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Útlá knížečka Chůze Henryho Davida Thoreaua (vydalo Dokořán v novém překladu Jaroslavy Kočové) je ideální knihou do kapsy a chcete-li, dá se vzít s sebou i na procházku. Ovšem musíme mít na paměti, že Thoreau, když vzýval k procházce, neměl na mysli tolik otázku sportovního vyžití, jako spíše duchovní vyladění. Ve své stati se totiž velmi často pohybuje na hranici metafory, přičemž velmi zřetelně vystupuje do popředí zejména metafora svobody. Procházka u Thoreaua totiž není jen jakási odpolední promenáda po korzu, případně turistická vycházka s obhlídkou určených míst, či tělocvik, ale spíše toulání se vlastní duší prostřednictvím okolní krajiny a vydávání se za dobrodružstvím, které si musí každý nejprve předpřipravit ve svém nitru. Podle Thoreaua však takhle „chodit“ zdaleka neumí každý. Pro chůzi je třeba mít jistého nadání, génia. A jak sám zdůrazňuje: „…každá procházka je totiž jakousi křížovou výpravou. Měli bychom jít vpřed nejkratší cestou, kam nás zanese náhoda a touha po nehynoucím dobrodružství, nepomýšlet na návrat (…).“ Lituje, že dnes (tj. ve své době, v polovině 19. století) už nepodnikáme žádná smělá a nekonečná tažení (v tomto směru lze opět výrok úspěšně vztáhnout také na dnešní dobu a na jiné oblasti, než jen procházení či spíše putování po venku; není velkým problémem naší doby, že máme v podstatě všechny trasy již vyznačené?). Problematika chůze se týká i místa, krajiny, a Thoreau tak s velkým předstihem upozorňuje na ekologii. Varuje před přílišným „změšťováním“ života. „Kam bychom přišli,“ říká Thoreau, „kdybychom se procházeli pouze v zahradách či nákupních třídách. Samozřejmě postrádá smysl směřovat vaše kroky do lesa, dojdou-li tam pouze vaše nohy.“ Thoreauovo doporučení před vydáním se na dobrodružství procházky je jasné: „Jste-li ochotní opustit otce a matku, bratra a sestru, manželku a děti a nikdy už je nevidět – pokud jste zaplatili všechny dluhy, sepsali závěť a urovnali své záležitosti, a jste-li svobodný člověk – pak jste připraveni jít na procházku.“

