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k n i ž n í  t i p y

ON THE ROAD: DODÁVKOU PO EVROPĚ 
První, na co jsem si u téhle knížky vzpomněla, 
byl sousedovic „bydlík“. Za dávných dob, které 
se odborně historicky nazývají „hluboký totáč“, 
se naši sousedé rozhodli, že prostě vyjedou, 
protože chtějí vidět svět. Ona dostala na starost 
papírování, on dopravu. A z jejich dodávky se 
stal obytný baráček včetně skříní, kuchyňky, 
poliček a spaní pro čtyři lidi. Záclonky nechybě-
ly. Proto mě tak potěšila kniha On The Road: 
dodávkou po Evropě (vydává Grada, překlad 
Eva Hermanová) Stephanie Rickenbacherové 
a Luie Eigenmanna. On šéfredaktor a ona refe-

rentka cestovního ruchu chtějí zažívat víc než sezení v kanceláři. A cestování se 
jim stalo životním stylem. Mají svůj web, na kterém najdete videa a tipy, kudy, 
kam a jak tam vařit, třeba. Moc mě potěšil název kuchařky Vanlife, je o vaření 
v obytném vanu, prostě na cestách. Ale vraťme se k toulce po Evropě. Stephanie 

a Lui si předělali karavan na „bydlík“ a projeli v něm a s ním celou Evropu. Čty-
řicet pět zemí! Včetně skandinávských zemí a Malty, kterou objevovali v zimě. 
Určitě vás – stejně jako mě – hned napadne, kudy jezdili u nás a jak se jim tu 
líbilo. K mému velkému potěšení nezamířili do Prahy, ale do Brna. Zmiňují tu 
staré brněnské legendy jako třeba draka, který prý terorizoval město, a proto 
na něj nastražili past v podobě návnady s vápnem. Když to drak sežral a napil 
se, tak jako každého, kdo někdy něco stavěl, napadne, co se asi stalo dál. Stejně 
jako mně se jim líbil Zelný trh a vydali se na hrad Veveří. Od nás pak zamířili do 
Rakouska. Myslím, že pro ty, kteří v posledních letech rezignovali na složité ces-
tování letadlem, a přitom jim objevování nových míst tak chybí, je tahle knížka 
ideální spojenec, rádce a bavič. Spojenec, protože vás spojí s komunitou těch, 
kteří milují svobodu cest a dobrodružství jízdy na vlastní pěst. Rádce, protože je 
tu spousta rad a adres prověřených přímo v terénu. A bavič, protože se zkrátka 
můžete po večerech bavit sněním o tom, kam a kdy vy sami vyrazíte. Je to správ-
ná kniha na dlouhé zimní večery, ve kterých si plánujete příští léto. 

JARMILA SKOPALOVÁ

KOČIČÍ OKO
Kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová 
(*1939) proslula romány Příběh služebnice, 
Alias Grace, Slepý vrah či Svědectví (za dva po-
sledně jmenované získala Booker Prize); v češ-
tině vyšla i řada dalších jejích děl včetně knih 
povídkových. Posledním dosud nepřeloženým 
starším románem bylo Kočičí oko z roku 1988, 
nominované na Booker Prize, které nyní koneč-
ně vyšlo v nakladatelství Argo v překladu Kate-
řiny Klabanové. Vypravěčkou a hlavní hrdinkou 
románu je malířka Elaine, která se po letech vra-
cí do Toronta na vernisáž své výstavy a vzpomí-

ná na své dětství a dospívání, které silně ovlivnila její kamarádka a spolužačka, 
manipulativní a labilní Cordelie. Šikana by asi bylo silné slovo, Cordeliin vztah 
k Elaine se potácel mezi přítulností a posměšky, s notnou dávkou ponižování 
a vynucování si poslušnosti. Elaine vyrůstala dlouho bez kamarádek, její otec 
přírodovědec často měnil působiště a až když se rodina usadila v Torontu, zača-
la školačka Elaine poznávat zvláštní zákonitosti přátelství mezi dívkami. Ocitla 

se v subtilním postavení poslušné dívenky, která nechce přijít o kamarádky, 
a proto se jim podřizuje domnívajíc se, že to jinak nejde. Netuší, jak moc to 
ovlivní její další život, jak často pak bude na Cordelii myslet. Postupně se od 
ní dokáže osvobodit, a dokonce nad ní mít trochu navrch; už si od ní nenechá 
všechno líbit a uvědomí si, že Cordelie je nešťastná bytost s mnoha psychickými 
problémy. Elaine se vydává na dráhu později úspěšné malířky, přičemž vyprá-
ví i o svých osudových mužích, milenci Josefovi z kurzů malby a Jonovi, svém 
prvním manželovi, a také o své netypické rodině. Dlouhý časový úsek, během 
něhož se román odehrává – od konce druhé světové války po osmdesátá léta 
–, umožňuje autorce glosovat také společenské proměny v Kanadě, nemluvě 
o světě umění: „Všechno je dneska post – jako bychom všichni představovali 
jenom poznámky pod čarou k něčemu, co už tu bylo a co dokázalo vystihnout 
skutečnost natolik, že si to vysloužilo i vlastní jméno.“ Kočičí oko je další vel-
mi působivý román vynikající kanadské spisovatelky, tentokrát o traumatech 
z mládí, které si neseme celý život, o přátelství mezi dívkami s jeho zvláštními 
pravidly, o vztazích k rodičům a sourozencům a o vztazích mužů a žen a také 
o uměleckém světě s jeho specifickou atmosférou.

MILAN VALDEN

ZAHRADA
Ve své nejnovější knize nazvané Zahrada (vy-
dává Host) se Petra Dvořáková věnuje tématu 
z nejcitlivějších. Protagonistou je pětatřicetiletý 
Jarek, který se po několika letech kněžské služ-
by odříká církve a začíná nový život. Po letech 
strávených na farách, kde se mimo jiné nemu-
sel starat o živobytí, se vrací do domu svého 
dětství, dnes opuštěného. Dům je obklopen 
zanedbanou zahradou, kterou Jarek postupně 
proměňuje ve velmi příjemné místo. Zhruba 
do poloviny knihy se zdá, že autorce jde pře-
devším o vylíčení poměrů v katolické církvi 
a o nalezení nové životní cesty mimo církev. 

Jarek třeba přemítá smyslu zpovědi nebo o prakticky neřešitelné situaci ho-
mosexuálních lidí v tomto prostředí. Jeho bývalí farníci, zdánlivě dlouholetí 
přátelé, jej opouštějí, když zjistí, že už není tím, kdo vždy umí vyslechnout, 

poradit a odpustit. Ve staronovém prostředí si Jarek nachází nové spřízněné 
duše, zaměstnání a zdá se, že vše se ubírá dobrým směrem. Jenže v jednom 
momentě si pro sebe konečně pojmenuje pro sebe to podstatné. Uvědomuje 
si, že se zamiloval do sousedovic malé dcery, že je pedofilem. Poznání, že je 
jeho přirozenost je pro společnost nepřijatelná, že nikdy nebude moci navázat 
naplňující vztah, jej obrací proti němu samotnému. Oškliví se sám sobě. Když 
se tomu přidá nespravedlivé a nepodložené obvinění, předvolání k výslechu, 
velmi ponižující sexuologické vyšetření, dehonestující nápis na zdi zahrady 
a rozbitá okna, rozvinou se u něj závažné zdravotní problémy a Jarek se rozho-
duje pro dobrovolný odchod z tohoto světa. K němu naštěstí nedojde a v sa-
mém závěru knihy se přece jen najde člověk, který je na Jarkově straně. Petra 
Dvořáková v této knize čtivě a srozumitelně vykresluje portrét člověka, který 
nezapadá do společenských škatulek. Po dokumentu Veroniky Liškové z roku 
2014 Danielův svět je Zahrada dalším počinem, jenž se tímto nesnadným té-
matem empaticky zabývá.

LUCIE JÍLKOVÁ


