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Bianca Bellová v Ostrově ukazuje, že obratně

napsané slovo má větší moc než příběh

Anna Stejskalová

13. 5. 2022 00:00 ▪ 3 min čtení
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Od románu Jezero, který před pěti lety získal Magnesii Literu v kategorii Kniha roku

i Cenu Evropské unie za literaturu, budí každá novinka Bianky Bellové velká očekávání.

ový román Bianky Bellové nazvaný Ostrov připomíná orientální koberec. Ve složité

struktuře se splétá minulost s přítomností a budoucností, různé perspektivy

postav a čtenář by měl pozorně sledovat vyprávění, aby mu neunikla ona

pověstná – a cenná – nesrovnalost ve vzoru „koberce“.

Již od prologu Ostrova je zřejmé, že jedním z témat románu budou příběhy a jejich proměny.

Bellová zde vypráví o dívce, která oplakává hlavu mrtvého milence ukrytou do květináče

s bazalkou, přičemž tytéž motivy se objevují v jedné z povídek Dekameronu, klasického

renesančního díla Giovanniho Boccaccia. Oproti tomu je však u Bellové odvrácenou stranou

lásky vražda. Dekameron je pouze jednou z mnoha literárních inspirací, v Ostrově zazní příběhy

orientální, legendy o světcích, křesťanské pověry. V této spleti historek se odvíjí dvě hlavní

dějové linie.

V první se Izar, kupec ze Smyrny, podruhé v životě vydává na nehostinný ostrov, na němž kdysi

zhřešil s mladičkou kněžnou Núrit. V jeho současnosti, která jako sám ostrov má nejasné

časoprostorové určení, ho již stárnoucí kněžna vyšle na výpravu od počátku plnou zmaru.

Během ní si Izar píše deník, v němž rekapituluje své životní milníky: trpký vztah s otcem, pouť

pro bájného ptáka caladria po všech koutech Malé Asie a Středomoří i první cestu na ostrov.

Podobně jako bájná princezna Šeherezáda si těmito vzpomínkovými pasážemi kupuje čas.

Dokud vypráví, nemůže zemřít – ovšem na rozdíl od prvního setkání s kněžnou, kdy byl jeho dar

spřádat fikci oceňován, mu panovnice již odmítá naslouchat.

Další linie se odehrává v témže čase jako Izarův návrat. Hrdinou je tentokrát bezejmenný

„hovnařův kluk“, jehož rodinné zázemí se nápadně podobá Izarovu, byť jeho budoucnost věstí

naději.

Proč vlastně vyprávíme, je klíčová otázka celého románu. Izar jednou zmíní nedůvěru čtenářů

k nejslavnějšímu cestovatelskému dílu středověku – Milionu Marka Pola z konce 13. století –

a přiznává slábnoucí paměť. Izarova barvitá autobiografie tak vzbuzuje pochyby, zdá není příliš

obsáhlá na to, aby mohla být věrohodná.

Nesejde však na tom, zda vše Izar doopravdy zažil. Próza Ostrov oplývá historickými odkazy

na panovníky Perské říše a zahrnuje čtenáře ohromujícím rozsahem informací z různých

oblastí – od pověrčivosti námořníků přes vikinskou mytologii po bohoslužebné obřady katolické

i pravoslavné církve. V tom ale tkví jistá potíž, román je natolik přeplněn fakty, postavami

a převyprávěnými zkazkami, až se oslabuje hlavní dějová linie a paradoxně se též chvílemi ztrácí

potěšení ze samotného vyprávění.

Silněji nakonec vyznívá líčení bezprostředních prožitků postav. Bianca Bellová dokáže evokovat

atmosféru pomocí smyslových vjemů, vystihnout narůžovělou barvu kůže při mrazivé projížďce

na koni i šedavou pokožku stiženou morovými skvrnami. V podobných pasážích skutečně

vyniká autorčin precizní styl a čtenář přirozeně vnímá, jakou moc má slovo a jeho obratné

využití. V literatuře totiž tolik nesejde na faktech, věří se jen dobře napsanému textu.
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