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1. Úvod 

Cílem této práce je výklad prozaického díla Jáchyma Topola, založený na postupné 

interpretaci jednotlivých próz v chronologickém sledu tak, jak byly vydávány. Naším cílem je 

zjistit, nakolik Topolovo prozaické dílo nabízí nějakou vnitřní provázanost, a pokud tam tuto 

provázanost dokážeme nacházet, pak popsat její jednotlivé podoby, např. z hlediska vztahu 

jeho ústředního a nejrozsáhlejšího románu Sestra k ostatním prózám. Vzhledem k rozsahu 

bakalářské práce nejde o kompletní monografii: k ostatním složkám Topolovy tvůrčí činnosti 

(poezie, písňové texty, překlady, publicistika) bude přihlíženo pouze výjimečně, a to tam, kde 

od nich při výkladu prozaických děl nelze odhlédnout. Kromě výkladu samotných próz bude 

brána v úvahu i jejich dosavadní recepce (recenze a případně i širší studie, ať už ohledně 

jednotlivých děl, anebo i celku Topolovy tvorby). 
Í1 

Citace z pramenů jsou užity především pro ilustraci či jako doklad našich úva!iÝa 

tvrzení. Úryvky ze sekundární literatury slouží převážně jako příklad toho, jak je současnou 

literární kritikou Topolovo dílo vykládáno. 
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2. Zivot a dílo 1 

Spisovatel Jáchym Topol se narodil 4. 8. 1962 v Praze. Je synem básníka a prozaika 

Josefa Topola a vnukem spisovatele Karla Schulze. Po nedokončených studiích od roku 1986 

pracoval jako skladník, topič, nosič uhlí. Poté autor získal zkušenosti s psychiatrickým 

zařízením a od roku 1990 pobíral invalidní důchod. Tyto zkušenosti ovlivnily volbu prostředí 
;;-;/ 

především v próze Anděl. Oženil se;, Bar~órou Mazáčovou. 

Od počátku 80. let působf/]-ako textař a zpěvák v hudebních skupinách Psí vojáci a 

Národní třída. Byl velmi aktivní i v publicistickém a edičním dění undergroundu a samizdatu 

za minulého režimu. V roce 1986 podepsal Chartu 77. Od roku 1992 spolupracuje jako textař 

se zpěvačkou Monikou Načevou. 

Roku 1991 se Jáchym Topol stává spisovatelem ve svobodném povolání a po několika 

letech vychází jeho první próza Výlet k nádražní hale (1994) a také rozsáhlý román Sestra 

(1994) znamenající přelom pro celou českou postmoderní literaturu, který svému autorovi 

vynesl Cenu Egona Hostovského? Kniha je stále ikonou pro současnou českou literaturu.3 O 

rok později Topol vydává kratší novelu s názvem Anděl (1995), v roce 2000 opět natočenou 

jako celovečerní film pod názvem Anděl Exit. Jáchym Topol k němu dodal námět a scénář, 

jenž napsal společně s režisérem filmu, Vladimírem Michálkem. 

V roce 1996 začal Topol studovat etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. Do své prózy promítá zájem o mimoevropské civilizace, jejich mýty, legendy, ale i 

obecně o jejich kulturu a dějiny. V jeho prózách se vyskytují postavy různých etnik. Toto 

zaměření a především jeho teoretické studium etnologie se staly impulzem pro práci na další 

vydané knize s názvem Trnová dívka (1997), v níž převyprávěl pohádky amerických indiánů. 

Mezi prózy vydané už v jednadvacátém století patří dva romány, Noční práce (2001) a 

Koktat dehet (2005), dále sbírka žánrově pestrých textů, napsaných v různých časových 

obdobích (s nimiž ještě své skalní čtenáře neměl příliš možnost neobeznámit), Supermarket 

sovětských hrdinů (2007) a poslední publikovanou prózou je novela Chladnou zemí (2009). 

Všemi dosud publikovanými prozaickými díly se v práci zabýváme. 

1 Zdroje pro biografii: http://www.ucl.cas.czlcs/slovnik-ceske-literatury a zároveň heslo Topol Jáchym (Slovník 
českých spisovatelů, 2000 a Slovník českých spisovatelů od roku 1945, 1998). 
2 Autor román dokončil už v roce 1993 za svého pobytu v Německu, kde díky finanční podpoře nadace 
Heinricha BoHa mohl strávit čtvrt roku. (Viz Zandová 1989: 793-800). 
3 V roce 2008 byl podle ní natočen film (režie Vít Pancíř), nazvaný Sestra. 
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3. Výlet k nádražní hale4 

Pražskými ulicemi je vedena nejistá cesta do nádražní haly. Ústředním tématem této 

krátké prózy je mytický motiv pouti, cesty, která se v Topolově románu odehrává skrze jedno 

město v jednom dni a má jak doslovné, tak symbolické rozměry.5 

Druhým mytickým motivem je už zmíněné město, a to jako dynamický prvek, prostor 

procházející jistou transformací. Tyto změny Topol popisuje buď konkrétně, nebo jen pomocí 

pocitů, které má z "nového" města hlavní hrdina. Takto vytváří pohled na prostor, podobný 

jakési bytosti, jejíž ústrojí autor zachycuje ve svém textu. "Město shodilo tu bývalou tvář, tu 

pochmurnou a přísnou, tu masku hnijícího bolševismu, nasadilo jich teď tisíc. Některé byly 

nalíčenými veselými obličeji klaunů, a komu by vadilo, že ti staří alkoholičtí cvoci z manéže 

páchnoucí pilinami a zvířecím trusem pod šminkou ukrývají sem tam neštovičku, jizvičku po 

bodnutíčku?,,6 Proměna města zde probíhá po materiální i duchovní stránce. V důsledku pádu 

komunistického režimu se město a všichni jeho obyvatelé probouzí z jakési symbolické 

letargie, spánku rezistentnímu ke všem projevům života. I hlavní hrdina, cítí touhu po 

činorodosti, životní aktivitě, podnikání (stejně jako Potok v Sestře, viz níže), chce se chopit 

příležitostí, které se najednou otevírají. Město se plní jak krásnými, novými, neznámými 

výlohami obchodů a restaurací, tak nechutnou podprahovou zločinností podsvětních živlů. Na 

půdě takového města je vystavěna symbolická cesta hlavního hrdiny.7 

Úplný počátek příběhu zaznamenává dramaticky laděnou proměnu noci a dne a s ní i 

proměnu města. Topol využívá motivu měsíčního světla, vyvolávajícího šílenství a běsnění 

jinak spořádaného prostředí, a poté svitu slunečního, odhalujícího s normálními městskými 

životy i tlející a nechutná zákoutí města. Dva druhy světel vytváří a ovládají dva druhy života 

4 V ediční poznámce in: Topol, 2007: 98-128 se o Výletu k nádražní hale dočteme, že: "vyšel poprvé v časopisu 
Revolver Revue č. 22 v roce 1993 na s. 109-121. Knižně jej vydal jako bibliofilii Martin Dyrynk v Praze roku 
1994." (S linorytovými ilustracemi Michala Cihláře). "Druhé vydání vyšlo v brněnském nakladatelství Petrov 
v roce 1995, doplněné o anglický překlad Alexe Zuckera A Trip to the Train Station. Ilustrace Michala Cihláře 
přebíráme z vydání v nakladatelství Petrov." 
5 "Je-li nějaký motiv v Topolově poetice mezi všemi ostatními dominantní, pak je to právě motiv ,cesty' -
vedoucí napříč vnějším světem stejně jako směřující do hrdinova nitra." (Peňás, 1995: 7). 
6 Topol, 2007: 103-104. 
7 "Topolova novela vykazuje totiž výrazné rysy té literatury, o níž se dá mluvit jako o textech cest za vnitřní 
zkušeností'. Řadí se tedy k onomu druhu nejnovější české prózy (Michal Aj vaz, Daniela Hodrová, Jiří 
Kratochvil), v níž se velkoměsto proměnilo v magický prostor, který se mění v další dimenzi hrdinovy psychiky 
a duše. [ ... ] Jeho město má příznačnou, divoce zrýhovanou tvář, jež teprve před nedávnem nahradila ,tu 
pochmurnou a přísnou, tu masku hnijícího bolševismu'. Vstup do záludné, odcizené městské kulisy přináší vždy 
nějaké nebezpečí." (Peňás, tamtéž). 
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společenství jednoho uzavřeného prostoru. Ovládají městské ulice. 8 (O dualitě barev a světel 

viz níže). V dalších Topolových dílech se tato přirozená záře mění na magické, mocné, rudé 
, , 

blesky z románu Sestra nebo zběsilé, šílené, krvavě rudé nebe z knihy Anděl. Stejně jako 

v Sestře a Andělovi může být toto světlo považováno za sílu, která má vliv na občany a je opět 

přítomno zvrhlé, děsivé tváři podsvětního života města s tím rozdílem, že nabývá barvy žluti. 

Jak jsme již zmínili, hybným prvkem celé prózy je proměna města.9 Město se ale 

nemění pouze k lepšímu. Jak jsme naznačili, objevuje se tu mnoho ohavných zákoutí, plných 

pohoršujících, tělesných, krvelačných a nebezpečných existencí, které přestaly být vyhoštěné 

ze společnosti. 10 

Povídka obsahuje i aktualizační úryvky o tom, jak v oné době vypadal svět krásné 

literatury a publicistiky. Vycházelo veliké množství knih a článků. Knihy zaplavily trh. l1 

Hlavní hrdina, s nímž se autor výrazně ztotožňuje, je spisovatel, má ke knihám blízko a 

fascinují ho, sám cosi píše, můžeme se domnívat, že píše i tuto povídku. Ironicky komentuje 

ochotu nakladatelství vydávat i literaturu pokleslejšího ražení. Mimoto se v takových 

úryvcích, s jistou dávkou publicistických sklonů, vyjadřuje k celkové situaci 

postkomunistického Česka. Se smyslem pro černý humor a ironii popisuje vyvažování všech 

současných lidských hodnot penězi, a tím jejich příkrou devalvaci. 

Hlavní postava do tohoto města zapadá, ale zároveň je z něho vyčleňována. Vytváří 

dojem toho, že si nové město osvojil. Muž je v něm spokojen, je šťasten, že ukončilo éru 

totalitní a otevírá možnosti dosud neexistující. Nicméně je to ale nová džungle, v níž se hlavní 

hrdina pohybuje jakoby v mrákotách. Nevěřícně se dívá na to, jaké neuvěřitelné věci se rodí 

v metamorfované Praze. Nemůžeme mluvit o radosti z těchto změn, ani o smutné vzpomínce 

na zaniklý řád, ale převládá zde překvapení nad nenadále vzniklou variabilitou, pestrou 

barevností a otazník u přicházející budoucnosti. Hrdina nevzpomíná s nostalgií na starou 

podobu "světa" a přizpůsobuje se svým vlastním způsobem světu novému. Tento postoj 

8 "Město se měnilo. V noci nad ním sice stejně samozřejmě jako v desátým století a jako kdykoli jindy visel 
měsíc v tmavý bráně, někdy plný a oteklý jako tvář opilce, jindy plaval v mracích a nebyl skoro vidět, skleněná 
cetka, nemnul, ale stejně doháněl zparchantělé městské psy k šílenství. V tomhle svitu, kdykoli měsíc dosáhl svý 
chladný intenzity, milenci dopili láhev a vrhli se na sebe, koutky vykousaný z velký lásky, vrahoun otočil kudlou 
v ráně a zašklebil se, v tomhle světě hodná máma zničehonic provedla svýmu plaváčkovi něco úděsnýho a žlutá 
síla tekla dolů a stékala na koleje tramvají a vlaků a ty se v té záplavě světla leskly ... Pán světa chytil noc ve 
středu temnoty a obrátil ji naruby jako čerstvě staženou kůži, na nebi hořelo slunce. Bilo do městských zdí a 
chodníků a teprv teď byla špína špínou a hniloba hnilobou a byly vidět. Slunce sálalo, nutilo krev, aby se 
pohybovala pomaleji, tekla líně, zesládla, nebo naopak, pumpy zběsile pracovaly a krev jako by chtěla stříkat 
z obalu. Tak mi to připadalo, nic moc hezkýho." (Topol 2007: 101). 
9 To se objevuje i v "symbolické" první větě povídky, o níž jako o stabilním rysu Topolova celého díla, 
pojednáme níže. 
10 Harák tyto motivy vidí jako "naturalismus", který umožňuje Topolovi vyjadřovat vlastní stanoviska. Viz 
Harák 1997: 13. 
II Viz Topol 2007: 120. 
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hlavního hrdiny stojícího mezi dvěma epochami je později rozvíjen v románu Sestra (viz 

níže). 

Povídka Výlet k nádražní hale působí jako předpokoj velkého domu Topolovy prózy. 12 

Je to jakási příprava a zkouška toho, jak funguje práce se slovem. 13 Vypravěč knihy je opět 

velmi úzce svázán s hlavní postavou, stejně jako tomu je v Sestře, vyprávěné hercem 

Potokem. Co se týče stylu vyprávění, jsou sdělení méně úsečná, než v Sestře, ale obě díla 

spoJuJe hravý jazyk, využívající nespisovných lexikálních útvarů, nestandardních 

morfologických tvarů slov. Často jde o autentickou mluvu profesní nebo slang. Dialogy jsou 

útržkovité, někdy jsou dokonce zaznamenány i formou divadelního scénáře. 14 

I když na velmi malém prostoru, Topol si pohrává i s narativní linií. Časový skok ve 

vyprávění přichází, když vypravěč potká na ulici starého kamaráda Mičince,15 který má 

zakrvácený bok. V retrospektivě se vracíme do chvíle, kdy byl Činča (jedna z vedlejších 

postav) smrtelně zraněn. On sám je ale vrah. "Původně měl v plánu projet byt, muselo tam 

leccos zůstat, prachy, hlavně si chtěl umýt ruce, tisíckrát si představoval, že až oddělá Stana, 

v klidu si vydrhne ruce, projede byt a pak si třeba zapálí cigáro, voddělal chlapa, řekne si, 

tajdletoho, a odklepne na podlahu vedle Stana. Jenže tam byly dva, sakra.'d6 

Jedná se o podobnou scénu, s níž se setkáme i v Dostojevského románu Zločin a trest, 

ve které Raskolnikov zavraždí starou lichvářku, ale pak je nucen zabít i její sestru, s čímž 

nepočítal, a celý jeho čin se tak stává otřesnějším a jeho svědomí neutěšitelnějším. Variace na 

tento psychologický, ruský román je nejen příběh Mičince, ale především je to opět 

specialitou Sestry. 

Jak už bylo nastíněno, povídka obsahuje několik epizod, které se odehrají v čase 

vypravěčova putování. Fragmentární události dávají dohromady celek příběhu jedné cesty. 

Povídka jakoby předznamenává Topolův styl. Jeho pozdější knihy jsou totiž také složeny 

12 Správcová ve svém článku také upozorňuje na úzké spojení této novely s románem Sestra: "Sám o sobě (Výlet 
k nádražní hale, pozn. KL) asi těžko obstojí. Kdo nezná Sestru, nejspíš nepochopí, proč by měl padnout na 
zadek, když hlavní hrdina potká člověka, který přežil Osvětim (to je vysvětleno v Sestře), tone v rozpacích nad 
tím, jak do textu zabloudil umírající vrah Mičinec dokonce i se svým zločinem a jiní lumpíci a proč to hlavního 
hrdinu tolik bere." (Správcová 1995: 21.) Správcová tvrdí, že Výlet k nádražní hale je vlastně takovou 
pokračující kapitolkou z Potokova života, ale bez románu Sestra nemá téměř žádnou výpovědní hodnotu. 
Zároveň kritizuje Topolovu okatou práci se čtenářem, která staví na zašifrovaných reáliích typu "nakladatelství 
Měděnec" či intertextových odkazů na postavu Věry, jejíž jmenovkyně se objeví i v novele Anděl, a muže 
přeživšího Osvětim. 
13 "Výlet k nádražní hale [ ... ] se autorovi stal osaháváním světa i tvárných prostředků, určených k jeho umělecké 
rekonstrukci." (Harák 1997: 13). 
14 (Viz např. Topol 2007: 114). Umného využití jazyka v této krátké novele si všímá i Božena Správcová 
(Správcová. 1995: 21), která nesouhlasí s Jiřím Peňásem (Viz. Peňás, 1995: 7), když tvrdí, že Topol promýšlí 
každé slovo jeho próz. Zdůrazňuje také Topolovu schopnost pojmenovat i ty nejsložitější lidské pocity pouhými 
několika slovy. 
15 Toto jméno se objevuje i v románu Sestra a časově vzdálenějším románu Kloktat dehet. 
16 

Topol 2007: 111-112. 
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z vyprávění mnoha příběhů a událostí, které se děly různým postavám, a tak vytváří celkovou 

stavbu díla. Tento stylový prvek kulminuje v objemné próze Sestra. 

Na základě všech podobností s následujícím románem, je zřejmé, že tato povídka pro 

Topola znamenala zkoušku před napsáním rozsáhlejší prózy. Autor měl předtím za sebou 

vydání několika básnických sbírek, a Výlet k nádražní hale proto tvoří přirozený přechod 

k prozaickým žánrům, a tudíž odklon od básnické tvorby. 
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4. Sestra 

Autorova inspirace,17 která je v románu Sestra zřetelná, vyvěrá v neposlední řadě 

z jeho osobních zájmů. Pracuje s mytickými prvky dávných civilizací i moderního světa, 

symboly, mytologizujícími sny, metaforami, které přibližují občas text lyrické poezii, zároveň 

ale přejímá prvky z nepostihnutelného množství tradičních i moderních žánrů, dokonce i např. 

z ironické grotesky či sarkastické frašky, založené na tématech současnosti. 18 

4. 1 Vypravování 

Děj románu začíná v hlavním městě, Praze, "Perle", jen několik dnů před sametovou 

revolucí. V samém úvodu se seznamujeme s hlavní postavou a zároveň vypravěčem, 

tanečníkem a hercem, Potokem. Od počátku sledujeme, jak jeho příběh začal i jak skončil, a i 

když se nám někdy zdá jeho vyprávění rozhárané a nesourodé, má poměrně přesně určený 

průběh. Vytváří pomyslný kruh, uzavírá Potokův příběh "cesty za Sestrou", která začala 

v "Perle" a zase v ní končí v jakési až harmonické notě, v níž pohlíží do budoucnosti jejich 

společného života. Zároveň se řeší i tajemné síly Zóny (viz níže ).19 

Zpočátku se seznamujeme s Potokovými kumpány, Mickou, Davidem, Žralokem a 

dalšími. Poznáváme, že žijí ve společenství, které Potok líčí spíše jako nějaký indiánský 

kmen. Mají svou "Smlouvu", za jejíž překročení čeká viníka trest, pijí "Ohnivou vodu" a 

"zakopávají válečnou sekyru" se spřízněnými partami. Indiánské názvy a jména pro činnosti a 

členy organizací jsou metaforická, symbolická, důležitost jim přidává i užívání velkých 

písmen. Tyto motivy jsou součástí celého Topolova díla a budeme se jimi zabývat podrobněji 

níže. 

Autorský subjekt je zde znovu velmi blízký vypravěči Potokovi. Míra stylizace autora 

je silná, což lze vypozorovat z podobnosti jejich jmen (jméno Potok se některými hláskami 

nápadně přibližuje příjmení autora) i sugesce a detailnosti popisů pocitů hlavního hrdiny. 

17,,[ ... ] Topolova kniha má [ ... ] prvky fantasy, thrilleru, love story, road story, hororu, něco surrealismu 
(snových, opileckých a drogových vizí) a něco undergroundu (,invalidních sourozenců' přesazených z času 
,kanálů' do času po ,sametu'). Něco z Bildungs románu i dětského vnímání ,indiánek'." (Barák 1997: 14). 
18 Např. prchání Němců na Západ přes naše území je v Sestře obrazem neschopnosti a zároveň groteskní 
pokřivenosti režimu. 
19 

Ivo Barák souhlasí s Vladimírem Novotným a jeho formulací, že Sestra je vlastně jakousi "románovou 
apokalypsou", k čemuž přispěl např. i konečný motiv příchodu očekávaného "Mesiaha". (Viz Barák, 1997: 14). 
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Po "výbuchu času vybuchla i čeština",2o a tak jazyk, který autor užívá pro své 

vyprávění je složitá spleť hovorových výpovědí, spisovné i všelijak zdeformované syntaxe, 

standardních výrazů, prokládaných aktualizačními slovy, Topolovými vlastními vytvořenými 

novotvary, nespisovnými tvary, nářečními výrazy, slangovými a argotickými slovy z podsvětí 

podloudných obchodníků a podvodníků, rozluštitelnými i významově zastřenějšími výrazy 

z profesní mluvy "kšeftařů" s cizinou.21 Tok vět je téměř nepřetržitý. Text přesahující čtyři sta 

padesát stran není příliš často členěn odstavci a ani přímé řeči nejsou nijak výrazně oddělené. 

Proto je četba textu a orientace v mnoha epizodách nesnadná. Šířící se kosmopolitismus do 

češtiny mísí mnoho cizích výrazů, ale i zkomolenin cizích názvů a zkratek. Topol je mistrem 

jazyka, a tak dokáže všechny tyto prvky využívat ve prospěch svého psaní. Detailně vystihuje 

řeč cizích národnostních menšin, etnik.22 Jazykovými prostředky dokresluje charakteristiky 

postav i celého pražského multikulturního prostředí. 

Text předpokládá zkušenějšího a vzdělanějšího čtenáře, neboť je protknut mnoha 

intertextovými odkazy, narážkami i parafrázemi jiných děl. Čtenář musí být zběhlý v české 

kultuře dvacátého století, neboť jsou tu intertextové odkazy a literární variace na Placákova 

Medorka, kapelu Psí vojáci, Drdovu povídku Vyšší princip23 či ku příkladu Jarmilku 

Bohumila Hrabala,24 Rychlé Šípy Foglara.25 Ale měl by se orientovat i ve starší evropské 

literatuře, nebot' najdeme úryvky odkazující k Shakespearovu Hamletovi,26 Villonovým 

baladám,27 staré řecké mytologii (např. báji o Odysseovi a Penelopé)28 atd. Asi nejvýraznější 

inspiraci pro epizody svého příběhu Topol našel v již zmiňovaném Dostojevského románu 

Zločin a trest, především v jeho psychologických důsledcích zločinu, viny a hledání 

vykoupení. Narážky a paralely k různým dílům české i světové literatury, kterých se v knize 

objevuje nesrovnatelně vyšší počet, než takový, který jsme zde teď vyjmenovali, jsou nejen 

20 Topoll996: 31. 
21 "Topolova metoda postmoderní koláže, autorsky inspirovaná výtvarnými kolážemi Jiřího Koláře, zasáhla i 
jazykovou výstavbu Sestry a ovlivnila výběr jazykových prostředků. Výsledkem je nespoutaná dynamická spleť 
jazyků, kterou Topol (1996) nazývá rozbitým jazykem, megamluvou či postbabylónštinou. Ze stylistické 
plurality se rodí drsný slang velkoměsta, který autor vkládá do úst hlavnímu hrdinovi, v jazykové směsi se mísí 
další vrstvy češtiny - archaismy (kralický výrazivo), profesionální žargony předrevoluční i porevoluční (nová 
terminologie společenskýho pohybu), argot (narkomanskej slovník) či jazyk reklam - s cizími jazyky, počínaje 
angličtinou přes vietnamštinu až po indiánské tvoření jmen (Malá Bílá Psice)." (Záveská: 2007: 24). 
22 Např. foneticky napsané výpovědi Bohlerovy Laosanky. 
23 Viz Topol 1996: 149. 
24 Viz Topoll996: 114. 
25 Viz Topoll996: 215. 
26 Viz Topol 1996: 112. 
27 Viz Topol 1996: 232. 
28 Viz Topol 1996: 324. 
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inspiračním prvkem autora, ale i způsobem, kterým je možno udržet a zvýšit zájem 

sečtělejšího čtenáře o text, jako text intelektuálně náročný?9 

Vyprávění má hlavní děj (mapující část životní "cesty" Potoka), který je ale narušován 

nespočtem myšlenkových odboček, cizích vyprávění (i vyprávění ve vyprávění), 

nepostradatelných i méně důležitých epizod, retrospektivních vzpomínek i lyrizovaných 

pasáží. Autor užil veškerých svých vyprávěcích schopností, aby dokázal měnit způsob 

vypravování podle aktuálního stavu vypravěčovy psýchy. Text nepůsobí nijak šroubovaně, 

spíše ohromuje svou variabilitou. Každé slovo do něj přesně zapadá, což zračí snahu a 

pečlivost, kterou musel autor do textu vložit, ale která není na první pohled zřejmá. Naopak, 

Topolovo psaní je prosyceno opojením z vyprávění a naprostou oddaností této radosti. 

Stavba knihy je dopodrobna promyšlená a propracovaná. Příběh má svou vnitřní 

zákonitost, ale jeho podání je často ovlivněné protržením hráze slov, která má za následek 

vznik neurčitě širokého množství epizod a příběhů. Rozsah díla tedy není závislý na důsledné 

vnitřní stavbě, ale spíše na vůli autora k vyprávění, která je ohromná, až fanatická. Nejsme si 

jisti tím, jaké epizody nebo úryvky jsou myšleny ironicky, jaké vážně a jaké jsou jen iluzemi 

postav. Všechny se navzájem splétají a propojují.30 To je také zdrojem tajemství nejen v ději 

ale i v intertextovosti, kterou Topolův text nedovoluje čtenáři odkrýt ani po několikátém 

pozorném čtení. Nevíme, který děj má být v próze skutečným a který ne, nevíme ani, zda 

zastřená místa nejsou autorovým pochybením a nikdy si nemůžeme být jisti, který zmatený 

popis snu nebo jiná odbočka nebudou pro příběh v budoucnu nabývat důležitosti?l 

Jedná se o působivou směsici žánrů, vrstev jazyka, nesourodých intertextových 

odkazů, v nichž vedle sebe stojí Shakespearův Hamlet a Haškův Švejk, křížení skutečnosti 

s fantaskní vizí, mystifikací či alkoholovým deliriem, naturalistické popisy hnusu, odvrácené 

stránky podsvětních živlů, zločinnosti, zrady střídané ušlechtilými myšlenkami a "nejstaršími 

slovy lásky".32 Tímto způsobem autor vytvořil homogenní celek jednoho z 

nejinspirativnějších románů české postmoderny. 

29 Což je mimochoďem znakem postmodemího románu obecně. 
30 "Jako u knihy předchozí, také zde si čtenář nemůže být jist tím, co je míněno vážně a kde už jde o ironii, co se 
skutečně událo a co je rezultátem snové, alkoholem či drogou podmíněné fantazie." (Harák 1997: 15). 
31 Motání logičností s nelogičnostmi do jednoho klubka dráždí Hyblera: "Autorova pomatenost však bohužel 
způsobila, že výsledek je mnohem horší. Plete-li se ne-logické s ne-logickým, může to svým způsobem vést 
k něčemu zajímavému; horší je, plete-li se logické s logickým (pletení logika nesnáší), a nejhorší - a to dělá 
Topol- plete-li se ne-logické s logickým. Nejenže je obtížné se v tom vyznat (což by nakonec tolik nevadilo), 
ale dostávají se k sobě věci, které by se nikdy setkat neměly, ba nemohly [ ... ] ." (Hybler 1995: 58). 
32 Topolovo celé dílo je jakousi syntézou různých oblastí, kterou dotváří také kombinace a prolínání různých 
kultur. (Viz níže). 
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4. 2 Čas 

Hned od počátku známe vypravěčovy postoje k současné situaci v Praze, České 

republice, ale i na celé zeměkouli. Dotýká se snad všech soudobých problémů politických, 

sociálních a kulturních, které se jakkoli dotýkají moderního českého člověka. Je to 

problematika holocaustu, která mění v dnešní době svou tvář, politické moci, přecházející 

v těchto převratných dnech z jedněch rukou do druhých, reklamy a literárního života, 

vytvářejících novou dimenzi komerční sféry. Během knihy se Topol dotkne i specifických 

traumat jak typicky českých, tak i takových, které otřásly vědomím lidí nejrůznějších 

národností, jako byl například výbuch Černobylské elektrárny. 

Doba, kterou Topol popisuje, je ještě zběsilejší/3 než jak ji popisoval ve Výletu 

k nádražní hale. "Začalo to smetením zdí a vyměňováním suvenýrů, zuřivým cestováním, 

tobě dám šutr ze zdi a ty mně nábojnici z náměstí... jasný symboly se ho děj pro něco, co 

zavřel čas [ ... ] Ještě tě bolí ta okousaná pěst, kterou si rveš do úst, abys neřekl sám sobě, co tu 

vlastně je, co se děje: s tebou. A svůj podíl bys nejraději zakopal. ,,34 

Kniha vyvolává velmi rozporuplné pocity a názory. Vedle uměleckého zážitku se totiž 

pozastavujeme nad tím, co vlastně Topol myslel vážně a co ne, jestli hrdina je kladný nebo 

záporný, zda ten či onen jeho čin je před svědomím ospravedlnitelný, jestli Černá je andělem 

či ďáblem, životem či záhubou, zda je Sestra opravdu obrazem Topolova chápání doby, či 

jestli snad není jen obrovskou mystifikací kritiků, kteří se zamýšlejí nad něčím, co je ve své 

podstatě neuchopitelné. 

Jak jsme již naznačili, Topol v první kapitole knihy popisuje historickou událost, tzv. 

exodus Němců,35 kterým je myšlen odchod německého obyvatelstva z východního Německa 

do západního přes ČSSR. S jistou dávkou ironie uvádí tuto událost do kontrastu s "vězením", 

z něhož nemá český člověk možnost úniku. Ironii zaručuje mimo jiné název "exodus", 

33 Zběsilost je téma, kterým navazuji na článek, napsaný pro Tvar roku 1994 Květoslavem Chvatíkem. Popisuje 
tu svět Sestry, kde "zběsilí" lidé, odvrhujíCí normalitu života využívají nepřehlednosti, chaosu doby a žijí 
přítomným okamžikem v rychlém pohybu a zvratech. Neštítí se zločinu, podvodů, drog ani jiných ohavností. 
"Tam, kde zběsilosti a hrůz a nechutností bylo už příliš, nastupuje většinou včas uklidnění - jako například 
v epizodě nemoci v klášteře v nostalgii závěru." Pak ale přiznává, že "Není nic snazšího, než jej (životní pocit 
Topolova románu; pozn. KL) moralizovat; skutečně je tam těch krutostí, hnusu a okázalého cynismu až příliš. 
Snadnost, s jakou vypravěč literárně vraždí, nme nijak netěší;" (Tamtéž). Chvatík uznává, že "Musíme ovšem 
myšlenky a činy vypravěče Potoka posuzovat v hranicích literárního textu, ne jako reálie; bylo by to, jako 
bychom vytýkali hory mrtvol Jamesi Bondovi." (Tamtéž). Rozporuplný pocit ale Chvatík vyjadřuje, když píše: 
"Ve věcech lásky a vztahu k přátelům i k proměnám doby je Topolův vypravěč až romanticky opravdovým 
charakterem - neškodilo by, kdyby stejnou citlivost projevoval ve vztahu i k jiným živým tvorům. Myslím, že je 
nejvýš na čase, abychom se vrátili k moudrosti Desatera, ať již jsme věřící nebo nevěřící." (Tamtéž). 
34 

Topol 1996: 8. 
35 V' 

lZ Topol 1996: ll. 
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naznačující biblické vyhnání z Ráje. Němci ale naopak prchají ven z klece a jsou na cestě do 

Ráje, k němuž mají občané Československa daleko. Proto se někteří Češi k tomuto exodu 

přidávají - opět je ironií, že tak činí pouze několik dnů před pádem režimu. Pak se palčivým 

problémem stává otázka emigrace, ale tato epizoda je spíše popisována se sarkastickým 

úšklebkem nad politickou mocí, než že by byla vážně problematizována. Je zde propojena 

převážně s otázkou po tradicích a přirozených kořenech člověka, o nichž pojednáváme 

podrobněji v závěru. 

Odchod Německého obyvatelstva ze socialistického realismu má ale v tomto románu 

možné i další interpretace. Exodus může být chápán např. i jako vyhnání z uměle vytvořeného 

ideologického socialistického "Ráje", který byl utopicky vytvořen státním zřízením. 

Ironicky kritický pohled na Němce je vyjádřen i v myšlenkách o holocaustu, 

naznačených poznámkou o Hanuši Bonnovi.36 Téma holocaustu, hromadného zabíjení a 

otázka po tom, čeho všeho je člověk schopen, jsou výrazně tematizovány především v epizodě 

o kostlivci Novákovi, postavě, nacházející svou paralelu ve Švejkovi, a pak také v pozdějších 

knihách, kde je na ni kladen ještě silnější důraz. 37 (Viz níže). 

Represe a diktatura (nejen ta, která probíhala za války, ale i ta, jíž zažil sám autor) 

přibližuje lidi ke zvířatům, divokým bestiím?8 Je důležité si uvědomovat svou blízkost 

přírodě, žít podle pravidel indiánů a jiných přírodních národů. Topol jde tak daleko, že životní 

hodnoty, které popisuje, se zračí v uctívání určitých kultických zjevení a božstev. 

Demonstrace, vzpoura proti represím vrací život k jakémusi původnímu přirozenému řádu a 
,I c • 

umožní i vznik "Organizace", spolku podloudných obchodkíků, kšeftařů, na hranici zákona, 

v němž se Potok nachází a která symbolicky i prakticky navazuje na kulturu indiánských 

kmenů. 

Topol si uvědomuje, že v nové době je něco v nenávratnu, společnost o něco přišla, o 

řeč, normy apod.39 To tvoří nesourodost světa, který je zde popsán. Tento rozháraný, neúplný 

svět, musí zaplňovat bílá místa vlastními sociálněorganizačními řády, aby mohl nějak 

fungovat, ale není v tom jednotný, takže se počínají formovat velmi specifická, uzavřená 

společenstva a tlupy s vlastními pravidly, což tvoří ze společnosti "zběsilou" změť kultur, 

36 Hanuš Bonn, pseudonym Josef Kohout, (5. července 1913 - 20. října 1941 koncentrační tábor Mauthausen) 
český básník, literární kritik a překladatel. Od r. 1939 byl vedoucím funkcionářem pražské Židovské obce. 
37 Především v poslední publikované novele s názvem Chladnou zemí, kde je nosným tématem celé knihy. (Viz. 
níže). 
38 V' T lZ opol 1996: 20. 
39 Hybler ve svém článku Topolova přepestrá Sestra vidí tento román jako situaci už "po katastrofě" (kterou 
Topol podle Hyblera vidí v holocaustu), kdy se ztrácejí jména a paměť. "Nejde tedy o eschatologii katastrofy 
tušené, ale o její opak." (Hybler 1995: 57). 
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vzájemně odlišných až do protikladnosti. Co se vytvoří, když se tyto polární živly střetávají je 

právě ona "zběsilost", nepřehlednost doby. 

Jak už jsme se zmínily výše (viz kapitola Vypravovánf) , Topol vytváří svou knihu 

mnohostí nesourodých epizod, což právě zajímavě formálně a symbolicky doplňuje 

nesourodost sociologického složení současné Prahy, kterou svým vyprávěním vyobrazuje. 

Pád komunistického režimu, převrat je velice zvláštní téma tohoto románu, neboť 

přímo není v knize popisován vůbec.4o Topol přechází od epizod "Exodu" Němců rovnou 

k době po sedmnáctém listopadu. Normalizace, kterou si Topolova generace pamatuje, je 

znázorňována jako doba utlumení, tuposti, pod níž byly vytvářeny podzemní "kanály" ilegální 

činnosti undergroundové kultury. 

Rokem 1989, převratem, "velkým třeskem" začíná nový letopočet a komunistická éra 

se tak stává "předvěkem před časem".41 Svět po "velkém třesku", jak Topol metaforicky 

nazývá sedmnáctý listopad, je pak plný převrácených, změněných, nezvyklých hodnot.42 Ve 

třetí kapitole se ocitáme už v období po sametové revoluci. Událostí, kterou Potok nazývá 

"výbuchem času", jakýmsi symbolickým velkým třeskem, po kterém se všechno změnilo, 

začal nový letopočet a rokem nula odstartoval nový život. Opojení z volnosti a příslibu nové 

doby, že je vše možné a dovolené, je zároveň doprovázeno frustrací. Členové Organizace 

pevně věří v to, že se blíží čas, kdy přijde nový spasitel, "Mesiah".43 Nastává právě takový 

čas, který Topol vystihl ve Výletu k nádražní hale. Potok se chápe aktuálních možností a se 

svými kumpány z Organizace začnou zuřivě obchodovat. Nová doba nezůstává bez kritiky. 

40 Gertrude Zandová se ve svém článku" Výbuch času" 1989 zabývá způsobem Topolova zobrazování 
politického převratu v Čechách. (Viz Zandová 2001). Úvahy Zandové vedou svou autorku k tomu, že označuje 
svět této prózy jako "staronový". Román Sestra popisuje především svět "nový", postkomunistický. "Topol
Potok se v něm ("novém" světě; pozn. KL) neorientuje a nechápe jej. Ve snaze se ho zmocnit, bere si na pomoc 
svět starý, ovšem ne ten před rokem 1989, nýbrž svět nmohem starší, archaický." (Zandová 2001: 796). Toto pak 
autorka ilustruje na základě tří úrovní: první jazykové, kde popisuje námi již probíranou Topolovu 
"postbabylónštinu", druhé úrovně, kterou nazývá "postoj vypravěče", jenž je podle Zandové založen už ne na 
starých jistotách, ale na smyslovosti, instinktech a "velmi starých mechanismech" společnosti, jako je např. 
právo silnějšího. Společnost je pro Topola "rozdělena podle vzoru primitivních civilizací na kmeny a tlupy." 
(Zandová 2001: 798). A třetí úrovní odrážející Zandové "staronový" svět je vyprávění s charakterem vnitřního 
monologu, asociací, lyriky, ústní výpovědi i eposu. 
41 Topol 1994:33. 
42 Tento svět je Zandovou nazýván "novým", je plný "mnohotvárnosti" diametrálně odlišné od konformity světa 
"starého", a to na všech společenských, politických, kulturních i etnických úrovních. "Z přehledné zoologické 
zahrady komunismu se stává kapitalistická džungle, kterou Topol označuje jako ,Divoký Východ'." (Zandová, 
2001: 795). 
43 Topol toto jméno vytvořil od starozákonního "Mesiáš", a takto zapadá do repertoáru Topolových odvozených 
neologismů, které naznačují svým hláskovým složením ke svým vzorům. (Viz např. "Perla"). "Mesiah", jak 
v Topolově podání slovo zní, pak zdůrazňuje starobylé, vzdálené a tajenmé hodnoty svého významu. 
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Topol se s nejistotou dívá na bezhlavý pokrok a změny, které přináší,44 nebo na stále 

výraznější skupinky nebezpečných neonacistů, "Hilterů". 

Poté přichází další část příběhu, kde Potok, už téměř udolaný steskem po své dětské 

lásce Psici, prahnoucí po ženské přítomnosti, potkává Sestru a čas jednotlivých epizod 

románu se ještě zrychlí. Poté co ale Potok Černou ztratí, se dynamický čas děje, který 

obsahoval mnohé odbočky a derivované částečky najednou scelí a zharmonizuje. Černá se 

objeví a je připravená k životu s Potokem, i když čtenář netuší, zda tak do hrdinova života 

vstoupilo vykoupení či zatracení, a časová osa příběhu se v kruhu uzavírá. (Viz výše). 

4. 3 Prostředí 

Prostředí je silně svázáno s časem.45 Prostory, které jsou v Sestře často měněny, nejsou 

o nic méně "zběsilé", než časová období. Potok cestuje, když hledá Černou, je na útěku (bud' 

s ní, či od ní), pře spává v chátrajících budovách, nádražích. Kulisami jsou často rozkládající 

se vsi, nechutné špinavé uličky Prahy, "Perly" plné hrůzy a zločinnosti, rozbořené kostely, 

Osvětim, obrovská odpadní skládka atd. Krajina je často ovládána nejdivočejšími živly a 

rozmary počasí. Jednou je v ulicích Prahy vedro až k zalknutí, podruhé se ocitáme uprostřed 

bouře v rozlehlých polích. Tyto drastické změny podnebí mohou být metaforickým obrazem 

duší hlavních postav, které se zmítají v krizových fázích svých životů. Jednou Potok trpí bez 

své milované, poté spolu podniknou riskantní útěk před zákonem atd. 

Zpočátku (myslíme tím v období před listopadovým převratem) je město prostorem 

strachu46 a rozděluje se na dvě vertikálně protikladná prostředí.47 Jeden z nich tvoří život 

s Psicí, sklepní prostory, díry v podzemí, pod městem. To je prostor tajný, ilegální, přirozený 

44 Viz např. rozrůstání asijského trhu (Viz Topol 1994: 58) nebo proměna hračkářského sortimentu. (Viz Topol 
1996: 57). 
45 Harák si všímá, že Topol stejně tak, jako míchá vyfabulovaná, reálně neexistující prostředí s určitými, tak 
směšuje i "zřetelnou smyšlenku s historickými fakty." (Harák 1997: 16). 
46 Viz Topol 1996: 17. 
47 Hana Záveská se ve své magisterské diplomové práci nazvané Poetika prostoru v díle Jáchyma Topola zabývá 
mimo jiné také literárním prostorem, který ovlivnil román Sestra, což ji vede k otázce propojenosti motivu 
podzemí s charakteristikou undergroundové, spodní, podprahové literatury a tématu periferie s literaturou, která 
je vzdálená od centrální literatury středního proudu. Zjišťuje, že Topola jako prozaika i jako reportéra fascinují 
prostředí temná, špinavá, naturalisticky odpudivá a v důsledku toho ve svých prózách popisuje i lidi na okraji, 
problematické etnické menšiny, kriminálníky, feťáky, kurvy a drogové dealery. Topol tak ani po dvaceti letech 
nezapře ve své tvorbě odchovanost undergroundem. (Viz Záveská, 2007). 
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a bezpečný.48 Naproti tomu je život nad tím, na povrchu země, na který míří všudypřítomné 

kulomety, prostor nečistý, nemagický, metaforicky představovaný jako život v kulisách, kde 

všichni, nejen herec Potok, hrajeme. Když ale z tohoto světa Psice s Potokem zmizí, v jejich 

samotě se dostaví červená tma, zářivá, magická a mocná aura. Město je uzavřený prostor, 

v Andělovi je tato sevřenost podpořena ještě krvavou nebeskou klenbou (znásobeným 

motivem Potokovy a Barbořiny rudé tmy), která ho uzavírá i shora. 

Topol zná Prahu dobře, a tak se do jiného města nepouští. Popisuje zákoutí, která jsou 

mu blízká, i centrum Prahy, jak prožívají události před i porevoluční. Někdy Topol 

specifikuje určitou reálně existující čtvrť, ale často se nedá orientovat, kde se postava nachází. 

Topol jakoby znal detaily zelinářských obchodů, rozvalin odpadků na skládce, suterénních 

sklepních místností pod paneláky. Prostor, který popisuje je jakási živá substance, dynamická, 

pohybující se. Nedokresluje děj, ale podílí se na životě postav. 

V Sestře autor z města uniká a potuluje se po venkově. Nasává jeho atmosféru.49 

Vesnice je tajemný, zničený prostor, z něhož je velmi těžké se dostat pryč. 50 Stává se ale i 

útočištěm zmučené duše viníka,51 nebo tajemným prostorem nasáklým starými tradičními 

pohanskými bájemi a mýty. 52 

Skládka, na které Potok nějakou dobu pobývá, je navzdory hnusu a zápachu hniloby 

prostor čistoty, vykoupení, návratu k životu. Zavražděním bestiální postavy malého Kučery se 

Potok vrací k normalitě a čistotě života. 

4. 4 Ženské postavy 

Potok nás velice záhy seznamuje se svou první dívkou, Barborou Závorovou, která je 

takovým prototypem a předobrazem pro některé další Topolovy ženské hrdinky. Potok ji 

nenazývá jinak než indiánskou přezdívkou Malá Bílá Psice, je jeho první a také osudovou 

48 Zandová si ve svém článku všímá, že takový prostor mizí v postkomunistické době, neboť není již pro 
detabuizovaný "nový" svět zapotřebí. Dualita dvou světů, jednoho nahoře a druhého v podzemí, je zrušena po 
rozpadu komunistické moci nad státem. (Viz Zandová, 2001: 793-800). 
49 Záveská si všímá celkového odklonu Topolova díla z města na venkov: "Domníváme se, že Topolův jazykový 
únik ze sevření městem nebyl podnícen ani tak jeho fascinací indiánskou mytologií, jako rostoucím zájmem o 
český venkov, který Topol nazval obzíráním venkova: ,Pro mě je vesnice místem, který má paměť, kde se 
prolínají vzpomínky a pohádky s věčně zapnutou televizí a s tím, co se doopravdy stalo tadyhle sousedovi.' 
(Topol in Balaštík 2003.) Vliv lidové slovesnosti na autorův jazyk je nezpochybnitelný, zvláště když je Noční 
práce prvním románem, v němž se autor topo(lo )graficky přesunul z Andělovy Prahy do venkovského 
prostředí." (Záveská, 2007: 25). 
50 Viz epizody z vesnice jménem Ušanica. 
51 Viz pobyt Potoka u pastevce Tomáše. 
52 Viz Potokova návštěva u rodiny bláznivého Davida, možná probíhající ve snu. 
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láskou.53 Ač se v knize neoddělitelně objevuje otevřeně líčená sexualita, je velmi zřejmé, že 

žena je nejen sexuálním, ale především duševním protějškem muže, či ho dokonce převyšuje 

mocensky. Muži jsou ženami vedeni, protože ony jsou vnímány jako bytosti nadané, které 

dokážou nevídané věci duchovní a vyzařují sílu, moc tradičních vladařek matriarchátu či 

indiánských žen s přírodní vlastností vševědoucnosti. 54 Zde je Topol výrazně inspirován 

svými etnologickými studii. (Viz níže). 

Všechny možné vlastnosti tělesnosti, se zde mísí s motivy křest'anskými,55 a tak Topol 

dosahuje účinků takových, že se ve spojitosti s latinsky odříkávanými slovy čtenáři jeví jejich 

pohlavní akt (ze zvyku prováděný po sklepích cizích domů) jako obřadní rituál a výklenek, na 

kterém přitom Psice sedí jako chrámová apsida. Spojení muže a ženy je pro Topola jedním 

z mytických, kultických obřadů, tradic, přirozených projevů života.56 Topolova hrdinka není 

ideální žena, idealizovaná kráska, ale je to zvířecí, pudový cit, který jej k ní vábí a ona sama 

je spíše fenou než lidskou bytostí, je to tvůrkyně všeho živého vzrušení, pudových vzruchů.57 

Z úryvků poznáváme, že jde o "femme fatale", Potokovu lásku s černými vlasy a bílou 

kůží. Byla pro něj živnou půdou, "vracela ho sama k sobě",58 byla stvořitelkou, matkou, 

původkyní a poté, co zmizela, poslala Potokovi Sestru. Topol píše: "Viděla i zelený oči tý, co 

potkám v budoucnosti, kam nadaný ženy dokážou nahlídnout. ,,59 

Opakují se tu motivy démonů, krutosti, noci, síly města, ale proti tomu stojí přírodní, 

zvířecké společenství v souhře s erotikou. Tato zvířecí pudová přitažlivost mezi samcem a 

53 "S Malou Bílou Psicí jsem byl zas nikým, tvarem, který se rodil z páry, z větru, z vlhkosti. Malá Bílá Psice mi 
hladila nervy, o kterých jsem ani nevěděl, že je mám, moje tvář dostávala novou podobu, začal jsem cítit tělo. 
Začal jsem tancovat. U mrzáka je protažení svalů ruky tancem. Ona mě táhla k sobě, tvořila, a to dělalo zas její 
podstatu. Tahle malá způsobná holčička šla na svou hodinu klasických jazyků k bývalému knězi, toho času 
skladníkovi, protože nepodepsal, protože se bál Ďábla, nebo šla do kostela ke knězi, který podepsal, protože jen 
církev je věčná a všechny režimy padnou a budou na dně jak zrna písku v nekonečném oceánu milosti, ale ani 
církev není starší než kmen ... a v ústech ještě cítila chuť semene malého muže svého kmene, protože my jsme 
byly příbuzní spíš spolu, než s těmi rodinami s přeraženou páteří. ... Nebáli jsme se ničeho. Nezajímala nás ani 
krev ani rody, přesně jako Romea a Julii." (Topol 1996: 10). 
54 "Naše vzájemné laskání, které časem končilo mým orgasmem a dlouho poté i jejím, nebylo jen přijímáním a 
dávání slasti, bylo obřadem kmene v obklíčení. Malá Bílá Psice se stala duchem, dobrou démonkou 
s nevyzpytatelnými úmysly." (ropoI1996: 10). 
55 O symbióze nejrůznějších, nejen náboženských, kultur pojednáváme v závěrečné kapitole. 
56,,[ ... ] v těch sklepích byl taky uchován neporušený stlačený čas, v koutech a pod klenbami, v zákoutích sklepů, 
byl i v pavučinách, které byly jemnými šaty téhle svatby, těch souloží. Mnohdy dole prosakovala podzemní 
voda, někdy tak stará jako čas sám, čas míval těžkou vůni, sytil naši vyprahlost. Držel jsem Malou Bílou Psici na 
sobě, anebo si sedla někde ve výklenku a roztáhla nohy, v tom zaklesnutí samce a samice v tom pohybu, klácení, 
poznenáhlu přicházel rytmus a v něm se objevovala červená tma a v ní obrazy. Rozpohybovali jsme čas okolo 
nás, vířil a mluvil mi." (ropoI1996: 16). 
57 "Byla starší, hrála si se mnou, nechávala mě v sobě, učila mě už tehdy vnímat síly, který časem člověk raději 
sám obrušuje, aby nepřetěžoval psychiatry. Chlapeček se učil, kdy ajak používat dívčí sílu, dětskou sílu slova ne 
a kdy být bojovníkem. Když byl chlapeček starší, tančil už ne jen, jak chtěla ona. A to začla teprve zářit, to už 
z ní byla Krásná Psice s ňadry." (Topol 1996: 11). 
58 Topol 1996: 10. 
59 Topol 1996: 8. 
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samicí je jednotícím prvkem, který se zdá být pokojný, ale dovíme se, že spaluje a ničí stejně 

jako démoni a strach, pokud se mu poddáme bezvýhradně. Tuto přitažlivou, ale nebezpečnou 

roli hrají nejen ženy, ale v pozdějším románu Anděl i drogy. S tím souvisí i Potokovy (v 

novele Anděl Jatekovy) vidiny rudé tmy. 

Červená tma se zpočátku objevuje pouze tehdy, když je se svou Psicí v intimním 

objetí, ale v další románové novele nazvané Anděl nabývá širší úlohy. Hlavní hrdina rudé 

nebe spatřuje nejen jako vyzařující z jeho milenek, ale také jako nebezpečí, které se vynořuje 

nezávisle na ženách. V obou knihách ale rudé nebe představuje něco, co se objevuje ve 

chvílích, kdy je hlavní hrdina nějak ohrožen nebo je nějak napadeno, rozjitřeno jeho 

podvědomí (a to jak ženami, tak i drogami).6o Interpretovat to můžeme jako symboliku barvy 

krve, která může značit jak ohrožení života a smrtelný děs, tak i extatické stavy, vybuchující 

sopku, z níž se řine láva atd. 

Odchod Psice z Potokova života je náhlý a nečekaný, ale také není definitivní. Potok 

se k ní nechtěl připoutat, a tak ho opustila, zmizela mu.61 Jejich poslední výlet do sklepení je 

líčen jako velice silná pasáž. Potokovi se uprostřed jejich rozkoše změní obraz Psice v obraz 

stařeny. Vidí v ní budoucnost, zestárlou ženu rodící děti. A v tu chvíli pro něj Psice umírá. Už 

pro něj není tím, co bývala. Není divotvornou tvůrkyní, ale stává se z ní obraz toho, jak 

vypadá budoucnost, kterou si ale Potok nepřeje vidět. Tuto pasáž musíme číst jako uměleckou 

lyrizovanou prózu, s vědomím toho, že obsahuje děj velmi nejasný a zamlžený, odpovídající 

tomu, jak rozjitřená byla v tu chvíli Potokova psychika. 

Ve druhé části nám dává Topol velmi matoucí pojítko k této scéně. Přibližně ve dvou 

třetinách knihy si totiž pro Potoka přichází policie za vraždu Barbory Závorové. 62 Byla 

nalezena uškrcená ve sklepě a svědkem toho činu byla ona babička, která si šla pro uhlí. Je 

tedy otázkou, zda budeme tuto část pojímat metaforicky, a přijmeme, že Psice zemřela pouze 

v Potokových představách a vražda je pouze metaforickou. Nebo byla Malá Bílá Psice 

60 "Otevřel jsem oči a červená tma zmizela, Psice mě sledovala, usmívala se, ona to věděla asi už dávno, že 
červená tma je z nás, ale že je ve světě i sama, je jeho součástí jako třeba zvíře, poušť, nebo hovna nájemníků 
v labyrintu bytů nad námi. Ten oblak, který byl v okrajích pevně zaklesnut do tmy, nás chránil, někdy tmou 
švihlo elektrické světlo, když šli pro uhlí ... ale nikdy nás neviděl nikdo nadaný silou, myslel jsem si ... nikdo si 
sem nešel pro čas." (Topol 1994: 17). 
61"Taky jsme ztráceli sílu, protože panství krutosti zářilo v barváchjasnýho nebe, když je soumrak ohněm a plný 
nočních démonů, kteří přesně s prvním úderem noci přicházejí do města. V těch soumracích jsme stárli a každá 
buňka našeho společného těla už byla veteránem bitev ... a síla mojí Psice se obracela proti ní, protože ona nežila 
jen pro sebe, už ne, chtěla dál... i se mnou. Ale já se bál... být na světě tak, jak ona chtěla, dát jí to, být tu 
v někom dalším ... ztrácel jsem svou sílu tím, že jsem hrál, v různých převlecích a postavách jsem ohmatával 
svět, protože jsem byl plný strachu pro přímý dotek." (Topol 1996: 18). 
62 Viz Topol 1996: 301-302. 
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zavražděna doopravdy, ale Potokovo podvědomí tento hrozný čin vytěsnilo, a tak se čtenář 

dovídá, že odcházejí ze sklepa ještě společně.63 

Kdybychom chtěli tuto dějovou část interpretovat, dostaly bychom se do detektivního 

pátrání po motivech, které by nasvědčovaly k jedné či druhé hypotéze. Nejdříve nás napadne, 

že dívku snad Potok opravdu zabil, a proto se mu občas zjevuje. Před jeho vražedným činem 

se spolu milovali a ona se mu přitom proměnila, tím v něm vyvolala takovou nenávist, která 

vedla až k vraždě. Tohle je ale motiv, který se pak v knize ještě jednou opakuje. Potok má 

později totiž jakýsi rituální tělesný styk s dívkou Elzou,64 která se mu během tohoto úkonu 

proměnila v obrovského psa. Skoro ji také uškrtil, stejně, jako Psici.65 Hlavní hrdina celou 

dobu líčí, že se s Psicí rozešli, zmizela mu, ale to je jen prvek matení čtenáře, neboť jeho 

podvědomí vraždu milenky odmítá. Sám Potok se pak zpovídá v druhé části knihy Černé a 

pyká za svůj čin. Sestra mu pomáhá se očistit.66 K druhé hypotéze, která zahrnuje tvrzení, že 

Psice zemřela pouze metaforicky, neboť její odchod se natolik Potoka dotkl, že ji ve svém 

srdci pohřbil, napovídá i příběh Davida. Jeho osud také není docela znám. Zmizel ze života 

Organizace jako pomatený a Potok ho pak ve svém "snu" nejspíše zabil, není však zřejmé, 

zda se jednalo o halucinaci, sen, či realitu. Je to znovu jedna osoba, jejíž odchod Potoka 

poznamená a symbolicky pro něj umírá. Jedná se o důkaz toho, že román lze číst jako 

mnohovrstevnaté dílo, jak povrchně jako pouhý příběh, tak i symbolicky. 

Není možné se kjednomu z názorů přiklonit,67 nebot' proti oběma mluví jisté reálie. 

Nelze říci, že smrt Barbory byla pouze symbolická, neboť si kvůli ní přijde pro Potoka 

policie, ale nelze ani říci, že ji zabil, neboť ze sklepa odchází společně. Museli bychom 

63"Pohybovali jsme se v té slasti, a pak mě mozek Psice poslal ke stařeně, která nabírala lopatkou uhlí do kýblů, 
náhle jsem uslyšel cinknutí lopatky o kbelík ostře jak strunu a pak mě poslala na cestu po stařeně. Očima, 
kterýma jsem se nořil do očí Psice, jsem se viděl jako malou kuličku, pak jako mikroskopického Gullivera, 
musel jsem projít každý záhyb kůže stařenina svrasklého obličeje, cítil jsem každou vrásku, cítil jsem chlad času 
v tunelu smrti, kde čekal. V mých očích, které byly upřené do usmívajících se očí Psice, jsem viděl svou hrůzu, 
když jsem putoval po kůži stařenina břicha, a poslala mě ještě dál, a teď i v čase, tělem jsem se dotýkal vlhkých 
zárodků a už to nebylo moje tělo, stal jsem se jednou z látek embrya a byl jsem v něm, čas se náhle otočil a já 
byl s nimi, když zrály v břiše té ženy a šly na svět v krvi a pláči, cítil jsem, jak se čas zastavuje, když přišla 
bolest, a jak vytváří skutečnost a pak mne Psice znovu vyslala do stařeniných vnitřností, které se mi otvíraly, a 
znovu jsem byl na cestě ven a pak v Psici a cítil ten tlak v ptáku. Když jsem stříkal, přál jsem si už jít do dne, 
ven, ale Psice mě držela pevně ... teď jsem cítil, jak náš čas života, ten starý čas ve sklepeních, který jsme 
vyhledávali, začíná strhávat, sesmekli jsme se z výklenku a letěli vzduchem, tělo Psice v mém objetí těžklo, 
viděl jsem, jak se jí propadá tvář, vlasy jí šedivěly. Měla hrubou kůži, dotýkal jsem se jejího břicha, zjizveného 
po porodech, a tebe ti neukážu! dala mi větu. Že by už to začalo? řekla Psice. Vylezli jsme před dům, zpátky do 
kulis." (Topol 1996: 18). 
64 Povšimněme si opětovného užití "zvířecího" jména, propojujícího tuto postavu s postavou Psice, které v tomto 
případě odkazuje ke známé lvici, z knihy Joy Adamsonové Příběh lvice Elzy. 
65 V' 

lZ Topol 1996: 306. 
66 Mimochodem jde o jednu z nejsilnějších parafrází vztahu Raskolnikova a Soničky ze Zločinu a trestu. 
67 Většina recenzentů toto neinterpretují a jednoduše se přikloní k jednomu z těchto dojmů. (Např. Zandová 
2001). 
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odhadnout, jakým způsobem selhala Potokova mysl a kterou část si vytvořilo samo jeho 

podvědomí. Tohle je jeden z okamžiků díla, který zná pouze autor anebo ani on sám ne. Je na 

čtenáři, zda dá přednost "detektivnímu" vysvětlení, nebo bude interpretovat děj v rovině 

symbolické.68 Toto je příklad "mnohovrstevnatosti" postmoderního románu, který se dá číst 

na různých úrovních. Např. vyčlenit pouze příběhovou část, nebo se naopak soustředit i na 

hlubší motiviku, symboliku a metaforiku textu. Neměli bychom se proto snažit o násilné 

analýzy, dokud nepronikneme do hloubky textu a i poté bude náš úsudek pouhou interpretací, 

nikoli tvrzením. 

Přejděme teď k samotné postavě Sestry. Na rozdíl od Psice (či od Elzy, viz výše) není 

její indiánská přezdívka zvířecí. Jedná se tedy o asociaci na jiné úrovni. Pojmenování Sestra 

může navozovat pocit blízkosti, příbuzenského vztahu, ale zároveň může vytvářet asociace 

k náboženské víře a dále k řádovým sestrám v klášteře, i symbolu pečovatelky, ženy 

ošetřující, utěšující. Tento motiv je provázán i s dějem, v němž Sestra dává Potokovi sílu. 

Pouhá její přítomnost jakoby formuje jeho chování a celou osobnost, vyvolává v něm katarzi, 

jako Soňa v Dostojevského Raskolnikovi (viz níže), atd. 

Druhé jméno, kterým Potok svou přítelkyni nazývá, se odvíjí od jejího vzhledu, ale 

přestože nemá tato žena "zvířecí" jméno, představa minulosti, táborových ohňů, indiánských 

kmenů a prvních lidí se nevytrácí. Jejich spojení je totiž založeno na přirozeném vztahu muže 

a ženy, jak ho popisujeme výše. Popis Sestry nám autor sděluje poprvé, když si Potok 

uvědomuje, že právě Černá je jeho Sestra, na kterou čekal, kterou hledal. 69 

68 Pro příklad uvažování o této dějové části uvedeme úryvek z Hyblerova článku, který kategoricky odmítá 
nelogičnost této části děje a připisuje ji nikterak autorskému záměru, ale jeho pochybení. Pobouřeně hlásá: ,,[ ... ] 
k mapovací aktivitě a potulování po místech, které je vedeno postupnou regresí lokalit a jim příslušných logik, 
potulování, které s určitou veselostí a touhou po životě nechává vystoupit nesourodost hodně násilného divokého 
světa bez řádu, Topol přiřazuje či spíše nadřazuje v poslední čtvrtině románu intimní psychologickou linku 
v duchu jakési varianty Zločinu a trestu. Tím podstatně mění způsob čtení románu. Ukáže se totiž, že hrdina 
Potok hned na začátku knihy, při souloži, zardousil svou partnerku Malou bílou psici (z hlediska detektivkové 
etiky je tu neodpustitelný lapsus - ta vražda není v textu na příslušném místě ani trochu naznačena, je naopak 
jasně řečeno, že Psice odchází z posledního setkání po svých; jak potom může tlít pod uhlím??), což v rámci 
indiánsko-divošské imaginace podmiňuj e jej í instituci coby totemového idolu (opět věcně nesprávné - ani 
zamordovaní nepřátelé se u Indiánů totemizovat nemohou, natož pak přátelé, milenky apod.). Kromě toho, že je 
Potokovým idolem a rádcem, stává se pro něj současně otázkou svědomí, což (v totemové logice) podlamuje 
jeho vztah k "sestře" Černé, poslané Psicí. Takové trápení se svědomím je ale psychologismus 19. století - viz 
zmiňovaný Zločin a trest -, který je v daném románovém světě beznadějně nevěrohodný: v něm přece 
interiorizované ucelené individuality, kterým by se něco takového mohlo přihodit, neexistují. Z příběhu se tak 
obratem stává ,drama svědomí', a to špatné. Snad autora vyděsila přílišná nesourodost jeho psaní, a vydal se 
proto na lov point za každou cenu, [ ... l" (Hybler 1995: 58). 
69 

"Trochu snad ... vrávorala, bylo vidět, že jí neni nejlíp. Vypadala ... jakoby v cestovním ... ona vypadá pokaždý 
jinak. Tmavá bunda, tmavý kalhoty, vysoký boty. Kapuce. Kolem krku tenký zlato, možná. Žádný stříbrný věci, 
ani šperk. Na bradě má malou jizvu, tu neznám, uvědomil jsem si. Vždyť já ji takhle zblízka nikdy neviděl. 
Působí jako dost ostražitý typ, momentálně v nouzi. Její havraní vlasy. Kratší, než sem měl povědomost. Dívala 
se na mě. Ozařoval nás neon, mý dlaně, na který jsem se podíval, byly taky nazelenalý ... stáli jsme v tom pruhu, 
jak ve světelným stanu, okolo ulice se svejma temnotama, měl jsem sucho v ústech. Černá sklonila hlavu ke 
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Po pádu Organizace začne Potok s hledáním Černé, při kterém se do knihy vmísí 

detektivní prvky. Hledání je opět motiv, který prostupuje celé dílo Jáchyma Topola, ač je na 

něj kladen v různých dílech různě silný důraz. Tomuto prvku se budeme věnovat v závěru 

práce. 

Už z řečeného je zřejmé, že postava této ženy v sobě nese velmi širokou a zároveň 

významově zastřenou symboliku a metaforičnost. V první řadě jí můžeme vnímat jako 

náhradu za Malou Bílou Psici a zároveň opozici k ní. V jejich jménech rozeznáváme dualitu 

černé a bílé, je zde rozvíjen dualismus ženského a mužského principu, který často směřuje 

k mytologii, Adamovi a Evě. Slova lásky jsou pro Potoka těmi nejpravdivějšími a 

nejpradávnějšími starými slovy prvních lidí. Sestra se ale pro Potoka stane také něčím, co 

byla pro Raskolnikova jeho Sonička nebo Naďa pro Jateka v kratší próze Anděl. Potok totiž 

Černé přizná svůj zločin. Řekne jí, že spáchal vraždu a věří, že mu pomůže. Láska k této ženě, 

ať už "pravá" či platonická, muže mění. (To souvisí s interpretací této postavy jako útěšné 

ošetřovatelky. Viz výše.) 

Dalším ženským postavám Topol sice nepřikládá v této knize tak silný důraz, ale 

stanou se inspirací pro hrdinky dalších próz.70 Už v Sestře totiž najdeme nenápadné narážky 

na neharmonický vztah k rodičům, což se pak mnohonásobně stupňuje v dalších prózách v 

postavách nejrůznějšími způsoby padlých matek.71 Ani Bohlerova Laosanka netvoří výjimku 

z tohoto typu ženských hrdinek. Je to sice žena, přirovnávaná k Panně Marii, neboť porodila 

"Mesiaha", ale ve vzduchu visí otázka, zda není otcem Potok, s nímž za zády svého druha 

Bohlera měla erotický zážitek také. Je to sice svatá trojice, Bohler, který zahyne mučednickou 

smrtí, když brání ideály světa bez rasismu, jeho "Syn", který je Organizací viděn jako 

"Mesiah", spasitel. Ale jeho matka není neposkvrněnou, čistou Pannou Marií. Tím se 

přibližuje k ostatním postavám matek z Topolových děl. 

Křesťanské symboly jsou přímo spojovány s touto symbolikou a s ženskými 

postavami. Spojovníkem je Černá madona, talisman, amulet, symbol naděje a víry, který si 

Potok nosí na krku tak dlouho, dokud mu není vypálen na hruď. Je to symbol pohanství i 

křesťanství zároveň, symbol spojení Potoka s Černou. 

straně, zkoumavě mě pozorovala, musela mě znát, od vidění... je opilá, napadlo mě. Někde nahoře praskla 
žárovka a k nohám se nám snesl jenrný déšť roztříštěného skla. Asi je to ona, řekl jsem si. Ano, řekla Psice." 
(Topol 1996: 169). 
70 Je možné, že nejsou ani tak inspirací, jako přípravou autora pro další tvorbu, nebo dokonce jednoduchou 
Součástí autorského stylu a zaměření. (Viz níže). 
71 Viz Anděl, Noční práce, Kloktat dehet. 
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Staré ženy Topolových pozdějších děl mají svůj předobraz v proměněné představě 

psice, kterou Potok potká v jakési vsi, když je se Sestrou na útěku před spravedlností. 72 

Příběh obsahuje ještě jeden typ ženské postavy, kterou zde ztělesňuje démonická 

domina z "Berlunského bordelu".73 Je to temná postava, mocná, záhadná. Nahání hrůzu a 

povídá se o ní, že je mrtvá. Fascinace světem mrtvých pak provází mnoho prozaických děl 

postmoderní literatury. Jako nejvýraznější příklad těchto motivů můžou sloužit romány 

Daniely Hodrové, kde se ve světě živých objevují mrtví. (Viz např. romány Perunův den či 

Podobojí.) 74 

V rozsáhlém románu Sestra se ale vyskytují i další postavy, které prostupují 

Topolovým dílem a nemusí mezi nimi být pouze tematická souvislost. Mičinec (Micka) je 

podvodníček, který se objevil už ve Výletu k nádražní hale. Čáp je postava, která se v Sestře 

pouze mihne, ale později se stává jednou z ústředních postav Supermarketu sovětských 

h d · 075 r lnu. 

Volba jmen mužských postav je podobně symbolická jako volba těch ženských. Téměř 

všechny postavy mají nějakou přezdívku, motivovanou jejich etnickým základem nebo opět 

inspirovanou indiánskými jmény. Potok je symbolické jméno ve smyslu vztahu k autorovi76 a 

zároveň vyjadřuje proměnlivost povahy této postavy, tanečníka, herce, balancujícího na hraně 

zločinu. 

Sestra tvoří centrální bod celku Topolovy prózy, z něhož vystupuje nepřeberné 

množství témat, motivů, vyprávěcích stylů a postupů, kterými tento román, jako jedna 

z nejvýraznějších postmoderních děl české literatury, ovlivnil další současná literární díla, ale 

zároveň i další tvorbu autora samotného. O tom, do jaké míry Topol ze Sestry vychází ve své 

pozdější tvorbě, se zmiňujeme níže. 

72 K charakteristice tohoto typu ženských hrdinek se vracíme níže. 
73 V· 1 IzTopo 1996:22l. 
74 Viz Hodrová 1994. 
75 "Pak Čáp přijal zodpovědnost, která se válela na ulici, a zorganizoval svý vlastní výrostky. Podepsal jsem mu 
opovědný list jako první, protože jeho vize království byla to nejmagoričtější, co se vyskytlo." (Topol 1996: 24). 
76 V· 'v 

IZ vyse. 
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5. Anděl 

Tato kniha, stojící na pomezí novely a románu,77 vychází po rozsáhlém románu Sestra 

a krátké próze Výlet k nádražní hale. Jáchym Topol se zde znovu vyrovnává s obdobím po 

revoluci 1989, s nástupem nové ideologie, nového postoje ke světu a ke státu a důraz klade 

především na to, jaký dopad to má na životy lidí. Posun v hodnotách člověka ale v nově se 

formující kapitalistické společnosti nesměřuje k lepšímu. Lidská morálka, popisovaná v knize, 

je, doufejme, posunuta o několik stupňů pod reálným stavem. Kriminalita je obrovská a stát je 

k ní absolutně lhostejný. Ve městě bují drogoví dealeři, feťácké skupinky, zloději z řad 

nejnižších vrstev, náboženské sekty s tajemnými, nebezpečnými praktikami. Nová doba 

Topola fascinuje, ale zároveň ji pojímá velice kriticky, ztrácí se ve všem tom chaosu, který 

vytváří nové možnosti, jak pozitivní, tak negativní. Ironický úsměv a otázka, zda opravdu 

tohle všechno myslí naše společnost vážně. To jsou pocity, s kterými Topol vyslovuje slova 

jako "eurotravelling" a "skanzen bolševismu". Toto jsou věci v podstatě paralelní 

k předchozímu o mnoho rozsáhlejšímu románu. Topol své postoje k městu a pomocí něj 

demaskované společnosti nezměnil. Stejně tak jak si toho všimla Gertrude Zandová ve svém 

rozboru časové roviny v románu Sestra, i v Andělovi Topol propojuje svět přítomný se světem 

archaickým. Potřebuje k uchopení a k nalezení alespoň nějakých záchytných bodů, vedoucích 

k rovnováze staré normy, zákony používané už přírodními společenstvími. Jatek se ale ocitá 

ve "zběsilém" městě sám, bez své vlastní "Organizace", a tak přichází téměř o rozum a jednou 

se dokonce sám rozhodne odjet do psychiatrické léčebny. Rok 1989 už zde není 

tematizován,78 jde o období už nějakou dobu po něm. Možná o rok 1997, o němž se autor 

v textu zmiňuje.79 

Prostor, který Topol pro své vyprávění zvolil je až na minimální výjimklO velkoměsto 

(Prahu na chvíli vystřídá Paříž) a především jeho špinavá zákoutí, zapadlé uličky a v podstatě 

všechny prostory, kam se stahují nízké existence a nejrůznějšími nemocemi nakažené krysy a 

vypasení potkani. Město je podobný "živel", kterým byla Praha, "Perla" v Sestře. Topol 

popisuje čtvrti, které podrobně zná, a tak si můžeme vychutnat detaily tramvajových zastávek, 

rohových začouzených hospod a špinavých, přecpaných krámků asijských obchodníčků, 

77 Viz Vohryzek 1996: 18-19. 
78 V Sestře je to výrazné, i když nepřímo popisované, téma. Topol tam sametovou revoluci popisuje jako 
"výbuch času" a čas po ní jako období s novým letopočtem. 
79 Podle Josefa Vohryzka (tamtéž) jde o budoucnostní fikci. Tak působí Topolovy knihy díky autorově rozsáhlé 
schopnosti fabulace a představivosti, která dokáže odhalit možný průběh cesty, po níž se ubírá dnešní česká 
společnost. 

80 Vyprávění o životě Nadi na venkově u babičky. 

26 



zapadlých domovních průchodů atd. Takové prostředí se autorovi povedlo zachytit už ve 

Výletu k nádražní hale. 

Děj románu, odehrávající se především v okolí Smíchova, vypráví o mladém muži 

jménem Jatek, členu Smíchovského podsvětí, který má několik zkušeností s blázincem, do 

něhož se dobrovolně odebral poté, co opakovaně viděl krvavě rudé nebe a krev kapající 

z oblohy nad křižovatkou Anděl. Tento prostor, nutí hlavního hrdinu neustále se vracet do 

jeho blízkosti, v bezprostřední vzdálenosti od něj se rozhoduje, kam jeho kroky dále povedou, 

jakým směrem se bude ubírat jeho život, což je velmi blízké symbolu křížících se, 

rozbíhajících se cest různými směry. Je to oblast, v níž se hemží pro Topolův styl tak 

příznačné podsvětní živly, ale také se tu odehrávají okultní obřady, lidské tragické osudy, 

seznámení. Jde o místo, kde se aktivně žije. 

Magie téhle křižovatky je vystupňována motivem jámy požírající lidi. Tento motiv 

možná volně přešel z románu Sestra, kde se objevuje podobný symbolický prvek, "Zóna". 

Motiv "Jámy" je na konci zničen, stejně jako je v předchozím románu uzavřena "Zóna". Jatek 

odchází po dlažbě Smíchova a zjišťuje, že "požerák" zmizel a ani krev již neodkapává z 

oblohy. Tento závěr symbolicky vyjadřuje destrukci neznámého a Jatekův návrat do života, 

nebo spíše do smrti? Myšlenka apokalypsy a nevyhnutelného a zároveň neznámého osudu se 

projevuje jako uzavření nejen příběhu Jateka, ale také románu předchozího. Může to souviset 

s vyčerpáním tématu autorem. Někteří kritikové si všímají toho, že Anděl obsahově působí 

dojmem uzavřenosti81 a jaksi si nedokážou představit, co budou od Topola číst příště. 

Neustálé vracení se k motivu nebeské klenby vytváří dojem toho, že se celý příběh 

odehrává pod obrovitou střechou a v poměru k ní jsou všechny postavy příběhu nicotné. 

Vohryzek si všímá toho, že se Anděl liší od Sestry svým přesným, sevřeným prostorovým 

vymezením. A opravdu nebeská klenba vytváří jakousi uzavřenou plochu, která nepřestává 

existovat ani poté, co se Jatek na nějaký čas vzdálí od Smíchova a odjede do Paříže. Zatímco 

v Sestře je hned po úvodní epizodě s Psicí rudá záře zrušena. To je ale nejspíše v rozsáhlejším 

z obou románů spojeno s pádem totalitního režimu. 

Prvkem, kterým se kniha Anděl liší od Sestry i Výletu k nádražní hale, je 

vypravěčova er-forma. Topolovo vypravěčské umění prostupuje i líčením krajiny nebo zátiší. 

Na obraze, který je popisován, se něco děje, i když je třeba zrovna zdánlivě statický: "Nad 

domy bylo světlo. Bylo vysoko ve vzdáleném nebi, padalo v cárech, pak v jednolitý vrstvě, ta 

81 Viz např. Vohryzek. (Tamtéž). 
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neuvěřitelně pevná bílá opona sekla spodkem do města, zhltla ho, zakryla vesmíru, padla 

náhle, sjela jak roleta přes výlohu krámu.,,82 

Jazyk v románu Anděl se ale od předchozích děl příliš neliší. Autor opět využívá 

slangu, nespisovných tvarů, ale zároveň je, v souladu s menším rozsahem románu a 

minimalizovanými tématy a prostorem, jednodušší a na rozdíl od Sestry je také vyprávění 

přehledně členěno do kapitol, z nichž každá vypráví určitý segment příběhu na křižovatce, a 

působí jako jednotlivé stavební kameny celku knihy, což je opět prvek pro Topolovu prózu 

charakteristický. 83 

Topol se od Sestry neodklonil, naopak přebírá její motivy, kulisy a rekvizity. Opět se 

jeho děj hemží různými etnickými skupinami, symbolická rovina se dotýká otázek 

náboženství, sekt, ale obsahuje také téma vyprávění mýtů a bájí jako takových. 84 Topolův 

úderný způsob vyjadřování se také nezměnil od základů a postavy se znovu pohybují 

v rozsáhlé galerii od groteskně líčených kapitalistických obchodníčků, až k archetypálním 

postavám patřícím k předhistorickým společenstvům. Sestra, jako iniciační dílo, může být 

tedy spíše nádobou, v níž autor poprvé na větší ploše zkoušel své schopnosti, ale zároveň z ní 

dosud vytahuje témata pro další prózu. Této problematice se budeme věnovat podrobněji 

v závěru. 

Postava hlavního hrdiny je opět těsně spjata s autorským subjektem. (Viz níže). 

Vychází z Topolových osobních zkušeností. Pracuje nějakou dobu jako topič a poté začne 

jeho psychika trpět, hospitalizují ho v blázinci. Jatek má (opět stejně jako Potok) velmi 

neurčitý charakter, stojící někde mezi dobrem a zlem, ale pokud bychom se měli rozhodnout, 

zda v Andělovi (a obecně všech Topolových knihách) existuje vůbec nějaká z postav kladného 

charakteru, ve smyslu tradiční etiky a morálky, a pokud bychom nějakou takovou vůbec 

objevili, Jatek by to určitě nebyl. O morálce nemůže být řeč, ale ve správnou chvíli se 

rozhoduje dobře. Opouští svůj život v Paříži, který vedl za hranicí legality a je rozhodnut začít 

82 
Topoll995: 9. 

83 Podle Vohryzka se v Sestře "proud textu valí jako rozvodněná řeka, jednotlivé kapitoly jsou rozlehlé a 
tematické linie se v nich střídají volně a bez rozpoznatelného řádu, Anděl je vystavěn z kapitol, které svou 
sevřeností, úspornou skladbou, zřetelnou tematickou členitostí a v neposlední řadě i díky markantním, úderným 
názvům působí jako samostatné povídky". (Vohryzek 1996: 19). Topolův Anděl vyprávěcí vlastnosti valících se 
slov už postrádá. Vohryzek zdůrazňuje kontrast vůči Sestře, neboť je děj topograficky velmi určitý, uzavřený 
tematicky i symbolicky. Tato subtilnost dějová, stavební, prostorová i tematická "ladí dobře dohromady se 
sevřeností a úsporností stylu, jakým je napsána." (V ohryzek 1996: 19). 
84 Např. Topol přiřazuje Smíchovu jeho vlastní mytologii. Vypráví příběh o tom, jak tato čtvrť dostala své 
jméno, a tento příběh silně naplňuje obrazností, zapadající do obrazu dneška. Příběh tak získává patinu mytické 
nadčasovosti. 
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žít nový život s Ljubou, což podpoří i vědomí toho, že s ním otěhotněla. Celkově ale v sobě 

ukrývá podobnou "zběsilost", jako měly postavy v Sestře. 

Potok je Jatekovým jasným předobrazem. Sice se nemůžeme domnívat, jako tomu 

bylo u předchozí dvojice próz, že jde o toho samého člověka, neboť se neshodují reálie Gako 

např. jeho jméno, přátelé, přítelkyně atd.), ale Jatek se stal pro Topola symbolickou tečkou i 

za příběhem Potoka. Jde o to, že obě postavy jsou velmi úzce svázány s autorovým vlastním 

egem, a jsou tedy i neoddělitelné jedna od druhé. Jatek i Potok pracují na hranici zákona, tato 

jejich charakteristika je v Andělovi stupňována, neboť Potok obchoduje, i když ne zrovna 

čestně, podle alespoň jakýchsi pravidel ("Smlouva"), zato Jatek dělá to, co mu zrovna 

napovídá jeho intuice a hlavně jeho chtíč. Pokud se mu zachce, rozjede obrovský byznys 

s drogami, nebo třeba spálí celý dům. Jatek i Potok jsou přibližně ve stejném věku, žijí v 

Praze, do níž se vracejí jako do svého teritoria po velmi vysilujícím a dramatickém 

dobrodružství, které se odehrálo za symbolickými zdmi tohoto města. Potok se vrací do 

Plynární, později do bytu Černé. I druhý hrdina svou první cestu po návratu směřuje do bytu 

své bývalé milenky Ljuby. Závěry příběhů obou těchto mužů vyznívají harmonicky, smířlivě, 

uzavírá se jimi jakási etapa. 

Stejně jako Potok, tak i Jatek se zmítá v sítích několika femme fatale. Ženské hrdinky 

novely symbolicky ztvárňují určité hodnoty, které by člověka měly v životě potkat. Topol se 

při práci drží jak charakteristik, které vytvořil v Sestře, tak pro své hrdinky vytváří nové 

charakterové vlastnosti. Už samotná jména tří nejdůležitějších žen příběhu JSou 

významonosná. V knize ale nechybí ani indiánské přezdívky a symbolická jména, např. 

Vidoucí Rosana, Mrtvá Opice, Elefanta nebo Černá Dalija, jejíž jméno (možná nedopatřením) 

zaznělo již podruhé.85 

Ljuba je symbolická postava lásky, což je zřejmé už z volby jejího jména, které se tak 

stává symbolem. Jatek si uvědomuje, že Ljubu miluje až poté, co jí hrozí nebezpečí. Láska 

k Ljubě je prvek, který Jateka zachrání od drog i blázince, svou "spasitelskou funkcí" 

podobný lásce s Sestře. (Výše jsme se zabývali dichotomií "amor X caritas", přítomném 

v Potokově lásce.) V jejím popisu Topol nešel daleko. Jako každé své postavě znamenající 

pro hlavního hrdinu osudovou lásku připisuje Ljubě černé vlasy, neodmyslitelné od jejího 

vzhledu. Popisy osudových lásek, které hlavní hrdina na své "cestě" nachází, jsou v obou 

prózách opatřeny sugestivními popisy zevnějšku, stejně jako jejich prvního setkání. "Na 

pavlači stála mladá žena. Nikdy předtím ji neviděl. Byla to Ljuba. Dete za mnou? zeptal se. 

85 Poprvé se objevilo v Sestře. 
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Jsme přece sousedi, odpověděla. Vy ste tu místo Machatovejch? zaradoval se. Ale ne, usmála 

se. Sme sousedi z druhý strany. Poďte dál. Jestli chcete, řekl Jatek. Hm, řekla. Koukala 

z pavlače, dvůr byl prázdnej. Jeho špinavej vaťák ani sekera jí nestály za pohled. Zapálila si, 

potáhla z cigarety. Měla rudě namalovaný ústa. Dlouhý černý vlasy měla svázaný do uzle. 

V masivní černý sponce. Na každým prstu měla prsteny. Jeden stříbrnej kroužek byl pavouk 

s očima. Ty prsteny i sponku, těžký barbarský ozdoby, nosila, zdálo se mu, s lehkostí. Její 

vlasy vypadaly hustý a drsný. Chtěl se jich dotknout.,,86 Tohle je asi jediný popis vzezření 

Ljuby, který se do novely vešel, ale i když je velmi subtilní, působí okamžitým a jasným 

dojmem. Vyvstává z něj motiv černých vlasů, jaké hrdě nosila už Malá Bílá Psice nebo Černá. 

Černá barva je tedy spolu s rudou velmi důležitým významonosným motivem, opět téměř 

identickým s motivem černé v románu Sestra. Vlasy jsou asi oblíbenou a uhrančivou 

rekvizitou v současné české literatuře vůbec, neboť např. Miloš Urban do svého povídkového 

souboru Mrtvý holky87 zařadil samostatnou povídku s názvem Vlasy. 

Úryvek, v němž se Jatek po svém pařížském pobytu vrací zpět za Ljubou je opět 

silnou pasáží plnou emocí, opět postavenou na dialogu a maximálně útržkovitou. "Vítej, 

řekla. Sotva otevřela dveře. No, poď dál. Čekala sem tě. Vešel. Tys čekala? Jo. Čekala sem, 

že se zjevíš. Chceš zůstat? Jo. Na jak dlouho? řekla. Na furt. Cha, řekla. Cha cha. A pak řekl: 

Vítej v pekle. Ženy mají přednost. Jako vždy, jako obvykle. Jako zaživa. Dorecitoval a zůstal 

na ni civět. Vypadala dost hezky. Skoro tak, jak si pamatoval. A vlasy měla v uzlu a ten pevně 

držela sponka. Ta těžká. Sponka, co ji měla poprve. Bral to jako znamení.,,88 Tato pasáž je 

podobná opětovnému setkání Černé a Potoka, ale v Sestře čekal on na ni. Pocit mužské 

provinilo sti ze zrady a zároveň příjemného pocitu klidu ze setkání je ale obdobný. Stejně jako 

návrat Černé je i snadné odpuštění Ljuby poněkud překvapivé. Ljuba by tedy mohla být 

jednou stránkou Černé, která se zakládá na mytickém motivu lásky mezi mužem a ženou, na 

kterém stojí vztah obou milostných dvojic Topolových próz. 

Motiviku, jež je přebírána ze Sestry, jsme ale ještě stále nevyčerpali. Po návratu do 

Prahy Jatek zjišťuje, že Ljuba dostala zpátky její domy na Smíchově. Je tu zase opakovaný 

motiv podnájemníků, neboť v Sestře domy vlastnila Orchanizace, které byl Potok členem. 

Věra, stejně jako Ljuba, znamená pro Jateka osudovou ženu. Princip, který 

představuje, a to nejen svým jménem, ale i tím, jak je nespoutaná a dokáže Jateka strhnout 

natolik, že opouští svou Ljubu - Lásku a odjíždí do neznámého města, je víra. Zároveň je ale 

86 
Topol 1995: 27. 

87 
Urban 2007. 

88 
Topol 1995: 69. 
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Věra "kněžkou drogy", víru v Boha zde zastupuje drogová závislost, která zastírá opravdovou 

realitu zběsilým oparem feťáckého opojení. V Paříži s Věrou Jatek zažívá dramatické období, 

v němž poznává nejlepší drogu na světě, extatické stavy, bohatství a dostatek, ale poté, co se 

tomuto stavu poddá, přichází pád na úplné dno. Jatek ale poznává, že se své víry nesmí držet, 

neboť jej táhne dolů a on zase táhne dolů ji. Opouští Věru a s ní i vidinu zkázy, stejně jako 

Potok opouští padlou Černou. Věra by proto mohla být nazvána opačnou složkou postavy 

Černé, než byla Ljuba. Věra je její temná, nebezpečná, "zběsilá" stránka. Je tedy možné, že se 

Topol vyrovnává s drogami jako s "opiem lidstva", kterému není radno věřit. 

U postavy Sestry nevíme, zda znamená pro Potoka vykoupení, život, štěstí, nebo 

nebezpečí, zatracení a záhubu. V jednu chvíli je jeho láskou, životem, nadějí (Naďou 

z Anděla), pak se ale stává šíleným, běsnícím vírem, pohlcujícím všechny možnosti, 

zabíjejícím normalitu, útočícím a zraňujícím. Ženské hrdinky Anděla jsou naopak profilovány 

jedním a oproti Černé z předchozího románu velmi specifickým směrem. Můžeme tedy 

pojímat charaktery hrdinek Anděla jako vyabstrahované z koncentrátu vlastností, které 

v románu Sestra byly obsažené pouze v jedné postavě. Jednoduše by se dalo říci, že se může 

jednat o jakousi analýzu, při níž si postavy Věry a Ljuby rozebírají některé vlastnosti ze 

složitého charakteru Černé. 

Potok tedy jednoznačně poznává, že Věra je záhuba. Opouští ji a vrací se do Čech za 

životem a láskou, Ljubou. Nebyl mezi nimi totiž cit, ale spíše fanatická touha po něčem, co 

dosud neznali. Jatek toho chtěl dosáhnout, ať to stojí cokoli. Chtěl být šťastný a díky Věře a 

jejím drogám k tomu chtěl přijít. Droga pro něj byla ta víra a naopak. V Topolových popisech 

splývají, a to hlavně díky jazyku, s nímž si autor pohrává s neuvěřitelnou lehkostí. "Věru měl 

po Pernicovi. Od něj. Vlastně nevěděl. Seznámil je. V baru. Bezmezně mu voněla. Celá. 

Voněla šíleně, silně a okamžitě. Potil se jak ve výhni. Kdykoli po něm ten večer koukla. Když 

spadnul z baru, málem si zlomil ruku. Vytahoval se. Kupoval od Činči haš, kousky velký jak 

nehet svýho palce. Pálil to, protože potřeboval vstupenku. Nutně potřeboval rozběsnit noc ve 

všech koutech, hodinách. Věděl, co bude; [ ... ] Věděl dobře, že kdo bere drogu, sám se drogou 

stává. A buď to zastaví, nebo je mrtvej. Věděl dobře, že droga zabíjela už mezi prvními lidmi. 

Věděl, že drogu má přes řetěz těl od prvních lidí. Droga koluje těly, je živá z těl mrtvých 

narkomanů. Věděl to, ale nechával to na později. Teď se sápal po vstupence. Chtěl čarovat, 

projít tunelem, být v něm. A na konci tunelu bude vnitřek jejích úst, vnitřní mapa hlavy tý 

holky, ostatní odháže ke stěnám, nechá v tunelu, nepotřebuje to. Viděl jí až do pat a nechával 
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ji vidět krz všechny ty falešný džunglí světla do sebe, do mraveniště. Seděla sama, šíje, hlava. 

Aby přikryl vražednej hluk, nutně potřebuje vstupenku."S9 

Když začnou obchodovat s drogou, která má největší sílu ze všech, a do jejich bytu 

začnou proudit zákazníci, Věra se stává jakousi vládkyní, "kněžkou drogy". Kolo se roztáčí, 

ale nakonec musí všichni utíkat zároveň před policejní razií i chtivými, nebezpečnými kupci. 

Třetím principem a zároveň třetí důležitou ženskou postavou je Naďa, němá holka, 

kterou vychovávala její babička. Když ale zemřela, vzali dívku zpět k sobě rodiče (nebo ji 

snad trafikant Machata od někoho vyhandloval), kteří o ni dosud nejevili zájem. Ani ona 

k nim nenašla nikdy vztah, neboť se k ní chovali jako k cizí a často byla fyzicky týrána 

matkou. Jediný, kdo jí zůstal, byl její pes Muk, kterého ale matka zabije a dívka zůstává 

opuštěná. Její pohnutý osud je první známkou toho, proč holčička nese symbolické jméno. 

Naďa je svou matkou a několika narkomany zavražděna, a tak je zahubena i poslední naděje 

na život. Jatek ji pak mstí zapálením domu a tudíž vraždou jejích vrahů, jak už jsem se 

zmínila. Oheň se zde stává symbolem očisty, což je v protikladu ke křesťanským zvykům 

křtění, tedy zároveň očišťování, svěcenou vodou. Naděje ale neztroskotává definitivně. Naďa 

symbolicky vkročí do jámy na křižovatce Anděl, ale nepropadá se do jejích hlubin. "Anděl 

Exit. V těch dnech si myslel, že ví o rudém nebi všechno. Ale pak uviděl Naďu. Jel v tramvaji 

okolo, a tam, kde byla jáma a kde mizeli lidé, uviděl Naďu. Chtěl na ni vykřiknout, chtěl 

vyběhnout z vozu, ale Naďa se nad jámou zastavila a stála tam jak na dlažbě. Stála tam, za 

chvíli ji Jatekovi přikryl dav. Pokrčil rameny, přece už věděl, že požerák tu a tam někoho 

vynechá. Nad'a. Netušil proč.,,90 Jatek sám odchází na konci knihy stejně jako Nad'a, možná je 

to také symbol Jatekovy smrti, či přechodu k novému životu, neboť kráčí také nad jámou, 

která pod jeho kroky mizí. 

Stařena, babička Nadi, je typ postavy, který má v Topolově díle neodmyslitelné 

místo. Autor je fascinovaný dávnými kulturami indiánů, pohanů a východními kulturami, 

spatřuje v osobnostech starých žen neskutečnou moudrost a sílu ducha, která je pro něj velmi 

zajímavá, přitažlivá až fascinující. Jeho postavy stařen mají vždy nedosažitelnou moc, stojí 

svým nadáním dokonce i nad mladými ženami. Jsou pomyslnou hlavou matriarchátu. A to 

hlavně proto, že mají určité znalosti nebo spíše dovednosti, hraničící s realitou. Zosobňují 

motivy mystiky a temných tajemství, čarodějnictví a šamanství. 

Kontrasty mezi postavami jsou v této knize vytvořeny mezi Naďou a jejím otcem, 

trafikantem Richardem Machatou. Se svou ženou Helenou má problémy, neboť začala žít 

89 
90 Topol 1995: 44. 

Topol 1995: 108-109. 
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pouze pro nějakou podivnou náboženskou sektou. Nepracuje a stále se modlí. Na dívku Naďu 

také není hodný, spíše jí bere jako cizí. Machata je groteskně popsán jako šovinistický 

mužský, obhroublý, rázný, trochu pomalý, ale také sobecký, osůbka cizopasící na novém 

režimu, který mu dovolil vlastnit trafiku a zařídit se pro sebe. Je to nechutný člověk, který 

shora shlíží na všechny okolo a především na ženy. Opatrnicky si střeží svůj majetek, je 

paranoidní, nesmlouvavý a velmi agresivní, pokud se jedná o jeho dobré bydlo. Je to postava, 

která nemá žádný vnitřní hluboký svět. Pohybuje se jaksi pouze "na povrchu", na úrovni 

materie. "Jalovost", povrchnost této ironicky vykreslené postavičky dokresluje i fakt, že je to 

téměř jediná postava Topolovy prózy, nevlastnící symbolické jméno, i když vzdáleně se 

možná může podobat označení macho, což je původně španělské či portugalské označení pro 

přehnaně mužské, machistické charaktery. Oproti tomu Naďa je postavičkou neurčitého věku, 

je postižena němotou, ale její vnitřní svět je zato velmi rozvinutý a symbolika této postavy je 

v příběhu nejzastřenějším, nejtemnějším zákoutím. 

Kontrastnost postav je zřejmá i v dualitě ženského a mužského principu, odkazující na 

předhistorická společenství, na základní lidské pudy. Do knihy to Topol zasazuje pomocí 

sekty, v níž se všechny ženy nazývají Jerija a muži Lurija, a jejíž společenství navazuje, i 

když poněkud zvráceným a maximalizujícím způsobem, na archaické společenství 

s matriarchálním zřízením. V takové sektě se Helena vymezila vůči svému machistickému 

manželovi. 

Postavy ze Sestry či Výletu k nádražní hale se tu objevují pouze sporadicky, ale opět je 

tu nalezneme. Věra je postava přecházející mezi knihami a také Čáp se objevuje nenápadně i 

v Andělovi jako "organizátor monarchie". Zmiňujeme se o něm ještě níže. Činča by mohl být 

Mičinec z Výletu k nádražní hale a Micka ze Sestry. 

Volbu jmen jsme u jednotlivých postav zmiňovaly. Jen tedy ještě podotkněme, že jsou 

ještě zřetelněji než v Sestře založeny na symbolice a zároveň zvukové či hláskové podobnosti 

se slovy, od nichž jsou odvozeny (víra - Věra, pervitin - "perník" - Pernica, atd.). Výjimku 

tvoří jméno Jatek. Pokud totiž tohle jméno nese nějakou symboliku, zůstává poněkud příliš 

zašifrovanou. V duchu románu Sestra bychom očekávali jeho alespoň vzdálenou příbuznost 

se jménem Topolovým, ale ta se zde příliš nevyskytuje. Pouze dvojslabičnost spojuje 

autorovo příjmení se jménem hlavní postavy a první písmeno s jeho křestním jménem. Jinak 

můžeme pozorovat pouze to, že hlavní postava, stejně jako ta v předchozím románu, má jen 

jedno jméno, kterým je označována. Jinak není význam tohoto jména nijak průhledný. Může 

se jednat o nedostatek, příliš zastřenou metaforu, nebo prostý autorův záměr. 
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Ze všech motivů, postupů, líčení postav, časového a prostorového vymezení je zřejmé, 

že autorův styl je neodmyslitelně spjatý se dvěma předchozími prózami. Sestra je zároveň 

inspirátorkou pro mnoho témat Anděla. O tomto vztahu mezi romány se více zmíníme 

v závěru. 
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6. Trnová dívka 

Sbírka povídek Trnová dívka, která je výsledkem Topolova studia etnologie, je útlá 

kniha, která svým charakterem dotváří celkový obraz Topolovy prózy. Není to sice původní 

text, jedná se o překlad, ale odpovídá na otázky po inspiraci jeho tvorby, a vysvětluje proto 

určitý druh motivů, prostupujících celé dílo. Je zřejmé, že autor propojil své spisovatelské 

dovednosti se zájmem o etnologický obor. Zaměřil se na vyprávění příběhů a šel až k jeho 

kořenům. Převyprávěl šestačtyřicet povídek a dvě lyricko-epické veršované skladby různých 

starých indiánských a eskymáckých kmenů. 

Formálně se autor rozhodl soubor povídek orámovat zmiňovanými dvěma 

veršovanými texty, Zpěvem hvězd (Algokini) na počátku a na konci básní nazvanou Hlad 

(Eskymáci). Druhá jmenovaná báseň začíná verši: 

"Ty, cizinče, který nás vidíš, jen když jsme šťastní 

a bez starostí, 

kdybys znal hrůzy, které musíme prožít, 

abychom přežili, 

porozuměl bys naší lásce k jídlu, 

zpěvu a tanci.,,91 

Vypravuje o tom, jak těžký je boj o potravu a přežití s nepřízní přírodních vlivů 

v Severní Americe. Zajímavé je také oslovení cizince. Znamená určitý apel v celém kontextu 

básně, který touží po porozumění posluchače, čtenáře či návštěvníka tomu tvrdému, krutému, 

nelítostnému, ale sporadicky i radostnému světu. 

Podstatnou složkou indiánských příběhů, kterou Topol věrně zachytil, je propojení 

vypravování s rytmem a melodií písní charakteristické pro indiánské kmeny a vůbec všechny 

prastaré přírodní společenství. Tento prvek zaznamenáme hned v úvodní výše zmiňované 

lyricko-epické básni: 

9\ 

"Zpěv hvězd 

AIgonkini 

Jsme hvězdy, které zpívají, 

Topol 2008: 170. 
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zpíváme svým světlem; 

jsme ptáci ohně, 

letíme nebem. 

Naším světlem je hlas; 

děláme cestu duchům, 

duchům, aby po ní šli. 

Mezi námi jsou tři lovci, 

štvou medvěda; 

nikdy nebyl čas, 

aby nelovili. 

Pod námi jsou hory, 

hledíme na ně. 

Toto je Zpěv Hvězd.,,92 

Tyto volné verše charakterizují svými motivy většinu témat a prvků ze sbírky. Je to 

uvedení do světa, který Topol svým překladem, výběrem a uspořádáním textů z různých 

koutů Severní Ameriky předvádí. V básni plné symbolů se lidé symbolicky přibližují 

hvězdám, splývají s vesmírem. Jsou to body, které místo světla vydávají hlasy, jež používají 

ke zpěvu písně. Svým vyprávěním předávají určité vysoké duchovní poselství, které se spolu 

s nimi vznáší nad horami. 

Pro indiánská vyprávění JSou neodrnyslitelné přírodní motivy, jako např. zvuky 

přírody, souznění Země a vesmíru, vzájemné přiblížení, splynutí s přírodou. Propojenost 

člověka s přírodou je častou součástí povídek, kde se vyskytují námluvy muže a ženy. Do 

člověka se často zamiluje zvíře či nějaký přírodní útvar (např. v povídce Sedna, vládkyně 

podzemf). Zvířata jsou ovšem personifikována do maximální míry. Dokážou vše, co lidé. 

Dokonce jsou jim přisuzovány stejné vlastnosti a v souvislosti s nimi jsou užívána slovesa 

typická pro člověka, nikoli pro zvíře: "bouřňáci přišli domů".93 To může v našem kulturním 

kontextu působit velmi exoticky a zároveň podivně vzdáleně. Zvířata mají často k lidským 

dovednostem ještě nadpřirozenou moc (bouřňáci například dokážou vyvolat bouři). Jména 

lidských postav jsou autenticky přeložená jako indiánské přezdívky, takže znásobují 

atypičnost, cizost příběhů (např. postavy dvou bratrů: Vyhozený za zástěnu, Vhozený do 

pramene). 

92 Topol 2008: 7. 
93 

Topol 2008: 9. 
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Velmi důležitým motivem povídek je pospolitost, život rodiny (Živá hlava), popis 

zvyklostí při vdávání dcer (např. příběh Sedna, vládkyně podzemí zachycuje vztah otce, který 

proklel svou dceru, z níž se pak stala vládkyně podsvětí). Opakovaným je také erotický motiv, 

v němž dochází k incestním vztahům (Sluneční sestra a Měsíční bratr), či ve spojení zvířete 

s člověkem (Živá hlava). Objevuje se tu mnoho témat, která bychom z našeho 

časoprostorového odstupu a morálního diskursu mohly hodnotit jako témata zvrácená (např. 

jedení dětí, lidé, kteří se chovají jako zvířata, již zmíněné incestní vztahy atd.) a většina 

postav příběh nepřežije. I přes tyto bizarnosti ale soubor povídek působí věrohodným 

dojmem, za což vděčí nejspíše tomu, že vyvolává silný dojem tradice, předávané po mnoho 

pokolení. 

Ve vyprávění se mimochodem objevují typická vysvětlení nejrůznějších přírodních 

jevů: "Ostatní bouřňáci přišli domů, viděli svého druha mrtvého, zjistili, že je jeho žena pryč a 

rozlétli se hledat uprchlíky. Byli kvůli svému ubohému zavražděnému příteli velice smutní, a 

pláčou a teskní po něm až do dnešního dne.,,94 (Dále např. v povídce Upálený kanibal.) 

Neobvyklost příběhů podtrhuje otevřený, jednoduchý způsob, kterým jsou popisovány 

příšerné události, často se zvráceným erotickým či sadistickým významem (např. povídka 

Snanaik). 

Kulturní odlišnost od té dnešní je velmi markantní a dá se ukázat na pojetí základních 

mytologických principů. Jelikož se jedná o určitý druh lidové slovesnosti, setkáme se zde 

často s otázkou souboje dobra a zla, který je zde vyhnán do extrému. Důležitá otázka zločinu 

a trestu je zde řešena tvrdou nesmlouvavou hrdelní spravedlností, která v našem dobovém 

kontextu nemá obdoby. Museli bychom sáhnout do doby předhistorické. Provinění je však 

trestáno smrtí, ať je jakéhokoli druhu. Vzdálenost mezi dobrými a zlými skutky jsou totiž od 

těch našich silně odlišné, pokroucené. Indiánské příběhy tak dokazují, že většina kognitivních 

a asociativních prvků vědomí j~ou kulturně ovlivněny. Např. zvířata se objevují v pro naši 

kulturu nekonvenčních konotacích: např. žralok, zvíře v našem kontextu vnímané jako 

zabiják, je zde zachráncem mužovy manželky (povídky Žena ukradená Zabíječi velryb). 

Svět, který je vyobrazen touto sbírkou, je studna, z níž autor čerpá obrovskou inspiraci 

pro vlastní tvorbu a z toho důvodu je neocenitelným klíčem k interpretaci jeho tvorby. Toto 

prostředí, s jeho netypickým pojetím dobra a zla, s jeho radikálními zákony, je mu ideálním 

aparátem, jímž se dá uchopit "zběsilá" realita "nového" světa románu Sestra. Je to prostor, 

společenství, v němž platí vzácná pravidla, která jsou klíčem k fungování jakéhokoli 

94 
Topol 2008: 9. 
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společenství v jakékoli zemi. Celek Topolova díla můžeme chápat, jako kritické zrcadlo, které 

vzniká právě diferencí, polaritou mezi pravidly a způsobem fungování světa dnešního a 

tehdejšího. 
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7. Zlatá hlava 

Tento text je pouze fragmentem nepublikovaného románu Mongolský vlk. Je otázkou, 

proč Zlatá hlava byla vůbec ve sbírce Supermarket sovětských hrdinů otištěna. Je to ovšem 

text, který by se ke čtenáři jinak dostal velice těžko, a je také dosud nezodpovězenou otázkou, 

zda bude Mongolský vlk někdy vydán celý. 

Z toho důvodu, že se jedná o fragment rozsáhlejšího románu, může být na počátku 

čtenář z tohoto úryvku zmaten: "A ještě než jsem se třísk hlavou o strop a slyšel Solange 

zaječet zřejmě z podobnýho důvodu, neboť bezpečnostní pásy tu nejsou, došlo mi, že jdeme 

na přistání, a chci na Margaše zařvat: ,Kde jsme?', ale třísknu se zas a na chvilku sklouznu do 

tmy a v té vidím, jak to bylo. ,,95 Pak začíná vyprávění o tom, jak se hlavní hrdina octl ve 

městě Gandanu. Nevíme tedy, co se přesně děje, ale můžeme se alespoň domnívat, že hlavní 

postava se po ráně do hlavy octla v komatu a celé další vyprávění se odehrává v bezvědomí. 

Další věc, která zkušenějšího čtenáře Topolových próz překvapí, je to, že se hned 

v úvodu objevuje jméno Margaše, tedy postavy z románu Kloktat dehet, který byl vydán dva 

roky před sbírkou textů Supermarket sovětských hrdinů. Později zjistíme, že příběh vypráví 

znovu Ilja, stejně jako v románu Kloktat dehet. To je možná důvod, proč Topol hned po 

napsání Mongolského vlka nevydal, ale až po deseti letech vydal pouze jeho úryvek jako 

takové nenápadné předznamenání toho, že Iljův příběh v románu Mongolský vlk pokračuje. 

Toto je ale samozřejmě pouze spekulace. 

Vyprávění se děje ve velmi rychlém sledu. Téměř celý text tvoří povídání slepého, 

opilého žebráka, kterého Ilja potká v Gandanu. Topol charakterizuje prostředí jen částečně 

pomocí vjemů, ale hlavně pomocí dějů a lidí, jejich výrazů v obličeji atd. "Za slunnejch dnů 

jsem se promenoval po Gandamu, po nádvoří, nebo oblasti chrámu, jak to říct, a vyhýbal jsem 

se modlitebním klekátkům z černýho kamene, na který lehali lidi v mrazech, často asi 

venkovani v dlouhejch tmavejch kabátech a s prapodivnejma čepicema, to podle toho, 

z kterých byly kmenů, plemen, jak se normálně rusky říká [ ... ] ,,96 

Vyprávění starého slepce se počíná, jakoby vyprávěl nějakou starou legendu, ale místo 

toho je to jeho vlastní příběh, který začíná příběhem jeho otce. Znovu se tu tedy setkáváme 

s vyprávěním ve vyprávění, kterého je plný román Sestra, a především také s míšením 

starodávných příběhů s příběhy postav. O tom se zmiňujeme níže v souvislosti s románem 

Kloktat dehet. V těchto příbězích také často vystupuje otec a jeho syn, což opět spojuje obě 

95 
Topol 2007: 67. 

96 
Topol 2007: 67. 
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prózy. Zároveň si je vyprávění podobné s indiánskými příběhy a pohádkami, které Topol 

převyprávěl a vydal ve sbírce Trnová dívka. Také v nich jde o rodinné vztahy, boj o přežití a 

základní životní potřeby. Jsou plné násilí a otázek po dobru a zlu, které se bohužel 

v novodobé civilizaci ztrácí a jež bychom měli nacházet v pradávných tradičních příbězích. 

Obsahem vyprávění jsou traumata, která zažili mongolští lámové za sovětské okupace. 

Bylo jim zakazováno jejich náboženství a chrámy byly zavírány a vykrádány. Otec zemřel 

poté, co byla poslední socha Zlatého Buddhy rozřezána na kusy a odvezena do sovětského 

svazu. Strach, který panoval v Mongolsku, měl obrovský vliv na všechny obyvatele. I dospělí 

Mongolové se ze strachu stávali komunistickými komisaři a mongolské děti pionýry. Hlavní 

město bylo přejmenováno na Ulan Batar, tedy Rudý hrdina.97 

Příběh není ochuzen ani o ženské postavy. Opět se zde objevuje neustále opilá 

matka,98 ženský duševní protějšek muže99 a v kontrastu s ním erotický protějšek, líčený velmi 

naturalisticky.100 

Celkově úryvek kvůli jeho fragmentálnosti nelze brát jako samostatnou prózu a je jen 

velmi obtížně definovatelný. Zbývá doufat, že Mongolský vlk bude někdy publikován celý. 

97 Tyto události popisuje např. i Petra Hůlová v románu Paměť mojí babičce. 
98 Vyprávěno z perspektivy jejího dospívajícího syna podobně jako v románu Noční práce. 
99 

Sen o krásné dívce s dlouhými černými vlasy. 
100 Ošklivá, hloupá, naivní nymfomanka Olga. 
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8. Noční práce 

Román Noční práce může být označen jako přehlídka vypravěčských dovedností 

autora. Od poklidného vyprávění líčícího Ondru, který se uprostřed letních dnů nerušeně plaví 

na své loďce po řece, se přehoupneme k dramatické epizodě, v níž otec se synem přihlížejí 

skartaci materiálů na Patentovém úřadě v Praze, vzápětí se ocitajícího pod palbou sovětských 

tanků. Vyprávění se překvapivě velmi přirozenou cestou přesouvá od těch nejharmoničtějších 

tónů k dynamickým, napínavým a překvapivým epizodám, nabitým drastickými zvraty. 

Čekali bychom spíše, že skoky mezi těmito pasážemi budou propastnější a zřetelnější, 

ale autorův jazyk je dokonale vyváženým můstkem i mezi pasážemi, které vyvolávají ve 

čtenáři naprosto odlišné dojmy. Autor na jedné straně využívá prostředků hovorových či 

obecných, lexikum občas zajde i k vulgárním nebo obscénním výrazům, což vyvolává dojem 

spontánnosti textu, tyto prvky ale na druhou stranu napomáhají Topolově schopnosti vyjádřit 

mnohé pouze několika slovy. Homogennost také zaručuje fakt, že autor po celou dobu 

zachovává mluvní charakteristiku postav. Stírá tak rozdíly dokonce i mezi pasážemi, kde 

příběh vypráví Ondra a kde už jsme se ocitly ve vyprávění ve třetí osobě. 

To ale není jediný kontrast, který se v knize objevuje. Topol vystavuje svůj příběh na 

mnoha prvcích, které si vzájemně odporují. Jedním z nich je linka vyprávění. Hlavní děj, 

mapující pobyt chlapce Ondřeje a jeho mladšího bratra Malýho v pohraniční vesničce, kam je 

ukryl jejich otec, zaskočený zvratem politické situace roku 1968, je často narušován dějovými 

odbočkami, retrospektivními vzpomínkami nebo střídáním perspektiv jednotlivých postav. 

S těmito vedlejšími epizodami je to podobné jako s jazykem, o němž byla řeč výše. Na první 

pohled působí jako roztěkané vzpomínky a zdánlivě náhodné skoky myšlenek postav, ale při 

další četbě si pozornější čtenář uvědomí jejich důležitost pro celkový děj knihy. 

V Ondrových vzpomínkách, tedy retrospektivně, a zároveň i v hlavním ději se 

dovídáme o jeho životě v Praze, kde žil se svou věčně opilou matkou a mladším bráškou 

Malým. Otec s rodinou nebydlí. Komunistický režim na těchto lidech zanechal velmi 

negativní stopy. Matka chlapců je nakonec po nebezpečném incidentu s dětmi zavřena do 

ústavu. V úryvku z knihy vyprávěném jí samotnou se dostáváme až do jejího hlubokého 

podvědomí: "Dostanu se odsud. Tohle není žádná sovětská psychouška, tohleto je seriózní 

středoevropské zařízení pro gravidní vražedné alkoholičky, sakra. Polezu za nima třeba po 

čtyřech. Za svejma děťátkama. Bezprostředně jako vlčice ... zas je strčí do toho venkova 
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usoplenýho. Nejspíš chce emigrovat, když mu ten kšeft se soudruhama nevyšel. Prej, prodám 

'dv Kd v" V? A 'd . h ,,101 to arma e. e zlJes. rma a Sl verne, co c ce. 

Přitom ale všechny tyto časté a rozsáhlé odbočky, ať už se na první pohled zdají 

jakkoli nedůležité, hrají podstatnou roli ve formování celého příběhu. V každé z vedlejších 

epizod se dovídáme nové detaily z příběhu a zároveň je koherence příběhu zajišťována 

stálými návraty k vypravěčské perspektivě hlavního hrdiny příběhu, Ondřeje Lipky. 102 

Tedy i přes výraznou proměnlivost času a prostoru je jasné, kdy se hlavní děj této 

knihy odehrává. Jde o srpnové obsazení Čech ruskými tanky. Prostředí už není tak jasné. Jisté 

je jen to, že se jedná o jakousi pohraniční vesnici, která však není blíže určená. l03 Je tak 

vytvořena iluze toho, že chlapci jsou tam ve spěchu posláni otcem a jsou tam nedobrovolně a 

ztraceni. To je ale opravdu pouze prvotní iluze. Bratři Lipkové znají celou ves. Když byli 

mladší, jezdili tam na prázdniny za svým dědečkem, který ale zrovna v období ruské okupace 

umírá. Chlapci přijíždí do vsi právě v den dědečkova pohřbu. 

"Reálný" čas, tedy události roku 1968, s nímž autor pracuje, je doplňován "mytickým" 

časem pobytu chlapců na venkově, kde se dynamický vývoj z města zdánlivě pouze odráží, 

jako ozvěna. Ondřej zažije jakési zmatené dobrodružství, při němž se svým otcem prchají 

z Patentového úřadu téměř pod tankovou palbou. Na pozadí vesnice jsou promítány dějinné 

události, které jsou viděny jakoby z dálky. Jaksi zakonzervované prostředí vsi poskytuje 

101 Topol, 2001: 146. 
102 Oldřich Vágner ve své recenzi k této vypravěčské problematice říká: "Důležitým a mnohé určujícím rysem 
textuje okolnost, že linka narativního toku se téměř z poloviny nekryje s hlavní dějovou osou. [ ... ] Šipka 
narativu, po níž se posouvá ohnisko pohledu, se naproti tomu od dějové osy odlepuje a kontinuálně prochází 
rozličnými perspektivami a odbočkami, podle toho, jakje obsazována a realizována různými postavami. Tímto 
kroužením a protínáním dějové osy se vlastně rýsuje profil vnitřních souvislostí prostředí, do něhož jsou kluci 
postaveni a v němž se v ději pohybují. Ovšem narativ se nerozlévá do šířky nijak bezbřeze (každý motiv a 
odbočka se ukážou jako bezprostředně související), zůstává v dosahu hlavní osy, což vlastně nepřímo poukazuje 
najejí existenci. [ ... ] Tady je však nutné zmínit další strukturní moment. Oproti přirozené separaci stylu pásma 
postava pásma vypravěče zde máme co činit s jejich častým splýváním až k nemožnosti jejich rozlišení. Členění 
textu, distinkce přímé, polopřímé a nepřímé řeči, se řídí zákony a potřebami konkrétních pasáží vyprávění, jejich 
rytmikou a povahou líčených událostí. Nepodléhá ani konvenčním pravidlům pro segmentaci textu, což by 
zničilo jeho jedinečnost, ani bezmyšlenkovosti samovolně plynoucích asociací, zabíjející každé vyprávění." Níže 
Vágner píše, že vypravěč přebírá také mluvní charakter jednotlivých postav, ale neodchyluje se od obecných 
potřeb vyprávění příběhu. Autor je pak ovlivňován tím, jak se vyprávění rozvíjí a přestává tak na jeho vůli 
záviset. "Slibovanou ,zákonitost', podle níž se vyprávění vůbec člení, musíme přirozeně hledat v rytmu, jemuž 
naslouchá. Vyprávění jednou hladce klouže, jednou se agresivně valí, jindy se zadrhne, zajíkne a kupředu může 
jen ztuha. Rytmus, jímž se toto střídání řídí, není libovolný, ani vnucený vypravěčem. Ten se mu naopak zcela 
poddává, nekonstruuje, nechává si díktovat. Vypravěč pak skutečně ,nemá čas' na nějakou ,svoji' parafrázi, ocitl 
se v proudu takového vyprávění, kde musí dávat, jak dostal. Jeho čas je vyměřen právě tím, jak se odvíjí ,linka' 
vyprávění, na kterou se napojil a odkud vypráví. Tady se také vysvětluje výše zmíněná poznámka o 
,ukázněnosti' autora (např. ve srovnání s románem Sestra). Ta netkví ve snaze oklešťovat, či dokonce přehlížet 
možnosti, které mu vyprávění nabízí, ale v tom, že autor vybral takovou ,cestu vyprávěním', která neumožňuje 
bezmezné rozlití narativu, a také v tom, že ,udržel' svého vypravěče na této ,cestě'. Sestra se mohla rozvětvit a 
stalo se, Noční práce nemohla a také ,poslechla'." (Vágner 2002). 
103 O významu městského a venkovského prostředí viz níže. 
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postavě Ondřeje čas pro vzpomínky na svůj minulý život, ale i pro zjištění, proč obyvatelé 

udržují chladný odstup pokaždé, když přijde řeč na jeho otce. Pomocí vzpomínek a 

partyzánských pokusů venkovských výrostků se realita dostává venkovu "pod kůži". Na konci 

děj vyvrcholí pokusem několika zúčastněných o emigraci. 

Ve vesnici se Ondřej setkává se svou dětskou láskou (a také první erotickou 

zkušeností), Zuzou. Tato dívka je erotickým objektem pro dospívajícího chlapce, ale zároveň 

je jeho duševním protějškem, stejně jako Malá Bílá Psice pro Potoka (hrdinu z románu Sestra) 

nebo Ljuba pro Jateka (postavy z novely Anděl). 104 

Ondra s Malým se ale stávají středem pozornosti i kvůli svému otci, který jako 

vynálezce nechal před nějakou dobou namontovat do domácností této vesnice jakési měřicí 

přístroje, o které se nyní začala zajímat vláda. Mezi vesničany to teď vzbuzuje nejistotu a 

vyvolává spory. "Hele, kde je tvuj fotr? Kde to má? A syp to ze sebe nebo uvidíš. [ ... ] Byli u 

nás, dva, i jinde byli, řekl Milan. Měli průkazy Patenťáku. Že hledaj tvýho fotra." 105 

Ve vesnici jsou chlapci jako cizí element, který zrovna v tomto období, kdy přes 

hranice Čech proudí cizí armáda, nepůsobí na tamní obyvatele zrovna pozitivně. Obraz 

vesnice je autorem propracovaný a promyšlený do největších detailů tak, aby jeho pospolitost 

kontrastovala s městskými chlapci a zároveň jeho tradičnost, mýty a zvyky kontrastovaly se 

změnami, které se dějí všude kolem. 106 Vesnici můžeme tedy považovat za území, které je 

v poměru k městu bližší tradičním přírodním společenstvům, jejichž kulturu se Topol pokusil 

pomocí autentických kmenových pohádek zachytit v Trnové dívce. 

104 "Pro holku ze vsi je seznámení s klukem z Prahy příležitostí, jak se vymanit z nevábné perspektivy hospodské 
v rodinném podniku. Kamarádka přizvukuje: ,Civí po tobě jak čokl. To by nebylo špatný vodejít do Prahy. 
Časem. Vid'? Pak bys už viděla. Dyby to byl degen.' (s. 77) Zuza má Ondru opravdu ráda, ale potřebuje, aby se 
o ni postaral někdo zkušený, zvlášť v situaci nenadálého otěhotnění: ,Dyť onje tak malej. Celý léto s ním blbnu 
z legry, myslim si. Když odjel, chodila sem jak omámená. Tady nemůžu zůstat. Přijel na pohřeb, chudák. Proč 
není starší. Vzal by mě pryč. Já už sem velká. Rostou mi prsa. Táta mě zabije. Nemám čas.' (s. 64) Ondra se 
navíc stává sokem v lásce místního oblíbence Polky, který má oproti Ondrovi reálné šance zařídit zdařilý únik. 
Ondra neví o Polkovi, ale Polka ví o Ondrovi: ,Nezavírej ted'ka voči! To myslíš na někoho jinýho. Jestli jo, tak 
to řekni. Eště mu rád přistavim štafle!' (s. 199)" (Vágner 2002 
105 

Topol 2001: 146. 
106 "Vesnice v knize představuje miniaturní tavicí kotel. Geografická poloha způsobila, že během války, po válce 
i v Současnosti přes ni proudili migrující všech národností. Stále se někdo ukrýval v lese, v bunkrech, opuštěných 
barácích, stodolách a domorodci uvyklí na neustálé ohrožení dávají jídlo na vybraná místa, aby utečenci a tuláci 
nekradli v jejich chalupách. Později se ukáže, kolik traumat a vin si s sebou tato obec z minulosti nese. Než se 
ale pod lisem událostí vyloupne toto jádro, vystavuje svou vesnickou tvář ve všech typických aspektech: pečlivé 
dělení na ,naše' a ,cizáky', mladé holky myslí jen na to, jak se vymknout doživotnímu předurčení, hospoda je 
útočištěm, místem sousedské pospolitosti i úřadem; objevují se čítankové figurky: farář, pobožné babky, 
Uchovávající a předávající nevymýtitelné pověry, místní bavič, tvrdé palice, bojkotující nařízení shora, policajt, 
který se chce zavděčit všem, a nemůže, a mnoho dalších." (Vágner 2002). 
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Traumata VSI, JSou způsobena částečně polohou obce. Jak už jsem uvedla výše, 

nachází se V pohraniční oblasti, přes kterou dříve vedla železnice, po níž jezdily nacistické 

vlaky plné vězňů do koncentračních táborů. "Sme tu jen mezi svejma. Ženský. Kluzký byly ty 

mlád'ata, co? Hejbaly se vám v rukách tehdá u potoka? Co to meleš? Že tě huba nebolí, 

dědku! Taky si tam byl. Hlídals. Tak nechej toho. [ ... ] Tak, tak. A kdo vL Třeba by vystříleli 

celou obec. Jo, musely sme to udělat. Udělaly sme to. Tenkrát u potoka umřelo mý srdce. tll07 

Vinu na vraždění židovských dětí si obyvatelé nesou v sobě, ale zároveň je to část historie, i 

když temná, která obec spojuje. Postavy knihy jsou schopny činů, které si člověk ani 

nedokáže představit. Vražda bezejmenných nemluvňat, vyhozených jejich vlastními rodinami 

zjedoucího vlaku s úmyslem je zachránit před jistou smrtí v rukou nacistů (motiv, který se 

vyskytuje i v dalších literárních dílech dvacátého století), nejsou jediné vraždy, které se na 

této půdě udály. Zemřela zde i mladá dívka, Květa, která byla nalezena v utonulá v řece. 

V lese byla nalezena mrtvola oběšeného vojáka. Sám Ondra kdysi mezi stromy nalezl mrtvolu 

parašutisty, kterému nikdo nepomohl. Také Polka není bez viny. Ač je to oblíbenec celé vsi, 

nakonec zradí a odjíždí se Zuzou přes hranice. 

Dalším typickým rysem vesnice jsou ovšem i Topolem velmi oblíbené mýty, které 

jsem již zmiňovala. Ať už jde o válečné mučedníky, lidové cikánské hrdiny, české pohádky 

nebo biblické motivy, Noční práce obsahuje takových motivů mnoho a jsou dochovány 

především ve slovesném vypravování babiček ve vesnici jako je např. Stará nebo bába 

Ferdinandka. Za války v lesích kolem vesnice přebývali různí migranti (znovu se tu projevuje 

charakter pohraničí). Odtud také vznikly pověsti a pověry o různých příšerách a duševně 

chorých, kteří se skrývají v huštinách lesa. S tím také souvisí klukovská zkouška o přijetí do 

party, kterou musí podstoupit Ondra. 108 

Staré ženy ve vesnici silně připomínají babky z Terezína, které vystupovaly 

v Topolově knize Chladnou zemí. Jsou také spojovány s báchorkami a vypravováním starých 

bájí. Jedna z nich, už zmiňovaná Stará, nepostrádá ani autorem oblíbené indiánské jméno 

(autor jimi pojmenovává mnoho svých postav ve všech svých knihách, např. Malej, Černá, 

107 
Topol 2001: 228-229. 

108 "Její (vesnice; pozn. KL) historie je sérií mýtů, lesy jsou plné bájných postav: Dziga, Mertek, Poskina, Zlej, 
Kunert (často oběti války), život je formován do podoby snadno přenosných zkazek a vyprávění. Vedle zcela 
osobitých se dají vystopovat i jakési české "archetypy". Máme pak pocit, že tohle odněkud známe, vytane nám 
na mysli plejáda tradovaných, takřka invariantních příběhů, mytických formací, symbolů. (Nahlédnutí do některé 
z recenzí této knihy, až překvapí množstvím nalezených paralel - Kytice, Cikáni, Máj, Romance pro křídlovku 
atd., bohužel někdy zůstává pouze u konstatování a přehlíží se to, do jakého světla jsou zde tyto případné 
paralely postaveny. Viz Tvar 3/2002)." (Vágner 2002). 
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Malá Bílá Psice, Černá Dalija atd.), které staré ženě dodává autority, moudrosti, aspocijuje tak 

vznešenost hlavy matriarchálního společenství. Všichni za ní chodí pro radu. Mladé dívky 

v nouzi za ní přichází, aby jim pomohla z nechtěného těhotenství, pamatuje si i ty nejdávnější 

příhody, které ves potkaly, dokonce i tu o Eluzíně. 109 Je to postava charakterově blízká 

babičce Nadi z knihy Anděl, nebo staré ženě, jejíž podobu na sebe bere Psice, Barbora 

Závorová, v románu Sestra. (Viz níže). 

Název knihy se odvíjí od epizody, kde starý policista Nachtigal odchází ze služby a 

jeho okrsek přebírá Frída. Nachtigal Frídu varuje: "Slejzaj se po nocích, pokračoval velitel. 

Říkaj nesmysly. Lezou přes hranice sem tam. Slejzaj se u čadivejch vohýnků i v chalupách. 

Šajněj si na cestu baterkama. Lezou po kopcích, kudy chtěj. Do jeskyň! A dělaj nesmysly, 

provozuj ou pikle, překračuj ou zákon. Po nocích, za tmy. Máme spoustu práce, věř mi. Sedli 

si. Nachtigalovy holínky se leskly. I sponku na opasku, všechny přezky měl vycíděný. Tohle 

Frída vždycky obdivoval. Na synovství vůči mně seš, drahej soudruhu, přece jen krapítek 

starej, řekl velitel. Ale bratrem bys mi moh bejt. Dohlídni teda na ně. Zastav tmářství. 

Konečně to zastavit, utnout zlu tipec, to je naše noční práce. Chápeš, soudruhu? Na zdraví! ,,110 

Střet mýtů s policejní výkonnou mocí111 je symbolem pro střetávání dvou světů. Toto téma 

prostupuje Topolovo dílo od počátku až do konce a zabýváme se jím níže. 

Dalším důležitým motivem knihy je řeka v období zimních mrazů, zmrzlé břehy, 

ledové kry. Není to ale krajina romantická ani harmonická. Mnoho nepořádku je zamrzlého 

uvnitř řeky, staré pneumatiky, vlasce, ztuhlá hlína, odpadky. Tato krajina se ale v zápětí mění 

na letní vedro, období horka, v němž nad řekou krouží hmyz, ale naplaveniny a ztrouchnivělé 

dřevo nemizí. Ať už ale prostředí podléhá jakémukoli rozmaru počasí, Topol si všímá nejen 

detailů, způsobených například silnou letní bouřkou, fujavicí nebo tuhými mrazy, ale všímá si 

i pocitů, které se v takových chvílích rodí v lidské mysli. Jde tedy od vnějšího dojmu 

k vnitřnímu a pod touto slupkou nachází něco tradičního, zakořeněného v podvědomí, 

v historii. A nemusí to vždy odpovídat něčemu krásnému a čistému jako sníh, ale častěji pod 

povrchem objevujeme naplaveniny a nečistoty. 

109 Tento příběh by mohl mít paralelu např. v příběhu o Viktorce Bořeny Němcové. 
110 

Topol, 2001: 138. 
111 "Nová kniha Jáchyma Topola je takových křížení ,světonázorů' a mýtů plná. Za svůj název si zvolila ono 
policajtovo eufemické označení pro střet mýtu výkonné moci delegované politicky vlivným řádem s mýty 
představitelů vesnického života. Sama problematizuje jak přesvědčení světlonošů, že dobrem je prosazovat 
novou víru i proti vůli ,neosvícených', tak to, že tato velká ideologie poskvrnila původní panenskou čistotu 
Prostých lidí. Noční práce přesto není titulem pro ideu díla, která by byla formulovatelná i mimo rámec tohoto 
konkrétního vyprávění, ale pouze pro jeden z iniciačních momentů, který uvede v pohyb události v dějišti knihy, 
v jedné zapadlé pohraniční vesnici v době vstupu vojsk Varšavské smlouvy do země." 
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Ženského prvku v tomto románu jsem se už několikrát dotkla výše. V podstatě se 

jedná o archetypy, které vytvořil Topol už ve svých předešlých dílech, a o nichž jsem se 

zmiňovala v souvislosti např. s románem Sestra nebo novelou Anděl. Samozřejmě zde nesmí 

chybět erotické motivy, zastoupené především Ondřejovou láskou Zuzou nebo postavou 

Květy, která je erotickou zkušeností téměř pro všechny dospívající kluky z vesnice. Tělesnost 

a erotické motivy prostupují celou knihu. Nechybí ani motiv sexuální deviace (např. situace, 

kdy Ondra zjišťuje, že se Malej obléká do matčiných šatů). Ženský princip je propojen se 

sexualitou mužů a celý tento motiv je spojen s pověstmi, zapsanými v paměti vesnice 

(příkladem je pověst o Chlapově břehu,112 který vypráví Zuza). Žena není z pohledu muže 

pouze sexuálním objektem. Zastupuje také objekt mužova zbožňování, lásky (Zuza), jeho 

naděje (Květa). V tomto díle se také vyskytuje Topolův zájem o dětské osudy a s tím 

spojenou otázku mateřství, výchovy a jejím prostředím. To vše je ovlivňováno velmi závazně 

režimem. Matka obou chlapců je příkladem tragického osudu matky, která přišla o holčičku 

(Eluzína). Tragický osud bezbranných holčiček je tematizována i v knize Anděl v příběhu 

malé Nadi. Ženy jsou zároveň propojeny i s mytickým motivem, a to v příběhu Jolany, která 

byla několikrát uchráněna jakousi nadpřirozenou silou před úrazem nebo smrtí. ll3 

Kontrasty, které se vyskytují v Noční práci, ať už protiklad města a vesnice, tradice a 

nového politického názoru, protiklad tělesného a duševního protějšku, který nachází muž v 

ženě, protikladnost v rozmarech počasí, v harmonickém a dynamickém typu vyprávění, 

jazyka, který na první pohled vypadá spontánně, ale přitom je do detailů propracovaný, nebo 

kontrast vnějšího dojmu tradice s hluboce zakořeněnými traumaty, jsou opačné póly, které 

vytvářejí celistvý pohled nejen na hlavní postavy příběhu, ale i na způsob, jakým autor příběh 

vytváří. 

112 
Topol, 2001: 22. 

ll3 
Topol, 2001: 78. 
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9. Supermarket sovětských hrdinů 

Krátká próza Supermarket sovětských hrdinů dala jméno i celé sbírce textů Jáchyma 

Topola, v níž byla tato povídka znovu otištěna. Zmíněný text byl poprvé vydán pod názvem 

Jakjsme táhli za Stasiukem (pokus o kroniku). 

Autor popisuje vlastní cestu na východ za přítelem Stasiukem, přesněji do Karpat a 

Dukly, kterou podnikl se svými třemi kumpány, také "literáty z Prahy". Jedním z nich je Čáp, 

postava, která se mihla už v úvodu románu Sestra i dalších prózách, kde měla co do činění 

s vypuknutím sametové revoluce a se založením politické strany, podporující monarchistické 

zřízení. Již v Sestře jsme nad touto postavou mohli spekulovat a nejspíše právem se domnívat, 

že se jedná o Petra Placáka.1l4 

Autor textu splývá s hlavní postavou. Jde o spisovatele z Prahy, který chce o své cestě 

napsat, a proto si během ní dělá poznámky. Míra autenticity díla je ještě silnější než obvykle. 

Žánrově se jedná o něco mezi prózou a reportáží. Dotkneme se jí tedy v této práci pouze 

okrajově. 

Zdání deníkového vyprávění přerůstá spíše do nespoutaného proudu povídání o 

putování, často silně ovlivněného alkoholovým opojením. Text opravdu působí dojmem 

zkratkovitých poznámek, které si autor zapisoval mezi tím, co s kamarády procházel a 

projížděl slovenským venkovem. "Kiosk se suvenýry ze života sv. Jana z Dukly je zavřenej. 

Škoda. Je taky celej z karpatskýho dřeva. Už je zas vedro. Jirka se vrací a žádá mě, ať ho 

vyfotim s Wojtylou. Fotim je a vracim Jirkovi zapalovač. Vracíme se na náměstí. Zdrží nás 

srážka valníku taženým koněm s rumunskou dodávkou.,,1l5 

Lexikum obsahuje mnoho prvků novodobé "hantýrky", prokládání textu cizími slovy, 

německými větami, ruštinou. Tato novela1l6 jakoby fascinovaná cestováním, volnými 

hranicemi a novými komunikačními technologiemi,117 tak trochu navazuje na generační road 

story, okouzlené nespoutanou cestou kamkoli daleko. Během textu se narážky na současnou, 

technologicky vyspělou situaci vyskytují až nepříjemně často, až je tu cítit i ironizace tohoto 

114 
Petr Placák je současný český spisovatel, publicista, textař a historik, narozený 8. ledna 1964 v Praze. Dříve 

publikoval pod pseudonymem Petr Zmrzlík. V poslední době zdvihla vlnu debat jeho nová kniha s názvem Fízl 
(IPlacák: 2007), za níž autor obdržel v roce 2008 cenu Magnesia Litera za publicistiku. 

15 
116 Topol 2007: 45. 
117 Pokud můžeme tuto reportážní prózu vůbec takto nazvat. 

V souvislosti s vytvořením Evropské Unie. 
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nadšení. "Takhle srandovně hrát si s eskortou! To tu teda eště nebylo. EU je fajn. Fakt začíná 
Y . Yk,d18 blazeneJ ve . 

Líčí také současný, moderní literární život. Provázanost vztahů spisovatelů, publicistů 

a mnoha dalších intelektuálů z různých končin. V epizodě, kdy poutníci najdou hřbitov s 

tanky a lezou po nich je dokonce intertextový odkaz na rozepsanou knihu Kloktat dehet: 

" 
Zastavuj ou další auta. Další lidi lezou na tanky. Přemejšlim, jestli by šlo udělat pelech na 

čelním pancíři. Pro osobu malý postavy. Potřebuj u to vědět do knížky.,,1l9 

Další rozměr, na který v díle narážíme, tvoří popis kultury v těchto zemích. Celkovou 

náladu textu tvoří motivy jako síla pohostinnosti, přátelství a hlavně vliv kořalky. Zároveň 

prostředí skrývá protikladné, kontrastní obrazy. Topol navštíví Duklu a před našima očima se 

objevují bunkry. Jenže po pár řádcích už se ocitá zase v malé vesničce s obyčejnou 

"sámoškou". Lidé tu ještě velmi dobře pamatují totalitu, jenže jejich "nátury" se rychle 

přizpůsobují nové přebujele moderní situaci billboardů a mobilní i internetové technologie. 

Také se zde nenápadně mihnou venkovské tradice a pozůstatky folklóru. "Přes asfaltku 

potrhanou a vyboulenou vodou jde procesí. Dívky v bílém, důstojný chlapi, školní mládež, 

kněz. Kříže nad hlavama. Lidi ustoupili do kopřiv, nechávaj nás projet. Staříci 

v záplatovanejch sakách si podávaj lahev, škleběj se na nás. Autobus ztichne. Mše za oběti 

povodní. Aha. Jedem. Kdo usne, zas se vzbudí a vplyne do rozhovoru. Ukazuju chlapům, jak 

skvěle mám sbalenej batoh.,,120 

Podle podtitulu k prvnímu vydání se má jednat o "pokus o kroniku", čemuž bychom 

mohli připisovat zkratkovitost poznámek o margináliích, které se přihodily během jejich 

putování. Tyto detaily však dělají četbu mnohdy velmi namáhavou a pro málo otrlého čtenáře 

možná i ubíjející. Nehledě na to, že text je do určité míry velmi egoistický. Na druhou stranu 

je třeba zdůraznit formu prozaického vyprávění, propojeného s publicistickými motivy 

zvláštním, přímým způsobem. Všechny detailní popisy naznačují, že text byl pořízen na 

základě snad opravdu prožitých reálií. K tomu přispívají i fotografie, pořízené na této cestě a 

autentické názvy navštívených končin a jejich obyvatel. Tyto prvky dodávají textu na 

reportážnosti. 

liS 
Topol 2007: 12. 

lI9 
Topol 2007: 55. 

120 
Topol 2007: 12. 
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10. Kloktat dehet 

Vypravěčem této knihy je malý Ilja, který i se svým bratrem Vopičákem vyrůstá 

v dětském domově. Příběh začíná poslední zimou, kdy se o chlapce starají řádové sestry. Ilja 

je postava hocha, který hledá svůj původ, ale především hledá cestu ke svobodě, kterou 

v okupovaném Československu postrádá. 

Prostředím knihy je "kafkovská Siřem",121 coz Je nespecifikované městečko, 

v Topolem blíže neurčeném období. Podle některých motivů,122 v románu použitých, se 

můžeme domnívat, že se jedná nejspíše o období po únoru 1948, kdy na naše území poprvé 

vjely sovětské tanky. Topol se ale v souladu s mystifikací, kterou zde dovádí do extrému, 

vyhýbá zmiňování jakýchkoli reálií (tedy kromě postavy Alexandra Dubčeka). Prostor města 

Siřem je zahalen v mytickém hávu osudového místa nejen pro český odboj,123 ale současně i 

pro Ilju. Ať chce či ne, hlavní hrdina se nedokáže od Siřemi příliš mnoho vzdálit. Všechny 

jeho pokusy se od tohoto středobodu knihy dostat co nejdál troskotají. 124 Je to prostě "antický 

Řím", středobod, který k sobě přitahuje všechny cesty. Všimněme si, že tento motiv je snad 

náhodou nápadně podobný křižovatce Anděl ze stejnojmenné novely. (Viz výše). 

Co se postav týče, je nasnadě provázanost románu Kloktat dehet se starším románem 

Noční práce. V obou knihách je hlavním hrdinou příběhu starší ze dvou bratrů. To, že Topol 

častěji tematizuje bratrství, přesněji vztah staršího bratra k mladšímu, může být volně 

inspirováno jeho osobním životem, přesněji dětstvím, stráveným s bratrem Filipem. Obě 

postavy, jak Ilja z Kloktat dehet, tak Ondra z Noční práce, mají silný opatrovnický pud ke 

121 Peňás 2005. 
122 Např. to, že český odboj proti sovětské okupaci vede Alexander Dubček, či fakt, že řádové sestry jsou 
odsunuty (a s nimi i náboženské tradice, k nimž chlapce vedly) z domova. 
123 Poté, co se politická situace v Čechách začne reformovat, je v Siřemi vytvořena siřemská autonomní oblast 
(SIAZ), což vyvolá konflikt mezi Československem a armádami zemí Varšavské smlouvy. A zároveň je 
centralita Siřemi vyjádřena tím, že sem autor umisťuje základnu odbojného vysílače Svobodná Siřem. (Fiktivní 
reálie symbolicky odkazují k reáliím autentickým.) 
124 Nejprve se mu, ani po velkém úsilí navigovat vojenskou kolonu kapitána Jegorova jinam, nedaří odlákat 
sovětská tanková děla od Siřemi: "Já jediný v tankové koloně věděl, že stodoly mají ještě malá dvířka, kudy 
mohou odbojní Češi zdrhnout do polí, a jen já jediný v celé tankové koloně věděl, že sklepy pod domy ve 
vesnicích jsou mnohdy spojeny chodbami a kde ty chodby hledat. Ale tušil jsem, že brzy všechny cesty 
zachycené na mých mapách projedeme, a co bude pak? Do Siřemi já nechtěl. Bloudili jsme v českém vnitrozemí 
stále dokola. Mohl za to velitel Žinka a jeho vysílač Svobodná Siřem. Přesně podle jeho instrukcí vysílače lidé 
strhávali označení měst a vesnic z rozcestníků ... " (TopoI2005a: 147), pak se v gazíku bláznivého vojáka Petera 
nevědomky zamotají a na své pouti se opět octnou v Siřemi a do třetice potom, co se s kapitánem Jegorovem 
VyPraví na cestu do Ruska, aby tam s ním žil, jako se svým novým tatínkem, jejich letadlo havaruje a Ilja se 
poté, co Jegorova pohřbí a sepíše všechno o svém dobrodružství, rezignovaně rozhodne vrátit do Siřemi. 
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svým mladším bratrům. V knize Kloktat dehet to ještě znásobuje fakt, že Vopičák je mentálně 

i fyzicky hendikepované dítě, v Noční práci je to zřejmé především po nehodě, při níž Malej 

přijde k úrazu a nemůže chodit. Čtenář silně vnímá Iljův pocit naprosté zodpovědnosti za 

Vopičáka, a to nejen kvůli tomu, že starání se o postiženého bratra Iljovi v Domově přináší 

určité praktické výhody. 125 

Téma otcovství je také spojovníkem mezi oběma zmíněnými knihami. Absence otce je 

velmi sugestivně pociťována Ondřejem i Iljou. Ilja se až na konci knihy, po kapitulaci 

Československa dozví, kdo vlastně byl jeho otcem. 126 Ani Ilja, ani jeho bratr Vopičák nemají 

rodiče, a tak Ilja nachází otce v kapitánovi sovětské tankové jednotky, Jegorovovi, což 

popisuje pohnutá scéna, kdy kráčí v prachu zvířeném tanky, mezi svištícími kulkami, vstříc 

uzurpátorovi, zády ke svým kajanům. "Vzduch zas syčí, slyším: Vraouííí, oheň bleskne nade 

mnou a tam, kde stáli lidi ze stavení, je ve tmě sloup bílého dýmu, pohnu se k mostku, 

s rozpřaženýma, zvednutýma rukama jdu k obludám, jdu k palbě, zády k lidem, co mě chytaj, 

a od mostku to zas udělá: Vraouííí, vzduch zasyčí a jeden z tanků projede hořícím stavením, 

tank s lomozem a skřípěním zastaví přímo přede mnou, na tanku se tyčí obrovitá postava 

muže v uniformě a taky proti mně zdvihne ruce, a já se smyknu přes pásy jak lasička a už 

jsem na tanku u svého tatínka, dupem proti sobě po pancíři tanku a smějem se radostí ve tmě a 

kouři a dunění výstřelů, radujem se a hned se obejmem! Vždyt' jinak bych spadnul! 

Tatínek mě přitiskne k sobě, zabořím mu obličej do břicha a žasnu údivem, že jsem 

svého tatínka našel přesně tak, jak nám to vykládal velitel Vyžlata. Kolem šlehají výstřely, 

pořád je slyšet křik, ale můj tatínek mě drží pevně a mně hlavou bleskne, že i kdyby tenhle 

chlápek mym fotrem nebyl, určitě je lepší stát na tanku, než se jako rozstřílená mrtvola válet 

pod nim. To mi přijde jasný.'d27 

V tomto úryvku je nejen obsaženo Iljovo hledání otce, ale také prostupování jeho 

příběhu s příběhem vojína Fedotkina a velitele Vyžlaty a současně i Iljův pud sebezáchovy, o 

čemž bude řeč později. 

To, co Topol tematizuje hned v několika svých knihách, je fyzický či psychický 

hendikep. U postavy Vopičáka se jedná nejspíše o kombinaci obou a jeho ubohost je 

znásobena faktem, že se jedná o sirotka, bastarda, největšího vyvrhel a společnosti, "svoloč" 

atd. Malej v knize Noční práce má zase po úrazu ochrnuté nohy a není schopen chůze. Topol 

125 Např. nemusí spát v pokoji s "trenýrkářema", kterým je sice blíže věkem, ale s kterými si nerozumí, ale může 
stále zůstat nejstarším v pokoji "dlouhokošiláčů", a mít tak mezi nimi určitou autoritu a výsadní postavení. 
126 V závěrečné kapitole knihy Kloktat dehet se dovídáme z přerývaného vyprávění pana Cimbury, že Iljův otec 
byl šlechtic, který chtěl i se svou rodinou z vlasti utéci v letadle. Kdosi mu ale ze zášti způsobil závadu, kvůli 
které letadlo havarovalo a neštěstí přežili pouze dva malí chlapcí, Ilja a VopiČák. 
127 

Topo12005a: 134-135. 
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téma nějaké fyzické odchylky opakuje v románu Kloktat dehet také u postavy Daga, trpaslíka 

z cirkusu. Všechny postavy knihy mají svou charakteristiku do určité míry pokroucenou, jsou 

to tragikomické, groteskní figurky. V případě pana Cimbury nebo vychovatele Vyžlaty 

můžeme hovořit až o kreaturách, jež nemají daleko ke krutostem a zvrácenostem, které jsou 

zde nemilosrdně parodovány, až čtenáře mrazí v zádech. Bizarní kolorit knihy je ještě 

znásoben úkolem tankové jednotky Veselá písnička, která má na území Československa 

založit první socialistický cirkus. Nechybí zde tedy ani rozutíkaná zvířata po Kupeckém lese, 

partyzánskými odbojnými skupinami zavražděná žirafa, které uřízli hlavu, mrtvola hrocha 

vhozená do studně, krasojezdkyně na koních skrývající se mezi stromy atd. 

Ilja, přestože je hlavním hrdinou knihy, je téměř naprosto naurčitou postavou. 

Neznáme jeho věk, jen víme, že stojí mezi "dlouhokošiláky" a "trenýrkáři". Nevíme ani do 

jaké etnické skupiny patří. Není to ani "bakelit" ani "číňák", ale není to ani Čech. 128 Ilja 

opravdu postrádá svou identitu. Sama tato postava je ze sebe zmatená stejně, jako mate 

čtenáře. Není mu jasné, jaké je národnosti, ani kolik je mu vlastně let. Při pobytu v 

sovětské tankové koloně Veselá písnička ale Ilja roste, stárne, vyspívá, i když se jedná pouze 

o několik málo týdnů. Roste symbolicky, je zocelován především hrůzami, kterým je nucen 

být svědkem, ale zároveň dorůstá i fyzicky, a to do tankistické uniformy a neustále musí 

povolovat záložky, které mu tam zašpendlil příkazník Timoša. Ilja ale také stojí na pomezí 

všech ideologií. Nemá vlastní politický názor (téměř nemá ani žádný jiný názor). Pouze se 

řídí pudem sebezáchovy a to je příčina toho, že v knize střídá spojence nejprve v domově,129 a 

pak dokonce přechází tam a zpět od tlup českého partyzánského odboje k sovětskému 

agresoru. 

Ženy jsou v této knize ještě více charakterizované jako mužský protějšek duševní (viz 

výše) a dokonce se zde objevuje ten samý prvek jako v Sestře, tedy obdiv muže k ženě, který 

hraničí až s posvátnou úctou. l3O To se ovšem neděje na úkor erotické přitažlivosti. Dokonce i 

ženy, které bývají duševním protějškem mužů se tu objevují jako erotický objekt mužova 

chtíče, který hraničí mnohdy až s obsesí, deviací či násilím. l3l 

Řádové sestry, které se o chlapce v domově staraly před komunistickým převratem či 

rokem 1969,132 zastupují ženy čisté, řádné, přísné. Ale i tyto hříchu prosté ženy mohou být 

128 "Je to dítě spadlé odkudsi z nebe (však také ano, jak se dozvíme v závěrečných partiích - jeho šlechtický otec 
chtěl emigrovat letadlem, jež však spadlo do močálu), hrdina bez identity, minulosti a příslušnosti, zato nadaný 
nezmarovskou schopností všechno přežít, všude být, ze všeho vyklouznout." (Peňás 2005). 
129 Nejprve "dlouhokošiláci" versus "trenýrkáři", později Margaš ajeho vysněná země versus Psanci a legie. 
130 . v • 

VIZ postava Hanky nebo CechIe. 
131 Viz znásilňování putujících žen vojáky atd. 
132 Knihu můžeme jen těžko vkládat do přesně vymezených časových období. 
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objektem tělesného zbožňování. 133 Jejich panenská čistota a asketická přísnost se znásobuje 

v kontrastu ostatních sester k sestře Albrechtě. Ta je od ostatních odlišná. Nepřišla spolu s 

nimi, ale odjakživa žila v Siřemi. Nebere svůj řeholní slib natolik vážně, možná jej ani nikdy 

nesložila, neboť není po únoru 1948 s ostatními sestrami z domova odvezena. Páchá hříchy 

jako civilní občanka a chlapce nevychovává nijak přísně. 

Nejsilnější ženskou postavou je ovšem Čechie, imaginární, bájná bytost, chránící 

Čechy před nepřáteli, která zosobňuje ideál ženství. Je svázána s pohanstvím, kultismem a 

matriarchátem. Je něco jako patronka české země, což už samo o sobě zdůrazňuje Topolův 

záměr "přeprogramovat" společnost na matriarchální, neboť v předchozích staletích jsou 

Čechy obvykle pod patronátem sv. Václava. Topol vypráví, jak v období poválečné totality 

byla tato mytická postava pro český lid důležitá, a tak o ní dětem sestra Albrechta vyprávěla. 

Je to postava z jakési báje starých kmenů nájezdníků, kočovných, bojovných pronárodů, 

s největší pravděpodobností Slovanů. V cikánských pověstech se objevuje jako žena tmavá 

s černými vlasy, na rozdíl od bělošské, plavé. 134 Stala se tedy dokonce "mezi etnickou" 

hrdinkou. 

Jména postav jsou také volena podobně jako v knize Noční práce. Oba mladší bratři 

mají jména symbolická, která - také proto, že jsou psaná s velkým písmenem na začátku -

připomínají indiánské přezdívky. Toto je opět téma, které se u Topola opakuje a zároveň se 

zde znovu propojují romány Noční práce a Kloktat dehet, neboť obě mladší postavy jsou 

očividně pociťovány podobně. A celkově je pro tohoto autora velmi důležité, jak bude volit 

jména, pro své postavy. 

Např. volba jmen Psanců je podobná jako jména Potokových kumpánů v Organizaci 

z románu Sestra. Nejzřejmější jsou indiánské přezdívky nebo zkratky příjmení, např. Mičinec 

(Kloktat dehet) a Micka (Sestra). 

Vyprávění je pojem, který Topolovy knihy utváří v různých rovinách. Za první rovinu 

můžeme považovat propracovaný styl, kterým autor vypráví. Na rozdíl od předešlé knihy 

s názvem Noční práce Topol nevyužívá vedlejších epizod a množství myšlenkových odboček. 

Spoléhá se pouze na hlavní dějovou linii, která je však velmi spletitá, složitá a detailní, 

mapující události života Ilji a zároveň je jím také vyprávěna. Vychází z jeho vzpomínek. 

Autor si ovšem neodpustí poznámky vztahující se k ději následujícímu, které poodhalují příští 

133 Viz krásná sestra Dolores, která má svou předchůdkyni už v postavě řádové sestry z kláštera, z románu 
Sestra. 
134 Všimněme si opět barevné kontrastnosti, která v takovýchto souvislostech připisuje barvě černé a bílé až 
mytický význam. 
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dění. Tak stupňuje nejen dojem retrospektivního vypravování, ale napětí a čtenářovo 
v k' , ,135 oce avam. 

Iljovo vyprávění je tedy retrospektivním uvažováním, ale myšlenky většinou neproudí 

náhodně. To není až tak zřejmé z počátku knihy, kdy se popisuje život hlavního hrdiny v 

domově, i když vyprávěcí linie má také obzvláště promyšlenou a neměnnou strukturu, ale 

ještě explicitněji je strukturovanost děje vidět v druhé části knihy s názvem Tankové vojsko, 

kde dynamika děje závisí na přesné posloupnosti událostí. 

Událostí, které děj románu obsahuje, je nepřeberné množství a jsou vměstnané na 

minimální prostOr. 136 Vypravěčova neschopnost nebo spíše ignorace toho respektovat časové 

rozměry je asi nejzajímavějším prvkem děje. V domově je ještě dějová linka, co se týče času, 

celkem ukázněná, za čož vděčíme pravidelnému režimu, nastolenému nejprve jeptiškami, 

později upravenému velitelem Vyžlatou. I tato pravidelnost se ale rozpadá, dovíme se však 

alespoň občas, že chlapci chodí spát do společných ložnic atd. 

Pobyt Ilji u tankové kolony Veselá písnička už ale konvenční románový časový 

rozměr rozbíjí dokonale. Je těžké odhadnout, co se děje ve dne a co v noci. Nevíme, kdy se 

setmělo a kdy už se zase rozednělo. Není jasné, kolik času uběhne od jedné události k druhé. 

Nekonečné množství dění,137 není nijak časově ohraničené. Záměrem autora nejspíše bylo 

přiblížit text vyprávění pomalu dospívajícího dítěte, které vzpomíná na to, co prožilo. 

Neurčitost času je jedním z prvků, které bychom nejspíše od Iljova vyprávění čekali. 

Rozvržení románového děje je ale promyšleno velmi rafinovaně. Pomocí detailů je 

jeho celek cyklicky uzavřen. Jakmile se děj začne chýlit ke konci, dovídáme se o osudu rodičů 

Ilji, tedy o jeho původu, a vzápětí jejich osud Ilja následuje, a jaksi opakuje, když se s novým 

tatínkem, kterého našel v Jegorovovi, snaží odletět z kapitulujících Čech do Ruska. 

Jazyk, který Topol pro své vyprávění volí, není přílišným překvapením. Jedná se o 

směs spisovné mluvy s argotem, profesní mluvou, nářečními, hovorovými, vulgárními a 

cizími výrazy. Musíme ale podotknout, že stejně jako v Noční práci je výrazivo odlišné od 

románu Sestra. Syntax je méně narušována nestandardními postupy, je usměrňována 

interpunkcí. Nesrozumitelných pojmů je pouze omezené množství, takže čtenář si časem 

vytvoří ve svém povědomí jakýsi slovník, který mu pro tento román pomůže v chápání. 

135 Stejný prvek užívá i v další knize s názvem Chladnou zemí. 
136 "V jedné kapitole se nakupí tolik událostí, že kdyby každá scéna měla být klasicky rozvedena, byl by román 
nekonečný a dění by obsáhlo století. Jenomže Topolův vypravěč přirozený čas nerespektuje, smršťuje ho a zase 
roztahuje, jak se to vypravěči hodí. V závratně rychlém vršení nehorázností odstřikují na jednu stranu se řinoucí 
splašky mechanické žvanivosti, na druhou kapky, neváhám tu napsat, geniální výstižnosti a humoru." (Peňás 
2005.) 
137 O kterém píše Peňás. (Tamtéž). 
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Topol nepokračoval ani v "taktice" střídání několika typů a perspektiv vypravěčů, jako 

tomu bylo v Noční práci, ale celý příběh vložil doslova do pera Ilji, který po prožití celého 

děje pohřbí svého kapitána a zároveň nového tatínka, Jegorova, a sepíše všechny události. 

Jazyk slouží zároveň i symbolické rovině knihy. První věta celého románu, jakoby 

z oka vypadla notoricky známé úvodní větě Melvillovu románu Moby-Dick. 

Název knihy je zvolen rafinovaně také v souladu s fascinací možnostmi, které 

poskytuje fabulace. Kloktání dehtu znamenalo v domově trest pro všechny chlapce, kteří se 

proviní lhaním. Ilja se v závěru knihy dušuje, že všechno, co napsal, je čistá pravda. Protože 

je čtenáři jasné, že fabulace, kterou nám zde Topol předvádí, není realita, upozorňuje takto 

čtenáře, že svým textem reaguje na určitou situaci v realitě, ale po svém ji upravuje a 

deformuje, což mu umožňují jeho široké vypravěčské schopnosti, aby tak poukázal na některé 

palčivé otázky české historie. 138 Samotná tvorba je jaksi symbolickým kloktáním dehtu. "Při 

psaní jsem to byl já a nebyl jsem to já. Psal jsem přes mapy a stránky potrhaných knížek, 

napsal jsem pravdu o všem, co jsem zažil. Napsal jsem o válce Čechů a Slováků s armádama 

pěti států a je to všechno pravda. Tolik dehtovýho mejdla na světě neni, kolik bych ho musel 

kloktat, kdybych jedinkrát zalhal. ,,139 

V tomto úryvku je znovu příklad toho, jak autor zamlžuje Iljovu postavu. Jak jsem 

naznačila výše, jedná se o postavu na rozhraní všech ideologií, neidentifikovatelného stáří a 

názorů. Neuchopitelnost chlapcovy duševní vyspělosti a psychického stavu jsou důležité i 

z hlediska vyprávění, jehož koncept je velmi promyšlený a autor se ho drží v celém románu. 

Sirotek vyrůstal v těžkých poměrech a brzy dospíval nejen staráním se o mentálně a fyzicky 

postiženého bratra, ale především pozdějšími válečnými zkušenostmi. 

Druhá část románu se nese především v duchu počátečního hrdinného boje Čechů pod 

Dubčekovým vedením proti spojeným armádám zemí Varšavské smlouvy, ale končícím opět 

zkázou, zničením celého územÍ. 

138 Jako např. otázku toho, zda jsme měli jako národ povstat proti vpádu sovětských tanků na naše území v roce 
1948 (popříp. 1968) a rozvijí děj knihy v duchu toho, co by se stalo, kdyby naše zem takto učinila: "Armády 
Varšavské smlouvy byly tuhým odporem Českoslovesnké lidové armády a ozbrojených povstaleckých band 
překvapeny. Domnívaly se, že již první úder vojsk srazí Čechy na kolena a že pak v Čechách budou vládnout jen 
zrádci a kolaboranti a celé Československo se stane bezbranným satelitem Sovětského svazu." (Topol 2005: 
147). Nakonec je ale Československo tvrdě rozdrceno a nuceno kapitulovat. 
139 

Topol2005a: 271. 
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Na komunistický režim je naivně nahlíženo očima dítěte. 140 Při líčení je používán 

jazyk ještě nedospělého člověka a v celku to vytváří ironizující podtext. "Teprve pak do 

Siřemi přišly sestry. Přišly se svými písněmi a náboženskými kříži pod komandem sestry 

Leontýny, která pak měla na povel celý domov Domov. Sestry přišly z kláštera, který jim 

zabrali komunisti. To komunisti je vytrhli z modliteb a poručili jim starat se o sígry, debily, 

zmetky a zlé chlapce bez vlastních rodičů. Sestry se o nás staraly, dokud jim to komunisti 

t hl ' ,d41 neza r 1. 

Druhou rovinou, v níž se vyskytuje "veličina" vyprávění, myslíme to, že vypravování 

je tu samo o sobě tematizováno. Topol se vknize znovu neobejde bez vypravování 

pradávných příběhů, spojených s kmeny "divokých lidí". V románu Kloktat dehet se ale tyto 

příběhy přímo propojují s postavami v hlavním ději. Příkladem může být vyprávění pana 

Cimbury, v němž se dovídáme o původu bájné postavy, slovanského ženského vzoru, Čechie, 

a v němž, jak se nakonec ukáže, je mytickou postavou poutníka právě pan Cimbura. Stejný 

případ je příběh Fedotkina a jeho chlapce, kterým je právě, dnes již dospělý vypravěč příběhu, 

velitel Vyžlata. 

Postavy ale neprostupují pouze do dávných příběhů, ale prostupují se i vzájemně. 

Nejzřejmější příklad je identická podobnost Ilji a Margaše. Explicitně to vyjadřuje scéna po 

vraždě Vyžlaty, kterou společně oba chlapci provedli: "Sednu si na postel. Margaš říká: 

Dělej! Omotává mrtvýho prostěradlem. Oba jsme zacákaný krví a já to řeknu. Margaš se na 

mě podívá a řekne: Aha. Strháme z postelí další prostěradla a hodíme je na mrtvýho. Jdeme 

do pracovny sestry Leontýny a mejeme se v neckách ve vodě po Vyžlatovi. Jiná voda tu neni. 

Jeden druhýmu radíme, to musíme. Eště tady. Tajdlenc máš flek! Tajde! říkáme si, protože 

zrcadlo tam není, a tak stojíme proti sobě ajsme si zrcadlama, akorát že Margašje nahej.,,142 

140 Kateřina Čopjaková upozorňuje na to, že právě díky Iljově nezakotvenosti a absenci vlastních kořenů 
vyplouvá na povrch absurdita válečného konfliktu, (Čopjaková 2005) což se, podle mého názoru, vztahuje i na 
všechny ideologie. Proto souhlasím s Peňásovým tvrzením, že se Topol nesnaží vyrovnávat se s komunistickou 
érou, rokem 1948 a 1968. (Peňás 2005): "Číst (žvýkat) Topola znamená nebrat vážně představu "ideového 
tématu" jako jádra psaní. Recenzenty to svádí a stále píší, že Kloktat dehet je podobenství, vyrovnání se s rokem 
1968, s českým historickým údělem a jeho ne právě heroickou skutečností. Takové přiřazování prostě nesedí a 
čtenáře musí takový klíč jen zklamat. Samozřejmě, že v jisté míře je "to" všechno tam také, neboť na to, aby v 
"českých dějinách" nevězel až po uši, je to spisovatel příliš senzitivní a angažovaný. Na druhou, a myslím, že 
převažující stranu, je to spisovatel tak zaujatý svým způsobem vnímání, že každý vnější signál či vjem se mu bez 
Výjimky mění v naprosto originálně přetvořenou nad-realitu. Není jeho záměrem něco s něčím porovnávat, 
vytvářet alternativní model nebo snad kritickou reflexi. Reálno je u něj vždy zvláštní matérií, která se rodí až v 
jazyku, v pojmenování [ ... l" 
141 

Topo12005a: 14. 
142 

Topo12005a: 124-125. 
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Závěrečný odchod Margaše do krásné, vysněné země, kam sebou odváží na 

velbloudech i mrtvolku malého Vopičáka, je nejen mytické podobenství útěku do země míru, 

ale zároveň se ale Ilja zmiňuje i o tom, že nejspíše karavana velbloudů není viděna nikým 

jiným než jím samým, prochází totiž přímo přes bojiště, na němž zuří nepřátelská vojska. 

Interpretacici Margaše, jako ztělesnění Iljova svědomí, či jinými slovy vnitřního boje 

s realitou tragické smrti mladšího brášky, napovídá i fakt, že bezprostředně po smrti Vopičáka 

přichází Margaš do domova. 

K prostupování nebo cyklickému opakování příběhů postav patří i vztah Ilji a kapitána 

Jegorova. Dvojice tvoří paralelu k příběhu vojína Fedoktina a jeho chlapce, Vyžlaty, a 

současně tvoří mytologickou dvojici otce a syna, neboť spolu opouštějí v letadle Čechy a 

navrací tak příběh k jeho začátku, kde Ilja se svým pravým, biologickým otcem také 

havaroval v letadle. Nový tatínek, Jegorov, také přichází o život, tentokrát však nešťastnou 

náhodou rukou Ilji. Tím se vlastně časový cyklus uzavírá, je restartován a připraven na nový 

začátek. Tím se opět Topol přibližuje mytologickým postupům vyprávění, v nichž se části 

příběhů nebo i jejich celky často opakují. 

Už jsem zmínila, že Ilja není zrovna vyhraněným ideologem. To ale neznamená, že by 

součástí jeho světa nemohly být určité autority. Těch je totiž v knize hned několik. První, 

s nímž se setkal, jsou sestry v domově. S tím je spojená i otázka zločinu a trestu, která je 

v knize také viděna očima malého dítěte, které se na ni dívá skrze dehtovou vodu, kterou 

v domově musí kloktat všichni lháři. Jeptiškami mu byly vštěpovány autority křesťanské, ale 

ty ještě nebyly pro Ilju dostatečně silné. To, jak vnímá Ilja postavu Ježíše, je velmi vágní a 

dětinské, ale má to v sobě částečně rafinovanou ironii. V jeho okolí je několik "po svatých" 

postav, které opravdu Ilja vidí jako autority, a to především Čechie a Fedotkin, který, jak píše 

Topol, později nahradil Ježíše. 143 

Kniha proto překypuje křesťanskými symboly, mystifikací a intertextovými odkazy. 

Jednou se příběh nese v duchu náboženské symboliky, mytické pouti, ale Ilja se pak octne i 

v imaginativním prostředí fantaskního vyprávění, plném nadpřirozených jevů, i když je 

taková událost zasazená do temného prostředí vojenské fronty za neustálého dunění výstřelů. 

Topol ve svém románu rozehrál také hru se symboly a čtenář je neustále mystifikován tím, jak 

autor deformuje nejen kontroverzní události české historie, ale také tradiční vyprávěcí 

143 Viz Topo12005a: 9. 
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motivy.144 Setkáme se i s prorockými postavami,145 jednou z nich se stane pan Cimbura, či 

bláznivý voják Peter, předpovídající české moře. 146 

Dalším velikým mužem Siřemi je i Velitel Vyžlata, zavražděný Iljou a Margašem, je 

dokonce svatořečen a přivázán na rakev s rozpřaženýma rukama, jako Kristus. To je ironie, 

dohnaná do maximálních končin, protože Vyžlata potlačoval v domově křesťanskou nauku, 

kterou vštěpovaly jeptišky chlapcům před tím, než se ještě režim v Čechách a v domově 

nezměnil a nebyly odsunuty. Postava Martina jako jednoho z nejzatvrzelejších křesťanů, byla 

jakýmsi příkladem chlapce, který pod světským velením velitele Vyžlaty strádal. Je tu opět 

symbolika jakéhosi mučednictví. 

Když byly v domově sestry, děti se různili pouze věkem a etnikem. S nástupem 

velitelů Vyžlaty a Baudyše se začaly rozdělovat i podle toho, zda sympatizují s "režimem", 

který zrovna vládne v domově. Ti chlapci, jež si nechtěli nechat vzít náboženské ideály, 

vštěpované sestrami, byli tvrdě potlačováni. Poté, co Šklíba (jeden z křesťansky smýšlejících 

chlapců) uteče z domova, je vyhlášen poplach, něco jako "výjimečný stav". Změna situace 

v domově z výchovy křesťanské na výchovu světskou je jakýmsi mrazivým, ironizujícím 

podobenstvím toho, jak to vypadalo v Čechách po roce 1948 (popřípadě v období 

normalizace). K tomu napovídají i další detailní změny v domově,147 což dokládá to, jak je 

kniha vnitřně do detailů propracována. 148 Román by mohl být částečně podobenstvím režimů, 

nebo přinejmenším prostřednictvím dětského domova, jako samostatného světa, existujícího 

jako jednotka sama pro sebe, odráží situaci globální. Toto podobenství ale nevzniklo 

programově. Vytvořilo se jako podkladová deska, na kterou bylo autorem navršeno mnoho 

144 Např. vyprávění o Čechii nebo Fedotkinovi, z nichž se nakonec vyklube příběh zasahující do současnosti. 
145 Například Jiří Peňás (Peňás 2005) oceňuje epizodu, vyprávěnou věřícím Martinem Iljovi, v níž pan Cimbura 
Ziělesňuje současně postavu Švejka a Jana Palacha. "Najednou na náves vjede Cimbura na kolečkovým křesle, 
tlačí ho nějaká babka, Cimbura mává berlí a zařve: Na Moskvu! a mrští berlou a srazí kolaborantům klíče do 
prachu, jo! a Cimbura trošku poodjede od babky a poleje se hořlavinou a před všema se zapálí a vjede přímo do 
tribuny a ta začne šlehat plamenama, jakoby se samo peklo otevřelo, řI'ká rychle Martin a z obličeje mu crčí pot 
... a začalo to! Lidi vzpoměli na svý přísahy a sliby, na svou drahou českou vlast a celá náves duní písní 
Povstaňte, svatí válečníci z Blaníku, a domobrana vedená Holasou a Kropáčkem a Moravčíkem a Dašlerem 
začne tvrdě pracovat, a než dozní píseň Kde domov můj, tak sou všicni Rusáci pryč ze Siřemi, aspoň ty živý, 
ostatní se válej po návsi v dusivým smradu z generálskejch škvarků ... Poté, co se veliký Cimbura stal živou 
pochodní, národ povstal [ ... l" (TopoI2005a: 216-217). 
146 České moře je motiv v českém literárním ovzduší zřetelný. Např. Divadlo Husa na provázku má ve svém 
repertoáru celý proijekt s takovým názvem. 
147 Např. změna názvu Jídelna - třída na Jídelnu - dílnu. 
148"Hned na začátku se ještě relativně "realistické" líčení nabaluje významem dějinné metafory, což však nemá 
cenu přeceňovat. Je totiž třeba říct, že metafora u Topola totiž nemá ten význam jako například u románů 
magicko-realistických, kde se historie transformuje v mýtus. Topol nic vědomě netransformuje, u něho se děje 
Vše spontánně jako v kádi s nepřetržitou a neřízenou chemickou reakcí, do níž dějiny prostě spadly a teď se 
v tom kotli transmutují v něco ... v něco nepředstavitelného." (Peňás 2005). 
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I..IQSUlJ."U magicko-realistických a jiných motivů, které realitu všelij.llt deformují, a vyniká tak 

umění fabulace. 
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1. Chladnou zemí 

Poslední dosud vydaná próza Jáchyma Topola začíná ve městě Terezín, které bylo 

~ve židovským ghettem. Není jasné, zda se děj odehrává v minulosti (přelomu dvacátého a 

Wacátého prvního století), přítomnosti (tedy konce první dekády jednadvacátého století), či 

~ěkde v blízké budoucnosti. Časové určení je tedy opět nejasné a můžeme ho odhadovat 

~uze z některých rekvizit, které autor ve svém přIběhu používá. Takové "bezčasí" známe již 

!románu Sestra. Autor v novele Chladnou zemí zamlžováním a pokřivováním skutečných 

~storických událostí vytváří buď historickou (či současnou) mystifikaci, nebo (částečně 

utopickou) vizi budoucnosti, na které demonstruje své pochybnosti o nesmrtelnosti "dějinné 

~ěti". 

Hlavní postava je na útěku a vypráví přI'hody, které se udály v letech, které prožil 

v Terezíně. Nakonec celá terezínská akce, zpočátku spějící k obrazu fungující organizace (i 

když společenství v ní je poněkud netypické a připomíná soužití skupiny hippie), zřizující 

JlOutní místo pro lidi hledající odpovědi na otázky po osudech svých židovských předků, 

skončí apokalypticky pod rukou zákona, neboť Lebo vytvořil celou věc pouze ze 

jsponzorských darů, ale Komenium bylo po celou dobu projektem nelegálním. Terezín 

I dokonce končí v plamenech. Pak se hlavní hrdina dostává postupně do Minska a do běloruské 
I 
Ivesnice Chatyň, kde mu soustavně běží o život. Topol ale typicky nechává svého hrdinu 
, 
i přežít. 

Tato kniha svým rozsahem odpovídá novele,149 ale její obsah připomíná spíše 

předchozí rozsáhlejší románová díla, obsahující nespočet epizod. Kniha Chladnou zemí nadto 

ještě vystřídá hned několik prostředí15o a vyprávění obsáhne poměrně dlouhý, i když přesně 

nespecifikovaný časový úsek. Obsahově bychom tedy knihu řadily spíše k románu, nicméně 

se budeme držet konvenčního hodnocený, tedy podle rozsahu knihy. 

Téma, které si Topol pro svou útlou prózu zvolil, má také charakter poměrně složitý. 

Zabývá se palčivými otázkami historie dvacátého století, které by se neměly přestat pokládat 

ani v době po pádu komunismu v Čechách, a tím se podobá románu Kloktat dehet. Píše o 

obětech nacismu i komunismu a hlavně o tom, jak úzká hranice je mezi tvořením paměti 

národa a osobním obohacováním se na něčem tak bolestivém, jako je holocaust, z něhož nemá 

ZŮstat jen bizarní atrakce pro turisty, ale historický pomník. 

149 Co do délky je to jen úzká brožurka, která nedosahuje ani 150 stran. 
ISo Obec Terezín, pankráckou věznici, pokoj v pražském hotelu, Minsk nebo běloruské městečko Chatyň. 
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Název je odvozen od prostoru, v němž se ocitne hlavní hrdina. Z Terezína totiž prchá 

do Běloruska, kde mu Maruška ukáže nálezy hromadných hrobů. Je to tedy metaforický název 

pro to, co se stalo se zemí, v níž probíhalo hromadné vraždění a v níž jsou pochované také 

jeho oběti. "Chladná zem" však v poslední epizodě ukáže, že dokáže útočit i sama. Hlavm'ho 

hrdinu dokonce téměř zabije, když několik dní zůstane s běloruskou dívkou Ulou ve sněhové 

bouři uvězněn v jakémsi stanu. 

Celou knihu vypráví hlavní postava podobně jako v románu Kloktat dehet, ale v této 

novele se časově nacházíme přibližně uprostřed přIběhu. Na začátku je hlavní děj v pozadí, 

dominantní část zabírají epizody z dětství a popisy minulosti, prostředí, lidí v Terezíně. lSl 

V recenzích byl Topolovi vyčítán až přílišný příklon k publicističnosti textu, který Topol 

vydává za beletrii.1s2 První části jeho knih jsou ale většinou koncipovány jako příprava 

k zápletce. V románu Sestra se přece také setkáváme s hlavním důvodem pro napsání tohoto 

románu, tedy postavou démonické Černé, až ve třetině knihy. A stejně tak by bylo k ničemu 

vědět, že Ilja se projíždí na sovětském tanku, kdybychom neznali počátky jeho příběhu a 

Ondřej by byl nezajímavou postavou, potácející se po českém venkově, kdybychom neznali 

I jeho příběh. Neuvažujme tedy o první části pouze jako o souboru publicistických zpráv, ale 

spíše jako expozici, uvozující epizody pro další děj. 

Topol si zároveň velmi zajímavě připravuje půdu pro to, co přijde. I v první části dbá 

na to, abychom pořád tušili, že se dovíme něco velikého, protože vypravěč v retrospektivě 

občas nějakou poznámkou zavzpomíná, co se nakonec událo. Na počátku knihy hrdina prchá 

, z rodné obce a to, co čteme je vlastně zpověď o tom, jaký byl jeho život v Terezíně a proč 

z něj ted' utíká. 1s3 Vědomí toho, že se stane nějaká náhlá katastrofa, kvůli níž musí hlavní 

postava Terezín ve spěchu opustit, je dynamin.gící prvek, který vtahuje čtenáře do vyprávění. 

Konečná epizoda retrospektivního vyprávění, tedy přesněji těsně před hrdinovým 

útěkem z Terezína, je jednou z nejdynamičtějších okamžiků. Je to opět výjev, v němž je něco 

devastováno, nenávratně zničeno, při němž všichni organizátoři i pracovníci Komenia prchají 

z Terezína, nebo jsou pozavíráni policejní razií. Terezín je spálen, srovnán se zemí, neboť náš 

vypravěč ještě stihne zapálit hlavní budovu, a tak možná i připravit o život zakladatele a 

duchovního vůdce Komenia, Leba. 

Jazyk, který autor pro své vyprávění použil, se příliš neliší od ostatních Topolových 

románů. Skladba je standartní, ale spisovnou češtinu prokládá hovorovými výrazy, argotem, 

151 V tomto bodě se shoduje rozvržení této novely i románů Kloktat dehet a Noční práce. 
152 Viz Novosad 2009. 
153 Zde se vyskytuje stejný postup jako v románu předchozím, Kloktat dehet, tedy že hlavní hrdina sepisuje své 
Zážitky. To je postup, který autor v dř!vějšÍch románech (Sestra, Noční práce) nepoužíval. 
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1 I slangem, nestandardními pádovými tvary atd. Můžeme říci, že od užívání jazyka v románu 

: Kloktat dehet se ale autor přece jen odklonil, neboť věty jsou méně přerývané, méně úsečné, 

i což jim ale, nutno říci, neubírá na zkratkovitosti. Topol na velice malém prostoru vyjádří 

: !IlI1ohé, což, jak jsme zmínili výše, přispívá k rozporu mezi poměrně malým rozsahem díla a 

širokým záběrem děje a myšlenek v něm obsažených. 

Hlavní postavou očividně autor navázal na hrdinu románu Kloktat dehet v tom smyslu, 

i že ji dovedl k naprosté neurčitosti. Už u postavy Ilji jsme si nebyli jisti mnoha základními 

. charakterovými vlastnostmi ani jeho původem. Hlavní postava románu Chladnou zemí ještě 

. stupňuje tuto charakteristiku. Nemá jméno, neznáme její vzhled a dokonce, stejně jako u Ilji, 

není úplně jasný ani její původ. Lebo se ve svém vyprávění jednou zmíní o tom, že matka 

hlavního hrdiny byla do hromadného hrobu odsouzena na smrt za to, že v Terezíně 

otěhotněla. Není sice úplně jasné, zda dítětem, které přežilo hromadný hrob u své matky, je 

hlavní hrdina, ale nejspíše tedy není známo, ani to, kdo je otcem, přinejmenším to není jisté. 

"Víš, proč byla v jámě? Pořádkový orgány ji odsoudili k trestu smrti, protože tady 

v Terezíně otěhotněla, to bylo to její provinění, povídá Lebo. 

Ale Rusové přišli tak rychle, že všechno odsouzený už Germáni postřílet nestačili, tak 

proto seš na světě, víš? 

Já tohle nevěděl a teď už mi to bylo jedno!, povídám mu a dupnu, až se maličko zvíří 

červený prach. 

Chápu tě, povídá, mně už taky dávno začalo být úplně fuk, kdo moh být mým otcem, 

nejspíš ho stejně zabili, tak co, pokrčí Lebo rameny.,,154 

Tento hrdina tedy na rozdíl od Ilji nehledá. Hledání je v této knize ale stejně znovu 

tematizováno. Jeho cíl ale není pouhý vysněný ideál, jako měl Ilja, který touží po lepším a 

bezpečnějším životě po boku svého silného a statečného otce, ale jedná se o hledání dávných, 

nespravedlivých rozsudků páchaných na nevinných lidech a zároveň odhalování traumat 

ležících v nepokojných myslích "pátračů".155 

154 
15 Topol 2009: 28. 
5 Jednou z těchto lidí je také Sára: "Sára se ze Švédska do Terezína vydala pátrat po pryčnách, na kterých prý 

kdYsi spočinuli její dědeček i babička, než je zabili, patřila k pátračům po pryčnách ... a ty jsme v Terezíně už 
1JlaIi, pátrači byli často mladí lidé, kterým mozek sužoval mrak děsivé minulosti, hrůz, které se udály jejich 
~dičům, prarodičům, phbuzným anebo vůbec, že se staly ... a můžou se stát zas? A čeho je člověk schopen? A 
Jak to, že se to přihodilo třeba mé pratetě a tetě, ale já jsem ušetřen? A jak já bych se zachoval..., zachovala, 
kdyby vedli na smrt mě? A může se to zase stát? .. tihle hledači se točili v podobných chorobných otázkách, 
protože se jejich myslí dotknul démon ... to dávné tehdejší vraždění je bohužel i ted' v moderní době zastihlo jako 
illrak na mozku ... tak, že byly zralí na psychiatra ... někteří se ovšem vydali na cestu, někam na Východ, na 
Vlastní pěst, s batohem a kreditkou od rodičů v kapse... a pátrali u vlhkých ruin někde v Polsku, na Litvě, 
vltusku ... prostě všude, kde jsou dávné masové hroby častým zjevem, tihle hledači se jak kapky černě vsakávali 
do POdzenmích potoků tajemného kantinentu, kterým jim byl Východ, a tak je jasné, že často plni úzkosti padali 
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I 
I Vypravěč se jeví trochu jako Camusův CIzmec, kterému jsou lhostejné i ty 

i nejzávažnější události života. Bez emocí líčí např. neúmyslnou vraždu svého otce a následné 

! odpykávání trestu ve vězení, kde bez větších pohnutek vykonává práci pomocníka při 

i popravách na elektrickém křesle. Zpočátku je pro něj důležité jen to, aby mohl na pastvu 

1 s ovcemi. Nepostrádá ani Iljovu156 schopnost přežít všechna nebezpečí. Jak už jsme uvedli 
1 

výše, je to postava neidentifikovatelného věku a nemá ani žádné ideologické přesvědčení. 

: Řídí se jako Ilja pouze pudem sebezáchovy157 a zároveň ušlechtilým cílem pokračovat na 

velkolepém Lebově plánu, na obnovení Terezína, jako památečního místa strašlivé historie. 

Typ hrdiny, kterého Topol vytvořil pro svůj román Kloktat dehet. je tedy asi 

; nejinspirativnějším typem pro tohoto autora. Nasvědčuje tomu i to, že postava Ilji prostupuje 

nejen románem Kloktat dehet, ale i dosud nepublikovanou knihou Mongolský vlk, z níž autor 

vydal pouze úryvek s názvem Zlatá hlava, kde je Ilja také hlavním hrdinou. V novele 

Chladnou zemí se sice prakticky jedná o jiný příběh jiného člověka, ale výstavbou je s Iljou 

totožný. 

Lebo je jednou z postav Topolových románů, která má charakter světce. Podobá se 

například knězi Bohlerovi z románu Sestra. Hlavní hrdina ho nechtěně upálí, což je podobný 

motiv jako v románu Kloktat dehet, kde Vopičák zemře sice náhodou, ale Ilja je u toho a 

nezabrání tomu, nebo v Noční práci přijde Malej k úrazu a Ondra z toho má špatné svědomí. 

Lebo je postava, ke které všichni, nejen hlavní hrdina, vzhlížejí. Vyprávění líčí, jak 

tento muž přišel ke svému jménu, což se nejprve zdá jako maličkost, banalita, ale autor se 

vyprávěním dostane do nečekaně kruté reality lidí, kteří museli žít v terezínském židovském 

ghettu. Tato rafinovanost ještě umocňuje pocit zoufalství nad nespravedlností a nelogičností 

traumat, který pociťujeme, když přemýšlíme o zvěrstvech, jež se děla. Nečekané poznání 

! něčeho strašlivého je paralelou k poznání zajatců, kteří z obyčejného života městských, či 

i venkovských lidí jsou najednou transportování do vyhlazovacího tábora. A zároveň obraz 

1 obyčejného města, které má ve své historii jisté šrámy, s nimiž se musí vyrovnávat je opět 

: tématem, které Topola přitahuje. S takovou vesnicí jsme se totiž již jednou setkaly v Noční 

: práci. 158 

Demonstrovali jsme tedy, že tyto tři prózy (Noční práce, Kloktat dehet a Chladnou 

· zemI) mají mnoho společného. Ženské postavy, které Topol do novely Chladnou zemí 

----------------------------------------------------------------------
· pSYchicky na dno ... do Terezína občas někdo takový taky dorazíl... pátrači toužili uvolnit svůj mozek od 
~lestivého sevřeni..." (Topol 2009: 33). 

· IS7 Viz Kloktat dehet. 
Jde mu dokonce několikrát o život, ale zachrání se tak, že spolkne pavoučka, elektronické zařízení 

: ~s~ejdUležitějšími daty, po nichž jeho únosci prahnou. 
I Viz výše. 
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" 
obsadil" mají opět styčné body s některými předešlými pracemi. Matka je opět pojata jako 

žena do jisté míry smyslů zbavená. Její fobie je líčená naivním postojem jejího malého syna. 

Je to podobný obraz matky, která selhává při výchově svého dítěte, jako byl v novele Anděl 

nebo v románu Noční práce. Po provinění matek většinou následuje nějaký trest, neméně 

drastický, než jaký líčil např. K. J. Erben ve své Kytici. Matka Nadi159 je upálena ve vlastním 

domě, závislá alkoholička z Noční práce končí na psychiatrii s pocuchanými nervy. 

Choromyslná matka v knize Chladnou zemí se v jednom ze záchvatů úzkosti oběsí. 

Nechybí ani ženská postava s tak trochu nadpřirozenými vlastnostmi. V této novele je 

to běloruská dívka, která si po dobu své návštěvy v Čechách nechává h'kat Maruška. Křehké 

vzezření a zároveň tajemný pohled jí dodávají charakteristiku mocné pohádkové víly. "Někdy 

démonická někdy pohádková,,16o Maruška je takovým nedosažitelným cílem, po němž hlavní 

hrdina touží, čehož ona umí dobře využívat. Je to směska charakteristik předchozích ženských 

postav. Má v sobě nevyzpytatelnost Černé, démoničnost dominy z "Berlunu", laskavý pohled 

Ljuby i schopnost hrdinu strhnout k osudovým krokům, jakou měla Věra. Do galerie 

ženských hrdinek, které jsou takovým tělesným i duševním protějškem hlavního hrdiny,161 

patří i Sára, dívka s židovskými předky a jedna z terezínských "pátračů". Hlavní hrdina ji 

obdivuje od chvíle, co přišla do Terezína a popisuje vztah k ní, jako vztah k přítelkyni, ale 

také erotickému objektu. Erotika ale v této knize není do té míry výrazným motivem, jako 

v předešlých knihách. Vypravěč popisuje především pocitovou stránku z platonického vztahu. 

Opět se setkáme s typickými vesnickými stařenami, jako byly například babky 

z románu Noční práce. Jsou to tu ale ženy, které mají většinou zkušenost z ghetta, a starají se 

o sirotky. Vychovaly i Leba. V románu ale chybí výraznější stará žena, zkušená, silná bytost, 

schopná poradit v jakékoli životní situaci, ale také starými babskými metodami a někdy i 

kouzlením pomoci. 162 Takovou magickou postavu, kromě možná nikdy neexistující a pouze 

tradované Čechie, postrádá i román Kloktat dehet. 

Výběr jmen je opět symbolický. Sáru její jméno charakterizuje na první pohled, je 

determinováno jejím etnickým původem. U Marušky známe pouze přezdívku. Je to cizinka, 

velmi záhadná. Její jméno charakterizuje její schopnost přetvářky. Lebovo jméno nese ale 

Výraznější symboliku. Hned zpočátku knihy vypravěč sdělí, jak Lebo ke svému jménu přišel. 

Narodil se v ghettu, což nebylo přípustné. Ženy ho tedy schovávaly pod jednou z pryčen, na 

----------------------159 • 
16il VIZ Anděl. 
161 Kopáč 2009. 
162 u~ V dřívějších prózách takových žen bylo několik. Viz výše . 

. VIZ Stará Z Noční práce, proměněná Psice ze Sestry, babička Nadi z Anděla. V knize Chladnou zemí se pouze 
Illihlajakási žena, která kdysi v ghettu zastávala určitý vysoký post. (Viz níže). 
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~erých spaly. "Starší pryčnové místnosti byla Slovenka, shodou okolností porodní bába, a ta, 

,dyž v místnosti žen dítě tajně odrodila, nahlas, i když šeptem řekla to, co si prý všechny 

iJlyslely: Bude potichu, alebo ho udusíme, řekla porodní bába a to slovenské lebo se tak stalo 
, ., ,,163 

LebOvym Jmenem. 

Nejde přehlédnout, že se jedná o dílo, které vyjadřuje postoje k židovské otázce. 

Nejedná se už o "tradiční" uchopení románu s tematikou koncentračních táborů a ghett, jaký 

známe např. od Arnošta Lustiga nebo Ladislava Fukse, ale jde o pohled dnešního člověka, 

~erý přes generační rozdíl a se zážitkem komunistické doby otázku holocaustu řeší také a 

vypořádává se s tím, co zažili jeho předkové. Odkrývají se tu tedy hroby obětí totalitních 

systémů. Autora trápí otázky jako: Co se stane, až všichni pamětníci tohoto běsnění zemřou? 

Může se to stát znovu? A nestane se z pamětních míst pouze cirkus nebo bizardní výstavka 

neuvěřitelných zvěrstev pro turiSty?l64 Bereme dostatečnou odpovědnost za to, co se stane 

s touto historií? 

Je otázkou zda má Topol potřebu se s tímto tématem osobně vyrovnávat, nebo prostě 

popisuje pocity "pátračů" po osudech svých již zemřelých blízkých. Topol výrazně 

dramatizuje psychologické rozpoložení těchto lidí, v jakém přicházejí do Terezína. Otřesné 

phběhy o hromadném vraždění umocňují traumata, která si postavy románu v sobě nesou.165 

Pokud bychom měly hovořit o možných inspiracích, které na autora působily, 

nesmíme opomenout dva citáty, uvedené na počátku románu. Topol se přihlásil k inspiraci 

současnou polskou literaturou citátem Doroty Maslowové, který charakterizuje vlastně celek 

toho, o čem kniha je, jak se Topol staví k holokaustu a celkově k celému násilí a proč vlastně 

o něm píše. Druhý citát je podepsán P. Z, Dg 307,166 takže se nejspíše jedná o P~tr~iajíčka, 
zakladatele undergroundové kapely DG 307. Tento citát je poetičtější, zastřenější, ale citovým 

zabarvením velice blízký příběhu, který popisuje Topol.167 

Kniha ale především těží z předešlých románů, ať už v postavách, 168 tak 1 

V motivech,169 obdobném rozložením vyprávění nebo užití podobných jazykových prvků. 

163 
Topol 2009: 9. 

;64 Viz motivy v první části knihy, která se odehrává v Terzíně: "ghetto pizza", trička pro návštěvníky atd. 
65 Např. příběh matky, která má fobii z velkých prostorů, od doby, kdy byla v koncentračním táboře, a nechce 
chlapce pouštět ven. Ona sama byla objevena otcem, když vypadla z transportního vlaku. Od té doby si tvoří 
"bezpečný úkryť'. Z toho si dítě nese trauma do dalšího života. Dětstvi hlavní hrdina popisuje jako pokoje 
~~estavěné nábytkem, mezi jehož hradbami se skrývá matka. 
16 Topol 2009: 5. 
7 Radim Kopáč zároveň hovoří o návaznosti tohoto románu na knihu Petry Hůlové Stanice Tajga. (Kopáč 

2009) 
168 Ch~kteristika hlavního hrdiny je jen mírným odklonem od postavy Ilji, obraz choromyslné matky se podobá 
Illatce alkoholičce z Noční práce nebo "krkavčí matce" z Anděla apod. 
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I Ohlasy na tuto knihu zdaleka nebyly všechny pozitivního raženLl70 Kniha těsně po 

! svém vydání vyvolala dokonce polemiky.l7l Udělat ze všech reakcí na tuto knihu závěr je 
I 

i v podstatě nemožné. Podotkneme tedy alespoň to, že není třeba hledat v knize násilně prvky 

toho, kdy se asi děj odehrává, nebo zda autor zachází s historickými daty diletantně: l72 Jako 

obvykle v Topolově próze př!!važuje beletrie nad publicistikou, takže se nesmíme ponořit do 

opravování dějinných faktŮ. a spíše bychom se měli soustředit na literární teorii. 

Topol nedbá na historická data, dbá na "dějinnou paměť", která se najednou 

vpostmodemí době stává ohroženým druhem. Nepřišli bychom ale náhodou o něco, kdyby se 

: Topol vzdal beletrie a napsal by místo ní reportáž?173 Nesetkali bychom se s jazykem, který 
, 

'! autor pro účely této knihy zatím nejvíce přiblížil spisovné normě I a především by vypadla 

i Topolova pozoruhodná schopnost vyprávění a fikce. 

,---------------------------------------------------------------------------
: 169 Např. motivy hledání a útěku, východní kultury a palčivých otázek holocaustu, hromadných hrobů 
nacistických i stalinistických obětí, jak je vidíme v postkomunistické éře. 

I 170 R. Kopáč Topolovi vyčítá přílišné množství publicistických rysů textu v první části knihy. (Kopáč 2009). O. 
I Horák dokonce označuje autora novely Chladnou zemí za "unaveného autora, který rozmělňuje svou poetiku" a 
zároveň kritizuje Topola za opakování motivů, které použil už v předešlé knize Kloktat dehet. "Je zde opět 

, POtácející se hlavní postava-vypravěč. Ten je na jednu stranu osamělým "romantickým" hrdinou, na druhou 
• stranu se ale také stává součástí ,,rychlošípácké" smečky. Nechybí však ani průnik do "vojenského" prostředí a 
samozřejmě ani milostné motivy a v závěru pak obvyklý chaos a útěk ... Je zde zkrátka znovu celý Topolův 
arzenál - dějiny, démoni a divokost. K tomu autor disponuje výraznou sečtělostí a imaginativností, takže dokáže 
jednotlivé motivy a pasáže umně pospojovat ,mýtotvorným' předivem. Silný je pak Jáchym Topol rovněž ve 
schopnosti pojmenovávat, dávat věcem jména. [ ... ] Jen otázku, co autora k napsání knihy vedlo. Roztočil zase 
kliku svého prozaického flašinetu, na němž vyloudil známou melodii? Nevykrádá - a hlavně nerozřed'uje - sám 
sebe? Vaří pořád v tomtéž hrnci, nebo spíš z něj jen vyškrabuje stále méně a méně toho, co v něm zbývá?" 
(lIoTák 2009). 
171 Novosad ve svém článku obviňuje Topola z toho, že ač se s Terezínem setkal jako novinář, ve své beletrii se 
kněmu choval "lajdácky" co se týče faktů. Především ho popudilo, že Topol nechal srovnat město Terezin se 
Zemí. (Novosad 2009). M. Dobrý ale Novosadově výtce oponuje a pojmenovává kvality díla, které kritik 
oPomenul zmínit. "Ve skutečnosti je udivující především literárněvědná neznalost a s prominutím hlupáctvi 
kvazirecenzenta. Novela Chladnou zemí je zajímavá především složitostí determinace jedince prostředím a 
~ílenou pamětí." (Dobrý: 2009). 
72 Jako se o to snažil Novosad. Souhlasme spíše s obecnější charakteristikou toho, že Topol je spisovatel 
"okouzlený narací, vírem řeči, dynamickými a imaginací živenými větami, v nichž se skutečnost proměňuje ve 
~tastický přízrak ~ebo zlý sen a časové plochy se libovolně smršťují či přesouvají." (Kopáč 2009). 

Takto to navrhUje Novosad. 
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12. Závěr 

V této části vycházíme z existence určitých postupů, které jsou společné pro několik 

Topolových textů zároveň. Jinými slovy, některé texty jsou propojeny postavami a ph'běhy 

(např. Výlet k nádražní hale a Sestra, Zlatá hlava a Kloktat dehet) či mezi jednotlivými 

knihami prostupují témata, motivy, rekvizity, stylové a vyprávěcí techniky apod. 

Soustředěním na tyto rysy a jejich rozborem se snažíme zachytit obecný vývoj těchto próz, a 

postihnout tak i jejich celkový charakter. 

12.1 Tematizace vypravování 

Jedním takovým rysem, který se podílí na vytváření homogennosti Topolova 

prozaického díla jako celku, je tematizování vyprávění. K tomuto fenoménu se autor obrací 

nejen svým vyprávěcím umem, ale i tím, že se samo vyprávění stává tématem. Už ve Výletu 

k nádražní hale si autor vyzkoušel svůj vyprávěcí styl, který v rozsáhlé Sestře dále rozvinul a 

přesněji určil. Je charakteristický prolínáním časových a vypravěčských pásem. I když každá 

kniha má svého hlavního vypravěče, často vstupují další postavy s vlastními příběhy. 

Lineárnost času je narušována nejrůznějšími možnými způsoby od jednoduchého střídání 

vypravěčské perspektivy, či prostých vzpomínek hlavního hrdiny, přes sny, až po halucinační, 

rozjitřené stavy, jimiž je vypravěč zmítán. 

Vyprávění hlavního děje, které je doplňované zdánlivě zbytečnými epizodickými 

phběhy ostatních postava povídáním o nejrůznějších událostech, často časově vzdálených, či 

vysněných, dostává charakter rituálních obřadů. Po vydání povídkového souboru Trnová 

dívka je jasné, že Topol svou vášeň pro vyprávění promítá i do etnologie, přesněji: nachází 

inspirativní vyprávěcí techniky v indiánských tradicích, v nichž vyprávění hrálo podstatnou 

roli při nejrůznějších kmenových zvycích a rituálech. V Sestře a dalších románech narazíme i 

na vypravování s návazností na slovanskou či obecně středoevropskou až východoevropskou 

lidovou slovesnost a kulturu. V knize se tedy kromě hlavního a epizodního děje objevuje ještě 

"vypravování ve vypravování", jako prvek, v němž se obnovují principy starodávné ústní 

slovesnosti jakéhosi (v Trnové dívce dokonce specifikovaného) přírodního kmene u 

táborového ohně. 
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12.2 Otázka morálnosti a cesta hledání řádu v chaosu "nového světa" 

S motivy tradice souvisí i Topolovo pojetí morální stránky lidstva. Autor naráží na to, 

W se společnost odvrací od dřívějších hodnot, ale při hledání nových nachází pouze povrchní, 

~dividuální řád, postrádající nadčasovost a obecnou platnost. Etika a morálka v konvenčním 

dova smyslu nemají v Topolových knihách pevně stanovené hranice, neboť jsou ovlivněné 

lIlýty a zároveň fakty o cizích, časově i prostorově vzdálených kulturách. Je dokonce často 

nemožné zařadit postavy do "kolonky" kladného či záporného hrdiny. U některých to 

způsobuje jejich záhadnost,174 u hlavních postav k tomu přispívá sociální zázemí, v němž žijí, 

de celkově se za výhradně kladné postavy dá prohlásit jen málokterá z nich. 175 

Literární uchopení postav matek má v tomto díle velké množství odstínů. Již 

v kapitole věnující se románu Sestra jsme se zabývali znázorněním mateřství, které při přímé 

konfrontaci s obrazem neposkvrněného početí Panny Marie na jednu stranu selhává ve své 

nedokonalosti, ale na druhou stranu se mu rovná svou prostotou. První autorův rozsáhlý 

román je však pouze předzvěst toho, že toto téma bude nabývat mnoha podob a bude kladeno 

do různých kontextů. Topol v otázkách tradiční morálky odkazuje také na lidovou slovesnost, 

jak na ni navazoval český romantismus národního obrození, zasazuje ho však do prostředí 

porevoluční "zběsilosti". Tematizuje "erbenovský" motiv provinění (či jakoukoli formu ať už 

vlastní vůlí zaviněného, či nešťastně způsobeného úpadku) matky, která pyká za své činy 

šílenstvím, sebevraždou, či nuceným životem v příšerných podmínkách. 176 

Téma mateřství se volně spojuje s osudy dětskými, neboť většina hrdinů o své matky 

přichází. Tyto ženy se stávají alkoholičkami, umírají při letadlovém neštěstí pokoušejíce se o 

emigraci, hynou v záchvatu šílenství, či prostě z hrdinova života odcházejí nepovšimnuty, 

nepostrádány a dokonce ironizovány. 

Téma dětí je velice specifické. Zdánlivě není dětský hrdina v románu Sestra příliš 

významný/77 ale už zde se vyskytují náznaky tematizování dětského hrdiny, jak ho známe 

z pozdějších románů, Anděl, Kloktat dehet i částečně z knihy Chladnou zemí. Už v Sestře se 

totiž v nenápadných poznámkách profiluje jeho postoj k dětským "bastardům bez duše": "Byl 

to středověk svatého Jiří zabíjejícího draka a já byl dětský mrzák s pokroucenou duší a 

----------------------174 y ' v 

175 lZ Cemá ze Sestry, či Maruška z Chladnou zemí, Margaš z Kloktat dehet atd. 
Za postavu s kladnými kvalitami bychom mohli považovat němou Naďu z knihy Anděl, ale její 

~farakteristika není dostatečně podrobná, a proto bychom ji spíše měli řadit do skupiny "tajemných" postav. 
6 y ' 

117 lZ výše. 
Mimo temnou upírskou postavu malého krvelačného Kučery, z něhož by mohl Topol později vycházet při 

'l)tváření Margaše z románu Kloktat dehet, který svému předchůdci odpovídá svou tajemností, ohromnou a 
1<Íroveň zběsilou a nebezpečnou mocí, před niž je třeba mít se na pozoru. 
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1 
s pečlivě naučenou schizofrenií, protože to, co se smělo a vyžadovalo uvnitř, bylo venku 

nežádoucí a nebezpečné. ,,178 Nenápadné poznámky jako tato předznamenávaly postavy typu 

Ilji, Ondry či bezejmenného hrdiny z románu Chladnou zemí. Tyto sirotky, či jiným 

způsobem vykořeněné osoby charakterizuje jejich neschopnost začlenění do společenství. 

Potok, jako předobraz dospívajících hrdinů budoucích textů, si vytváří svůj vlastní kmen, ale 

po jeho rozpadu se potácí kdesi v bezčasí a mezi různými prostory. Tito hrdinové před něčím 

často utíkají: Potok před zákonem, Ilja nejprve před partyzánským odbojem, poté zas před 

ruskými tanky, Terezínský sirotek z rozbitého Terezína před vlastním osudem, Ondra nejprve 

z Prahy, pak z Republiky. 

Všichni zároveň něco hledají a očekávají. Postavy hledí s nadějí do budoucnosti, 

vyhlížejí tam své určení, neustále ať už bezděčně, či cíleně pátrají po svém původu, po 

rodičích, po spřízněné duši (Potok, Ondra, Ilja a další), po místě či lidském společenství, kam 

by mohli patřit. Ve Výletu k nádražní hale tento motiv není nijak výrazně patrný, ale objevuje 

se zde cesta za nějakým cílem. Potokův příběh je z velké části hledáním Sestry nebo čekáním 

na ni. V Andělovi je motiv útěku a hledání tematizován velmi přímo a zřetelně. 179 Zlatá hlava, 

ač očividně vytržená z kontextu celého, dosud nevydaného románu je poznamenána 

odchodem hlavní postavy z rodné země, která je stižená tvrdou, násilnou okupací. Motiv 

hledání však vyvrcholí především ve dvou posledních knihách, kde nejen že hrdinové hledají 

svůj původ, ale tento prvek je zobecňován až do krajnosti. Symbolicky je pátráno po smyslu 

národní existence, významu světců a bájných předků a po celé dějinné paměti. 

Celý obraz tématu dotváří publicistická próza Supermarket sovětských hrdinů, která ho 

na velice pragmatické platformě (výletu několika pražských literátů na Východ) shrnuje pod 

mytický motiv pouti za jakýmsi cílem. 

Cesta, hledání, odchod za něčím, může být tedy typickým rysem pro Topolovu tvorbu 

a zároveň můžeme říci, že toto dílo je samo jakousi symbolickou cestou, a to cestou člověka 

napříč "současnými dějinami". Autor se jednoduše podvolil přirozenému směřování své 

prózy, které sledovalo vývoj lidstva a podle toho byla rozvíjena i dějová linka. Už v Sestře si 

Potok vytváří vlastní společenstvÍ, nahrazující v "novém světě" svou "Smlouvou" pravidla, 

podle nichž se člověk ve společnosti pohybuje. Vykořenění zažívá při jejím rozpadu a 

rozloučení se svými druhy, což je motiv, který se později opakuje při rozchodu Ilji s "Psanci" 

a definitivním ukončení jeho života s druhy z domova. Obě situace obsahují očekávání 

-----------------------178 
179 Topol 1996: 9. 

Jatek prchá s Věrou do Paříže, kde hledá nejlepší drogu na světě, jako vstupenku do nového života a přitom 
za sebou zanechává relativně klidný a bezpečný život s Ljubou. 
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z budoucnosti, ale především motiv osamělosti jedince na jeho cestě za čímsi vzdáleným. To 

cosi" může být ať spřízněná duše (Černá), ztracená milenka (Barbora), víra (Věra), láska 
II 

(Ljuba) či domov "Domov". 

12.3 Jména postava aktivace čtenáře 

Významným rysem Topolových próz je symbolika jmen postav. Z velké části nejsou 

voleny náhodně, ale mají širší smysl v kontextu díla a jejich osobních charakteristikách. 

Nesou symbolický význam, což se děje buď metaforicky, či na základě zvukové, hláskové 

podobnosti lexémů. Často autor oba postupy propojuje, aby tak tuto symboliku stupňoval. Pro 

.• ph1dad můžeme uvést jméno hlavního hrdiny Sestry, Potoka. Nejen, že je toto jméno hláskově 

! velmi podobné autorovu, a tak sbližuje vypravěčský a autorský subjekt románu, ale zároveň je 

: to jméno, které navozuje náladu tekoucí říčky, vody skákající přes kameny a neklidu, což je 

: plně v souladu s charakterovými vlastnostmi postavy. Už jsme se výše, při porovnávání dvou 

románů Noční práce a Kloktat dehet, zmínili o podobném postupu vytváření postav Vopičáka 

a Malýho. Další takové motivy se dají nalézt v dualitě "bílých a černých" postav. 

Nejtypičtějším příkladem jsou nejvýraznější hrdinky románu Sestra, tzn. Malá Bílá Psice a 

Černá. 180 Dualita černé a bílé ve spojení s charakteristikou ženských hrdinek má v české 

literatuře svou tradici. Není předmětem naší práce tato díla analyzovat, a tak alespoň uvedeme 

jako přík(ad blízký Topolovu románu apokalyptický příběh Čapkova Krakatitu, kde vystupuje 
I 

zlá, temná princezna Willa, zástupkyně "černého" principu I. a naproti ní Anča Tomešová, 

naivní, dobrosrdečná "bílá" hrdinka. Označení "bílé a černé postavy" se však u Topolových 

románů nekryje s pojmy "kladnost a zápornost hrdinů", jde zde spíše o prosté synestetické 

spojování s barvami, jaké nechává vyplouvat na povrch autorova fantazie. Novum spočívá 

v tom, že autor se odvrací od konvencializovaného označení "bílá = čistota, dobrota, jas 

versus černá = temnota, zlo, nástrahy", ale podrobuje ho vlastnímu, individuálnímu přístupu, 

jakési nové, přirozené kultuře. Podíváme-li se opět na rozbor knihy Trnová dívka, zjistíme, že 

Je možné, že odklon od tradičních evropských asociací přebírá autor od svých "indiánských 

vzorů". U nich jsme výše upozorňovali na kulturní odlišnost kognitivních a asociativních 

prvků především v pojetí dobra a zla. 181 

Propojenost celého díla se stupňuje i tím, že určité postavy dokonce přecházejí mezi 

knihami. Jejich obrysy nejsou jasné, takže si nikdy nemůžeme být jisti, zda jde o stejné 

---------------------180 

181 V Topolových knihách celkově převládají charakteristiky žen, jimž dominují černé vlasy. Viz výše. 
Viz "žralok zachránce" apod. 
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; postavy, ale jména zůstávají. Takto se prolíná knihami např. osud Ilji a Margaše, obchodníčka 

a vraha Mičince, drogově závislé Věry, ale i nenápadnějších postav, jako je Čáp nebo Černá 

Da1ija.182 Nejen, že Topol tak přidává svým románům na autenticitě a sugestivně vyjadřuje 

svébytnost příběhů, které jsou zdánlivě nezávislé na čtenáři, ale zároveň zvyšuje pozornost 

zkušenějších čtenářů jeho próz a jejich zvědavost a vůli k přemýšlení nad detaily jeho textů. 

12.4 Román Sestra jako stálý zdroj inspirace nebo rozsáhlá přehlídka 

Topolova stylu? 

S jistým odstupem můžeme vyjmenovat (a do velmi značné míry jsme to již udělali) 

hned několik styčných bodů románu Sestra s ostatními. Zdánlivě nám může připadat, že 

rozsáhlý román je neustále "vykrádán" Topolovými pozdějšími díly, ale jedná se možná spíše 

o to, že se Topol stále drží některých svých osvědčených postupů a díky jejímu rozsahu se 

těchto stabilních rysů dostalo do Sestry vícej _ než do ostatních děl. Někdy se autor snaží 

určitou otázku rozpracovat, pohlédnout na ni z jiného úhlu a možná i odpovědět jiným 

o b 183 zpuso em. 

Pro příklad můžeme uvést výše zmiňované světelné a barevné efekty, jako je rudá tma 

či měsíční a sluneční záře, které spojují především první polovinu Topolovy prozaické 

tvorby.184 Dále postavy reagují podobným způsobem na dobu. Vrhají se do jejího víru, touží 

po činor6dosti, životní aktivitě, využití situace, v níž se otevírají hranice jak už ty reálné, tak 

symbolické, často podnikají zběsilé plány atd. Zmiňovali jsme se již také o tom, že mezi 

jazykovými prostředky jednotlivých próz nacházíme mnoho souvislostí, obměny jsou 

vytvořeny pouze v závislosti na odlišných charakterech a funkcích dané prózy. A neměli 

bychom opomenout ani opakující se intertextové odkazy, nejčastěji na Dostojevského Zločin 

a trest. 185 To, že Sestra není jedinou studnicí inspirace pro Topolovy prózy, dokazuje už fakt, 

182 "Výlet k nádražní hale předjímá Sestru povahou fragmentárních příběhů i jejich protagonistů. Ti se už ve 
Výletu před čtenářovýma očima objevují tak, jako by jejich phběh v Topolových textech a právě v nich ve 
skutečnosti začal už dávno předtím, byl v nich zakořeněn a oni do něho patřili s bezpodmínečností, jaké čtenář, 
který do nich zavítal, nikdy nedosáhne. Ten byl do nich vpuštěn jen pod podmínkou, že nebude rušit zvyklosti 
ani dikci zaříkávání, které do nich patří a z něhož jsou v nemalé míře udělány a jejichž řád se mu sice neochotně, 
l~ přece jen nabízí, stojí-li o to, aby byl zasvěcen a mohl být při to~." (Vohryzek 1995: 18-19). 

O tom svědčí například rozebrání charakterů a významů postavy Cerné ajejich rozdělení mezi hrdinky 
románu Anděl. Dále to může být např. problematika antisemitismu a holokaustu v Sestře naznačená, 
fJozdějších dílech rozpracovaná do detailů (viz výše). 
III Měsíční a sluneční záře (Výlet k nádražní hale), krvavý déšť (Sestra), červené nebe (Anděl). 
kle ~e. Výletu k nádražní hale je tento motiv propojován s Dostojevského románem ve vražedném činu Mičince, 

ry Je zaskočen stejným způsobem, jako Raskolnikov. V Sestře jsme již také analyzovali paralelu mezi 
Postavou Soni a Černé. 
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~ Výlet k nádražní hale, napsaný autorem ještě před románem Sestra, již styčné body všech 

fJz obsahuje také, což jsme dokázali výše. 

Důležitým momentem pro celé Topolovo dílo je také první věta jeho knih. V knize 

Ooldat dehei
86 

byla nejspíše symbolickým vyjádřením obdivu k M~~vi11ovu románu Bílá 
. I 

~lryba. V románu Noční práce první větou vyjádřil přírodní kulisu, která pak v náznacích 

~vází celou knihu.
187 

Novela Anděl se tomuto principu přibližuje, nebot' v první větě dává 

~chod důležitému symbolu a zároveň pozadí celku textu.188 Výlet k nádražní hale je uveden 

lpodstatě nejdůležitější myšlenkou, která dala vzniknout celé této povídce. 189 Román Sestra 

~ začíná tezí plnou mystického náboje s motivy dávných předhistorických lidských 

~lečenstev, což na nejrůznějších rovinách prostupuje celou knihou. 190 V próze Chladnou 

~mí je ale překvapivě první věta symbolicky vyprázdněná. 191 Sugescí, prudkostí, vášnivostí 

l)'Volává sice velmi silné emoce ve čtenáři, ale kromě toho, že předznamenává sklony 

Mavm'ho hrdiny neustále od něčeho utíkat, více nevypovídá. Symboliku prvních vět doplňuje i 

IDírka povídek a veršů Trnová dívka, která odkazuje na nejdůležitější postup i motiv 

lopolova díla, kterým je vyprávění. 192 

/ 

Dílo Topola je částečně prostředím symbiózy kultur. Vedle sebe tu koexistuje 

lřesťanství, zastupující svět "nový", i pohanství, které se už přibližuje šamanství a tribalismu, 

1& který odkazuje ženská schopnost věštit (viz výše). Takové míšení probíhá na všech 

Iasových rovinách. Nejen kulturních, ale i celkově společenských. Jedním z klíčových bodů 

,však pro Topola čas historický, z něhož pro tohoto autora vystupuje rok 1968, 1948 či 

hltické období holokaustu, tedy 1939-1945. V Topolových knihách se však prostupují 

~vé roviny mezi sebou a může jít i o období velmi časově vzdálená, což je jedním 

Idůvodůl93 toho, že Topol dějiny až bychom řekli "kontrafaktuálně" reinterpretuje. 194 

Už jsme se zmínili o tom, že dílo může symbolicky odkazovat na mytický motiv cesty. 

lokud bychom tuto metaforu opravdu na dílo aplikovali a rozvíjeli dále, musela by odpovídat 

'---------------------
'",Řikaly mi Ilja, všechny sestry, pěstounky a ochránkyně ~aš~, ~~hdy v Siřemi, protože jako malé dítě jsem na 
~Volal: iá, iá a protože íáje české slovo pro osla, říkaly ml Ilja. (To~012005: 7). 
J<Iy rozbíjely břehy, voda pod ledovou krustou v meandre. ch a slepych ramenech tepala krajinou, v zimě 

~lařeka v bílé krajině jediným pohybem, kry se převalovaly jedna přes druhou, lámaly se, trčely z nich větve a 
~Y stromů." (Topol 2001: 9). 
!"Nad domy bylo světlo." (Topol 1995: 9). 
\,.M:ěsto se měnilo." (Topol 2007: lOl). 
\"BY1ijsme lidi Tajemství." (Topol 1996: 7). 
\"zdrhám do Prahy na letiště." (Topol 2009: 7).. . , 
I,)sme hvězdy, které zpívají, zpíváme svým sv~tlem; jsme ptá~l ohně, let~e nebem." (Topol 1997: 7). 
\Dalším takovým důvodem je autorův styl, inspIrace ~~a:ověkým vyprávěmm a schopnost fabulace. 
Např db' 'lm' V[ ktat dehet odkaZUjlCI k roku 1968 . . o Oj, popsany v lze 1\,., o , 
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, 
~stě autora z velkoměsta na venkov, a tak i zpět k přírodě. O celku díla se dá říci, že je silně 

r!Ovázáno, autor se určitým způsobem vyvíjí a jeho postavy odcházejí z města na venkov,195 

jednotlivá témata, použitá v prvních textech, se prohlubují, jiná se omezují, ale stále si 

tachovává osobitý styl. Může to souviset s autobiografickými prvky textu, k čemuž napovídá 

rředevším patrná silná provázanost autorského subjektu s hlavní postavou, zkušenostmi a 

osobním zázemím autora, 196 což může zároveň souviset s jistou mírou egoizmu, o němž jsme 

!C zmiňovali výše v souvislosti s prózou s publicistickými rysy, Supermarketu sovětských 

hrdinů. Nebo to může být následkem autorovy potřeby vyjadřovat se k současné, či nedávno 

~ožité situaci. 

Nejspíše ale tvorba napovídá k tomu, že se různé faktory hermeticky doplňují a 

vytvářejí tak knihy, které jsou ovlivněny především omezenou, i když širokou, sérií motivů, 

na které je v různých textech kladen různě silný důraz. To, že se autor vyjadřuje k aktuálnímu 
// 

děnY'spíše napomáhá tomu, že jsou k těmto "základním" motivům přidávány motivy další, jež 

knihám dodávají na aktuálnosti a originalitě. 

-----------------------19S 

Výše jsme v souvislosti s románem Sestra citovali Záveskou, která si všímá toho, že se Topol ve své tvorbě 
~~O~Vá ~ prostř~dí mě~ts~~ho k. pros,tředí. venkovské~u. Přechodem mezi ob~~a místy by mohla být próza 
196 cm prace, ktera se přibhzně z Jedne třetmy odehráva ve městě, ale hlavní děj Je už zasazen na vesnici. 
kle ~~as píše v recenzi Výletu k nádražní hale: ,,Ani tato kniha nezapře, že jejím autorem je chuligán a vyvrhel, 

\)' Jedná v souladu s osobním míněním, že je tak trochu hodně svobodný a že si tedy dělá to, co se mu 
::ane. Autobiogr~fické ~sy te~tu není třeba. obje;o~at --: T?pol zná dobře život na ulicích velkého města, zná 
h sebe a z toho duvodu Si dokáže vymyslet i novy, hterami phběh o sobě samotném. Jáchym Topol je literární 
\'ězda, i když v jádru nepřestal být chuligán, což mu v současné literární produkci zajišťuje výjímečné 

Postavení a jeho literatura se stále ještě obrací k věcem, které předtím nebyly." (Kaňas 1995: 141-142). 
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