
   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, katedra žurnalistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radek Kovařík 

 

 

 

 

 

Kritická reflexe a mediální ohlas románu 

Sestra Jáchyma Topola 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2015 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Radek Kovařík  

Vedoucí práce: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

Oponent práce:  

Datum obhajoby: 2015 

 

Hodnocení:  

 
 

 



   

Bibliografický záznam 

 

KOVAŘÍK, Radek. Literární analýza a kritická reflexe románu Sestra spisovatele 

Jáchyma Topola. Praha, 2015. 40 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. 

Vedoucí bakalářské práce PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

 

 

Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je literární analýza a výzkum mediálního ohlasu románu 

Sestra spisovatele Jáchyma Topola. Cílem je literárněkritická analýza románu z různých 

hledisek, stylistických, lingvistických nebo narativních. Součástí práce je i biografie a 

tvorba Jáchyma Topola a zařazení jeho tvorby do kontextu české i světové literatury. 

Podstatná část práce je věnována také analýze kritické recepce románu v dobovém i 

současném mediálním prostoru. Sestra svojí kvalitou, historickým i kulturním přesahem 

a kultovním postavením v českém literárním prostoru zaujala i zahraniční média. 

Dočkala se tedy několika překladů (polština, angličtina, maďarština, norština), menší 

část práce tedy analyzuje zahraniční mediální ohlas, jmenovitě například studii rakouské 

bohemistky Gertraude Zandové nebo recenzi Neila Bermela v New York Times.  

 

Abstract 

Subject of this bachelor thesis is literary analysis and media reflection of Jáchym 

Topol´s novel City Sister Silver. Novel´s content  is going to be analyzed from a number 

of different points of view (linguistics, narrative, stylistics). Part of thesis is also brief 

biographical summarization of Jáchym Topol´s life and other work.  City Sister Silver 

was positively acclaimed as one of the most important novels of Czech republic 

nineties. Therefore important part of this work is focused on media reflection of City 

Sister Silver in Czech republic and also in foreign countries.  
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Úvod 

 

 

Ve své bakalářské práce se věnuji kultovnímu románu Sestra. Přehledně jej analyzuji ze 

substanciálních literárněkritických hledisek. Román pregnantně zasazuji do kontextu 

české i světové literatury a podstatnou část své práce zasvěcuji i kritickým mediálním 

ohlasům, jak z domácí mediální scény, tak i ze zahraniční.  

 

Román Sestra patří bez jakýchkoliv debat k esenciálním dílům porevoluční české prózy, 

spisovatel Jáchym Topol v něm pomocí postupů vlastních magickému realismu vylíčil 

hektický chaos tržního kapitalismu, který prudce přetrhl doposavadní linii nihilistického 

úpadku hodnot v podání komunismu na věčné časy a zpátky ni krok. Takřka okamžitě 

po svém vydání polarizoval román literární veřejnost na dva tábory, jeden, který Sestru 

označil za vynikající dílo a druhý (nutno dodat znatelně menší), který Sestru zcela 

odmítl.1 Jáchym Topol zde vykazuje všechny typické znaky postmoderní literatury, při 

tvorbě děje autor nedodržuje chronologii vyprávění, děj zpravidla začíná uprostřed 

události, kde se věnuje zdlouhavě marginálnímu jevu, který se však nenamáhá detailně 

vysvětlit a vzápětí opět časově odskakuje na začátek či konec události. Tento pro 

Topola charakteristický styl také znesnadňuje čtenářovi porozumění textu a takřka 

okamžitě část percipientů odradí. I po rovině příběhové je Sestra velice komplexní 

knihou, zasahuje do takřka všech myslitelných oblasti lidského počínání, od politiky a 

náboženství, přes drogy, až k lásce či magii.   

 

I přes tuto výše zmiňovanou komplexnost, jsem si za téma své bakalářské práce vybral 

právě tuto knihu. Rozbor tohoto kontroverzního díla považuji za velmi náročnu 

literárněkritickou práci a velkou výzvu. Výzvu, kterou na následujících řádcích, 

odstavcích a stránkách s pokorou a nadšením přijímám.  

 

                                                 
1 1 K Sestře se v dobovém tisku vyjádřilo rozporuplně několik recenzí, namátkově např. Martin Hybler 
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1. Jáchym Topol 

 

Jáchym Topol je český spisovatel, básník a novinář, jenž se narodil 4.6.1962 v Praze. Je 

synem známého divadelního dramatika a básníka Josefa Topola.2 Josef Topol se 

pohyboval v disidentských kruzích a stýkal se s významnými intelektuály, kriticky se 

stavícími k panujícímu režimu. Do konfliktu s komunistickou totalitou se výrazně dostal 

po nuceném zavření Divadla za branou, později byl jedním z prvních signatářů Charty 

77. Jáchym Topol se tak od útlého dětství pohyboval mezi významnými mysliteli své 

doby a zároveň byl pro tento fakt komunistickým režimem silně ostrakizován (mmj. byl 

pravidelně zatýkán a vyslýchán). Tyto události významně formulovaly Topolův svět. Po 

zákazu studia vysoké školy a hrozbě další šikany v podobě blížící se povinné vojenské 

služby ukončil předčasně studium gymnázia a začal pracovat jako topič v kotelně.3 Na 

začátku osmdesátých let se angažuje jako textař v dnes již legendární undergroundové 

skupině Psí vojáci, frontmanem skupiny byl Jáchymův bratr, Filip.4  

 

V roce 1985 byl Jáchym Topol jedním ze zakládajících členů kulturního samizdatového 

periodika Jednou nohou, které o rok později pojalo název Revolver revue.5 ‚‚Byla to 

současná česká produkce. Velkou ambicí bylo tisknout i nový, dosud neznámý autory, 

především mladý, u kterých riskuješ. Ale tiskli jsme u nás i zakázanou světovou 

literaturu třeba Henryho Millera nebo Celina. Třetí oblastí byla ke konci osmdesátých 

let publicistika. I když jsme se profilovali jako kulturní revue, bylo důležité neustále 

informovat o demonstracích a uvězněných.‘‘ (Weiss, 2000, s. 66). 

                                                 
2  Josef Topol (*1937) působil jako dramaturg a režisér v známém pražském Divadle za branou, přeložil také několik 

her W.Shakespeara a A.P. Čechova 

 
3 Tato zkušenost se promítla i do tvorby Jáchyma Topola, hlavní postava knihy Anděl  je povoláním právě topič 

 
4 Filip Topol (1965-2013) pianista, textař, hudební skladatel, vůdčí osobnost skupiny Psí Vojáci.  

 
5 Legendární samizdatové kulturní periodikum, mezi jehož redaktory patřili mimo Topola např. Ivan Lamper, Viktor 

Karlík, J.H.Krchovský nebo Václav Havel. Revolver revue vychází dodnes.  
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Jáchym Topol se tak stal jednou z vůdčích osobností českého samizdatu a disentu 

obecně. Po sametové revoluci stál u založení dalšího významného periodika, tentokrát 

časopisu Respekt, kde pracoval od jeho založení (1990), až do roku 2007. V roce 1991 

vydává svoji první knihu, básnickou sbírku Miluji tě k zbláznění6, která shrnuje 

Topolovu dřívější tvorbu na poli poezie. Hlavním tématem je rebelství a vzdor vůči  

zaběhlým společenským normám. O rok později vydává další básnickou sbírku V úterý 

bude válka.  

 

První próza spisovatele Jáchyma Topola vychází v roce 1994 pod názvem Výlet 

k nádražní hale. Krátká novela, jejíž hlavní hrdina je novinář zapletený do kriminálního 

podsvětí, je zasazena do reality divokého začátku devadesátých let v post-totalitní 

Praze. Výlet k nádražní hale je z hlediska naší práce zajímavým dílem, neboť tvoří 

pomyslný odrazový můstek pro román Sestra, kde je výše zmíněné téma dále, 

v mnohem větším detailu, rozvíjeno. Sestra ostatně vychází ve stejném roce, jde o bez 

jakýchkoliv pochyb o zásadní milník Topolovy literární dráhy. Upoutává na sebe 

značnou pozornost, jak ze strany odborné, tak i laické literární obce a zajišťuje tak 

spisovatelovo místo v análech české literární historie. Dalším Topolovým prozaickým 

dílem je Anděl, leitmotivem románu je život městské spodiny a její zápas s chudobou, 

šílenstvím a drogovou závislostí. 7 V roce 1996 se Jáchym Topol stává studentem 

etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studium ukončí neúspěšně, 

zkušenosti z tohoto oboru však využije v následujícím roce při tvorbě další knihy, 

nazvané Trnová dívka, v níž využívá zkušeností z pobytu v USA a převypravuje příběhy 

domorodých obyvatel Severní Ameriky. Po několika letech tvůrčí přestávky vydává 

Jáchym Topol román Noční práce (2001). Příběh dvou bratrů vyrůstajících na vesnici 

v pohnuté atmosféře okupace sovětskými vojsky, je příběhem o dospívání ale také o 

archetypálním souboji protikladů: dobro vs. zlo, institucionalizovaná spravedlnost 

versus spravedlnost lidová. V roce 2005 vychází další stěžejní dílo Topolovy 

spisovatelské kariéry, román Kloktat dehet, jenž patří bez debat k autorovým 

nejkvalitnějším (a také nejčtenějším) knihám. Román je historickou fikcí, ve které 

osiřelý chlapec bloudí v Československu zmítaném válkou českých patriotů proti 

sovětským okupantům a kolaborantům. Po knize autobiografických povídek, 

                                                 
6 V samizdatu vyšlo Miluji tě k zbláznění již v roce 1988 
7 Román Anděl se dočkal v roce 2000 i filmové adaptace v režii Vladimíra Michálka. Autorem scénáře je 

právě Jáchym Topol. 
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Supermarket sovětských hrdinů (2007), přichází román Chladnou zemí, který je zatím 

posledním autorovým dílem. Dílo pojednává o skupině dobrodruhů stíhaných přízraky 

válečné minulosti, s nimiž se snaží vyrovnat pomocí udržování paměti lidstva 

prostřednictvím památkové péče o bývalé komunistické gulagy a nacistické 

koncentrační tábory. Za Chladnou zemí obdržel Jáchym Topol cenu Jaroslava Seiferta 

pro rok 2010. Ve stejném období (2009-2011) působil Jáchym Topol v redakci 

Lidových novin, kde mimo jiné vedl kulturní rubriku. 

 

 

 

 

2.  Literárněkritická analýza románu Sestra 

 

 

Ačkoliv se naše bádání explicitně nesoustředí primárně na lingvistickou složku tohoto 

díla, jde nepochybně o velice zajímavý vhled do tvůrčích postupů Jáchyma Topola, 

proto se nad tímto aspektem pokusme alespoň stručně pozastavit a pregnantně 

sumarizovat nejesenciálnější fakta.  

 

‚‚Napíšu tu knihu surovou postbabylonštinou, tak jak jsem ji pochytil na svejch 

toulkách v minulosti, přítomnosti i budoucnosti‘‘ (Topol, 1994, s. 25). Tato věta 

vyřčená hlavním protagonistou knihy je autobiografickou proklamací, kterou Jáchym 

Topol vyjadřuje svůj přístup k psaní Sestry. Terminus technicus ‚‚surová 

postbabylonština‘‘ se jeví být velmi výstižný. Pro text knihy jsou charakteristické 

nápadné odchylky od kodifikované normy spisovného českého jazyka. Tyto odchylky 

se nicméně neobjevují nahodile, lze v nich vysledovat určitý systém. Podívejme se 

například na systematické úvádění nesprávného tvaru akuzativa osobního zájména ona, 

jak si jej všímá jazykovědkyně Soňa Schneiderová ve sbírce Otevřený rány8. ‚‚A pak už 

jsem jí držel za zápěstí a díval se jí do očí...‘‘ (Topol, 1994, s. 270), ‚‚Já ji našel, vytáhl 

sem jí z pavučiny. Přeřezal jsem řemeny. Nebál jsem se jí říct, že jí chci‘‘ (Topol, 1994, 

                                                 
8SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Topolův román Sestra a jeho jazyk. In: Říha, Ivo. Otevřený rány : vybrané 

studio o díle Jáchyma Topola. Praha : Torst, 2013.  
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s. 301). Autorovou intencí je doplnit faktickou deformaci reality v románu i po stránce 

jazykové, deformovat i zaběhnutá mluvnická pravidla, pořadí slov a také zvýraznit 

rozdíl mezi knižní mluvou a syrovou brutálností reality. ‚‚Topol, podle našeho názoru 

takto záměrně vytýká rozpory v jazyce – rozpor mezi pravopisem a výslovností ... a 

zdůrazňuje zásadní dychotomii spisovnost – nespisovnost, psanost – a mluvenost.‘‘ 

(Schneiderová, 2013, s. 140).  

 

Všimněme si několika dalších konkrétních jevů se v románu objevujících. Mnohokrát 

zde například sledujeme autorovu snahu o užití zjevně fiktivních archaismů, tvořených 

nicméně za užití slovotvorných postupů vlastních archaismům opravdovým (v tomto 

případě vložené písmeno h). Mezi taková slova patří například khatolický, 

khapistalistický apod. V ostrém protikladu potom vystupují foneticky uváděné podoby 

obecných i vlastních jmen jako jsou např. Čembrlejn, Čárls Bodlér, Mekbet, Rimbó.9 Je 

zde porušováno i správné skloňování větných vazeb, jak ostatně můžeme mnohokrát 

pozorovat:  vysokou židlou, pak se trička objevily, je takovej malý apod.  Všechny výše 

uvedené ‚‚nešvary‘‘ se objevují jak v dialozích jednotlivých postav, tak v promluvách 

vypravěče.  Cílem Jáchyma Topola je vytvoření jistého ‚‚sesterského newspeaku‘‘ 

sestávajícího se z frenetického střídání hovorové, spisovné i obecné češtiny, záměrného 

užití chybné gramatiky, cíleného bastardizování cizích jazyků viz. bonžůr, ž se k vu 

parle ček, nix gud  nebo užívání změnené podoby slov Berlín – Berlun, Bůh – Bog 

apod. O jazyku Sestry se ostatně postavy románu několikrát vyjadřují. Jak uvádí Soňa 

Schneiderová: ‚‚Vyjadřovat se k jazyku, k jeho systému a jeho užívání ať již 

explicitními komentáři, či implicitně v míře tak výrazné, jako je tomu v Topolově 

románu Sestra, není v textech umělecké literatury běžnou záležitostí.‘‘ (Schneiderová, 

2013, s.143). Citujme zde několik takových komentářů neboť takové promluvy 

vypravěče i postav velmi dobře iluminují námi rozebírané téma Topolovského 

newspeaku: ‚‚Mluvili jsme pořád tou francouzočeštinolaosoruštinočínštinou ale hlavně 

řečí gest a poplácávání...‘‘ (Topol,1994. s. 273-274), ‚‚mladý lidi míchali kralický 

výrazivo s jazykem kytarovejch kapel... sory vole, vazbíš tu a už ses pokal?‘‘ (Topol, 

1994, s.456). 

 

                                                 
9 Správně: Chamberlain, Charles Baudelaire, Macbeth, Rimbaud. pozn. aut. 
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Jazyková složka románu Sestra je bezpochyby velmi důležitým prvkem a přes omezený 

prostor jaký je našemu bádání vyhrazen, je velmi přínosné některé nejzásadnější jevy 

analyzovat a ilustrovat neboť právě specifický jazyk tvoří podstatnou část mikrosvěta 

Sestry a je významným prostředkem umělecké stylizace díla.  

 

Analýzou postav literárního díla dosáhneme důležitého vhledu do paradigmatu daného 

uměleckého díla. Už jen nacházení paralel mezi pozměněnou realitou knihy a reálným 

univerzem objasňuje základní autorovy intence a dekóduje přenášená sdělení. Účelem 

následujících řádků není tedy ani hlubší psychologizace postav, ale spíš vystižení 

jednotlivých příběhových vzorců a témat, které jsou výrazně iluminovány právě 

v schematičnosti nejdůležitějších postav románu. 

 

Hlavním hrdinou Sestry je bývalý tanečník, jehož známe pouze pod přezdívkou Potok. 

Jde o postavu velice ambivalentní a komplexní, jejíž pojetí světa má mnohem blíže 

k zmatečnému třeštění a pudovému jednání než k hranicím reálného světa. Už na 

začátku knihy je ostatně zmíněn Potokův dlouhý  pobyt v psychiatrické léčebně. 

Všimněme si také například výběru Potokova jména, které zdaleka není pouhou 

náhodou. Jak sám Jáchym Topol v jednom z rozhovorů na téma symbolika jmen v 

Sestře pravil: ‚‚Baví mě to. Nomen omen. Taky je to taková kmenová legrácka, mezi 

námi Čechy.‘‘ (Weiss, 2000, s. 122). Kromě zvukomalebné podobnosti slov Potok – 

Topol, která jasně identifikuje hlavní postavu románu jako autora, se zde tedy nacházejí 

i silné literárněvědné konotace. Chaim Potok10 byl známý spisovatel, jehož romány se 

vyznačovaly velmi silnou identifikací s židovským náboženstvím a prvky židovské 

mystiky. Prvek mysticismu a náboženského cítění je v Sestře výrazně přítomen. Některé 

postavy jsou mimo jiné přímo označeny jako lid knihy, tedy ‚‚Židové‘‘, taktéž uskupení 

hlavních protagonistů v Organizaci je spojeno jakousi smlouvou. I v Sestře se nachází 

postava femme fatale, prvek vlastní více Topolovým dílům.11 Zpravidla je hlavní hrdina 

k takovéto ženské postavě velmi silně, často až iracionálně puzen. Absenci této postavy 

velmi silně a dramaticky vnímá a podniká až homérovské pouti, aby je vyhledal, 

většinou však bez valnějšího úspěchu. Nejinak je tomu i v Sestře. Takovou roli zde plní 

Malá Bílá Psice, kterou již zpočátku snadno identifikujeme jako jednu z kamarádek 

                                                 
10 Chaim Potok (1929-2002) americký židovský spisovatel, známý například pro romány Ašer Lev, 

Vyvolení nebo Na počátku. Dominantním tématem Potokovy tvorby je konflikt moderního světa a tradice 

ortodoxního judaismu. 
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Jáchyma Topola, Báru Zárovou, neboť ji jedna z postav osloví občanským jménem: 

‚‚Čau Báro, čau Potoku! Viděli jste to taky?‘‘ (Topol, 1994, 21 s.). Jméno Malá Bílá 

Psice jasně evokuje kulturu severoamerických indiánů, mezi kterými Jáchym Topol čas 

pobýval. Není náhodou, že právě Malá Bílá Psice je první hlouběji představená postava 

knihy. Právě ona plní funkci jakéhosi zasvěcovatele, iniciátora událostí, matky i 

milenky a lze bez nadsázky říci, že má klíčový dopad na rozvoj postavy Potoka: ‚‚Naše 

přátelství, to byl vlastně úsvit firmy, budoucí společnosti, to byl základ, s Malou Bílou 

psicí jsem žil, ještě když jsem nic nevěděl, neměl a nemohl ztratit‘‘ (Topol, 1994, s.9). 

Zároveň nemůžeme ale považovat Malou Bílou Psici za čistě fyzickou bytost, již 

v úvodu knihy jsou několikrát demonstrovány její nadpřirozené schopnosti (vize 

minulosti a budoucnosti, ovlivnění toku času), všimněme si také její náhlé ztráty 

v pozdější části příběhu a přerod v jakousi nadpřirozenou bytost dozírající na Potoka ve 

chvílích jeho ‚‚výletů‘‘ za hranice času a prostoru: ‚‚I teď jí tak říkám, v myšlenkách, 

potom, co všechno, co se snažím zachytit, zmizelo a já potkal svou sestru a Malá Bílá 

Psice se stala duchem, dobrou démonkou s nevyzpytatelnými úmysly.‘‘ (Topol, 1994, s. 

11). 

 

Druhou takovou femme fatale je samotná sestra, po níž je román pojmenován, a která je 

reprezentována na obálce prvního vydání Pannou Marií z Čenstochové12 (všimněme si, 

že chybí jezulátko). O důležitosti této postavy vypovídá to, že právě hledání sestry je 

zasvěcena hlavní dějová linie knihy, kterou sám Topol označuje jako love story. Love 

story pohybující se na ose ztráta Psice x hledání Sestry. Postava Sestry je v knize 

nazývána Černá. I v tomto snadno nacházíme symboliku, jednou z nejdůležitějších 

dějových liniíí knihy je klasický souboj dobra se zlem, jak sám Topol v jednom 

rozhovoru říká: ‚‚Nevím, jestli je to výsledek mé katolické výchovy, ale myslím, že 

dualita dobra a zla a moment, kdy se dobro a zlo prolínají tak silně, že už jsou 

nerozlišitelné... že to je prostor pro největší, nejzajímavější hledání‘‘ (Engelking, 2004, 

s 9). Černá a její negativní konotace tak tvoří jasný protiklad k ochranitelské Bílé Psici.  

 

Jednou z nejdůležitějších postav Organizace čili spolku Potokových přátel je David, 

který je vůbec první zmíněnou postavou v románu. Jeho postava symbolizuje přerod 

domorodého člověka do člověka postmoderního, podobný princip jaký můžeme spatřit 

                                                                                                                                               
11 Anděl – Ljuba, Chladnou zemí – Sára, Maruška pozn.aut. 
12 Jde o výřez z obrazu Černá Madonna z Čenstochové pocházejícícho ze 14. stol. 
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například u Pátka v Robinsonovi Crusoe. ‚‚David, stratég a hlava malý smlouvy, jediný 

z nás byl z venkova, do osumnácti lezl po stromech.‘‘ (Topol, 1994, s.29).  Právě David 

je Topolem často využíván k odbočkám do dávné minulosti, viz. například Davidův 

příběh o lovu medvěda. A zároveň také jakousi ilustraci zkaženosti moderního světa, 

který deformuje čistotu lidské civilizace v jejích počátcích ‚‚Zakázali jsme mu nosit 

náhrdelníky.... Z toho byl smutnej, nosil náhrdelníky ze zubů a drápů medvědů, který 

zabil nožem...‘‘ (Topol, 1994, s.31). 

 

Další výraznou postavu, která velice plasticky iluminuje jedno z témat románu, 

konkrétně tedy náboženství, je Bohler. Všimněme si již etymologie slova Bohler, které 

nám evokuje slovo Bůh, řečeno slovníkem Sestry: Bog. Bohler, jenž je také jedním ze 

základních členů organizace, je jakýsi náboženský ataše řešící všechny záležitosti víry a 

to nejen té křesťanské, ale spíše jakési náboženské směsice, kterou Jáchym Topol staví 

ve formálním protikladu proti kánonickému náboženství reálného světa. Podívejme se 

ostatně na tuto pasáž: ‚‚...ty těžký vůně vypouští do tváře naschvál svýmu katholickým 

Bogovi, s kterým měl problém, kterýho zradil, nebo kterýho zradil... a Bohler ztěžknul a 

vedl válku s Bogem z předem ztracený pozice osamělýho válečníky, jako my všichni 

vlastně‘‘ (Topol, 1994. s.40). Bohler připomíná některé z duchovních otců křesťanství, 

se smíšenými úspěchy se vypravuje na jakési misionářské výpravy na dno společnosti, 

kde obrací na víru zločince, prostitutky či dětské gangy. Není bez zajímavosti, že Topol 

přesto zachovává některé z klasických náboženských prvků, například čekání na 

Mesiáše, které je vlastní judaismu. Právě očekávání jeho příchodu u  hlavních postav je 

v knize několikrát explicitně zmíněno.  

 

K emanaci judaismu slouží ostatně postava Žraloka Šteina (dalšího z páteřních členů 

Organizace). Právě skrz něj Jáchym Topol komunikuje některá starozákonní poselství, 

viz. kapitola o sebepokání, kde je Potok po požití halucinogenních drog přenesen 

s ostatními do koncentračního tábora Osvětim složeného z hromad lidských kostí. 

Žralok Štein zde hraje klíčovou roli: ‚‚Nechte si svý báchorky křesťanský pro sebe, 

tohle je moje území‘‘ (Topol, 1994, s. 90). 
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2.1. Město 

 

2.1.1. Výbuch času 

 

 

‚‚A jak to všechno začalo? Pokud chci ohledat svý stopy tehdy... v paleolitu ... musím 

mluvit o tom, jak jsme šli s Bárou po náměstí plném Němců a udělám to, protože tam 

jsem začal cítit pohyb, tam dostal čas barvu a chuť, tam mi začal karneval‘‘ (Topol, 

1994, s.7). Začátek knihy zcela evidentně odkazuje k reálné historické události, 

konkrétně ke konci září roku 1989, kdy několik tisíc uprchlíků z tehdejší komunistické 

NDR vyhledalo azyl pražské ambasády SRN a pokusilo se tak uprchnout Honeckerovu 

komunistickému režimu, což se jim nakonec podařilo (dlužno říci že k velkému údivu 

celého východního bloku). Tato událost byla jedním z katalyzátorů pádu 

komunistických režimů ve střední a východní Evropě.  Jáchym Topol k popisu této 

události používá terminus technicus výbuch času13 ‚‚...už v exodu Němců bylo něco 

z karnevalu, který pokračuje dosud, od té doby, kdy vybouchl čas... čas, který má svou 

chuť a barvu... Čas, který exploduje, není jen to co tě drtí nebo v čem plaveš, můžeš ho 

mít  i v dlani jako látku nebo minci.‘‘ (Topol, 1994, s.15). Výbuchem času označuje 

autor zásadní proměnu celkového paradigmatu doby, událost, která neguje veškeré 

dosud panující konvence a je zároveň i původcem všech prvků magického realismu 

v románu se objevujících (záhadná studna ve sklepě, halucinační vize apod.). Tento 

prvek patří k základním kamenům tohoto díla a objevuje se velmi často.  

 

Právě na pozadí této historické  událostí líčí autor Potokův vztah k Malé Bílé Psici, 

klíčové postavě románu, jejíž zmízení společně s výbuchem času odstartují veškeré 

další dění ‚‚...a tak mě Psice vyloučila ze společenství, odřízla mě od sebe...ale slíbila, 

že mi pošle sestru... že jí naplní mou budoucnost‘‘ (Topol, 1994, s.42). 

  

                                                 
13 Někdy uváděno také jako rozbití času -  pozn. aut. 
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Děj románu je situován v Praze, která je zde nazývána Perlou, toto označení můžeme 

nalézt i v autorových dřívějších knihách14.  Všimněme si však, že ačkoliv autor 

explicitně zasazuje děj do hlavního města, tak příliš nevyužívá místopis, názvy čvrtí, 

ulic či pamětihodností. A důvod se nalézá právě ve slově Perla, které Prahy znalým 

evokuje především legendární Perlovu ulici, která byla vyhlášeným místem pro 

vyhnance a vyhnankyně většinové společnosti. Tato analogie přesně vystihuje Topolovo 

pojetí místa děje, které má se svým reálným obrazem jen málo společného, je jakýmsi 

panoptikem podsvětí, extrémních lidských činů a charakterů i událostí pohybujících se 

ve sféře paranormálna.  

 

 

Následující dění v románu se nese ve znamení kritického hodnocení a  parafrázování  

několika počátečních let dravého kapitalismu15, především pomocí výrazových 

prostředků magického realismu. Výrazným prvkem je vznik tzv. Organizace: ‚‚A pak 

jsem toho jednoho pošmournýho postbolševickýho dne stál na ulici... měl jsem 

s Mickou pamántnou schůzku v kavárně Tchibo a položili jsme základní kámen 

Organizace‘‘ (Topol, 1994, s.25). Jedná se o skupinu sdružující několik důležitých 

postav jako je Micka, Potok, Bohler, David nebo MUDr. Hradil. Je velmi zajímavé, jak 

samotnou Organizaci Topol definuje, spojuje zde obchodní názvosloví (organizace, 

syndikát, společnost) s terminologií primitivních forem lidského společenství tedy 

kmenu, tlupy, party, klanu. ‚‚Byly tu různý klany, skupiny, různý vobranný seskupení... 

Sklepníci co vyznávali pavouka...‘‘  (Topol,1994. s.43), autorskou intencí je opět vnést 

do přísně reálného světa auru jakéhosi domorodectví, primitivního kmenového systému 

spojujícího prvky náboženství a šamanismu, vyznávajícího Tajemství a Smlouvu jako 

nejvyšší autoritu.  

 

Činnost Organizace spočívá v jednání typickém právě pro éru divokého kapitalismu 

devadesátých let, syntézu podnikání a kriminální činnosti. Falšování smluv, vydírání 

úředníků, obchody s azylovými dokumenty atd. Při čtení části pojednávající o 

fungování tohoto uskupení si jistě vzpomeneme  na knihy  o Františku Mrázkovi z pera 

Jaroslava Kmenty, které se zabývají právě touto charakteristickou disciplínou doby 

raných devadesátých let  ‚‚...udržovat v pohybu chobotnici, jejíž chapadýlka sahala do 

                                                 
14 Anděl – pozn. aut.  
15 Autor nazává počátek devadesátých let jako rok jedna dva a tři.  
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úřadů a mezi byznysmeny a party grázlíků, které jsme taky tu a tam potřebovali...‘‘ 

(Topol, 1994, s.32) či ‚‚ a když dodávky vázly, rozšustily se obálky a ty, které šly 

k nám, byly vždy tlustší než ty, co šly od nás‘‘ (Topol, 1994, s. 32). V některých 

detailech popisujících tyto obchodní praktiky se odráží i reálný svět Jáchyma Topola, 

například část s pokoutným získáváním azylu pro Laosany je uměleckou nadsázkou 

životní etapy Jáchyma Topola, kdy získával české občanství pro politické uprchlíky 

komunistických režimů jihovýchodní Asie. 

 

Všimněme si, že i přes výše zmíněné ilegální praktiky rozvrhuje Jáchym Topol v Sestře 

velice silný morální kodex, jehož pravidla jsou neporušitelná ‚‚...žádný zbraně, drogy, 

žádný porno s blechama‘‘ (Topol, 1994, s.53). Opět se zde tak dostáváme k dříve 

zmíněnému čekání na mesiáše, kterým Topol symbolizuje jakousi víru ve vyšší dobro, 

jež by měl vyznávat každý člověk, bez ohledu na občasné morální poklesky: ‚‚...protože 

my jsme se v tý tehdejší dnešní době po výbuchu času modlili nejvíc ze všeho právě o 

Mesiaha... aby přišel‘‘ (Topol, 1994, s.52). 

 

 

 

2.1.2. Sebekritika, snové vize a drogy 

 

Následující kapitola je zajímavým vhledem do pojetí tématu holokaustu, kdy Sestra 

v kontextu tvorby Jáchyma Topola tvoří pomyslný předvoj exploatace tohoto tématu, 

tak, jak jej spatřujeme například v románu Chladnou zemí. Přestože jde o téma 

v mikrouniversu Sestry spíše okrajové, je pro něj vyhrazen prostor několika desítek 

stránek.  

Výše zmíňované pevné morální principy tvoří tresť této kapitoly, ve které dochází 

k takzvané sebekritice čili jakémusi psychoanalytickému sezení všech členů organizace, 

kde každý odvypráví morálně zavrženíhodný čin ze svého života, příčinu svého 

momentálního negativního duševního rozpoložení, a později je tíhy těchto okolností 

zbaven pomocí moderovaného násilí ze strany ostatních přísedicích ‚‚Přiznám se, že se 

to neobešlo ani bez pár kopanců do koulí. A pak si Micka sednul, celkem zbitej, ale 

trochu v pořádku‘‘ (Topol, 1994, s.82). V tomto principu opět spatřujeme návyky a 

morální obyčeje primitivních forem lidské společnosti a to i navzdory tomu, že se o něm 
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protagonista románu vyjadřuje s moderními totalitními konotacemi: ‚‚ (sebekritika) je 

starej bolševickej třídní vynález, kterej  k dokonalosti dovedl vrahoun Mao‘‘  (Topol, 

1994, s.78). 

 

Potokův sen o makabrální pustině bývalého koncentračního tábora Osvětim je vyvolán 

psychotropními látkami, které třebaže nejsou významným hybatelem děje, jak je tomu 

například v knize Anděl, mají v Sestře své místo:  ‚‚Bohler: Měls ňáký věci? Já: Houby 

tráva. malý kolečka16, ale fakt jen málo a červený a toho bylo dost. Velký houby...‘‘ 

(Topol, 1994, s.86)  Zajímavé je, že Topol pro naprostou většinu nadpřirozených jevů 

v Sestře využívá model každodenní reality, která je však vykloubena magickým 

realismem, v tomto případě však pro příběh z Osvětimi volí rámec drogových 

halucinací. Autorským záměrem je, vzhledem k vážnosti tématu holokaustu, odlišit tuto 

tématiku od ‚‚běžných‘‘ podivností v románu. Postavy se v této epizodě ocitají 

v prostředí Osvětimského koncentračního tábora, který je však složen pouze 

z nahromaděných lidských kostí. Touto krajinou záhuby je provádí žoviální kostlivec 

jménem Josef Novák, který vypráví příhody ze života předválečné scény židovských 

intelektuálů jako Kafka či Poláček.  Členové organizace však tuto pouť vnímají jako 

hororovou a dostávají se na pokraj psychického zhroucení, neustále se také ptají, proč se 

na tomto místě nacházejí, čím si to zasloužili ‚‚proč tu sme, co se stalo... proč zrovna 

my... co s náma starej Bog zamejšlí...‘‘ (Topol,1994, s. 97). Pointa spočívá právě opět 

v náboženské rovině ‚‚ A mě tam nahoře napadlo, že už je to jedno, jakou náhodou naši 

děděčci byli mezi pobíjenejma, nebo mlčeli, nebo se vraždění zúčastnili, to už je jedno 

z jakejch důvodů nebo jakou shodou okolností, ale Mesiah už nepřijde, byl tu a spálili 

ho‘‘  (Topol, 1994, s.119).  

 

Intepretace Potokova vidění představuje holokaust jako kolektivní vinu lidstva, se 

kterou všichni musíme žít, s vědomím, že právě to my jsme zabili Mesiáše a způsobili 

prapůvodní výbuch času, což si protagonisté s šokem uvědomí až právě pomocí 

halucinační vize a konfrontačním dialogu s bohem. Lidstvo svoji šanci na spasení 

odvrhlo ‚‚... nás čeká život slepejch červů bez naděje a bezesmyslu až do smrti.‘‘ 

(Topol, 1994, s.117).  

 

                                                 
16 Kolečko – slangové označení drogy Extáze, pozn. aut. 
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Jak už jsme výše zmiňovali, jedním z hlavních témat knihy je souboj dobra se zlem. 

Hlavními představiteli záporné role jsou tři extremistické skupiny, Hitlerové – 

odpovídající ideologii neonacismu jak jej známe dnes, Stalingové a Gotvooldi, což jsou 

jejich protějškové vyznávající však ideologii komunistickou. Již v názvu spatřujeme 

jedno ze základních pravidel mikronuniversa Sestry, každá negativní událost má i svůj 

návrat v budoucnosti a postavy knihy se s těmito přízraky minulosti musejí vypořádat17 

‚‚Hitleři a Stalingové přišli hned po tom, co čas vybouchl, detonace uvolnila i 

nejmizernější trubky Kanálu18, i ty úplně prožraný a vedoucí čertví kam, kterýmu 

hnusnýmu Ďáblovi do zadku, do plynu... a hitleři začali vylejzat ven.‘‘ (Topol, 1994, 

s.124-125). První násilná konfrontace dobra se zlem proběhne, když je Potok a 

Organizace z popudu konkurečního kmene napadena skupinou hitlerů, patrně kvůli 

kriminální činnosti Organizace. Všimněme si, že zde násilí není vnímáno negativně, ale 

spíše jako nezbytný nástroj dobra, po počáteční vlně strachu Potok naopak násilí vítá a 

libuje si v něm ‚‚smál jsem se, protože tohle jsem znal, starej čas se vrátil, vrátil se 

starej čas mrtvoly, čas Zrůdy, a já poznal, že na něj mám... že síla se vrací a dobro bylo 

usazený, tam kde bylo vždycky.‘‘  (Topol, 1994, s.129). Násili je zde označováno jako 

tanec a přirovnáno k milování ‚‚tančil jsem těm útočníkům tanec první řady, byli 

v první řadě a tanečník Potok byl v maximální formě‘‘ (Topol, 1994, s.129).  

 

 

2.2. Sestra 

 

2.2.1. Rozpad kmene 

 

Jak jsme již dříve v našem výzkumu zmínili, zvláštní křesťanská morálka a identifikace 

s primitivními kulturami má v Sestře svoje trvalé místo. A rozpad kmenového systému 

Organizace je tak velmi silnou událostí. Začátek konce nastává, když vyjde najevo, že 

kriminální činnost Organizace překročila jasně daná pravidla. Podobné skupiny působící 

v jiných zemích zneužily Potokův kmen ke svým cílům a Organizace se tak zapletla do 

                                                 
17 viz. Potokův osvětimský sen 
18 Jako Kanál je označováno v knize období komunistické totality 
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obchodu se zbraněmi, který je pro společenství osudný. Byť k takovému konání dochází 

bez vědomí členů, přesto přichází trest s nezměněnou silou ‚‚Nic nebylo úplně čistý co 

sme dělali, ale Zlaťák porušil smlouvu tak, že jsme ji porušili taky, nedá se nic dělat. 

Tak to je‘‘ (Topol, 1994, s. 181).  

 

Tyto události jsou sumarizovány snem Žraloka Šteina, který je před rozmetáním slouvy 

vyprávěn. Na počátku stojí členové Organizace jako nejstarší keltský kmen obývající 

území Čech ‚‚Byli jsme lidi jednoho kmene, který se dostal pod kolo, nebo do nůžek‘‘ 

(Topol, 1994, s.188). Tento kmen je však při stěhování národů anhilován Bóji, kteří jej 

absorbují.Vzápětí Topol přesně v duchu postmoderní nejednoty místa, času i děje 

přenáší sen do kontextu historie severoamerických indiánů. Ačkoliv i oni jsou vystaveni 

genocidě ze strany moderního světa, dva členové se zachrání, počnou dítě a rod tak 

pokračuje. Topol zde tak předjímá závěr samotné Sestry, kde Organizace přežije právě 

tímto stylem ‚‚Lovili. Nějak přežili. Vlčí dítě viděl, že břicho Žluté ženy roste.‘‘ (Topol, 

1994, s.201). Všimeněme si opět konotace k židovskému národu, jehož celé dějiny byly 

právě ve znamená přežití, Topol ostatně na indiánskou historiii navazuje historií Židů 

‚‚...pochopil jsem ten plán mezinárodního židovstva... a uvědomil jsem si, že skutečně 

existuje... opravdu velkej a tajnej plán... a že jeho cílem je přežít.‘‘ (Topol, 1994, s.205). 

 

 

2.2.2. Studna jako prostor 

 

 

V této části knihy se výrazněji projevuje i studna, která je výrazně rekurentním prvkem 

magického realismu a má zásadní dopad na děj celé knihy a vývoj všech postav, 

příkladem budiž šílenství u postavy Davida ‚‚Davidovi se to stalo  potom, co lidi 

z ministerstva vyčistili studnu.... oči mu vystupovaly, naopak brada jako by se ztrácela. 

Rty míval odchlípené od sebe...‘‘ (Topol, 1994, s. 7). Studna v románu Sestra je 

naprosto jasným odkazem ke kultovnímu filmu Stalker Andreje Tarkovského, kde 

existuje magická Zóna19, v níž jsou popírány základní časoprostorové zákony platící pro 

náš svět. Právě Studna je na několika místech románu označena za Zónu, poprvé při 

                                                 
19 Stalker (1979), film zabývající se putováním průvodce - Stalkera, Spisovatele a Profesora, do armádou 

střežené Zóny, ve které se nachází magická místnost, která plní vstoupivším všechna niterní přání.  
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setkání Potoka s agentem ministerstva ‚‚Tak dobrá a natvrdo. Ta vaše studna je Zóna‘‘ 

(Topol, 1994, s. 147), ‚‚Zóna je zlo, Zóna vtahuje čistý, Zóna je tunel‘‘ (Topol, 1994, s. 

147). Studna se jeví naoko normálně, jindy zase je příčinou zmizení některých postav, 

například dětí nájemníků či dcer mudr. Hradila: ‚‚Doktorova manželka prošla 

s Laosákama, pro jistotu ozbrojenejma bůvolíma kopíma, celý sklepy, ale stopy holek 

byly čapkovský.... šly ke studní a tam zmizely‘‘ (Topol, 1994, s. 48). Symbolika je zde 

jasná, studna je jakýmsi důsledkem negativních morálních konání, její vznik je 

zapříčiněn kriminální činností Organizace, což sám Potok v náznacích prohlásí: ‚‚Byli 

jsme toho názoru, že jen hlupáci a špatný lidi po sobě neukliděj.‘‘ (Topol, 1994, s. 216). 

Purifikační rituál, zahubí  nestvůrného hada ve studně přebývajícího, opět tedy biblická 

ikonografie, had je symbolem provopočátečního hříchu. ‚‚Byl to hřbet hada, žilované 

chapadlo stvůry, plné bradavic... světla zářila jak dva krvavé terče, byla to hlava hada.‘‘ 

(Topol, 1994, s. 216). 

 

Potokovo hledání Sestry se nese ve frenetickém duchu, hrdinovo bloudění je stíženo 

tím, že toho o samotné Sestře kromě její přezdívky příliš neví a i to málo, občas 

zapomíná ‚‚...tvůj žák i tvůj náčelník, pacient Potok, nádeník Potok, trestanec a 

obchodník, starej herec tě volá, zapomněl svůj kus‘‘ (Topol, 1994, s.239). Tato amnézie 

symbolizuje Potokovu odysseu nejen jako hledání konkrétní osoby, ale i jako jakéhosi 

vyššího principu, jehož naplnění je v právě jejím nalezení. 

 

Potokovi je od jiných kriminálních elementů nabídnut výměnný obchod, za pomoc 

s jejich záležitostmi bude nasměrován k Sestře. Laosané, kterých se Potokův kmen 

ujmul totiž jsou, jak se Potok záhy dovídá, ve skutečnosti Vietnamci, kteří v Čechách 

verbují exulanty pro partyzánskou válku s vládou komunistického Vietnamu. Právě 

v tom jim má Potok pomáhat a získávat informace, tento úkol je hlavnímu 

protagonistovi zadán bývalými agenty státní bezpečnosti, kteři ironicky byli hlavními 

nepřáteli Potoka v dobách Kanálu. Jáchym Topol zde ironicky nastavuje zrcadlo době 

raných 90. let, kdy bývalí odpůrci komunistického režimu mnohdy cítili přirozené 

zklamání z polistopadového vývoje, jenž nechal brutální praktiky a činy 

komunistických vyšetřovatelů zcela bez postihu. Tuto hbitou adaptaci na nové poměry 

ostatně skvěle na několika místech vystihuje v dialozích hlavního hrdiny s bývalým 

agentem Vohřeckým ‚‚To nikdo neví na jaký jsme byli straně, to bys musel bejt 



   

 

17 

  

jasnozřivej‘‘ (Topol, 1994, s.263),  ‚‚Vy blbečci, vy ste rozházeli pár letáků a mysleli 

ste si, kdovíco to není... lidský práva!‘‘ (Topol, 1994, s. 262).  

 

Potok brzy Sestru nalézá a vysvobozuje ze zajetí Hadraby, podaří se také navázat 

společný vztah a události se tak zdánlivě uklidňují, když Potok nalézá spásu k silnému 

citu k Černé ‚‚Cítil sem, že ona je tou, kterou mám za víčky, od tý doby, kdy se tam 

někdy mezi snem a bděním poprvé mihla ženská tvář‘‘ (Topol, 1994, s. 272),  ‚‚Uťal 

jsem řeč ulice, měl jsem v sobě řeč sestry. Mý srdce bylo sladký a rudý‘‘ (Topol, 1994, 

s.273). Potok má o Sestře své pochybnosti a tuší, že jsou mu z její strany zatajeny 

důležité skutečnosti, přesto však dále zůstává. O Sestru přichází poté, co těsně uniká 

zabití ze strany Laosáků a nachází pouze prázdný, vyklizený byt.  Černá padá do zajetí 

Vohřeckého, Rudolfa a Víšky, kteří jsou zabiti poté co je Potok dovede k Laosákům. 

Samotný Víška je zastřelen Sestrou, která Potokovi vyjeví, že byl jejím otcem.  

 

Z hlediska vztahu Psice x Potok, je velmi zajímavá pasáž, ve které Vohřecký 

‚‚odhaluje‘‘ osud Psice. ‚‚Našli jsme totiž Závorovou... co ty na to? Mlčel jsem. A je 

mrtvá. Neříkej to! Nic nevíš fízle. A my si myslíme žes to udělal ty.‘‘ (Topol, 1994, s. 

316.),  ‚‚Pod hromadou uhlí ve sklepě. Barbora Závorová, krásná holka... a uškrcená. 

Blbý co?‘‘ (Topol, 1994, s. 316). Z hlediska morálních standardů knihy je postava 

Vohřeckého jednoznačným antagonistou s výrazně negativními konotacemi, přesto 

způsob, kterým Potok reaguje připomíná klasické odmítnutí-popření pravdivé informace 

jak jej můžeme znát z psychologie. Pochopitelně je v rovině spekulací snažit se 

odhadnout, kde se opravdu nachází pravda, zda byla Psice opravdu zavražděna a zda je 

Potok vrahem. Přesto stojí tato pasáž za povšimnutí a delší zamyšlení, pokud by tato 

informace byla pravdivá, dělalo by to z Potoka sexuálně motivovaného vraha, jehož 

rozhodování je určováno halucinačními vizemi své poslední oběti. Dvojice následně 

putuje vybydlenou krajinou, která je označena jako zasažena výbuchem, jde o jasnou 

referenci k černobylské tragédii, Topol zde opět využívá nejednotnosti kontinuity času, 

to když Potok v dálce zahlédne německé dezertéry z SS. Jako deus ex machina je opět 

použita postava Psice, kterou často Topol užívá právě k vysvětlení některých 

skutečností nebo jako oslí mustek k uzavření některých marginálních příběhových linií. 

Potok je tak ve snu přenesen k Losínům, Davidově kmeni, který se opět nachází 

v jakémsi historickém vakuu, tentokrát zpoždění několika staletí. Potok je zde 

konfrontován s úkolem zabití Davida, který se zbláznil po vyčištění studny. Sen má 
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však reálné důsledky a David je opravdu mrtev. Není bez zajímavosti, že Davidova smrt 

byla již dříve ‚‚vyvěštěna‘‘ jiným snem, ukazuje to další ze základních vlastností 

univerza Sestry, totiž že každý sen se dříve či později opravdu splní a konání ve snech 

má vliv na reálný svět.  

 

Putování Potoka a Sestry neznámou zemí odkazuje ke klasické mytologické řecké 

literatuře, Odyssei a Illiadě. Báje je ostatně několikrát postavami zmíněna ‚‚Odysseus se 

válel v hnoji... a štkal... a mladej muž zatím běžel po schodech, skákal jak tygr a v hrsti 

měl meč... tak to bylo... prostě nikdo tam nebyl šťastnej, možná na chvíli.‘‘ (Topol, 

1994, s. 342). 

 

 

 

2.3. Stříbro 

 

2.3.1. Skládka 

 

 

V symbolice odysseovského bloudění pokračuje Topol i nadále, hlavní hrdina upadá 

stále hlouběji na společenském žebříčku a to nejen po stránce materiální, ale především  

morální. Končí tak mezi bezdomovci na nádraží a zcela propadá závislosti na alkoholu, 

kterým se snaží zahnat výčitky svědomí z opuštění Sestry: ‚‚Někdy se mi povedlo 

otvorem úst do hlavy nalít tolik alkoholu, že to strunku zatopilo a nemohla se hýbat. Asi 

se nacucala V kocovině mi to vracela, byla jako kyvadlo‘‘ (Topol, 1994 s. 401).  

Nakonec se v deliriu uchyluje až k vraždě ‚‚...ze všech nádražních ksichtu do mě začala 

vstupovat zlá síla‘‘ (Topol, 1994, s.412) , ‚‚položil jsem ji hlaveň k čelu, rychle, aby to 

neviděla, aby se nebála.. zmáčk jsem spoušť, měla v hlavě díru‘‘ (Topol, 1994, s.412). 

Druhého dne však netuší, zda šlo pouze o halucinaci nebo o opravdovou událost, je však 

natolik šokován, že odchází z nádraží a přesně v duchu regrese Potokova bloudění se 

vydává ke Skládce: ‚‚Šel jsem většinou se sklopenejma očima. Nechtěl jsem vidět 

ostatní‘‘ (Topol, 1994, s.415). Skládka symbolizuje finální stádium morálního úpadku, 

který je vyjádřen vizuální nekonečností do dáli se táhnoucích hromad posetých shnilými 
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odpadky. Naturalistické výjevy připomínají obrazy Hieronyma Bosche ‚‚V tý 

nazelenalý žluti byly závoje zářícího hmyzu i černejch much‘‘ (Topol, 1994, s. 416), 

‚‚...byl to velkej guláš ta jáma... mezi ovčíma hlavama a ty se mi hnusily, z krků lezly 

cucky masa, oči zavřený...‘‘ (Topol, 1994, s. 419). Potok se zde uzavírá do 

poustevnické samoty, přerušované jen občasnou interakcí s podobně zbídačenými 

obyvateli Skládky, jeho konečným záměrem je sebevražda: ‚‚Že se zabiju, pokud někdo 

dřív nezabije mě, to ve mně bylo pořád. Moc jsem zradil. Ztratil jsem svůj kmen a nic 

mě nevázalo‘‘ (Topol, 1994, s. 421).  

 

Z letargie se probírá opět přičiněním Studny. Obyvatelé skládky jsou postupně 

nacházeni brutálně zavražděni neznámým stvořením, které nakonec dostihne i Potoka. 

Ztělesnění ďábla je zmizelý syn nájemníka, který se ztratil ve Studni aby se po jejím 

vyčištění zase objevil, konfrontace se zlem uvnitř z něj však učinila bytost 

s nadpřirozenými schopnostmi. Symbolicky prosí Potoka, aby jej zbavil života. Potok, 

který je jednou z příčin vzniku Studny, je také jediný, kdo může zlo vzešlé zevnitř 

napravit. Potok se tak vydává na cestu definitivního vypořádání se Studnou, navštěvuje 

MUDr. Hradila, který je také poznamenán zlem a prosí Potoka o smrt.    

 

Potok znovu objevuje touhu najít Černou a tak pokračuje ve své pouti ‚‚... syk jsem 

mezi zuby, du za Černou, du za tebou, milá‘‘ (Topol, 1994, s. 437). Prozkoumá všechny 

známá místa, doba se však od časů Organizace změnila, známí jsou nezvěstní nebo 

zapomenutí v propadlišti dějin. Až Potok konečně potkává laoskou družku kněze 

Bohlera, který umírá, když se postaví na stranu Hejků (Romů) v ojedinělé lokální 

genocidě. Dobrovolně pak jde s nimi na mučednickou smrt. Je tak zakončen vývoj jeho 

postavy, která je jakousi moderní variací Ježíše a ostatních duchovních otců křesťanství 

‚‚Zlu se musí odporovat násilím, a to nejlíp okamžitě a surově, pamatujte, kolegové... 

kázal nám mj. kněžík kmene‘‘ (Topol, 1994, s. 469), ‚‚Bohler šel s nima... za to že 

zabil, nebo protože s nima chtěl bejt do konce, aby viděli, že jeho učení je silnější...‘‘ 

(Topol, 1994, s. 469).  I přes mučednickou smrt Potok ve snu potkává Bohlera v očistci, 

kde s ním vede dialog o božím záměru a smyslu všech událostí, které jsou v knize 

popsány ‚‚Proč? Proč co? Proč všechno. Proč to je? Potoku, je to záměr. No.... aspoň si 

myslím. A tohle mě má uklidnit? Musíš tomu trochu věřit‘‘ (Topol, 1994, s. 477).  

Hlavní protagonista se setkává i s dalším členem Organizace Mickou, který jej zpravuje, 

že Žralok Štein je v izraelské armádě veden na seznamu pohřešovaných a je 
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pravděpodobně mrtev. Dítě, které počal David s Helenou je tak možná novým 

Mesiášem a naplňuje se tak jeden z výchozích cílů Organizace ‚‚to dítě člověče, možná 

že jo... sou určitý náznaky... to by znamenalo, že to všechno, že tohle všechno snad 

přece jen.... ne zbytečně.‘‘ (Topol, 1994, s. 480). 

 

 

 

3. Mediální ohlas Sestry 

 

Jak jsme již avizovali dříve, tuto část práce věnujeme mediální reflexi románu Sestra. 

Použijeme zde kvalitativní metodu výzkumu, která je vhodná právě pro výzkum 

menšího počtu textů a jejich interpretativní analýzu. Jak uvádí Tomáš Trampota ve své 

knize Metody výzkumu médií: ‚‚O kvalitativních metodách v zásadě platí: vycházejí 

z představy, že poznání se děje na základě interpretace a je vždy subjektivní povahy. 

Výzkumník je nedílnou součástí výzkumu a je nezastupitelný. Vykazují menší 

replikovatelnost; změna výzkumníka znamená i pravděpodobně změnu výsledků. 

Bývají též označovány jako konstruktivistické, interpretativní, reflexivní. Používají 

spíše induktivní metodu‘‘ (Trampota, 2010, s. 19). 

 

K nášemu výzkumu vybíráme zejména dobové prameny z významných periodik nejen 

kulturního vymezení, ale i všeobecného zaměření. Analyzujeme zde tak například 

Respekt, Lidové noviny, Práci, Literární noviny, Revolver revue, Tvar apod. Menší část 

věnujeme i zahraničním mediálním ohlasům.  

 

 

3.1. Dobový mediální ohlas 

 

Sestře se v Respektu věnuje v článku Dobrodružství : Klíče ke světu z 20.6.1994 Viktor 

Šlajchrt. V úvodním odstavci parafrázuje terminus technicus román řeka a přirovnává 

knihu k přírodnímu živlu ‚‚Silná próza bývá občas srovnávána s přírodním živlem; 

pojmem se kupříkladu stal román-řeka, který čtenáře unáší velkým tahem proudu, 

rozvětveného do přítoků a delt. Živelnost románové prvotiny básníka (Jáchyma Topola) 
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je spíš sopečná: imaginace se náhle s eruptivní silou vyřine odněkud z podzemí‘‘ 

(Šlajchrt, 1994, s.15). Recenze je veskrze velmi pozitivní, Viktor Šlajchrt chválí román 

z množství hledisek, oceňuje Topolův vyprávěčský styl i rozvětvenost dějových linek,  

‚‚Nejuhrančivější místa v knize, podaná se spontánní energií a jistotou, jsou vlastně 

odbočkami, básněmi v próze, vizemi až mystickými, zatímco text sledující hlavní 

dějovou linii je rafinovaně konstruovaný a literárně značně poučený‘‘ (Šlajchrt, 1994, 

s.15). Stejně oceňuje kompilování jednotlivých literárních žánrů (groteska, horror, 

thiller, erotické literatury, dobrodružné literatury)  a Topolovu schopnost nezabřednout 

do postmoderního elitářství ale vytvořit dílo s velkým přesahem  ‚‚...nejde však o 

všeobsáhlou ironii, spíš o sarkasticky zacílenou absurdní grotesku. Kniha je míněna v 

podstatě vážně - jako velké romantické gesto, jako román zrání a zasvěcení, jako "citová 

výchova".‘‘ (Šlajchrt, 1994, s.15). I distinktivní jazyk díla považuje za velmi kvalitní a 

dokonce jej přirovnává k barvitosti děl Bohumila Hrabala ‚‚...může se však přitom 

spolehnout na svůj jazyk, bohatě odstíněnou češtinu, kypící rozličnými rytmy, 

intonacemi, zkratkami a schválnostmi současné mluvy. Právě řeč knihy, jemně 

stylizující hrubě nespisovný žargon, je vedle obžerné obraznosti umělecky nejúčinnější 

složkou vyprávění. Po Hrabalovi opět pozruhodná orální literatura‘‘ (Šlajchrt, 1994, 

s.15). Sestru považuje Viktor Šlajchrt především  za výpoveď jedné generace a 

svědectví o její nonkonformnosti  ‚‚Topolův svět není univerzální, je viděn z pohledu 

generace, respektive její nekonformně vyhraněné části; je popsán jejím jazykem, je 

prostorem pro hledání její nekonformní morálky.‘‘ (Šlajchrt, 1994, s.15). Hlavní sílu 

textu nachází v množství rovin vyprávění, básnické, metafyzické, mytologické, snové. 

Množství odboček zde podle něj funkčně odvrací pozornost od případných slabin ve 

vyprávění. Všímá si také jistého precedensu, který představuje temná atmosféra Sestry 

oproti dřívější Topolově básnické tvorbě ‚‚Pokud ve svých básnických dobrodružstvích 

(Jáchym Topol) vesměs vítězí, jeho myšlenková a mravní dobrodružnost je povážlivější. 

Hrůzy postkomunistického světa jsou v románu líčeny natolik apokalypticky asi proto, 

aby ospravedlnily svéráznou morálku skupiny kolem Potoka‘‘ (Šlajchrt, 1994, s.15). 

Snad jedinou výtkou vůči Sestře v recenzi je překotnost vyprávění a tendence dotýkat se 

mnoha témat pouze zběžně ‚‚Morálka Potokovy party by se sotva mohla stát "obecným 

zákonem" v duchu Kantova imperativu a kouzlo jejího žargonu může dosti rychle 

vyprchat. I to patří k rizikům, která autor nese. Patří k nim ostatně i jeho vypravěčská 

marnotratnost: leckterý slibný motiv je v knize načrtnut jen zběžně a v překotném textu 

se trochu ztrácí.‘‘ (Šlajchrt, 1994, s.15). 
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Kulturní příloha Lidových novin, Národní 9, přináší 31.12. 1994 recenzi Pavla Janáčka 

s názvem Božská komedie po výbuchu času. Opět velmi pozitivní recenze, Janáček 

stejně jako celá řada dalších autorů chválí Topola již na začátku za velmi expresivní 

líčení světa tanečníka Potoka. Pozitivně vnímá i Topolovský newspeak ‚‚A slova! 

Nevidaný amalgrám Topolova jazyka, jeho ‚‚brouknček‘‘ mísí všechny vrstvy slovníku 

od argotu po poetismy, internacionální slang popkultury s nářečím, všemožné zápisy 

řeči od spisovné konvence až po transkripci živě mluvní‘‘ (Janoušek, 1994, s. 4). I 

samotný styl vyprávění Janáček označuje za spíše básnický, plný metafor, jinotajů a 

lyrického patosu. Drobnější výtku si podobně jako například Martin Hybler neodpustí 

stranou rozsáhlosti Sestry: ‚‚Však se také rozumní čtenáři nechávají slyšet, že je v ní co 

škrtat, co ohlazovat.... Ano, jistě, jako se vším, co k nám příjde něčekaně, máme i se 

Sestrou starosti: je neskladná, nedokonalá, tyčí se před námi živá – je to úkol.‘‘ 

(Janáček, 1994, s.4). Podobně jako ostatní recenzenti i Janáček přirovnává Sestru ke 

škále rozličný děl, od Blade Runnera po Pohádky tisíc a jedné noci. Jak jsme již 

předznamenali, celkové hodnocení je výrazně pozitivní: ‚‚Sestra obydluje naši dobu, 

vrací člověka zajatého časovostí k toužení po věčnosti. Je to jedna ze dvou, tří snad pěti 

opravdu odvážných knih devadesátých let, trčí z předělu času jako střep.“ (Janáček, 

1994, s. 4). 

 

V Labyrint revue se věnuje Sestře krátkým článkem Rituální upalování Pavel Hlavatý.  

Velice zajímavým faktem je, že považuje děj díla za druhotný ‚‚Děj nebo dokonce 

příběh jsou pouze – více či méně – druhotné, kdesi na vzdáleném horizontu. Text se 

snaží postihnout a vyjádřít vnitřní procesy...‘‘ (Hlavatý, 1994, s.16).  Všimněme si 

zajímavého prvku, v části ‚ ‚‚Děj nebo dokonce příběh‘‘ (Hlavatý, 1994, s.16). Toto 

rozdělení implikuje negativní konotace, jako kdyby Sestra neměla ucelený příběh, ale 

pouze jakýsi děj zachycující zmeť momentálně nedokonavších jevů. Pavel Hlavatý si 

stejně jako Šlajchrt všímá výrazně distinktivní ‚‚topolovštiny‘‘, specifický styl, ve 

kterém je kniha napsána, považuje za jeden ze základních pilířu knihy. V závěru si 

všímá i ambivalence, která je nevyhnutelným důsledkem spletité přebujelosti knihy  

‚‚Kniha jakoby svou složitostí současně vtahovala a odrazovala, přičemž jeden 

z hlavních pocitů při její četbě je nejistota, překvaperní může přijít v příští větě nebo 

v příštím odstavci.‘‘ (Hlavatý, 1994, s.16). Všimněme si, že Hlavatý se v podstatě 
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vyhýbá jakýmkoliv kvalitativním posudkům knihy, pouze konstatuje několik osobních 

poznatků z četby a vypíchne nejvýraznější devizy. 

 

 Román Jáchyma Topola si vysloužil velkou pozornost v Literárních novinách, které  

věnovaly v průběhu času Sestře hned několik obsáhlejších článků. Prvním takovým je 

recenze Jana Gabriela s názvem Byl čas po výbuchu a my žili  v rozvalinách. Recenzent 

zde již v prvním odstavci prohlásí Sestru za osudovou knihu a výpověď generace 

(podobně jako například Viktor Šlajchrt v Respektu), ‚‚(Sestra) je téměř jedinečnou 

odpovědí na čas od času probíhající diskuze,  zda a jak je možné v umění všeobecně 

ztvárnit dnešní dobu, je knihou až osudovou, chtělo by se říct skandální a v neposlední 

řadě i sympatickým plivnutím do vystydlé polévky české prózy.‘‘ (Gabriel, 1994, s. 6).   

Opět tedy velmi pozitivní hodnocení již od prvních odstavců. Gabriel dále chválí 

Topolovu schopnost dávat každodenním událostem auru mystického nadpřirozena 

zatímco důležité události měnit v pouhý groteskní škleb, všímá si také i spisovatelovy 

schopnosti pěstovat nejen estetiku krásy ale i ošklivosti. Dopad Sestry na českou 

literaturu označuje však za něco, co možná doceníme a zhodnotíme až časem. Velkou 

roli hraje v Sestře rozdělení na kmeny, které podle Gabriela symbolizuje snahu o 

vymezení se vůči většinové společnosti. Hlavní hrdina – Potok je postmoderním 

barbarem, jakýmsi novodobým Odysseem, který vystihuje člověka moderního, člověka 

města a periferie.  Ve výrazně pozitivním hodnocení pokračuje Gabriel i nadále a 

označuje části Sestry za jedny z vrcholů české literatury ‚‚Až jakýsi archetypální smysl 

pro čest, dobro a přátelství. Proto je také Sestra i velkým románem o lásce a některé 

pasáže  na toto téma patří vůbec k tomu nejpronikavějšímu a nejpoetičtějšímu, co bylo 

v české literatuře kdy napsáno.‘‘ (Gabriel, 1994, s. 6). Motiv lásky a erotiky označuje 

velmi pozitivně i nadále a  stejně jako jiní hodnotitelé knihy si velmi všímá Topolova 

osobitého, místy až básnického jazyka  ‚‚...síla Sestry je i v tom, jak je napsána, jakým 

jazykem. Román vystavěl na běžné hovorové řeči prostoupené argotem, slangem a 

novotvary, anglickými, francouzskými i ruskými a dalšími výrazy v jejich fonetické 

transkripci‘‘ (Gabriel, 1994, s. 6). Topol používá  jazyk v jeho vykloubenosti, jako 

jakési obrovský živoucí organismus. Nenechme si ujít, že stejně jako Šlajchrt užívá pro 

Topolovu obraznost termín obžerství, díky které podle Gabriela ztrácí jazyk sdělovací 

funkci a stává se transgresí. Stejně jako i jiní recenzenti si všímá Topolova ovlivnění 

jinými známými jmény literárního světa ‚‚V první řadě L.F. Céline a jeho hrdina Cesty 

do hlubin noci.‘‘ (Gabriel, 1994, s. 6),  ‚‚Při některých scénách například oné týkající se 
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Černobylu nelze nevzpomenout na Dostojevského. A některé obrazy románu  si v ničem 

nezadají s apokalyptickými vizemi Williama Blakea či s šíleným zrcadlem, jež nastavil 

společnosti  William S. Burroughs...‘‘ (Gabriel, 1994, s. 6).  V závěru článku označuje 

Topolovu Sestru za ‚‚brutální, děsivé, současně však nesmírně poetické, ke kořenům 

jdoucí dílo‘‘ (Gabriel, 1994, s. 6).  Článek je tak velmi pochvalnou recenzí, Jan Gabriel 

tak k románu nemá jedinou negativní výtku či poznámku.  

 

Do hlubšího zhodnocení Topolovy prozaické prvotiny se pouští i Antonín Alenka 

v článku Já jsem někdo jiný! čili  Agent Jícha Potká v Potoku člověka. Již v úvodním 

odstavci upozorňuje na složitou uchopitelnost Sestry, která se vymyká běžným 

hodnotícím úsudkům ‚‚Ohlasy jsou příznivé, zdá se však,  že prostřednictvím běžných 

kritických klišé ji uchopit nelze‘‘ (Alenka, 1994, s.6)  Všímá si i paralel v Topolově 

básnické tvorbě a využití strategického úvažování prozaika s romantickými intencemi 

poety. Stejně jako Jan Gabriel považuje strukturu Topolových kmenů za paralelu snahy 

o alternativní život vprostřed komunistického totalitního marasmu. Alenka, stejně jako 

Šlajchrt přirovnává Topolovu práci s českým jazykem k Bohumilu Hrabalovi ‚‚Jde o 

jakousi odvrácenou obdobu stylu Bohumila Hrabala‘‘ (Alenka, 1994, s. 6). Dobrým 

postřehem je i poukázání na časté užití třech teček, které podle Alenky dodávají textu 

nejednoznačnost a auru tajemství. Kritizuje však Topolovo nadužívání aluzí byť 

považuje za vynikající jejich rozsah: ‚‚Topol prokládá text aluzemi do té míry častými, 

že se ony samy – vedle prvků  jež má autor plně pod kontrolou – emancipují a nesou 

vlastní sdělení. Autor jistě zčásti myslel na ironii, vtip a oživení děje, zčásti ale blamuje 

sám sebe‘‘ (Alenka, 1994b , s. 6). Stejně jako ostatní recenzenti si Alenka neodpustí 

přirovnání knihy k jiným významným dílům české literatury, jmenovitě pak označuje 

Potokovu odysseu za něco mezi Baronem Prášilem a putováním pana Broučka. Autor si 

všímá i velké žánrové diverzity, která pravidelně proměnuje paradigma Sestry ‚‚Topol  

elementy textu hněte a mísí : mění atributy postav , nabízí alternativní verze epizod, 

roztrhuje, spojuje, dohaduje se a rovzpomíná, konstruuje, destruuje, aranžuje, 

mystifikuje‘‘ (Alenka, 1994b, s. 6). V závěru recenze prorokuje Alenka Sestře úspěch 

spíše u náročnějšího diváckého segmentu.  ‚‚Vidíme, že Topol,  i když čtenáře umí 

pobavit i umořit nesmlouvavě komiksovým stylem... hraje s významy, které mohou 

vzbudit zájem náročného publika‘‘ (Alenka, 1994b s. 6).  
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Výrazně pozitivně se k Sestře staví i deník Práce, kde se recenzí knihy zabývá Vladimír 

Novotný. To ostatně poznáme již z podtitulku článku, který zní ‚‚Nová kniha 

Jáchyma Topola bude jednou figurovat v učebnicích‘‘ (Novotný, 1994, s.7). Tedy velmi 

podobný přístup jako Jan Gabriel, který taktéž označuje Sestru za jedno z nejlepších děl, 

které kdy v rámci české literatury vznikly. Přesto však k Sestře připojuje několik 

kritických poznámek. Na následujících řádcích za  tvrzení z titulku  klade Novotný 

výrazný podmiňovací způsob a pouští se do pro nás z literárněvědného hlediska velmi 

zajímavé sondy percipientů, které je pro přijetí Sestry ze strany masové veřejnosti 

jakýmsi proroctvím:  ‚‚Jenom kdyby... Kdyby tato kniha nebyla vydána v době, kdy 

valná část veřejnosti už neočekává od současného písemnictví, aby v něm mohla nalézat 

sama sebe, své bolesti, iluze a sny, kdy prahne po povrchním smyslovém úkoji z lehké 

četby‘‘ (Novotný, 1994, s.7). Sestru dále označuje za román komplikovaný, přetížený 

jednotlivými významy a zatížený obsáhlostí dokumentárně zobrazované brutality. 

Stejně jako ostatní recenzenti, zmiňuje Topolovu básnickou minulost a přirovnává 

epickou pouť Potokovu k pekelným putováním známým z děl Danteho Alighieriho. 

Vzápětí připojuje k Sestře další kritickou poznámku, kdy právě temnou atmosféru díla 

považuje za neúnosnou ‚‚Té lidské bídy a toho rmutu světa je v jeho próze až 

přespříliš.‘‘ (Novotný, 1994, s.7).  V závěru recenze Sestru Novotný chválí a zmiňuje se 

i o kritickém přijetí knihy ‚‚(Sestra) je rovněž jedinečnou básnickou reflexí 

‘‘pošmourných postbolševických dní‘‘, to bychom však prózu vykládali slepě 

publicisticky: přitom je to opus chvílemi až geniální. Buďme rádi, že Sestra byla 

kritikou spontánně uvítána‘‘ (Novotný, 1994, s.7). 

 

V literárně zaměřeném čtrnáctidenníku Tvar se recenzi Sestry věnuje Pavel Janoušek. 

V článku Dejte mi pevný bod aneb Za společenský román krásnější označuje Sestru za 

groteskní nadsázku na polistopadové dění v České republice. Janoušek poukazuje stejně 

jako Alenka na Topolovu výraznou nejednoznačnost a roztříštěnost ‚‚Autorovo hledání 

sebe sama, svých bližních i hranic a limitů světa kolem nás tu nenabývá podobu 

pevného a ideologicky  přesně vymezeného konstruktu, nýbrž spíše podobu otevřeného 

časoprostoru, ve kterém není ani dole ani nahoře ani vlevo ani vpravo ani dobro ani zlo. 

Časoprostoru schopného absorbovat nejrůznější témata‘‘ (Janoušek, 1994a, s. 3). 

Topolův vyprávěčský styl přirovnává k literární hře, která není svázána limity 

každodenní přítomnosti.  Jak už je to u recenzí Sestry dobrým zvykem, i Janoušek si 

všímá Topolových osobitých jazykových prostředků ‚‚Takřka o každém současném 
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spisovatelovi lze dnes napsat, že využívá prostředků hovorové a nespisovné řeči.... 

Jazyk, jazyková akce, samotný akt výpovědi je Topolovi jedinou jistotou, pevným 

bodem o níž v Sestře svou emocionální a fabulační hru opírá.‘‘ (Janoušek, 1994a, s. 3). 

Podobně jako Alenka Janoušek vypichuje Topolovu schopnost nastavovat jakési 

absurdní zrcadlo době, tedy parafrázovat vše, od pádu komunistického režimu, vzestupu 

podnikatelů-mafiánů, úplatnosti politiku nebo třeba příchodu asijských obchodníků a 

fenoménu militantního rasismu.  I přes toto pozitivní hodnocení si autor neodpustí 

několik negativních výtek, osobitý styl vyprávění nemusí podle něj oslovit každého 

čtenáře a může tak mnoho z nich zcela minout, s tímto rizikem však nejspíš právě Topol 

podle recenzenta počítá. Opět se zde ve spojení s Topolovou výraznou výřečností 

objevuje slovo obžerství ‚‚... jindy ale obžerství slovem  vyznívá pouze jako samoúčel. 

Psát Topol nepochybně umí. Možná by mu tedy neuškodilo kdyby se naučil i škrtat, 

používat nůžek či kláves Delete a Backspace. Zkrácení by jeho rozsáhlému textu mohlo 

jen pomoci‘‘ (Janoušek, 1994a, s. 3). Velmi zajímavé je i to, že Pavel Janoušek  si 

pokládá stejnou otázku jako Vladimír Novotný v Práci, a sice zda svět Sestry je něčím, 

co čtenář pochopí a co jej osloví i v budoucnu. Výrazné zkreslení obrazu reálného světa 

a tak jeho specifické podání, totiž podle něj vyžaduje velmi zevrubné znalosti ducha 

doby a společensko-historicko-politických událostí ‚‚Otázka tedy zní: bude  Topolův 

román stejně sugestivně působit i na adresáty, kterým nebudou časové reálie a 

atmosféra doby dostupné?‘‘ (Janoušek, 1994a, s. 3).  I přes tyto výtky však chválí 

Topola za nalezení osobitého stylu vyjádření životního pocitu.  

 

O několik čísel později20 se v Tvaru věnuje tématu Sestry i autorita moderní literární 

teorie, Květoslav Chvatík. Ve svém článku nazvaném Zběsilost označuje právě zběsilost 

za průvodní pocit celého Topolova díla, jenž za důsledek generace uctívající 

nejznámější dílo Jacka Kerouacka Na cestě ‚‚Próza Jáchyma Topola je však obrazem 

životního pocitu ‚‚generace 1, 2, 3 ...‘‘, tedy zběsilosti kvalitativně nové,  která 

neprotestuje ale využívá  vakua a chaosu doby, kdy ‚‚zákony neexistovaly a pokud 

existovaly, nebylo nikoho kdo by o ně dbal.‘‘‘‘ (Chvatík, 1994b, s. 17), Chvatík dále 

oceňuje Topolovo velmi dobré umělecké vystižení zmírání totalitního režimu a 

následného zmatku náhlé svobody, stejně jako jeho zevrubné znalosti množství 

dobových reálií. Horečný je v Sestře nejen čas ale i prostor a cesta, ne cesta ve smyslu 

                                                 
20 Tvar. Roč 5. č. 16 s. 17 
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Kerouackově, ale jak autor říká, cesta do hlubin noci ‚‚Téměř vždy jsou to krajiny 

přízračné, dějiště divokých honiček a milování v dešti, u ohně v opuštěné chatrči, kulisy 

marného putování, marného tápání na rozhraní divokých, hrůzných snů‘‘ (Chvatík, 

1994b, s. 17). Halucinační vize, jako je například sen o Osvětimi považuje Chvatík za 

nejlepší stránky knihy. Největší síla knihy však podle něj tkví v jazyku, který Topol 

používá, zejména schopnost podat i banální věci neotřelým způsobem: ‚‚V této 

jazykové spontaneitě a tvořivosti, ve schopnosti uchopit jazyk ve žhavém stavu zrodu, 

zbavit jej všeho vystydlého, otřelého a literátského, v onom chrlení vět a neuvěřitelných 

příběhů dříve, než ztuhnou v uhlazené konvenční formy je největší síla knihy‘‘ 

(Chvatík, 1994b, s. 17),.  Za podobně zběsilou a chaotickou považuje Chvatík i 

kompozici knihy, která je podle něj slovesným veletokem, přesto by Topolovi 

neuškodilo řídit se zásadou méně je někdy více. Všímá si také mnohoznačnosti žánrů a 

tedy obtížnosti Sestru zařadit neboť Topol využívá pestré škály žánrů od dobrodružných 

románů, přes společenský román až po brakový horor.  Právě míšení vysokého a 

nízkého, oscilací od ambivalence k indiferenci vytváří dílo, které Chvatík považuje za 

erbovní pro českou postmodernu. Zároveň však považuje expresivnost díla místy až 

neúnosnou ‚‚A životní pocit, který  se tímto chaosem, touto nerozlišující  zběsilostí dere 

na povrch? Není nic snadnějšího, než jej moralizovat; skutečně  je tam těch krutostí, 

hnusu a okázalého cynismus až příliš.‘‘ (Chvatík, 1994b, s. 17). Kritizuje také 

ambivalenci Potoka s tím jak se jeho chování vůči blízkým osobám a zbytku světa liší.  

Přesto však v závěru recenze hodnotí Květoslav Chvatík Sestru velmi pozitivně, byť 

mírně ambivalentně, a označuje jej za kultovní knihu současné genrace ‚‚Už dávno jsem 

nečetl žádnou novinku české literatury s tak rozpoleceným vědomím, stejně přitahován 

jako odpuzován; byl to pro mne svět docela cizí a generačně již naprosto vzdálený, ale 

umělecky tak strhující a přesvědčivý, že jsem se obával, aby autor v propastech jeho 

zběsilosti neutonul.‘‘ (Chvatík, 1994b, s. 17),. 

 

V Revolver revue o Sestře píše Martin Hybler, ve svém článku Topolova přepestrá 

Sestra. Jáchym Topol se podle něj pokouší mapovat události po zániku komunistického 

režimu, autor se však podle něj pouští spíše do obsáhlé snahy obsáhnout všechny jevy a 

ztrácí tak potřebnou hloubku ‚‚Topol se pokouší tuto prsklinu mapovat a reflektovat, 

ovšem spíše do šírky než do hloubky. Hloubku pak nahrazuje dírou.‘‘ (Hybler, 2013, s. 

46).  Sestru označuje Hybler za nesourodý, ne vždy zvládaný fabulační výlev, složený 

z mnoha různých motivů. Sestra je zde přirovnávána jak k utopickému proudu 



   

 

28 

  

inspirovaném barokem, tak například i groteskní comedii dell´arte a Haškově Švejkovi. 

Velmi zajímavým přirovnáním je i srovnání žargonu Sestry s Mechanickým 

pomerančem Anthony Burgesse ‚‚Divočina je popisována jakýmsi zbytkovým 

žargonem, systematicky (a dodejme i velmi nápaditě) deformovaným jazykem. Inspirací 

je tu asi Burgessův Mechanický pomeranč‘‘ (Hybler, 2013, s. 48). Topolova řeč je podle 

Hyblera originální, humorná, barvitá, zároveň však velmi důsledná, zároveň oceňuje 

Topolovu schopnost sugesce ‚‚občas vyusťuje do naprosto odporné nesnesitelnosti, 

autorovi se daří tahat čtenáře za uši‘‘ (Hybler, 2013, s. 48).  Při hodnocení odysseovské 

pouti hlavního protagonisty Potoka, Hybler Topola tvrdě kritizuje za přílišnou abstrakci 

a  nelogičnost ‚‚Autorova pomatenost však bohužel způsobila, že výsledek je mnohem 

horší. Plete-li se nelogické s nelogickým, 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‘‘ (Hybler, 2013, s. 49). Jako příklad 

uvádí Potokovu vraždu Psice, která není v příslušné pasáži na začátku knihy vůbec 

naznačena, Psice dokonce odchází po svých, na konci knihy se však dozvídáme o její 

vraždě. Celou příběhovou linii považuje Hybler za silně nedotaženou, Topol se podle 

něj snaží uzavřít úporně některé z vedlejších dějových linií a dopouští se přitom absurdit 

a značných chyb. I postavy románu považuje za velmi špatně vykresleny, na závěr tak 

dává Topolově románové prvotině velmi negativní hodnocení ‚‚Škoda, že Topol 

všechny své hrdiny nevystřílel už na Vihorlatu, kde k tomu měl skvělou příležitost. Měli 

bychom slušnou knížku‘‘ (Hybler, 2013, s. 50.) 

 

 

 

3.2. Současný mediální ohlas 

 

Pokud se zaměříme na podobu současného mediálního ohlasu Sestry, dospějeme 

přirozeně k závěru, že rozsáhlé recenze, o kterých jsme psali výše, se již k Sestře 

neobjevují. Zpravidla se tak dostáváme k článkům nebo rozhovorům, které se věnují 

Topolovi samotnému nebo jinému jeho dílu a Sestra je zde zmíněna spíše v bilanční 

podobě, tedy velmi krátce zhodnocena. Přesto můžeme tvrdit, že jsou tyto sdělení velmi 

pozitivního hodnotícího charakteru.  
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V rozsáhlém rozhovoru (a přilehlém článku) s Jáchymem Topolem v rámci pořadu 

Liberatura například označuje básník Jonáš Zbořil z Radia Wave Sestru za 

nejvystížnější knihu 90. let, jež má zároveň vysokou hodnotu, co se generační výpovědi 

týče. Stejně pozitivně se ve své knize21 staví k Topolovu dílu i Ivo Říha.  Stejně jako 

ostatní recenzenti se i on výrazně věnuje například jazykové stránce díla ‚‚Byla-li tedy 

Sestra v kontextu české prózy devadesátých let především jazykovou událostí číslo 

jedna, je třeba připomenout tento fakt též jako jeden z hlavních důvodů četných návratů 

(leckdy i po mnoha letech) literárních vědců a lingvistů, kteří se zas a znovu pokoušejí 

Sestru zevrubně analyzovat‘‘ (Říha, 2013, s.11). Podobně pozitivně se k dílu staví 

například i Petr Kouba, který s odstupem času glosuje i přijetí Sestry a jeho 

chronologickou genezi ‚‚(román Sestra) vzbudil ve své době značnou odezvu, jejíž 

škála sahal od pochvalných glos až k nesmiřitelnému zatracování‘‘ (Kouba, 2013, s. 

89).  Se Sestrou se podle něj v české literatuře po dlouhé době objevilo dílo, které se 

stojí za to učit zpaměti. Poukazuje tak zejména na možnost zkoumání Sestry z množství 

různých perspektiv,  jenž je možné docenit až po několika přečteních knihy. Podobnou 

reflexi přijetí Sestry jako u Petra Kouby můžeme naleznou i z pera Vladimíra 

Novotného, který se zabývá především paralelami Sestry a jiných známých 

postmoderních románů. Kromě velmi pozitivního hodnocení ve studii dále uvádí:  

‚‚Zároveň se ale Topolova Sestra v dobové kritické reflexi i v zasvěcenějších postojích 

veřejnosti od počátku interpretovala zejména jako vytoužený a dlouho očekávaný 

románový manifest české literární postmoderny let devadesátých.‘‘ (Kouba, 2013, s. 

59). 

 

 

3.3. Zahraniční mediální ohlas 

 

Analýza zahraniční mediální reflexe je velmi zajímavým aspektem našeho bádání, může 

nám totiž poskytnou obraz toho nakolik, a zda vůbec, je svět Topolovy Sestry 

pochopitelný pro člověka neznalého českých reálií, či jim hodně vzdáleného.  

 

                                                 
21 ŘÍHA, Ivo, 2013. Otevřený rány: vybrané studie o díle Jáchyma Topola. 1. vyd.  Praha: Torst, 2013, 391 s. ISBN 

978-80-7215-451-7 
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Úkolu zhostit se recenze Sestry se v New York Times ujal (vůbec jako jeden z prvních 

zahraničních recenzentů) Neil Bermel. Ve svém článku nazvaném Sametová evoluce, 

označuje Sestru za ztřeštěnou bilanci postmoderniho života v České republice. Čtenáři  

se podle něj vydávají na vyčerpávající frenetickou pouť, neboť kniha je éterickou poutí 

složenou z kaleodoskopických střípků s mnoha výraznými motivy. Podle Bermela se 

kniha potkala s výrazným úspěchem u literárních kritiků, co ji však odlišuje od jiných 

postmoderních autorů jako je Viewegh, Klíma nebo Kohout je jedinečná práce s formou 

jazyka. Stejně jako Chvatík považuje Sestru za zběsilou, psychedelickou, pikareskní 

pouť poskytující groteskně pokřivené útržky posttotalitního dění v České republice. 

Všímá si i výrazného jazyka Topolovy prozaické prvotiny, slangových termínů, míchání 

různých světových jazyků do vlastní ‘‘psí řeči‘‘, zdůrazňuje však, že to co je pro českou 

literaturu invenční, je ve světě angloamerické literatury již dávno vytěženým 

materiálem.  

 

V závěru dává Sestře velmi pozitivní hodnocení, román považuje za stejně zneklidňující 

jako zábavnou, podle Bermela jde o kvalitní vystižení obrazu zmatku posttotalitního 

Česka.  

 

K řadě zahraničních badatelů, kteří se kriticky vyjádřili k románu Sestra patří také 

Leszek Engelking, konkrétně tedy jeho studie ‚‚V mládí jsem občas chtěl být Polák...‘‘ 

Polsko, polština a Poláci v románu Sestra Jáchyma Topola. Není bez zajímavosti, že 

právě Engelking je překladatelem Topolova díla do polštiny.  

 

Jak ve studii uvádí, Sestra by se dala stručně charakterizovat jako love story, ale rovněž 

jako portrét Topolovy generace a pokus nastavit zrcadlo nové postkomunistické době 

v Čechách, přesto by ani toto zařazení román nevystihlo, protože podle Engelkinga je 

Sestra mimořádně mnohotvárným a heterogenním celkem ‚‚Dodejme, že je to také 

moderní postmoderní epos o věčném boji sil světla a temnoty, dobra a zla‘‘ (Engelking, 

2013, s. 77).  Ve své studii se však, jak již název napovídá, věnuje Engelking převážně 

obrazu Polska a jeho obyvatel v Sestře. Všímá si zejména určitého obdivu, který vůči 

Polákům Topol chová za vzdor vůči komunistickému režimu, stejně tak i náboženských 

přesahů, talismanem Potoka je ostatně amulet Černé madonny z Čenstochové, tedy 

výrazného symbolu polského křesťanství.  
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Tématu Sestry se věnuje i známá rakouská bohemistka Gertraude Zandová. Velkou 

pozornost Zandová věnuje  užitým verbálním prostředkům Sestry, které označuje za 

jeden z nejdůležitějších prvků knihy ‚‚Nejdůležitější složkou však je však jazyk 

samotného Potoka, kreativní a inovativní vělkoměstský slang‘‘ (Zandová, 2013, s.27).  

Zandová oceňuje zejména bohatost aluzí Sestry, které odkazují nejen na bězné literární 

a kulturní texty ale i třeba indiánské nebo křesťanské mýty až po současnou populární 

kulturu. Jak uvádí dále ve svém článku ‚‚Román Sestra představuje zároveň 

společenskou reportáž z porevolučního Československa a provokativní generační prózu, 

pikareskní román, milostný román, pohádku O bratříčkovi a sestřičce, román akční a 

dobrodružný, detektivní příběh, western odehrávají íse na Východě, drogový trip, 

středověkou alegorickou prózu jakož i moderní odysseu. Rozmanitostí inspiračních 

zdrojů, bohatsvím, aluzí a citátů, svou ironií a hravým charakterem patří toto dílo 

nepochybně do postmoderní literatury‘‘ (Zandová, 2013, s. 30).  Topol podle autorky 

vytvořil unikátní svět, který se zatím v literatuře téměř neobjevil, autor v něm porušuje 

snad veškerá společenská tabu a činí tak s lehkostí a cynickou nadsázkou, tvoříc přitom 

stále s charakteristickou postmoderní hravostí.  

 

 

 

 

 

Závěr 

 

 

Jaké jsou tedy závěry vyplývající z našeho bádání? Jáchym Topol patří bezesporu 

k nejvýraznějším spisovatelským osobnostem v historii a současnosti české literatury. 

Jeho románová prvotina Sestra je mimořádně zajímavým literárním materiálem, a to již 

například pestrostí užitých žánrů. Topol zde osciluje od klasické love story, brakové 

hororové literatury, krimi literatury (souboje špionů tajných služeb, agenti komunistické 

tajné služby), grotesky (sen o Osvětimi), ke klasické naturalistické literatuře (život mezi 

bezdomovci na nádraží). Můžeme zde najít i motivy dobrodružných románů (život mezi 
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vyvrhely v osadě) a variaci klasické antické literatury (odysseovská pouť). Všechny tyto 

rozličné literární žánry Topol funknčně střídá a využívá a tvoří tak velmi různorodé dílo 

magického realismu, jenž snese srovnání s jinými klasickými díly podobného zaměření 

jako jsou například Děti půlnoci Salmana Rushdieho nebo Plechový bubínek Güntera 

Grasse.   

 

Sestra je velmi zajímavým materiálem nejen co se užitých literárních žánrů týče, ale i 

variabilnosti témat, kterých se příběh knihy dotýká. Dílo je mimořádně osobitým 

uměleckým ztvárněním přerodu České republiky z totalitní společnosti (doba Kanálu), 

v moderní demokratickou zemi. Jáchym Topol se však neomezuje na prosté vykreslení 

dobových reálií, naopak, paradigma toho čemu sám říká roky 1,2 a 3 mění na absurdní 

spektákl, komplexní fantaskní svět, který ve své vykloubenosti používá realitu jen jako 

hrubý obrys, o který se autor čas od času opírá. Výbuch času, který zde symbolizuje 

výše uvedenou změnu dává do pohybu celou řadu událostí. Místo tradiční společnosti, 

tak nalézáme rozdělení na primitivní kmenové skupiny, které mají svá vlastní poslání, 

úkoly a pravidla, které jsou v ostrém protikladu s kánonickými etickými pravidly. 

Přesně v duchu této postmoderní diskrepance, vzniká množství dějových linií.  

 

Důležitým příběhovým tématem je například reflexe vzrůstu militantního xenofobního 

extremismu, jak jej můžeme znát právě z počátku devadesátých let. Potokovy cesty jsou 

několikrát zkříženy tlupami Hitlerů, Stalingů a Gotvoldů, kteří chtěji lynčovat všechny 

Nečechy či jedince odlišující se od majoritní společnosti (viz. bitva mezi Laosany a 

Hitlery). Stejně tak můžeme poukázat například na magii a nadpřirozeno, které jsou 

výraznými dějovými hybateli Sestry. Studna, která do sebe nasává negativní energii a 

vězní a mučí postavy, které se k ní přiblíží je rekurentním tématem provázejícím celou 

knihu, stejně tak například i snová vidění, která zanechávají svoji stopu v realitě. 

 

Pokud se podíváme na analýzu kritické mediální reflexe Topolova románu, tak jak jsme 

ji na uplynulých stránkách zkoumali, dospějeme k závěru, že drtivá většina literárních 

kritiků Sestru označuje za jedno ze zásadních a výrazných děl moderní české literatury. 

Osobité umělecké ztvárnění divokého začátku devadesátých let. Výrazně pozitivní 

hodnocení najdeme jak v mainstreamových, obecně zaměřených médiích (Reflex, 

Práce, Lidové noviny), tak i úzce kulturně vymezených periodicích (Tvar, Host, 

Literární noviny). I přes velkou osobitost Sestry a imperativ elementárních znalostí 
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kontextu historie České republiky jsou překvapivě velmi pozitivní i zahraniční mediální 

ohlasy, tedy vybrané studie či recenze v New York Times. 

 

 Společných jmenovatelů všech vybraných mediálních materiálů je hned několik a 

recenze tak vykazují podobná témata. Z dobových mediálních reflexí připomeňme 

například recenzi Viktora Šlajchrta, který Topolovu práci s jazykem přirovnává 

k Bohumilu Hrabalovi a oceňuje autorovu živelnou imaginace, stejně jako například 

kompilování široké palety žánrů. Nebo například práci Jana Gabriela, který román 

označuje za ‚‚sympatické plivnutí do vystydlé polévky české prózy‘‘ a jeden z vrcholů 

české literatury, vynikající zejména obrazotvorností, poetičností a expresivností. 

Podobné je to i s aktuálnějším mediálním ohlasem. Jonáš Zbořil označuje Sestru za 

nejvýstižnější knihu o českých 90. letech. Petr Kouba taktéž Sestru vnímá velmi kladně, 

dokonce jej označuje za první dílo po dlouhé době, které se stojí za to učit zpaměti.  

Ze zahraničních recenzí jakožto příklad za všechny stručně rekapitulujme studii 

Getraude Zandové, podle níž je román mimořádně osobitým uměleckým ztvárněním  

přerodu České republiky z totalitní minulosti do moderní demokratické země.  

 

  

Topolova Sestra tedy jednoznačně patří k tomu nejlepšímu, co v českém literárním 

prostoru od sametové revoluce vzniklo, je unikátní svojí rozsáhlostí, hloubkou i 

mimořádným rozpětím témat. Zaslouží si tak velkou pozornost nejen literárních kruhů 

ale i laické veřejnosti.  

 

 

 

Summary 

 

 At the end of our work we can definitely say, that Jáchym Topol created one of the 

most unique literary works of modern czech history. Sestra includes number of themes 

ranging from dealing with communist past, religion, rise of militant racism, corruption, 

love, to magic and meaning of life. All mixes together, creating unique postmodern 

world with its own code of ethics and laws both moral and physical. Sestra is also  very 
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non-orthodox work genrewise, author used wide variety of genres ranging from horror, 

thriller, folk tales and classical love story to grotesque, parody and comedie dell´arte.  

Jáchym Topol also created unique languague, Sestra is written in distinctive 

combination of common and colloquial Czech together with shreds from other 

langagues like Russian, Polish, French and German. Critical acclaim of Sestra is 

generally very positive, Sestra is  heralded by czech and foreign critics alike as a 

revolutionary work which describes mentality of whole generation and genius loci of 

post-totalitarian nineties in Czech republic. 
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Přílohy 

 

1. Příloha č.1 : fotografie Jáchyma Topola22 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Zdroj: Kakanien. [ online ] Speech 8: Jáchym Topol. Vydáno 27.10.2010. [cit.12.5.2015]. Dostupné z: 

http://www.erstestiftung.org/kakanien/kakanien/speech-8-jachym-topol/ 
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2.   Příloha č.2 : fotografie obálky prvního vydání Sestry23 

 

 

 

                                                 
23 Zdroj: Reflex. [ online ] Próza je pro mě nejvyšší meta. Vydáno 5.8.2009. [cit.12.5.2015]. Dostupné z: 

http://www.reflex.cz/clanek/kultura-archiv-literatura/34584/proza-je-pro-me-nejvyssi-meta.html 
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3. Fotografie vydání Sestry v polském překladu Leszka Engelkinga24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Zdroj: Transcript. [ online ] Jáchym Topol. Vydáno 15.1.2006 [cit.12.5.2015]. Dostupné z: 

http://www.transcript-review.org/en/issue/transcript-6-czech/contemporary-czech-prose-writers/jachym-

topol 
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