosto spokojeni se svým životem v socialistickém 
Československu, ale zároveň neubrat nic na zajímavosti a poutavosti 
cestopisného žánru, který předkládá čtenáři informace o neznámých 
krajích.  

 V sedmdesátých letech dochází k ústupu cestopisů fejetonistických a 
esejistických, které byly typické pro léta šedesátá, avšak na počátku let 
sedmdesátých ještě pár těchto cestopisů vyšlo. Nejvýznamněji je 
reprezentuje Bretaň – dcera oceánu, která vyšla roku 1973, jejímž autorem 
je František Kožík. Tento cestopis je výkladem o západní Francii, kde autor 
často pobýval.  

 V letech osmdesátých se zde objevuje lyrický typ cestopisu, který 
přináší oživení do stojatých vod české cestopisné literatury. Typickou 
představitelkou tohoto cestopisu je Zuzana Kočová, jejíž dílo Chvála 
putování z roku 1984 reflektuje prožitek ze spontánní cesty na Island. 
Chvála putování je psána s nadhledem, má silně humoristický ráz. Autorka 
po svém debutu vydala ještě obdobný cestopis v roce 1989, který nese 
název Potíže putování.  

Cestovatelé z povolání, hlavně bývalí diplomaté či etnologové, tvoří 
hlavní část produkce knižního trhu sedmdesátých a osmdesátých let. Jejich 
tvorba se vyznačuje různou měrou pozornosti, kterou jako autoři věnují své 
profesi, a také různorodostí míry ideologizace jejich tvorby. Pro autory bez 
povinnosti politické determinace nehraje ideologie žádnou roli. Mezi tyto 
ideologií neposkvrněné cestopisy patří například Rok v tropické džungli 
(1973), kde český montér Robert Šusta popsal své zážitky.  

Dalším specifickým typem je cestopis etnografický, jeho tvůrci jsou 
především přírodovědci a etnografové, píšící o svých expedicích. Zde 
vyniká například biolog Zdeněk Vogel a jeho Džungle na tisíci ostrovech 
(1973). V tomto cestopisu nás autor seznamuje se zvyklostmi 
venezuelských Indiánů, a neopomíná ani na místní faunu a flóru. Velmi 
populární byly i cestopisy, které se týkají pobytu cestovatelů mezi 
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původním obyvatelstvem, namátkou můžeme zmínit Václava Šolce a jeho 
Do země zlata (1978), kde popisuje svůj pobyt mezi peruánskými Indiány.  

Dalším typem cestopisné literatury jsou politicky angažované 
cestopisy. Tato zjevně ideologická díla kritizují svět za železnou oponou a 
domácímu čtenáři se snaží ukázat v souladu s marxismem – leninismem 
faleš a pokrytectví západního světa. Typickým představitelem angažované 
publicistické tvorby je Jan Kovanda, v jehož knize Amulet z Bolívie (1976) 
je zaznamenána doba socialistické vlády v Bolívii. Další autor, který je 
poplatný socialistické ideologii, je Pavel Bojar, který byl pět let brazilským 
velvyslancem a v jeho díle Byl pánbůh Brazilec? (1984), které je zaměřeno 
na jihoamerickou přírodu, jsou silně patrny propagandistické prvky. 
Protizápadním dílem byla také Španělská dálnice (1979) Tomáše Řezáče, 
který se netajil svými sympatiemi k hnutí ETA.  

Na počátku osmdesátých let se na cestopisné scéně začínají 
objevovat zástupci mladší generace. Tito mladí autoři, kteří se formovali 
kolem týdeníku Mladý svět, byli sice i nadále angažovaní, avšak jejich 
tvorba je pestřejší a pro čtenáře zajímavější. Z těchto mladých autorů lze 
jmenovat například Jiřího Janouška a jeho Na vlastní kůži (1982) nebo 
vedoucího zahraniční rubriky Mladého světa Aleše Bendu a jeho dílo 
Neznámou Austrálií (1985). 

Dalším typem cestopisné literatury je cestopis s funkcí 
dobrodružnou. Pro tento typ cestopisů je typické nadšení autorů pro 
poznávání neznámých končin, smysl pro romantiku a spontánnost. Právě 
spontánnost a volnost jsou typickými rysy „tuláckého“ cestopisu. Tento typ 
je cestopisem v jeho nejryzejší podobě, je často zaměřen na místní lidovou 
kulturu a reflektuje i ústní lidovou slovesnost. Vyniká zde například 
hydrobiolog, horolezec a vodák Otakar Štěrba, jehož Kde příroda vládne 
(1975) se vyznačuje spíše stylem popisným. Čtenářsky atraktivnější je 
tvorba Jaromíra Štětiny, viditelný rozdíl je možno vidět v knize Od 
pramenů k oceánu (1976), kde oba (každý ve svých kapitolách) popisují 
sjezd řeky Ob. Cestopis tulácký vychází ze svobodných toulek bez 
jakéhokoli schématu. Toto spontánní cestování autory obohatilo o množství 
zajímavých setkání a příběhů, které čtenářům dávají poznat ve své tvorbě. 

Po roce 1989 nastává éra svobody, nynější autoři cestopisů mohou 
tvořit beze strachu z cenzury, avšak na druhou stranu mají současní autoři 
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daleko větší problém se zaujetím čtenáře. Děje se tak kvůli možnostem, 
které dnešní čtenář má. Nevychází jen knižní cestopisy, existují zde i 
geografické magazíny, televizní cestopisné dokumenty, webové stránky 
přímo určené cestovatelům, internetová fóra, na kterých si cestovatelé 
sdělují zážitky. Dnešní čtenář už není odkázán jen na zprostředkované 
informace, neboť může sám svobodně cestovat po celém světě. Z 
geografických magazínů zde musíme vyzdvihnout jeden, který přímo 
souvisí s Josefem Formánkem, a to je magazín Koktejl, ve kterém působil 
třináct let jako šéfredaktor. Sám Formánek je představitelem takzvaného 
tuláckého cestopisu, který je zmíněn výše. 

4.4 Biografie v tvorbě Josefa Formánka 

Tato podkapitola se zabývá autobiografickými prvky v díle Josefa 
Formánka, které jsou jeho nepostradatelnou součástí. Tendence vývoje 
v literatuře dále rozvedu v následující podkapitole věnované literatuře po 
roce 1989, do jejíhož kontextu autor zapadá.  

Listopadový převrat byl mezníkem nejen co se politického a 
ekonomického vývoje týká, v souvislosti s ním nevyhnutelně nastaly i 
změny kulturní, které se velice záhy promítly do literatury. Již nebylo 
zapotřebí dělit literaturu dle starých měřítek. Oficiální i neoficiální 
literatuře, exilu i samizdatu se náhle otevírají dveře k vývoji prostému 
cenzury a dalších překážek, jež byly dříve literatuře kladeny státem. Mohl 
nastat svobodný literární vývoj bez jakýchkoliv omezení, jediným metrem 
se stává čtenář sám.  

Devadesátá léta přinesla nový vítr do plachet všem sférám literatury. 
Z jejich první poloviny je nutno zmínit Iniciály, „sešity nezavedené 
literatury“, dones aktuální periodikum Host, dále například Psí víno nebo 
Kritický sborník, který s devadesátými léty zanikl. Velký rozkvět literatury 
a kulturního života dal vzniknout novým oceněním. Vedle státní ceny, 
udělované Ministerstvem kultury, se objevuje i cena Jaroslava Seiferta a 
nově i cena Karla Čapka, ze samizdatu převzatá cena Ortenova pro mladé 
talenty, Jungmannova cena pro překladatele a dokonce i ocenění Čapkův 
Mlok, stále udělovaný spisovatelům sci-fi. 

Nenadálá volnost v myšlení i tvorbě a díky liberalismu rozvíjející se 
snaha o obchodní využití této volnosti nahrává tzv. konzumní literatuře, 
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založené na popularitě slavných, napětí a sexuální tématice. Velice 
oblíbenou se stává již zmiňovaná sci-fi tvorba. 

A nejen konzumní literatura zaujímá své místo v populární literatuře, 
objevuje se zde ještě jeden žánr, a to autobiografická tvorba. Ta si získává 
svou čtenářskou základnu díky svému nejdůležitějšímu prvku – autenticitě. 
Z autobiografické tvorby kladu důraz na jednu její variantu – a to 
biografický román.  

Encyklopedie literárních žánrů biografický román charakterizuje 
jako typ románu, který osciluje mezi faktografickou literaturou a beletrií. 
Základními kameny jsou biografie, tedy životopisná data existující osoby, 
postavená na autentických pramenech – denících, korespondenci, na 
vzpomínkách vlastních i cizích, pak odborná literatura, vykreslující 
historické události, stav společnosti, umění i člověka samého, ovšem na 
odborné, vědecké a dá se říci objektivní úrovni. Biografický román 
kombinuje tato dvě hlediska s cílem působit na estetický prožitek čtenáře a 
využívá (na rozdíl od vědecké biografie) klasické postupy stavby románu, 
například narušování chronologie, doplňující začleňování uměleckých 
smyšlenek, psychologickou hypotézu atd. Pro biografický román je typický 
osobnostně silný hlavní hrdina. „Protagonista biografického románu, 
zpravidla titulní postava, bývá pojat jako silná, charismatická, společensky 
kontroverzní osobnost, přerůstající horizonty své doby, s níž namnoze vede 
spor.“ (D. Mocná, J. Peterka, Encyklopedie literárních žánrů, 2004, s. 62) 
Hrdina je většinou romantický a ve snaze uhájit svou vnitřní individualitu 
je ochoten protrpět mnohé, a mnohé i obětovat, dokonce i život.  

V díle Josefa Formánka je nejcharakterističtějším protagonistou 
Bernard Mares z knihy Mluviti pravdu, nebo Josef Maran z Umřel jsem 
v sobotu. Oba tyto hrdiny spojuje velice silný, až neuvěřitelný životní 
příběh, tragická láska, nenaplněnost osudu, všudypřítomná smrt. U postavy 
Bernarda Marese je to také velmi silná kontroverze, kterou ve čtenáři 
vyvolává.  

Přestože je autobiografická tvorba velmi populární, v posledních 
letech můžeme sledovat trend odklonu od faktu k fikci, která čtenáři 
poskytuje kýžený únik z reality všedního dne.  

4.5 Josef Formánek a literatura po roce 1989  
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O literatuře tohoto období nemůžeme zatím pronášet ucelené soudy, 
neboť proces jejího vývoje stále probíhá, a množství proudů, které se v 
literatuře po roce 1989 objevily, prochází změnami, které můžou pro 
některé v budoucnu znamenat i zánik. V rámci kategorizace a zpřehlednění 
je však potřeba toto období rozčlenit a popsat. Rozhodla jsem se uvést 
dělení literatury po roce 1989 tak, jak ho vytvořil Jiří Trávníček. Jeho počin 
se stal nejpřehlednějším a nejsrozumitelnějším popisem literatury, který od 
zmíněného historického milníku vznikl. 

První etapu dle Trávníčka můžeme nazvat „Euforií“, která trvala od 
1989 do 1992, kdy pád komunismu nastolil naprostou kulturní svobodu, 
včetně té literární. Konec cenzury a možnost vydávání dříve zakázaných 
knih i časopisů, současně s obrovským nárůstem počtu nakladatelství (J. 
Trávníček uvádí až dva a půl tisíce, Česká literatura od počátků k dnešku 
dokonce celkový odhadovaný počet tři tisíce) a sjednocení násilně 
roztrojené literární tvorby v jeden mohutný proud, spustilo doslova 
publikační boom. Již podle názvu etapy můžeme odhadovat nadšení, které 
nastalo po detabuizaci autorů a jejich děl, o která se nakladatelství přímo 
prala. Zejména autoři disentu a „exploze deníkové literatury“ se těší velké 
oblibě, neboť nyní fungují jako prostředníci k předání historie, která byla 
po dobu komunismu namísto popisů nepříjemné skutečnosti formována 
k obrazu politické dokonalosti. V novinách se objevují informace o 
zakázaných autorech i překlady zahraniční literatury. Vzniká Obec 
spisovatelů, která sdružuje spisovatele bez rozdílů v přesvědčení a zdá se, 
že se literární kultuře konečně blýská na lepší časy.  

Další etapa je nazvána „Rozčarování“ a probíhala v letech 1993-1999.  
V této době rozpad Československa, který je nejvýznamnější politickou 
událostí, ovlivňuje českou literaturu jen minimálně. Dostupnost slovenské 
literatury pro české čtenáře je omezená, na slovenské straně je situace o 
poznání lepší. Iluzorní se také ukazuje myšlenka o české a slovenské 
literatuře jako dvouramenném proudu. U krásné literatury se snižují 
náklady, a to markantně. I přes to se vyčleňuje několik nakladatelství, které 
svým přístupem sázejí na dlouhodobější taktiku (Atlantis, Argo, Torst). 
Díky některým nakladatelům a knihkupcům dochází ke zlepšení situace 
knižního trhu v Čechách, který se po celou polistopadovou dobu potýká 
s nedostatkem financí. V devadesátých letech jsou splaceny dluhy většiny 
nakladatelství, čímž se uvolňuje prostor pro nově vznikající díla. Tato doba 
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by se dala označit jako postmodernistická. Termín postmoderna patří 
k nejfrekventovanějším slovům mezi intelektuály a literáty. S tímto 
pojmem se ztotožňuje řada autorů, i když podoby tohoto ztotožnění jsou 
v české literární tvorbě velmi různorodé: rozhodné zavedení plurality a 
svobody, zmíněný Janouškův „time out“, po němž musí bezpodmínečně 
přijít - ze zámoří - opět něco, co otřese českou literární scénou. Česká 
literatura pozvolna ztrácí své postavení ve společnosti, které zastávala již 
od šedesátých let. S liberalismem, který přichází na scénu, teprve hledá 
česká literatura způsob soužití. Celková krize společenských hodnot se 
projevuje i v literární kritice. Není ovšem zcela vhodným měřítkem - nové 
přístupy a osobitost jsou zásluhou postmoderny k „ničemu“. Tato krize se 
projevuje nejen v naší literatuře, ale i literaturách všech zemí bývalého 
sovětského bloku. Zdá se však, že Češi, kteří byli vždy národem milujícím 
literaturu, tuto situaci snášejí ze všech nejhůře. Nastává zklamání, a to 
nejen autorů normalizačních, ale i autorů v normalizační době zakázaných. 
Dochází znovu k „cenzuře“, avšak tentokrát nikoli z důvodů ideologických, 
ale z důvodů ekonomických. A právě díky nastalé situaci je mnoho autorů 
této doby plno pocitů zmařené touhy. 

Když tuto druhou etapu shrneme, dostáváme se k úbytku 
nakladatelství, která ovšem zvyšují svou kvalitu, aby jejich existence byla 
dlouhodobě udržitelná, dále nastává nepatrná kultivace českého knižního 
trhu, to vše díky intervenci nakladatelů a knihkupců. Bohužel na knižním 
trhu markantně chybí investice, celé polistopadové období knižní trh 
finančně strádá. Větší prostor zde dostává literatura právě vznikající, ke 
slovu se dostává postmoderní literatura, která má v našich vodách velmi 
rozdílné podoby. Dále je zde patrna ztráta prestiže, jakou česká literatura 
bezesporu měla. Česká literatura prochází právě díky postmodernistickým 
tendencím krizí, která není jen krizí literatury, nýbrž krizí hodnot jako 
takových. Narůstá nejen frustrace socialistických autorů, ale i autorů 
„zakázaných“, kteří dříve byli umlčováni z důvodů ideologických, nyní 
však z důvodů finančních. 

Třetí a poslední etapou je „Smíření čili hledání nové rovnováhy“. O 
této etapě můžeme říci, že jejími hlavními prvky jsou změny politické, jak 
v měřítku mezinárodním, tak národním. Česká republika se stává součástí 
dvou mezinárodních uskupení (NATO a EU), a navíc se mění prezident. Na 
místo disidentského spisovatele usedá nástupce, který současnou literaturu 
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nepovažuje za důležitou, neboť současná literatura „se stále hledá“. 
Zvyšující se knižní produkce má za důsledek ztrátu orientace čtenáře, trh 
začíná být přehlcen, nakladatelé shánějí autory, kteří jim budou více 
vydělávat. Další možností, jak ušetřit, je větší produkce za zachování 
stejných výdajů, což je ostatně masový trend současné ekonomiky. Taktéž 
vzniká spousta nových ocenění, kupříkladu v roce 2002 je založena 
nejmedializovanější z nich, Magnesia Litera, která si zároveň získává 
největší respekt. Kvůli přehlcení trhu čtenář přestává knihu vyhledávat, role 
se obracejí a kniha si musí najít cestu ke čtenáři sama. Díky spojení se 
světem čtenář dostává do rukou v rekordním čase překlady cizojazyčných 
knih, moderní technologie nám zase rozšiřují obzory v oblastech publikace 
– vznikají literární internetové komunity, blogy, nákupy knih on – line atd. 
Důležitou informací je také zjištění výzkumu z roku 2007, zaměřeného na 
čtení, že Češi se knihy nevzdávají, a díky tomu jsou na evropské špičce, co 
se týká pravidelné četby. Můžeme tedy říci, že ačkoliv se v této době jedná 
o úpadek autorský, ukazuje se, že čtenář je na vzestupu.  

Prozaická tvorba Josefa Formánka se datuje od roku 2003. V této 
době si Formánek může již vybírat z nepřeberného množství nakladatelství, 
neexistují pro něj ideologická omezení, nemusí se přizpůsobovat 
ideologicky, jediný, koho musí oslovit, je čtenář, popřípadě odborná 
kritika. Díky absenci cenzury se také mohl věnovat tak kontroverzní 
postavě, jakou je Bernard Mares, postava morálně zpochybnitelná a 
politicky natolik kontroverzní, že by nemohla být v žádném totalitním 
režimu akceptována - problém s jeho akceptací je vlastně i v dnešní 
demokratické společnosti, čímž získává nejen postava ale i celá kniha na 
atraktivitě, a zaručuje autorovi značnou prodejnost, a tím pádem i zisk. 

Uvolnění po roce 1989 mělo pro Formánka i své stinné stránky, za 
socialismu by nemohl podnikat, nyní měl volnou ruku, což se mu ve 
výsledku vymstilo, a on zkrachoval. Avšak pro Formánka platí pořekadlo 
„Všechno zlé je pro něco dobré.“ Neboť jeho krach ho přivedl k cestování, 
díky kterému začal své zážitky zužitkovávat v prozaické tvorbě. 

V této kapitole můžeme vidět, že nové autory lze zařadit do určitého 
směru jen těžko, tedy i zařazení Formánka je problematické, neboť v jeho 
dílech nacházíme všechny výše zmíněné směry a žánry. Můžeme u 
Formánka pozorovat prvky cestopisné literatury, viz Prsatý muž a zloděj 
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příběhů, kde se prolínají jeho zážitky z milovaného ostrova Siberut, i prvky 
autobiografické, které se promítají ve veškeré jeho tvorbě. Samozřejmě si 
můžeme v díle povšimnout silného vlivu existencialismu, a to zejména 
v částech, které se týkají zodpovězení smyslu života a bytí obecně. 
Existencialismus a magický realismus nás přivádějí k postmoderním 
aspektům, které jsou patrny v celém Formánkově díle, nejvíce však v 
Prsatém muži a v Mluviti pravdu. 
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Závěr  

 Cílem mé práce bylo poskytnout monografickou studii o autorovi nové 
české prózy Josefu Formánkovi. 

 V první kapitole shrnuji autorův život a jeho cestovatelskou a 
novinářskou kariéru. Využívala jsem převážně elektronické zdroje, neboť 
autorovi doposud nebyla věnována žádná publikace. Informace jsem 
získávala především z Portálu české literatury a neméně důležité byly 
Formánkovy rozhovory v médiích.  

 Druhá kapitola se zaobírá Josefem Formánkem jakožto spisovatelem. 
V podkapitolách uvádím mnou vypracované souborné charakteristiky 
jednotlivých děl a popisy projevů autorova typického rukopisu. Opět jsem 
využila poznatky z elektronických zdrojů, konkrétně u čtenářského ohlasu. 

 Třetí kapitola je zcela věnována románu Mluviti pravdu. V prvních 
dvou podkapitolách rozebírám dosavadní kritickou recepci románu, 
doplněnou mým vlastním zhodnocením románu. Pozornost jsem upřela 
především na kontrast mezi záporným přijetím odbornou kritikou a 
nadšením čtenářů. Třetí podkapitola řeší podobnost románu s jinými díly 
české literatury, kterou jsem doložila ukázkami z děl Jáchyma Topola a 
Arnošta Lustiga, dále zkoumám prvek hledání smyslu života a motiv 
osudu. Závěrečné dvě podkapitoly věnuji krátké jazykové a naratologické 
analýze, ke které jsem využila hlavně knihu Tomáše Kubíčka Vypravěč, a 
také Teorii literatury pro učitele od Josefa Peterky. 

 V poslední kapitole se snažím o zařazení autora do kontextu současné 
české literatury, zkoumám vliv postmoderny a magického realismu na dílo 
Josefa Formánka, dále se věnuji vývoji cestopisu a zařazení Formánka 
k typu cestopisné tvorby. V těchto podkapitolách byly využity informace 
z Encyklopedie literárních žánrů a z publikace Dějiny české literatury 1945 
- 1989. Čtvrtá podkapitola sleduje autobiografické prvky, které prostupují 
celým Formánkovým dílem. Zde jsem využila poznatky z České literatury 
od počátků k dnešku a z Encyklopedie literárních žánrů. V závěrečné 
podkapitole se zabývám projevy literatury po roce 1989 a zařazením 
Formánka do tohoto kontextu. 

 V mé práci se mi podařilo zpracovat monografii o Josefu Formánkovi, 
která je přehledem jeho dosavadního života i jeho tvorby. Pro mě osobně 
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tato práce byla obohacující o hlubší pohled do autorovy tvorby. Původně 
jsem přistupovala k dílu pouze jako čtenář, který se časem proměňoval na 
hodnotitele díla, který zkoumá kontexty celé Formánkovy tvorby. V této 
práci je také patrný rozdíl mezi vnímáním Formánka odborníkem a 
masovým čtenářem, tento rozdíl jsem se v rámci svých možností snažila 
ukázat u každého díla, přičemž největší prostor získal román Mluviti 
pravdu. Formánkova tvorba je nedílnou součásti nové české prózy, která, 
ač odborníky příliš neoslovuje, nesmí být opomíjena, neboť tvorbu pro 
masového čtenáře potřebuje každá národní literatura. 
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Resumé 
 

Bakalářská práce si klade za cíl představení autora nové české prózy 
Josefa Formánka. Je zaměřena především na interpretaci a zhodnocení 
románu Mluviti pravdu. Další části práce se zabývají soubornou 
charakteristikou jednotlivých děl a zařazením Josefa Formánka do kontextu 
současné české literatury. 

Záměrem práce bylo poskytnout monografii o autorovi nové české 
prózy, který dosud monograficky zpracován nebyl.  

 
Klí čová slova 
 
próza, Josef Formánek, Mluviti pravdu, analýza díla, současná česká 
literatura 
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Abstract 

     Bachelor diploma thesis aims to introduce a new figure in Czech prose, 
Josef Formanek. The focus is predominantly on the interpretation and 
evaluation of the novel Mluviti pravdu. Other parts of the thesis deal with a 
comprehensive characterisation of individual works of the author. The 
outcome is to depict how Josef Formanek is placed in the context of 
contemporary Czech literature. 

     The aim of the thesis is to provide a monography about the new author 
of Czech prose , whose monography hasn’t been written up as of yet. 

 

Keywords 

prose, Josef Formánek, Mluviti pravdu, literary analysis, Czech 
contemporary literature 
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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. 
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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? 
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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. 


