Setkání s dvojníkem promění Mickeyho Wattse
v novém románu Daniela Petra.
Spisovatel Daniel Petr se v novém románu vrací k tématu, kterým se zabýval už ve své
nejúspěšnější knize Straka na šibenici. Hlavní hrdina knihy Odečítání pohybu souřadnic
Mickey Watts je obyčejný dvaačtyřicetiletý obráběč kovů. Jako technik se dostane do
Evropy, nejprve do Ženevy a posléze do Prahy, kde se rozhodne zůstat. Zvrat v jeho životě
pak přinese jedna na první pohled nevinná návštěva Slezska. Od té chvíle se vše začne
měnit — a především sám Mickey Watts.
Na takovém pozadí rozehrává Daniel Petr příběh, v němž se zabývá tématem dvojnictví, zkoumá
vztahy mezi rodiči a dětmi, možnosti vypořádání se s dávnými traumaty a také hledání
předobrazu dokonalosti, který všichni nosíme v sobě.
„Příběh Mickeyho proměny začíná v době, kdy do Bílého domu přichází Donald Trump. Ve
známém hesle ‚Make America Great Again‘, které předchozímu americkému prezidentovi
pomohlo vyhrát volby, je nejdůležitější slovo again. Trump jím sděluje svým voličům, že existuje
předobraz ideální Ameriky, k němuž je třeba se vrátit. Podobně chce Mickey zabránit proměně,
kterou zprvu považuje za projev přibývajícího věku, a snaží se stát tím Mickeym, jakým byl
kdysi,“ vysvětluje Daniel Petr.
Zprvu nenápadné fyzické změny jsou ale čím dál nápadnější, a navíc se mění i Mickeyho duševní
rozpoložení. Mickey se stává podezíravým a začíná mít sklony k násilí. Rozhodne se proto vrátit
do Ameriky, kde se snaží najít vysvětlení své proměny v komplikovaném vztahu k despotickému
otci. „Moji rodiče se rozešli v době, kdy jsem dospíval, a tvrdit, že mě to nepoznamenalo, by bylo
lhaním si do vlastní kapsy. Jestliže nyní cítím potřebu vrátit se k tématu, kterým jsem se zabýval
před šesti lety ve Strace na šibenici, znamená to, že jsem své trauma z dětství ještě nepřekonal
a s terapeutickou rolí literatury to nebude tak slavné, jak se někdy tvrdí. To říkám samozřejmě
s nadsázkou a také se značnou dávkou úlevy. Literatura má podle mého názoru být především
literaturou,“ říká spisovatel.
V případě, že budete mít o jeho novou knihu zájem, rád Vám ji poskytnu jako recenzní výtisk či
recenzní PDF. Samozřejmě se Vám také pokusím zprostředkovat kontakt na autora, pokud byste
měli zájem o rozhovor.
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