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Navažská fantasy z konce světa
Nad Stopou blesku Rebeccy Roanhorse 

První díl fantasy tetralogie 
Rebeccy Roanhorse z prostředí 
severoamerických Navahů přináší 
promyšlený postapokalyptický 
svět s mytologickými prvky. 
Za atraktivním prostředím 
knihy Stopa blesku ale trochu 
pokulhávají postavy i lehce 
předvídatelný děj. 

františka schormová

Po klimatické katastrofě zaplavila voda větši-
nu planety. Pro národ Navahů, který „už svou 
apokalypsu zažil víc než o století dřív“, se 
nejedná o konec, ale o „znovuzrození“. Sku-
pinám původních obyvatel severoamerického 
kontinentu, které mají zkušenost s genoci-
dou a kolonialismem, se v postapokalyptické 
budoucnosti sužované nedostatkem zdrojů 
žije o něco lépe než ve dvacátém a jednadva-
cátém století. Jejich území odděluje vysoká 
zeď, vystavená částečně za pomoci magie. 
Právě magie a mytické bytosti se vrátily po 
Velké vodě, potopě, která „ukončila Pátý svět 
a začala Šestý. Otevřela těm, kdo jsou jako já, 
průchod zpátky na svět,“ říká Kojot, jedna 
z bytostí tradiční mytologie. Nesmrtelní se 
navrátili z legend a snů, z písní a vizí a krá-
čejí mezi lidmi. Spolu s nimi ale přišli i dal-
ší tvorové: čarodějové, čarodějnice, ducho-
vé a netvoři.

Taková normální holka
Maggie Hoskie, hlavní hrdinka románu Sto-
py blesku (Trail of Lightning, 2018), úvodní-
ho dílu série Šestý svět Američanky Rebeccy 
Roanhorse, netvory loví. Nesmrtelný Neizghá-
ní ji vycvičil a naučil využívat darů – talen-
tů, kterými vládnou jednotlivé klany. Každý 
Diné, což je označení, jímž sami sebe nazý-
vají Navahové a které znamená „člověk“, 
dostává do vínku nadání z klanu otce i mat-
ky. U Maggie je to rychlost a nelítostnost při 
zabíjení nepřátel: tyto dary ale musí používat 
opatrně. Zvlášť ten druhý je jí zdrojem neko-
nečné frustrace a přemítání o hranici, za níž 
se lovkyně netvorů sama proměňuje v netvo-
ra. Kombinace traumatické minulosti a obtíže, 
s jakými navazuje a udržuje vztahy, je typic-
ká pro hrdiny a hrdinky New Adult příběhů, 
kategorie, která označuje věk protagonistky 
i potenciálních čtenářů. Nejde zde o příběh 
o dospívání, ale o vyrovnávání se s dospělostí. 

Hlavní hrdinkou a vypravěčkou Stopy blesku 
je drsná žena. To ale samo o sobě nezaručuje 
feministické sdělení příběhu. Naopak, Maggie 
je jakousi ženskou obdobou traumatizova-
ných a problematických detektivů a akčních 
hrdinů, kteří jsou vedle své antisociálnosti 
a emočních problémů obdařeni výjimečnými 
či nadpřirozenými schopnostmi, navíc boju-
je s citovou závislostí na svém bývalém men-
torovi Neizgháním, kterému věnuje velkou 
část svých myšlenek a který vystupuje jako 

typický „bad boy“. Děj posouvá série úkolů, 
jež Maggie dostává od různých mužů kolem 
sebe. To oni jsou aktivními agenty, to oni volí, 
co je dále potřeba udělat.

Poušť i ruiny měst
Silnou stránkou knihy je bezpochyby pro-
středí a jeho spojení s mytologií. Děj romá-
nu probíhá v krajině, kterou můžeme znát 
z klasických westernů: v kaňonech a pouš-
tích. Postapokalyptické komunity v tomto 
prostředí přežívají podle nových pravidel. 
Román Rebeccy Roanhorse bývá označován 
za městskou fantasy – označení postměstská 
fantasy je ale přesnější, protože mnoho měst, 
jak je známe, zde nenajdeme a městu se nej-
více podobá shořelý Crowpoint. Maggie a její 
parťák Kai se těmito místy pohybují trochu 
jako v počítačové hře s jednou hlavní a řadou 
vedlejších misí, během nichž je potřeba zjis-
tit informaci, donést někam předmět nebo se 
utkat s jinou postavou. Děj ale není obzvlášť 
komplexní: odpovědi na některé otázky, jež 
si Maggie klade, odhadne čtenář dlouho před 
hlavní hrdinkou a závěrečné odhalení pak 
není žádným velkým překvapením.

Stopa blesku prostě z dálky působí o něco 
lépe než zblízka: možná i proto kniha zís-
kala jedinou z významných cen, na něž byla 

nominována: Locus Award 2019 za nejlepší 
románový debut. To ale neznamená, že nesto-
jí za přečtení: velký podíl na tom má i peč-
livá práce nakladatelství Gnom!, ať už jde 
o grafi ckou úpravu, překlad Jakuba Němeč-
ka nebo peritexty, zahrnující autorčin bio-
grafi cký medailon, doslov Miroslava Černého 
a poznámku překladatele. Dočteme se v nich 
mimo jiné o kritice spisovatelky ze strany pří-
slušníků národa Navahů. Otázka reprezenta-
ce a práva na reprezentaci jsou témata, kte-
rá bude kulturní scéna řešit ještě dlouho 

– a není jisté, zda se někdy dobereme uspoko-
jivého řešení. Na výtky, že k Navahům nepatří, 
autorka argumentuje tím, že má navažského 
manžela a pobývala v navažských komuni-
tách, a v sérii dále pokračuje. Z plánovaných 
čtyř knih série Šestý svět byly zatím publiko-
vány dvě, po Stopě blesku vyšlo v roce 2019 
pokračování nazvané Storm of Locust (Bouře 
kobylek), v němž se opět vrací Kai i Maggie. 
Pokud se dalším dílům povede vyrovnat nedo-
statky první knihy, a pokud se nakladatelství 
Gnóm! rozhodne s vydáváním série pokračo-
vat, máme se na co těšit.
Autorka je amerikanistka.

Rebecca Roanhorse: Stopa blesku. Přeložil Jakub 
Němeček. Gnóm!, Praha 2021, 303 stran.
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Postavy na dovolené
jakub sedláček
Člověk udělá ledacos, aby nemusel psát. Tře-
ba Petr Šabach nám v nakladatelství říkával, 
že vždycky, když bylo třeba, aby zasedl k pra-
covnímu stolu, raději doma vyluxoval. Gra-
ham Greene údajně ubíjel čas u silnice a sle-
doval poznávací značky projíždějících vozidel 

– čekal na šťastné číslo, teprve pak mohl začít 
pracovat. Specialistka na thrillery Tess Gerrit-
senová o sobě tvrdí, že než aby se mořila 
s novým rukopisem, raději by se učila hrát 
na housle. Její kolegyně Patricia Cornwello-
vá se zase vyznala, že jsou dny, kdy „si najde 
jakoukoli výmluvu, aby nemusela sedět u sto-
lu a psát“, přičemž v takových chvílích má 
pocit, „jako by si její postavy vzaly dovolenou“.

Když jsem editoval víkendovou přílohu Hos-
podářek, Richard Podaný se jedné reportér-
ce pochlubil, že u každého těžkého překladu 
přibere na váze, protože si při řešení oříšků 

pomáhá u ledničky. To americký spisovatel 
a novinář William Zinsser si vystačil s vodou 

– k barelu v kanceláři se během dne dostavo-
val s frekvencí, která drtivě převažovala fyzio-
logickou potřebu pitného režimu. (Musím při-
znat, že mám pro Zinssera pochopení. Také 
já při psaní špacíruju po místnosti – podob-
ně jako lidé zabraní do telefonického hovoru 

–, takže jsem v Pasece už několikrát zaskočil 
spolupracovníky, když jsem náměsíčně přistál 
u jejich stolů.)

Psaní je zkrátka krocení myšlenek, jež doká-
žou být rozjívené úplně stejně jako hopsa-
jící kůzlata. Zdá se, že námaha vynaložená 
na udržení hlavy v soustředěném režimu je 
v lecčems podobná úsilí udržet tělo na židli. 
Existuje spousta triků, jak utíkavou mysl oba-
lamutit, literáti (a v tom si rozumějí s životní-
mi kouči) si třeba pomáhají rozdělením úko-
lu na kratičké etapy: mám smlouvu na knihu, 
a tak musím za hodinu vypotit tolik a tolik 
slov či znaků, ergo tolik a tolik kůzlat chytit 
do ohrádek.

Ale ruku na srdce, tohle je popis ideálního 
světa, ve kterém autoři podepisují smlouvy 
a dodržují termíny. V reálné nakladatelské 
praxi je často malým svátkem, když se podaří 
alespoň to první; to druhé je splněným snem. 

„Dřív než začnu, měli byste vědět, že jsem 

smlouvu na tuto esej nepodepsala a nevráti-
la včas,“ otevírá Deborah Aaronsonová, vice-
prezidentka vydavatelství Phaidon, svou úva-
hu Růžová musí překvapit o redakční práci 
s obrazovými knihami. „O víc než měsíc jsem 
také překročila deadline na odevzdání vlastní-
ho textu. Ilustrované knihy mají svá zvláštní 
úskalí i radosti, ale dokázat zvládnout autory 
je výzva, jíž čelíte bez ohledu na to, na jakém 
druhu knih pracujete. Dostat od autora pode-
psanou smlouvu a dodržet termín je často 
nemalý výkon.“

A to prosím píše nakladatelská profesionálka, 
která moc dobře ví, jaké záseky udělají nedodr-
žené termíny v edičních a výrobních plánech. 
Uvedený text navíc publikovala v roce 2017. 
Proč je to důležité? Protože se zdá, že po covi-
dové hibernaci ochota plnit závazky (či aspoň 
odpovídat na maily) ještě víc poklesla.

Znám autory, kterým je třeba volat z cizích 
mobilů, aby vůbec zvedli telefon. Znám spo-
lupracovníky (a věřte, že to jsou ve svých obo-
rech skuteční mistři), kteří se schovávají jako 
děti před výpraskem a na WhatsAppu fi ngu-
jí, že vaše naléhání nečetli, i když na téže plat-
formě ve stejné chvíli vykazují čipernou akti-
vitu. Abych se z toho nezbláznil, připomínám 
si osvěžující slova, která A. J. Liehm před páry 
lety svěřil v rozhovoru tomuto listu: „Redakční 

práce spočívá v tom, že každý den lidi otra-
vujete a tak dlouho je uháníte, až vám texty 
pošlou.“ Svatá pravda, říkám si, nejsem v tom 
sám.

Ale buďme spravedliví. Psaní je kreativní 
proces a není to totéž jako vyplňování čísel do 
excelové tabulky. Naplánovat se nedá. Já bych 
tedy s literáty štvanými nervózními redakto-
ry a vzpurnými postavami, co se každou chví-
lí dožadují dovolené, neměnil. „Celé dopoled-
ne píšu čárku,“ vyznává se alter ego Henryho 
Millera ve fi lmové adaptaci Tichých dnů v Cli-
chy, „a po obědě ji jdu škrtnout.“ Ještě víc se 

„morální paralýze“ nešťastníka, co se pokou-
ší uživit psaním, přiblížil Orwell v glose Zpo-
věď recenzenta knih, která je věnovaná bídě 
literární publicistiky. „Kolem čtvrté odpole-
dne už bude mít knihy vybalené,“ píše se tu 
o vycukaném jedinci, jenž musí během pár 
hodin sesmolit článek o směsce titulů, kte-
ré mu poslali z redakce, „ale stále ještě bude 
trpět nervovou neschopností je otevřít.“

Láká mě představa literární studie, která ději-
ny písemnictví pojedná jako historii výmluv, 
nesplněných slibů, autorského sebemrskač-
ství a vyčerpávajících bojů s neschopností psát. 
Mohla by to být pěkná esej. Nebo dokonce kni-
ha… Myslím, že doma potřebujeme vyluxovat.
Autor je šéfredaktor nakladatelství Paseka.
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