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TAHLE VYTRŽENÍ
ZE STEREOTYPNÍCH ŽIVOTŮ

Bianca Bellová: Tyhle fragmenty
Host, Brno 2021, 198 s.

Martin Kostolný

Biance Bellové vyšla sbírka Tyhle fragmenty 
o  osmnácti krátkých povídkách. Jedná se 
o  autorčin první ucelený povídkový sou-
bor. Pouze pět textů bylo napsáno přímo 
pro knižní vydání, zbytek byl publikován již 
v minulosti v časopisech nebo v Českém roz-
hlasu jako audiopovídky.

Texty povídek se vyznačují nápaditou, 
nerozvleklou popisností, daří se jim dosta-
tečně prokreslit a  nasvítit časoprostor pro 
účely příběhu. Tomu mimo jiné napomáhá 
úsporná a  sugestivní přímá řeč využívající 
expresivní výrazy. Hrdinové většinou pochá-
zejí z  rodin patřících do střední nebo nižší 
střední třídy. Narativy jsou tematicky zasa-
zeny do obyčejných, stereotypních životů 
aktérů, které více či méně naruší nenadálá 
událost nebo třeba jen malé vybočení z pěny 
dní.

Sbírku otevírá eponymní povídka, která 
nastiňuje vztah syna (zároveň protagonisty 
a vypravěče) k matce, a především k despotic-
kému otci. Text je uvozen konstatováním, že 
existuje psychoterapeuty doložené paradigma 
o snaze zavděčit se rodičům, zejména tomu, 
kterému je potomek úplně lhostejný. V knize 
na sebe tuto roli bere otec: tato figura se obje-
vuje i  v  několika dalších povídkách. V  jed-
nom z textů má vznětlivou náladu, vystupuje 
jako hulvát: „Jsi tak škaredá, že už takhle 
každýho vyděsíš, tak prosím tě radši aspoň 
nemluv.“ („Tyhle fragmenty“, s. 14) Jinde za- 
ujímá až autoritářské postavení: „Vezl teď tro-
chu rozladěného otce autem […] matka seděla 

na zadním sedadle jako pěna a  tiskla v  ruce 
kapesník.“ („Pro otce“, s. 186) Na dalším 
místě zaujímá otec klišovitou roli záletníka: 
„Řekne manželce, že si ze služební cesty ještě 
zaskočil domů, protože se mu hrozně stýskalo, 
a  všichni budou šťastni.“ („Žižkov, Žižkov“, 
s. 50) Táta z  povídky „V  pěti“ je vyobrazen 
v krajně nezodpovědné roli: „Která ženská by 
si dovolila odejít od dvou pubertálních dětí!? 
Aniž by jim zajistila obživu?!“ (s. 172)

V  tomto specifickém kontextu vyniká 
zvláštní kontrast s autorčiným článkem „Proč 
nejsem feministkou“ (iLiteratura, 2019), 
v  němž se staví skepticky vůči současným 
feministickým tématům, která považuje za 
vymyšlená, případně již vyřešená. Psychický 
ani fyzický útlak nevnímá jako genderově 
specifický nebo systémový problém, ale spíše 
jako projev omezenosti konkrétních aktérů. 
Texty povídek nicméně v několika případech 
pracují s  maskulinní nadřazeností, zatímco 
ženské postavy se v  obdobných polohách 
nevyskytují. Zdá se tedy, že rodinná toxicita 
je v  textech přece jen genderově specifická, 
jakkoli mužské postavy obecně zaujímají 
i pozitivní role.

V mikropovídce „Žižkov, Žižkov“ můžeme 
pozorovat, jak se autorský vypravěč místy pře-
vléká do hlavní postavy a prolíná se s myšlen-
kovými pochody hlavního hrdiny: „Dneska ji 
pustí k  vodě. Najednou si uvědomil, jak moc 
mu jde na nervy.“ (s. 50) Tento aspekt se obje-
vuje i v dalších textech. Na povídce „Žižkov, 
Žižkov“ je pozoruhodná především odvá-

zanější potutelnost autorky; v  průběhu děje 
se postupně naplní karma jednoho z hrdinů 
množstvím opovrženíhodných činů, které se 
mu pak fatálním způsobem vrátí.

Jakkoli mají povídky díky úsporným rozho-
vorům odlehčenější tón, často vyznívají pro 
zvolené téma tíživě. V brilantní povídce „Prší, 
Vivien“ se ocitneme v kůži dědy, ke kterému 
na prázdniny přijede vnuk Tobiáš ve stavu 
klinické deprese. Na rozloze dvanácti stran 
se daří zkonstruovat hlubší vhled do vztahu 
obou protagonistů, zvlášť věrně je vyobrazena 
perspektiva dědečka.

Autorka zvládá velmi dobře vyprávět pří-
běh z  pozice chlapců různého věku, ať už 
mluvíme o první části úvodní povídky „Tyhle 
fragmenty“, nebo třeba o  postavě Pepého 
z  povídky „Chobotnice“: „‚Kdyby se na mě 
matka ptala, tak jí řekni, že jsem se šel projít.‘ 
Řekni si jí to sám! chtělo se mu vyhrknout, ale 
dost rychle si uvědomil důsledky takové neroz-
vážnosti […] a  prohodil: ‚Máma se na tebe 
stejně nikdy neptá.‘ “ (s. 101)

Skromný rozsah jednotlivých povídek 
nebrání ponořit se plně do děje, příběhy na 
několik stránek jen v  některých případech 
neumožňují hlubší dopad na čtenáře a působí 
dojmem hříčky. Ačkoli soubor obsahuje osm-
náct povídek, každá má v  knize své místo 
a dohromady tvoří sourodý celek. ■

KAŽDÝ LOK / K RAKVI KROK ANEB
ROZHNĚVANÁ MLADÁ KOUTNÍKOVÁ

Kateřina Koutníková: Nechte mě bigbít
Větrné mlýny, Brno 2022, 64 s.

Jan Křeček

Nechte mě bigbít, říká se na obálce. Slovní 
hříčka v názvu má blízko k  lacinému žertu, 
ale stejně jako básně ve sbírce obsažené fun-
guje v  několika rovinách. Bigbít: v  českém 
kontextu jednodušší rocková muzika, spo-
jení s  nízkým, lidovost, zábava. Ale vedle 
toho nechte mě být: pocit mladší generace, 
protiklad k angažovanosti, potřeba zavřít se, 
zneviditelnit se, zmizet z tohoto světa. Přesně 
v  tomto rozkročení – živ(eln)ost, primitiv-
nost, syrovost bigbítu versus deprese, ironie, 
absurdita života, ve kterém nechci existo-
vat – se celá sbírka pohybuje. Slovní hříčka 
zároveň slouží jako stmelující prvek celé 
sbírky. Jednak se objevuje v názvech oddílů 
(„Vysoká škola života“, „Směna je život“), 
jednak přímo v básních, kupříkladu v silném 
dvojverší „Miluji život / nejradši bych si ho 
vzala“ (s. 54). 

V  anotaci se dočteme, že „Koutníková 
leccos ví o  undergroundu a  Bondym“. Právě 
bondyovská, ale i  vodseďálkovská nebo 
kozelkovská lapidárnost, až antipoezie se 
projevuje v krátkých, ale ne vždy rýmovaných 
čtyřverších:

Můj problém
je psychologického rázu
Důraz kladu
na neodkladnou zkázu
(s. 6)

Zatracení básníci
zatracení zatracení
Pro ně v tomto světě
klidu není klidu není
(s. 13)

Kdybych mohla býti chlastem
chtěla bych být rum
asi pro svou lásku k moři
a vln jeho šum
(s. 25)

Zasekl se mi mozek
vzlétnout nechce se
Rozhlížím se okolo
v žilách deprese
(s. 50)

Právě tato čtyřverší vytvářejí paradox: 
Jsou „bigbítová“ a  do sbírky patří, zároveň 
však v  kontextu ostatních básní vyčnívají, 
ruší. V  šesti oddílech sbírky se objevují 
nahodile, nesystematicky (což ovšem kore-
sponduje s undergroundovým smyslem pro 
chaos) a  ani tematicky se nevymykají, ale 
Koutníková je přece jenom silnější v jiných 
textech.

Pod ironickým povrchem mnoha básní 
prosvítají těžká témata: deprese („Jestlipak 
je svět lepším místem / když žeru všechny ty 
prášky“, s. 4), zoufalství ze sebe samé („Už 
není kam / před sebou schovat se“, s. 57), kon-
frontace nepříjemné reality světa s  předsta-
vami a názory ze sociálních sítí („Ne ne / naše 
děti si nepodřezávají žíly / a my víme / a jsme 
si tím jisti / Psychologie je vymyšlený obor / 
podfuk lékařů a pojišťoven“, s. 35). Nabízí se 
jediné východisko: ironie, sarkasmus, před-
stíraný nadhled, pod kterým prosvítá skuteč-
nost, že žádná cesta ven nevede.

U  Koutníkové převažuje prozaizovaný, 
nerýmovaný verš, jakkoliv místy překvapí 
rýmová pointa (např. „Nejlepší básník je 
smrt“, s. 60). Tato prozaičnost a výše zmíněná 
lapidárnost jsou místy narušeny čistě básnic-
kými obrazy („Můj podzim je z uletělých včel“, 
s. 56). Autorka tuto polohu umí, ale záměrně 
se jí vyhýbá, používá ji jen výjimečně. O  to 
silněji slova udeří.

Kateřina Koutníková se nestylizuje do 
mluvčí své generace. Její „mladý“ jazyk 
(„Když nejsem opilá / lobuji za zerowaste / 
piju organické víno“, s. 8) a témata pro mladé 
lidi aktuální (deprese, životní nejistoty, hle-
dání identity, milostné vztahy…) v kontextu 
banálních situací – matka a  syn jedou na 
výlet, matka stáhne okénko a zařve na kolem-
jdoucí „NEČUM“; setkání s  malým dítětem 
a jeho opilým otcem, který se omlouvá, aniž 
je jasné za co – ji k tomu, aby se hlasem mladé 
generace stala, předurčují. Je přístupnější než 
texty ostatních debutantů edice Mlat (Domi-
nik Bárt: Spodoby; František Hruška: Pře-
vážná doba; Anna Sedlmajerová: Bizarrum 
multiflorum), není ale tolik „hospodská“ jako 
např. Teodor Kravál. Se všemi jmenovanými 
(až na Sedlmajerovou) má společné i  po- 
užívání první osoby. Jen v úvodních básních: 
žeru prášky, musím vrhat stín, mám problém 
nebo třídím odpad. Až ve druhém oddíle 
se objevuje du-forma („Jsi geniální / běž na 
gympl; Místa co znáš jsou / hlavní nádraží…“; 
s. 10 a 11), ale pořád jde o slovo k sobě.

Tento styčný rys nastupující básnické 
generace – zmiňme např. Alžbětu Luňáčko-
vou (Pravý úhel), Nelu Bártovou (Na konci 
chodby je ráno) nebo Jana Škroba (naposledy 

ve sbírce Země slunce) – nevypovídá o nějaké 
dobové manýře. Smysl užití první osoby je 
v  předání informace, že mně se něco děje, 
já něco zažívám. Teprve z  těchto osobních 
zážitků či představ vzniká obecně vztažitelná 
skutečnost. Jako bychom přestali věřit obec-
ným pravdám. Jako by pravda neexistovala. 
Existuje vjem, existuje já, které tento vjem 
vnímá. Na prvním místě je osobní zkuše-
nost, pravda se z  této skutečnosti stane až 
procesem čtení, vnímání. Lyrické já v poezii 
není žádnou novinkou, ale současná mladá 
básnická generace s ním pracuje specificky – 
a odlišuje se tím například od generace deva-
desátých let.

Neurovnaná kompozice básnického de- 
butu je plně vyvážena závažností obsahu. 
Bondyovsky „totální“ poezie je zde pod- 
ložena smutkem ze stavu světa, který 
se z  alkoholického oparu vynořuje nad 
prostředím hospod, vztahů na jednu noc 
a  front na pracáku. V  jádru veršů Kateřiny 
Koutníkové se ozývá Hančovo zoufale 
rozčílené volání, že „dokud budou nápisy na 
záchodech / a budou ještě dlouho / neuvěřím / 
že není trpících lidí / v záchodových básních / 
i  v  těch nejodpornějších / je vždy větší díl 
člověka / který už neví / kudy by kam“. ■

TVAR INFORMUJE

CERMAQUE V  ČÍTÁRNĚ: KŘEST SBÍRKY RESUMÉ 34 JAKUBA ČERMÁKA

Pondělí 12. září 2022, 19:00, Čítárna Unijazz (Husitská 22, Praha 3)

Tradičně jednou za 17 let napíše básník a písničkář Jakub Čermák bilanční sbírku 
poezie. Na rozdíl od své juvenelie Resumé 17 (Šimon Ryšavý, 2004) vydal svou aktuální 
sbírku Resumé 34 (Kodudek, 2022) vytištěnou na hratelné sadě kanastových karet.

Součástí křtu bude čtení čtyřverší z karet, koncert Cermaque i první světový turnaj 
v karetní hře zvané Habaďůra. Sbírku/karty na místě pořídíte za zvýhodněnou cenu.


