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prozaikům, přesto mu ze tří publiko-
vaných knih česky vychází již druhá, 
cenou Anasoft litera ověnčený román 
Jsem Paula. Zdejší publikum mělo také 
možnost seznámit se s tvorbou tohoto 
autora střední generace — i s ním 
samotným — během loňského Měsíce 
autorského čtení, jehož mediálním 
výstupem byla série portrétů součas-
ných slovenských spisovatelů s ná-
zvem Slovenská čítanka, odvysílaná 
nedávno Českou televizí.

Už z předchozí povídkové sbírky 
Pštrosí muž (česky Inaque.sk, 2014) 
a románu Bezprsté mesto (Tatran, 
2012) bylo zřejmé, že Štefánik si rád 
pohrává se zavedenými literárními 
žánry, za výlučně „žánrovou beletrii“ 
ale jeho tvorbu rozhodně považovat 
nelze. Najdeme v ní prvky sci-fi, 
hororu nebo detektivní thriller 
plný temně snových vizí. Za vší tou 
hýřivou obrazností a černočerným hu-
morem je ale pokaždé něco, co brání 
vtěsnat autora do předem připravené 
přihrádky. Mičurinské křížení 

„nekompromisního realismu“ s nej-
různějším kyberpunkovým bizárem se 
už zkrátka stává jakousi Štefánikovou 
značkou a ve své nejnovější próze ještě 
poněkud přitvrdil (čímž způsobil 
v konzervativněji smýšlejícím křídle 
slovenské kritiky — považujícím 
přítomnost dvou nesourodých poetik 
v rámci jednoho textu za, v lepším 

případě, redaktorské faux pas — ne-
bývalé pozdvižení).

„Za významné životní okamžiky 
jsou považována první slova a první 
kroky nohou, a ne první kroky 
paměti. Ty nestojí rodičům ani 
za fotku,“ čteme v úvodních větách 
románu, které svou trpkou ironií 
předznamenávají další vývoj událostí. 
Jednoznačnost slova událost je ovšem 
neustále zpochybňována: Co z toho, 
co člověk dennodenně prožívá, 
je vlastně zapamatování a zazname-
náníhodné (nejlépe formou faceboo-
kových statusů)? A co lze ve vzpo-
mínkách jednoduše a bezbolestně 

„proškrtávat“? Hlavní hrdinka Paula 
se pod tíhou pozvolna se rozjíždějící 
krize středního věku snaží udělat si 
v tom jasno a probírá se svými dávno 
zapomenutými literárními pokusy 
z mládí. Vypisuje si z nich pasáže, 
které k ní i po všech těch letech něčím 
promlouvají, načež je jednu po druhé 
nemilosrdně gumuje, až nakonec 
vymaže i jméno svého nynějšího 
muže. Evokace kafkovské grotesky 
prostřednictvím mírně poťouchlé 
aluzivní hry je pro Štefánikovo psaní 
příznačná: „Kristiána mazala poma-
ličku, písmenko po písmenku, dokud 
nezůstalo jen písmeno K. Potom 
k iniciále manželova křestního jména 
připsala -okot.“

Postupně se ovšem vyjevuje, 
že Paula asi nečelí jen krizi středního 
věku: její neshody s manželem a rodící 
se milostný románek s poněkud 
mátožnou — o to více, že beze-
jmennou — postavou Spisovatele 
sledujeme prizmatem čím dál vyšinu-
tější mysli. Odkaz na Petra Handkeho 
v jednom místě románu tudíž není 
jen intertextovou kudrlinkou. Paulin 
pohled na svět lecčíms připomene 
psychotické bloumání Josefa Blocha 
rakouským pohraničím v novele 
Úzkost brankáře při penaltě. Ve srov-
nání s Handkeho hlavní postavou je 
ale ta Štefánikova mnohem plastič-
tější a ztvárnění jejího vnitřního světa 
je nejpřesvědčivější z celé knihy.

Román Jsem Paula má také vý-
razný společenskokritický rozměr, bez 
nostalgie po starých dobrých časech 
se v něm odráží lesk a bída dnešní 
přetechnizované západní civilizace. 
Postavy myslí a mluví v jakýchsi vyši-
sovaných algoritmech a obvykle už ani 

nepředstírají zájem o cokoli přesahu-
jící horizont bezprostředního oka-
mžiku. Ironicky kousavé, analyticky 
přesné a nezřídka vtipné komentáře 
na vrub současné „tekuté“ společnosti, 
jež autor vkládá do úst výše zmíně-
ného Spisovatele, tak z románu dělají 
víc než jen popis bolestného rozpadu 
jedné středostavovské rodiny.

Štefánik svou zatím bezesporu 
nejpovedenější prózou vyvolává 
mrazivě klaustrofobní pocit z pří-
tomné i nastupující reality (druhá 
část románu je jakýmsi dystopickým 
průhledem do budoucnosti), přičemž 
perspektiva vyprávění se neustále 
mění a jednotlivé příběhové roviny 
jsou do sebe zakleslé jako ony 
navzájem se kreslící ruce na obraze 
Mauritse Cornelise Eschera. Zdá se, 
že vypravěč si je až bolestně vědom 
nemožnosti zaujmout pozici „mimo“ 
zobrazovanou skutečnost, již by tak 
bylo možné nestranně zhodnotit či se 
od ní kriticky distancovat. Jak říká 
transgender filozofka a teoretička 
kyber kultury McKenzie Wark: 

„Všichni jsme uvnitř jednoho stroje, 
žádný vnějšek už není.“

Kódy versus 
antikódy

Klára Fleyberková

Bloudění až příliš velkým 
supermarketem

„Příběh o křehkosti současné mladé 
ženy,“ stojí na obálce románu Směna. 
Vyjmout a zasadit do uvozovek právě 
toto sousloví je trochu podlé, protože 
je obklopeno mnoha dalšími větami. 
Zároveň ale jako by bylo přetaženo 
zvýrazňovačem, tak moc volá o po-
zornost. Stačilo by stisknout ctrl+C 
a ctrl+V a vložit ho do anotace dlouhé 
řady — nejen českých — románů 
z poslední doby. Naprosto suverénně 
by do ní zapadlo. 

Anna Beata Háblová ve své 
prozaické prvotině (na poli poezie 
a populárně -naučné literatury 
novickou dávno není) stvořila hlavní 
hrdinku Petru, tedy tu „současnou 
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křehkou, mladou ženu“. Petra 
vystudovala malbu, příliš se jí však 
nezdařilo uchytit se v uměleckém pro-
vozu, a tak se ocitla za kasou v super-
marketu. Hned na prvních stranách 
autorka staví proti sobě dva světy, 
které si nemohou být vzdálenější. 

Ani jednomu z nich nenadržuje. 
Umělecké prostředí vykresluje jako 
plné ambiciózních jedinců, kteří buď 
tápou sami v sobě, chtějí za každou 
cenu zaujmout, snaží se zapadnout 
do pečlivě střižené formy toho, jací by 
měli být, anebo všechno dohromady. 
Ve svých nárocích jde o podobně 
nemilosrdné prostředí, jako je 
neúprosná mašinerie čárových kódů 
a nekonečného posunování zboží, při 
němž nelze ani pomyslet na žízeň 
či nedejbože jiné tělesné potřeby. 

Háblová velmi šikovně a ne-
násilně přichází s tématy, která se 
na úrovni sociologicko -dokumentární 
otevírají poměrně často: otázky 
po důstojnosti pracovních podmínek 
či nerovnosti sociálních tříd. Její 
próza ale nepůsobí prvoplánově 
aktivisticky i proto, že kritika jednoho 
či druhého prostředí, mezi nimiž 
hlavní hrdinka neustále osciluje, 

nakonec není hlavním tématem knihy. 
Anebo rozhodně není tím jediným. 

Anna Beata Háblová všechny 
vrstvy skládá a proplétá sugestivním 
jazykem. Vyprávění v první osobě 
není jediný prostředek, díky němuž 
se dostáváme přímo do hlavy hlavní 
postavy. Tak primitivní Směna není. 
Především je to způsob provázání 
jednotlivých částí, které na sebe 
nasedají skrze asociace. Z bloudění 
mezi regály se tak hravě propadneme 
do dob studií: „Ruce mají tendenci 
vystřelit přede mě, aby ohledávaly 
možné nástrahy v prostoru. Narazím 
do něčeho, nebo nenarazím? Tak nara-
zím?! […] Takhle jsme chodili na ple-
néru. Profesor řekl, že ten den budeme 
chodit se zavázanýma očima…“ Právě 
tak, jak člověk přemýšlí, cestujeme 
s Petrou v ostrých střizích všemi 
jejími světy (vnitřními i vnějšími). 
Občas tento chytrý nápad Háblové 
pod rukama trochu „oslomůstkovatí“, 
většinou ale působí celkem organicky. 

Přílišná formálnost však z textu 
nahlas zakřičí ve chvíli, kdy čtenář 
objeví refrény, jimiž pravidelně začí-
nají nové kapitoly. Poetické úvodní 
věty říkají, že: „Jsou jako vzpomínky, 
ty dny, do kterých se člověk obléká, 
aby se neviděl nahý v zrcadle pří-
tomnosti,“ anebo: „Jsou jako dveře 
od trezorů, ty dny, které za sebou 
zabouchnu a doufám, že se do nich 
už nikdy nevrátím.“ Tento pravidelný 
otvírák Háblová vynechá jen dvakrát 
a je obtížně vysledovatelné, proč se to 
vlastně stalo. Možná proto, abychom 
se takto ptali? Anebo prostě omylem? 
V každém případě tyto poetismy textu 
poněkud podrážejí nohy. Dýchá z nich 
vykonstruovanost, kterou román 
ztrácí na autenticitě.

Přes jistou umělost je však zjevné, 
že autorka umí s jazykem nakládat, 
hrát si s ním a konstruovat jeho 
pomocí fikční svět. V tom světě se 
postupně dovídáme, že za křehkostí 
mladé dívky se skrývá velké trauma. 
Má těžce postiženého bratra, o něhož se 
jejich matka stará sama, a pomalu také 
zjišťujeme, co se mu přihodilo. Do toho 
nad Petrou visí stín jejího bývalého 
vztahu, který nakonec nabude reálných 
kontur, když se Adam znovu objeví 
na scéně. Přidá se jedna záhada ukra-
deného obrazu, životní příběh kolegyně 
z práce, kamarádky ze školy a jeden 

nový muž. To všechno se nakonec 
smísí do intenzivního happy endu. 

Text, který v prvních kapitolách 
kolíkuje hřiště slibnému střetu dvou 
odlišných sociálních vrstev, se tak na-
konec rozroste o téma traumatu, pocitu 
viny, toxických vztahů, společenských 
otázek, světa umění, bezmála detek-
tivní zápletku, lovestory, alkoholismus, 
sektářství, ornitologii… To všechno 
na dvou stech stranách opravdu 
najdeme. Velkolepé vršení motivů 
a mikropříběhů ještě umocňuje onu 
jazykovou vykonstruovanost a z knihy 
se postupujícím čtením stává spíše 
poeticky napsaný námět pro lehce 
uspěchaný a za vlasy přitažený film. 

Nocí dva 
oharky
Ondřej Nezbeda

Hrdinové komiksu Jaroslava 
Rudiše hledají výčep a naději

„Jedno je jistý. Nerozumím světu. 
Nebo svět nerozumí mně. Nebo si oba 
tak nějak nerozumíme,“ pronáší jeden 
z dvojice flamendrů, kteří bloudí 
městem v komiksu Noční chodci 

Jaroslav Rudiš — Nicolas 
Mahler 

Noční chodci 
Labyrint, Praha 2022 
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