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Jáchym Topo|
a staronovy svět

jeho románu Sesťra

GERTRAUDE  ZANoovÁ

Y,lznam roku |989 pro českou literaturu ve všech jeho dťrsledcích bude možné
posoudit až s většínr časov m odstupcrrr. JiŽ nyní však lzc konstatovat, Že tento
zlom znamena| jak pro autory' tak pro jejich texty ZáSadní změnu vnějších pod-
mínek' odpadl ideologick1/ tlak, zákazy a cenzura' knižní trh začal l.ungovat na
trŽnibázi, rovněŽ se změnilo chování čtenáŤské obce. Po|itická Íunkce literatu-
ry ustoupila do pozadí, čímŽ se současně sníŽilo společenské uznání spisovate-
lŮ. Všeobecná transformace společnosti pÍinesla nov zptisob Života, nové zá.
jmy a starosti, a spo|u s nimi i nová ténlata do |iteratury' Zdá se, že poetika jed-
ttotliv1ich autor těmto změnánr pod|éhá jen má|o.

V díle Jáclryma Topola došlo po roce l989 k nrarkantnínru pŤesunu od lyri-
ky k prÓze, kter! pravděpodobně souvisí s nov rni společenskjrni porněry: je-
ho romárr Sestraby| dokončen v roce l993 během tŤíměsíčníhcl pobytu v Ně.
mecku, kter autorovi umoŽnilo stipendium nadacc Heinricha BÓlla. Finanční
zajištění a pracovní izolovanost očividně pŤispěly k dokončení tohoto roz,Sáhlé-
ho prozaického textu, kter! vyšel v roce l994 v brněnském nakladatelství At-
lantis' a vyvo|al stejnou nrěrou hojné i prudké reakce, které byly buďto vyslo-
veně nadšené, nebo naopak zcela odmítavé.2 V roce l 995 obdrŽel Jáchynr Topol
za román Ses'lz Cenu Esona Hostovského.

Čislování stran uvedené za citítty v závorkiich sc vztahuje k ronluto vydání.

V databázi Ústavu pro českou |iteraturu AV Čll.isou uvedeny celkem tŤicet dVč recenze Topo|trvy .Sc.rtlr.. mi-

mo jiné Antonín Alenka. Jan Gabrie| l Danie| voitěch y Litcnírníclt nol,itttít' lt, Pctr A. Bí|ek. PaveI JanouŠek

a Květtrs|av Chvatík v lrtlrl, Da|ibor Ma as-KaI]as v l/ostí' Pavel Hlaval;i v Lrárri lr l. Robert Lrhtxla v lJa.

h./ona. Ser.eej Machonin v MoJlťr:/t. Roman Burián v Áollro.rÍi. Viktor Bur|ín v NrnÍr;/t hiÍríclr a Martin Hyb.

|er v Kritick! pí.íktz'c Rclwlt'cr Ralua. Krontě toho by|o uveÍejněno |rlnoŽství rozhovor sc spisovarelern: s)av.

nostní projev u pÍíležilosti piedání Ceny Egona Hostovského prones| Ji ií Pe ás.
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Nás|edující rivahy si však nek|adou za cí| zab,lvat se historií vzniku a recep-
cí románu Sestra, nj,brŽ otázkami tomuto dílu imanentními: jakym zprisobem
zobrazuje Topol pÍevrat roku l989? Jaklm pojmoslovím ajaklmi obrazy popi-
suje stan.i a novy svět a jak se s novou realitou vyrovnává jeho hrdina? Další
vaha pak má objasnit, proč lze svět románu Sestra označit niko|i iako svět no-

v!, nlbržjako svět staronov!.

R o k  1 9 8 9

ÚstŤední postavou Topolova románu Sestra je vypravěč v první osobě Potok,
v jistém smyslu autorovo alter ego, jak již vypl1f vá z hláskové podobnosti To.
pol-Potok. Potok žije ve městě Perla, v kterém snadno poznáváme Prahu, Z vy-
pravěčovy perspektivy je popisován pŤevrat roku l989, a sice nepÍímo: vypra-
věč piechází od pozorování exodu vychodních Němcri, kter1i stál na samém po-
čátku pádu komunismu, rovnou do doby postkomunistické' Sametová revoluce,
udá|osti l7. |istopadu l989 a nás|edující období demonstrací, stávek a voleb za.
chyceny nejsou.

Komunistickou spo|ečnost pÍed rokem 1989 Potok pŤirovnává k obrazu ,,be-
tonového bloku, kter1/ dusi| všechno, co se chtělo h;ibat po svém..(9). UprostŤed
takzvané,,šedi kyselého času,.(25) nijak nediÍ.erencuje: na pohnutá šedesátá lé-
ta si jeho generace již nepamatuje, normalizační léta sedmdesátá a osmdesátá se
jevíjako nikam nesměÍující historická hmota. Je|ikoŽ si subku|tura undergroun-
du, k níž Potok náleží, vybudovala pod zmíněn1im betonov;im blokem vlastní
cesty' užívá Potok pro toto prostŤedí ÍéŽobraz,,Kanálu..(25)' tedy jakéhosi pod-
zemního systému.

oním takzvan;im vlbuchem času v roce l989 začiná nov,! letopočet, ,,roky
I a2 a3 a dá| po v buchu času..... (33)' kterÝ dŤívější svět odsouvá do ,,paleo.
|itu..(7) a ,,pňedvěku píed časem.. (33). Stagnující a do sebe uzavŤen! čas se ex-
p|ozí zrychluje a razantním pohybem směÍuje po pčímce kupŤedu. Start se rov-
ná v1istÍelu tunelem, kter! vede ven z betonového b|oku. Detonace pročišéuje
veškerá tune|ová potrubí, i ta nejvíce zaneÍádéná' Novy svět pÍipomíná svou
pestrostí, svlm h|ukem a chaosem velk! karneva|: ,,[...] už v exodu Němcú by.
|o něco z karnevalu, kter! pokračuje dosud, od té doby, kdy vybouchl čas, čas
stlačeny ve městě zavÍeném na klíč, čas, kter;i má svou chuť a svou barvu [...]..
(l5). Karneva| ruší stávající poŤádky zevnitň a uvolřuje strnulé protiklady jako
nahoÍe_dole, umění_Život, váŽnost_zábava, smějící se-vysmívan;i, i když je to
tŤebajenom na krátkou a omezenou dobu.
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S t a r Ý  a  n o v f  s v ě t

Topol svjm románem SesÍla umožřuje nahlédnout do nového Ťádu tohoto pŤe.

vráceného světa _ mundus inversus: do nového rozdě|ování moci, spojeného se

vstupem b!vallch disidentŮ do vedoucích pozic, do pÍeměny plánovaného hos-

podiíÍství v hospodáÍství tržní se všemi jeho prúvodními jevy, pŤedevším maÍlí.

Po|icii nahrazují soukromé detektivní agentury, které se pramálo starají o novo-

dobé problémy, jako je krimina|ita, pravicov1i extrentismus, rasismus a xenofo.

bie. Rok l989 nepŤedstavuje pouze konec staré po|itické gardy, nybrŽ také ko-

nec jednoho lidského typu: ,,Josefa Vissarionoviče Švejka.., jak Topol prototyp

tohoto malého českého pŤitakávače označuje (28). Na místo konÍbrmity a uni-

formity nastupuje nepŤehledná mnohotvárnost - jak b]i vá často citováno: z pŤe-

hledné zoologické zahrady komunismu se stává kapitalistická džungle, kterou

Topol označuje jako ,'Divoky Vychod.. (60).

Stejně takjako časje i vypravěč Potok vržen na novou oběŽnou dráhu' Svět'

zněhoŽ vzešel, je m zická subku|tura, k níž on coby tanečník a herec patŤil -

jeho poslední rolí byla role uvadající rriže. Navzdory betonovému bloku byly

staré časy pro Potoka ,,Živou dobou, kdy jsme žili v mrtv1/m světle Zrridy.. (37).

odchodem ze starého světa Potok ukončuje i vztah ke své pÍíte|kyni: zabíjí ji

a opouští Kanál, aby s několika dalšími za|oŽI| takzvanou organizaci, která se

Živí hospodáŤskou kriminalitou, která však nicméně nepostrádá jisté etické zá.

sady: odmítá obchod se zbraněmi, drogami a dětskou pornograÍií.

or3anizace na jeclnu stranu využívá kontaktťl s byvallmi názorově spŤízně.

nlmi druhy a spolutrpiteli z vézeni, na druhou stranu vydírá b;l/valé komunisty,

informátory Státní bezpečnosti a udavače. obchody zmíněné bandy nab1ivají

stále větších rozměrŮ a končí pňes nové prostÍedníky v mezinárodní mafii. V dti-

sledku toho ztrácí skupina kontrolu nad svou v|astní činností, posléze i moc, pe-

níze a iluze. Potok se stává špionenr a pracuje pro rťtzné zadavatele jako tajn1,i

agent.
Spolu s rozpadem organizace vstupuje na scénu Sestra, kterou Potokovi zvěs-

tovala jeho zavraŽdéná pÍítelkyně. Tato postava je milenkou a pÍíbuznou sou-

časně, uvádí Potoka do nového světa, a to i v konkrétním slova smyslu: oba

opouštějí ve|koměsto a ocitají se na perit.erii své země, na nejzazším v1/chodě'

na hranicích s Ukrajinou. Nakonec se Potok rozcházi i se Sestrou a na svou da|-

ší cestu se vydává sám. Velk1/ oblouk románového děje se završikatarzi ve chví-

li největšího tipadku, na Skládce. Poté následuje téměŤ idylick! konec: Potok

naváže nov vztah a moŽná se stane i otcem. Je začleněn do společnosti: ,,Cho-
di|jsem do práce. Socializoval jsem se. otrnulo mi., (449).
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v jistém smyslu autorovo alter ego, jak již vypl;Ívá z hláskové podobnosti To.
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1

Potokriv pňíběh je zkouškou jelro samého' jeho sil a jeho vlastních hranic:
,,Co všechno vlastně rnťržu. Co je v mejclr si lách.l.. (4l l). ,,Co rnrjžu? Co všech-
no mŮžu? To byl mtij refién,.(4 l2). Hlavní zdc není cí|, nybrž, cesta, která však
hrdinu pozvolna unaví: ryoh|ost. s.jakou se vše dalo v roce l989 do pohybu
a která strhla i Potoka' polevuje, karneval se chllí ke konci. Současně s tínt vy-
pravěč prochází dŮ|eŽit,!n procesem' není to však proces zráni ve v|astním slo.
va smyslu, nybrž proces stárnutí a vysílení. Konec románu, zdá se, pÍedstavuje
odmítnutí světa: Potok se uzavírá v bytě a rozhodne se dveŤejiŽ nikdy neotevňít,
ani tehdy, kdyŽ někdo zazvoni,

" S t a r o n o v y "  s v ě t

ÚstŤedním bodem románu Sestra jezrození nového světa' Do jaké míry Se ten-
to svět z hlediska hrdiny Potoka od starého liší' bylo jiŽ zmíněno, v následující
části této rivahy zblvá osvětlit, proč lze onen novy svět charakterizovat pojmem
,,staronovy..: Topol-Potok se v něm neorientuje a nechápejej. Ve snaze se ho
zmocnit, bere si na polnoc svět star;í, ovšem ne ten pied rokenr l989, n brž svět
mnohem starší, archaicky. Toto tvrzení |ze doloŽit na r zn1/ch rovinách textu: na
rirovni pojnrenování, na rovni vypravěčova postoje ke světu i na rirovni vyprá-
vění.

1 .  P o j m e n o v á n í

Spo|u s časem exploduje v roce l989 i jazyk: dorozuntívání se v d sledku roz-
todivného vyraziva stává obtížn]im, vzniká spleť jazykri, kterou Potok označuje
jednou jako ,,postbaby|Ónštinu.. (235)' j indy jako ,,megamluvu.. (469). Jeden
z mnoha pŤíkladri: ,,['..] potkával jsem lidi [...] po ce|oživotní v1ichově v ateis-
rnu mj. začínali tahat novy slova ze s|ovníku všude roz|ezlejch sekt ... byly to
těŽky a váŽn;l s|ova, sudba' pokání' trest, ... a někter m|ad! lidi míchali kra-
lick! qírazivo s jazykern kytarovejch kapel ... Sory, vo|e' vazbíš tu a už Ses po-
kal.] ... s|yše| jsem jednou ... a do mezinárodního narkomansk;Ího slovníku tu
a tarn někdo pŤihodil až protektorátní argotici, a ze všeho lezlo rnarxistick1/ pi-

toreskno jako sláma ... tohle je epesní nretadŽoint, aŽ se ti rozlehne nástěnka ...
pochytil jsem obrat, či obraz ... a taky angličtina, ta latina korlrunit dneška ...

byla to broukn ing|iš '.. a broukn ček ... rozbitej jazyk a z jeho malomocenství
snad rost novej pocit, nebo naopak, nevím ... v každ m pŤípadě šlo o zrychle-

196

ní.. (a56)' S postavou Sestry však Potok hovoŤí společn!m jazykem _ ztotožně-

"i 
, i i.j" 'a'"veř i ztotoŽněním s jejínr jazykenr: ,,Řeč .. ' jak jsme mluvil i, spl .

vala" (271)'
Do románového textu pronikají cizi jazyky jako angličtina, Íiancouzština,

ng*einu, vietnamština, slovenština, ukrajinština' romština a turečtina v Ber|unu

n"tot is" , t ině.Krorněnejrr iznějšíchnárodníchjazykťrTopolužívá ičetnépŤed.
a porevoluční Žargony a terminologii z r zn;/ch oboni: jazyk z ob|asti byznysu'

L^ivf '"ti"' ,"kt],."Řlon',y a mno1to dalších, NejdrileŽitější složkou však jc ja-
'"yÍ 

,u'o.neho Potoka, kieativní a inovativní velkoměstsk! slang. Nová slova

iíori easto pod|e starlch vzor : pojmenovává postavy' konkréta i abstrakta ob.

,u"ne-popisnymzpŮsobem,jakonapňíkladpŤíte lkyniBáruZávorovounazyvá
' ,*a""s i toup. i . i . . (9)nebomuŽsképohlavíjako, , rnyochrann;ízvíŤe,mťlj lí-
iací a taneční synrbol.. (303). Nové reálie kornbinuje se starymi vyrazy' často

formou spojení adjektiva se substantivenr: ,,počítačoví sanrurajovÓ,, (16|), ',byz-

nysová stezka.. (|79) a,,novodrak pajáma Médua.. (2l0)'

Obraznápojmenovánín..;,oupout-'11moznačením,nrajíširšív!povědníhod-
notu. Jejich uživání tudíž evokuje víoe neŽ pouhy označovan jev' Toto.ic jedna

z možností. jak získat moc nad uecmi, jak vyuŽít magie slova. V této ťunkci Po.

tok užívá nejen jazykov é, nybrŽ i jiné znaky a syrnboly, jako napŤíklad své f.eti.

še, obzvláště medailon Č".nou Madonu. Stejnč tak jako užíváním slov dotfká-

ním se f.etišŮ rozpoutává jejich sílu. Potok sije ostatně sám vědon-r toho' Žc pou-

hé pojmenování ještě n",no'"na pochopení, jak dokládá následující citát: ,,Síg-

ri tomrinujou starej jazyk s nov nr, jako já, ale houby věděj.. (290).

Metafbrická pojmenávání jsou většinou v-íccznačná: Sestra mťrže b]/t inter-

pretována jako konkrétní rornánovit postava Černá, blízká pŤíbuzná jedné gene-

iace, cobyprotiklad k bratrovi a opačn1/ prinoip bratrského, jakožto jeho konr-

plement. Sestra mŮŽe navíc personiÍrkovat všc, co si lze jako tento doplněk

pŤedstav i t ,aŽposmrtakonec(3|9).Dvěnejdťr ležitě jšíŽensképostavyrotnánu,
ii4alá Bílá Psice a Černá' se rovněž- doplřují. Jejiclr vzájemn protiklad' proti.

klad čer.né a bílé, je ten největší rnožn - rná svrij vlznam i v ob|asti magic: za-

tímco bílá magie vzyvá síiy nebcské u aou'e duchy, magie černá vyvolává síly

podzemní, duchy z|é a démony'

2 .  P o s t o i  v y p r a v ě č e

Potok vnímá a pojímá svět na bázi animá|ních Íunkcí. PŤistupuje k rrěmu pro-

stŤednictvímsvésmys|ovost i ,kterápŤispívák lyr ickérnuol-rarakterurománu:

l-
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PotokŮv pňíběh je zkouškou jelro samého' jeho sil a jeho vlastních hranic:
',Co všechno vlastně rn Žu. Co je v mejclr si lách.l.. (4l l). , 'Co mrjŽu? Co všech-
no mrižu? To byl rnŮj refrén,.(4 l2). Hlavní zde není cíl, nlbrž cesta, která však
hrdinu pozvolna unaví: rychlclst. s jakou se vše dalo v roce l989 do pohybu
a která strhla i Potoka, po|evujc, karneval se ch1/lí ke konci. Současně s tím vy-
pravěč prochází dŮ|ežit,!n procesem' není to však proces zríni ve v|astním slo-
va smyslu, nybrŽ prooes stárnutí a vysílení. Konec románu, zdá se, pŤedstavuje
odmítnutí světa: Potok se uzavírá v bytě a rozhodne se dveŤe již nikdy neotevňít,
ani tehdy' ktlyž někdo zazvoni'

" S t a r o n o v f .  
s v ě t

ÚstŤedním bodem románu Sestrtl je zrození nového světa' Do jaké míry Se ten-
to svět z hlediska hrdiny Potoka od starého liší' bylo jiŽ zmíněno, v následující
části této (lvahy zb,!vá osvětlit' proč lze onen novy svět charakteriZovat pojmenr

,,staronovy.,: Topo|.Potok se v něm neorientuje a nechápe jej. Ve snaze se ho
znrocnit, bere si na pomoc svět star!, ovšeIrr ne ten pŤed rokenr l 989, nybrž svět
mnohem starší, archaick1/. Toto Ívrzení |ze doloŽit na rťrzn ch rovinách textu: na
rirovni pojmenování' na rirovni vypravěčova postoje ke světu i na rirovni vyprá-
vění.

1 .  P o j m e n o v á n í

Spolu s časenr exploduje v roce l989 i jazyk: dorozunrívání se v drisledku roz-
todivného v1/raziva stává obtížnym, vzniká spleť jazykti' kterou Potok označuje
jednou .iako ,,postbabylÓnštinu.. (235)' j indy jako ' 'megam|uvu.. (469). Jeden
z mnoha pňík|adri: ,,[...] potkával jsem lidi [...] po celoživotní v;ichově v ateis-
rnu mj' začína|i tahat nov slova ze s|ovníku všude rozlez|ejch sekt ... byly to
téŽky a váŽn! s|ova' sudba, pclkání, trest, ... a někter! m|ady lidi míchali kra-
liok;/ v1i razivo s jazykenr kytarovejch kapel ... sory, vole, vazbíš tu a uŽ SeS po-
ka|? ... s|yšel jsem jednou ... a do mezinárodního narkomansklho slovníku tu

a tanr někdo pŤihodil aŽ protektclrátní argotici, a ze vše|ro lezlo marxistick! pi-

toreskno jako sláma . . . toh|e je cpesní metadŽoint, aŽ se ti roz|ehne nástěnka . . '
pochytil jsem obrat, či obraz ... a taky angličtina, ta |atina komunit dneška ...

byla to broukn ingliš .. ' a broukn ček .. ' rozbitej jazyk a z jeho malomocenství

snad rost novej pocit' nebo naopak' nevím '.. v každlm pÍípadě š|o o zrychle.

196

ni,, (56)' S postavou Sestry však Potok hovoŤí spo|ečnlm jazykem - ztotoŽně-

ni ,i i. i" 'a'áveř i ztotožněním s jejím jazykenr: ,,Řeč ... jak jsnre mluvil i, spl -

vala" (2'71).
Dorománovéhotextupronikajíc izí jazykyjakoangl ičt ina,Íiancouzšt ina,

neÁeinu, vietnamština, slovenština, ukrajinština, rornština a turečtina v Ber|unu

n"uot is" . l 'ně.Krorněnejrťrznějšíchnárodníchjazykr iTopolužívá ičetnépŤed.
a porevoluční Žargony a terminologii z rriznych oború: jazyk z oblasti byznysu'

iuint ,non", sekt' reklanry u 'no1'o dalších. NejdrileŽitější složkou.však jc ja-
,'ví 

'^.","eho Potoka, kieativní a inovativní velkoměstsk./ slang. Nová slova

tíori oasto pod|e star]/ch vzorri: pojmenovává posl.avy' konkréta i abstrakta ob.

,u"ne.popi ,n!mzpsobem'jakonapŤíkladpŤíte lkyniBáruZávorovounazyvá
',r',ra"" sitou p,i"i.. (9) nebo mužské poh|aví jako ,,rn]/ ochrann zvíŤe, m j lí-

t a c i a tanečnísy r r rbo l . . ( 303 ) .Novéreá l i eko rnb inu jeses ta r !m iv  
r a zy 'Čas to

fo, , , 'ouspojeníadjekt ivasesubstant ivent: , ,počítačovísamuraiovÓ. . (76) ' , 'byz-
nysová stezka.. (|.79) a,,novodrak pajánra Médija., (2l0).

obrazná pojnrenování nejsou pouh!m označením, nají širší v!povědní hod-

notu' Jejich uzjvani tudíž evokuje více neŽ pouh! označovan! iev. Toto.je jedna

z moŽností, jak získat moc nad vecmi, jak využít nragie slova. V této funkci Po.

tok užívá nejen jazykov é, nlbrŽ i jiné znaky a syrrrboly, jako napÍíklad své f'eti'

še, obzvláště medailon Č",nou Madonu. Stejně tak jako uŽíváním slov dot ká-

ním Se t.etišri rozpoutává jejioh sí|u. Potok si je ostatně sám vědont tolro, Žc pou.

hé pojmenování ještě n",nán]"ná pochopcní, jak dokládá následující citát: ,,Síg-

ri tomuinujou siarej jazyk s novfm, jako já, a|c houby věděj.. (290).

Metafbr ickápojmenováníjsouvětšinouv-íceznačná:Sestranťržeblt inter-
pretovánajako konkrétní románová postava Černá, b|ízká pÍíbuznájedné gene-

.u""' 
"oty 

p.otiklad k bratrovi o opárny princip bratrského, jakoŽto jeho kont-

plement. Sestra m[rŽe navíc personiflkovat vše, co si lze jako tento doplněk

pŤedstav i t ,aŽposmrtakonec(3 l9) .Dvěnejdt i lcži tě jšížensképostavyrománu,
Malá Bílá Psice a Černá, se rovněž doplĎují. Jejiclr vzájemn protiklad, proti '

klad černé a bílé, je ten největší rnožn _ rrrá svrij vlznam i v oblasti magic: za-

tímco bílá magie vzlvá síiy nebcské o aot'l.e duchy, magie černá vyvolává síly

podzemní, duchy zlé a déntony.

2 .  P o s t o i  v y p r a v ě č e

Potok vnímá a po.iímá svět na bázi anirnálních Í'unkcí. PŤistupuje k němu pro-

stŤednictvím své smyslovosti, která pÍispívá k lyrickému charakteru románu:

i
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Svět je zachycen se v.šemi barvarni, zvuky, chutěmi a vúněmi. obzv|ášť ptisobi-vym smyslov,!m zážitkemje sen o osvěiinri, kde Potok se sv mi pÍáteli kráčínroŤem kostí, a též Skládka, na níž panuje podobná náladajako v goiicI.ych zob-razeních apokalypsy od Giotta či na obrazech Hieronyma Boschě.
Potok se spo|éhá nejen na své smysly, ale i na instinkty a intuici, které mupomáhají správně se orientovat v nové spo|ečnosti, v které,jak se zdá, p|atí vel-mi staré mechanismy jako je pr.rávo siln8jšího, chránit a b.ii ochrařován, Útočita prchat' Potok popisuje nov]i svět risty nivzdětaného, neoiesaného člověka, s-ty ptivodního domorodce; s-vé psaní zaÍazujedo ,,kanackého písemnictví,, (235).

Pro něj je společnost rozdělena podle vzáru primitivních čivi|izaci na kmenya t|upy;jeho vlastním kmenent je organizace, jeho kmenoví druzi jsou označo-váni jako ,'k|uci.. nebo ,'kuci... ,,kamarádi.., ,'bratÍi.., ,,pobratimové.., ,,padruzi..,
' 'kapitáni.., , 'svobodní kopiníci*, ,,piráti.., ,,rytíŤi.., , 'soiolové.., ,,v|ci í práčata..
a tak.dále. Kmeny jsou. organizovány na principu mužské pospolitosti, ženyoproti tomu k vytváŤení kmenri neinklinují.

Srocování se v kmeny a t|upy a spo'ehání se na smysly a instinkty se stalonezbytnym, protože v novém světě po vlbuchu času se žtritity staréjistoty a za-čal nov]i boj o pŤežití. V něm se osvědčují staré modely chovanr _ nove nároky
ne|ze zv|ádat rozunlem. UvnitÍ kmene existují obňady a rituá|y, jako napŤíklad
obŤad iniciační pŤi pŤijímání do organizace nebo riiual sebekiitiky. společnějsou sdílena tajemství, fantazie a sny' Thjemství organizace je jako jedn o z má-|a prozrazeno: je to víra v pÍíchod ueslase. Mnohá další románouá tuj"',tui
však z stávají neodhalena: kdo se napŤík|ad skr;ivá Za postavou malého chlap.
ce na Skládce, kterého Potok zavraždí a kterého naz,!vá,'Stv rou.. (430), ,,mla-dlm Kučerou., (43|) a ,,Ď.áb|enr.. (432)? NejdriležitĚjším mysteriem je incestní
spojení se Sestrou. V závěru románu k jakémusi spojeni dichází, 

".jlmva 
ušak

otázkou, je-li to spojení se Ses[rou' s Mesiášem nebo se smrtí.

3 .  V y p r á v ě n í

Román Sestru je napsán technikou proudu vědomí: jde o nepÍetrŽity vnitňní mo.
nolog, dopis určen SestŤe a motivovan;i touhou po ní. Vypiavěč piše jako v ho-
rečce' v drogovém opoj1í, nebo - a zde se opět ob.jevuje propojeni"s magií -
1ako posedl1i démonem.'Doufá, že svlm ,,vstupujícírn hlasern..(tot), Sv]}im Za-
Ťíkáním pňiměje Sestru k návratu. Proud vypriávění podléhá principu asociací:
neuspoňádané Íazení reá|ií, dějovych fragment , obiaz u 'yst"n"t postupně
vytváňí ucelen1y obraz.
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Vzh|edem k tomu, že proud vyprávění víceméně nepŤipouští Žádnou romá-

novou konstrukci, stává se vypravěč nejdŮ|ežitější románovou konstantou; svět

se nám tudíž otvírá jeho perspektivou. Ta se neskládá po1ze Z vnější reality'

nybrŽ i z vnitŤní roviny vědomí. Vypravěč je egocentrick! v tom Smyslu , Že in-

terpretuie obě rea|ity zce|a subjektivně. Postoj vypravěčova Já se mimo jiné

projevuje jak pro|ínáním prozaického textu lyrick]/mi pasáŽemi, tak i jeho zá-

fuudni' |yrick/m postojem ve smyslu emocionální ričasti, ba dokonce zauja-

tosti. Lyricky prisobí i si|né rytmizování textu v duchu rockové hudby: pravi-

de|ny zák|adní rider určuje tempo. které je zrychlováno nedba|ou interpunkcí.

Vypravěč se nezastaví, pokračuje stále dá| ve své litanii.

Stylizace textu jako ristní v;ípovědi spolu s lyrickou komponentou, rovno-

měrny a pateticky ttin vyprávění,šiÍe zobrazovaného světa, mytická osudovost

děje,jakož i dlouhá odysea hrdiny bohatá na peripetie, dovo|ují konstatovat, Že

román Sestru nepÍedstavuje pouze vnitÍní monolog a proud vědomí, nybrŽ má

zŤejmou souvislost s velmi starou |iterární Íbrmou: eposem.

S e s t r a  j a k o  r o m á n  s t a r o n o v ! ,  p o s t m o d e r n í

Román Sestra je pln:i aluzí na běžné literární a ku|turní texty: od mftri, pňede-

vším česk;ich, slovanskfch, indiánsk]/ch, kŤesťansk;/ch a klasick]/ch, pŤes dět-

skou a dobrodružnou literaturu od autorrj, jako jsou Kar| May, Jaroslav Foglar

a Eduard Štorch, až po texty současné populární kultury. Za vyrazné vzory

z české literatury tohoto sto|etí |ze považovat pÍedevším JiŤího Ko|áÍe, Jana

Hanče a poetiku Skupiny 42 s jejím zájmem o velkoměsto a jeho periferii' Bo-

humila Hraba|a s jeho proudem vyprávění a smys|em pro tělesnost, dále pak au-

tentickj jazyk ranlch povídek JanaZábrany a postavu na sebe soustŤeděného

vypravěče a podzemní duši Jakuba Dem|a.
Bezesporu |ze najit i souvislosti s Ťadou da|ších autorŮ české a světové |ite-

ratury' jak již bylo zmíněno v některlch recenzích: s mysticklm, takměň barok-

ním pomliením duše u Josefb Váchala a Ladislava Klímy (Hybler l995: 56)'

s v;1Ťečností Haškova Dobrélto vojdka Švejka (Bí|ek |994), s podsvětím v Dan-

tově Božské komedii (Machonin I994, Bílek l994), s tajnymi zákony pŤírody

v Kiplingově Knize džunglí (Machonin l994), s životními pocity Jacka Keroua-

ca Na cestě (Machonin l994) nebo s Mužent bez vlastností Roberta Musila (Bí-

lek 1994). S ním SesÍra spojuje nejen neuchopiteln;/ hrdina, njbrži popis epo-

chálního zvratu. Musil však líčí zánik světa starého, zatímco Topol zobrazuje

zrod nové epochy.
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nybrŽ i z vnitŤní roviny vědomí. Vypravěč je egocentrick! v tom Smyslu , že in-
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projevuje jak pro|ínáním prozaického textu lyrick]/mi pasáŽemi, tak i jeho zá-
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Stylizace textu jako ristní v;ípovědi spolu s lyrickou komponentou, rovno-

měrny a patetick! ttin vyprávění,šiÍe zobrazovaného světa, mytická osudovost

děje, jakož i dlouhá odysea hrdiny bohatá na peripetie, dovo|ují konstatovat' Že

román Sestru nepÍedstavuje pouze vnitÍní mono|og a proud vědomí, nybrŽ má

zŤejmou souvislost s velmi starou |iterární Íbrmou: eposem.

S e s t r a  j a k o  r o m á n  s t a r o n o v f ,  p o s t m o d e r n í

Román Sestra je pln:i aluzí na běŽné literární a ku|turní texty: od mftri, pňede-

vším česk]/ch, s|ovansk/ch, indiánsk]/ch, kŤesťansk;/ch a klasick]/ch, pŤes dět-

skou a dobrodružnou literaturu od autorrj, jako jsou Karl May, Jaroslav Foglar

a Eduard Štorch, aŽ po texty současné populární kultury. Za vyrazné vzory

z české literatury tohoto sto|etí |ze považovat pŤedevším JiŤího Ko|áÍe, Jana

Hanče a poetiku Skupiny 42 s jejím zájmem o velkoměsto a jeho periferii' Bo-

humila Hraba|a s jeho proudem vyprávění a smys|em pro tě|esnost, dále pak au-

tentick;Í jazyk ranlch povídek JanaZábrany a postavu na sebe soustŤeděného

vypravěče a podzemní duši Jakuba Dem|a'
Bezesporu 1ze najit i souvislosti s Ťadou da|ších autorú české a světové |ite-

ratury, jak již bylo zmíněno v některlch recenzích: s mysticklm, takměŤ barok-

ním pomliením duše u Josefa Vácha|a a Ladislava Klímy (Hybler l995: 56)'

s v!Ťečností Haškova Dobnilto vojdka Švejka (Bí|ek |994), s podsvětím v Dan-

tově Božské komedii (Machonin l994, Bílek l994), s tajnymi zákony pŤírody

v Kiplingově Knize džunglí (Machonin l994), s životními pocity Jacka Keroua-

ca Na cestě (Machonin l994) nebo s Mužent bez vlastností Roberta Musila (Bí-

lek 1994). S ním SesÍra spojuje nejen neuchopiteln;/ hrdina, njbrž i popis epo-

chálního zvratu. Musil však líčí zánik světa starého, zatímco Topol zobrazuje

zrod nové epochy.
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- Román .lesrra piedstavuje zároveĚ společenskou reportáŽ z porevolučního
Českos|ovenska a provokativní generační pr.Ózu, pikareskní román, mi|ostny
román, pohádku o bratňíčkovi a sestÍičce, román akční a dobrodruŽny, detek-
tivní pŤíběh, western odehrávající se naVychodě, drogov1i trip. stÍedovÉkou ale-
gorickou pr6zu, jakož i moderní odyseu. Díky rozmanitosti inspiračních zdrojri.
bohatstvím a|uzí a citát , svou ironií a hrav m charakterem patŤí toto dílo ne-
pochybně do postmoderní literatury.

Topo|riv svět je světem, kter! málok do zná a kter se doposud v literatuŤe té-
měÍ neobjevil: nejzazši periferie, podzemí' pňípadně underground, polosvět
a podsvětí, mafle, Život vyděděncŮ - l idí Žijících na u|ici, na nádražich a na
Skládce. Autor se samozŤejmostí mytické postavy porušuje téměÍ veškerá spo-
lečenská tabu, od polygarnie a incestu až po vraždu. Čini tak s |ehkostí a cynis-
mem, pÍíznačnymi pro současnost. Za postmoclerní lehkostí a hravostí |ze však
vysledovat zv|áštní váŽnost' se kterou se Topo| snaží uchopit nov , zatím ještě
neuspoŤádany' nesrozumite|n! svět. Aby se jej zmocnil, bere si na pomoc stará
pojmenování a pÍedstavy. Toto propojení s pťrvoclním, archaick m a archetypál-
ním dává současné době novou hloubku.
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1994 ,,Topo|riv román ... u|ičnick]li.,, Tvar, č. 1t r .  l 7 - 1 8
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Michal Viewegh
- literatura umělecká, nebo popu|ární?

J E LENA  KOVTUNOVA

Ještě pŤed zhruba deseti lety vypadala situace poměrnějednoduše: v takzvanlch
socia|istick1/ch zemích rněla krásná literatura sociá|ní funkci a by|a považována
za jeden z nejd ležitějších nástroj ideové v1ichovy pÍís|ušníka nové společ-
nosti - cílevědomého budovatele komunismu. o |iteratuŤe se hovoŤilo na Stra-
nicklch sjezdech a umělecká prÓza tnusela vyhovovat určit1/m požadavkť-rm
ideologickfm (stranická angažovanost) i formá|ním (socialistick;./ rea|ismus).
Každé umělecké dílo bylo podrobeno pŤísné cenzuŤe a jeho ,,oficiá|ní.. vydání
mělo samo o sobě svědčit o ,,správnosti.. jeho obsahu, od čehož se odvozovala
ijeho estetická hodnota. Proto také v zemích v chodního b|oku vrjbec neexi-
stoval problém dif.erenciace mezi uměleck1,ndrulčnou a populdrn,íliteraturou. Ta
druhá, jak to vyp|;/valo ze soudobych kritik, byla charakteristickym rysem vy-
hraněně kapitalistické společnosti. Jen v tamních podmínkách pr11i moh|i chtít
čtenáÍe pobavit (odvracejíce tím jeho pozornost od palčiv1/ch sociálních otázek
a tÍídního boje) nesčetní ,'bulvární..be|etristé kriminálními romány, dobrodruž-
nfmi anebo milostnyimi pr(tzami.

PŤitom se ovšem s nechutí uznávalo, Žev zápase o kclmerční rispěch vypra-
covala populární literatura naZápadě ňadu prostÍedkťr umožřujících spisovate-
lrim vzbudit zájem čtenáÍe o díla, která sice nemají velmi s|oŽitou sociální ne-
bo filozofickou problematiku, a|e dost lákavě vypravují o fantasticklch událos.
tech, záhadách, tajemstvích, obsahují napínav1/ děj atd. Navíc nebylo vždy
snadné určit, zda je obsah některého díla ,,vážn!,. nebo ,,triviální... Proto čas od
času vycházely v Rusku i v jin1;ich v chodclevropskych zemích pŤeklady nejv!-
značnějších pŤedstavite|ri popu|árních žánrŮ (napň. v žánru sci-fi to byli Isaac
Asimov, Ray Bradbury, C|iffbrd Simak a jiní).

To znamen á, že ani na Vychodě nikdy neexistovala ostrá hranice mezi prÓ-
zou krrisnou a konterční: nicméně oficiá|ní negativní vztah k populární beletrii
se tu drže| po celou socialistickou éru. Proto také (alespoř v Rusku) téměŤ vri-
bec neupoutal tento jev pozornost akadenrické literární vědy.

Situace se skoro ze dne na den změnila začátkem devadesát1/ch let, kdy byl
knižní trh b;Íval1/ch zemí vlchodního bloku doslova zaplaven proudem pŤekla-
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