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ÚVOD
Noví autoři vstupují do současné české literatury neustále. Jedním z nich je prozaik
Josef Formánek. Svůj debut, Prsatý muž a zloděj příběhů, představil roku 2003. Román
zaznamenal rekordní prodej. Další knihou, novelou

Létající jaguár, vzbudil pozornost

i proto, že pokořil rekord v nejrychlejším napsání a vydání knihy (v čase 23 hodin a 24
minut). Zatím poslední román, Mluviti pravdu, je mezi čtenáři opět velmi vyhledávaným
titulem a vyvolal také rozporuplné reakce v odborných kruzích. Jde tedy o autora mediálně
známého, i přesto se spisovateli Formánkovi dosud nevěnuje téměř žádná sekundární
literatura nebo obsáhlejší literární slovníkové heslo (jediné najdeme v Antologii nové české
literatury 1995-2004 z roku 2004). Autor nás zaujal svým životem a dílem, proto jsme se
rozhodli shromáždit informace o něm a analyzovat jeho prózu ve formě diplomové práce.
Cílem této diplomové práce je zpracovat biografii a bibliografii Josefa Formánka, ale
také analyzovat román Mluviti pravdu. Při rozboru Formánkovy prózy jsme se neorientovali
především na hlubší literární kritiku, ale spíše na jejich interpretaci a analýzu.
Ke zpracování tématu jsme využili všech dostupných informací z tiskovin, médií
a především internetových zdrojů. Jelikož bylo vyhledávání a získávání informací nelehké,
kontaktovali jsme také spisovatele Josefa Formánka. Formou e-mailu nám odpověděl naše
otázky.
Při analýze děl jsme se zaměřili na jejich kompoziční, tematickou a jazykovou rovinu.
Vycházeli jsme především z prací Eduarda Petrů a Josefa Hrabáka. Při rozboru jazykové
roviny díla jsme využili zejména odborné práce z oblasti stylistiky, zvláště texty Mileny
Krobotové.
Diplomová práce je členěna do pěti částí, které seznamují s životem a dílem Josefa
Formánka. V první kapitole jsme se pokusili zařadit autora do kontextu současné české
literatury, a to na základě specifických prvků autorova stylu, které můžeme najít mezi trendy
a proudy české literatury od 70. let minulého století.
Druhá část je věnována biografii Josefa Formánka s přihlédnutím k jeho dřívějším
profesím cestovatele a reportéra, jež výrazně ovlivnily jeho literární činnost.
Následující tři kapitoly představují Formánkovy literární počiny. Detailnější analýzu
a interpretaci uvádíme u jeho románů Prsatý muž a zloděj příběhů a Mluviti pravdu.
Josefa Formánka pokládáme za zajímavou literární osobnost současné české literatury,
které dosud nebyla věnováno dostatečná pozornost.

-7-

1 PROZAIK FORMÁNEK V KONTEXTU SOUČASNÉ ČESKÉ
LITERATURY
V této kapitole nastíníme vývojové tendence české literatury od 70. let 20. století
s důrazem na směry a žánry, jejichž prvky se objevují ve tvorbě spisovatele Josefa Formánka.
V jeho díle můžeme nalézt postmodernistické postupy, cestopisné pasáže a velké množství
autobiografických odkazů.
1.1 Druhá polovina 20. století - postmodernismus
České literatuře druhé poloviny 20. století dominují dva protichůdné vlivy:
„1) Často jsou v ní využívány prvky publicistické, které prostředkují poznání mimoliterární
situace a obracejí se přímo nebo nepřímo ke čtenáři. Spisovatelé se ho snaží přesvědčit nebo
vést k uvědomění.
2) Literatura postmodernistická, nebo navazující na dílo Haškovo a Kafkovo; poukazující
k absurditě světa a neuchopitelné složitosti lidského vědomí.“1
Termín postmodernismus jasně napovídá, že jde o směr, který přichází po tvorbě
moderní. Postmodernismus není jen směrem uměleckým, ale také filosofickým. Staví se
kriticky k pojetí vývoje světa coby vývoje směřujícího jednoznačně kupředu. Popírá tvrzení,
že každá další fáze vývoje je lepší a vyspělejší. Postmodernistický přístup pojímá svět jako
příliš složitý a zmatený na to, abychom ho pochopili. Nemůžeme tedy tvrdit, že vývoj světa
spěje k určitému danému bodu jakoby samospádem. Postmodernismus upřednostňuje
občanskou společnost a názorovou pluralitu před stranickými ideologiemi.
V umění zpochybňuje klasifikaci na tzv. „velké“ umění a triviální produkce.
„Postmoderní literatura je otevřena variacím, různočtením, přecházení z jedné roviny do
druhé. Postmodernismus nechápe ani v umění vývoj jako neustálé zdokonalování, sama
„modernost“ pro něj není hlediskem.“2 Rozdíly vidí v pojetí typů, oblastí a funkce umění
a také v pojetí historických etap.
„V literatuře je pro postmodernismus příznačné nejen směšování stylů, ale i různých
typů slovesnosti, např. propojování beletrie a non-fiction, lyrických a vyhraněně epických
pasáží, postupů „velké“ literatury a literatury konzumní, ale i uplatňování citací.“3 Citace jsou
ale „spíše parafrázemi známých literárních děl nebo jejich motivů, či výrazových prostředků
apod., často dokonce převzetím celých úseků.“4 Užití citace v jiném kontextu samozřejmě
1

VOISINE-JECHOVÁ, H. Dějiny české literatury. Jinočany: H&H, 2005, str. 556 -557.
CHALOUPKA, O. Příruční slovník české literatury od počátků do současnosti. Brno: Centa, 2005, str. 737.
3
CHALOUPKA, O. Příruční slovník české literatury od počátků do současnosti. Brno: Centa, 2005, str. 737.
4
CHALOUPKA, O. Příruční slovník české literatury od počátků do současnosti. Brno: Centa, 2005, str. 737.
2
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filmové postupy.“5 „Postmoderní literatura do jisté míry obnovuje v epice příběh, využívá
všech prostředků a předkládá tento příběh jako jistou možnost hry významů, která probíhá
mezi autorem a čtenářem.“6 Postmoderní autoři také nepoužívají závazná morální poučení
v závěru díla.“ Tyto vnější jevy by však neměly zastřít základní fakt, že literární dílo je tehdy
postmodernistické, když ve své struktuře a ideji tlumočí postmodernistickou filosofii
přítomnosti, tj. současný stav novodobé civilizace s jejími společenskými paralelami
a paralelismy.“7
V evropském literárním kontextu splývá postmodernismus pouze s romány Kurta
Vonneguta (Jatka č. 5, Kolíbka, Časotřeštění) nebo Umberta Eca (Jméno růže). Bývá
spojován i s magickým realismem, a jejím ústředním zástupcem Gabrielem Garciem
Márquezem (Sto roků samoty, Kronika ohlášené smrti). Společným prvkem jsou označovány
metody, ale souvislost není jednoznačná.
V české literatuře není postmodernismus příliš zastoupen, nejvýznamnějším dílem je
román Milana Kundery Nesmrtelnost. „Přes výrazné individuální rozdíly tyto jednotlivce
spojovala výrazná tendence k intelektualizaci, literárnosti a hravosti prózy, užívání
experimentálních a antiiluzivních výrazových prostředků. Ke spojujícím rysům patřilo
propojování osobního prožitku s dějinnou dimenzí lidského bytí v prostoru města. Výchozí
silná autobiografičnost tak přerůstala v obecnější výpověď o situaci člověka poznamenaného
českou či středoevropskou historií.“8 K

autorům této volné skupiny řadíme Jiřího

Kratochvila, Michala Ajvajze, Karla Milotu, Danielu Hodrovou a Zuzanu Brabcovou.
Tvorbě Jiřího Kratochvila dominuje rozsáhlá próza Medvědí román (1990), z něhož
můžeme vyvodit specifika autorova stylu. Nejen v tomto složitém celku, ale i v ostatních jeho
dílech (Případ s Chatnoirem, 1971; Orfeus z Kénigu, 1990; Uprostřed noci zpěv, 1992) se
střídají narativní postupy a motivy (několik typů vypravěčů v ich-formě kombinovaných
s hlasem vypravěče - autora), autor rozehrává absurdní situace a kombinuje příběhy
autobiografické a fantaskní. Častá je také fragmentace textu a kontrastní prolínání stylových
i jazykových rovin (Janoušek, P., 2008). Na rozdíl od dalších experimentálních prozaiků
netematizuje Prahu, ale Brno.
Prózy Michala Ajvajze (Vražda v hotelu Intercontinental, 1989; Návrat starého varana,
1991) mají silný filosofický podtext, spojují tradici expresionismu (svou rigorózní práci
5

VOISINE-JECHOVÁ, H. Dějiny české literatury. Jinočany: H&H, 2005, str. 556 -557.
PETRŮ, E. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000. ISBN 80-85839-44-X, str. 67.
7
HANUŠKA, P.; NOVOTNÝ V. Česká literatura ve zkratce. [Díl] 4, Období od poloviny 40. let 20. století do
současnosti. Praha: Brána, 2001, str. 191.
8
JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury 1945-1989. [Díl] IV. 1969-1989. Praha: Academia, 2008, str.
545.
6

-9Ajvajz věnoval stylu a jazyku Richarda Weinera a Karla Čapka) a avantgardního
modernismu. Karel Milota (Noc zrcadel, 1981; Ďáblův mlýn, 1994; Sud, 1993) našel inspiraci
v experimentální tvorbě, ale také francouzském novém románu. Ovlivnila ho podobně jako
Ajvajze také expresionistická tvorba Richarda Weinera. Jeho autorský styl vyniká snahami
o potlačení tradiční narativní fabulace, neobvyklými formami vyprávění (ve 2. osobě),
prolínáním časových rovin a rozkladem hlavní dějové linie do mnoha možných variant
(Janoušek, P., 2008).
Ženské autorky, Daniela Hodrová (trilogie Trýznivé město: Podobojí, 1991; Kukly,
1991; Théta, 1992) a Zuzana Brabcová (Daleko od stromu, 1987), tíhly k experimentální
tvorbě vyrůstající z asociace představ a obrazů. Daniela Hodrová využívá symbolu Prahy jako
prostoru pro silně autobiografickou výpověď, v které propojuje formou volného proudu
představ realitu s fikcí a ruší tak tradiční časoprostorové roviny (Janoušek, P., 2008).
Postmoderní rysy nesou také díla Jana Křesadla, Jáchyma Topola a poezie Petra
Kabeše. „Zdaleka ne všichni mladí čeští autoři prozaických a básnických knížek, kteří
objektivně rozvíjejí postmodernistické pojetí přítomnosti a jeho hledání nové filosofické
inspirace budoucnosti, se pokládají za postmodernisty.“9

1.2 Sedmdesátá a osmdesátá léta - boom cestopisné literatury
Cestopisná próza byla v československé literatuře 70. a 80. let 20. století prezentována
až desítkami publikací ročně. V období normalizace došlo po krátkém „svobodnějším“ období
opět k návratu k regulaci výjezdů občanů Československé republiky do zahraničí, i přesto
možnosti cestování, v porovnání s předchozími desetiletími, narostly. V literárním pojetí
došlo ke střetu přístupu angažovaného, který by upevňoval státní ideologii a přesvědčoval
čtenáře o spokojenosti s životem v socialismu, a přístupu publicistického, jenž přinášel
zajímavé informace o neznámých krajinách.
Autoři cestopisů 70. let 20. století, František Kožík (Bretaň – dcera oceánu, 1973),
Ladislav Stehlík (Slunce v olivách, 1972) nebo Jindřich Uher (Objektivem srdce, 1985) ještě
tvořili literárně ambiciózní cestopis fejetonistického nebo esejistického typu, se znatelným
osobním prožitkem, líčením přírody i architektury a s odkazy na život a dílo světových
básníků (Janoušek, P., 2008). Mezní je dílo Miroslava Horníčka (Listy z Provence, 1971),
v kterém herec propojil žánr cestopisu s imaginárními dopisy adresovanými slavným
literárním postavám.

9

HANUŠKA, P.; NOVOTNÝ V. Česká literatura ve zkratce. [Díl] 4, Období od poloviny 40. let 20. století do
současnosti. Praha: Brána, 2001, str. 191.
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a herečka Zuzana Kočová (Chvála putování, 1984; Potíže putování, 1989), která se snaží
svými díly dosáhnout sebereflexe. Další autoři Sylva Daníčková (Opeřeného hada viděti…,
1974) a Miroslav Nevrlý (Karpatské hry, 1982; Kniha o Jizerských horách, 1976) přinášejí
osobité úvahy (Daníčková), ale i poetickou oslavu chození po horách (Nevrlý).
Mezi autory cestopisů v 70. a 80. letech 20. století převažovali experti a etnologové.
První skupinu autorů charakterizuje opakovaný pobyt v zahraničních destinacích, ať už za
účelem diplomatickým, pracovním, nebo coby rodinný doprovod. Ve svých cestopisech se
zabývali historií, tradicemi, domorodým obyvatelstvem a kulturou dané země v podobě
drobnějších záznamů vlastních zážitků. K této skupině řadíme:

Antonína Šustu (Rok

v tropické džungli, 1973), Josefa Novotného (Konec medvědí sezóny, 1973), Blanku
Strašíkovou (Indický kaleidoskop, 1983), Bohumila Svobodu (Texas. Země osamělé hvězdy,
1985), Vladimíra Plešingera (Na březích Gambie, 1988), Ludmilu Vítovcovou (Já a tropy,
1986) a Jaroslava Štrunce (Pas a pusu, 1989).
Cestopisy v rámci přírodovědeckých a etnografických výprav seznamovaly čtenáře
s životem místních obyvatel a komunit, případně s lidovou slovesností (Lidé z Baffinova
ostrova, 1989). Mezi nejznámější autory této skupiny patří Zdeněk Vogel (Džungle na tisíci
ostrovech, 1973), Miroslav Stingl (Poslední ráj, 1974; Indiánský oheň, 1977; Uctívači hvězd,
1980; Synové Slunce, 1985), Petr Jakeš (Za sopkami Pacifiku, 1975), Václav Šolc (Do země
zlata, 1978), Nelly Rausmussenová (Tykvové děti, 1986; Lidé z Baffinova ostrova, 1989),
František Šita (Záhada božské sómy, 1982; Pagoda na vonící řece, 1987), Dagmar
Bartoňková a Antonín Bartoněk (Přímořským světem Helady, 1987). K cestopisům
vědeckého charakteru lze zařadit i knihu Pavla Pavla (Rapa Nui, 1988), v kterém popisuje
experimentální rekonstrukci přemísťování obřích soch na Velikonočním ostrově, a knihu
Miroslava Oplta (Hledání Indonésie, 1989), v níž věnoval jednu z kapitol Konstantinu
Bieblovi a jeho pobytu na Jávě.
Angažované normalizační cestopisy, kritizující západní svět s primární snahou
pošpinění jeho pověsti o svobodě a blahobytu napsali Jan Kovanda (Amulet z Bolívie, 1976),
Pavel Bojar (Byl pánbůh Brazilec?, 1984), Alice Veselá (Kolotoč pod Jižním křížem, 1980;
Žhavé slunce nad Angolou, 1983). Do angažované cestopisné publicistiky

řadíme také

reportáže Josefa Hotmara (Západ mýtů zbavený, 1973; Evropa řečená západní, 1975; Ve stínu
neonů, 1976). Autoři protiamerických cestopisů a reportáží, Miloš Krejčí (Zlatý hrnec na
konci duhy, 1975), Ivan Brož (Praha – New York zpátečníci, 1982) a Dušan Rovenský
(Americké putování, 1988, s manželkou Janou) zobrazují západní společnost podléhající
společenské krizi. Další autoři angažované literatury idealizovali SSSR a vyzdvihovali klady

- 11 socialistického zřízení, např. Tomáš Řezáč (Španělská dálnice, 1979), Jan Otokar Fischer
(Pohledy pod pokličku, 1974) nebo Jiří Stano (My z Orenburgu, 1979; Případ Rodopy, 1979;
Země bez konce, 1979; Evropou proti větru, 1986). Propagované byly zejména cestopisné
reportáže Lovcem v tajze (1972), Bílý hřebec (1975) předsedy Svazu českých spisovatelů
Jana Kozáka, popisující cesty na Sibiř. Ve svých reportážích zdůrazňoval sílu sovětského
člověka.
Na počátku 80. let 20. století se začaly knižně vydávat cestopisné črty a reportáže
mladší generace novinářů týdeníku Mladý svět. Nebyly to práce natolik angažované, snažily
se podat pestřejší zprávy o světě. Mezi tyto autory patří Jiří Janoušek (Na vlastní kůži, 1982),
Aleš Benda (Neznámou Austrálií, 1985), Josef Velek (Od polderů k Ardenám, 1985; Dva
tisíce s Lenou, 1987). Radek John (Jak jsem viděl Ameriku, 1990) a Josef Klíma (Náruživost,
1983; Brutalita, 1990) se v průběhu 80. let 20. století pokusili etablovat cestopisný žánr,
směrující k investigativní publicistice, zaměřený na senzace (Janoušek, P., 2008).
Další odnož cestopisného žánru tvořily cestopisy vodáků, horolezců a přírodovědců,
kteří se účastnili vědeckých či sportovních expedic. Cílem jejich výprav bylo především
poznávání necivilizovaných, divokých a neznámých končin východní a jižní Evropy, Dálného
východu, Asie a Sibiře. Výsledné cestopisné prózy rehabilitují tradiční podobu cestopisného
žánru (Janoušek, P., 2008). Cestopisy olomouckého hydrobiologa, ekologa, vodáka
a horolezce Otakara Štěrby (Kde příroda vládne, 1975; V dunajské deltě, 1979) tíhnou spíše
k popisnému stylu, bez literárních ambic. Jazykově poutavější jsou cestopisy o generaci
mladšího Jaroslava Štětiny (Od pramenů k oceánu, 1986; S Matyldou po Indu, 1979; Studna
pro Mandon, 1984), jehož druhé dílo představuje vrchol českého literárního cestopisu 70.
a 80. let 20. století. „Druhou variantou literárního cestopisu 70. a 80. let 20. století je cestopis
tulácký, vycházející z principu svobodné pouti světem.“10 Cestopisy Bohuslava Šnajdera
(Tulákem po všech polednících, 1977; Toulavé léto, 1987) nebo Pavly Jazairiové (Sahara
všedního dne, 1977; Setkání v buši, 1981; Cesty za Afrikou, 1987) popisují osobní prožitky
cestovatelů ovlivněné proměnlivými podmínkami z důvodu absence cestovatelského plánu.
Čerpat tak mohli z nahodilých setkání s domorodými lidmi i prostředím.
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- 12 1.3 Devadesátá léta – autobiografické psaní versus fiktivní příběh
První polovina 90. let 20. století se v literatuře nese ve znamení vydávání ucelených
sebraných spisů (B. Hrabal, J. Kolář, K. Šiktanc, E. Bondy) a ztráty hodnotových měřítek.
V důsledku odchodu výrazných kritických osobností (Jan Lopatka, Josef Ohryzek, Růžena
Grebeníčková) dochází k úpadu kritiky. Kritika se omezuje spíše na informativní referování o
knize. Masmédia nabízejí literaturu výběrově, nejvíce na základě známosti autora a jeho
osobních příběhů (Halina Pawlowská), které je schopen médiím nabízet (Michal Viewegh,
Petr Šabach). V 90. letech 20. století roli literatury nahradily časopisy s kultem celebrit,
filmová a televizní produkce, v literatuře dochází k posunu k nevyzkoušeným žánrům, např.
k fantasy nebo k romantizující literatuře. K publikační činnosti našli prostor autoři zakázaní
v předchozích obdobích, ale i řada nových významných autorských typů (Vladimír Macura,
Michal Ajvajz a postmodernisté Jan Křesadlo, Jiří Kratochvil, Patrik Ouředník, Jan Balabán),
či výborných ženských autorek (Daniela Hodrová, Alexandra Berková, Tereza Boučková,
Zuzana Brabcová, Iva Pekárková) (Hanuška, P.; Novotný, V., 2001).
Populárním se stává

nový žánr – autobiografické psaní, které slibuje čtenáři

autenticitu. Nejčastějšími žánrovými variantami jsou deník, memoár, či fiktivní deník
a pseudo-autobiografické psaní. Úspěch u čtenářů našel Ludvík Vaculík (Jak se dělá chlapec,
1993), Jan Zábrana (Celý život, 1992), Ivan Diviš (Teorie spolehlivosti, 1994), dále, díky
autobiografičnosti, i Jáchym Topol, Emil Hakl, Roman Ludva či bestselleroví autoři Michal
Viewegh, Halina Pawlowská a Petr Šabach.
V posledních letech, zřejmě pod vlivem Tolkienova Pána prstenů nebo Harryho
Pottera od J.K.Rowlingové, směřuje tvorba mladších autorů k fiktivnímu příběhu.
„Příběhovost je základním rysem próz Miloše Urbana i Bohuslava Vaňka-Úvalského. Autoři
se také zřetelně orientují na možnosti publikování v zahraničí, usilují tedy o univerzální
příběh, v němž české prostředí funguje jen jako kulisa.“11

1.4 Josef Formánek a současná česká literatura
„Česká literatura po roce 1989 možná nenabídla díla, jejichž hodnota by byla zcela
markantní, ale zároveň se stává velice zajímavým sociologickým fenoménem: nabízí oblast,
která se nevyhnutelně vyrovnává se ztrátou prestiže i vlivu, která musí měnit pravidla psaní,
čtení i fungování na knižním a mediálním trhu. A tento proces stále ještě probíhá.“12
Josef Formánek se narodil na konci 60. let 20. století. Psát beletrii začal v 90. letech
a svůj debut vydal roku 2003.
11
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- 13 V současné české literatuře lze autory klasifikovat velmi těžko, proto je také obtížné
zařadit prozaika Josefa Formánka k určitému směru. Tvorba Josefa Formánka se dotýká všech
výše zmíněných literárních tendencí. Autor zakládá své prózy na autentičnosti a často
popisuje autobiografické zážitky. Nepodává je však ani formou memoáru, ani deníku, nýbrž
formou románu či cestopisu. V jeho debutu Prsatý muž a zloděj příběhů (2003) můžeme najít
prvky tuláckého cestopisu, jehož primárním záměrem je ale zodpovězení otázek smyslu
života, na které se autor snaží při svých cestách najít odpověď. Přístupy k uchopení látky
můžeme tedy chápat jako přístupy postmoderní. Ve Formánkově debutu dochází k prolínání
výše zmíněných žánrových variant, románu a cestopisu. Časté je také přecházení z jedné
dějové roviny do druhé.
Rysy postmoderního proudu literatury nejsou zřejmé jen v jeho debutu, ale
i v posledním románu Mluvti pravdu (2008), ve kterém také dochází k prolínání časových
a dějových rovin, střídání vypravěčů a k odkazování na tvorbu samotného románu ve formě
např. autorových povzdechů. Vladimír Novotný tyto postupy ve své recenzi definoval jako
pozdně postmoderní poetiku. Užití tzv. románu v románu nebo propojování žánrů cestopisu
a románu přispívá k mnohovrstevnatosti děl, též specifické pro postmoderní díla.
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2 BIOGRAFIE AUTORA
Druhá kapitola práce je zaměřena na přiblížení života spisovatele Josefa Formánka.
Informace prezentované v této kapitole jsme zpracovali na základě rozhovorů v médiích a emailové komunikace s autorem. (Celý e-mailový rozhovor viz příloha č. 1.) Pro lepší
přehlednost jsme biografii rozdělili do menších podkapitol. Do sekce příloh jsme zařadili
návrh slovníkového hesla Josefa Formánka, jelikož doposud nebylo zpracováno. (Návrh
slovníkového hesla viz příloha č. 2.)

2.1 Josef Formánek
Prozaik, reportér a cestovatel Josef Formánek se narodil 16. června 1969 v Ústí nad
Labem. (Fotografie autora viz příloha č. 3.) Vystudoval Střední zemědělskou technickou
školu v Roudnici nad Labem. Dva měsíce pracoval jako mechanizátor na tehdejším statku
Libouchec (České noviny, 2008). Roku 1992 spoluzaložil geografický magazín Koktejl,
ve kterém působil téměř třináct let. Roku 1993 mystifikoval českou mediální scénu příjezdem
falešného Woodyho Allena. Při redaktorské profesi procestoval třicet zemí světa. Dnes už se
věnuje výhradně spisovatelské činnosti. Doposud napsal tři knihy.

2.2 Formánek šéfredaktor
Třiadvacetiletý Josef Formánek založil společně s Miroslavem Urbánkem roku 1992
geografický časopis Koktejl (Fotografie členů redakce viz příloha č. 4.), který je doposud
jedním ze tří českých geografických časopisů se stálou pozicí na trhu (Dva na jednoho, 2005).
Formánek působil téměř třináct let jako jeho šéfredaktor a díky své práci procestoval přes
třicet zemí světa. Stál také u zrodu časopisů Oceán, Everest, Fénix, Kleopatra, Nevěsta
a časopis pro děti Říše divů (Horký, P., 2004). Formánek inicioval realizaci rekvalifikačního
kurzu „Redaktor časopisu“, jemuž byla v letech 2003 - 2009 udělena akreditace MŠMT.
Roční kurz probíhal přímo v redakci magazínu za spolupráce s několika známými fotografy,
cestovateli a autory. (Nabídka kurzu viz příloha č. 5.)
V redakci Koktejlu spolupracoval např. s novináři Josefem Klímou, Radkem Johnem,
kteří společně se spisovatelem Arnoštem Lustigem zpracovávali připomínky k Formánkovým
knihám, s cestovateli Jiřím Kolbabou, Miroslavem Zikmundem a Miroslavem Stinglem nebo
kreslířem Daliborem Nesnídalem, který svými ilustracemi doprovázel všechny Formánkovy
knihy (Koktejl, 2007). Založení časopisu Koktejl s sebou kromě splněného snu přineslo
i hodně starostí. Zejména v oblasti financování magazínu, na jehož majetek byl roku 1998
vyhlášen konkurz. Hektický životní styl, alkohol a dluhy vedly k nahromadění stresu, který
Formánkovi způsobil téměř zdravotní kolaps. Z tohoto důvodu Formánek poprvé odjel na

- 15 ostrov Siberut, kde nalezl odpovědi na otázky o podstatě lidského života a jeho hodnotě (Dva
na jednoho, 2005). Na podzim roku 2004 odešel z redakce magazínu Koktejl a zvolnil svoje
životní tempo Dnes se věnuje především spisovatelské činnosti. Svůj postoj k magazínu
popsal slovy: „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.“

13

Šéfredaktorský post v Koktejlu nyní zastává Barbora Literová.

2.3 Formánek spisovatel
Formánkově spisovatelské etapě předcházela etapa cestovatelská. Objevování
a poznávání, jaké znal z cestopisných knih, které rád četl jako kluk, se pro něj staly inspirací.
Z nespočetných zážitků z cestování vycházela touha se o to nově nabyté rozdělit, ať už
v reportáži nebo knize. Ve svém e-mailu z 8. 2. 2010 píše: „Psaní je krásná věc, když vám to
jde, něco čistého, úžasného, co vás naplňuje.“14
Napsal tři knihy, které vyšly u vydavatelství Smart Press, s.r.o. Svůj debut Prsatý muž
a zloděj příběhů tvořil sedm let. Vyšel roku 2003 a stal se nejúspěšnějším debutem desetiletí doposud se prodalo více než 53 000 výtisků. V současnosti se díky velké čtenářské odezvě
prodává už 9. vydání a vznikla i audio podoba, kterou předčítá herec Národního divadla Jiří
Štěpnička.
Druhá kniha Létající jaguár vyšla roku 2004. Vznikla v rekordním časovém rozmezí.
Spisovatel se vsadil se svým nakladatelem Ivem Železným, že napíše novelu za 12 hodin
(nakonec se mu to podařilo v čase kratším - 11 hodin 19 minut). Nakladatel ji pak za dalších
12 hodin vydal. Výtěžek z prvního vydání (700 svazků) ve výši 68 000 Kč byl věnován nově
otevřenému pavilonu slonů v ústecké ZOO.
Třetí a zároveň poslední Formánkova kniha Mluviti pravdu vyšla roku 2008. Prodalo
se jí doposud přes 25 000 výtisků. Knihy Prsatý muž a zloděj příběhů a Mluviti pravdu
přeložila do francouzštiny Christina La Ferreira.
Dalšími Formánkovými díly měly být pohádky pro děti a dospělé a soubor
amazonských povídek o grampieros15, ale nakonec od tohoto záměru upustil. Údajně se tento
nápad v autorovi už transformoval v jinou myšlenku (Osobní komunikace, 2010). Pokoušel se
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- 16 psát také novelu, ale prozatím necítí k jejímu dokončení ten správný impuls. Je autorem
scénáře pro televizní film. V současnosti má rozepsané dvě knihy (Studio Česko, 2009).
V pořadu „Studio Česko“ v Českém rozhlase spisovatel komentoval svůj způsob
tvorby. Autorovi se příčí systematické psaní. Je emotivním člověkem a opravdový prožitek je
pro něj velmi důležitý. Při psaní se nechává inspirovat obrazy, které se mu samy tvoří
v představách. Obrazy přicházejí náhodně a nezávisle na tom, jakou pasáž díla autor zrovna
píše. Autor s sebou proto nosí malý červený notýsek (červená barva chrání podle šamanských
mouder před zlými duchy), aby kdykoli mohl zachytit, byť sebemenší obraz, s kterým pak
pracuje
a rozšíří jej. Snaží se psát tak, aby dokázal pobavit, rozesmát nebo dojmout sám sebe, aby cítil
z díla pravou emoci. Někdy si také představuje, jak by reagoval jeho občas nabručený otec
nebo cynický kamarád. Nerad tvoří dialogy, raději si vypůjčuje ty opravdové z běžného
života. Zaznamenává si zajímavé promluvy, které slyší na veřejnosti a pak je vkládá do úst
svým hrdinům. Preferuje přítomné situace, než aby je zpětně popisoval, proto zřejmě hojně
využívá častého střídání dějových linií. Za nejpodstatnější rys knihy považuje opravdovost,
schopnost popsat své nejniternější pocity, kterým věří jak autor, tak čtenář. Pro vytvoření
nové knihy potřebuje Formánek cítit inspirativní tvůrčí impuls. Nechtěl by se ve své tvorbě
opakovat, ale pokaždé přijít s něčím trochu jiným. Proto i o své další knize tvrdí, že bude
„dalším skokem do tmy“, další výzvou, které má spisovatel tak rád. Největším uznáním by
pro autora bylo, kdyby se jeho knihy četly i v zahraničí.

2.4 Formánkova inspirace
V dětství Josefa Formánka ovlivnila četba cestopisů, např. Marca Pola nebo knih
o objeviteli Jamesi Cookovi. Toužil objevovat místa, které ještě nikdo nenavštívil. Poznávat
místa, kde se „zastavil čas“ (Interview BBC, 2005).
Spisovatele inspiruje také jeho rodina. Autor se o jejích členech často zmiňuje
i ve svých knihách. Autor v e-mailu z 8. 2. 2010 uvedl jabloneckého dědečka, ale také
hradeckou babičku, na kterou vzpomínal slovy: „Hradecká babička, bývalá učitelka
náboženství, byla moudrá a hodná bytost a pekla výborné vdolky.“16 Neméně důležitou roli
ale hráli také jeho rodiče, strýc František, nebo rázovitý strýc ze samoty, o kterém v e-mailu
píše: „Strýc přesně věděl, kde rostou hřiby a spal za deště s nohama venku.“17
Z autorů, kteří Formánka inspirovali, je na prvním místě Ota Pavel, na jehož dílech
oceňuje upřímnost, jeho srdce, bolest, tichou krásu a poezii v próze. Dnes nachází inspiraci i
16
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- 17 v díle Charlese Bukowskiho, Gabriela Garcia Marqueze, Arnošta Lustiga, Jacka Londona,
Geralda Durrela, Antoina de Saint-Exupéryho, Richarda Bacha, ve vztahu a v dílech Francise
Scotta Fitzgeralda a Ernesta Hemingwaye, ale i v zenových koánech18 od různých zenových
mistrů (Osobní komunikace, 2010).
Velkou inspirací Formánkovi bylo samozřejmě i cestování, díky kterému získal
zkušenosti a zážitky, o něž se měl touhu podělit se čtenáři. Jeho nejoblíbenějšími destinacemi
jsou místa nezasažená lidskou civilizací, jako Srí Lanka, Amazonie a zejména ostrov Siberut
(Magazín Právo, 2009). Zde poznal moudrost přírodního kmene Mentawaj, jež velkým
způsobem ovlivnila autorův přístup k životu. V rozhovoru pro magazín Koktejl se o jedné
z mentawajských zásad zmiňuje: „A určitě věřím tomu, že náš zdravotní stav vypovídá o
stavu duše – když provádíme špatné věci, duši – simagere – se přestává v tělu líbit, odejde
z něj a ono zeslábne, a na prázdné místo pak vnikne špatný duch – sanitu.“19

2.5 Formánek a ostrov Siberut
Formánek navštívil Siberut třikrát. V letech 1997 a 2000 pobýval na ostrově, který se
nachází v Indickém oceáně západně od Sumatry, přibližně půl roku. Jeho další cesta se konala
v rámci dvouměsíční humanitární mise po prosincové vlně tsunami roku 2005. Přírodní
národy autora fascinují a ostrov Siberut považuje za svůj druhý domov. Zážitky z pobytu a
setkávání se s lidmi kmene Mentawaj popsal v cestopisných pasážích svého debutu. Před
odjezdem se naučil základy mentawajského jazyka z misionářského mentawajsko-německého
slovníku. Poprvé jel na Siberut se svými dvěma kamarády na 2 měsíce. Podruhé strávil na
ostrově 3 měsíce v doprovodu Tomáše Petrů, studenta indonéštiny z Karlovy univerzity. Při
této návštěvě sbíral Formánek artefakty pro svou výstavu. Nechal si udělat rituální
mentawajské tetování celé horní časti těla, jež pomocí geometrických obrazců představuje
prales a Slunce – dárce života. Deset let také nosí na rukou červené a žluté šamanské korálky,
které ho mají ochránit před zlými duchy (Dva na jednoho, 2005).
Jak plyne z autorova debutu Prsatý muž a zloděj příběhů, Mentawajci a jejich styl
života autora ovlivnili. Právě díky jejich životní filozofii a životnímu tempu připadají autorovi
klidnější a usměvavější, než lidé, kteří žijí v hektické civilizované společnosti. V rozhovoru
pro časopis Grand Biblio uvedl: „Jako kdyby jim v duši místo dravého potoka plynula
pokojně tichá, ale silná řeka. Taky jsem tam opravdu nikdy neviděl nuzáka, chudáka. Hladové

18

19

enigmatické záznamy dialogických promluv či jednání učitelů a žáků, mistrů a jejich rivalů
CESTROVÁ, D. Svlékám se do naha. Koktejl, 2007, roč. XVI., č. 4. str. 34.

- 18 ano, ale ne chudé. Jestli nám prales a duchové zemřelých nedali najíst dnes, určitě dají zítra.
Jsou plní pokory, ale i víry a živočišné naděje.“20
Na podzim roku 2002 vystavoval v Národním muzeu mentawajské artefakty
a fotografie v expozici pojmenované „Siberut - Oči duchů“. Tato expozice proběhla v rámci
výstavy „Tajemná Indonésie“, kterou Josef Formánek pořádal společně s Jiřím Hanzelkou,
Miroslavem Zikmundem, Rudolfem Švaříčkem a Miroslavem Stinglem. Další výstavy jeho
exponátů se konaly v Prachaticích a Karlových Varech (Horký, P., 2004 ).
Po vlně tsunami v Indonésii 26. 12. 2005 Josef Formánek realizoval na základě
iniciativy pana galeristy Hrušky projekt s názvem „Nejsme sami“, kterým chtěl podpořit
oblasti postižené katastrofou. Šedesát šest keramických hlav českých umělců bylo
pomalováno a na aukci vydraženo za sumu ve výši 686 400,- Kč. Výtěžek byl věnován na
nákup materiální humanitární pomoci, konkrétně vybavení pro školy, školky a šicí dílny
(Český červený kříž, 2009). Josef Formánek se jako dobrovolník zúčastnil mise Českého
červeného kříže a zmíněnou materiální pomoc odvezl do Acehu na Sumatře, na Seychelské
ostrovy a na ostrov Siberut. Při této dvouměsíční cestě Formánek podstoupil na Siberutu
šamanský rituál zasvěcení. Šamanské zkoušky prozatím nevykonal (Uvolněte se, prosím,
2006). Prozatím zná několik šamanských písní a postupů, jak vykonávat rituály. Pouze jednou
se pokoušel jejich prostřednictvím pomoci nemocnému, ale potom se jeho bolesti, kterou na
sebe převzal dlouho nedokázal zbavit (Cestová, D., 2007). Při misi zažil Formánek jedny
z nejhorších okamžiků jeho života. Jeho kamarád, Martin Točík, se totiž nakazil horečkou
dengue a nebýt pomoci šamanů, zřejmě by zemřel (Banánové rybičky, 2007).

2.6 Formánek a sny
Založení magazínu Koktejl a spisovatelská činnost patří mezi splněné Formánkovy
sny. V pořadu Českého rozhlasu 1 „Dva na jednoho“ uvedl jako svůj třetí sen založení muzea
přírodních národů. Návštěva konzumní společností nezasažených míst, kde přírodní národy
žijí, je pro Josefa Formánka jedním z nejsilnějších a nejinspirativnějších zážitků. Formánek se
snažil zakročit proti působení misionářů v necivilizovaných pralesních oblastech. Roku 1995
napsal otevřený dopis papeži Janu Pavlu II., na základě kterého mu byl zprostředkovaný
rozhovor s pražským nunciem Giovannim Coppou. Při rozhovoru se ale Formánkovi
nedostalo pochopení (Interview BBC, 2005).
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Dnes autor žije na chalupě v nejmenší vesnici Českého středohoří. Hektická etapa
jeho života skončila, proto se rád obklopuje klidem a přírodou. Vrátit se k cestování prozatím
neplánuje, protože se necítí ještě dostatečně připravený na vstřebávání nových zážitků a
zkušeností. Zároveň si uvědomil, že každý, kdo cestuje, za něčím, co hledá, si to veze vlastně
s sebou (Dva na jednoho, 2005). Formánek má šestnáctiletou dceru Karolínu, kterou by
jednou chtěl vzít s sebou na ostrov Siberut a ukázat jí veškeré moudro přírodních národů a
tajemné kouzlo pralesa (Interview BBC, 2005).

- 20 -

3 PRSATÝ MUŽ A ZLODĚJ PŘÍBĚHŮ
Třetí kapitola je zaměřena na interpretaci a analýzu Formánkova debutu Prsatý muž
a zloděj příběhů. Do rozboru jsme zahrnuli kompoziční, tematickou a jazykovou rovinu
románu s přihlédnutím k nejvýraznějším a nejdůležitějším prvkům díla.

3.1 Kompoziční rovina
V této podkapitole se budeme zabývat analýzou kompozice románu. Analýza zahrnuje
seznámení s dějem a s postavami, rozbor struktury románu, titulu a osoby vypravěče.
Samostatným tématem je autobiografičnost díla, protože je pro román stěžejní.

3.1.1 Dějová linie
Dílo kombinuje dvě roviny. Linii příběhu hlavního hrdiny Davida Zajíce odehrávající
se v přítomnosti. Druhá linie románu, který David Zajíc píše, se odehrává v minulosti. Jak
místo, tak čas románu je reálný.

Příběh Davida Zajíce
David Zajíc je třicátník, který vždy dychtil po životě prožitém naplno, po hltání
nových dojmů a zážitků plnými doušky. S manželkou Alenou mají dceru Karolínu, kterou má
velmi rád. Volný čas David netráví s rodinou, ale většinou po svém. Pracuje v Deníku jako
novinář, záhy ho opouští, aby se stal spoluzakladatelem a šéfredaktorem magazínu Svět.
Magazín Svět, který se průběžně transformuje v čistě geografický magazín s velikým
rozpočtem, zakládá s Tomášem Beránkem. Na náročné financování si Zajíc bere půjčku od
kamaráda, podnikatele Michala Rossmanna. Ten je sice benevolentní vůči datu splatnosti, ale
na druhou stranu od Zajíce očekává, že mu v jakékoliv záležitosti ochotně pomůže. Zajíc se
dostává do kolotoče cestování a psaní reportáží, schůzek s věřiteli a opíjení se s kamarády
Tomášem, Michalem a Spirem v baru Tlustá Lola. Navíc se prohlubuje Zajícova manželská
krize, od které utíká k milence, k alkoholu a cynickým sázkám s kamarády. Když už situaci
přestává jeho tělo zvládat, rozhodne se na radu lékaře na delší dobu odcestovat. Společně
s ním odjíždějí i jeho kamarádi Tomáš a Michal. Pobývají dva měsíce na ostrově Siberut,
ležícím asi 60 km od Sumatry v Indickém oceáně.
V pralese se Zajíc zabývá sbíráním artefaktů přírodních národů, fotografováním
a psaním deníku. Po návratu by rád uspořádal výstavu věnovanou Siberutu. Je fascinován
Mentawajci, domorodými obyvateli Siberutu, a jejich nezkaženým přístupem k životu.
Mentawajci své životy řídí několika tabu, která jsou sestavena podle důležitosti. Nejvyšší
význam má pro ně rodina. Hodnotu peněz vůbec neznají a materiální cenu věcí ani
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naučit moudru kmene Mentawaj. Zajíc se rozhodne putovat do Simatalu, místa opředeného
pověstmi. Na cestu se vydává s maďarským cestovatelem Lászlem a domorodým průvodcem
Anim. Při putování pozná pocity naprostého vyčerpání. Jejich průvodci se na cestě zjevuje
Silo Kiklo a oznamuje příchod Badjou – Ďábla. Jak David Zajíc, tak Lázslo odmítnou Aniho
naléhání o obětním rituálu pro Badjou, sloužícím k usmíření, a uplatí Aniho dýkou. Badjou
začne jednat. Po návratu ze Simatalu onemocní Aniho malá dcerka a i přes rituály šamanů
a podání antibiotik od českých cestovatelů, nakonec zemře. David Zajíc si poprvé uvědomuje,
jak moc pro něj znamená jeho dcera Veronika, kterou zanedbává. Badjou začíná Davida
Zajíce provázet. Při cestě na pobřeží, odkud by se Zajíc, Beránek a Rossmann měli přeplavit
zpět na Sumatru, se kamarádi pohádají. Rossmann s Beránkem odmítnou v lijáku vláčet těžké
a neskladné artefakty pro Zajícovu zamýšlenou výstavu. Jejich ješitné povahy je nadobro
rozdělí, a tak Zajíc zůstává se svými artefakty sám. Několikadenní putování se stane jeho
bojem o přežití. Nevidomý, v malátnosti a vysoké horečce, kdy se raduje ze stavu, že už mu
opravdu hůř být nemůže, pochopí, že je stále pro co a pro koho žít. Že stojí za to bojovat za
život. Zajíce pak od smrti zachrání šaman a kouzelníci. Po návratu mezi živé David Zajíc
panovačně trvá na odjezdu k moři a neposlouchá rady Mentawajců. Jeden mu doporučí, aby
nechal přijít zlo a mluvil s ním. David úspěšně uplácí nejstaršího z nich 5000 rupiemi, které
stařec, neznalý peněz, považuje za milion. V přístavním městě se Zajíc setkává s Beránkem
a Rossmannem. Vydávají se přes Sumatru zpět domů. V Padongu na Sumatře Zajíc
s Rossmannem navštěvují Rossmannovu nebesky krásnou milenku Míu. David uzavře
v nočním rozhovoru s Badjou dohodu. Ďábel mu má splnit přání napsat knihu, ale pouze
bude–li Zajíc psát jen pravdu. Vše, co napíše, se splní. Poruší–li pravidlo, přijde o své tělo
i vzpomínky. Nepříjemné skutečnosti Zajíce neopouštějí. Vše nasvědčuje tomu, že v sobě
nese zlého ducha. Jednoho rána se Mía s Davidem začne milovat, ale promění se v Badjou.
David křikem naneštěstí vzbudí Rossmanna. Ten zbije jak Davida, tak Míu. Do České
republiky se se svými kamarády už nevrátí.
V České republice se Zajíc i přes svá předsevzetí ze Siberutu vrací do dříve zaběhlých
životních kolejí. Udržuje milenecký poměr, píše reportáže z cest a zanedbává své blízké. Po
dlouhé době navštíví svého dědečka v léčebně pro dlouhodobě nemocné a na základě jeho
vyprávění začne psát knihu. Píše tedy příběh z minulosti, ale přitom se popisované
skutečnosti opravdu začnou dít Michalovi Rossmannovi, Tomáši Beránkovi, neznámému
násilníkovi nebo Davidovu koni Hermínkovi. Michal Rossmann po dlouhé době Davidovi
volá z Psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde mu po několika pokusech o sebevraždu
diagnostikovali schizofrenii. Rossmanna potkal stejný osud, jako jednu z postav Zajícova
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opět vrátí k svému starému vypočítavému já. Další osoby zasažené osudy ze Zajícovy knihy
potká samotná smrt. Jako první umírá násilník, který Davida bezdůvodně napadl. Později také
Tomášův milovaný otec i Davidův kůň Hermínek.
David bere Alenku a Veroniku s sebou do Karibiku, kde má psát reportáž. Společná
dovolená je sblíží, David se cítí šťastný. Po návratu se Alenka dozví o jeho mileneckém
poměru a definitivně se s Davidem rozejde. David při svém rychlém životním tempu přestane
navštěvovat dědečka, kterému se po útěku z ústavu přitížilo a odvezli ho do nemocnice. Až
v momentě, kdy dědeček leží na oddělení intenzivní péče, za ním David přijíždí. Dovnitř ale
není vpuštěn. Před smrtí tedy dědečka neviděl. Nedlouho po pohřbu dědečka, začne churavět
i Davidova babička, až nakonec zemře také.
David Zajíc se rozhodne vrátit na Siberut, aby nahromadil více materiálů pro svou
připravovanou výstavu a hlavně aby si promluvil s Ďáblem a vrátil mu nešťastnou knihu.
Tentokrát ho doprovází student lingvistiky Jiří. Společně jsou svědky léčení malého
nemocného chlapce pomocí šamanských rituálů, kterých se oba účastní. David si díky pomoci
přítele Amana Laviho, jenž do sebe nechá vstoupit Badjou, promluví se zlým duchem o své
knize. Ďábel knihu vzít zpět nechce. Aman Lavi mu potom radí, aby nechal přijít dobro
a mluvil s ním.
Po návratu z druhého pobytu u Mentawajského kmene pořádá Zajíc svoji vysněnou
výstavu fotografií a artefaktů v Národním muzeu s názvem „Oči duchů“. Alenka, která
pracuje jako zdravotní sestra, se začne vídat s jedním s doktorů. Veroniku dává Davidovi na
hlídání. David se touží setkat s Bohem, jak mu radil kouzelník. Zajíc cestuje jako novinář na
vládní návštěvu do Japonska a Malajsie. V Singapuru se s ním chce setkat Ďábel, ale Bůh mu
v tom zabrání. Sám se vtělí do Malajce a promluví s Davidem. Varuje ho, aby nepsal kapitolu
o své smrti. David Boha neposlouchá a dopisuje poslední kapitolu knihy o smrti svého
literárního hrdiny. Následně pije se Spirem v baru a svěřuje se mu o okolnostech
provázejících tvorbu knihy, včetně jejího konce. Spiro dává Davidovi cigaretu s marihuanou
a mezitím si čte knihu. Poté ale zjistí, že David je na marihuanu alergický. Spiro ve strachu
vytrhne kapitolu o Davidově smrti a knihu vyhodí do popelnice. Další nepříjemná událost
v baru na sebe nenechá dlouho čekat. Kamarádi se v opilosti sázejí. Michal na Spira nastraží
další z jeho pečlivě připravených léček. Spiro se proto celý víkend užírá myšlenkami, že je
HIV pozitivní. Ukáže se, že infikovaným je právě Rossmann. Nakazil se zřejmě od Míi.
David je tedy v ohrožení života podruhé. Podstupuje testy HIV a sepisuje si seznam věcí,
které chce před smrtí vykonat. Jede k moři do Řecka, tráví víkend se svými holčičkami
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s Bohem. Ten mu radí spálit knihu, aby mu bylo vše odpuštěno.
V závěrečné kapitole se David dozví výsledek svého testu HIV – negativní. Rád by
spálil knihu, ale vzpomíná si, že ji Spiro vyhodil do popelnice. Popelnice se najednou objeví
před jeho chalupou, kde David veškerý její obsah i s knihou a svým oblečením téměř obřadně
spálí a osvobodí se tak ze spárů zla. Bůh zvítězil v sázce o Zajícův život nad Ďáblem.

Linie románu v románu
Poutavý životní příběh Zajícova praděda, Josífka Zajíce, Davidovi vypráví jeho
nemocný dědeček v ústavu pro dlouhodobě nemocné. Popisuje osudy celého rodu Zajíců od
roku 1885 až po své narození.
Jediným potomkem rodiny Zajíců je Marie Zajícová. Porodí nemanželského syna
Františka, jehož osud ovlivní také životní osud Davida Zajíce. František musí narukovat do
první světové války, kde je vystaven hrůzám a traumatizujícím zážitkům. Kamarádovi
Rudolfovi Prohaskovi ve válce zachrání život, když surově zabije mladého Itala, který hodlal
Prohasku zezadu napadnout. Smrti Rudolfa zabrání František ještě jednou. Domluví se, že si
ustřelí pár prstů, aby se dostali z války. Rudolf ale nešťastnou náhodou zastřelí Františka.
Františkovi pozůstalí, ovdovělá Liduška z Bohušovic a syn Josífek, jsou nuceni odejít ze své
hájovny. Novým vlastníkem se má stát jednooký Němec Quido Schmidt. Ten se do Lidušky
zamiluje a stane se Josífkovým nevlastním otcem. Quido vlastní bílého valacha Minuse.
V dobrém rozpoložení ho německy oslovuje Herr Minus (česky pan Minus), Liduška mu
zdrobněle říká Hermínku a Josífek zkráceně Harry. Josífek nemá úctu ani k zemřelému otci,
o němž slýchává pouze zábavné historky při draní peří, natož k otčímovi. Za druhé světové
války jim na statek posílají k výpomoci mladého francouzského zajatce Pierra, s nímž si
padesátiletá Liduška začne milenecký poměr. Josífek to zjistí a hned s potěšením vyzradí
otčímovi. Poměr Pierra a Lidušky končí záhy. Pierrovi se podaří uprchnout ze zajetí, ale
hledají ho vojáci. Quido vojáky zastaví. Zachránil by Pierrovi život, kdyby mladý Francouz
nevyběhl ze své skrýše předčasně brzy. Po konci války je Quido prohlášen za fašistu, co zabil
francouzského zajatce. Češi v čele s hospodářem Čížkem, který vše vyprovokoval, aby získal
Quidova úrodná pole, Quida odsoudí k smrti a v lomu zastřelí. Krátce po smrti svého pána
umírá i kůň Hermínek. Čížek, posedlý svým nově nabytým majetkem, zběsile pole hlídá před
zloději. V domnění, že jde o zloděje, zastřelí svého syna vracející ho se z fronty. Nakonec
umírá v blázinci.
Liduška a Josífek jsou nuceni se přesunout do Aussig an der Elbe – Ústí nad Labem.
Josífek se tam zamiluje do Gertrudy Welclové, matky nemanželského dítěte. Jako Němka
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běsnícím davem Čechů, který Němku i s kočárkem svrhne dolů z mostu do Labe. Josífek se
nezmůže na odpor. Šest dní po této tragédii umírá i Josífkova matka Liduška. Opuštěný
Josífek najde druhou ženu svého života, dceru revolucionáře, Růženu. Poté, co ji ze zoufalství
skoro znásilnil, se jim narodí dcera Běta. Josífek Růženu nemiluje tak, jako miloval Gertrudu.
Často pije alkohol, a tak je kvůli výtržnostem a podpálení chalupy s rodinou odsunut do
pohraniční části. Zoufalá Růžena od něj utíká a v poli porodí syna, dědečka Davida Zajíce.
Poslední kapitolu knihy věnuje David vlastním zážitkům z dob svého dětství a také
své vlastní smrti, i když byl před tímto varován. Paralela mezi příběhy postav jeho románu
a reálným životem Davida Zajíce je zřejmá. Jako první umírá násilník, který Davida
bezdůvodně napadl. Umírá se zlomeným vazem stejně jako Ital, kterého ubil František Zajíc
v první světové válce. Se smrtí Josífkova otčíma Quida koresponduje smrt otce Tomáše
Beránka. Následuje smrt koně Hermínka jak literárního, tak skutečného. Poslední souvislost
tvoří psychický stav Čížka a Michala Rossmanna, kteří byli v blázincích. David Zajíc i přes
napsání své literární smrti boj o svůj život vyhrává.

3.1.2 Postavy a jejich vývoj
Vzhledem ke složitosti díla vystupuje v románu velký počet postav, které jsou v díle
popisovány implicitně – jednáním a dialogy. V rozhovoru pro časopis Koktejl autor uvedl, že
každá postava tohoto románu vznikla kombinací několika skutečných lidí. Pro snadnější
orientaci je dělíme podle dějové linie, již vytvářejí.

Hlavní dějová linie
Hlavním hrdinou knihy je třicetiletý David Zajíc z Ústí nad Labem. Má manželku
Alenku a dceru Veroniku. Latinské úsloví Carpe diem (česky Užívej dne) výstižně popisuje
životní styl hlavního hrdiny. Na úkor manželství a výchovy své dcery cestuje, píše články pro
magazín, který vede, a ve volném čase si užívá a opíjí se v baru Tlustá Lola se svými
kamarády. Téměř opovrhuje obyčejnými dny bez akce a vzrušení, po kterém prahne. Sobecky
přehlíží to, co je v životě opravdu důležité. I když ho upadající manželství trápí, nedokáže nic,
než slibovat: „A co naše láska, borůvka malinkatá? Kdosi ji sezobl. Zob, a je po ní. Chutnala
hořce, chutnala sladce, tmavě modrá na jazyk. Šílím po ní, praskají mi klouby, jak se snažím
chytit si ji do dlaně, do srdce, do vzpomínek, navždy. Tohle si zapsal David Zajíc do deníku.
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dělají.“21
Od řešení problémů utíká k milence a k alkoholu. Navíc je problémů tolik a jsou tak
velké, že jediné řešení, které se mu nabízí, je většinou provizorní. Zajíc se cítí vyčerpaný
a neschopný ve stejném životním tempu a stylu pokračovat: „Vydávání magazínu mu přišlo
stejně zbytečné jako psaní do písku příboje, než přijde další vlna. Pár let usilování o vlastní
svobodu a nadhled, aby byl člověk nakonec svázaný penězi a vztahy, upocený v účetních
dokladech, termínech uzávěrek a výroby.“22
Na radu lékaře se rozhodne na delší dobu vycestovat. Při pobytu na ostrově Siberut si
Zajíc začne uvědomovat opravdové lidské hodnoty. Inspirací je mu život domorodých
Mentawajců a rozhovory s šamanem Amanem Lavim. V momentech naprostého vyčerpání
a beznaděje cítí, že teprve teď mu jde o holý život.: „Když si teď vzpomenu, jak byli, snad
mimo Tomáše, sebejistí a nafoukaní, musím se usmát. Ještě nevěděli, že je ta džungle naučí
pokoře, protože v ten okamžik se nic nezměnilo.“23
Po návratu zůstává jeho život stejný, i když jeho předsevzetí byla zcela jiná: „To by
pro něj do budoucna znamenalo pořád totéž. Stejné uzávěrky, úvodníky, titulní strany. A co by
s magazínem bylo, kdyby se mu něco stalo? Nemůže to viset jen na něm. Už proto, že on chtěl
přece psát knížky, jezdit po světě, být se svou dcerou a něco jí pro život dát, aby jednou mohla
říct, že kromě mámy má i tátu, ne nějakého Davidose. Snad se mu to všechno podaří, pomyslel
si brzy ráno, když vycházející slunce postříbřilo moře a jejich barevnou kocábku.“24 David
pořád zanedbává své blízké. Dokonce se nestihne

naposledy rozloučit s umírajícím

dědečkem. Nakonec ho žena s dcerou definitivně opouštějí. Odjíždí podruhé na ostrov
Siberut, protože cítí potřebu najít opravdovou odpověď na smysl lidské existence. Na konci
knihy dojde k poznání, že obyčejné dny jsou vlastně bohatstvím. Měli bychom si vážit věcí,
které vnímáme jako samozřejmost.
Zajícova žena Alenka a dcera Veronika mají v životě hlavního hrdiny významné
místo (často je nazývá „moje holčičky“), ale přesto jejich existenci hrdina chápe jako
samozřejmost. Malou Veroniku vychovává Davidova manželka sama. Je to žena, kterou má
Zajíc, i přes udržování mileneckého poměru, na světě nejraději: „Třeba se tady jednou znovu
setkáme, tady na tom ostrově, jako dva malí ptáčkové. - Dojala ho. I přes všechny ty jejich
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- 26 hádky ji bude milovat. I jako kámen, mouchu nebo květinu, Jako cokoli, čím se v příštím životě
stane.“25
Zároveň je zřejmé, že opravdová láska ze vztahu už téměř zmizela. Alenka je
charakterní žena statečně snášející Zajícův svobodný přístup k manželství, povinnostem a
slibům. I po rozchodu s ním se za Zajíce dokázala postavit a být mu nablízku jako přítel:
„Vždycky jsem byla s tebou a teď se na tebe nevykašlu. Chtěl říct, že se jí o nic neprosí, ale
spolkl to. Alenka se něj dívala, kousala si spodní ret a pak řekla, že ještě musí s Veronikou na
keramiku, ale že za ním o víkendu přijede a proberou to. Pomyslel si, že snad nikdy
nevypadne ze své role, ale pak mu došlo, že je pořád jeho nejlepší kámoš.“26
Dcera Veronika má otce ráda, i když s ním nemůže trávit moc času. Určitou ztrátu
blízkosti k otci naznačuje způsob oslovení „Davidovi“ místo „tati“. Tvrzení dokládá další
ukázka: „Ta si najednou vzpomněla na vousatého pána, který od ní tak často odcházel pod
zástěrkou průhledné lži, že se brzy vrátí, a rozběhla se ke své matce, která zrovna česala
červená a zelená jablka. A jak k ní přibíhala, nahlas křikla: „Maminko, kdy se vrátí táta?“27
Velkou roli v Zajícově životě mají kamarádi. Každý z nich je trochu jiný, ale spojuje
je poživačný způsob života bez smyslu pro zodpovědnost, popíjení v baru a obliba v uzavírání
sázek o to, čím se vyvedou z míry. Nejméně zkaženým ze Zajícových přátel je
spoluzakladatel magazínu Svět, Tomáš Beránek. Nesmělého Beránka, častý terč posměchů
a vtípků Zajíce a jeho přátel, poznáváme coby milujícího syna a vnuka s velmi trpkým
životním osudem. Přesto je to člověk s velkou silou a citem. Má pochopení pro své přátele,
jež má rád i s jejich chybami. Jeho zastání si uvědomí také David Zajíc, když u Tomáše
nachází opakovaně podporu: „Tak se na mě vykašli, tebe se to netýká.“- „Ale týká. Já nejsem
náladovej jako ty. Stojím pořád za tebou.“28
Oproti Beránkovi je kamarád Michal Rossmann prototypem citově oploštělého
bohatého úspěšného podnikatele. Zajícovi půjčí milióny na vedení magazínu Svět, za které
mu Zajíc ručí životem. Nebude-li mít čím splatit, bude jeho doživotním otrokem. Rossmann
bezohledně jedná s lidmi, a občas využívá k různým službám také Zajíce, který mu nemůže
kvůli závazku odporovat: „Ano, to bylo to správné slovo, napadlo Davida. Hráč. S jakou
grácií a ledovým klidem, lehkým přezíráním všech v okruhu padesáti kilometrů dokázal nejen
obchodovat, ale směrovat věci, aby šly tak, jak chce on.“29 I přes Rossmannovu červivou
povahu k němu Zajíc dříve vzhlížel: „Vždycky se snažil být loajální, vstřícný, i když ho třeba
v pralese před pár dny opustil. Už ho nebavilo věčně ze sebe dělat blbce. Najednou mu na
25
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- 27 Rossmannovi vadilo všechno, co na něm dřív obdivoval. Jeho vtipnost, pokerový výraz,
chytrost, povýšenost i ten tvarohovitý kvicht, když se teď na něj celý rozesmátý otočil.“30
Postava Rossmanna projde svým vývojem. I na zdánlivě nedotknutelného podnikatele
pod vlivem osudu Čížka ze Zajícovy knihy dojde. Poté, co se zblázní, si zároveň poprvé
v životě uvědomí, jak sobecky a bezcitně se dokázal chovat. V následující ukázce vyjadřuje
vděk Davidovi, který ho navštívil v psychiatrické léčebně: „Nejdřív jsem začal mít pocit, že
jsem na všechny zlej, a pak mě napadlo, že by bylo lepší, kdybych chcípnul..A tak jsem to
udělal. Nikdy ti to nezapomenu, až budeš zase v prdeli ty.“31 Po návratu z léčebny se ale
pomalu vrací ke svému starému cynickému a sobeckému „já“.
V cestopisné kapitole Prales je nejdůležitější postavou ztělesnění zlých sil Badjou,
které můžeme vnímat jako prostředníka Ďábla. Badjou neboli Pán Temnoty se Zajíci začne
zjevovat a promlouvat k němu: „V té chvíli se TO objevilo. Obrovská průsvitná hlava
s chechtající se tlamou plnou průhledných lidských těl místo zubů. Ta těla tak úpěla, že duše
udělala vrut nahoru. Jenže hlava ji následovala, jen ta nešťastná těla v její tlamě při té otočce
vyjekla.“32

Linie románu v románu
Příběh, který Zajíc píše, je inspirován vyprávěním jeho dědečka. Hlavní postava
Josífek Zajíc, otec Zajícova dědečka, není člověk charakterní, ani statečný. Byl vychován
matkou a otčímem, ke kterému necítil žádný respekt. Zkaženost jeho povahy dokládá ukázka,
kdy Josífek nebránil svoji ženu Gertrudu před davem Čechů, který si na ní, Němce, vylil
hněv: „V Ústí museli nosit bílou pásku, jako označení kolaborantů s Němci – na mostě byli
napadeni a Gertruda s kočárkem byla běsnícím davem shozena dolů z mostu, zatímco Josífek
po jedné ráně zůstal ležet na zemi a nebránil je. Josífkovi to ale bylo jedno. Kašlal by na to,
i kdyby věděl, že shození jeho milované Gertrudy s jejím roztomilým miminkem se stane
momentem pro další pokolení. Byl příliš prázdný, jako vylitá sklenice. Cítil se, jako by mu
někdo vykloval vnitřnosti. Jako někdo, komu vezmete radost z toho, že jí, vyměšuje, miluje.“33
Pro paralelu s životními osudy v současné linii knihy je ale nejdůležitější postavou
František Zajíc, jehož narození roku 1885 otevírá Zajícův román. František bojuje v první.
světové válce a dvakrát tam zachrání život svému kamarádovi Rudolfovi Prohaskovi. Aby
unikli z války, rozhodnou se ustřelit si několik prstů. Při Prohaskově pokusu ale dojde
k nehodě. František vidí, že si jeho kamarád se zavřenýma očima míří na hlavu a snaží se mu
30
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- 28 ruku nasměrovat. Rudolf ale bohužel trefí jeho. Odkaz na tuto událost najdeme v páté kapitole
knihy, když se Zajíc ptá Boha, za co ve svém životě pyká: “Už v Bibli je psáno, že budeme
pykati za hříchy svých otců a dědů až do čtvrtého kolena. Třeba měl ten člověk zemřít a váš
praděd to osudu zmařil. A vy to teď musíte odčinit.“34

3.1.3 Struktura románu
Prsatý muž a zloděj příběhů je dílo mnohovrstevnaté. Obsahuje dvě dějové roviny.
A to příběh hlavního hrdiny v současnosti a příběh, který hlavní hrdina píše, odehrávající se
v minulosti. Autor požívá dvou vypravovacích postupů: er-formy a ich-formy. Kombinuje
také dva žánry v jednom - cestopis a román. Cestopisné pasáže jsou prezentovány formou
autorových postřehů nebo deníkových zápisků. Následující ukázka deníkového zápisku
nepřibližuje jen

plodinu, tzv. ságo, ale i život lidí přírodního kmene Mentawaj (jeden

z motivů díla): „Používají ho jako přílohu ke všem jídlům. Hrůza! Berou ho i na lov, protože
se nekazí. Lovce žene utkvělá představa opic, dokud je neuloví nebo sami nepadnou vysílením.
Dokáží jít za jejich křikem celé hodiny nebo celý den nehnutě čekat v jedné poloze na jejich
podvečerní koncert, který je prozradí. V té chvíli ságo poslouží stejně dobře jako voda
z dutiny bambusu či lián. A pod kůru ságových palem Mentawajci vysazují vajíčka dlouhé bílé
moučné larvy tesaříka, která po ságu pěkně zmouční a ztuční. Chutí připomíná kuřecí polévku
s oříšky. Vždycky jsem se na červy těšil – hezky jsem je chytl za jeden konec a druhý si strčil
do pusy, pak lehce skousnul a zuby vytáhl obsah z mléčného těla larvy asi jako ze střívka
jitrnice. Jen jednou jsem se pozvracel. Vrcholně delikátní je totiž larvy nerozvařit a podávat
jen trochu ohřáté. Když jsem najednou cítil na jazyku pohyb desítek nožiček, měl jsem pocit,
že nezvracím, ale obracím se naruby. Z listů ságové palmy uplete každý mentawajský lovec za
pár minut batoh na ulovenou zvěř, ženy z nich vyrábějí vějíře na rozdmýchání ohně. Ze
síťoviny obepínající spodek palmy vyrábějí bederní roušky. Samotný řapík posetý ostny slouží
jako pilník nebo struhadlo. Ságo je prostě pro ostrovany boží dar, jenže pro mě trest za mé
hříchy. Ráno, v poledne i večer. Vsadím se, že jsem jich tolik ani nespáchal.“35
Cestopisné pasáže knihy (zejména 2. kapitola), které autor podává místy až
naturalisticky, předznamenávají žánrovou variantu díla - cestopisný román. Následující
zážitek z putování po ostrově Siberut dokazuje propojení beletrie a cestopisu: „Aby vůbec
mohl pokračovat v potácivé, udýchané a zpoceně klopýtavé chůzi, musel vnímat sám sebe jako
cizího, úplně jiného chlapa. Jen tak ho nemohla vlastní nemohoucnost přemoci. Hrál tu hru se
sebou a s tím cizím, trapně nedokonalým mužem. Mužem, který už nemohl. Jako by mu někdo
34
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- 29 tlačil obrovskou dlaní do prsou, aby nešel tak rychle. Rychle? Šel tak pomalu, že potok byl ve
chvíli, kdy jím procházel, opět křišťálově čistý, i když Aniho a Lászovy nohy musely zvířit
nánosy písku a bahna na dlouhé minuty, stejně jako je vířil on. Už nevnímal tíhu batohu ani
litry vody, které zdvíhal při každém kroku v botách. Zatočila se mu hlava a spadl do chladné
vody na záda. Obrátil se na břicho, aby se nenamočily věci v batohu, a rty se dotýkal vody.
Chladila ho na nich a šimrala v podbřišku. Chtělo se mu čurat, ale i ležet a nemuset už vstát.
Povolil tlaku v močovém měchýři a teplá voda mu pohladila unavené nohy. Tekla od stehen ke
kolenům, po lýtkách a přes kotníky do bot…“36 V rozhovoru pro magazín Koktejl autor uvádí:
„Já jsem ji začal psát jako cestopis. Ale pak jsem prožil v pralese na ostrově Siberut něco, co
bych se neodvážil napsat jako šéfredaktor geografického magazínu, protože by mě všichni
považovali za blázna. A najednou se mi v knize objevily i příběhy z minulosti, vzpomínky
vypravěče na práci hlavního hrdiny v magazínu Svět, jeho vztahy se ženou a boj
s jeho démonem, s jeho tajemstvím.“37
Dalším specifikem knihy je tzv. román v románu. Hlavní dějovou linii doprovází další
románový příběh, který píše sám hlavní hrdina: „Možná i proto mi nebudete věřit, co se stalo,
když jsem na tu chalupu přivezl tátu. Mělo mi být divné už to, jak se ošíval, když jsme se
blížili. Když jsme se zastavili, rozesmál se. V autě jsem mu říkal, jaké je to nádherné místo,
a tak jsem si myslel, že se směje mému vkusu. Jenže jeho pobavilo něco jiného. Na téhle
chalupě prý děda prožil své dětství. Uvěřil jsem, až když mi to potvrdil i děda. Podíval se na
fotky a řekl: „Kleine Tatimerz. Jo, je to vona.“38
Román je rozdělen do sedmi odlišně obsáhlých kapitol: Dluh, Prales, Kniha, Hráč,
Sázka, Setkání a Oheň. Nejdelšími kapitolami jsou druhá a třetí (Prales a Kniha), které lze
považovat za jádro knihy. Každá kapitola je zároveň rozdělena do podkapitol vypovídajících
o konkrétních zážitcích, a proto někdy čítajících jen dva listy knihy. Samotné kapitoly
reflektují jednotlivé životní etapy hlavního hrdiny a vzhledem ke složitosti díla usnadňují
čtenáři orientaci.
Formánkovu knihu ilustroval kreslíř Dalibor Nesnídal. Jeho magické ilustrace jsou
často doplněny částmi textů vyjmutými z románu, ale také novými texty, například
popisujícími výrobu sága . (Ilustrace z románu Prsatý muž a zloděj příběhů viz příloha č. 6.)
Román nevypravuje hlavní hrdina, ale zloděj příběhů, jehož identitu se dovídáme až
na konci románu. Jde tedy o vypravěče v er-formě. Zloděj své vlastní postřehy sděluje ich-
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- 30 formou. Často komunikuje se čtenářem, pokládá mu otázky, jak demonstrují následující
ukázky: „Místo nepatřičných otázek raději poslouchejte. Je to můj příběh. Já ho ukradl tomu
zoufalci. Nuže! Můžu pokračovat? 39
Další úryvek z konce knihy dokládá odhalení vypravěčovy identity. Je to Ďábel, který
v příběhu sváděl boj s Bohem o život hlavního hrdiny. Postavy Ďábla a Boha představují
nadpřirozený element knihy: „Tenhle příběh se mi už nechce psát. Láká mě něco nového.
Nějaký další osud. Kdo jsem? Mé jméno nevyslovujeme nahlas. Jmenuji se Ďábel. Po mém
odchodu zbyde jenom trocha vůně, trocha zápachu. Nebojte se ale. Jednou se vrátím. Čekal
jsem na naše setkání tisíce let. Tak přece jen tak nezapomenu. Zajímá mě totiž, co nenávidíte,
co děláte, co jíte, co se vám zdá. Mám rád ty chvíle, kdy cítím váš strach i radost. Lidé jsou
podivuhodné, zvláštní a krásné bytosti. Často ani nemůžu od toho lidského hemžení
fascinovaně odtrhnout oči. Pozorně sleduji i ten váš příběh. Každý den. Dávejte si na to
pozor, miláčkové moji.“40
Hlavní hrdina, David Zajíc, používá ich-formu ve svých deníkových zápiscích a ve
své knize, kterou tvoří, píše v er-formě.
Název debutu není přímo explicitní, i když v sobě ukrývá přezdívku hlavního hrdiny
(Prsatý muž) a vypravěče knihy (zloděj příběhů). Čtenáři tento titul nenaznačuje dějovou linii.
Vazbu na hlavního hrdinu pochopíme až ve druhé kapitole, kdy autor popisuje vznik své
přezdívky Prsatý muž: „Po proudu plula kánoe, stejná jako ta jejich, vydlabaná z jednoho
kusu kmene. Osamělý naháč na ně zamával a jako Cháron vyžadoval od bílých tváří za barvu
jejich kůže zaplatit kusem tabáku. Při této příležitosti, když byly lodě u sebe, se nenápadně
dotkl Zajícova břicha a prsou. Ten se od naháče štítivě odtáhl. Žádný chlap ho přece nebude
osahávat! Jenže on znovu chytil jeho prso a zvolal:“ Si Lap Lap!“ PRSATÝ MUŽ!
S mlasknutím to dvojsmyslně komentoval:“ Majeru mukoop.“ Dobré jídlo.“41
Formánkův debut má několik společných rysů s jeho dalšími díly, a sice
autobiografičnost, vrstevnatost, formální členění na kapitoly a podkapitoly, originální vizuální
úpravu, ale i hlavní téma – hledání smyslu lidského života.

3.1.4 Autobiografičnost díla
Celé Formánkovo dílo obsahuje mnoho autobiografických odkazů, ať už z jeho
cestovatelských výprav, z rodinného zázemí nebo soukromého života autora. Nevyhýbá se ani
niterným bolestným prožitkům, jejichž popsání mu přináší určitou sebereflexi a úlevu. V jeho
debutu Prsatý muž a zloděj příběhů se život autora promítl do hlavní postavy Davida Zajíce,
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- 31 který zastupuje Formánkovo alter ego. Autor vede svého hrdinu po životní pouti, kterou si
sám prošel. Následující údaje o Davidu Zajíci jsou totožné s Formánkovým životem, kterému
jsme se věnovali v druhé kapitole diplomové práce.
Třicetiletý Zajíc bydlí v Ústí nad Labem. Má manželku Alenku a dceru Veroniku
(dcera Karolína), od které se kvůli své neustálé nepřítomnosti vzdaluje. Určitý odstup cítíme
z Veroničina oslovení svého otce coby Davidose. Zajíc selhával nejen jako otec, ale i jako
manžel. Před rodinou dával přednost práci, cestování, alkoholu a kamarádům. Založil a řídil
geografický magazín Svět (magazín Koktejl), jehož spoluzakladatelem je jeho přítel Tomáš
Beránek (Miroslav Urbánek). Vedení magazínu, neustálé schůzky s věřiteli, řešení problémů,
alkohol, neschopnost urovnat svůj soukromý život Zajíce totálně vyčerpaly. Jediný způsob,
jak se ze všeho nezbláznit, byla cesta do pralesa: „Tak dlouho jiskřil na obchodních
schůzkách, vymýšlel nové věci, nabíjel ostatní, až se úplně vybil…Zamířil do nemocnice.
Najednou toho měl všeho plné zuby. Dluhů, nekonečných jednání, domácích hádek. Vůbec
nemá čas na svou dceru.“ 42
Odjel na dva měsíce na ostrov Siberut v Indickém oceánu. Společnost mu tam dělali
dva kamarádi, Tomáš a Michal. Jazyk přírodních obyvatel ostrova, Mentawajců, se učil
z německo-mentawajského misionářského slovníku. To, co prožil na ostrově a co se naučil od
domorodců kmene Mentawaj, ho velmi ovlivnilo. Už při tomto pobytu dychtil po
zodpovězení otázek smyslu života a lidské existence. Prošel si různými těžkými situacemi,
někdy až na hraně boje o holý život. Veškeré zvyky Mentawajců, zejména šamanské rituály
a tzv. tabu, kterými se v životě řídí, Zajíce fascinovaly. Navázal přátelství s šamanem
Amanem Lavim. Při pobytu sbíral artefakty a fotografoval, protože snil o uspořádání výstavy
věnované Indonésii v Národním muzeu v Praze. Po návratu se jeho život ještě neuklidnil:
„Proč jen byl David Zajíc tak slepý? Proč měl srdce ucpané touhou vypít svět, i kdyby se mu
z toho mělo udělat zle? Chtěl zažít všechno, a proto nevnímal nic než šílený vír obrazů, zvuků
a nespokojenosti, že to nemůže odnikud uchopit a strávit. Přesto byl dál otevřený všemu, až
se pomalu, plíživě, ale jistě uzavřel celému světu, jen s bolestí z toho hluku ve své hlavě.“43
Zajíc cítil, že potřebuje jet na Siberut ještě jednou, potkat se s šamanem a také nasbírat
více artefaktů na zmiňovanou výstavu. Tentokrát ho doprovázel student indonéštiny Jiří,
který jel na Siberut kvůli podkladům pro diplomovou práci (Tomáš Petrů, student indonéštiny
na Karlově univerzitě v Praze). Při druhém pobytu si Zajíc nechal udělat trnem ostnaté liány
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- 32 rituální tetování kmene Mentawaj: „Do ranek mu vtírali šťávu z cukrové třtiny smíchanou se
slinami a popelem ze skořápek kokosového ořechu.“44
Zajíc, vydávající už 10 let časopis Svět, po návratu ze Siberutu opravdu uspořádal
výstavu v Národním muzeu s názvem Oči duchů (expozice s názvem Siberut – Oči duchů
byla součástí výstavy Tajemná Indonésie, kterou Formánek spolupořádal s Jiřím Hanzelkou,
Miroslavem Zikmundem, Rudolfem Švaříčkem a Miroslavem Stinglem). David po neshodách
se ženou pobýval výhradně na své chalupě (chalupa v nejmenší vesnici Českého středohoří,
kde Formánek žije).
Autobiografické prvky můžeme najít i v pasážích románu v románu, kde píše o svém
dědečkovi a babičce. Dalším odkazem je Zajícův vztah k dceři, o němž se často zmiňuje:
„Hlavně jsem chtěl psát, něco dokázat, i když si možná řekneš, že jsem ti radši měl být
nablízku, když jsi vyrůstala a ostatní děti neměly takového šíleného tátu Davidose, jak jsi mi
říkala…O něco jsem se v životě snažil a teď vlastně ani nevím o co. Je mi trochu smutno
a cítím se tak pitomě sám. Chtěl jsem ti jen říct, že jsi asi jediný důvod, proč jsem
existoval…Miluju tě.45 Autor o vztahu se svou dcerou mluvil v rozhovoru pro časopis
Marianne. Uvedl, že mají vztah založený na důvěře a vzájemném respektu, zároveň ale
připustil, že roli otci dříve neplnil (stejně jako David Zajíc v románu): „Nechci ale zase
působit dojmem ideálního otce, kterým jsem nikdy nebyl. Když byla dcera malá, hodně jsem
byl na cestách a teď se snažím dohnat čas.“46
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- 33 3.2 Tematická rovina
V podkapitole zabývající se tematickou výstavbou díla se zaměříme na specifikaci
motivů stěžejních pro dílo Prsatý muž a zloděj příběhů a zároveň tvořících typický autorský
styl Josefa Formánka.
V románu Prsatý muž a zloděj příběhů najdeme mnoho lineárně řazených motivů:
motiv Boha, motiv boje dobra a zla v člověku i obecně, motiv života přírodních národů, motiv
erotický, motiv nadpřirozený, motiv lásky k bližním, motiv hodnoty peněz, motiv
hodnoty života nebo motiv lásky k životu.. Většina motivů je rozvíjena v cestopisné pasáži
knihy, čili ve třetí kapitole s názvem Prales. Funkce motivů je dynamická, všechny směřují
k hlavnímu tématu knihy – ke smyslu života. Hlavní hrdina, zastupující samotného autora,
v průběhu celé knihy tápe po hodnotě a podstatě lidské existence. Postupně vlastním
poznáním odpověď odhaluje a uvědomuje si také nutnou změnu sebe samého.

Motiv života přírodních národů
Pobyt na ostrově Siberut v Indonésii umožnil Davidu Zajíci mnohá poznání a pomohl
mu transformovat svoji osobnost a přístup k životu. Autor nabízí srovnání konzumního života
v civilizované evropské společnosti s životem přírodních národů, založeným na rozvíjení
základních lidských hodnot jako je rodina, souznění s přírodou a Bohy, nebo život bez
movitých statků a peněz: „Blázniví cizinci,“ ale Prsatý muž ho slyšel, stejně jako to, co dodal:
„Proč se vláčejí s takovými krámy, vždyť si je můžou kdykoli vyrobit.“ Mentawajec netušil, že
se potkal s lidmi, kteří si už ani jedinou věc své denní potřeby nedovedou vyrobit sami, a musí
si ji koupit.“ 47
Autor ukazuje, jak zaslepení penězi, mocí a úspěchem jsou v porovnání s přírodními
národy lidé v civilizovaných zemích. Na úkor těchto postojů přichází rodinný život a blízcí,
čili to nejpodstatnější v lidském životě: „Vztahy mezi mentawajskými manželi nebyly tak
dramatické, jak by se na první pohled zdálo. Neboť zatímco David Zajíc sedmdesát procent
svého života v Čechách pracoval, aby mohl jíst, bydlet, oblékat se, zajistit rodinu a, jak hrdě
říkal, uspokojovat své potřeby, Mentawajcům na to stačilo tak třicet procent času. Zbylých
sedmdesát byli se svými blízkými, se smíchem si povídali o tom, co den přinesl, a skoro každý
večer si zpívali.“ 48
Hlavní hrdina je fascinován pečováním Mentawajců o rodinné vztahy. Sám si
uvědomuje své otcovské selhání: „Jenže on na Siberutu viděl, jak si tady každý večer otcové
povídají s dětmi a ony jim při tom sedí na klíně. Uvědomovali si snad mentawajští lovci, že
47
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- 34 můžou každý okamžik o své blízké přijít, třeba jako Anius o malou Atu?… Ale co mohl dát své
dceři on, co jí mohl říci o světě, kterému sám nerozuměl? Jen bolest a pochybnosti, které
v něm létaly sem a tam. Tolik toho viděl, slyšel, a stejně byl zoufale prázdný a nejistý.“49
Lidé z přírodních kmenů se také mnohem snadněji vyrovnávají se svými bolestmi,
například se ztrátou milované osoby. Věří v hodnotu vzpomínek na zesnulého. Přístup ke
vnímání smrti, podtrhující smysl života, zobrazuje následující pasáž: „Žít dál, ať se děje, co se
děje. V tom je ten rozdíl. Civilizovaní lidé nechávají své blízké často umřít opuštěné
v nemocnicích a pak se tím dlouho trápí. Mentawajci své drahé drží do poslední chvíle za
ruku, dokud je simagere – duše neopustí. Pak ji nechají svobodně bez výčitek odejít do země
odpočinku, aby také je nelákala do říše mrtvých, a jen na takepu – dřevěných deskách
s posmrtnými otisky rukou a nohou a ve svých hlavách si ponechají vzpomínku. Jak říkal
šaman Aman Lavi: „Všechno vám mohou vzít, chýši zapálit, manželku odčarovat, ale
vzpomínky ne. Ty vám nikdo nikdy nevezme. Sapuruat gogoj pátu. – Až poslední den, možná.“
Než vám osud zamaluje oči.“50

Motiv Boha
Tento motiv je pro román velmi důležitý. Hlavní hrdina se k Bohu často obrací.
Odkazuje se na Bibli a také z Bible pramení odůvodnění Zajícova prokletí a zlého osudu,
který se mu nakonec s pomocí Boha podaří zvrátit: „Každé neštěstí, kteréž proti osudu
odčiněno budeš, vrátíš se v desetkrát větší síle na toto pokolení a falešného proroka stihneš
trest v pokolení sémě jeho. Čeho, pro slávu boží…a navěky.“51„Jakou si člověk napíše
minulost, takovou bude mít i budoucnost. Kdo to neví, je hlupák. Už v Bibli je psáno, že
budeme pykati za hříchy svých otců a dědů až do čtvrtého kolena.“52
David Zajíc nejprve o Bohu pochybuje a snaží se k němu najít cestu. V následující
ukázce ho však prezentuje i z nadpřirozeného hlediska ve spojení s Ďáblem: „Vzpomněl si,
jak krátce po dědově pohřbu zkusil na svém mobilním telefonu písmena B, U a H…“ Volané
číslo neexistuje…“ Ani nenechal tu ženskou domluvit a vymrštil ruku s tím mobilním
parchantem dvacet čísel před obličej a sveřepě do něj zařval: „Já vím, že existuje, ty krávo!
Pak si ale uvědomil, že nemá cenu ztrácet čas s nižší instancí, a přeskakujícím hlasem začal
vřískat do samotného nebe: „Já vím, že tam seš i s tím tvým spiklencem z pekla. Slyšíš? Tak já
vám oznamuju, že na vás oba seru. I na tu vaši sázku. Napište si tu knihu sami, když si myslíte,
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- 35 že mě budete furt jenom masírovat.“53 Nakonec je to právě Bůh, který se Zajícovi zjeví,
pomůže mu uniknout jeho osudu a zachrání mu tak život.
V knize ale najdeme zmínky o vzniku světa velkým třeskem, které si s vírou v Boha
odporují: „I on má v sobě chemické prvky, které byly svědkem velkého třesku. Nebylo v něm
nic cizorodého, nic z jiného vesmíru, jen všechno z počátku všeho, kdy nepatrná kulička
s obrovskou hustotou vybuchla do milionů hvězd s hustotou nižší, než měla jejich matka, ta
malá kulička na začátku…“54
Vzhledem k vztahu autora k východním filosofiím a četbě zenových koánů bychom
mohli spekulovat, že je ovlivněn i východním pojetím Boha. Jde pouze o domněnku, ale
důležitost Boha ve svém životě autor potvrzuje: „Bůh je pro mě intimní záležitost. Věřím ve
Stvořitele světa. Věřím, že všechno dobré i špatné, co uděláte, se vám vrátí. Věřím, že lidé by
měli dělat dobré věci. Nechci být špatný člověk, nechci dělat špatné věci. Začíná to triviálním
typu, že zastavíte autem na přechodu a usmějete se na lidi, řeknete, že to někomu sluší,
vědomě neubližujete, nekradete. To je vztah ke Stvořiteli světa.“55

Téma života
Hlavní myšlenka knihy, hledání smyslu života, se vyvíjí od kladení otázek, přes trpké
zkušenosti poznání až po nalezení odpovědí. Poklidně žitým životem hlavní hrdina nejprve
opovrhuje, neustále dychtí po nových zážitcích a akci. Na konci knihy, kdy si uvědomí, v čem
tkví podstata života, naopak prahne po obyčejných dnech. Pro ilustraci uvádíme úryvky
dokládající oba přístupy: “Obyčejné dny, syté a nedobré jako výpečky kdysi ve školní jídelně.
Když se učitelka, co měla dozor, nedívala, házel maso pod stůl a mastnou omáčku vyléval do
květináče na parapetu. Jednoho dne kytka uschla. Utvrdilo ho to v přesvědčení, že to jídlo je
životu nebezpečné.“56
„Poklekl k ní. Dala mu pusu. Štípanou. Byl obyčejný den. Takový dny jsou fajn,
pomyslel si David Zajíc.“57
„Ano, to je ten lakmusový papírek života. Láska a nenávist. Obavy a štěstí. Hlad,
abyste věděli, jak slastný je pocit plného žaludku. Jak může plná láhev vědět, že je plná, když
z ní osud nic nevylévá?“58 Tato citace dokládá životní přístup hrdiny, který touží po neustálé
nových neobyčejných zážitcích.
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- 36 V pralese bojoval s lidskou slabostí, ale také o svůj život, a právě v těchto momentech
si uvědomil jeho cenu: „Je šťastný člověk, vyvolenec nebes. Proto se bude plazit dál, dokud
nezhebne.“59
„Snad ho z dálky uctivě obcházelo tropické šílenství, ale on se jen dál smál, šťastný, že
nad sebou vidí bílá oblaka na modrém nebi, že slyší řeku, kde se před chvílí vymočil, aniž si
rozepnul poklopec, že je na světě tak krásně, až měl pocit, že se z té svobody zalkne, praskne,
vybuchne. Nezajímala ho zimnice, jež ho střídavě s hořkostí navštěvovala. Byl opilý volností
a štěstím, co vás navštíví, až když si myslíte, že už hůř být nemůže.“60
Snahu o vystihnutí hodnoty lidského života najdeme v mnoha pasážích knihy. Autor ji
zdůrazňuje v cestopisné části románu. V kapitole Prales se autor věnuje popsání mnoha
moudrostí kmene Mentawaj. Jedno z nich o hodnotě lidské duše, o niž musíme pečovat, aby
z našeho těla neutekla, v podstatě vede k životní filosofii založené především na péči
o psychiku: “Muž s kouzelnickou čelenkou mluvil o tom, že je potřeba víc zdobit korálky
a květinami své tělo a vést s ním takový život a skutky, aby se v něm duši líbilo. Jako by do
Prsatého muže viděl, i do jeho obav.“61
„Lidská bytost by měla mít ráda svůj život, své tělo, jinak se v něm duši přestane líbit
a odejde. A když simagere – duše bloudí bezcílně po obloze, u řeky nebo v pralese, může do
těla vstoupit sanitu – zlý duch.“62
Patrné je také promítání motivu poznání hodnoty života do chování postav, u kterých
došlo ke zvratu. V následující ukázce hodnotí Michal Rossmann svoje pokusy o sebevraždu:
„Byla to kravina…ale ty hlasy, ten pocit, vždyť já je slyšel…je jedno, co se stalo, jak to je,
když…žít je tak krásný, i když stojíš ve frontě na oschlý kolínka mezi bláznama, co dělaj šššš
a choděj dokolečka. Krásný, věříš mi?“63
„Tehdy Davidovi asi konečně došlo, že je na této Zemi opravdu jen na návštěvě, že je
jen poutník od východu k západu slunce, že jednou zmizí a už nikdy nebude, že každý den by
měl dělat to, co by si přál v den své smrti.“64
Autor předkládá odpověď na smysl existence jako jednu možnost a nechává na
každém čtenáři, aby k závěru došel sám. Kniha mu přinese mnoho otázek a témat, nad
kterými se zamyslet: „A co když je jediný smysl života v umírání a rození? A co když v tom
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- 37 pouhém okamžiku, který se nazývá život, jde jen o vnímání té krásy, která nám možná vnukne
tu konečnou myšlenku? Myšlenku, co vyřeší vesmír a smysl života.“ 65
„Najednou všechno pochopil. Smyslem existence je existence sama. Jen milování,
umírání a rození. A bytí. Prostě být a vnímat tu krásu. Druhý den ráno Prsatý muž nasedl do
auta a jel za svou dcerou.“ 66
I když je ústřední myšlenkou knihy téma závažné, najdeme v ní i několik
nadpřirozených motivů zlehčujících obsah. Zejména rozhovory Ďábla a Boha, kteří se vsadili
o život Davida Zajíce a pohádkové zakončení románu: „A Prsatý muž? Jestli nezemřel, žije
dodnes.“67

65

Tamtéž str. 342.
Tamtéž str. 351.
67
Tamtéž str. 369.
66

- 38 3.3 Jazyková rovina
Specifikum stylu Josefa Formánka spočívá na jedné straně v obrazném jazyce plném
metafor, na straně druhé ve využití jazyka nespisovného a místy velmi expresivního.
Následující podkapitoly jsou věnovány těmto dvěma skupinám výrazů i s konkrétními
příklady. Konkrétní výrazy jsou v příkladech zvýrazněny tučným písmem. V případě, že se
jsme v jedné ukázce určili více básnických prostředků, doplnili jsme je komentářem.

3.3.1 Básnické prostředky
Užití básnických prostředků dokládá autorovy jazykové schopnosti. Celá kniha je
obraznými vyjádřeními prostoupena. Autor jich využívá v popisných pasážích, ale zejména ve
vyjádření vlastních úvah a pocitů. Nejčastěji používá personifikaci, přirovnání, metaforu
a metonymii.

Personifikace
Pro demonstraci personifikace jsme zvolili ukázky, které dokládají její použití jak
v líčení cestopisných zážitků, tak autorových úvah a pocitů.
- „Až po chvíli z něj začala slova padat jako déšť, jako voda, co očisťuje.“68
- „Noční prales řval jako opilec po flámu.“69 V prvním příkladu autor kombinuje
personifikaci s přirovnáním „jako déšť, jako voda“ a v druhém případě s přirovnáním „jako
opilec“.
- „Za všechno se platí. Třeba časem, který mohl protéci tolika obdobími dešťů, kolik jich
mohla malá Ata prožít.“70
- „Propadal se hluboko do vlastního nitra a vzpomínky zmateně vířily a narážely do sebe,
jako by se bály, že spolu s ním zmizí v propadlišti jeho soukromých dějin.“71
- „Ale to všechno byla jen brána, malá branka do zahrady podivností, co v ní zatím rostly,
bujely a čekaly na svůj čas v tomto příběhu.“72
- „Tady, v chladné střední Evropě, kde už dávno moderní doba vytrhala zuby víře a mýtům,
by to u lidí asi vzbudilo jen shovívavé pousmání.“73
- „Autobusy přijížděly a odjížděly, vyplivovaly a nasávaly davy lidí, které se mu zmateně
míhaly před očima.“74
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- 39 Přirovnání
Přirovnání je ve Formánkových knihách zastoupeno nejčastěji. Ve většině
následujících příkladů se stává jádrem věty založené na rozvinutí použitého básnického
prostředku dalšími obraznými vyjádřeními.
- „Navíc si připadali jako ve skleníku, do kterého někdo vyvedl výfuky nastartovaných aut
a do toho všeho se rozhodl sušit hřebíček. Měli toho plné zuby.“75 Druhá věta citovaného
příkladu obsahuje prostředek metonymie „plné zuby“.
- „Liány, rozvěšené mezi korunami, se na okamžik napnuly, než se roztrhly a jako guma
z tepláků švihaly do všech stran a lámaly další větve.“76
- „Zůstal tak a jako podivný, obrovský krab s vředem nákladu na zádech pokračoval k cíli.“77
-„V hlavě se mu zachytávaly podobné černavé obrysy kopců tady, strmé jako stíny rohlíků
napíchnutých na bodce ve stáncích s párky.“78 Autor zde zároveň používá metafory, kdy na
základě vnější podobnosti tvaru kopců popisuje jejich vzhled.
- „…cítil kyselost svých zvratků, které ležely v seschlé trávě u pangejtu a kouřilo se z nich.
Jak barevný abstraktní obraz od malíře nové vlny. Spolykal svět, a vyzvracel jen horkou
lávu. Pálil ho žaludek.“79 Opět zde můžeme najít přenesený význam na základě vnější
podobnosti srovnávaných objektů.
- „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.“ 80
- „Teď mu najednou myšlenky plynuly na zpomalené skluzavce a padaly potichu jako
prachové peří na papír.“81

V této ukázce můžeme identifikovat také personifikaci ve

slovním spojení „myšlenky padaly“.
- „Svět je jako cédéčko, které si neustále pouštíme, a život je jako jedna píseň desky, jež
jednou skončí, ale po ní přichází nová, jiná, ale ve stejném duchu, přemýšlel o Hermínkovi,
když se s vrávoráním pokoušel znovu stisknout tlačítko PLAY.“82
- „Jen obavy navěšené na jedné myšlence jak těžké, mokré prádlo na šňůře.“83
- „Slzy mu dopadaly dovnitř jeho hlavy a šuměly tam jako moře a byly tam taky bílé
plachetnice. Vítr jim napínal plachty, i když se chystaly na cestu jen okolo jeho hlavy.“84
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- 40 - „Zasmál se, jako když někdo trhá papír. Tam nahoře ho právě někdo prohrával a on se
začínal dusit a jako kobra plival sliny, které nechávaly rudé skvrny na pyžamu a dece.“85
- „Sice bručoun, ale rovný jako koleje, po kterých jsi za mnou přijel do Roudnice na zámek,
kde se občas rozbrečí i chlapi.“86

Metafora
Zvolené ukázky dokládají otevřenost a upřímnost Formánkova vyjadřovacího stylu.
Z některých z citací můžeme také cítit jízlivý tón.
- „Zkoušel se postavit a došlápnout na nohu, ale bolest, ta mrcha, mu jen výsměšně stáhla
půlky zadku k sobě a tvář do kyselého ksichtu.“87
- „Na reliéfu vlnitého povrchu poznával David kromě řek malé flíčky polí a metastázy měst.“88
„...v odpolední zácpě plné narvaných autobusů, z jejichž dveří visely povykující hrozny
lidí.“89
- „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.“90
- „Ten bílý pták se otočil a skoro za chůze, které Tomáš nestačil, jen pobouřeně štěkl.“91
Tento úryvek se popisuje situaci, kdy Tomáš mluví s lékařem v nemocnici.
- „Zvracel své dluhy, blinkal úzkost a samotu uprostřed lidí, žlutou motorku se třemi koly,
prochlastané dny, večer za večerem do zavíračky v Tlusté Lole i let vznešeného krahujce
včera ráno nad Českým středohořím. Zvracel tak, že ho bolely panty sanic, dusil se svou
vinou a žaludek mu rumploval vypitými giny s tonikem, kterými zaléval tíseň i jídla
v noblesních restauracích, která v obžerství načal, ale nedojedl. Krkal své sny, marnost
i touhu, prázdnotu i naději.“92 226
- „My, figurky ve hře „člověče, nezlob se“, hráči na nebeském kolbišti. Jsme jen ohmatané,
špinavé sklenice plné křišťálové vody. Lidský život je míjení se sny a blízkými.“93
- „Život je vzdušný vír, který někdy zvedá prach u cesty, po níž jdeme.“94
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- 41 Metonymie
S širším zastoupení metonymie se setkáváme právě v tomto románu, v následujících
prózách už není příliš využívána. Následující ukázky demonstrují autorovu práci s jazykem
založenou často na vtipných asociacích.
-„Hlava mu třeštila z cigaretového dýmu. V mozku mu tikalo deset bomb. Měl pocit, že se
zblázní. Jen neurony v hlavě spustily tisíc alarmů, které neodbytně k zešílení přerušovaně
houkaly. Soukromá mozková akupunktura.“95
- „Nestíhal, měl strach ze své nedostatečnosti jako syna, otce a šéfa svatého.“96
- „Jeho potomek! Další větvička na stromu života všech Zajíců.“97
- „Pak se zastavil a odvázal z batohu plného vlastní těžké ješitnosti dvě nejtěžší řezby asi
metrových skulptur opic, které tak dlouho vláčel.“98
- „Vánek zbrocený mořskou pěnou přinášel Davidovi chechot racků, jako by se mu smáli.
Nebeští posměváčci.“99

3.3.2 Sarkasmus
Kromě básnických prostředků, autor využívá také jízlivých sarkastických poznámek.
I když jsou hořké jako některé skutečnosti, které popisují, přece jen přispívají k odlehčení
díla.
- „Proč mu jeho matka, vždycky když na něj byla naštvaná, řekla: „Že jsem raději tenkrát
nešla do kina.“100
- „Na jeho pohřbu mu všichni vnuci a děti udělali na hrob tři křížky, jen jeho žena, babička
Prsatého muže, na ten hrob zahrozila prstem: „Odsud už neutečeš.“101
- „Vstávej, dobytku, a ukliď si svý blitky, než se ty pitomý slepice, moje slepice, slyšíš,
ožerou!“102

3.3.3 Lexikální rovina textu
Druhým výrazným rysem Formánkova stylu je užití nespisovných vrstev jazyka
a expresivních slov se záporným příznakem. Nejvíce používá výrazů z obecné češtiny a slov
vulgárních. Tento styl přispívá k důvěryhodnosti, opravdovosti četby, ale někdy až přílišné
surovosti, což nemusí každému čtenáři vyhovovat. Největší počet užití slov s prvky obecné
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- 42 češtiny a vulgarismů najdeme v pasážích z Formánkova života. A to především v dialozích
mezi ním a jeho kamarády.

Nespisovné výrazy s prvky obecné češtiny
Z tzv. interdialektu autor v dialozích využívá zejména protetického v; příznakové
koncovky –ej; koncovky -ý místo –é. Užití těchto vrstev v promluvách hrdinů je vzhledem
k místu děje a místu původu hrdinů (Ústí nad Labem) pochopitelné. Dále v přímých řečech
nejdeme hovorové výrazy, jak dokládají následující ukázky.
-„No jó, ale s erotickejma inzerátama, začala ječet, vždyť ji znáš.Ten den jsem zjistil, že
spolu nemůžem dál bejt. Stal by se ze mě vychlastanej děvkař a z ní ženská, co si jí už
nemůžu vážit.“103
„Mám po tý Jakartě nějakou depku.“104
„Pan domácí je nějakej divokej. A taky mu vadí to vaše pseudofilozofický plkání o jeho
čárech márech, hoši.“105
„Ty jsi blbej, opravdu to říkaj místní, a když máš štěstí, tak prej vyslyšej tvý přání. Co si tam
budeš přát?“106
„To je vona.“107
„Měl prostě raka. Ale jestli mě budeš těma blbejma kecama dál drásat, tak to možná práskne
se mnou.“108
„Ruplo mi v kouli a radši jsem se svěřil našim doktorům.“109
„Hnus, Davie, fialovej hnus. U ní se maximálně poblejt na dvě doby.“110

Vulgární slova
Vulgární výrazy se v knize objevují často. Zejména v promluvách Formánka a jeho
kamarádů, které nemaskovaně ukazují realitu. Autor nechce před čtenářem nic skrývat. Vždyť
ani sám život není jen krásný, ale také smutný. A svět, ve kterém žijeme není vždy jen
uhlazený, ale někdy také vulgární. Promluvy jsou zároveň také dalšími příklady obecné
češtiny.
- „Sere pere, uvidíme. Obšourník, kretén, děvkopíchač.“111
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- 43 - „Tak poslouchej, ty zasraný hovado, jestli mi chceš ublížit, tak mě zastřel, hezky rychle ze
zálohy, abych to nevěděl, protože jinak, ty kreténe, tě odprásknu já! Ale poslouchej dobře, ty
hajzle, žádný hrdinství to nebude, počkám si na tebe, až pudeš večer domů, a rozstřílím ti
hlavu na sračky, protože mi to bude jedno! Nebudu dělat přehlídku elegance, ty krávo, klidně
ti tu hlavu i rozšlapu…!“112
- „Víš co, vole, my jí něco dáme, a vona umře!“ „To vim taky, že nejsme doktoři, ale tady jde
do píči o lidkej život.“113
- „V prdeli, v prdeli, kurva, kurva,“ opakoval si svá oblíbená slova, než ho něco napadlo.“114
- „Ty pohádky jsou hezký, ale nic neměněj na tom, že ses zachoval nejen jako kurva
převlečená za kamaráda, ale i jako debil.“115
- „A vy jako nějak víte, že to čerstvý hovno je naše? To vysral ten váš podělanej pes! Jestli
ne, tak sklapněte a nerušte noční klid, vy nadílko.“116
- „Ty děvko smradlavá, rveš mi ho jako kráva. Mělas už vůbec někdy ocas v ruce?“117
- „Děkuju ti za všechno. Za pohádkový tvary sněhových vloček, za prima šoustání, za mou
mámu, taky za svou holčičku. Já tě miluju.“ 118

3.3.4 Autorská řeč
Autor využívá polopřímé řeči, pomocí které stírá hranici mezi výpovědí hlavní
postavy a vypravěčem. Výpověď neuvádí ani jako přímou řeč, ani jako vedlejší větu
předmětnou, jak dokládají následující příklady.
- „Ať jdou všichni k čertu, blesklo mu hlavou.“119
- „Bude to bolet jako prase, pomyslel si.“120
- „Porvat se s tím, dát tomu do držky, říkal si v duchu a cítil při tom slzy na tváři.“121
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- 44 3.4 Reakce na knihu
Poslední podkapitola je zaměřena na ohlasy na román Prsatý muž a zloděj příběhů, ať
už od laiků (čtenářů) nebo odborných kritiků. Při zpracování jsme využili reakcí
z internetových zdrojů.

Recenze
Vzhledem k nedostatku sekundárních zdrojů o autorovi a jeho díle se nemůžeme při
analýze opřít o názor širší odborné veřejnosti. Jediná krátká recenze je uvedena v profilu
autora na Portálu české literatury. Nastiňuje však pouze téma díla: „Osou Formánkovy první
prozaické knížky je konfrontace těchto dvou “fikčních světů” a zároveň paralelně existujících
“vesmírů”, dvou “heterokosmik”, především ale hledání východiska ze slepé civilizační
uličky.“122
Dále představuje hlavního hrdinu: “Formánkův hrdina je přes vnějškové, na odiv
vykazované české “supermanství” povýtce bytostí mravně vykolejenou a psychicky
nezakotvenou, potácející se i v dospělém věku mezi dětinskou poživačností v sexu a alkoholu
a mezi sniveckou touhou po nějaké vyšší, jen stěží pochopitelné a racionálně reflektované
inkarnaci. Jde tedy o moderní individuum s vizí duchovního počinu – a toho se mu ve
společenství “obyčejných” středoevropských lidí, jimiž se nejenom z nezbytí obklopuje,
totálně nedostává.“123
Těžiště knihy recenzent vidí v cestopisných pasážích. S čím ale nelze souhlasit je
označení Formánka coby pokračovatele tzv. severočeské školy 70. let 20. století, s kterou se
podle autora hodnocení shoduje v psychologických a dějových schématech. Jde pouze
o spekulaci na základě náhodných podobností. Prsatý muž a zloděj příběhů vypráví příběh
naprosto jiný a odlišně uchopený. Také sám Josef Formánek toto tvrzení odmítá (Osobní
komunikace, 2010).

Čtenářský ohlas
Čtenáři přijali Formánkovu prvotinu s nadšením, stala se dokonce nejlépe prodávaným
debutem českého autora za posledních deset let. Doposud se prodalo více než 53 000 výtisků.
Prsatý muž a zloděj příběhů vychází i ve francouzském překladu od Christiny La Feffeiry.
Kniha byla připravena také pro čtení v rozhlase a prodává se i v audio podobě, kterou
namluvil herec Národního divadla v Praze Jiří Štěpnička.
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4 LÉTAJÍCÍ JAGUÁR
Tato kapitola přináší stručnou analýzu novely Létající jaguár. V analýze jsme se
snažili zahrnout a charakterizovat kompoziční, tematickou i jazykovou rovinu díla. Vzhledem
ke své stručnosti není kapitola členěna na podkapitoly, ale prezentována jako souvislý text.
Formánkova v pořadí druhá kniha má sice mnoho typických znaků autorova stylu, ale
přece jen se od jeho tvorby liší. Rozdílná je zejména kvůli časovému horizontu, ve kterém
vznikla. Josef Formánek své knihy tvoří ne několik měsíců, ale zpravidla několik let. Svůj
debut psal sedm let a zatím poslední román Mluviti pravdu vznikal čtyři roky. Létající jaguár
byl na rozdíl od Formánkových dalších knih ale dílem okamžiku, konkrétně necelých dvaceti
čtyř hodin.
Nápad napsat knihu v takto krátkém čase vznikl jako sázka mezi autorem
a nakladatelem a umožnil tak zapsání hned dvou světových rekordů. Prvního za nejrychleji
napsanou knihu, v čase 11 hodin a 19 minut. Druhý rekord autor a nakladatel získali za
nejrychlejší napsání, vydání a distribuci knihy, v čase 23 hodin a 24 minut. Sázka, z níž
vyústily zmíněné rekordy, začala provokací nakladatele Iva Železného. Formánek není podle
něho žádný spisovatel, když nedokáže psát knihy rychleji než v horizontu několika let. Josef
Formánek na svou obranu uvedl, že knihu napíše klidně za den. Nakladatel si ale přisadil.
Když Formánek knihu napíše za dvanáct hodin, on mu ji vydá za dalších dvanáct hodin.
Sázka o Formánkovy vousy a Železného vlasy však skončila oboustranným vítězstvím.
Výtěžek z prodaných knih byl navíc věnován na dobrou věc – nově otevřený sloninec v ZOO
v Ústí nad Labem.
Kniha je originální také způsobem vzniku a námětem, k němuž přispěli samotní
čtenáři. Poslali téměř čtyři sta návrhů, ze kterých náhodně vybraní lidé vylosovali tři hlavní
motivy knihy: Marnost, Největší láska a Cestování a hromadná městská doprava v Praze.
Spisovatel knihu tvořil, sedíce společně se svým dvorním ilustrátorem Daliborem Nesnídalem
a odpovědnou redaktorkou Janou Žofkovou přímo za výlohou pražského knihkupectví Luxor
(Horáčková, A., 2004).
Provedením kniha navazuje na autorův debut, využívá četných ilustrací Dalibora
Nesnídala a stejné úpravy přebalu knihy, i rozčlenění na mnoho kapitol. Odlišuje se
rozsahem, což je logicky dáno dobou vzniku, a tak se tentokrát jedná o stručnou novelu.
Kompozice díla je členěna do krátkých kapitol, přičemž úvodní a závěrečná kapitola
nenesou název. Na konci knihy najdeme autorův doslov, který ve velké míře dokresluje téma
knihy; dále medailon autora; kapitolu „Kterak jaguár vzlétl aneb Jak se dělá světový rekord“
a poděkování. Kapitola o rekordu zaznamenává jednotlivé důležité momenty vzniku knihy
i s časovými údaji a byla napsána Evou Kaiserovou.

- 46 Postupy a motivy protínající autorovo dílo nacházíme také v obsahové rovině. Autor si
často klade otázky, zejména filosofické. Umožňuje mu to vypravovací postup v ich-formě.
Mezi motivy objevujícími se i v dalších knihách patří zážitky z Formánkových cest. Opakuje
se také téma knihy nesoucí životní moudro opředené trochou nadpřirozené mystiky. Společná
všem Formánkových knihám je také autobiografičnost, i když její míra není v Létajícím
jaguárovi tak velká, jako je tomu u Formánkova debutu nebo jeho poslední knihy. Kvůli
vylosovaným tématům knihy užil autor největší míru fabulace, srovnáváme-li ji s ostatními
jeho knihami.
Postavami novely jsou vypravěč - autor Josef Formánek, jeho kamarád dobrodruh
Jorge Kill, medička, taxikář, heroinista a anděl. Ten společně s létajícím jaguárem
reprezentuje mystično díla. Osudy postav se postupně proplétají a vrcholí téměř ve stejném
momentě prozření. Přitom k propletení nedochází jen náhodou, ale vlivem anděla strážného,
který byl seslán na zem létajícím jaguárem.
Děj lze rozdělit na 2 příběhy, které se v polovině knihy spojí v jeden. První,
vycházející z Formánkových cest, popisuje autorovo přátelství s dobrodruhem Jorgem Killem
a jejich společné zážitky v Amazonii. Zde se poprvé setkáváme také s létajícím jaguárem.
Jako nadpozemskou sílu ho přestavuje Jorge v jedné z neuvěřitelných historek: „Nesmál bych
se, létající jaguár potrestá každého posměváčka. Nesnáší výsměch, neúctu a lež,“ varoval mě
Jorge.“124
Druhý příběh spojuje osudy všech postav. Medičky, hledající smysl života. Jorgeho,
který medičce vysvětluje, proč žít. Feťáka, shánějícího zoufale peníze na dávku. Taxikáře,
jenž je feťákem pobodán a medičkou zachráněn. A anděla, který byl seslán létajícím
jaguárem, a jenž všem pomůže najít, to co hledali.
Autor novelu otevírá zážitky z jeho cestování, čímž

důvtipně obchází jedno

z vylosovaných témat – „největší láska“, za kterou považuje právě cestování. Popisuje
historky z Amazonského pralesa, kde potkal Jorge Killa. Čecha, který pobýval v Sovětském
svazu a pak coby ruský agent na Antarktidě. Odtud se přes chilskou polární stanici dostal do
Jižní Ameriky. Žil v Peru, Brazílii, Venezuele a Kolumbii. Formánek tomuto dobrodruhovi
samozřejmě nevěří ani polovinu z jeho historek, Jorge ho častým poučováním rozčiluje.
Nakonec ale Formánek, po pár společných zážitcích, uznává, že Jorge vážně nepřeháněl.
Neváhal například plavat za anakondou a vytáhnout její ocas z vody, aby ji Formánek mohl
natočit na kameru. Poslední z neuvěřitelných Jorgeho historek vyprávěla o létajícím
jaguárovi, který pomohl jednomu z indiánů. Nikdo se ale jaguárovi nemá posmívat, jinak ho
stihne trest. V Čechách jaguár sesílá na zem anděla strážného, který pomáhá a trestá ve jménu
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- 47 spravedlnosti. S tímto andělem se postupně setkávají další postavy v druhé polovině novely.
Děj už je zasazen do českého prostředí, konkrétně Prahy. Jorge se vrací do Čech ze svých cest
a setkává se s Formánkem. Opilý Jorge pozná smutnou medičku, která postrádá motivaci
k životu, prožívá jen marnost. Do příběhu tedy vstupuje druhé vylosované téma - marnost.
V rozhovoru se medička Jorgemu svěří, že přemýšlí nad sebevraždou. Jorge jí vysvětluje, že
tím rozzlobí létajícího jaguára. Pak si uvědomuje, že když ji takto slyšel mluvit, určitě jí pošle
jejího anděla. Anděl zasáhne do jejího života, i života dalších postav. Těmi jsou taxikář
(zastupuje společně s tramvají další vylosované téma - MHD v Praze) a feťák. Heroinista
zoufale potřebuje dávku, na kterou nemá peníze. Proto pobodá a okrade taxikáře. Ten se již
předtím setkal se svým andělem, ale nevěnoval jeho radám pozornost. Po pobodání si na ně
vzpomene a z posledních sil dojede na místo, které mu anděl radil. Tam jako náhodou čeká na
tramvaj medička, která mu zachrání život. Potažmo i sobě, protože najde smysl života
a v taxikáři také partnera. Poté potká anděla i feťák, poslechne jeho radu, skočí dolů z vysoké
terasy a zemře. Spravedlnosti je učiněno zadost. V závěru knihy se opět vracíme k Jorgemu,
který Formánkovi posílá k Vánocům pohled a dárky z Venezuely, kam se dostal díky svému
andělu strážnému.
Jazyková výstavba díla je založena na užití hovorového jazyka v dialozích, kde se
autor nevyhýbá ani nespisovným expresivním výrazům: “Ten kluk má dar nasrat lidi.“125 „Ty
vole, Josito, to bych si nic nepřál, kdybych tomu nevěřil.“126
Autor si často pokládá řečnické otázky, o podstatě věcí, které dělá(me) či smyslu
života, a hledá na ně odpovědi. K odpovědím vede i čtenáře: „Vždycky se těším na TICHO,
ale skončím u VZRUŠENÍ. Přejít prales, něco natruc dokázat, skočit do propasti, napsat
knihu. Proboha PROČ? K čemu? Marnivost s marnivostí podává si ruku. Přesto chci znovu
a znovu projít zavřenými dveřmi odnikud nikam. Sdělit nesdělitelné.“127
Věnování knihy „Věnováno lidem, kteří mi mizí. Přátelům i nepřátelům.“128 můžeme
nazvat také mottem díla, které nastiňuje jeho hlavní ideu. Autor touto myšlenkou novelu
začíná: „Jsou totiž lidé, které potkávám a oni mi zase mizí.“ Přátelé i nepřátelé. Až z toho
brečím. Takhle mi zmizel i nejpodivnější člověk, kterého jsem kdy poznal. Ale o něm až
později.“129 V doslovu se k myšlence opět vrací, aby ji shrnul: „Tu knihu jsem věnoval lidem,
kteří mi mizí. Přátelům i nepřátelům. Po mé druhé, byť malé knize, LÉTAJÍCÍMU
JAGUÁROVI, se opět jejich řady rozrostou. Stejně tak hlasy, že to, co dělám, je dobré, či
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- 48 špatné. Takže PROČ? Zeptejte se na to svého anděla, kterého vám pokaždé, když je nejhůř,
pošle LÉTAJÍCÍ JAGUÁR.“130
Autor sám přijal sázku o napsání knihy také jako výzvu. Pohyb na hraně mu nikdy
nebyl cizí. Chtěl vytvořit knihu pod tlakem, který jej bude pozitivně motivovat. Knihu napsal
a i s časovým odstupem se mu líbí taková, jaká je. U dalších dotisků neprovedl žádné
změny, jak, v případě nespokojenosti s knihou, zamýšlel. Ohlasy na dílo se různí. Zastání
Formánek našel u svého přítele Arnošta 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.“131
I někteří zástupci odborné veřejnosti potvrzují, že délka tvorby není přímo úměrná
kvalitě (Horký, P., 2004). Na druhé straně je na novelu nahlíženo poněkud kriticky jako na
reklamní tah nebo kuriozitu. Podle kritiků by měl Formánek novelu více propracovat, aby
vzniklo dílo nejen technicky, ale i literárně hodnotné (Slomek, J. 2004). Autorovým záměrem
ale nebylo vytvořil opus, což je v tak krátkém čase samozřejmě nemožné. Jde o knihu, za
kterou se, jak řekl i Arnošt Lustig, nemusí stydět. Čtenáři spisovatelovu novelu také ocenili,
doposud vyšla už ve 4. vydání.
První vydání vydalo nakladatelství Smart Press, s.r.o. v Praze 3. června 2004
v nákladu 700 svazků, které byly hned první den vyprodány.
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5 MLUVITI PRAVDU
Pátá kapitola práce se zabývá analýzou a interpretací poslední Formánkovy knihy,
románu Mluviti pravdu. Rozbor je zaměřen stejně jako u Prsatého muže a zloděje příběhů na
rovinu kompoziční, tematickou a jazykovou. Větší množství ohlasů, i když opět především
internetových, nám umožnilo rozšířit poslední podkapitolu „Reakce na knihu“.

5.1 Kompoziční rovina
V této kapitole jsme zpracovali analýzu kompozice románu, konkrétně dějových linií,
hlavních postav a struktury románu.

5.1.1 Dějová linie
Román skrz život hlavního hrdiny mapuje paradoxy 20. století. Čtenář se kromě
neuvěřitelného životního příběhu hlavního hrdiny, který se opravdu stal, seznamuje také
s problémy autora. Autobiografická linie ze současnosti prokládá linii hlavního příběhu.
Každou linii uvádíme pro lepší orientaci zvlášť.

Hlavní dějová linie
Román otevírá část, která není očíslována jako kapitola, protože nepojednává
o hlavním příběhu knihy. Je psaná retrospektivně a krátce popisuje setkání, jenž vedlo
k napsání knihy. Opilý Josef Formánek při návratu domů najde na smetišti chatku, kde
pobývá starý muž, Bernard Mares. Domluví se, že mu Mares bude vyprávět jeho životní
příběh, který Formánek sepíše v knize. Autor mu na oplátku pomůže najít lásku jeho života
Sophii Rubensteinovou. Podmínkou je, že oba budou mluvit jen pravdu. Dále úvodní pasáž
stručně komentuje průběh vzniku románu a také události před narozením hlavního hrdiny,
týkající se jeho matky.
Hlavní dějová linie románu vypráví životní příběh Bernarda Marese od narození až po
smrt. Vzhledem k pestrosti a neuvěřitelnosti jeho příběhu, který protíná celé 20. století i s jeho
nejtemnějšími obdobími, můžeme Marese podle autora vnímat jako „středoevropského
Forresta Gumpa“ (Koktejl, 2007). Bernard se narodil ve vídeňské tramvaji, byl matkou
odložen u kostela a následně přesunut do sirotčince. Tam poznává o dva roky staršího Rudu,
se kterým sdílí sny nad četbou rodokapsu Divokej Bill a Dlouhán Dick od Willa Peterse.
Jednoho dne Bernardovi stará babička, ke které jde prosit o mléko, předpoví jeho budoucnost.
Má se stranit uniformy, jinak bude opuštěn lidmi i Bohem. Život mu prý zachrání až vysoce
postavený muž. Má zemřít v osmdesáti čtyřech letech tam, kde se narodil.
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místu narození za Rakušana. V šestnácti letech odtud odchází, aby se vyučil pekařem. Práci
jde hledat do Vídně, kde očekává přijetí. Naopak jím opovrhují a ani zaměstnání si nenajde.
Pomůže mu až Gerti, která se stane jeho prvním děvčetem. Bernard se rozhodne odejít
z nudného života za dobrodružstvím.
Na jaře roku 1942 Bernard narukuje k SS armádě, zlákán touhou poznávat svět
a především potřebou někam patřit. I přes nízký věk je napodruhé přijat k zásobovací
jednotce. Hned při první akci se setkává se smrtí blízkého kamaráda. Rozhodne se, že si už
žádné vazby vytvářet nebude. Další dva muže Hanse a Ralfa, s nimiž se spřátelí, opět ztratí.
Bernard odjíždí do pracovního tábora Mauthausen vyzvednout uniformy, které tam šijí
židovské ženy. Poznává dívku ze svého snu Soffïi Rubensteinovou a rozhodne se ji zachránit.
Při převozu Židovek do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde mají zemřít, zinscenuje
nehodu vozu a dívky se tak útěkem zachrání. Říši začnou obsazovat Rusové, kteří surově
znásilňují ženy od nejmladších dívek po stařenky. V Paudorfu je Mares svědkem poprav
řeckých a francouzských partyzánů při převozu školní čety SS. Partyzáni jsou podle mínění
místní učitelky pro obyvatele nebezpečnými. Spekuluje se o tom, že učitelka smrt partyzánům
přála, protože ji jeden odmítl. Po Paudorfu dostala školní četa rozkaz povraždit

vězně

v největší věznici v Rakousku, vybudované za Marie Terezie ve Steinu. Vězni propuštěni na
svobodu byli postříleni jako zvířata. 8. 5. 1945 dorazila Maresova jednotka do amerického
zajetí, kde s nimi bylo zacházeno, jako by ani nebyli válečnými zajatci. Po osmnácti dnech je
propouštějí, protože se údajně zásobovací jednotka na zločinech nepodílela. Bernard odjíždí
do Krems-Steinu, kde chce hledat svoji milovanou Sofii.
Ubytuje se u Gerti Valek, s kterou se stýkal těsně po odchodu ze sirotčince. V kině
Gerti upozorní na jeho schopnost porozumět ruštině. Z Bernarda se pak nedobrovolně stane
tlumočník samotného maršála Malinovského. Bernard se dvakrát setká se Sofií. Podruhé se
potkají náhodně, když Bernard se dvěma vojáky – Polákem Tadeuszem z Ukrajiny
a Kalmykem Džumakem - evidují, co je možno odvést do Ruska. Tito dva vojáci zadrží na
ulici Sofii a před Bernardovýma očima ji jeden po druhém znásilní. Když pak Rudá armáda
zabírá říšské vagony v Hadersdorfu, chce Bernard Džumaka zastřelit a znásilnění tak pomstít.
Nakonec k tomu nenajde sílu. Mares jede jako Malinovského tlumočník do Vídně, kde se
Rudá armáda setkává s americkou propagandou. Na společný večírek přijdou i vojáci NKVD
(Lidový komisariát vnitřních záležitostí zabývající se kontrarozvědkou) v doprovodu děvčat.
Jedna z nich bezelstně prozradí, že Bernard bojoval na straně SS. Bernard má být ihned
zastřelen. Život mu překvapivě zachrání Džumak. Nabídne ke střelbě svůj samopal, který
nese nahoru a poradí Bernardovi, ať si stoupne na špičky a po výstřelu pokrčí kolena. Bernard
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tam slovenského prezidenta Tisa, který je pověšen mezi prvními odsouzenými za zradu.
Bernarda ještě jednou prošetřují kvůli nesrovnalostem. Nakonec ho pouští na svobodu
s radou, aby odešel do Česka a už nevybočoval z řady.
V Třebíči se Bernard přidává k prvnímu davu, který uvidí. Dostane se tak na schůzi
místní organizace KSČ. Uchází se u ní o práci, a proto absolvuje vojenský výcvik
u československé armády. Ve Znojmě pak začíná jeho rychlá kariéra v KSČ, již nazývá svým
„Blitzkriegem“ (česky „blesková válka“). Vstoupil do strany, stal se újezdním, pak městským
tajemníkem, absolvoval kurz Ústřední politické školy v Jihlavě, byl zvolen předsedou volební
komise v roce 1948, nejmladším tajemníkem krajského výboru, má jít sloužit jako vysoký
politický důstojník do armády. V období čistek se rozhodne utéct, ale je chycen. Je vyslýchán
na Pankráci, kde drží svoji první hladovku. Trest odnětí svobody na sedm a půl roku
a splacení pokuty třiceti tisíc za nelegální opuštění republiky má vykonat v Ostravě. Pokusí se
o útěk, a proto je s navýšením trestu odvezen jako problémový vězeň do Valdic, nejtěžšího
československého vězení.
Je převezen do Ostrova nad Ohří, odkud ho zařazují do jednotlivých jáchymovských
dolů. Postupně prochází: Starý Eliáš, Nový Eliáš, Barbora–Vršek a Nikolaj, kde pracuje tři
čtvrtě roku. Bernard se za své provokace, i když postavené na pravdě, dostává do „díry“.
Predikuje zatčení Slánského, kterého za tři měsíce poté opravdu zatknou a odvezou do
ruzyňského vězení. Bernarda čekalo dvacet výslechů ve stejné věznici jako Slánského. Bojí
se trestu smrti, který se mu nakonec vyhýbá (odsouzeno k smrti bylo jedenáct vězňů a tři
vězni k doživotí). Bernard je převezen do Zbýšova. Uvědomuje si, že nechce zemřít a proto
se snaží nevyčnívat. 9. 5. 1960, v den 15. výročí osvobození republiky Rudou armádou, je
mu prezidentem Novotným udělena amnestie. Na svobodě se Bernard schází se Sophií, i když
je vdaná. Stráví spolu nádherný rok.
Bernard se ovšem nepoučí a dál otevřeně kritizuje komunismus, za což je mu odňata
svoboda na dva a půl roku. Vrací se opět do Valdic. Vězni pracují ve třísměnném provozu na
výrobě korálků, vyspat se je mnohdy téměř nemožné. Bernard poznává kapitána Krále, svého
budoucího soupeře. Se Sophií si píšou každých čtrnáct dní. Po propuštění s ní chce utéct do
zahraničí. Útěk není úspěšný, Sophie se zachrání, ale Bernard je odvezen do Valdic. Ty se
mění z těžkého žaláře na trestní ústav pro muže. Bernard už nemusí nosit na noze přikovanou
patnáctikilovou kouli a být na noc připoután nohou k posteli. Zato metody získávání
informací od vězňů jsou opět propracovanější – podněcování intrik mezi vězni, psychologický
nátlak, šikana, nasazování udavačů. Bernard se před okolím uzavírá do sebe, je duší
nepřítomen. Rozhodne se také ukončit dopisování se Sophií, která už má tou dobu i potomka.
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nákazu a při odvozu na epidemiologii utíkají. Bernard kontaktuje Sophii v Ústí nad Labem,
ale následujícího dne ho zatýká na nádraží policie, které ho udala samotná Sophie.
Mares je počtvrté vězněn ve Valdicích s opětovně navýšeným trestem. Bernardův boj
s Králem, povýšeným na majora, pokračuje. Musí opakovaně do „díry“, kde stráví celkem půl
roku. Král ho obviňuje z propagace nacismu. Po soudu Bernard drží 186 dní hladovku, až váží
pouhých 41 kg. V agónii celého těla se rozhodne začít jíst. Král na něj do cely nasadí zabijáka
Čuněte. Ten ale Bernarda zabít nehodlá, zato po něm vyžaduje fyzickou lásku. Marese
přesunují na celu za starým německým generálem Kleinem. Je to po Sophii druhý člověk,
kterému se Bernard může s čímkoliv svěřovat. Generál je na žádost Německého červeného
kříže propuštěn. Bernard se učí nazpaměť směrnice, řády a zákony a stěžuje si na cokoliv, co
je s nimi v rozporu. Provokuje tak Krále, a proto se dostává opět na půl roku do „díry“.
Ve vězení se o něj pokouší šílenství, stává se apatickým. Král tak ztrácí soka. 16. 3.
1969 je čtyřicetiletý Bernard po téměř dvaceti letech v kriminálech propuštěn, díky
opakovaným intervencím Kleina, na žádost Německého červeného kříže. Poté bydlí krátce
v Hamburku u generála Kleina, bere si od něj půjčku 500 marek do nového života. Začne žít
se starou prostitutkou Gitou. Bernard zbohatne prodejem restaurace Kleine Korea. Část
peněz dá Gitě, část si ponechá a zbytek daruje katolickému sirotčinci v Hamburku. Odjíždí
hledat zprávy o svojí matce. Ve Venezuele nachází její hrob. Zjišťuje, že byla Židovka, což
podtrhuje vzhledem k jeho minulosti u SS absurditu jeho životních osudů. Následně odjíždí
do džungle, aby si splnil dětský sen. Z krásné země se mu odjet nechce, kupuje si hotýlek
v Choroní a pět let zůstává ve Venezuele.
Po návratu do Čech jezdí na zájezdy pro důchodce na Kanárské ostrovy a touží opět
vidět Sophii. Nechává si postavit chatku na smetišti. V místě, kde dříve stála chalupa, na které
se se Sophií scházeli. Jednoho večera ho navštíví podroušený spisovatel Formánek. Dějová
linie tu navazuje na úvodní pasáž knihy. Konec románu je věnován současnosti, již autor
i hlavní hrdina prožívají společně. Formánek odjíždí s Červeným křížem na misi do
Indonésie. Zdůrazňuje skromnost lidí postižených tsunami, kteří nezištně pomáhají dalším
zasaženým katastrofou, aniž by vyžadovali pomoc pro sebe samotné. Cítí bezmoc a strach
z opětovného propadnutí alkoholu. Po návratu tráví čas s Bernardem, kterému se hromadí
zdravotní problémy. Formánek kontaktuje Sophii a domlouvá s ní Bernardovi schůzku. Při
setkání se mu Sophie přiznává, že ho v Ústí nad Labem, když spolu měli podruhé utéct, udala.
Měla dítě a bála se o něj při výsleších. Bernard s Formánkem pak na ulicích rozdávají
200 000 Kč, které chtěl Bernard původně darovat Sophii. Bernard podstoupí operaci srdce.
Kvůli komplikacím mu udělají vývod z močového měchýře. Formánek se o něj po operaci

- 53 stará jako o svého třetího dědu. Bernard jede v den svých 84. narozenin vyřídit nějaké
maličkosti do hamburského sirotčince. Po návratu chce odjet do Vídně, kde má podle
předpovědi zemřít. Umírá však ve vlaku ještě než dojede do Hamburku. Stejně jako jeho
život začal v dopravním prostředku, tak v něm i končí.

Linie současnosti
Tato kratší linie psaná kurzívou přibližuje autorovo putování se vzteklým starcem po
místech jeho životního příběhu. Navštěvují Paudorf, Mauthausen, sirotčinec Alice
Masarykové v Třebíči a jáchymovské doly. Při těchto cestách autor předobraz svého románu
více pozná a na základě navštívených míst dostává důkaz pravdivosti jeho vyprávění.
Pasáže také obsahují některá Maresova vyprávění, které autor do hlavní dějové linie
nezahrnul. Mares například líčí Formánkovi vyvražďování nepřátel a zrádců Rudé armády.
Tanky obklíčily tábor ve Stalag 17B a celý ho vystřílely. Nikdo to nikdy nezaznamenal, tak se
k události přistupovalo, jako by se ani nestala. Zemřelo tam 6000 - 7000 vojáků. Bernard se
o tom bál mluvit a nechtěl ani, aby o tom Formánek z důvodu možného pronásledování psal.
Pro Formánka je tato linie, stejně jako pro hlavního hrdinu ústřední linie románu,
určitou terapií. Vypisuje se z tíživých pocitů a obav, jak uchopit tento brutální příběh.
Přemýšlí nad hlavním hrdinou a jeho chováním, což ho nutí přemýšlet také o sobě samotném.
V závěrečné části knihy sděluje autor Bernardovi své zážitky a problémy. Dočteme se
například o jeho třech kamarádech, se kterými tráví čas pitím alkoholu. Jeden z nich, Tomáš,
pil tak, že si zlomil vaz pádem do bazénu a možná se už nebude hýbat. Formánek je tou
zprávou šokován a uvědomuje si nebezpečnost tak velké závislosti na alkoholu, kterou se
svými kamarády sdílí.
Součástí této linie je také dopis autora Bernardu Maresi, který píše na misi v Indonésii.
Zpovídá se v něm z věcí, které by osobně nikdy nebyl schopen říct: „Už jsem toho tolik tenhle
rok zažil, dobrého i špatného, jako by mně život chtěl ukázat, co všechno umí vykouzlit, když
se mu nebudu vzpírat. Já vím, že proti Vám jsem furt zažil prd, jak jste mi říkal, když jsme se
poznali. Ale já se s Vámi nechci měřit, jen si od Vás brát. To Vaše klidný čekání na šanci
dosáhnout až ke svým snům.“132
Popisuje, jak se snaží skončit s pitím, ale jakmile mu osud postaví do cesty emočně
náročnou událost, většinou po sklence sáhne: „Nebo je toho na mě poslední dobou trochu
moc. Brečel bych, jak pořád zůstávám v tom přízemí lidského vědomí, jak mi pořád cosi
uniká, jak sám dnes a denně bojuju se svou slabostí a přízemností, přestože mně osud
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- 54 poskytuje dostatek podnětů, abych se změnil. Cítil jsem to jako něco důležitého, a teď jsem
zklamal sám sebe a zase musím začít znova.“133

5.1.2 Postavy a jejich vývoj
Románem popisujícím celý život člověka, a navíc život, který by vydal hned za
několik životů, prostupuje mnoho postav. Pro naši analýzu považujeme za nejdůležitější
hlavního hrdinu Bernarda Marese a autora Josefa Formánka. Kromě jejich charakterizace, ke
které nás autor vede skrze dialogy a popisy jejich chování, tedy implicitním popisem, je
důležité nastínit také vývoj jejich vzájemného vztahu. Za vedlejší postavu můžeme označit
Benardovu celoživotní lásku Sophii Rubensteinovou, která je pro hlavního hrdinu a tím
pádem i pro celý příběh velmi důležitá. Jelikož jsou osudy postav detailně popsány v kapitole,
věnující se dějové linii knihy, zaměříme tuto kapitolu pouze na charakteristiku postav.

S hlavním hrdinou Bernardem Maresem čtenář prochází celým jeho neuvěřitelným
životem, který sám retrospektivně nastiňuje už v úvodní pasáži knihy: „Moje matka, moje
povedená matka…,“ pozorně se na mě podíval, jestli mě to zajímá, a pak pokračoval: „…ale
já jsem neměl matku. Odložila mě před stánkem božím, ale i tak jsem strávil dlouhou dobu
bez Boha. Byl jsem svědkem špatnejch věcí, to říkám rovnou. Válka. Vězení. Pořád jsem
utíkal. Ale životu neutečeš. Sloužil jsem u SS i v Rudý armádě. Taky v český, ale to byla
sranda. Vy máte armádu na hovno. Byl jsem odsouzenej k smrti a přežil jsem to. Stal jsem se
pak krajským tajemníkem vaší slavný KSČ v padesátejch letech. Taky mně to dali pěkně
sežrat. Kriminály, tábory. Skoro dvacet let. Valdice, Jáchymov, Ruzyně, Ostrava. Jó,
hochu…“134
I přes výčet tolika těžkých životních zkušeností, svůj život žil rád a nechtěl se ho nikdy vzdát.
Bernard Mares se narodil při jízdě tramvají ve Vídni a vyrůstal v třebíčském sirotčinci.
Můžeme předpokládat, že to byla právě deprivace rodinných vazeb a výchovy, která
způsobila složité hledání té správné životní cesty hlavního hrdiny: „Žádné informace, jak by
měl člověk žít a co je správné a co nikoliv. Že zlo zaplatíme zlem a za dobro dostaneme totéž.
A všechny tyhle věci, uložené v různých rodinných povídačkách, naukách a náboženských
knihách, si musel Mares vybojovat sám. O to byly cennější.“ V těžkých životních chvílích
s hněvem vzpomínal na matku: „Ve vězení v něm cloumaly návaly vzteku na jeho mámu i na
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- 55 toho, co ji napustil semenem. Ať si všechno, co zažívá, vypijou za něj, když si ho udělali. Je to
děvka.“ 135
Už jako dítě pocítil odcizení, které mu coby „Němci“ dávaly znát české děti
v sirotčinci: „Pomsta Němcům! Za popravu českejch pánů!“ a hrnul se k Bernardovi. Spolu
s ostatními ho čapnul, další dva výtečníci mu zkroutili ruce, aby se nemohl bránit
defenestraci. Hodili ho jen ze zvýšeného přízemí, ale ten pocit ponížení byl horší než naražená
záda. To nebolelo tolik jako první poznání, že sem nepatří.“

136

Zakotvení nenašel ani ve

Vídni, kam odešel v šestnácti letech hledat práci. Narazil opět na uzavřenost společnosti,
nepodporující české přistěhovalce. Bernard chtěl někam patřit, proto toužil narukovat k SS:
„Přijď mezi nás. Jsme tvoje rodina. SS“ Benyho zaujalo hlavně to kouzelné slovo rodina –
někam patřit! A pocit, že teď své němectví může dokázat.“ 137 I přes věštbu od staré báby, že
mu uniforma nepřinese štěstí, nakonec vstoupil do německé armády. A tak jeho životní pouť
plná tragických zastávek začala.
Bernard byl fascinován osobnostmi, které dokázaly vést lid, proto zpočátku
sympatizoval s režimy, než odhalil jejich absurditu. V následující ukázce vyjadřuje svůj obdiv
k maršálu Malinovskému: „Fascinoval ho stejně jako páter Bouzek, Hitler, nebo
obersturmbannführer Sperling, chlapi, kteří uměli mluvit a davy jim pokorně naslouchaly,
a zatoužil najednou nebýt Divokým Billem, ale jedním z nich, i když Hitlerem po tom, co viděl
v Mauthausenu, radši ne. Jen chtěl být někým, koho ostatní budou taky uznávat a provolávat
mu URÁ, URÁ jako ti unavení a válkou odření vojáci, kterým se teď z té zastávky v normálním
čase bez bahna, výstřelů, zato s postelemi, jídlem, ulicemi a ženami najednou rozsvítily
oči.“138
Hlavního hrdinu lépe poznáváme skrze současnou rovinu románu, přibližující
rozhovory autora s předobrazem jeho hrdiny jako starce, který celý život musel žít sám se
svými mučivými vzpomínkami: „Nejhorší pro něj bylo, že nemohl o svém životě nikomu nic
říct, a tedy ani sobě samotnému. Přesto by nejraději vyřval všem pravdu, která ho
prosakovala jako vlhkost stěny pod oknem kobky. Jen když člověk mluví k druhému člověku,
netočí se mu myšlenky v kruhu a neulpívají na těch nejbanálnějších otázkách.“139 Čtenář
může mít pocit, že Bůh nebo osud Bernardu Maresovi záměrně nadělil sloní paměť, aby se až
do stáří trápil mučivými vzpomínkami: „Záblesky paměti, to je ono, to bylo to, co ho
pronásledovalo i po letech. Seděl proti mně, tvář svraštělou usilováním, a najednou se usmál.
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- 56 Nebo během okamžiku zesmutněl. Vyšlo to z něj vždy překvapivě náhle, jako když pes večer
vydáví lejno, co sežral dopoledne.“ 140
Až díky Formánkově knize se tento muž dočkal jakéhosi duševního očištění. Očištění
duše i za cenu možného očernění společenského, vzhledem k jeho příslušnosti v SS armádě.
Obrovskou sílu hlavního hrdiny a jeho odhodlání bojovat do poslední chvíle si uvědomíme,
když se po téměř dvaceti let ve věznicích dostává na svobodu a cítí, že má pořád chuť
k životu: „Poprvé v životě mohl jíst, říkat, co chtěl, nebo jít, kam chtěl, ale on to nevěděl,
nechtěl a vlastně se toho bál. Opotřebovaný a zbytečný. Nikomu nepatřil, nikoho a nic neměl
a nevěděl, kam jít. Bylo mu tak strašně, že se mu z toho podlomily nohy. Chytl se jedné paní.
Omluvil se. No a co. Bylo mu přece teprve čtyřicet čtyři. Někteří lidé sice už mají za sebou
svatbu, kariéru, rozvod, vyhazov z práce a sebevraždu, ale on to má VŠECHNO PŘED
SEBOU.“141 I přesto se při vzpomínání na svůj životní příběh Formánkovi odhalí jako člověk,
který mnohdy tíhu osudu těžce snášel: „Chtěl jsem se zastřelit,“ plakal, „ale vystřelil jsem si
jen dva horní zuby. A pak se mi zase chtělo žít. Tak se omlouvám.“ 142
Josef Formánek čtenářům nejednou přibližuje vznětlivou povahu starého muže
popisem jeho chování: „V téhle části svého povídání se Bernard Mares proměnil zase ve
vzteklého starce, prskal, mluvil nezřetelně a mnohoznačně, na mé, podle něj nevhodné otázky
odpovídal vrčivě, jako by tu část chtěl přeletět, jako kachna startující z rybníku přes štěkot
a kulky nedočkavých lovců.“143 Svérázné chování starce přináší i úsměvné historky.
Následující ukázka přibližuje situaci, kdy Formánek jí Bernardův výborný salát a přemýšlí,
jakou ingrediencí by ho mohl obohatit: „Vykulil na mě oči a sápal se po holi, že mě s ní
přetáhne: „To je můj recept! Ty si tam dej, co chceš! Třeba hořčici, nebo si tam můžeš
i nachcat!“144
Vztekání se bylo pro Bernarda příznačné a svou pravdu chtěl mít i na sklonku života:
„Vždy jsi plaval proti proudu a doplaval…Napadlo mě, že je tu za trest. Asi se musí
provztekat až ke smrti.“ 145
Autor Josef Formánek má v románu Mluviti pravdu hned několik úloh. Je
vypravěčem temného životního příběhu prosvíceného touhou žít. Zároveň čtenáři
zprostředkovává

komunikaci s předobrazem hrdiny knihy v době vzniku románu, čímž

umožňuje jeho lepší poznání. A v neposlední řadě zde zastupuje člověka s vlastními
bolestivými problémy, které čtenáři předkládá souběžně s pohnutými osudy hlavního hrdiny.
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- 57 Hlavní hrdina mu nastavil zrcadlo sebe samého a umožnil mu zamyšlení nad sebou samým.
Formánkova kniha může být potom vnímána jako dvojnásobná terapie, oživující v upřímné
zpovědi niterné prožitky plné bolesti, ale zároveň představující nutný ventil a úlevu
z odlehčení své duši, a to nejen hlavního protagonisty románu, ale i autora. Autor se
v pasážích popisujících období vzniku románu přiznává ke své závislosti na alkoholu: „V té
době jsem začínal cítit, že začínám pít první ligu, a neměl jsem čas poslouchat takové blbosti.
Věděl jsem, že se dřív nebo později něco musí stát. Buď se uchlastám, nebo skončím v léčebně
pro alkoholiky. Tak jako tak mi zbývalo málo času. Chtěl jsem tuhle knihu dopsat dřív, než
bude pozdě.“146
Formánek má problémy vyrovnat se nejen s pitím alkoholu, ale také s psaním příběhu
o někom, kdo nosil za války německou uniformu. Zpočátku také pochybuje o pravdivosti
Bernardova vyprávění a snaží se ji dokázat návštěvou míst jeho života: „Měl 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.“147
V jednom z rozhovorů Formánek uvedl, že napsal do knihy o sobě pravdu, včetně
věcí, které by normálně nepřiznal (Magazín Právo, 2008). Otevírá čtenářům a hrdinovi,
kterému platí za pravdu pravdou, své trpké životní kapitoly: „Vyprávěl jsem mu o zvláštním
pocitu, který on určitě znal milionkrát líp než já, jaké to je, ztratit výsady lidské bytosti. Jít,
kam člověk chce, dělat, co chce, být s blízkými lidmi. Že jsem místo toho spal na pokoji s osmi
chlapy, kterým smrděly nohy. Vyprávěl jsem mu, jak jsem se z pití a toho jeho zatraceného
příběhu dostal do blázince. Jak jsem měl depresi z psaní, strach ze smrti a houpala se se
mnou zem. Před očima se mi objevovaly podivné obrazy. Zvracím kosti z těla, oběsím se na
vlastním střevě. Tlustém, slepém. Slepí jsme všichni, když nevidíme…Já už za tenhle příběh
vzteklému starci zaplatil. Pravdou.“148
Sám autor se snaží s hrdinovým životem vyrovnat a pokouší se pochopit jeho
počínání. Tímto umožňuje také čtenáři vnímat hlavního hrdinu jako lidskou bytost se
zápornými i kladnými stránkami. Z autorových myšlenek cítíme rozpolcenost, jak psát příběh
plný smrti a bolesti: „K těm pravdám, pane Mares – je pravda, že mne psaní někdy vysává,
navíc kvůli vám musím psát takový divný věci. Píšu, spím, píšu, spím a zase píšu. Někdy se
z toho i opiju. A pak spím a potom zase píšu. Bolí mě hlava. Z pití, psaní, nevím. Občas si

146

Tamtéž str. 132.
Tamtéž str. 142.
148
Tamtéž str. 313.
147

- 58 připadám jako vězeň tohoto Vašeho PŘÍBĚHU. Přitom by mně to mělo jít jaksi samo, neboť
dobré psaní je, pane Mares, podle mne podobné dětskému dopisu.“ 149
Silný emotivní prožitek doprovázející Formánkovo psaní autor zmiňuje v dopisu
z Indonésie, kam odjel na humanitární misi po vlnách tsunami: „Úplně vás slyším – ptáte se,
proč jsem taková plačka? Nevím, ale zas na druhou stranu jen kvůli tomu asi můžu psát, díky
těm všem emocím, které se ve mně převalují jak vyvrhnutá velryba na mělčině, jdou ze mě
jak tropický liják v období dešťů, co tady bubnuje do střech.“ 150
Fakt, že Formánek chce psát knihy věrohodné a založené na pravdě, dokládají
autobiografické pasáže knihy. V románu můžeme najít postřehy ze života autora zahrnující
jeho zážitky ze Siberutu, kamarády se zálibou pití alkoholu, sbírání pazourků na poli
v Českém středohoří nebo čtení na záchodě. O všech zmíněných činnostech a zálibách se
autor zmínil v rádiových vysíláních „Studio Česko“ (2009), „Dva na jednoho“ (2005) a „Nad
věcí“ (2008). Popisuje také tíživé prožitky z humanitární cesty do Indonésie: „I když už je to
pár měsíců po tsunami, pořád to tam vypadá jako po válce, i když jsem žádnou válku neviděl,
ale takhle nějak si ji představuji. Třetina města zmizela, ta obrovská vlna ho zametla, jako by
neexistovalo…zůstaly jen chodníky, pár centimetrů vysoké základy. Všechno jako by tam mělo
úplně jiné dimenze, vyvrácené stromy, bordel, občas někde zapomenutá bota v bahně.“

151

„Cítím, že mi ta cesta něco nehmatatelného dala. Snad novou chuť psát, i přes to, co se stalo
na hotelu, dál bojovat, i když jsme už unavený z toho permanentního válečného stavu , ve
kterém se nalézám. Snad si jednou dám sám se sebou mír.“152 O výroku, že román Mluviti
pravdu není do takové míry autobiografický jako Prsatý muž a zloděj příběhů (Kubíčková, K.,
27. 10. 2008) bychom mohli polemizovat. Sám autor v rozhovoru pro magazín Koktejl uvedl:
“V každé knize totiž na kostru třeba i skutečného příběhu musíte navléci emoce a myšlenky
hlavního hrdiny, které jsou ale autora. Tak to je. Protože do hlavy, do srdce skutečného
člověka autor nevidí, zná jenom fakta, a tak musí nabídnout čtenářům sám sebe. Svléknout se
do naha. Někdy to nemusí být hezký pohled.“ 153
Následující ukázka dokládá přidělování vlastních zážitků a tužeb dalším postavám:
„Vzpomněl si na dětství a svého strýce, jak mu, když se jako malý vztekal, že si nechce vzít
čepici, radil hlasem, s nímž se nedalo diskutovat: „Poslechni babičku a vem si ji.“ Až když
vyšli ze dvora, mu strýc řekl:“ Za rohem si ji sundej.“ Z toho Ferdinand už tehdy pochopil, že
když nechceme, nemusíme naplňovat naše blízké smutkem.“154 Autobiografičnost tohoto
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- 59 zážitku dokládá autorovo interview v talk show Haliny Pawlovské „Banánové rybičky“ z 3. 5.
2007. Další úryvek demonstruje autorovu touhu vydat se do Amazonského pralesa, kterou
popisoval v „Interview BBC“: „..spíš přemýšlel, jestli v té knize bude i o jejich milované
Americe, té jižní samozřejmě, kde byl ještě neprobádaný prales a indiáni, kteří zatím ještě
neviděli bělocha.“ 155
Autor skrze životní příběh Bernarda Marese bilancuje svůj život, snaží se odnést si
poučení: „Vůbec bychom moc věcí chtěli svým blízkým říkat, až když o to nestojí nebo už
zmizeli. Tohle jsem si z Vašeho příběhu vlastně vzal asi nejvíc, že těch opravdu blízkých lidí
potkáme za život zoufale málo.“ 156
Nejen postava Sophie Rubensteinové, ale především její vzájemný vztah s hlavním
hrdinou Bernardem, je pro román důležitý. Sophie je dívka, která se mu opakovaně zjevovala
ve snech a možná proto ji Bernard vnímá jako osudovou životní lásku už od prvního
okamžiku: „Zdálo se mu o ní už po několikáté...kdy si tak po probuzení přesně pamatoval její
tvář. Mlhavě k ní něco cítil. Neodbytný pocit, že ji už viděl, mu tu štíhlou, skoro průsvitnou
dívku s dlouhými vlasy a velkým nosem vracel znovu do mysli.“157
Sophie ale zpočátku nemohla vnímat žádný cit, už vůbec ne k vojákovi ze strany SS.
Jediné, co chtěla, bylo přežít. Když se začali pravidelně scházet a Bernard Sophii slíbil pomoc
při útěku, si uvědomila, že už na Bernarda nepohlíží s odporem jako na ostatní německé
vojáky. Přesto její vztah k němu v Mauthausenu vnímala po válce následovně: „Ty jeho oči
a tmavé kučeravé vlasy jí tu hru s ním tehdy v koncentráku usnadňovaly, ale nebyla to žádná
touha, jen se jí líbily. 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. Válka, která jí kromě blízkých vzala vlastní
důstojnost.“158
Válečné hrůzy a znásilnění zanechaly šrámy na Sophiině duši. Poté, co ji před
Bernardovýma očima jeden po druhém znásilnili vojáci pracující s ním, se rozhodla začít
nový život. Život, v kterém už nebylo pro Bernarda místo: „Najedno ji to napadlo. nebude už
obviňovat jiné i sebe z toho, co se stalo, a prostě půjde dál. Celým svým srdcem, za každým
novým okamžikem, až tohle skončí, vyrazí hledat život.“159 „Žádná láska není, slyšíš. Jdi do
prdele s láskou. Ta přece dávno chcípla,“ otočila se.“ 160
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- 60 S Bernardem se setkávají až v roce 1960, kdy je propuštěn z valdického vězení po
amnestii prezidenta Novotného. Sophie už je vdaná. Tráví spolu celý rok, dokud Bernard opět
není, kvůli své potřebě mluvit pravdu, uvězněn. Jejich láska je poprvé vzájemná: „Jak popsat
nejšťastnější rok jednoho lidského života? Milovala ho. Miloval ji. Její smích a pláč. Oči.
Bílé, skoro průsvitné tělo. Černý klín. Ten ho dráždil. Znovu a znovu. „Máme strašně málo
času,“ řekla mu jednou z ničeho nic, jako by měla vnuknutí.“161
Sophie s Bernardem udržuje korespondenci po celou dobu, co je vězněn, i když mu
píše částečně z milosti. Má dítě a nový život. Při následujícím setkání, když Bernard uteče
z vězení, se snaží ho odmítnout: „Dlouze se na něj podívala: „Já jsem tě nikdy nemilovala.“
Zasáhla ho ranou mířenou přesně do srdce...Ale ona už neměla sílu. Pro tentokrát, napořád.
Každý jsme tu jednou a co uděláme se svým životem, je na nás. Rozhodla se a bárka jejího
života odrazila od ostrova pro sebe i pro ostatní se jménem Bernard Mares. Na malou chvíli,
než ji znova postihly výčitky. Chtěla zapomenout. Dát sobě i jemu dárek. Naposledy se s ním
pomilovala.“ 162
Poslední setkání s životní láskou Bernardovi zprostředkuje spisovatel Josef Formánek.
Bernarda tato schůzka připraví o veškeré iluze, které do té doby mohl mít. Kdysi křehká, nyní
stopadesátikilová Sophie, se mu chladně přizná k jeho udání: „Cestou jsem zaslechl, jak se jí
ptá: „Tak proč?“ „Nemělo to konce,“ řekla a teprve tím ten příběh jejich lásky opravdu
ukončila.“ 163

Vztah autora a předobrazu
Vztah autora a jeho románového předobrazu prošel vývojem od pochybností,
nedůvěry a odporu až ke kladným emocím a přátelství. Následující ukázky názorně dokládají
změny v postoji autora ke starému hrdinovi jeho románu, často založené na představení sebe
samého v jeho situaci.
„Pochopil jsem, že přechází z vykání na tykání podle nálady a způsob oslovení
používá stejně jako intonaci. Začal se mně líbit.“ 164
„Jen večeře že si zaplatí sám. „Proč sám?“ zeptal jsme se. Popuzeně odvětil:
„Protože večer chci mít pro sebe. Jste nesnesitelný.“ řek skrz zuby. Zasmál jsem se: “Vy
taky!“ „Co si to dovoluješ, ty smrade,“ řekl nejdřív vztekle, ale pak se rozřehtal na celé kolo
a švihl mě hůlkou do paže.“ 165
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- 61 Z ukázek je zřejmá svérázná povaha vzteklého staříka, která Formánka zaujala.
Následující tři citace dokládají vnitřní boj autora s přijetím hlavního hrdiny jako člověka.
Zároveň je patrná vznikající citová vazba.
„Zavolal jsem. Nic. Pak jsem ho uviděl, jak leží přímo pode mnou za zdí na zemi
stočený do klubíčka, celý zvláštně pokroucený. Srdce se mi zastavilo. Začínal jsem mít toho
vzteklého starce rád, a on mi tady umře?“ 166
„Přemýšlel jsem, jestli mám o tom hajzlovi dál psát. Díval jsem se na něj a cítil
opovržení. Pak mě ale napadlo, jaký bych byl já sám v jeho kůži? To, co mi vyprávěl Bernard
Mares, bylo absurdní, smutné, ale zároveň i plné síly přijímat osud takový, jaký je.“ 167
„Můj názor na něj se pořád měnil. Vždy když plakal, napadlo mě, že to je člověk, příď,
co rozráží vlny života. Ale pak jsem ho viděl se vztekat. Nebo jsem slyšel o tom, že v KremsSteinu schválně přeběhl okolo vězně přikrčeného za sochou a…Jo, je to hodně, zachránit
alespoň jednu lidskou bytost, ale stejně jsem na něj byl naštvaný.“ 168
Poslední ukázka demonstruje vztah, kterýsi autor k předobrazu hrdiny svého románu
vytvořil: „Každopádně bych Vám chtěl říct, že Vás mám rád, i když Vás teď úplně slyším, jak
jako správně vzteklý stařec řvete, ať s tím jdu do prdele, ale mně je to fuk. Nebojte se, do očí
Vám to nikdy neřeknu, jako bych Vám nikdy neřekl všechno, co jsem Vám napsal v tomhle
dopise.“169
Formánek v rozhovoru pro časopis Grand Biblio uvedl: „Nemůžete něco opravdově
psát čtyři roky a zůstat nezúčastněný. I proto jsem asi jeden z mála, který si adoptoval jako
dědu toho vzteklého starce, který se stal předobrazem mého hlavního hrdiny.“

170

Nejvíce se

se starcem sblížili v období jeho rekonvalescence po operaci srdce, kdy se autor o svého
třetího dědu staral (Magazín Právo, 2009). Předobraz hrdiny ve skutečnosti nezemřel. Žije
a život ho stále baví. Jeho smrt je jedinou velkou fabulací jinak pravdivého příběhu.
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- 62 5.1.3 Struktura románu
Formánek svůj nejnovější počin považuje za knihu odlišnou od jeho předchozích.
Přesto ale po jejím přečtení můžeme najít hned několik souvislostí, zejména ve struktuře
románu: konkrétně velký počet kapitol, střídání dějových linií a osob vypravěče.
V kompozici románu se prolíná příběh hlavního hrdiny s linií odehrávající se v době
vzniku knihy. Touto, na první pohled doplňující, linií knihy autor ventiluje své niterné pocity,
myšlenky, ale také pochybnosti o dokončení knihy. Snaží se vyrovnat s náročným životním
příběhem: „Při psaní na 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.“ 171
Kompozici obohacují další důležité elementy, které provází celý román. Před každou
kapitolou najdeme dvoustranu o jízdě tramvají, ve které se narodil hlavní hrdina Bernard
Mares. Tramvajová jízda by mohla symbolizovat zároveň jeho životní pouť, která stejně jako
jízda končí na konci knihy. I v průběhu četby můžeme vnímat situace z tramvaje,
demonstrované promluvami řidiče tramvaje, jako paralely k životu hlavního hrdiny:
„Vystupovat, prosím! KONEČNÁ. Okružní jízda po vašem ctěném životě končí
…Vystupovat!“172 Citovaná promluva řidiče tramvaje otevírá předposlední kapitolu, v které se
život Bernarda Marese chýlí ke svému konci stejně jako jízda tramvaje.
Nsledující příklady ukazují souvislosti: „Jé, slečno, vy vystupujete? Už? Uvidím vás
ještě někdy?...Vy se do toho nemontujte, vašnosti. Nebo si vystoupíte. Nezapomeňte, že vezu
i vás…“

173

Text uvozuje kapitolu číslo 8, ve které je hlavní hrdina zatknut policií, poté co

byl udán samotnou Sophií, jeho životní láskou. Bojí se, že už ji nikdy neuvidí.
Devátá kapitola, v níž se Bernard pokusí o svůj poslední útěk z valdického vězení je
uvedena následujícím monologem z tramvaje: „No to snad ne! Vážení cestující, viděl to někdy
někdo? Měli jsme tu černého pasažéra! Utekl, spratek jeden. Asi ho doma málo řezali.“ 174
Druhým opakujícím se prvkem knihy jsou citáty. Autor jimi zpravidla uvádí
první podkapitolu, ale občas je použije i u dalších podkapitol nebo přímo v textu. Jedná se
o citáty velkých antických filosofů Ovidia, Publia Syra, Senecy, Horatia, Cicerona a dalších.
Citáty, nesoucí nesmrtelnou moudrost, mají stejně jako pasáže z tramvaje vztah k obsahu
podkapitol, které uvádějí. „Žij a připomínej si smrt; čas letí a to, co říkám, není už tady. –

171

FORMÁNEK, J. Mluviti pravdu. Praha: Smart Press, s.r.o., 2008, str. 69.
Tamtéž str. 375.
173
Tamtéž str. 269.
174
Tamtéž str. 283.
172

- 63 Perseus“175 Tento citát uvádí podkapitolu popisující hrůzy druhé světové války, kdy si hlavní
hrdina obklopený všudypřítomnou smrtí uvědomil, jak je život (zvláště ve válce) relativní.
Následující citát vystihuje Sophiino chování, kdy se snaží předstírat city k Bernardovi
v pracovním táboru v Mauthausenu, aby si díky němu zachránila život: „Bolest nutí lhát
i nevinné. – Publius Syrus“176
„Vzácné jsou šťastné časy, kdy si můžeš myslet, co chceš, a říkat, co si myslíš. –
Tacitus“

177

Tacitův citát otevírá podkapitolu přibližující absurditu komunistického režimu,

kterou Bernard Mares poznal na vlastní kůži.
Vergiliův citát vyjadřuje utrpení, jakým musel Bernard Mares projít ve věznici ve
Valdicích. Podkapitola popisovala jeho soužití v cele se zabijákem Čunětem, který po něm
vyžaduje sex: „Cokoli ti dá osud, to snášej, a zvítězíš nad tím. – Vergilius“ 178
Citáty použité v knize jako moudra uvozující zkušenosti nejen hlavního hrdiny, ale
i Sophie a autora, jsou součástí sbírky citátů hlavního hrdiny, ke které se v příběhu několikrát
odkazuje: „Přemýšlel o sobě, o ostatních, četl a malým písmem si na cigaretové papírky,
které si ukládal do tuby v konečníku, vypisoval citáty. To byla jeho sbírka, na niž byl pyšný.
Udivovaly ho hlavně myšlenky starých římských myslitelů, platné do jeho dnů. To se člověk
nikdy nepoučí?“179
Stejně jako předchozí knihy je román rozdělen do mnoha kapitol, tentokrát však
bezejmenných, označených čísly 1 - 12. Názvy nesou až početné podkapitoly. Úvodní část
knihy není očíslována o a mohli bychom ji chápat jako jakýsi prolog popisující retrospektivně
důvod a průběh vzniku knihy. Stejně jako u Prsatého muže a zloděje příběhů se podkapitoly
vztahují i k sebemenším etudám, čemuž odpovídá jejich rozsah. Autor preferuje tento styl
úpravy textu zřejmě proto, že je podobný úpravě reportáží, které coby redaktor magazínu
Koktejl psal.
Román bohatě ilustroval autorův kamarád, kreslíř Dalibor Nesnídal. Tentokrát volil
podobu černobílých koláží bez přítomnosti pasáží z textu. Proti magickým ilustracím Prsatého
muže a zloděje příběhů, působí syrovějším dojmem a trefně doplňují hořký životní příběh
hlavního hrdiny. (Ilustrace z románu Mluviti pravdu viz příloha č. 8.)
Vypravěčem románu je autor Josef Formánek. Er-formou popisuje hlavní dějovou linii
s životním příběhem Bernarda Marese a ich-formou ke čtenářům promlouvá v pasážích
z doby vzniku románu psaných kurzívou. Skrze své promluvy se snaží najít smíření s trpkým
životním příběhem hlavního hrdiny, ale i sám se sebou. Jeho život se nerozdělitelně propojil
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- 64 s životem předobrazu hlavního hrdiny: „Spíš si připadám jako trochu přerostlá včela obalená
pylem těch lidských příběhů, co jsem tu potkal. Jenže nejde jen tak oklepat pyl a letět znovu.
Ty příběhy se mě drží ještě dlouho, stejně jako ten Váš, jako by se vsákly do nohou, do křídel
ztěžklých tak, že se s nimi následující roky jen bezmocně plácám v úlu.“180

Vypravěč

v příběhu Bernarda Marese také adresuje čtenáře: „Jestli měl Bernard splín? Jako vypravěč
upřímně vypovídám, že nevím. Nikdo nic neví. Každý zůstane sám na tu prázdnotu, co nás
občas spravedlivě pronásleduje.“181, nebo ho nabádá: „Nejsem si jistý, jestli byste to měli číst
dál, neboť to bolí a had z ráje se pořád točí a syčí to své…sss…sss…“182
Název románu je na rozdíl od názvu Formánkova debutu, více expresivní. „Mluviti
pravdu“ bylo totiž stanovenou podmínkou mezi autorem a předobrazem jeho hlavního hrdiny:
„Budeme hrát hru – mluviti pravdu?“ „Já myslel, že už ji hrajem.“183 Motiv pravdy také
prostupuje celou knihu. Hlavní hrdina celý život mluvil pravdu, což mu v době totalitního
režimu uškodilo, ale zároveň mu jeho upřímnost několikrát zachránila život: „Proč nám
v životě tolik lžou? Změnilo by se něco, kdyby nám prozradili, že Dunaj je zelený a Labe
špinavé, jako když se vypláchne popelník? Nezměnilo by se nic, jen ti starší a moudřejší, co
nás učí, jsou pohodlní vidět svět takový, jaký je. Jako by nám chtěli jen říci, jaký by měl být.
Ale svět má často jiné barvy. Aby se nám plnily naše představy, musíme mluvit pravdu.“184
Autor Josef Formánek považuje pravdu při psaní za jedno z nejpodstatnějších pravidel,
kterým dílo získává na věrohodnosti: „A tu samou pravdu ukládat ve slovech do románu
a říkat ji i lidem, co s nimi hovořím. Skloubit tu pravdu, co cítíte, že byste měli říct, protože to
jediné je pravé, vyšší hodnota nezávislá na našich jepičích životech, s moudrostí, co tu někde
je.“185
Srovnáváme –li výpovědní hodnotu titulu a podtitulu vzhledem k obsahu románu, je
mnohem výstižnějším podtitul knihy. Podtitul „Brutální román o lásce k životu“ v sobě
zahrnuje stejně velkou míru kontrastů jako samotný román. I přes trpkost životních osudů
hlavního hrdiny čtenář vnímá jeho nezlomnou touhu žít a bojovat o svůj život a nevzdávat se.
Tato touha dává sílu také autorovi: „Ale vy jste taky nebyl dokonalý, ale nakonec jste to
dokázal, ne? To mě dává sílu, a vlastně i naději. Čas změnit se mám až do své smrti – ale
k čemu mně to pak bude? Konečně jsem Vám to všechno řekl – to já jen, abyste věděl, jaké je
to, poslouchat vyklízení haraburdí z hlavy, které tam naházel život. Ne, teď vážně – konečně
to všechno zmizelo, jsem prázdný a můžu začít znovu. I díky Vám. S novým příběhem o muži,
180

Tamtéž str. 383.
Tamtéž str. 92.
182
Tamtéž str. 107.
183
Tamtéž str. 151.
184
Tamtéž str. 183.
185
Tamtéž str. 154.
181

- 65 co přežil válku, vězení a začínal v pětačtyřiceti znova. Proto bylo dobré být tady a vědět, co
chci příště. I když kdo ví, co zase život přinese.“186
Prostředí knihy je reálné, román se odehrává na mnoha místech, např. v Mauthausenu,
Paudorfu, Valdicích, Hamburku, Třebíči, Venezuele, Vídni nebo Indonésii. Žádné z míst není
smyšlené. Také čas románu je reálný. Linie hlavního příběhu mapuje celý život hlavního
hrdiny Bernarda Marese od 29. 9. 1924, kdy se narodil, po jeho smrt v den svých 84.
narozenin roku 2008. Pasáže prezentující autorovy vjemy a myšlenky jsou zasazeny do doby,
kdy román vznikal, tedy do let 2004 - 2008.
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- 66 5.2 Tematická rovina
V této podkapitole jsme se zabývali dílčími motivy a hlavním tématem knihy. Mnoho
motivů reflektuje životní zkušenosti hlavního hrdiny na pozadí událostí 20. století. Například:
motiv válečných hrůz, motiv komunistických vězení, motiv absurdnosti ideologií. V druhé
linii románu je nejnaléhavějším motivem autorův boj s alkoholem a problémy se psaním
románu. Obě příběhové roviny mají společné motivy osudových chyb nebo boje proti osudu,
které vedou k hlavnímu tématu knihy. Toto téma „životní osud“ směřuje k nejobecnější
otázce o smyslu života.
K analýze jsme vybrali nejpodstatnějšími z motivů a hlavní téma knihy. Vše
dokládáme příklady, které jsme doplnili komentářem s identifikací jednotlivých dílčích
motivů (jsou zvýrazněny tučným písmem).

Motiv války
Motiv války otevírá další dílčí motivy, které demonstrují následující ukázky.
„Usínal připraven na to, že nové ráno není automatická věc, opakující se do nekonečnosti.
Smrti se nebál. Byla všude. Unavovala ho.“
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Z ukázky vyplývá uvědomění si relativity

života ve válce plné smrti.
„Byla to hra kočky s myší. Nenáviděli partyzány a oni zase je. Na obou stranách se
jméno nepřítele stalo zaklínadlem strachu a smrti. Partyzáni. SS. Rusové. Němci. Komunisti.
Fašisti! Lidi. Mrtví a živí.“ 188 Z citace je zřejmá absurdnost války o moc mezi jednotlivými
národy, skupinami lidí nebo zastánci ideologií, protože jsme si všichni rovni – jsme lidé.
Následující ukázka popisuje hrůzy koncentračního tábora za druhé světové války:
„Mezi tím byla bahnitá korida, kde místo býků klopýtala a krvácela jiná zvířata. Ani se
nedala nazývat lidmi. Žrát, spát a přežít.“189
„Viděl jim něco v očích, něco, co nejdřív nemohl pojmenovat, ale teď, když za ním
zpívali, se mu to samo dralo na jazyk: VRAŽEDNÁ POCHOUTKA. Oči jim svítily jako
rozdrážděným a hladovým psům, co by se servali i o lidské lejno, ale jim okolo běhala spoustu
masa a krve v živých lidských konzervách. A oni, hladoví s chřípím roztaženým pomalu až
k uším, seskakovali s jedinou touhou, ukojit svůj pravěký hlad po krvi, horní rty se jim chvěly
a oni najednou neviděli rozkaz, jen plné talíře, které je zbaví té touhy. Bernard se opřel
o sajtnu auta a začal dávit, ne, to nikdy s Rudou Malindou nechtěli, měl tou dobou být už
dávno v amazonském pralese, být Divokým Billem.“
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- 67 zabíjení nevinných lidí za světové války, což hlavní hrdina považuje za odporné
a nemorální.

Motiv vězení
Také motiv vězení přináší mnoho dílčích motivů. Nejdůležitější z nich dokládáme
konkrétními ukázkami.
Opuštěn lidmi i Bohem. Tak se cítil hlavní hrdina, když pobýval téměř dvacet let ve
vězeních. Těžkou situaci ve vězení dokládá následující citace: „Okamžiky, které trvaly
šestnáct hodin. Sám se sebou. Sedm kroků tam a zase zpátky. Týdny. Měsíce. Na druhou
stranu byl radši na samotce než mezi ostatními vězni. Vzájemná nenávist byla obrovská.
Člověk nevěděl, co může od koho čekat. Samé intriky – kvůli jídlu, kvůli tělesné lásce. Největší
boj byl o mladé vězně, pampelišky. Byli i takoví, co si to hodili. Kvůli čemu? Museli kouřit,
honit, podržet prdel. Nemáš sílu se bránit? Drž, nebo chcípni! Když bylo sprchování, každý
chtěl být v blízkosti mladého masa, umýt mu záda. Bernard to zažil taky.“ 191
„Dnes vyfárali „směnu pro národ“, což znamenalo pracovat v neděli, a to ještě
zadarmo. Akorát byli u oběda, když rozhlasem nařídili všeobecný nástup, načež jim bachař
řekl, že potřebuje šedesát dobrovolníků, kteří by šli plít plevel do zahrady. Bernard se
přihlásil, dozorce se na něj usmál a pokynul, ale on jen řekl: „Já nepůjdu. Teď jsem právě
vyfáral z takzvané národní směny, byl jsem vyrušen u oběda a navíc ani nemám čas se
vzdělávat četbou knih. Proto dobrovolně nepůjdu.“
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Příklad poukazuje na absurdnosti

dějící se v komunistických vězeních.
Poslední ukázka přibližuje motiv mučivých zážitků z vězení, které byly paralelou
k zážitkům žen v pracovním táboře, jež autor popisoval ve válečných pasážích knihy: „Když
z ostatními vězni vykládal maso, tak si z háku kus urval. Zabořil vší silou prsty do masa a
trhl. Vyškubl kus, který se oddělil tam, kde bylo maso prorostlé tukem, a hodil jej do
špinavých kalhot. Jak mu kýta pleskla o stehno, bylo v tom skoro něco erotického. Tak toužil
po mase, že začal slinit. Když si ho ve valtické brusírně další den vařil v plechovce na vařiči,
který měli na čaj, zradila ho ta libá vůně. Poděsilo ho to, a tak to polosyrové maso roztrhl na
dva díly, jeden si narval do pusy a ten druhý hodil nejbližšímu vězni, který s ním byl od
předchozího dne na cele. Jako by v té chvíli nakrmil zároveň i osud.“ 193
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- 68 Motiv absurdnosti ideologií
Vzhledem k širokému časovému horizontu příběhu hlavního hrdiny máme možnost
sledovat etapy českých dějin s jejich paradoxy.
Následující dvě ukázky dokládají rozdílné přístupy národů ve druhé světové válce.
První kritizuje ideu fašismu, druhá popisuje obchodního ducha Američanů za války: „Hnus.
Bernard se od něj štítivě odtáhl. Byl rád, že u něčeho takového nemusel být. Zrůdná myšlenka,
vyhubit tyhle Židy, pomyslel si. Prý ideologie. Ideologie k hovnu. Válce rozuměl – ty jseš tam
a já tady, ale tomuhle ne.“ 194
„Americký voják je totiž hlavně byznysmen. Prodá všechno, co může, co je na skladu
a k mání. Benzin, cigára i celé džípy. Prodali by snad celou US Army, kdyby to šlo. Podle
Bernarda to prakticky byli organizovaní pašeráci v uniformě. Obchod úspěšně kvetl
a spokojeni byli všichni, Němci na obou stranách, američtí a čeští vojáci, jako by teprve
společný obchod byl znamením skutečného míru.“ 195
Následující citace se vztahují ke komunistické ideologii a jejímu vnímání hrdinou:
„Nevěděl ještě nic o tom, že komunismus je cesta do záhuby, spíš věřil, že je to cesta někam,
kde bude jednou provždy líp.“ 196
„...když se ho zeptal, co bude, jestli ty volby nevyhrají. Pohrdavě se na něj podíval
a řekl: „A ty si myslíš, že my tu moc dáme z rukou? Úplně to pochopil, až když se v úžasném
roce ´48 stal předsedou volební komise. Teprve sčítali hlasy, když najednou v městském
rozhlasu uslyšeli okresního tajemníka Olejníčka, jak slavnostně vyhlašuje Znojmo
vlasteneckým

městem,

protože

již

z devadesáti

osmi

procent

zvolilo

jednotnou

kandidátku...Vše jim sklaplo. Odcházeli skleslí, i když většina z nic se měla radovat. Ale oni
věděli něco, co statní ještě ne. Když je možné takhle zamést s volbami, je možné zamést
s každým.“ 197

Motiv problémů s psaním
Linii, odehrávající se v době vzniku knihy, dominují autorovy myšlenky. Svěřuje se
čtenářům s obtížemi s psaním tak náročného příběhu. Tyto komentáře patří k postmoderním
rysům románu. Motiv dokládají konkrétní příklady: „Osud je, že tahle kniha zůstane
nedokončená. Přesypávám slova, odstavce sem a tam. Uspokojivý tvar v nedohlednu.
Kapitulace a ústup? Nikdy. Jen příměří se slovy, co už vypadala na papír, a na chvíli i sám se
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- 69 sebou. Tohle je ten příběh a další dvě, pět nebo sto slov to nezmění. I v kostrbatosti může být
krása.“ 198
V následujících ukázkách autor vyjadřuje svůj názor na život. Přirovnává ho
k mandale z barevného písku, která stejně jako život neexistuje věčně. V druhém příkladu
navíc rozvíjí hypotézy o své knize. Považuje za důležité, aby v ní čtenář přes bolest viděl
krásu.
„Nejde mi to moc, ale nakonec to snad bude skutečný román o bolesti a kráse. Jsem
prostě na psaní šnek, co za sebou nechává stopu, která se někdy na slunci leskne až do
prvního deště. Celý život, naše hledání a veškeré snažení je jako vysypávání mandaly
z barevného písku a ten okamžik, kdy mandalu zboří čas, kdy vše se vrací zpátky do
nekonečného prostoru, je okamžik věčnosti všeho krásného a pomíjivého.“ 199
„Píšu a pomalu se asi blížím k doskládání oné mandaly, která se podobá životu hrdiny
mé knihy. Snad bude krásná a pravdivá, přes všechnu tu bolest, co v sobě skrývá. Baví mě ji
psát čím dál víc. Skoro mě až mrzí, že bude hotová, ale už se samozřejmě těším na okamžik,
kdy ji budu držet v ruce, na tu věčnost, kterou máme uloženou v sobě, v našich prchavých
životech.“ 200

Motiv osudu
Tento motiv sdružuje dílčí motivy osudové lásky, motiv osudových chyb a motiv boje
proti osudu. Všechny směřují k tématu knihy, kterým je životní osud a obecněji hledání
smyslu života.
„To je osud. Náš předepsaný osud. Při šukání na dovolence si nevyberu, a pak tě jen
zahlédnu, vyhublou, ale přesto mou dívku ze snu, a všechno je jinak.“…„My patříme k sobě.
To je osud.“ 201 Ukázka dokládá lásku Bernarda k Sophii, kterou považuje za osudovou.
Další příklady demonstrují motiv osudových chyb, kterými se učíme: „Hluší jsme
však k jakýmkoli radám, dokud si je neřekneme sami. Do té doby fungují jen jako každodenní
memento krátkosti života, a tedy omezené možnosti dělání chyb. Kdy je přestaneme dělat?
Nemyslím chvíli, kdy nám bezzubost umožní kasat se vegetariánstvím, infarkt abstinencí
a slabá erekce věrností. Myslím tu chvíli, kdy prohlédneme a nalijeme si čistého vína.“ 202
„Jenže osud je restaurace, kde levnější jídla jsou lepší než měsíce zmrzlý humr. A tak
sáháme po stříbře, každý den si vybíráme a učíme se tak těžko.“ 203
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- 70 Téma životního osudu
Formánek si při vyprávění příběhu Bernarda Marese uvědomuje nevyhnutelnost
našeho osudu. Předkládá sobě i čtenáři mnoho otázek. Ovlivníme svůj osud? Lze se proti
němu vzepřít? Jak se v životě chovat správně? Co je v životě důležité? Čeho si vážit? Jak žít
život, když nás osud jen vláčí? Proč žít? Otázkami dochází tak k hlavní ideje všech jeho děl,
hledání smyslu života, kterou prezentuje na samotném začátku románu: „Něco jsem hledal.
Asi to byl smysl života. Vydal jsem se s Bernardem údolím utrpení na cestu k hoře
poznání…Až když přestanete věřit, osud vám někdy nadělí něco z toho, o čem sníte.“204 Touto
myšlenkou zároveň vyjadřuje jedno z poznání, ke kterému nás příběh Bernarda Marese
dovede. Čtenář si nad neuvěřitelným a těžkým životním osudem hrdiny uvědomí, že člověk
nikdy nemá ztrácet naději, protože stojí za to žít a o svůj život se poprat. Myšlenku
demonstrují následující ukázky: „Až když přestal ten člověk věřit, osud mu nadělil něco
z toho, o čem snil. Mockrát jsem se ptal sám sebe, jestli opravdu musí nejprve všem lidským
bytostem skřípat v puse písek z duny, za níž je oáza.“205
„Za prvé, z toho jsem pochopil, že nemám nikdy ztrácet naději, neboť věci nemusí být
takové, jaké se zdají, i když je vidíme na vlastní oči. A za druhé, že v osamění za skříní, ve tmě
a bez domova, hynou nejen poustevníci.“ 206
„Z toho vím, že se nemám nikdy vzdávat. To Bůh nemiluje. A už jsem to taky nikdy
neudělal, chlapče…“207
Další z životních přístupů, který z knihy vyplývá, spočívá na jedné straně v jisté
předurčenosti osudu, ale na druhé straně na našem aktivním podílu na změně jeho průběhu.
Ideu dokazují následující příklady: „Jako by osud byla obří skluzavka v podobě chobotnice.
Všechna chapadla vedou rychle ke stejnému cíli. Tam, kde nás někdo chtěl mít? Tak proč se
bojovat a snažit?“ 208
„V hlavě se mi začaly líhnout myšlenky. Zničehonic, ale tak neodbytně, až jsem se lekl.
Jestli teď žiješ v budoucnosti, bude tvá budoucnost vždy jen budoucností. Žiješ teď minulostí?
Budeš ji žít i v budoucnosti. S kým se stýkáš, toho budeš znát. Co děláš, uděláš. Tvoje
budoucnost je, co je teď. Piješ, tvoje budoucnost je chlast. Píšeš? Tvoje budoucnost je psaní.
Sníš? Tak zítra, pozítří najdeš jen sny. Jen v přítomném okamžiku lze najít budoucnost.“ 209
„Čemu se vzpíráme? Osudu, který je pro nás připraven v milionech verzí? Přesto je
napsán a je jen na nás, co si vybereme. I já. Čekám na ten nejlepší osud, a ještě nevím, jaký
204
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- 71 jsem si svými činy vybral. Nevědomě sčítáme příkoří, která nám způsobují druzí, ne ta,
kterých se dopouštíme. Proto nevíme, co nás čeká. Všichni voláme do nebe, a ono je pořád
obsazeno. To však neznamená, že nás nemiluje. A všimli bychom si toho vůbec, kdyby s námi
mluvil? Jsme někdy tak posedlí touhou vědět a slyšet, že už kvůli ní neslyšíme.“ 210
Svůj názor na téma „osud“ shrnul Formánek v rozhovoru pro magazín Koktejl:
„Už taky asi vím, že všechno dobré a zlé, co člověk udělá, se mu vrátí. Že nic nemá smysl
uspěchat. Že některé věci k vám přijdou samy, a některé ne. Člověk je sám sobě nejlepším
rádcem a než na jiné by se měl spolehnout na svou intuici. A že když často myslí na své sny
a věří jim, má šanci se jich dotknout. Že by neměl tolik myslet na minulost a budoucnost, což
nás okrádá o přítomnost, která jednou určí, co s námi bude, a kdy teprve poznáme, co z toho,
co jsem zažili, bylo důležité.“211
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- 72 5.3 Jazyková rovina
Jazykové stránce díla dominují, stejně jako u Formánkova debutu, obrazná
pojmenování. Na rozdíl od první knihy není tak výrazně zastoupen vulgární jazyk. V přímých
řečech hrdinů autor využívá obecné češtiny a výrazů z cizích jazyků; němčiny a ruštiny; pro
dosažení větší autenticity situací. Výrazným prvkem jazykové roviny jsou sarkastická
a kontrastní slovní spojení. Příklady jsou zpracovány stejným způsobem jako u analýzy
jazykové roviny debutu autora.

5.3.1 Básnické prostředky
Autor využívá zejména přirovnání a personifikace, kterými zjemňuje popisy brutálních
zážitků hlavního hrdiny, nebo vyjadřuje hluboký vztah k jeho lásce Sophii.

Personifikace
Na rozdíl od debutu zde autor pomocí personifikace oživuje často abstraktní pojmy,
např. tma, duše, minulost, jak dokládají ukázky.
- „A tak vlastní opuštěná minulost bloudila jen hluboko v jeho břiše, narážela mu do střev
a do žaludku, ostrá a hranatá, jako by spolkl celé město. Byly to ale jen trosky domů – těsně
po bombardování.“212
- „Vítr umřel horkem a vzduch se najednou tetelil nad ulicemi, po nichž pobíhali vyhublí
vězni, připomínající laboratorní bílé myši v labyrintu.“ 213
- „Ten intenzivní hluk byl předznamenáním konce války a požíral krajinu okolo zeleného
Dunaje jako nějaký obrovský nenasytný pavouk, který sežere každého, kdo se nespasil
útěkem, a nebo ho aspoň uvězní v pavučině strachu.“214
Ve všech výše uvedených příkladech autor využívá také přirovnání: „jako by spolkl
celé město“, „připomínající laboratorní bílé myši“, „jako nějaký obrovský nenasytný
pavouk“.
- „Tma si rozestlala mezi těmi nízkými kopci a zalehla ho. Cítil její tíhu, nepopsatelný pocit
v hrdle.“215
- „Něco viselo ve vzduchu, zatímco se na silnici za sebe poslušně řadily rychle plynoucí čas,
ochromující strach a kolos pomalu ustupující německé armády, nekonečný štrúdl aut a lidí,
neboť děla se strhávala do příkopů, aby nebrzdila ten útěk.“ 216
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- 73 - „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. Zapomenuté, dosud nezabavené a neroztavené zvony
těch vesnic poplašeně a přerývaně zvonily, ale ocelová srdce uvnitř už jim radostně tloukla
z tušení konce toho všeho.“ 217
- „Déšť ustal a nad táborem, z kterého právě odcházely tisíce duší do nebe, protože peklo si
zažily už na zemi, se zvedla duha.“ 218
Přirovnání
Nejvíce příkladů obrazných pojmenováni nalezneme v přirovnáních. Autor nimi
umocňuje šokující motivy knihy, často jsou podobně syrové jako popisované skutečnosti.
Mnoho přirovnání spojuje kontrasty.
- „...oči Seppa i jeho dlaně marně se snažící nacpat zpátky do břicha střeva, vylézající z něj
jako nějací odporní šediví hadi, opalizující uprostřed mrazivého slunného dne všemi
barvami duhy.“ 219
- „U staré jabloně viděl přivázané koně, od nozder jim šla pára. Jsme jako oni, napadlo ho.
Svázáni v rozběhu. Pořád za sebou vláčíme kočár s minulými dny.“ 220
- „Když s dítětem odešli, čumilové postupně zmizeli, jen Anna tam dál zůstávala, sesutá na
podlaze u zábradlí, jako kdyby jí vyrvali z kloubních jamek nohy.“ 221
- „Dřív si byly dny v sirotčinci podobné jako hrachová kaše ponořená v oleji každý čtvrtek
k obědu, pořád stejně hnusná.“ 222
- „Život některých lidí je jako neúspěšné učení cizího jazyka. Jsou pořád u třetí lekce.“223
- „Mrtvolná povolenost jejích stehen, štiplavý zápach moči i ten zvláštní pocit déjá vu, jaké to
je milování bez milování, po prázdném souložení bez lásky, způsobily, že se najednou cítil,
jako by už bylo po tom, a zbyla jen pachuť, jako by tam najednou zemřel a vedle sebe nechal
prázdnou kůži od lásky, stažený obal od salámu.“ 224
- „Jako by její život na chvíli vyhřezl z času, jako vnitřnosti toho psa, co ho ženské z lágru
odchytily v létě při práci na poli a na místě ubily lopatami, vykuchaly a rozčtvrtily, aby ho
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- 74 mohly lépe pronést na barák a tam si ho v noci uvařit, i když některé hltavě pily jeho krev už
na poli, přímo z hlíny.“225
- „S rachocením převodovky zařadil a nehal mozek běžet jako motor, který neví kam, ale
nakonec dojede.“ 226
- „Bernard nastoupil do vlaku, kterým měl jet do víc než sto kilometrů vzdáleného Kremsu,
poblíž něhož dal svobodu Sophii, jako kdyby byla motýl a on sběratel její polámané a skoro
setřelé krásy a vytáhl z ní špendlík a ona se rozletěla do světa.“ 227
- „Někdo vyzařuje tolik vnitřní síly, energie, tajemství a tepla jako uschlé psí lejno a někdo by
s tím mohl sázet stromy do věčně zmrzlé půdy permafrostu někde na Sibiři.“228
- „Už si ho skoro naležato podávali jako sasanka svými rameny lapenou kořist až ke svým
ústům. Jako by se v ni proměnil sám osud a kýval na něj potměšile chapadly: Nikdo mi
neunikne!“229
- „V hlavě měl obrovské nic a viděl, jak s ta hezká holka pomalu kácí i s židlí k zemi, pak už se
směrem ke stropu, kde ještě pomalu rotoval roztrhaný větrák, už jenom s jedním křídlem,
vytrčily její bělostné nohy v punčochách s velkými oky, jako dva vykřičníky.“ 230
- „Jeho dosavadní život byl tvrdý, ale donutil ho používat mozek, který mu Bůh dal. Pracoval
mu každou noc jako bachor přežvýkavce.“ 231
- „Polehoučku si ji nadzvedl za její nádherný zadek, co v dobách po válce přibral krásu. Asi
takový pocit, jako když drtil v ruce šťavnaté broskve u zdi zahrady sirotčince a lízal z nich tu
sladkou chuť, zatímco ho paprsky zapadajícího slunce hřály na zádech. Tak to bylo.“ 232
- „Byla proti ostatním naprosto jiná, křehká a tak senzační v posteli. Pokaždé to pro něj bylo
jako zážitek z rumunského cirkusu, co se starým medvědem, hádačem budoucnosti, hejnem
cvičených pudlíků, klaunem, dvěma koňmi a jednou opičkou navštívil Třebíč. Byl stejně
nadšen a ohromen, a kdyby mu to nepřišlo divné, snad by i zatleskal.“233

5.3.2 Sarkasmus
Užití sarkasmů přispívá k jízlivému zvýraznění absurdity některých životních
zkušeností postav. Zastupují také zábavnou složku díla.
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- 75 - „Když se objevil, začala na něj Marie řvát, že zlobiví parchanti končej špatně, že takový
spratky sbíraj cikáni do pytle a pak je prodávaj v pekle. Bernard si na to vzpomněl, když ho
plačícího sestra představená táhla za sebou do sirotčince. Jak za nimi klaply velké červené
dveře vrat, utřel si oči a odevzdaně se zeptal: „To už jsme v pekle?“234
- „Byl to Hans…Odjistil granát a skočil k zemi. Sbohem kamaráde. Kus masa přistál na
kapotě. Začal se hystericky smát. Vítej na palubě!“235
- „Jednou se jí Mold zeptal, kolik jí je. Řekla mu, že jí bude sedmnáct. „Nebude,“ smál se
jako blázen a ukázal na tři mrtvé ženy v rohu tábora, čekající na odvoz do krematorií
v Mauthausenu.“ 236
- „Nikdy se nesmějte, upije – li nějaký Rus. Nikdy nevíte, nebylo – li to vaším vínem.“237
- „Ti Rusové jsou fakt chudáci, oni, aby vám něco mohli dát, tak vám to musí nejdřív ukrást.“
Pobočník kývnul hlavou: „Ale Evropa by bez nich teď byla v prdeli.“ 238
- „To je tajemník! Poslední babičce v ulici chcípne poslední kuře a on jde, pohladí to kuře,
pohladí tu babičku, pak se podívá na nebe, zamračí se a řekne:“Zasraný kapitalisti!“239
- „Rozhodl se nejíst, protože to byl jediný způsob, jak bojovat. Na ten nápad ho přivedla věta:
„To se nedá žrát,“ kterou jeden vězeň zhodnotil jídlo, co dostávali na celu. Najednou ho
popadla radost z té myšlenky. Jo, nebude jíst!“ 240
- „Ale najednou se Tondovi v milisekundě zpětně vrátil ten obraz, který jen mimoděk
zaregistroval za předním sklem. Nevěřícně se tam znovu podíval. Pak pomalu, ležérně došel
k autu, i když byl z té střelby posraný až za ušima, nonšalantně otevřel dveře a zeptal se:“Jste
volnej?“ „Ale jo ,vašnosti. Kam to bude?“ „Do prdele.“ „Tam už jsme byli,“ usmál s eBeny
a zařadil.“ 241 (při útěku z Valdic)
- „Jednou totiž vedle sebe ve výkladní skříni vystavil tři knihy: Chceme žít od spisovatele
Karla Nového, Ažajevův román Daleko od Moskvy a Sinclairův titul Ve stínu mrakodrapů.
Byl to nevinný vtípek, ale podle věhlasného zákona č. 231 za něj dostal šest let.“ 242
- „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 vlastní
nařízení, že povinnost zdravit vězňům odpadá za á ve sprchách, za bé u jídla a za cé na
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- 76 vycházce?“...„Já tě zavřu, až zčernáš!“ Bernard se na něj pohrdavě podíval: „A kde si, vole,
myslíš, že jsem? Na Riviéře?“243
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- 77 5.4 Reakce na knihu
Autor román Mluviti pravdu propagoval formou originálního scénického autorského
čtení se scénkami autora a jeho přátel v roli psychologů, s loutkovým divadlem a hudebním
vystoupením Václava Koubka nebo swingového orchestr Hari Phill Band (hraje v něm
ilustrátor Dalibor Nesnídal). Prozaik se inspiroval autorským čtením zahraničních spisovatelů,
kteří pro propagaci svých dělají maximum: „Každý, kdo vydá knížku a chce ji prosadit,
absolvuje mimo jiné desítky různých čtení. Takové autorské čtení je hezká tradice, která u nás
zatím není, a mně se ta disciplína líbí.“244 Autorského čtení v Třebíči se účastnil
i samotný předobraz hlavního hrdiny. (Fotografie z autorského čtení viz příloha č. 9.) Na
konci března 2010 spisovatel se svou knihou vystoupil také na knižním veletrhu v Lipsku.
V rámci mezinárodního fóra Kleine Sprachen – Grosse Literaturen (česky Malé jazyky
– velké literatury) představil knihu a její hlavní motivy, společně i s ukázkami (Koktejl,
2010). Jaké přinesla propagace, ale hlavně samotná kniha Mluviti pravdu, čtenářské i odborné
kritické ohlasy shrnuje tato podkapitola.

Recenze
Fakt, že spisovatel vzbudil svým románem zájem veřejnosti, potvrzuje větší množství
recenzí, které máme k románu k dispozici. Opět jde o recenze z internetových zdrojů.
Formánkovi přátelé, Arnošt Lustig, Ivan Klíma a Radek John, kteří mu zároveň
poskytovali připomínky ke knize při jejím vzniku, jsou knihou nadšeni. Radek John svůj
názor shrnul do jedné výstižné věty: „Od dob vydání Hrabalova románu Obsluhoval jsem
anglického krále žádná jiná kniha neportrétuje století tak dokonale jako Mluviti pravdu Josefa
Formánka.“245 Všichni výše zmínění autoři kladně hodnotí autorův vypravěčský talent.
Existují ovšem i protichůdné postoje. Vladimír Novotný ve své recenzi označil Formánkovo
vyprávění jako: „vypisování striktně řečeno v jádru notně dryáčnické. Jednotlivá témata,
situace a motivy vynořující se v těchto líčeních už byla ztvárněna v krásné literatuře mnohem
lépe, mnohem přesvědčivěji, mnohem působivěji.“246 Pojetí hlavní linie románu se tomuto
recenzentovi z Portálu české literatury zdá nepůvodní a laciné, rozhodně ne vystihující
přívlastek podtitulu „brutální“. Opravdovou hodnotu díla nachází v současné linii díla, v které
promlouvá autor knihy. Novotný uvádí: „Nicméně až tam, jako například v samém závěru
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- 78 knihy, kde Josef Formánek promlouvá jako „mluvící kámen“, teprve tam jeho ambiciózní
román znenadání nabývá kýžených románových dimenzí a autorova výpověď se znenadání
blíží autentické, stylově postmoderní výpovědi o současném světě.“247
Větší počet recenzentů na rozdíl od Novotného vidí sílu v hlavní dějové linii románu.
Jana Benediktová napsala: „Formánek je velmi dobrý vypravěč a příběhy, které si vybírá, jsou
k vyprávění, od kterého se čtenář neodtrhne, pokud neusne, jako stvořené. Bohužel ale – pro
autora i pro čtenáře – silný příběh dopiplává svými postřehy, emocemi a komentáři mnohdy
tak moc, až ho nakonec přesolí.“248 Klára Kubíčková shodně vidí slabiny v druhé rovině
románu, podle ní až příliš doslovné: „Mluviti pravdu je na českém literárním trhu zjevem,
podobně jako je zjevem mezi spisovateli Josef Formánek, málo literární, ale s geniálním
vypravěčským talentem, se sklonem trochu naslouchat a hodně křičet. Něco na něm je, jen to
v té záplavě emocí a gest najít.“249
Recenzentka Ludmila Pechová Formánkův román hodnotí následovně: „Syrové,
strohé líčení jedné životní pouti a několika osudových setkání, zbavené nadbytečného
sentimentu. Neobvyklé bádání nad smyslem života i snaha o rozluštění jeho kódu…Pro
silnější dojem využívá i neobvyklá přirovnání a šokující kontrasty. Jeho vyjadřování je plné
paradoxů, i v nejodpornějším hnusu hledá poetiku.“250
Přiklonili bychom se k těm ohlasům, které kladně hodnotí zejména autorovu schopnost
vyprávět silný příběh za využití kontrastů a paradoxů (Benediktová a Pechová), což dokládá
naše analýza - především tematické a jazykové roviny díla. I když jsou motivy a hlavní téma
díla závažná, mohli bychom autorovi vytknout jejich nadbytečné hodnocení a vysvětlování
v současné linii románu. Nutno podotknout, že tato rovina knihy odhaluje autorovy postoje
a skutečné pocity (autor se ke své emotivní povaze vyjadřoval v několika rozhovorech), a tak
naplňuje název díla Mluviti pravdu. Současná linie románu obsahující postmoderní prvky
navíc oslovuje svou upřímností mnoho čtenářů, kteří otevřenost autora hodnotí pozitivně.
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- 79 Čtenářský ohlas
Román Mluviti pravdu navázal prodejem na úspěch autorova debutu. Prodalo se už
přes 25 000 kusů. Čtenáři vidí klady nejen v poutavém příběhu, ale také otevřenosti autora
samotného: „Miluju Váš styl podání - svižně, jednoznačně, brutálně otevřeně a při tom si ještě
v pohodě stihnu užít atmosféru a úplně se do ní propadnout. Mám z nich pocit, že mě radí
a pomáhají mi v mém životě ve způsobu, jak se zachovat v situacích, kdy váhám. Věty v nich
jsou jako rána z nebe, vždycky když je nejvíc potřebuju,“251 komentuje jedna ze čtenářek
v internetové diskusi.
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ZÁVĚR
Cílem této práce bylo shromáždění dostupných materiálů o spisovateli Josefu
Formánkovi, sestavení jeho biografie a zpracování analýzy i interpretace jeho próz. Při
zpracování diplomové práce jsme analyzovali především rovinu kompoziční, tematickou
a jazykovou. I přes obtížnou dostupnost informačních zdrojů jsme se pokusili do naší práce
zahrnout co nejvíce poznatků. Čerpali jsme je z odborné literatury, médií, internetových
zdrojů a také z e-mailové komunikace s autorem.
V první kapitole jsme autora zařadili k postmoderně, protože jeho romány nesou prvky
tohoto literárního směru. Patrné je to zvláště při pohledu na kombinování dějových linií,
časových rovin, funkce postav vypravěče nebo využívání komentářů, které se týkají tvorby
daného díla. Dalším výrazným prvkem je využívání autobiografických zkušeností a zážitků,
což dokládá také naše analýza. I promítání vlastních myšlenek a niterných pocitů je jedním
z typických autorových přístupů, které čtenáři dokáží ocenit.
Druhá část mapuje život autora a ukazuje ho zejména jako člověka s velmi pestrým
životem, ze kterého se ve svých knihách čtenáři zpovídá.
Za zásadní považujeme tři kapitoly věnované interpretaci a analýze autorových knih.
Z rozborů vyplývají specifika autorského stylu spisovatele Josefa Formánka. Patří k nim
autobiografičnost, obrazný jazyk podporovaný využitím zejména přirovnání, metafor
a personifikací. Společné všem knihám je i ústřední téma – hledání smyslu života.
K hlavnímu tématu autor čtenáře vede pomocí vedlejších motivů, díky kterým se snaží
vyrovnat s vlastními problémy, ale zároveň umožňuje svým čtenářům, aby se zamysleli sami
nad sebou.
I když se spisovatel Josef Formánek často setkal s kritikou za příliš subjektivní přístup
k tvorbě - přemíra líčení emocí a úvah, nemůžeme mu upřít schopnost zaujmout širokou
čtenářskou obec. Sami čtenáři uvádějí, že jim Formánkovy knihy často pomáhají k uchopení
vlastního života. Josef Formánek nejen díky tomu, že se jeho knihy setkaly se čtenářským
ohlasem, ale také díky volbě poutavých příběhů, ve kterých se zamýšlí nad závažnými tématy,
má na současné literární scéně své místo a zasloužil by si více pozornosti.
Z toho důvodu jsme se kromě zpracování této diplomové práce rozhodli také
vypracovat jeho heslo na internetové encyklopedii Wikipedia.org, které bude moci
v budoucnosti využívat široká veřejnost. Diplomantka v současné době na hesle stále pracuje.
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Příloha č. 1
E-mailová komunikace s autorem
1. Co Vás v dětství bavilo? Měl jste vzor, který jste chtěl následovat? Například někoho
z rodiny? Ve svém debutu se zmiňujete o Vašem dědečkovi.
Určitě pro mne byl jablonecký děda inspirací, stejně jako hradecká babička, bývalá
učitelka náboženství, což byla opravdu moudrá, hodná bytost a pekla výborné vdolky.
Ale nemůžu opomenout i moje povedené rodiče, nebo strýce Františka, nebo dalšího
rázovitého strýce ze samoty, který přesně věděl, kde rostou hřiby a spal za deště
s nohama venku.

2. Vaše klukovské sny byly založit časopis a napsat knihu. Cestování nikdy nepatřilo mezi
chlapecké sny? Věnoval jste mu hodně let…
Jasně, cestovat, objevovat a poznávat pro mne bylo prvotní. Až z něho vycházela
touha se o to nově nabyté rozdělit, ať už v reportáži nebo v knize.

3. Co a kde jste vystudoval?
Střední zemědělskou technickou školu v Roudnici nad Labem

4. Autorem, který Vám byl v dětství nejbližším, je Ota Pavel? Cítíte v jeho knihách
nějakou inspiraci?
Cítím v nich jeho srdce, upřímnost, bolest a tichou krásu. Poezii v próze.

5. Kteří autoři inspirují dospělého Josefa Formánka?
Ota Pavel, Charles Bukowski, Gabriel Garcia Marquez, zenové koány od různých
zenových mistrů, Jack London, Gerald Durrel… Saint de Exupéry, Bach, Fitzerald.

6. Souhlasíte s popisem, že navazujete svými dějovými a psychologickými tématy na tzv.
severočeskou školu, jak je uvedeno v recenzi na Portále české literatury?
☺ Ne.

7. Kolik let jste ženatý a kolik let jste otcem?
Mám patnáctiletou dceru.

8. Je psaní knih lepší terapií než vycestování do míst panensky čistých a neponičených
lidským zásahem? Je to vědomím, že si Vaši „zpověď“ někdo přečte? Nebo jednoduše
urovnání si svých problémů sám v sobě (při cestování) nelze srovnat s vypovídáním
svého nitra na papír?
Psaní je hlavně krásná věc, když vám to jde, něco čistého, úžasného co Vás naplňuje.

9. Jak dobře se prodává Mluviti pravdu?
Prodalo se již přes 25 000 výtisků.

10. Připravujete také vydání dětských pohádek a amazonských povídek o grampieros, jak
jste uvedl v jednom z rozhovorů?
Ne, protože se to už ve mně transformovalo v něco jiného.

11. Myslíte si, že si jednou splníte i třetí sen - založení muzea přírodních národů? Podnikl
jste už nějaké konkrétní kroky pro jeho realizaci?
Možná, ale zatím jsem v té záležitosti nic nepodnikl.

JESTLI BUDETE COKOLIV POTŘEBOVAT DOPLNIT, volejte mi na tel. číslo. Mějte se
hezky. Jf

Zdroj: FORMÁNEK, J. Diplomka [online]. 8.2.2010 13:23. Osobní komunikace.

Příloha č. 2
Návrh slovníkového hesla
O spisovateli Josefu Formánkovi nebylo zatím sestaveno detailní slovníkové heslo.
Jediné, které doposud existuje, jsme nalezli v Antologii nové české literatury 1995-2004
(Kopáč, R.; Jirkalová, K., 2004). Toto heslo ale obsahuje pouze výčet profesí a děl autora,
proto jsme se pokusili sestavit podrobnější návrh slovníkového hesla autora. Předlohou ke
zpracování hesla nám byla hesla ve Slovníku českých spisovatelů od nakladatelství Libri
(Menclová, V., 2005).
Josef Formánek, *16.6.1969, Ústí nad Labem, prozaik, reportér, cestovatel.
Vystudoval Střední zemědělskou technickou školu v Roudnici nad Labem. Založil
s Miroslavem Urbánkem geografický magazín Koktejl (1992), třináct let působil jako jeho
šéfredaktor. Procestoval třicet zemí světa. Založil časopisy Oceán, Everest, Fénix, Kleopatra,
Nevěsta a časopis pro děti Říše divů. Inicioval realizaci rekvalifikačního kurzu při magazínu
Koktejl „Redaktor časopisu“ (2003 - 2009). Od roku 2003 se živí jako spisovatel. Jeho život
ovlivnil ostrov Siberut, kde strávil půl roku mezi domorodými lidmi kmene Mentawaj (1997,
2000). Vystoupil proti působení misionářů u přírodních národů (1995). V Národním muzeu
v Praze uspořádal výstavu artefaktů a fotografií z ostrova Siberut nazvanou Oči duchů (2002).
Zrealizoval projekt „Nejsme sami“ na pomoc oblastem Indonésie zasaženým tsunami.
Výtěžek v podobě materiální humanitární pomoci s výpravou Českého červeného kříže do
Indonésie coby dobrovolník vezl (2005). Dnes žije na chalupě v Malé Tatimerzi v Českém
středohoří.

Má

dceru

Karolínu.

-

Všechny

Formánkovy

knihy

spojuje

využití

autobiografických prvků a téma hledání smyslu života. Jeho debut Prsatý muž a zloděj
příběhů (2003) se stal bestsellerem desetiletí. Román kombinuje prvky cestopisu a románu
v románu, má 2 roviny. Novelu Létající jaguár (2004) autor napsal ve výloze knihkupectví za
11 hod. 19 min. na vylosovaná témata. Kniha spojující osudy 5 hrdinů, vznikla
v rekordním časovém rozmezí 23 hod. 21 min. Román Mluviti pravdu (2008) kombinuje opět
2 linie - příběh hlavního hrdiny a linii současnosti autora. Oběma se skrz román dostává
terapie od svých problémů a také odpovědi o smyslu života. Romány Prsatý muž a zloděj
příběhů a Mluviti pravdu byly přeloženy do francouzštiny.

Příloha č. 3
Fotografie Josefa Formánka

Zdroj: TRŽILOVÁ, J. Češky jsou nejkrásnější na světě. Marianne, 2010, roč. 2010, č. 3., str.
108. ISSN 1213-1423.

Příloha č. 4
Tváře magazínu Koktejl

Zdroj: Koktejl, 2007, roč. XVI., č. 4., str. 6-7. ISSN 1210-4353.

Příloha č. 5
Rekvalifikační kurz „Redaktor časopisu“

Zdroj: Koktejl, 2005, roč. XIV., č. 7-8, str. 111. ISSN 1210-4353.

Příloha č. 6
Ilustrace Dalibora Nesnídala z knihy Prsatý muž a zloděj příběhů

Zdroj: FORMÁNEK, J.Prsatý muž a zloděj příběhů. Praha: Smart Press, s.r.o., 2006, str. 93,
115, 297, 349. ISBN 80-87049-02-0.

Příloha č. 7
Josef Formánek a ostrov Siberut

Zdroj: HLOUŠKOVÁ, L. Josef Formánek potkal příběh na skládce. Magazín PRÁVO, 2009,
roč. 19, č. 26, str. 19, 21. ISSN 1211-2119.

Příloha č. 8
Ilustrace Dalibora Nesnídala z knihy Mluviti pravdu

Zdroj: FORMÁNEK, J. Mluviti pravdu. Praha: Smart Press, s.r.o., 2008, str. 67, 119, 315,
417. ISBN 978-80-87049-23-5.

Příloha č. 9
Spisovatel s předobrazem hlavního hrdiny, autorské čtení románu
Mluviti pravdu

Zdroj: Jazz club Teplice [online]. Fotky z akce Josef Formánek – Mluviti pravdu. rev. 20. 11.
2008, staženo 29. 3. 2010. Dostupné na WWW: <http://www.jazzteplice.cz/?galerie=247>.
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