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Zadání bakalářské práce 

Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským 

komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově 

charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakou funkcí (cílem) byl text napsán a jaké 

stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké 

problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a 

nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především 

v rovině stylistické v závislosti na funkci textu v české komunikační situaci. Postupujte 

přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Citovaná vlastní řešení, 

která budete uvádět jako důkazy vámi zvolených postupů, opatřete odkazy ke stránkám 

překladu i originálu. Komentář opatřete na závěr bibliografickým soupisem použitých 

primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. 

Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci 

studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie 

výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou. 
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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část tvoří překlad vybraných 

kapitol z díla Tonyho Parkera The Violence of Our Lives: Interviews with  

Life-Sentence Prisoners in America, která byla vydaná nakladatelstvím HarperCollins 

v Londýně roku 1996. Druhou část tvoří komentář tohoto překladu podle 

překlakladatelské analýzy Christiane Nordové. Dle relevance popisuje extratextové a 

intratextové faktory textu a různé překladatelské problémy, které při překladu nastaly. 

Komentář se dále zabývá řešením těchto problémů a překladatelskými posuny, ke 

kterým v průběhu překládání došlo. Dochází k závěru, že se jedná o expresivní text 

zakotvený ve výchozí kultuře. 

 

Klíčová slova 

Překlad, metoda překladu, překladatelský problém, překladatelský posun, překladatelská 

analýza, styl, syntax, lexikum, presupozice, interview, vražda, vězeň. 

 

 

Abstract 

 

The bachelor thesis consists of two parts. The first part is a translation of selected 

chapters from the book written by Tony Parker The Violence of Our Lives: Interviews 

with Life-Sentence Prisoners in America, which was published in London in 1996 by 

HarperCollins Publishers. The second part of this thesis is a commentary on the 

translation based on Christiane Nord’s model of translation analysis. The commentary 

includes a translation analysis; it focuses according to relevance on extratextual and 

intratextual factors and on various translation problems that occurred in the process. The 

commentary describes strategies for dealing with the problems as well as the typology 

of translation shifts that occurs in the target text. It concludes that the text is expressive 

and embedded in the source culture. 
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Úvod 

 Jádrem práce je překlad vybraných kapitol z knihy Tonyho Parkera The Violence 

of Our Lives: Interviews with Life-Sentence Prisoners in America. Konkrétně jsem si 

vybrala předmluvu, rozhovor s bývalým vězněm a rozhovor s matkou jednoho vězně z 

části o obětech. Dílo je zajímavé tím, že v něm vystupuje hned několik autorů – Tony 

Parker jako primární autor a každý mluvčí jako autor sekundární. S tím je spojená i 

podvojnost jazyka, protože autor používá spisovný jazyk, kdežto mluvčí používají 

hovorový, místy nespisovný jazyk.  

 Dané dílo jsem si pro bakalářskou práci zvolila potom, co jsem si ho náhodou 

vzala v knihovně z vyřazených knih a přečetla ho jedním dechem. Mám velice ráda 

biografie, protože nám prezentují zajímavé osudy lidí a to, jak každé rozhodnutí 

ovlivňuje naši budoucnost. V českém prostředí jsem se nesetkala s podobným dílem, a 

proto si myslím, že by i pro českého čtenáře bylo velice zajímavé a poučné.  

 Následuje komentář překladu, který zahrnuje překladatelskou analýzu výchozího 

textu, popis metody překladu, která byla na základě analýzy zvolena, typologii 

překladatelských problémů a popis posunů, ke kterým došlo. Překladatelská analýza je 

založena na modelu Christiane Nordové (1991). Typologie překladatelských problémů 

se zabývá rozborem a řešením specifických problémů, které nastaly především v oblasti 

lexika a syntaxe a v menší míře v oblasti presupozic adresátů. Poslední část je pak 

věnována charakteristice a odůvodnění posunů, ke kterým při převodu došlo. 

 

  



7 

 

1. Překlad 
 

PŘEDMLUVA 

Jak Konfucius či jiný poutník jednou řekl: „Cesta tisíce mil začíná prvním 

krokem.” Moje cesta, která vedla k napsání této knihy, byla podstatně delší než tisíc 

mil, ale prvním krokem, kterým začala, byl dopis, jenž zněl zhruba takto:  

 

Jsem anglický spisovatel a ve svém díle využívám metodu interview. Před 

dvěma lety jsem vydal knihu Life after Life (Život po životě), která sestávala 

z přepisů nahraných rozhovorů s dvanácti lidmi (někteří jsou ve vězení a 

někteří s podmínkou na svobodě), kteří se dopustili vraždy a už si odpykali 

nebo ještě vykonávali následný doživotní trest. Mám v úmyslu vytvořit 

podobnou knihu rozhovorů s lidmi ve Spojených státech amerických, kteří jsou 

ve stejné situaci. Kritéria jsou stejná:  

 

a) Dotyčná osoba by si v současné době měla odpykávat, nebo si v minulosti 

odpykala, doživotní trest za vraždu. 

b) On či ona by měl/a souhlasit s tím, že verdikt „vinen“ byl správný. (Nebude 

to kniha o nevinných lidech, kteří byli neprávem odsouzeni, což je odlišný 

případ.)  

c) Osoba, se kterou budu mluvit, by měla být ochotná vést se mnou 

několikahodinové konverzace v soukromí, které budu nahrávat, a nikdy u 

toho nebude přítomen nikdo jiný. 

 

Výměnou zaručuji následující: 

 

1) Nikdo kromě mě neuslyší nahrávky ani teď ani v budoucnu, a potom co 

práci s nimi dokončím, budou manuálně zničeny a spáleny.  

2) V textu nepoužiji, ani nikdy nikomu nevyzradím, skutečné jméno 

dotazované osoby. Pokud je dotyčná osoba ještě ve vězení, neřeknu a 

žádným jiným způsobem nenaznačím, ve kterém americkém státě se 

rozhovory uskutečnily, ani neuvedu název věznice, ve které se rozhovory 

odehrály. 
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3) Všechny odkazy ke skutečným názvům míst i jména osob, na něž se bude 

odkazovat, budou změněny. 

4) Na závěr každého nahrávání se zeptám dotazované osoby, zda má obavy, 

že by cokoliv v nahrávce mohlo vést k její identifikaci, a pokud ano, tak to 

ihned na místě vymažu ke spokojenosti dotyčné osoby. 

5) Ani nahrávky ani jejich přepisy nebudou předloženy žádnému státnímu 

orgánu se soudní či donucovací pravomocí k cenzuře, schválení nebo 

povolení vydání.  

 

Doufám, že závěr z toho plynoucí je jasný: rozhovory se mnou dotyčné 

osobě nijak ani nepřilepší, ani nepřihorší. A nakonec nebudou motivováni 

žádnou finanční odměnou.  

 

Dvě stě kopií tohoto dopisu bylo rozesláno americkým organizacím ve spojení s 

delikventy i bývalými delikventy, abych se zeptal, zda by byli ochotni navázat spojení. 

Dopis dostali jednotliví vězni, se kterými jsem si již dopisoval, a také organizace 

působící uvnitř vězení, jako například skupiny podpory pro doživotně odsouzené. Dále 

také sociální a probační kurátoři a úřady a samotné věznice.  Odpovědí chodilo stále víc 

a víc, až jich nakonec byla celá záplava, přesně jako když hodíte kamínek do jezera, 

který vytvoří stále se rozšiřující kruh vlnek a vln.  

Výsledkem toho bylo, že jsem navštívil Severoamerický kontinent čtyřikrát, strávil 

jsem tam dohromady pět měsíců a procestoval ne jeden, ale sedm a půl tisíc mil.  

Navštívil jsem a dopisoval jsem si se sedmadvaceti věznicemi v osmatřiceti státech, 

v každé z nich (s výjimkou New Hampshiru) se mnou po drobných formalitách ve všem 

a ihned spolupracovali a dali mi úplnou svobodu v tom, mluvit s kýmkoliv si vyberu a 

nahrávat s nimi zcela soukromé rozhovory. Dohromady jsem absolvoval čtyřicet tři 

rozhovorů, které trvaly celkem sto sedmdesát hodin. 

Spojené státy americké jsou federací složenou z jednotlivých států, které si sami 

vytváří své zákony, s vlastním systémem trestního soudnictví a kontrolou svých věznic 

(či „nápravných zařízení“ jak je některé státy raději nazývají). Také existuje federální 

systém, ale v těchto věznicích je méně než pět procent celkového počtu lidí ve vězení 

v USA a postupy, které se musí dodržet, aby do nich člověk dostal povolení, jsou 

natolik komplikované a byrokratické, že bych byl nejspíš doteď v Americe, kdybych se 

do toho býval zapletl.  
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Přes 1, 25 milionů lidí v Americe je ve vězení a více než polovina z nich jsou 

černoši nebo hispánci. Spojené státy jsou ve světovém vedení v počtu odnětí svobody, 

čímž předčily jak Jihoafrickou republiku, tak bývalý Sovětský svaz. Ačkoliv jsou jejich 

věznice v některých ohledech méně přísné než jejich anglické protějšky – návštěvy jsou 

povoleny po delší dobu a mnohem častěji, volání mimo vězení je běžnější, 

korespondence je neomezená a necenzurovaná a v některých státech je poštovné za 

dopisy vězňů hrazeno věznicemi – tresty jsou tvrdší a kárnější a mnohem delší než ve 

většině ostatních států. Jak se dá předpokládat, to žádným způsobem nesnižuje množství 

zločinů, ať už méně závažných nebo těžkých, a neposkytuje žádnou statistickou oporu 

těm, kteří tvrdí, že je to účinné (o nic víc, než že trest smrti snižuje počet vražd ve 

státech, kde se vykonává).  

Delikventi a bývalí zločinci, jejichž nahrané rozhovory se v této knize objevují, 

nejsou žádným způsobem typickými představiteli amerických vrahů. Z tak malého 

vzorku se samozřejmě nedají vyvodit žádné závěry, kromě snad nesmělého potvrzení 

toho, co řekl vůdce kvakerů William Penn a to, že v každém, pokud to spatříme, je 

nepochybně něco od Boha.  

 

TP 

 

Malý princ 

Floyd T. Jackson 

 

Pěkná recepční se světlými vlasy, která na sobě měla šaty od Laury Ashleyové, 

se usmála. „Zdravím,“ řekla, „pan Jackson řekl, abych vás hned, jak přijdete, uvedla.“  

Zvedla se od stolu a zamířili jsme dlouhou chodbou, kde byl hnědý koberec, a jedna 

stěna byla ověšená grafikami růží od belgického malíře Redouté, ke dveřím až skoro na 

konci. Na jmenovce na dveřích stálo „Floyd T. Jackson. Zástupce ředitele -  personální 

oddělení“. Zaklepala na dveře a otevřela je.  

Uviděl jsem upraveného muže, který měl krátké černé vlasy a na sobě šedý 

oblek, bílou košili s knoflíčky na límci a kravatu v barvě královské modři. Měl pevný 

stisk a mluvil tiše. Přitáhl dvě nízká křesla ke konferenčnímu stolku u okna. 
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Jsem rád, že jste dorazil, rád vás poznávám. Říkal jste hodinu? A pak příští úterý 

a to další úterý potom? To se mi hodí. Na konci měsíce jedu do Cincinnati na 

konferenci, takže to tak akorát vyjde.  

No, jak jste mi říkal, nic jsem si nepřipravoval. Uvidíme, kam nás rozhovor 

zanese. Dobrá? Jednu věc chci ale ujasnit hned na začátku, měl jsem pěkné dětství. 

Hodně lidí říká, že ne, viďte? Tvrdí, že špatné dětství může za všechno, co se stalo a co 

udělali. Za všechno může jejich dětství, že? No, tak já to neříkám, protože já měl 

opravdu pěkné dětství v každém směru. Chci, aby to bylo jasné. 

Jestli máme mluvit o penězích a materiálních věcech, tak jsme rozhodně nebyli 

boháči. Co se těchhle věcí týče, byli jsme fakt žebráci. Ale jinak jsme byli bohatí, teda 

jestli mi rozumíte. Nikdy jsem necítil nedostatek v takových věcech, jako jsou láska, 

péče a zájem. Ani jeden jediný den během mého dětství a to je fakt. Vychovaly mě čtyři 

ženy, každá z nich hodná a silná – moje máma, babička a dvě tety. Všichni jsme bydleli 

v pěkném čistém domě v dobré čtvrti v Detroitu, vždycky jsme měli co jíst a co na sebe. 

Ničeho jsme neměli hodně, ale dost na to, aby to vystačilo. 

Máma pracovala jako učitelka na střední škole, takže měla stálý plat. To, že byla 

učitelka, taky znamenalo, že byla vzdělaná, měla hodně certifikátů a tak. Víte, máma 

měla v sobě něco zvláštního. Byla hodná a pracovitá a vždycky se mi snažila vštěpit, že 

až vyrostu, měl bych být taky takový. 

Jejím velkým vzorem byl muž jménem Booker T. Washington, slyšel jste někdy 

to jméno? Ano, máte naprostou pravdu, byl to on, zakladatel první univerzity pro 

černochy v Tuskegee v Alabamě v roce 1881. A máma mi vždycky říkala: „Floyde, jen 

nezapomeň na Bookera T. Washingtona, a jak ukázal, jak důležité je vzdělání pro 

černocha. A vždycky se co nejvíc snaž být jako on.“ A pamatuju si, jak jindy říkávala: 

„Floyde, jestli si dokonale osvojíš angličtinu a matematiku, tak v životě nenarazíš na 

žádný pracovní či citový problém, který bys nedokázal překonat. Pokud budeš umět 

angličtinu a matematiku, tak si poradíš s každou životní situací, která tě potká.“ 

Škoda, že když jsem byl malý, nevěnoval jsem jejím slovům pozornost. Často 

jsem si říkal, že bych to býval i udělal, kdybych měl v rodině s kým soupeřit. Ale 

chápejte, problém byl v tom, že jsem neměl s kým. Neměl jsem ani bratra, ani sestru a 

v rodině, kde byly čtyři ženy, jsem byl jediný kluk. Ve skutečnosti jsem neměl ani 

žádné mužské příbuzné, jediní příbuzní v mém věku, které jsem měl, byly jen dvě 

sestřenice – vidíte, zase ženský. Takže vidíte, že jako malý jsem byl takový miláček 

všech. Všichni mě měli rádi, protože jsem byl výjimečný, a to proto, že jsem byl kluk. 
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Nebyl jsem přímo rozmazlený, to bych neřekl, ale pamatuju si, že už od útlého věku ke 

mně vzhlíželi, protože ze mě jednoho dne bude chlap. Rozumíte mi? Byl jsem jako 

malý princ, který čeká na to, až se ujme svého království, a proto jsem se vždy choval 

slušně. Dobře jsem se učil, byl jsem pracovitý, nikdy jsem nechodil za školu a všichni 

učitelé o mně měli dobré mínění. Kromě toho jsem chodil do kostela, byl jsem skaut, 

prostě každým coulem vzorný chlapec. Nikdy jsem neudělal nic špatného. Nemohl jsem 

a ani bych to neudělal, prostě jsem nebyl ten typ. Tak to bylo celých deset, jedenáct let 

mého života. Totiž dokud se do něj nevrátil můj otec.  

Ale nemyslete si, že ho z něčeho viním, protože to nedělám. Nevzpomínám si, 

že bych ho předtím někdy viděl. Možná, že jo, ale rozešel se s mámou, když mi bylo 

šest měsíců. Když o tom teď přemýšlím, tak se možná nikdy ani nevzali, nejsem si jistý. 

Vím, že odešel a žil s jinou ženou, a že jsem ho nikdy neviděl, dokud jsem nebyl dost 

starý na to, abych se začal projevovat jako osobnost. Do té doby by klidně mohlo být 

jeho jakýkoliv dítě na ulici. Začal se o mě zajímat, až když jsem si začal vytvářet svůj 

vlastní charakter. Často to tak u otců bývá, že jo? 

Byl přístavním dělníkem, ten vykládá a nakládá lodě, myslím, že se tomu ještě 

říká dokař. Začal volat k nám domů jednou týdně, většinou v sobotu odpoledne. 

Myslím, že máma doufala, že se o ni opět začne zajímat. Byl hodně vysoký, víte, dobře 

vypadal. Tak už to u žen bývá – ať už se k ní chlap zachová jakkoli špatně, vždycky 

doufá, že se třeba změní. No tak v jeho případě to tak nebylo, ptal se jenom, jestli mě 

může vzít na pár hodin ven, do parku nebo tak někam. Máma a babička mu řekly: 

„Dobře, ale jen koukej, aby to byl park, a ne ty tvoje bary.“ A on na to: „No jasně, že 

ne. Co si myslíte, že jsem za chlapa? Nikdy by mě to ani nenapadlo, s děckem jeho 

věku.“ Pak se otočil tak, aby to neviděly, a okázale na mě mrknul.  

Protože mě vzal přesně tam – do těch svých oblíbených barů. Byl jsem na svůj 

věk malý stejně jako teď. A ten můj velkej táta mě zvednul a posadil na bar všude, kam 

jsme přišli, aby mě všichni viděli. Zavolal: „Hej, pojďte se všichni podívat na mýho 

syna. To je Joe junior, no není to pěknej kluk?“ Nejmenoval jsem se Joe a myslím, že 

nikdy nevěděl, jak se jmenuju, a nikdy ho to doopravdy nezajímalo. Ale on se jmenoval 

Joe, a proto jsem byl Joe junior, to bylo všechno, na čem mu záleželo. 

Po čase už to bylo tak, že jsem měl v každém baru pokaždé, když jsme tam 

přišli, vlastní skleničku s nápisem „Joe junior“ na sodovku nebo něco. A povím vám, že 

velice brzo jsem začal toho chlapa mít opravdu rád. Byl to tak trochu hrubián, to ano, 

ale nebyl to zloduch a v tom je rozdíl, opravdu. Byl velký a vysoký a pěkný a měl v oku 
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jiskru. Uměl to se ženami a byl to můj otec a dost často jsem doufal, že až vyrostu, budu 

jako on. Vždycky jsem musel slíbit, že mámě nebo babičce nikdy neřeknu, kde jsme 

byli. A já to nikdy neřekl. To by byl konec našich výletů, kdyby se to někdy dozvěděly.  

Často jsem si přál, aby se vrátil domů a žil s mojí mámou a babičkou a se mnou, 

opravdu jsem si to přál a občas jsem mu to i řekl. A on se na mě vždy usmál a pohladil 

mě po hlavě a řekl: „A víš co chlapče, to by bylo vážně hezký, jednou s tím zkusíme 

něco udělat, dobře?“ Jednou jsem se o tom zmínil babičce a vzpomínám si, jak její 

obličej ztuhnul. Řekla: „Floyde, ať už tě ani nenapadne na to myslet, slyšíš mě?“ Ale já 

myslel. 

Myslím, že jsem vám o svém dětství už řekl dost. A tak se dostáváme k oné 

otázce: kde se v mém životě stala chyba? No věřte mi, že kdybych měl jednoduchou 

odpověď, řekl bych vám ji, ale pravda je a vždycky byla taková, že já opravdu nevím. 

Ale najednou jsem začal chodit za školu, jeden týden, jeden den, další týden, dva dny a 

tak dál. A nebylo to proto, že by mě šikanovali, nebo že by mi odpadly hodiny, nebo že 

bych měl špatné známky. Jen jsem tak blbnul, nebo aspoň na začátku to tak bylo, to je 

vše.  

Některé části Detroitu byly vyhlášené svým špatným prostředím – tak je tomu 

asi v každém městě. V každém směru byly jiné než ta, ve které jsem bydlel, a proto 

jsem vždycky chodil právě tam. Byly tam drogy, alkohol a spousta holek a z nějakého 

důvodu mi najednou přišlo, že právě tam patřím. Byl jsem neposedný, škola byla nudná. 

Být poslušný bylo, jako bych o něco přicházel, to je asi nejlepší vysvětlení. Poznat život 

bylo to, na čem záleželo, takže jsem vyzkoušel všecko, co šlo. Poprvé jsem zkusil 

drogy, opil se do němoty, měl sex s holkou. Všecko se to stalo v rychlosti, během pár 

týdnů po mých čtrnáctinách. Všichni kluci, se kterými jsem se stýkal, byli v mém věku 

a nezajímalo nás nic jiného, než vyzkoušet všechno a plnou mírou. 

Víte, teď se na to zpětně koukám a říkám si, že to bylo celé nějaké divné – divné 

je to jediné slovo, které se dá použít. Bylo tam možná tak dvě stě dětí a všechny se 

chovaly úplně stejně. Nikdo nedělal nic strašného, nechápejte mě špatně, nebyly v tom 

žádné pistole nebo nože ani rvačky nebo tak podobně. Možná pár přestupků, vloupání 

do domů kvůli drobným, krádeže v obchodech, okrádání rodičů, vynášení drobných 

věcí z našich domů. Takhle jsme všichni žili a mysleli si, že to je štěstí. A největším 

vzrušením bylo, že jsme měli svou vlastní společnost, která byla odvrácenou stranou 

zákona. Tak to pokračovalo asi tři roky.  
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Možná to pro děti není příliš nezvyklé, myslím projít si takovým obdobím. 

Možná to je něco, co většina z nich chvíli dělá a pak z toho vyrostou. Nikdy jsem se 

nedostal do vážného problému, nikdo z nás. Ale policie znala většinu z nás jménem a 

měla nás přečtený, protože jednoho dne by mohlo dojít k vážnému zločinu. Začali se 

čas od času ukazovat u nás doma a klást nám pár otázek. Ani jsme neudělali nic 

špatného, ale zřejmě naznačovali našim rodičům, že je na čase, aby se měli na pozoru, 

chápete? 

A pokud jim šlo o tohle, tak to jistě zafungovalo na mámu. Usadila mě, abychom 

si vážně promluvili, hned, jak se dostala přes šokující zjištění, že už nejsem její 

milovaný chlapeček, který věnuje svůj čas vzdělání podle jejích představ. To jí 

samozřejmě trápilo a dělalo starosti. Poprosila mě, abych jí upřímně řekl, co přesně bylo 

špatného na tom, jak mě vychovávala. Ani tehdy jsem jí nebyl schopný říct víc, než co 

jsem teď řekl vám. Jediné, co jsem jí mohl říct, bylo, že nejsem nešťastný, ale cítím 

potřebu rozšířit si poznání o životě, to je celé. Zeptala se, jestli chci zahodit tolik práce, 

co jsem už vložil do vzdělání, nebo jestli chci zkusit udělat něco pro to, abych měl 

dobrou budoucnost. Řekl jsem jí, že to chci, a ona řekla, že o tom pečlivě popřemýšlí a 

promluví si s mojí babičkou a tetami. A pak si o tom promluvíme všichni společně a 

uvidíme, s jakými nápady přijdeme.  

Nakonec mi řekly, co si myslí. Že opravdový problém je v tom, že nejsem 

disciplinovaný. Nemám spoléhat na druhé, ať už je to máma, nebo škola, že to udělají 

za mě. A měla za to, že nějaká doba strávená v armádě by mě mohla srovnat. Konec 

konců to byl dobrý život, život pro chlapa, bylo to dobře placené, nabízelo to příležitosti 

k cestování a novým zkušenostem a nevedl bych tak uzavřený život jako dosud, 

ochraňován tolika ženami. No a to mě přitahovalo, myslel jsem si, že to dává smysl, 

takže z máminy strany nebylo potřeba velkého přesvědčování, že čím dřív začnu, tím 

líp. 

Ve čtyři mám schůzku, tak to dnes možná ukončíme tady a navážeme na to příští 

týden? Určitě, stejný den, ve stejný čas, to se mi hodí. 

 

 

Kde jsme to minule skončili? Ach ano, když jsem v sedmnácti nastoupil do 

námořnictva, už si vzpomínám, to je ono. No, přihlásil jsem se na čtyři roky a opravdu 

se mi ten život líbil. Pro kluka z předměstí Detroitu to bylo velké dobrodružství, víte, 

procestoval jsem svět: Německo, Norsko, Dánsko, Filipíny a dokonce jsem krátce 
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navštívil i vaši zemi, Anglii. Zakotvili jsme na místě, které se myslím jmenovalo 

Portsmouth, na jižním pobřeží. Vzpomínám si, že to bylo opravdu rozkošné městečko, 

velmi malebné, starobylé ulice a domy a věci. Odtud jsme se jeli podívat na několik dní 

do Londýna na Buckinghamský palác, Windsorský palác, kde bydlí vaše královna, a 

ještě někam do Salsboro – Salsbury nebo tak nějak, kde byla opravdu stará katedrála. 

Jmenuje se to tak? 

V námořnictvu se mi líbilo, pokaždé vidět ta nová místa a naučil jsem se tam 

také novým věcem. Byl jsem servisní technik a velmi brzo jsem byl povýšen na 

poddůstojníka a měl jsem pod sebou možná tak dvacet chlapů, takže jsem asi odváděl 

dobrou práci, si myslím. Tehdy jsem to tak nevnímal, ale měl jsem se přihlásit na dvacet 

let. Možná bych neskočil tam, kde jsem skončil, kdybych to býval udělal, víte. Často si 

to myslím, protože jsem byl nezávislý, vydělával jsem slušné peníze, měl jsem pracovní 

zodpovědnost a mohl jsem si zařídit dobrý život, to jsem mohl. Ale neudělal jsem to, 

místo toho jsem se dal dohromady s kluky, co dělali špatné věci, úplně stejně, jako jsem 

to udělal doma. Pil jsem a sázel jsem a kurvil jsem se kdykoli, když jsme byli 

v přístavu. Byli jsme konkrétně čtyři, kdo tvořili tu naši skupinku. Kamkoliv jsme pluli, 

jakmile jsme se dostali na břeh, tak to bylo samé, kde se co děje, kde jsou bary, kde jsou 

holky? Zhýralost, to byl náš život. Předtím to bylo s dětmi, ale teď to bylo s dospělými 

muži. Dvěma z nás bylo osmnáct a dvěma bylo jednadvacet, a pokud jste zahlídnul 

jednoho z nás, tak ostatní byli vždycky někde poblíž, na to jste se mohl spolehnout. A 

kvůli tomu se stalo to, co se stalo – jeden za všechny a všichni za jednoho. Ale nechci 

říct, že za výsledek může někdo jiný, to by nebyla pravda, protože to byla hlavně moje 

vina. 

A takhle se to stalo.  Právě v době, kdy byly u konce ty čtyři roky, na které jsem 

se přihlásil. Zakotvili jsme v přístavu na východním pobřeží Ameriky a měli jsme 

desetidenní dovolenou. Byla to naše poslední. No a to, co jsme rozpoutali, bylo dokonce 

i podle našich nízkých měřítek peklo. Každý den jsme soutěžili: kdo z nás vypije nejvíc 

alkoholu a udrží se na nohou, kdo z nás vyhraje nevyšší sázku v ruletě, kdo se během 

dvaceti čtyř hodin vyspí s nejvíc holkama po sobě. Takhle jsme pokračovali asi osm 

dní, možná devět, až pak jednou v noci jsme se dostali do velké rvačky v baru v centru. 

Obvykle jsem opravdové bojování nechával na ostatních, protože jsem byl nejmenší, ale 

právě tu noc to prostě jinak nešlo, pěsti lítaly všude. Všichni se prali, rozbíjel se 

nábytek, láhve a skleničky, všechno. Zahlídl jsem jednoho z kamarádů, jak je zahnán do 

rohu bandou tří chlapů se zvednutými pěstmi, připravenými ho zmlátit.  
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Jak jsem řekl, jeden za všechny a všichni za jednoho. Ani jsem o tom 

nepřemýšlel, šel jsem za ně a jednomu jsem pořádně vrazil, co nejvíc, jak jsem dokázal. 

Trefil jsem se mu tady do strany krku a on se svalil jak pytel brambor. Poškodil jsem 

mu žílu nebo jsem mu protrhl cévu, nikdy jsem nevěděl, co přesně, ale to je jedno, v tu 

chvíli byl mrtvý. To jsem nevěděl, myslel jsem si, že je v bezvědomí nebo tak, ale 

s kamarády jsme nezůstali, abychom to zjišťovali. A já se cítil hrdý na to, co jsem právě 

udělal.  

Rychle jsme šli zpět na loď, protože jsme si mysleli, že je to nejbezpečnější 

místo. Ale nečekali jsme, kdo nás další den přijde navštívit – byla to policie. Poprosili 

nás, ať jdeme s nimi a odpovíme na pár otázek ohledně rvačky, co se stala v baru, 

protože při ní zemřel chlap. Byl jsem to já, kdo to udělal? Půl tuctu lidí, kteří tam byli, 

by řekli, že mě viděli uštědřit tu ránu. 

Taková věc s vámi něco udělá, nedá se to srovnat s ničím, co jste kdy v životě 

zažil. Chlap, co byl živým člověkem, lidskou bytostí, teď není a je to jen kvůli vám. 

Vaše životy jsou neoddělitelné, ale vy jste naživu a on je mrtvý. Můžete za to vy a už to 

nikdy nemůžete odčinit. Něco ze mě v tu chvíli vyprchalo a o všechny ty roky později 

se to nevrátilo a nikdy nevrátí. Dostal jsem doživotní trest za vraždu a myslím, že jsem 

měl štěstí, že jsem za to nešel do křesla. To jen díky tomu, že v tom státu tehdy neměli 

trest smrti, to je celé. 

Vězení je jediné místo na světě, kde se nedá dělat nic jiného než myslet. A 

zabralo mi to tam celých prvních sedm let, než jsem si to v hlavě srovnal, opravdu. 

Nechtěl jsem si připustit, že jsem doopravdy někoho zabil, chápete? Stále jsem se 

vymlouval – byla to jen nehoda, protože jsem to nechtěl udělat; nebo měl slabou 

krkavici; nebo viděl tu ránu přicházet a chtěl se jí vyhnout, ale přepočítal se a místo 

toho šel přímo do ní. A vůbec, co kdybych ho nepraštil? On a ti chlapi s ním by umlátili 

mého kamaráda k smrti. Tak co, že jsem zabil jednoho, zachránil jsem tím jiného. 

Omílal jsem stále dokolečka každou možnou variantu, co mě napadla; snažil jsem se 

z toho vykroutit. Jak jsem řekl, tohle jsem dělal sedm let, ale nakonec jsem přestal. 

Nevím proč, možná protože jsem vyčerpal všechny výmluvy, to je vše, ale nakonec 

jsem si přiznal, že to jsou jenom výmluvy, a uznal jsem, že to byla jen moje vina.  

Člověk, který mi nejvíc pomohl, byla moje máma. I přesto, co jsem udělal, to se 

mnou nikdy nevzdala. Každičký měsíc projela tam a zpět celkem osm set kilometrů, aby 

mě navštívila. Jezdila autobusem od společnosti Greyhound, když skončila v pátek 

odpoledne ve škole, jela celou noc a přišla za mnou v sobotu, přespala v levném motelu 
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poblíž, a pak v neděli jela autobusem zase zpět domů. Psala mi jednou týdně a to, co 

psala nebo mi říkala, když mě byla navštívit, bylo stále stejné. Říkala: „Synku, stále je 

v tobě dobro, tak jako ve všech. Udělal jsi něco špatného a jediný člověk, který ti může 

pomoct to napravit, jsi ty sám.“ Nikdy mě neobviňovala, nikdy mi neříkala, ať se 

přestanu vymlouvat, jen stále říkala, že mě má moc ráda a že chce, abych začal život 

nanovo, až mě pustí ven. Řekla: „Využij šance, kterou teď máš, abys pokračoval 

v prohlubování svého vzdělání.“ Tak jsem to udělal, pracoval jsem ve vězeňské tiskárně 

a v každé volné chvíli jsem četl a četl. Zapsal jsem se na kurz podnikového řízení a 

dostal jsem z něj diplom, nebylo to sice nic velkého, ale byl to pro mě začátek nového 

způsobu myšlení, víte, co myslím? 

S máminou pomocí a všech knih a časopisů, co jsem přečetl a které mi posílala, 

jsem pomalinku došel k tomu, že jsem stále dost mladý na to, abych ze sebe něco 

udělal. Odseděl jsem si sedmnáct let. Když jsem šel dovnitř, bylo mi třiadvacet, a když 

jsem šel ven, tak mi bylo právě jednačtyřicet. Vše, co k tomu můžu říct, je, že když 

jsem šel dovnitř, byl jsem hloupý a nezodpovědný, a když jsem vyšel o polovinu svého 

života později, tak jsem byl konečně vyzrálý a přemýšlivý muž. To bylo před pěti lety. 

Nechejme si povídání o tom, jak to potom šlo, na příště, dobře, pokud souhlasíte?  

 

 

Někteří by mohli říct, že mě pobyt ve vězení poznamenal. V hodně směrech 

bych s nimi souhlasil, je to tak, poznamenal. Moje záznamy by ukázaly, že jsem byl 

příkladným vězněm. Celých sedmnáct let jsem byl tichý a choval jsem se dobře, nikdy 

jsem nebyl zapsán za porušení pravidel věznice, ani jednou za celou tu dobu. Pomohlo 

to, že jsem nikdy nenosil hodinky. Je těžší žít ve vězeňském systému, když stále 

přemýšlíte: „Kdy se dostanu ven, kdy budu volný?“ Ale naučil jsem se tak nepřemýšlet. 

Udělal jsem chybu, udělal jsem špatnou věc a svět mi nebyl dlužný existenci, byl jsem 

to já, kdo ji dlužil světu. Odsedět si to byl jediný způsob, jak jsem mohl pykat. Ne 

dostatečně, ani ne přibližně, ale byl to jediný způsob. A teprve pak, až bych udělal dost, 

by mi to řekla společnost, ne já. Neměl jsem žádný důvod rozčilovat se, jednoduše jsem 

zapomněl, že tu ta věc je. 

Když mi šest měsíců dopředu řekli, že půjdu ven, tak jsem hned začal psát 

dopisy všem, kdo mě napadli, že by mi mohli dát práci. Neměl jsem žádné vlastní 

kamarády ani kontakty, ale máma mi dala nějaké adresáře podniků a já je prohledával, 

abych našel jakoukoliv firmu, o které jsem si myslel, že by mi mohla dát šanci. Napsal 
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jsem jim, kdo jsem a kde jsem, a proč přesně jsem byl ve vězení sedmnáct let. Nemohl 

jsem nabídnout vysokou kvalifikaci, kromě svého diplomu z podnikového řízení, ale 

řekl jsem, že bych začal od spodu a jestli by mi dali zkušební dobu. Mezitím, než bych 

vyšel ven, bych si načetl vše, co bych našel, kdyby mi řekli, na co se zaměřují a 

specializují. 

A víte co? Odezva, kterou jsem dostal, byla skvělá. Nikdy bych nevěřil, kolik 

existuje lidí, kteří vezmou v úvahu vám dát šanci, pokud s nimi od začátku jednáte 

narovinu. Všechny ty věci, které čtete v novinách o tom, že lidé nechtějí vědět, jestli jste 

porušil zákon, nejsou vůbec pravda. Odhaduju, že jsem měl něco kolem pětadvaceti 

odpovědí, většinou s tím, že je mrzí, že pro mě nic nemají, ale pisatelé mi v nich přáli 

hodně štěstí, a že si mě zaevidují. Ale celkem šest bylo opravdu kladných, stálo v nich, 

že až vyjdu, tak za nimi mám přijít. To mi opravdu zvedlo náladu, víte, nemůžu to 

popsat.  

A takhle to bylo. Nastoupil jsem na úřednické místo v kanceláři malého podniku 

na výrobu součástek do motorů aut. Pobyl jsem tam půl roku, a pak se mě jednoho dne 

jeden jejich zákazník zeptal, jestli bych nešel pracovat pro něj. Byl jsem opravdu 

nervózní, mám na mysli říct mu o svém záznamu, protože on to nevěděl, že jo? Takže 

než jsem to přijal, řekl jsem mu celý příběh, a že pokud chce svojí nabídku vzít zpět, tak 

se nebudu zlobit. Ale on řekl ne, že jsem k němu byl upřímný, a poděkoval mi za to. A 

že jeho nabídka stále platí.  

Víte, celé to bylo opravdu úžasné. A přivedlo mě to k zamyšlení, že pokud tolik 

lidí dělalo to, co dělalo – riskovali a dávali mi šanci –, tak to nejmenší, co jsem mohl 

udělat, bylo o to víc se snažit doopravdy se zlepšit a posílit si sebevědomí. Proto jsem se 

zapsal do večerní školy a chodil na hodiny dva večery v týdnu – studoval jsem 

psychologii pro začátečníky a personální řízení. 

Rok jsem žil velmi skromně. Měl jsem garsonku, držel jsem se dál od 

jakýchkoliv problémů, vůbec jsem nepil, ušetřil jsem trochu peněz a každou vteřinu 

svého života jsem stále studoval. Pak pro mě nastal opravdu velký zlom – zaměstnala 

mě velká společnost, u které teď jsem a jejíž jméno je hodně známé na Středozápadě a 

všude. Přečetl jsem si o volném místě v novinách, řekl jsem jim o svém záznamu, spolu 

s tím jsem měl doporučení od dvou firem, ve kterých jsem pracoval, a navíc prohlášení 

od školy, kterou jsem studoval, o mém pokroku. A oni byli lidé, kteří mi opět dali šanci. 

Abych u nich začal, musel jsem přistoupit na nižší plat, ale v první řadě záleží na tom 
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dostat příležitost pracovat v tak velké firmě. Pokud tohle chcete, tak máte práci až do 

konce života. 

Nastoupil jsem sem před dvěma roky a od té doby pilně pracuju a pokračuju ve 

studiu. Jsem teď zástupce ředitele personálního oddělení pro celou tuhle oblast, a i když 

to říkám já sám, stejně si myslím, že to je vážně dobré v porovnání s tím, kde jsem byl 

před pěti lety. Život vypadá dobře a potkalo mě ještě jedno velké štěstí, které si 

nezasloužím. To největší, které může mužskýho potkat – oženil jsem se s báječnou 

ženou, a máme také vlastní byt v dobré čtvrti. Velice dobře vychází s mojí mámou, 

která s námi teď bydlí, a pokud se něco nepokazí, tak za tři měsíce budeme mít naše 

první dítě. Život přece začíná ve čtyřiceti, ne? 

 

 

OBĚTI 

(Nikdo z lidí v této části nezná, není znám ani 

nemá žádný vztah k lidem z předchozích částí 

knihy.) 

 

Margaret Fergusonová 

JDU PRÁZDNOU CHODBOU 

Světle fialová tepláková souprava a béžové pantofle, ocelové brýle bez obroučků a 

bledě modré oči. Když mluvila, tak nervózně mrkala. Zapálila si cigaretu, v slabých 

hubených rukách mačkala plastový hrnek na kafe. Bylo jí padesát sedm a měla řídnoucí 

šedivé vlasy. 

-Mám dceru jménem Susan a tři báječná vnoučátka, ale bydlí v New Yorku. 

Dvakrát ročně mě jezdí navštívit. Obvykle na Velikonoce a Díkuvzdání, pokaždé u nás 

zůstanou na týden. Díkybohu vycházejí s mým manželem a on je má velmi rád, takže je 

všechno v pořádku. S mým prvním manželem, Susaniným otcem, jsme se rozvedli, 

když jí byli tři. Žije v Paříži ve Francii se svou druhou manželkou, se kterou má čtyři 

děti. Občas píše dceři, ale ne našemu synu Billovi, to je Susanin starší bratr, jemu vůbec 

nikdy. 
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Přestěhovala jsem se sem před sedmi lety. Líbí se mi tu a našla jsem si dost 

přátel, tedy spíš bych měla říct známostí. Susanin otec je docela štědrý, co se týče 

alimentů, takže nemám žádné finanční problémy, vystačí mi. Jak vidíte, to kde bydlím, 

není přímo panské sídlo, ale mám na příjezdové cestě malé auto a vlastně mám vše, co 

potřebuju. V úterý a ve čtvrtek chodím do Bluebell Valley, což je domov pro důchodce. 

Hraju na klavír a společně zpíváme a myslím, že si toho hodně tamních obyvatel cení. 

S jedním nebo dvěma z nich jsme se stali opravdu blízkými přáteli.  

Možná tu zůstanu až do konce svého života, aspoň doufám. Během posledních 

deseti let jsme se stěhovali třikrát. Fred, to je můj manžel, půjde brzo do důchodu a vím, 

že by chtěl, abychom se usadili. Nestěžoval si, že jsme se stěhovali. Vždy říkával, že je 

důležité, abych byla šťastná tam, kde jsme. Zdá se mi, že mu to dlužím, nechat ho teď 

bydlet na jednom místě, kde může zapustit kořeny, užívat si golf a tak vůbec. Obzvlášť 

protože se chová tak dobře k Billovi, který ani není jeho vlastní syn. Hodně chlapů by 

se tak nezachovalo. A také si v práci bere tři nebo čtyři dny volna, když jedu navštívit 

Billa. Cesta je dlouhá víc jak tisíc kilometrů jedním směrem a víc jak tisíc kilometrů 

druhým směrem, a to je dálka to ujet pro někoho ve Fredově věku.  

Můj syn Bill si odpykává dva doživotní tresty za znásilnění a vraždu 

sedmnáctileté dívky. Udělal to před devatenácti lety a říkají, že nemá žádnou šanci na 

podmíněné propuštění. Nechci nic říkat na úkor té dívky nebo jakkoliv omlouvat Billa, 

nikdy jsem to nedělala. Myslím, že jako ostatní matky, kterým se v životě stala podobná 

věc, za to sama do jisté míry cítím vinu. Jako kdybych neudělala to nebo ono, nebo 

kdybych ho vychovávala jinak, tak by se to nestalo. S jeho otcem jsme se rozvedli, když 

mu bylo sedm, a jeho i Susan jsem vychovala sama a vidím všechno, co jsem udělala 

špatně. Dokonce to, že jsem se znovu vdala. Cítím, že jsem v tomhle byla sobecká, 

stavět své osobní štěstí na první místo. Ale také musím říct, že i když je Fred pouze jeho 

otčímem, a ne vlastním rodičem, nikdo by Billa nemohl mít radši nebo k němu mít lepší 

vztah. Jeho vlastní otec určitě ne, opustil ho a odešel s někým mladším a hezčím než 

jsem já. Omlouvám se, to jsem neměla říkat, zním zatrpkle, jako bych se snažila svést 

vinu na něj.  

Bill nebyl doma dva roky, a pak jednoho dne mi od něj přišel dopis z vězení 

v Nebrasce, že čeká na soud. Musela jsem si to přečíst šestkrát, než jsem byla schopná 

pochopit, co říká. Chystal se přiznat vinu, protože vinen byl. Myslela jsem si, že se 

někde musela stát chyba. Fred mě odvezl se za ním podívat a Bill mi přišel jako cizí 

člověk. Řekl, že na něj mám zapomenout, že věděl, jaký trest dostane, a že pro mě nemá 
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cenu za ním víckrát jezdit. První rok nebo dva, co byl zavřený ve vězení, mě to, musím 

říct, svádělo, abych byla upřímná. Měla jsem pocit, že Fredovi a Susaně dlužím 

vymazat Billa ze svého života. S oběma jsem si o tom promluvila a oba dva mi řekli 

stejnou věc, že není důležité, co udělal, nemůžeš opustit svého vlastního syna. Možná, 

že kdyby mi to neřekli, tak bych to bývala udělala, opravdu nevím. 

Jezdím se za ním podívat dvakrát do roka a píšeme si pravidelně jednou za 

měsíc. Nejvíc se bojím toho, že se to někdo dozví. Jednou jsem to řekla sousedce, o 

které jsem si myslela, že to pochopí. Řekla jsem jí, že je to důvěrné, ale řekla to jiným 

lidem. Vím to z toho, jak na mě koukali v supermarketu nebo na ulici, a nikdo mě už 

nezval na kafe k sobě domu. Je to, jako by si mysleli, že jste nějaká hrozná nemoc. Pro 

Susan to bylo stejné, protože se s ní jejich děti nesměly bavit. Po nějaké době jsem to už 

nemohla vystát a Fred souhlasil, že se přestěhujeme. 

Tohle se stalo už třikrát. Poučila jsem se, nikdy jsem to nikomu jinému neřekla, 

už lidem nevěřím. Co to s nimi má stejně co dělat? Žijete v rámci takových hranic – 

nikdy přes ně nikoho nepustíte a nedovolíte jim přiblížit se, je to stejné, jako když jdete 

prázdnou chodbou. 

Jsem vděčná, že ani Fred ani Susan to nikomu neříkají. Susan to neřekla svým 

dětem, to vím jistě. Říká, že jim to neřekne, dokud nebudou o dost starší, než jsou teď. 

Možná se o tom zmínila svému manželi, ale pokud ano, tak to bere dobře. Když se 

s nimi vidíme, tak se na mě nekouká tak, že o tom ví. Kdyby mi Bill nenapsal a neřekl, 

že se s vámi potkal a že doufá, že si s vámi popovídám, tak byste to taky nevěděl. 

Kdybyste mě někde potkal, myslím, že byste to neuhodl, že ne? To je dobře, že ne. 
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2. Překladatelská analýza překladu 

 

2.1 Extratextové faktory 

 

2.1.1 Autor, nakladatelství 

 Autorem překládaného díla je britský spisovatel Tony Parker, který se narodil 

v roce 1923 a během svého života vydal více než 20 knih, ve kterých se zabývá 

kontroverzními tématy. Ve svých dílech propůjčuje hlas lidem na okraji společnosti 

pomocí techniky, kterou dovedl k dokonalosti: vytvářel knihy z přepisů rozhovorů 

nahraných na magnetofonovou pásku.  

 Po tom, co odmítl vojenskou službu během 2. světové války, byl poslán do 

uhelného dolu, kde odpracoval 18 měsíců. Díky povolání své manželky v sociální sféře 

začal navštěvovat vězně a postupně se dostal k práci v rádiu a ve vydavatelství, což 

předurčilo jeho profesní dráhu. Získal čestný doktorát na Univerzitě v Essexu. Zemřel 

v roce 1996. 

 Ve svých dílech vystupuje jako „tichý svědek“, který nevstupuje do děje, 

nesoudí a nekomentuje. Předkládá realitu tak, jak mu byla vylíčena, aniž by čtenáře 

nabádal k jakémukoliv postoji. Důležité je tedy to, že sám autor vystupuje v díle hlavně 

v předmluvě a poděkování. V samotných rozhovorech vystupuje pouze v úvodu, dále 

jsou na něj jen odkazy. Z jeho zájmu o neobyčejné osudy obyčejných lidí vyplývá, že 

mu problémy života na okraji společnosti nejsou lhostejné a chce k této problematice 

přitáhnout pozornost široké veřejnosti. 

 Za autora pak lze pokládat i každého mluvčího, který vypráví svůj příběh. Pro 

každého je typický jiný jazyk, jeho vlastní idiolekt, a proto bylo důležité mít to na 

paměti i při převodu. Mluvčí mají odlišnou úroveň vzdělání, vyrůstali na různých 

místech a v různou dobu, dostalo se jim různého vychování a po propuštění jejich životy 

pokračovaly různým směrem. To vše bylo potřeba v překladu zohlednit. 

 Kniha vyšla v nakladatelství HarperCollinsPublishers v Londýne v roce 1996. I 

přesto, že vyšla před téměř dvaceti lety, lze ji stále považovat za současné dílo. Můžeme 

tedy předpokládat, že faktor času nebude při překladu hrát významnou roli. 
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2.1.2 Příjemce, presupozice 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o žurnalistický text, lze předpokládat laického 

čtenáře jak pro originál, tak i pro překlad, kterého dané téma zajímá. Vzhledem k tomu, 

že dílo vyšlo v Anglii, budeme vycházet z toho, že příjemcem originálu je britský 

čtenář. Pro českého čtenáře budou kulturní reálie obsažené v díle méně známé. 

Předpokládaný příjemce překladu bude mít odlišné presupozice zejména ohledně 

právního systému v Americe, který je tomu britskému bližší, protože z něj vychází. 

Americký vězeňský systém se liší od toho českého, protože každý stát se kromě 

federálních zákonů řídí také svými vlastními zákony, a existují věznice jak federální, 

tak státní. Protože však autor toto v předmluvě částečně vysvětluje, lze předpokládat, že 

v procesu překladu nebude třeba řešit výrazné rozdíly v presupozicích výchozího a 

cílového příjemce.  

 V českém prostředí by dílo mohlo vyjít například v Mladé frontě, která již 

vydala několik biografií, jako například Něco na bolest – Příběh pohotovostního lékaře, 

Ukradené dětství nebo Životopis hladu.  

 

2.1.3 Funkce textu 

 Při určování funkcí textu budeme vycházet z Jakobsonova komunikačního 

modelu (Jakobson 1995).  

Primární funkcí textu je referenční. Všechny tři části překladu čtenáře informují. 

Sekundárními funkcemi pak jsou fatická a expresivní, které nacházíme v rozhovorech, 

ale ne v předmluvě.  

 Autor v předmluvě informuje své čtenáře o tom, jak probíhal výběr vězňů a jaké 

podmínky jim nabídl. I v rozhovorech je referenční funkce dominantní, protože mluvčí 

vyprávějí a informují o svém životě a událostech, kvůli nimž se dostali do vězení, nebo 

o tom, jak přišli o své blízké. Fatickou funkci uvádíme, protože v rozhovorech mluvčí 

komunikují s autorem a tím udržují kontakt. Jak uvádí Čechová (2008: 193), velký podíl 

pragmatických složek sdělení je důsledkem realizace této funkce. Tato funkce se 

projevuje pouze v rozhovorech, a to tím, že mluvčí se autora často ptají a odkazují se na 

něj: 

 

 (1) „I’m glad you could make it, good to meet you. An hour you said?” (s. 47) 

(2) „I look back at it now you know, and I think it was all somehow weird: weird 

is the only word I can possibly use.” (s. 50) 
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Expresivní funkce se projevuje zejména v rozhovorech, kdy mluvčí hodnotí 

situace, ve kterých se ocitli, a vyjadřují své pocity ohledně lidí nebo událostí, které je 

jakýmkoli způsobem ovlivnili.  

  

(3) „A pity I didn’t heed her words you know, then when I was young: I’ve often 

thought maybe I would have too, if only I’d had me some competition in the 

family.” (s. 48) 

  

O expesivitě můžeme mluvit i v případech, kdy se jednotliví autoři uchylují k užití 

hovorových a nespisovných výrazů nebo citují jiné osoby: 

 

 (4) „I was drinking and gambling and whoring whenever we were in a port, and 

there were four of us in particular who formed our own little group.” (s. 51) 

 

2.2 Intratextové faktory 

 

2.2.1 Výstavba textu 

 Kniha se skládá z předmluvy, z pěti částí s rozhovory s vězni, z části o obětech a 

poděkování. Části s rozhovory obsahují tři až pět interview s ženami i muži. Každé 

interview má vlastní nadpis, který představuje symbolizující název (Levý 2012: 141). 

Text předmluvy je rozdělen na úvod, další část tvoří dopis, který autor rozeslal 

do různých institucí, aby se mohl spojit s vězni splňujícími podmínky pro účast 

v rozhovorech. V dopise jsou dva krátké seznamy, jeden s požadavky a druhý s tím, co 

autor vězňům zaručuje. Pro přehlednost a srozumitelnost jsou oba seznamy v bodech. 

Třetí část tvoří obecné informace, které autor podává čtenáři knihy o tom, co 

absolvoval, než knihu dokončil.  

Oba rozhovory začínají autorovými postřehy o prvním setkání s lidmi, se 

kterými vede interview. Následuje vyprávění o životním příběhu samotným mluvčím 

toho daného interview. Odstavce jsou poměrně krátké, myšlenkově ucelené.  Myšlenky 

na sebe logicky navazují a text je koherentní, i když místy nekohezní, kvůli 

nesprávnému použití dvojitého záporu: 
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(5) „In fact, I didn’t have no male relatives at all: the only others near my own 

age were two cousins that I had, and they were both female too.” (s. 48) 

 

2.2.2 Téma, obsah 

Jak už bylo uvedeno výše, tématem jsou rozhovory s americkými vězni, kteří si 

odpykali, nebo ještě odpykávají doživotní trest za vraždu. Každý mluvčí vypráví svůj 

příběh o tom, jak se dostal do vězení, co se stalo v jeho životě předtím a potom, co cítí a 

jestli se poučil.  

Každý mluvčí podstupuje sebereflexi, ale podstatným rysem je to, že za svůj 

zločin neviní nikoho jiného. Ukazují čtenáři, jak spletité jsou cesty osudu, a že každý 

čin s sebou nese následky.  

Rozhovory v části o obětech se trochu liší, protože popisují zločin z té druhé 

strany. Autory vlastně nejsou oběti, ale pozůstalí po obětech: rodič, dítě, sourozenec. 

Avšak jeden rozhovor se tomu vymyká, protože jde o interview s matkou násilníka a 

vraha, který jsem si vybrala pro tuto práci. 

 

2.2.3 Žánrově stylistická charakteristika 

 Text vykazuje převážně známky funkčního stylu prostě sdělovacího a 

žurnalistického. I když jde o psaný text, primárně jde o mluvený projev nepřipravený, 

spontánní. Již z názvu díla víme, že se jedná o interview, které je typickým útvarem pro 

žurnalistiku. Avšak předmluva vykazuje i známky nižšího odborného stylu, textu 

populárně-naučného, protože autor zde v podstatě uvádí svojí sociální studii, a jak uvádí 

Knittlová (2003: 138), hlavním slohovým postupem populárně-naučného stylu je popis. 

Obvykle se s předmluvami setkáme v odborné literatuře, protože autor chce čtenáře 

nejdříve uvést do tématu.  

 Pro styl prostě sdělovací jsou příznačné faktory jako mluvenost, spontánnost, ale 

také dialogičnost, která je také primárním znakem interview. V díle je však tato 

dialogičnost skrytá, protože autorovy repliky se v rozhovorech neobjevují: 

 

(6) „The great idol of her life was a man by the name of Booker T. Washington, 

did you ever hear that name? Yes you’re absolutely right, that’s who he was: the 

founder of the very first university for black people in Tuskegee Alabama in 

1881.” (s. 47)  
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 Jak už bylo řečeno, s mísením různých funkčních stylů a pluralitou autorů je 

spojená jazyková pluralita. V předmluvě, tedy textu primárně psaném a s prvky textu 

populárně-naučného, autor používá spisovný jazyk s neutrálními jazykovými 

prostředky. V rozhovorech, které jsou primárně mluvené a na pomezí stylu 

žurnalistického a prostě sdělovacího, je použit jazyk hovorový a místy nespisovný, 

expresivní a až vulgární. 

 

2.2.4. Lexikální rovina 

 V textu se vyskytly následující druhy výrazů, které v překladu bylo potřeba 

převést se zachováním jak denotační, tak konotační složky. Některé výrazy mají 

v češtině ekvivalent, ale některé bylo nutné převést na základě pragmatiky některým 

z překladatelských postupů. V textu se vyskytly výrazy: hovorové (folks, kids, stuff), 

expresivní (play hookey, almighty punch), nespisovné (whoring), místní názvy (Mid-

West, East Coast, London), vlastní jména (Confucius, Floyd, Joe, Laura Ashley), názvy 

funkcí (Queen, Deputy Personnel Manager) a názvy profesí (maintenance engineer, 

longshoreman, stevedore). 

 Dále se v textu vyskytují termíny z právní oblasti, zejména trestního práva, jako 

life sentence, two natural life sentences, imprisonment, incarcerated, offenders, 

Correctional Facilities, parole and probation officers and offices. Také však termíny 

z jiných oborů vein, blood vessel (medicína), institutionalised (sociologie). 

 Obecně je však lexikum neutrální, které má v češtině úplné či částečné 

protějšky. V rozhovorech se na lexiku odráží to, jaké vzdělání mluvčí má, jak byl 

vychován, zda byl ve vězení, druh jeho práce atd. Kulturní neekvivalence nastává při 

převodu anglických dovětků, které se v rozhovoru s Floydem Jacksonem hojně 

vyskytují. V češtině jsme proto od překladu některých z nich upustili a v ostatních 

případech jsme se snažili, aby zněly co nejpřirozeněji a nerušily čtenáře. Vždy jsme 

však při převodu postupovali tak, abychom zachovali pragmatiku a funkci textu. 

Některé příklady uvedeme v části o překladatelských problémech. 

 

2.2.5 Syntaktická rovina 

 V předmluvě se často vyskytují dlouhá souvětí s místy až právními formulacemi. 

Výpovědi jsou však srozumitelné díky jednoduché syntaxi: 
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(7) „Two years ago I published a book called Life after Life, which consisted of 

transcripts of tape-recorded conversations with twelve people, some in prison 

and some now out in the community on licence, who had committed murder and 

had served or were still serving sentences of life imprisonment as a result. I am 

now intending to put together a similar book of interviews with people in the 

United States of America who are in the same position.” (s. 44) 

 

Je to především proto, že se autor snaží být co nejkonkrétnější a nekomplikovat 

čtenáři díla porozumění textu. V předmluvě jde totiž hlavně o to, aby čtenář pochopil, o 

čem dílo je, proč ho autor napsal a jakým způsobem vybíral uchazeče. Autor 

v předmluvě využívá různých prostředků kondenzace – gerundijních (...visiting is 

permitted for much longer periods and far more frequently... (s. 46)), participiálních 

(Two hundred copies of the letter were sent to American organisations connected with 

offenders and ex-offenders asking... (s. 45)) a infinitivních vazeb (...the procedures 

which have to be followed to be permitted access to them... (s. 45-46)), které jsou pro 

angličtinu běžné (Knittlová 2000: 94), ale v češtině je potřeba použít tvarů slovesných. 

To vede k dekondenzaci kvůli větší míře vedlejších vět a přidávání spojovacích výrazů 

pak vede k větší kohezi textu, což má dopad i na celkové vyznění. V překladu se proto 

snažíme využívat tohoto postupu v co nejmenší možné míře, abychom text zbytečně 

nezlogičťovali. 

Syntax rozhovorů se odvíjí od toho, že se jedná o primárně mluvený projev, 

který byl autorem přepsán. Větná stavba je jednoduchá, nevyskytují se tu příliš dlouhé a 

komplikované věty. Pokud se v textu vyskytují delší věty, jsou spojeny souřadně 

(parataxe), spojkou and, což je příznakem hovorového jazyka a mluveného projevu 

obecně. V češtině tento náznak mluvenosti zachováváme: 

 

(8) „Yes you’re absolutely right, that’s who he was: the founder of the very first 

university for black people in Tuskegee Alabama in 1881. And my mother always used 

to say to me, ‘Floyd’ she’d say, ‘Now you just remember Booker T. Washington, how 

he showed how important education is to a black man; and you always try as hard as 

you can to be like him.’ And I remember other times she’d say to me ‘Floyd, if you can 

master just two subjects, English and math, then there’ll be nothing in your life you 

can’t deal with no matter what it is, whether it’s a work problem or an emotional one. If 
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you know English and math, you’ll be equipped for every situation in life you’ll ever 

come across.” (s. 47) 

„Jejím velkým vzorem byl muž jménem Booker T. Washington, slyšel jste 

někdy to jméno? Ano, máte naprostou pravdu, byl to on, zakladatel první univerzity pro 

černochy v Tuskegee v Alabamě v roce 1881. A máma mi vždycky říkala: „Floyde, jen 

si vzpomeň na Bookera T. Washingtona, a jak ukázal, jak důležité je vzdělání pro 

černocha. A vždycky se co nejvíc snaž být jako on.“ A pamatuju si, jak jindy říkávala: 

„Floyde, jestli si dokonale osvojíš angličtinu a matematiku, tak v životě nenarazíš na 

žádný pracovní či citový problém, který bys nedokázal překonat. Pokud budeš umět 

angličtinu a matematiku, tak si poradíš s každou životní situací, která tě potká.“ (s. 10) 

 

Dalším znakem mluvenosti je použití stažených tvarů sloves (But don’t think I’m 

blaming him for things, because I’m not. I don’t recall I’d ever seen him before.). Věty 

jsou převážně oznamovací, až na již zmiňované dovětky, které jsou formálně tázací, 

avšak plní hlavně fatickou funkci, mluvčí se doopravdy neptá. Překlad dovětků do 

češtiny působil problémy, protože čeština tázací dovětky v zásadě nepoužívá. 

Konkrétními případy se budeme zabývat v části o překladatelských problémech. 

Angličtina upřednostňuje ekonomický způsob vyjadřování pomocí participií a 

polovětných konstrukcí, které se při převodu nedají zachovat, protože by pak text 

působil příliš strojeně a byl by velice nominální. V překladu proto rozvolňujeme syntax 

(dekondenzace) a převádíme pomocí vět vedlejších nebo rozdělením na více vět. Při 

tomto postupu však dochází k explicitaci, neboť čeština vyjadřuje přesnější vyjádření 

vztahů mezi větnými členy: 

 

(9) „Once she’d gotten over the shock of finding I was no longer her precious 

little boy devoting his time to education in the way she understood it, and which 

naturally caused her a great deal of distress and worry, she sat me down for a serious 

talk.” (s. 50) 

„Usadila mě, abychom si vážně promluvili, hned, jak se dostala přes šokující 

zjištění, že už nejsem její milovaný chlapeček, který věnuje svůj čas vzdělání podle 

jejích představ. To jí samozřejmě trápilo a dělalo starosti.“ (s.13) 

  

 Protože se v interview uplatňuje vyprávěcí postup a text je nepřipravený, mluvčí 

se často opakuje, vysvětluje již vyřčené myšlenky a vkládá vsuvky. To dokládá i 
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Stručná mluvnice česká (2002: 188), která uvádí, že v mluvených projevech je výběr 

jazykových prostředků méně uvědomělý a bezprostřednější než v těch psaných. Aby 

posluchač lépe porozuměl, užívá mluvčí nepříliš rozvité věty jednoduché a nesložitá 

souvětí. Mluvčí má možnost vyjádřit tutéž myšlenku vzápětí jinak. Příklad opakování 

jedné myšlenky v krátkých větách: 

 

(10) „One thing I want to say straight at the beginning though is I had a good 

childhood. Lots of folk say they didn’t don’t they? They say a bad childhood 

was responsible for everything that happened and everything they did. All the 

fault of their childhood, right? Well I don’t, no, not me: I had a real good 

childhood in every way, I want to make that plain.” (s. 47)  

  

 Věty mají v převážné většině nepříznakový slovosled S-V-O, protože se jedná o 

věty oznamovací a jak uvádí Dušková (2006: 310), tak příznačný rys anglické 

oznamovací věty je postavení podmětu před slovesem. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

mluvený projev, najdeme však i věty se subjektivním slovosledem: 

 

(11) „And I’ll tell you something now: very soon I did, I came to like him very 

much, that man.” (s. 49) 

 

2.2.6 Suprasegmentální prvky 

Ze suprasegmentálních prvků jsou často užívané uvozovky, které ohraničují 

začátek a konec citovaného textu (‘A journey of a thousand miles begins with but a 

single step.’ (s. 44)) či přímé řeči (‘Oh hi!’ she said, ‘Mr Jackson said to show you in as 

soon as you arrived.’ (s. 46)). Uvozovky dále slouží pro označení, která nejsou autorova 

vlastní, například nápis na cedulce (‘Floyd T. Jackson. Deputy Manager: Personnel’  

(s. 46)) nebo zažitý termín (‘Correctional Facilities’ (s. 45)). Zajímavý je i fakt, že v 

samotných rozhovorech nejsou použity uvozovky pro označení přímé řeči mluvčího, 

vypravěče příběhu. Vycházíme z předpokladu, že autor tak činí proto, že z rozhovoru 

eliminoval postavu tazatele, a tudíž není potřeba rozlišovat konec a začátek přímé řeči 

mluvčího nebo tazatele. V překladu rozmístění uvozovek dodržujeme, ale jejich podobu 

přizpůsobujeme českému úzu. V případě uvozovek označujících nápis ‘Correctional 

Facilities’ je používáme v jiném významu – neoznačujeme termín, nýbrž obecný pojem. 
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Dále se v textu vyskytují kapitálky, které se do překladu v některých případech 

nepřeváděly. Překlad od kapitálek upouští v případě pojmů jako Queen, Deputy 

Personnel Manager, Hell, protože se jich užívá v jejich obecném významu, ne jako 

termínů. 
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3. Metoda překladu 

 Podle Jiřího Levého (2012: 50) se proces vytváření překladu dělí na tři části: 

pochopení předlohy, interpretace předlohy a přestylizování předlohy. Při interpretaci je 

třeba vytvořit si překladatelskou koncepci, jejímž opěrným bodem je interpretační 

stanovisko (Levý 2012: 59), a na jejím základě zvolit metodu překladu. 

K textu a jeho překladu jsme tedy přistupovali na základě analýzy originálu a 

metoda překladu vybraných kapitol z díla The violence of Our Lives: Interviews with 

Life-Sentence Prisoners in America se odvíjela od snahy zachovat hlavní funkce 

originálu, tedy funkci referenční a funkci fatickou, ale zároveň i specifický styl autora a 

mluvčích s ohledem na odlišnost žánrově stylistických konvenci obou jazyků. Text je 

vázán na výchozí kulturu, která však není pro českého čtenáře zcela cizí. Z tohoto hlediska 

pak byly posuzovány možné varianty překladu a volena výsledná řešení. 

Budeme-li pro definování překladatelské metody užívat termínů Jiřího Levého 

věrnost a volnost (Levý 2012: 82), pak se náš překlad snažil být co nejvěrnější. Záměrem 

byl překlad respektující tematicko-rematickou výstavbu originálu, jeho lexikální a 

stylistické vlastnosti. K překladu spíše volnému jsme se uchylovali především v situacích, 

ve kterých byl takový postup vhodný pro vyrovnání odlišných presupozic čtenářů. Snažili 

jsme se zachovat individuální rysy autora a mluvčích tak, abychom se v překladu 

vyhnuli kalkování syntaktických struktur a dalším negativním posunům. 
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4. Překladatelské problémy a jejich řešení 
 

 Nejdříve se budeme věnovat problémům lexikálně-morfologickým. V textu se 

setkáme jak s terminologií, tak s výrazy expresivními, hovorovými nebo dokonce 

vulgárními. Vzhledem k povaze textu, kde se mísí styl autora a mluvčích, se liší i 

lexikum, které je použito v každé ze tří částí textu. Pokud pomineme denotační význam, 

tak nejdůležitějšími parametry byly hlavně konotace a účinek na příjemce.  

 

4.1 Názvy a jména 

V textu se vyskytlo hodně vlastních jmen, která rozdělíme podle Duškové (2006: 

75-78) na:  

a) zeměpisná: názvy států, zemí, měst a budov; 

b) osobní: jména lidí, názvy funkcí a společností. 

 

Nejdříve popíšeme postup při převodu vlastních jmen zeměpisných. Pokud se 

jednalo o název v českém prostředí všeobecně známý, přizpůsobili jsme ho podle konvencí 

české flexi, například: in Detroit (s. 47) – v Detroitu (s. 10), in Alabama (s. 47) – v Alabamě  

(s. 10). V případě anglického Windsor Palace (s. 51) se jedná o chybu, kterou mluvčí 

udělal z neznalosti, protože oficiální anglický název je Windsor Castle. Hrad Windsor, 

jak zní oficiální český název, byl sice přestavěn na královský palác, ale obecného pojmu 

„palác“ se neužívá. Při převodu do českého jazyka chybu neopravujeme a překládáme 

kalkem jako Windsorský palác (s. 14). Další problém nastal u názvu Salsboro (s. 51), 

což je taktéž chyba mluvčího z neznalosti. Jedná se o město Salisbury, ve kterém 

opravdu stojí velice stará katedrála. Abychom českému čtenáři dali jasně najevo, že se 

jedná o zkomoleninu, a tedy ne o oficiální název města, převedli jsme jako Salsboro-

Salsbury (s. 14), abychom českému čtenáři alespoň naznačili oficiální anglický název a 

váhání mluvčího pomocí imitace výslovnosti. 

Dále uvedeme příklady vlastních jmen osobních a popíšeme, jak jsme je převedli 

v cílovém textu. V případě jména Confucius (s. 44) / Konfucius (s. 7) jsme použili 

konvenční adaptovaný pravopis, ženská jména jsme překládali s přechylováním (Laura 

Ashley (s. 46) – Laura Ashleyová (s. 9), Margaret Ferguson (s. 56) – Margaret 

Fergusonová (s. 18)). Česká norma sice dopouští užívání ženských příjmení bez 

přechylování, ale v textu by to při skloňování činilo potíže a do popředí by ještě více 
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vystoupil fakt, že se jedná o překlad. Název společnosti autobusové dopravy Greyhound 

(s. 15) jsme ponechali v anglickém tvaru, ale přidali jsme k němu specifikační 

premodifikaci společnost, protože presupozice příjemce cílového a výchozího textu se 

liší – českému čtenáři nemusí být jasné, zda jde o společnost nebo například značku. Ke 

kompenzaci presupozic vnitřní vysvětlivkou dochází i na dalších místech: a line of 

Redouté rose prints (s. 46) – ověšená grafikami růží od belgického malíře Redouté (s. 

9), We put into port on the East Coast (s. 52) – Zakotvili jsme na východním pobřeží 

Ameriky (s. 14). 

Problémy nastaly i u překladu sousloví jako outside-line telephones (s. 46)  

– volání mimo vězení (s. 9) nebo lifers-support groups (s. 45) – skupiny podpory pro 

doživotně odsouzené (s. 8). Takové případy jsme řešili opisem, případně ochuzením o 

některou složku, jak je tomu například u tape-recorded conversations (s. 44) – 

nahraných rozhovorů (s. 7). Zde jsme upustili od překládání média, na které se 

rozhovory nahrávaly, protože daná věta je značně nominální a v překladu by věta byla 

příliš strojená. Navíc není důležité, na jaké médium se rozhovory nahrávaly, pro 

českého čtenáře to není nejdůležitější informace. 

 

4.2 Terminologie 

 V této části se podíváme na problémy spojené s překladem termínů. V textu 

najdeme termíny hned z několika oborů, i když se jich v textu nevyskytuje příliš mnoho. 

Nejvíce z nich se týká amerického trestního práva a najdeme je převážně v předmluvě, 

která se nejvíce blíží stylu odbornému.  

 Vzhledem k tomu, že americký a český právní systém se značně liší, dochází ke 

kulturní neekvivalenci, a proto při převodu termínů jako two natural life sentences (s. 57) – 

dva doživotní tresty (s. 19), Correctional Facilities (s. 45) – nápravných zařízení (s. 8) 

nebo serving sentences of life imprisonment (s. 44) – vykonávali doživotní trest (s. 7) 

nastaly problémy. V takových případech jsme volili obecné pojmy a nivelizovali jsme. 

Protože americký právní systém vychází z anglosaského práva založeného na obyčejích 

a termíny tak odráží jinou kulturní realitu než právo české, které vychází z práva 

kontinentálního, budou zde velké rozdíly v presupozicích českého čtenáře. Pokud 

bychom se v překladu snažili obsáhnout celý význam anglických termínů, byl by 

překlad dlouhý, s velkou mírou explicitace a čtenář by tak ztratil iluzi o tom, že čte 

originál.  
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 Další pojem, který dělal v překladu potíže, je anglické interviewer, které 

v češtině nemá ekvivalent. Daný pojem můžeme pouze opsat jako člověka, který dělá 

interview, rozhovory. Avšak pro překlad věty I am an English writer and interviewer. 

(s. 44) se taková formulace nehodí, nezní přirozeně, a proto jsme využili možnosti 

změnit hledisko, tedy modulace: Jsem anglický spisovatel a ve svém díle využívám 

metodu interview. (s. 7). Ve zbylém textu už však pojem interview neužíváme, 

přiklonili jsme se k ryze českému slovu rozhovor, které se díky flexi lépe přizpůsobí a 

není tak v textu rušivým elementem.  

 

4.3 Slovní hříčka 

 V této podkapitole bychom chtěli upozornit na slovní hříčku, která se v originále 

vyskytla: The result was at first a trickle, then a flow, and eventually a flood of replies, 

just as when a stone is dropped in a pond it produces an ever-widening circle of ripples 

and waves. (s. 45). Autor si zde pohrává s „vodní metaforou“ slovy jako pramínek, 

proud, záplava, vlny a vlnky, které sice do češtiny lze bez větších problémů přeložit, ale 

překlad by postrádal hravost této hříčky a věta by byla příliš strojená. Proto jsme se 

v překladu nesnažili zachovat celou hříčku, ale ponechala jsem jen náznak: Odpovědí 

chodilo stále víc a víc, až jich nakonec byla celá záplava, přesně jako když hodíte 

kamínek do jezera, který vytvoří stále se rozšiřující kruh vlnek a vln. (s. 8). Expresivita 

hříčky se tím snížila, a proto jsme se ji snažili kompenzovat alespoň zdrobnělinou 

kamínek, v originále pouze jako stone. 

 

4.4 „Politická korektnost“ a „genderová korektnost“ 

 Jak už bylo řečeno, text předmluvy je psán jazykem až téměř odborným, 

právnickým, a proto jsou i některé formulace velmi konkrétní a precizní, aby 

nedocházelo k omylům. S tím je spojená i tzv. politická korektnost (political 

correctness), v našem případě pak v užším smyslu tzv. genderová korektnost, ve 

formulacích typu he or she should, his or her detriment. Hlavním cílem takových 

formulací je zmírnit nebo odstranit negativní konotace některých výrazů. Takové výrazy 

nebo formulace se s rozmachem hnutí feminismu považují za diskriminující – zejména 

slova končící na –man v angličtině, v obou jazycích i generické maskulinum. Ve snaze 

odstranit tuto „nekorektnost“ se výrazy buď zdvojují s použitím obou rodů, nebo se 

nahrazují výrazem, který nenese informaci o pohlaví: fireman → fire fighter. V našem 
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případě nechce být autor zřejmě nařčen z diskriminace jednoho, nebo druhého pohlaví, 

a hlavně chce poukázat na to, že v rozhovorech budou vystupovat zločinci ženského i 

mužského pohlaví. Autor používá na jiných místech slovo person (s. 44 a 45) – osoba 

(s. 7 a 8), které je neutrální a lze ho použít pro oba rody. V překladu „zdvojenou“ 

formulaci ponecháváme pouze v jednom případě, aby strojené formulace typu on nebo 

ona měl/a čtenáře nerušily.   

(12) „He or she should agree that the finding of ‘guilty’ was correct.” (s. 44) 

„On nebo ona by měl/a souhlasit s tím, že verdikt „vinen“ byl správný.“ (s. 7) 

 

(13) „From this the conclusion, I hope, is plain: talking to me will neither assist 

the person concerned in any way, nor be to his or her detriment.” (s. 45) 

„Doufám, že závěr z toho plynoucí je jasný: rozhovory se mnou dotyčné osobě 

nijak ani nepřilepší, ani nepřihorší. (s. 8) 

 

4.5 Intertextovost 

 Překládaný text obsahuje i odkazy na jiné texty, které odkazují k taoismu a 

kvakerům. V obou případech se odkazuje k náboženství. Hned v úvodu překládaného 

textu máme citaci z díla Tao Te Ťing, které napsal Lao-c': „A journey of a thousand 

miles begins with but a single step.“ (s. 44). Tento citát je ale často chybně připisován 

právě Konfuciovi, kterého zmiňuje i Tony Parker jako pravděpodobného autora citátu. 

V České republice vyšlo několik překladů knihy Tao Te Ťing a nejblíže anglické verzi 

je překlad Viktora Horáka z roku 2013, který zní: „...cesta tisíce mil začíná prvním 

krokem.“ (verš 64), který jsme ve svém překladu (s. 7) použili. V souvislosti s tímto 

citátem bychom chtěli ještě zmínit paralelu, kterou autor použil dále v textu: „As a 

result I made four visits to the North American continent, spending a total of five 

months there and travelling not one but seven and a half thousand miles.” (s. 45) – 

„Výsledkem toho bylo, že jsem navštívil Severoamerický kontinent čtyřikrát, strávil jsem 

tam dohromady pět měsíců a procestoval ne jeden, ale sedm a půl tisíc mil.“ (s. 8). V 

překladu jsme ponechali anglosaské jednotky délky, abychom tuto paralelu zachovali a 

zejména proto, abychom ponechali v překladu kolorit, který se v češtině jinde ztrácí.  

 Druhým odkazem je citát Williama Penna, který je také svého rodu paralelou 

k prvnímu citátu. Citát Lao-c' předmluvu začíná a citát Williama Penna předmluvu 

ukončuje. Spíše než o citát jde o autorovu parafrázi toho, co Penn řekl: From so tiny a 



35 

 

cross-section of course no conclusions may be drawn, except perhaps a tentative 

reaffirmation of what William Penn the Quaker said, that there is probably if we can 

see it something of God in everyone. (s. 46) – Z tak malého vzorku se samozřejmě nedají 

vyvodit žádné závěry, kromě snad nesmělého potvrzení toho, co řekl vůdce kvakerů 

William Penn a to, že v každém, pokud to spatříme, je nepochybně něco od Boha. (s. 9). 

Jediné, co jsme k Pennovu výroku dohledali, je přepis přednášky přednesené v rámci 

kurzu religionistiky na teologické fakultě JČU v Českých Budějovicích Pavlem 

Marušincem dne 8. 4. 2013, kde se uvádí: „...,že každý z nás má v sobě něco od 

Boha, ...“.  

Dalším odkazem na jiný text je i název jednoho z děl Tonyho Parkera Life after Life 

(s. 44), který se objevuje v předmluvě. Protože toto dílo nebylo do češtiny zatím 

přeloženo, ponecháváme anglický název, u kterého v závorce uvádíme svůj překlad Life 

after Life (Život o životě) (s. 7). Tím českému čtenáři usnadníme porozumění názvu, ale 

zároveň mu naznačíme, že dílo v cílové kultuře není přeložené. Pokud bychom totiž 

ponechali pouze náš překlad do češtiny, mohl by čtenář knihu ze zvědavosti hledat, ale 

marně. 

 

4.6 Anglické dovětky 

 Nejvýraznějším prvkem rozhovoru s Floydem T. Jacksonem jsou tázací dovětky. 

Ty se vyskytují i v rozhovoru s Margaret Fergusonovou, ale v zanedbatelném počtu, 

který její individuální styl nijak neovlivňuje a nedokresluje tím její postavu. Formálně 

jsou takové věty tázací, ale jedná se o řečnické otázky, prostředek fatický, který má 

udržet autorovu pozornost, respektive čtenářovu. Protože se v textu vyprávění Floyda T. 

Jacksona vyskytují často a dokreslují tím i samotnou postavu vypravěče, bylo potřeba 

alespoň některé zachovat i v češtině. Nepřekládali jsme všechny dovětky, protože pro 

češtinu je to prostředek netradiční a značně rušivý. Pro zachycení koloritu, dokreslení 

postavy a dodržení fatické funkce bylo potřeba některé z nich přeložit na základě 

pragmatiky a situačního kontextu.  

 

 (14) „All the fault of their childhood, right?” (s. 47) 

 „Za všechno může jejich dětství, že?“ (s. 10) 
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 (15) „I guess that’s enough for me to tell you about my childhood though, 

right?“ (s. 49) 

 „Myslím, že jsem vám o svém dětství už řekl dost. (s. 12) 

 

 (16) „If Bill hadn’t written to me and said he’d met you and hoped I’d talk with 

you, you wouldn’t have known either would you: if you’d met me some place I don’t 

think you’d have guessed, right?” (s. 58) 

 „Kdyby mi Bill nenapsal a neřekl, že se s vámi potkal a že doufá, že si s vámi 

popovídám, tak byste to taky nevěděl. Kdybyste mě někde potkal, myslím, že byste to 

neuhodl, že ne?“ (s. 20) 

 

4.7 Spisovný versus nespisovný jazyk 

 „Pro současnou literaturu je typické, že využívá jazyka v celém jeho bohatství 

a rozmanitosti. Je pak velmi obtížné vyrovnat se s variantností spisovné normy, se 

stylizací mluvené normy a se zařazením prvků nespisovného jazyka. Přitom do současné 

literatury proniká stále více užívání právě běžné mluvy, prostředků spíše mluveného 

jazyka.“ (Knittlová 1995: 59). 

 Jak už bylo v této práci mnohokrát řečeno, v textu se prolínají spisovné a 

nespisovné jazykové prostředky, styl jazyka psaného i mluveného. To se projevuje na 

rovině lexikální, morfologické i syntaktické. Takové prvky zvyšují v díle expresivitu, 

kterou bylo potřeba zachovat, aby měl překlad na českého čtenáře stejný účinek, jako na 

čtenáře originálu. Jedním z prostředků expresivity v českém textu je v moderní 

literatuře použití nespisovných koncovek, které jsme v překladu využili: pěknej kluk (s. 

11), velkej táta (s. 11), s nejvíc holkama (s. 14). 

 Aby byl český text čtivý a nerušil cílového čtenáře, nepoužívali jsme nespisovné 

prostředky všude, ale pouze na některých místech, abychom expresivitu, mluvenost a 

nespisovnost projevu naznačili. Jako příklad našeho postupu uveďme následující: kid/s 

(s. 48 a 50) – dítě / děckem (s. 11), dvě stě dětí (s. 12). Zde vidíme, že hovorové kid 

překládáme neutrálním dítě, ale abychom alespoň naznačili expresivitu a nespisovný 

jazyk, použili jsme i výraz děcko. 

 V rámci jazykové situace anglické a české neexistuje stejné rozložení jazykových 

vrstev a útvarů, proto český překladatel využívá prostředků, které mu čeština dává k 

dispozici a které považuje za adekvátní pro daný styl a situaci (Knittlová 1995: 31). 
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 Mluvenost vystupuje do popředí nejvíce v rozhovoru s Floydem T. Jacksonem díky 

expresivním, hovorovým a slangovým výrazům, které slouží k dokreslení postavy a není je 

proto možné nivelizovat. V předmluvě i v rozhovoru s Margaret Fergusonovou je použit 

jazyk neutrální.  

 Vyloženě vulgární výraz se objevil pouze jednou a právě proto jsme se rozhodli ho 

přeložit i vulgárním českým výrazem (whoring  (s. 51) – kurvil (s. 14)). Pokud se takový 

výraz vyskytuje pouze jednou, nepovažujeme ho za rušivý. Navíc to evokuje určité 

znechucení mluvčího samým sebou a stupňování děje.  

 Jak uvádí Encyklopedický slovník češtiny ( Karlík 2002: 81), pásmo přechodu 

mezi spisovným jazykem a obecnou češtinou je plynulé a v konkrétních projevech 

dochází ke střídání obou kódů (code switching), eventuálně i k jejich míšení. 
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5. Typologie posunů 

Jak je patrné z předchozí analýzy, dochází v našem překladu k posunům. Podle 

dělení posunů, které uvádí Levý ve svém Umění překladu (2012), v překladu docházelo 

zejména k explicitaci, intelektualizaci a nivelizaci. K explicitaci docházelo zejména 

kvůli rozdílným presupozicím amerického a českého čtenáře a kulturní neekvivalenci. 

Aby byl text českému čtenáři přístupnější, používali jsme vnitřní vysvětlivky.   

Levý (2012: 126) uvádí, že překladatelská práce svádí ke třem typům 

stylistického ochuzování: užití obecného pojmu místo konkrétního přesného označení, 

užití stylisticky neutrálního slova místo citově zabarveného a malé využití synonym 

k obměňování výrazu.  

Začneme pohledem na obecné vs. konkrétní. Kromě negativního posunu od 

konkrétního k obecnému může docházet i k opačnému jevu, kdy překladatel nahrazuje 

pojem obecný nějakým konkrétním. Na lexikální úrovni se jedná o užití obecného 

pojmu místo konkrétního (general clerk (s. 54) – úřednické místo (s. 17)). V místech, 

kde chyběl český ekvivalent, docházelo k nivelizaci. Dalším typem lexikálního 

ochuzení je použití konkrétního pojmu místo obecného (glass for me with ‘Joe Junior’ 

on it (s. 49) – skleničku s nápisem „Joe junior“ (s. 11). Více příkladů uvádíme 

v předchozí kapitole. 

O stylistickém zesílení nebo zeslabení jsme již psali, v této práci docházelo spíše 

k zeslabování. Levý uvádí, že je u překladatelů častější tendence ke stylistickému 

zeslabení, nicméně může se vyskytnout i stylistické zesílení. Ke stylistickému zeslabení, 

kdy jsme použili neutrální jazykové prostředky místo citově zabarvených, došlo 

v následujícím příkladu: „I started playing hookey from school“ (s. 48) – „najednou jsem 

začal chodit za školu“ (s. 12). Naopak ke stylistickému zesílení došlo, když jsme 

přeložili „My family wasn’t rich” (s. 47) jako „jsme rozhodně nebyli boháči“ (s. 10). 

Posledním typem ochuzení je malé využití synonym k obměňování výrazu. 

K tomuto posunu v práci dochází v nejmenší možné míře, protože čeština je velmi bohatý 

jazyk a snažili jsme se v práci využít všech prostředků, které nám čeština nabízí.  

V důsledku odlišností jazykového systému angličtiny a češtiny, zejména využití 

polovětných vazeb a s tím související kondenzace větné stavby, kdy bylo při překladu 

velmi často nutné použít vedlejší věty, docházelo k intelektualizaci, protože česká věta 

vyjadřuje jasnější vyjádření vztahů mezi větnými členy a větami. Levý (2012: 132) říká, 

že překladatel text dokresluje, intelektualizuje proto, že text originálu nejen překládá, 

ale také vykládá, interpretuje. V překladu proto dochází ke třem typům intelektualizace: 
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zlogičťování textu, vykládání nedořečeného a formálnímu vyjadřování syntaktických 

vztahů. Jako příklad zlogičťování textu si uveďme následující větu „My mother was 

working, she was a teacher in high school and that meant she had a regular wage.” (s. 

47) – “Máma pracovala jako učitelka na střední škole, takže měla stálý plat.“ (s. 10). 

Na zbylé dva typy intelektualizace jsme narazili již dříve, proto je zde již neuvádíme. 

Vezmeme-li v úvahu Popovičovo (1974) dělení překladatelských posunů, 

můžeme konstatovat, že v překladu došlo jak k posunům individuálním, tak k posunům 

konstitutivním. Konstitutivní posuny vznikly na základě odlišností jazykových systémů, 

zejména na úrovni syntaxe, které souvisí s rozdílnou stavbou české a anglické věty. 

Dále to pak byly konstitutivní posuny dané kulturními odlišnostmi. Docházelo tedy k 

intelektualizaci a explicitaci. Mezi individuální posuny řadíme zejména nivelizaci, kvůli 

které došlo k změnám v oblasti expresivity stylu. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo přeložit vybrané kapitoly z knihy Tonyho Parkera The 

Violence of Our Lives: Interviews with Life-Sentence Prisoners in America. V 

následném komentáři jsme provedli překladatelskou analýzu podle Christiane Nordové. S 

pomocí terminologie Dagmar Knittlové a jiných autorů, kteří se problematikou překladu i 

jazyka obecně zabývají, jsme popsali některé překladatelské problémy a jejich řešení. 

Nakonec jsme použili kategorie Jiřího Levého a Antona Popoviče, abychom uvedli příklady 

posunů, ke kterým při překladu došlo.  

Uvedená či okomentovaná řešení rozhodně nejsou kompletní a jejich výčet by mohl 

být mnohem delší. Na místě je také uvést zajímavý fakt, že překlad je ve finále kratší, než 

text originálu. I když jsme v kapitole o syntaxi uvedli, že poměrně často docházelo 

k dekondenzaci syntaktické struktury, tak na jiných místech, zejména co se týče anglických 

tázacích dovětků, jsme v překladu text naopak zkracovali. Přestože jsme se ke všem 

řešením snažili dospět na základě logické úvahy v rámci překladatelské analýzy, celý 

překlad je výsledkem subjektivního rozhodování. Posouzení našich rozhodnutí je již na 

čtenáři.  
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Příloha 

PREFACE 

As Confucius or some similar traveller once remarked, ‘A journey of a thousand miles 

begins with but a single step.’ To write this book my own journey was considerably 

longer than a thousand miles, but the single step with which it began was a letter which 

said, in part, this:  

I am an English writer and interviewer. Two years ago I published a book 

called Life after Life, which consisted of transcripts of tape-recorded 

conversations with twelve people, some in prison and some now out in the 

community on licence, who had committed murder and had served or were still 

serving sentences of life imprisonment as a result. I am now intending to put 

together a similar book of interviews with people in the United States of 

America who are in the same position. The criteria are the same: 

a) The person concerned should have, or have had, a life sentence for murder. 

b) He or she should agree that the finding of ‘guilty’ was correct. (This will not 

be a book about innocent people who have been wrongly convicted, which is 

a different subject.) 

c) The person I talk to should be willing to have several hours’ conversation 

with me in private, which I will tape-record, and there will be no other 

person present at any time. 

In return I give the following assurances: 

1) No other person but me will ever hear the tape-recordings either now or in 

the future, and after I have finished with them they will be physically 

destroyed and incinerated. 

2) I will not use in the text, or ever reveal to anyone else, the real name of the 

person interviewed. Nor will I say or indicate in any way in which 

American state the conversations took place nor – if the person concerned 

is still incarcerated – will I name the prison in which the conversations 

occurred. 
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3) All references to actual place names, and the names of other people 

referred to, will be changed. 

4) At the conclusion of each tape-recording session, I will ask the person I am 

talking to if he or she is worried about anything in the recording which 

might lead to identification: and if there is it will be erased then and there 

to the person concerned’s satisfaction. 

5) Neither the recorded tapes nor the text of their transcripts will be submitted 

to any state judicial or penal authority for censorship, approval, or 

permission to publish. 

From this the conclusion, I hope, is plain: talking to me will neither assist the 

person concerned in any way, nor be to his or her detriment. And, finally, there 

will be no financial inducement or reward. 

Two hundred copies of the letter were sent to American organisations connected with 

offenders and ex-offenders asking if they would approach possible contacts, to 

individual prisoners with whom I was already corresponding, to within-prison 

organisations such as lifers-support groups, to parole and probation officers and offices, 

and to state prison authorities themselves. The result was at first a trickle, then a flow, 

and eventually a flood of replies, just as when a stone is dropped in a pond it produces 

an ever-widening circle of ripples and waves. 

As a result I made four visits to the North American continent, spending a total of 

five months there and travelling not one but seven and a half thousand miles. I 

corresponded with and visited twenty-seven prisons in thirty-eight states; in every single 

one of them (with the exception of New Hampshire) I was given full and immediate co-

operation, with little formality and complete freedom to talk to and make completely 

private tape-recorded conversations with anyone I chose. In all I carried out forty-three 

interviews lasting a total of one hundred and seventy hours. 

The United States of America is a federation of individual states, each making its 

own laws, with its own criminal justice system and control of its own prisons (or 

‘Correctional Facilities’ as some states prefer to call them). There is also a federal 

system: but its prisons contain less than five per cent of the total number of people 

incarcerated in the USA, and the procedures which have to be followed to be permitted 
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access to them are so arcane and bureaucratic that I should probably now still be in 

America if I had once become enmeshed in them. 

Over 1 ¼ million people are in prison in America, more than half of them black or 

Hispanic. The United States has become the world leader in its rate of incarceration, 

having surpassed both South Africa and the former Soviet Union. Although in some 

respects its prisons are less rigorous than their English counterparts – visiting is 

permitted for much longer periods and far more frequently, access to outside-line 

telephones is more prevalent, correspondence is unrestricted and uncensored, and in 

some states postage for prisoners’ letters is paid for by the authorities – sentencing is 

more ferocious and punitive, and for much longer periods than it is in most other 

countries. As is to be expected this in no way reduces the amount of crime, either petty 

or serious, and gives no statistical support whatever to those who proclaim its efficacy 

(any more than the use of the death penalty in those states which practise it reduces the 

murder rate). 

The offenders and ex-offenders whose recorded conversations appear in this book 

are in no sense representative of American murderers. From so tiny a cross-section of 

course no conclusions may be drawn, except perhaps a tentative reaffirmation of what 

William Penn the Quaker said, that there is probably if we can see it something of God 

in everyone. 

 

TP 

 

The little prince 

FLOYD T. JACKSON 

The pretty fair-haired receptionist in the Laura Ashley dress smiled. ‘Oh hi!’ she said, 

‘Mr Jackson said to show you in as soon as you arrived.’ She came from behind the 

desk and led the way down the long maroon-carpeted corridor with a line of Redouté 

rose prints along one wall, to a door near the end. The name-plate on it said ‘Floyd T. 

Jackson. Deputy Manager: Personnel’. She tapped on the door and held it open. 

A dapper man with short black hair, in a grey business suit, a white shirt with a 

button-down collar and a royal blue tie: he had a firm handshake, and his voice was 

quiet. He pulled up two low armchairs to a coffee table by the window. 
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- I’m glad you could make it, good to meet you. An hour you said? And again next 

Tuesday, and the Tuesday after? That’ll suit me fine. The end of the month I go to 

Cincinnati for a conference so that’ll work in just right. 

Well, like you said, I haven’t prepared anything: we’ll go where the conversation 

takes us, OK? One thing I want to say straight at the beginning though is I had a good 

childhood. Lots of folk say they didn’t don’t they? They say a bad childhood was 

responsible for everything that happened and everything they did. All the fault of their 

childhood, right? Well I don’t, no, not me: I had a real good childhood in every way, I 

want to make that plain.  

My family wasn’t rich, not rich at all if we’re talking money and material things. As 

far as those things go we were downright poor. But in all other ways we were rich, you 

know what I mean? In things that mattered – love, care, concern – I never lacked for 

those, never for one day in all my childhood life I did not and that’s a fact. Four good 

women raised me, every one of them good and every one of them strong: my mother, 

my grandmother, and two of my aunts. We all of us lived in a nice clean house in a 

good neighbourhood in Detroit: and we always had food and we always had clothes. 

Not much of anything, but always enough of everything for us to get by. 

My mother was working, she was a teacher in high school and that meant she had a 

regular wage. Her being a teacher meant another thing too: she was a well-educated 

woman, with lots of certificates and things. My mother had something special about her, 

you know what I mean? She was good hard-working person, and was always trying to 

put it into me that when I grew up I should be the same. 

The great idol of her life was a man by the name of Booker T. Washington, did you 

ever hear that name? Yes you’re absolutely right, that’s who he was: the founder of the 

very first university for black people in Tuskegee Alabama in 1881. And my mother 

always used to say to me, ‘Floyd’ she’d say, ‘Now you just remember Booker T. 

Washington, how he showed how important education is to a black man; and you 

always try as hard as you can to be like him.’ And I remember other times she’d say to 

me ‘Floyd, if you can master just two subjects, English and math, then there’ll be 

nothing in your life you can’t deal with no matter what it is, whether it’s a work 

problem or an emotional one. If you know English and math, you’ll be equipped for 

every situation in life you’ll ever come across.’ 
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A pity I didn’t heed her words you know, then when I was young: I’ve often thought 

maybe I would have too, if only I’d had me some competition in the family. But the 

trouble was you see that I didn’t have: no brothers or sisters, and in a family of four 

women I was the only male. In fact, I didn’t have no male relatives at all: the only 

others near my own age were two cousins that I had, and they were both female too. So 

you see what I was as a kid was I was everybody’s pet. Everybody loved me because I 

was special, and what was special about me was I was male. I wasn’t exactly spoiled, I 

wouldn’t say that: but from the earliest age I remember I was kind of looked up to 

because one day I’d be a man, you know what I mean? I was a little prince waiting to 

come into his kingdom sort of thing, and because of that I was always well behaved: 

good at school, worked hard, never played hookey, and well thought of by all my 

teachers too. Outside of that, I was a member of the church, a cub scout, in every way a 

model boy. I didn’t ever do wrong: I couldn’t and I wouldn’t, I just wasn’t that kind. It 

stayed that way the whole of the first ten eleven years of my life. Till my father came 

back into it, in fact. 

But don’t think I’m blaming him for things, because I’m not. I don’t recall I’d ever 

seen him before. I suppose I might have, but he and my mother had separated when I 

was six month old. Maybe now I think of it it could have been they weren’t married 

ever, I’m not sure. I know he went off and lived with another lady and I never saw him 

until I was old enough to be a person. Up until then any kid he saw in the street could 

have been his, and he only began to take an interest in me when I was forming some 

character of my own. That’s how it often is with fathers, right? 

He was a longshoreman, someone who works on the waterfront loading and 

unloading vessels, a stevedore I believe it’s sometimes called as well. And he started 

calling around at our house once a week, usually Saturday afternoon. I think my mother 

hoped maybe he was going to renew his interest in her. He was a very tall man, good 

looking, you know? That’s often how it is with women isn’t it: no matter how badly a 

guy’s treated her she hopes he’ll maybe change? Well in his case it wasn’t so: he only 

ever asked could he take me out a couple of hours, to the park or some place like that. 

My mother and grandmother said to him ‘OK then, but just you see it is the park, and 

none of them bars of yours.’ And he’d say ‘No of course not, what sort of a guy do you 

think I am? I’d not ever even think of doing that with a kid of his age.’ Then he’d turn 

so they couldn’t see him, and he’d give me a big wink.  
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Because that’d be exactly where he would take me, every time: round all his 

favourite bars. I was small for my age, like I’m still small now; and this big man who 

was my father, he’d lift me up and set me on the bar everywhere we went for everyone 

to see. He’d call out ‘Hey come on and meet my son everybody; this is Joe Junior, ain’t 

he a fine looking boy?’ My name wasn’t ‘Joe’, and I don’t think he ever knew what it 

really was or cared: but his name was Joe, so I was ‘Joe Junior’ which was all that 

mattered to him. 

After a time it got so they all always kept a special glass for me with ‘Joe Junior’ on 

it behind the bar: it was for a soda or something for me every time we went in. And I’ll 

tell you something now: very soon I did, I came to like him very much, that man. 

Something of a rogue he may have been, sure, but he wasn’t no villain and there’s a 

difference you know, there really is. He was big and tall and good-looking, and there 

was a twinkle in his eye: he had a way with ladies, and he was my father, and I hoped 

often enough that when I grew up I’d be like him. He always made me promise never to 

tell my mother or grandmother where we’d been, and I never did: that would have been 

the end of our trips out together if ever they’d got to know. 

Many times I wished he’d come back home and live with my mother and 

grandmother and me, I really did: and sometimes I told him that. And he’d smile at me 

and pat me on the head, he’d say ‘Boy you know what, that’d be really nice, one day 

we’ll see what we can work out about it, hey?’ I mentioned it to my grandmother one 

time and I remember her face went all kind of tight. She said ‘Floyd, now you don’t 

even think of that ever, do you hear me?’ But I did. 

I guess that’s enough for me to tell you about my childhood though, right? What 

went wrong with my life after, that’s the question we come to isn’t it? Well believe me, 

if I could tell you a simple answer, I would: but the truth is and always has been I 

honestly don’t know. But suddenly I started playing hookey from school: one day one 

week, two days the next, and so on like that. And it wasn’t I was being bullied there or 

my lessons fell off or my grades were poor. It was just I was playing around: or 

certainly it was at the beginning, and that was all.  

Parts of Detroit, like in every city I guess, they were known as not very good 

environments: they were in every way not at all like the part I lived in, so they were 

where I always went. There were drugs around, liquor, and plenty of girls: and for some 

reason to me, that suddenly started to feel like where I belonged. I was restless and 

school was boring: being good was like I’d been missing out, that’s the nearest I can 
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get. What mattered was to experience life, so I tried everything there was. My first time 

of taking drugs, of drinking myself incapable, of having full sex with a girl – they all 

happened with rush, just within a few weeks of me being fourteen. All the guys I mixed 

with there were around that same age, and nothing was important to all of us except to 

do everything, and as much of all of it as we could. 

I look back at it now you know, and I think it was all somehow weird: weird is the 

only word I can possibly use. There were maybe two hundred kids around there and all 

of them behaving that selfsame way. No one did anything terrible, don’t get me wrong: 

there weren’t no guns or knives and fights or stuff like that. Maybe a bit of petty crime, 

burglarising houses for small change, shoplifting, stealing from our parents, taking 

small items from our homes. That was how we all lived and we all thought it was 

happiness. And the biggest buzz of all was in having our own society which was just the 

other side of the law. It went on that way I guess about three years. 

Maybe it’s not too unusual for kids, I mean to go through a phase like that: maybe 

it’s something most of them do for a while and then grow out of. I was never in serious 

trouble though, none of us were. But the police learned most of our names, and they had 

our number: we had the potential for one day getting into serious crime. They began 

coming around our homes now and again, and asking us a few questions. We’d not done 

anything, but I guess they were giving a hint to our parents it was time they should be 

watching out for us, you know how I mean? 

And if that was what it was, it worked for sure for my mother. Once she’d gotten 

over the shock of finding I was no longer her precious little boy devoting his time to 

education in the way she understood it, and which naturally caused her a great deal of 

distress and worry, she sat me down for a serious talk. She asked me to tell her straight 

just exactly what was wrong with the way she’d been raising me. Well, I could no more 

tell her then than I’ve been able to tell you now. All I could say was it wasn’t I was 

unhappy, but I felt I wanted to broaden my knowledge of life, that was all. She asked 

me did I want to squander the hard work I’d already put in on my education, or did I 

want to go on trying to make something good for myself in my future. I told her yes I 

did: so she said she’d think about it a while very carefully, and talk with my 

grandmother and my aunts about it. Then we’d all discuss it all together and see what 

we could come up with in the way of ideas. 

What they finally said was this: they said they thought the real trouble was I need to 

learn how to discipline myself, not rely on other folks like her and school to do it for 
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me. And she thought maybe a spell in the armed forces would help me learn how. It was 

a good life, a man’s life, it paid good, there was opportunities for travel and new 

experiences, and I’d not be leading such a sheltered life like I had so far in a household 

that was entirely female like ours. Well, that appealed to me, I thought it made sense, so 

it didn’t take much effort on her part to persuade me that the sooner I started in on it, the 

better it would be.  

I’ve an appointment at four, so should we maybe finish at that point for today, and 

pick it up again from there next week? Sure, same day same time, that’d suit me fine. 

 

 

-Where’d we finish last time? Oh sure, when I joined the navy at seventeen, I 

remember, that’s right. Well, I signed on for four years: and I did, I really enjoyed the 

life. To a boy from a Detroit suburb, it was a great adventure you know, I went all over 

the world: Germany, Norway, Denmark, the Philippines, I even once briefly visited 

your country, England. We put into a place called Portsmouth I think it was, on the 

south coast there. A really cute little town I remember it as: very quaint, old-fashioned 

streets and houses and things. From there we had a couple of days seeing London as 

well: Buckingham Palace, Windsor Palace where your Queen lives, and somewhere else 

where there was an old old cathedral called Salsboro or some name like that, would that 

be it? 

I liked the navy, always all the time seeing those new places: and I learned some new 

skills in it too. I was a maintenance engineer: and before long I was promoted to be a 

petty officer and had maybe around twenty men under me, so I guess I was doing pretty 

good. I didn’t see it that way, but I should have signed on for twenty years. And maybe 

I wouldn’t have ended where I did if I had you know. I often think that: I was my own 

man, I earned good money, I had responsibility, and I could have made a good life for 

myself, I could. But I didn’t, instead I hooked up with guys who were doing bad things, 

just like I’d done when I was home. I was drinking and gambling and whoring 

whenever we were in a port, and there were four of us in particular who formed our own 

little group. Every place we went, as soon as we got ashore it was where’s the action, 

where’s the bars, where are the girls? Dissolution, that was our life. Before, it’d been 

with kids: but now it was with grown men. Two of us were eighteen and two of us were 

twenty-one: and if you saw one of us around, the others’d always be somewhere near, 

you could rely on that. And because of it, what happened happened: one for all and all 
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for one. I don’t want to say the responsibility for the final outcome was anyone else’s 

though, it wouldn’t be true: the main fault was mine. 

And this is the way it came about, just around the time the four years I’d signed on 

for were coming to their end. We put into port on the East Coast, and we had a ten-day 

furlough, our final one, and even by our own low standards what we raised was Hell. 

We had competitions every day: which one of us could drink the most liquor and stay 

standing, which one could win the largest bet at roulette, who could screw the most girls 

one other another in twenty-four hours. We went on that way for eight days I guess, 

maybe nine; and then finally one night we all got ourselves involved in a big fight in a 

downtown bar. Usually I let the others do the serious fighting because I was the 

smallest, but this particular night there was no chance of that, there were fists flying 

everywhere. Everyone fought: furniture was smashed, bottles and glasses broken, 

everything. And I saw one of my buddies was backed up in a corner, with three guys 

standing in a bunch with their fists raised, ready to give him a beating. 

Like I said, all for one and one for all. I didn’t stop to think about it, I went behind 

them, and I gave one an almighty punch, just as hard as I could. Where I caught him 

was here in the side of his throat, and he dropped to the floor like he was a sack of 

potatoes. I’d fractured a vein or burst a blood vessel, I’ve never known exactly what: 

but whatever, right there and then he was instantly dead. I didn’t know it, I thought he 

was just unconscious or something, but me and my buddy didn’t stay to find out. And I 

felt quite proud of myself for what I’d done. 

We went back to the ship real quick: we thought it was the safest place to be. What 

we didn’t expect though was who came to see us the next day: it was the police. They 

asked us to go with them and answer a few questions about the fight there’d been in this 

bar: a guy in it had been killed. Was I the one who’d done it? Half a dozen people who 

were there were going to say they’d seen me deliver that blow. 

It does something to you, something like that: it’s like nothing you’ve ever 

experienced in your life. A guy who was a living person, another human being: now 

he’s no more, and it’s due only to you. Your lives are inextricable: but you’re alive and 

he’s dead, and you caused that and it can never be undone. Something went out of me at 

that moment in my life: and now all of these years later, it’s never come back and it 

never will. I got a life sentence for murder: and I think I was lucky I didn’t go to the 

chair, it was only that that state didn’t have the death penalty then, that was all. 
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Prison’s the only place in the world you can go where there’s nothing else for you to 

do but think: and it took me the whole of the first seven years in there before I got my 

thinking straight, it really did. I wasn’t going to let myself admit I’d really killed a guy, 

you know what I mean? I was all the time making excuses about it: it’d been an 

accident because I hadn’t meant to do it, or he’d had a weak carotid artery, or he’d seen 

the punch coming and tried to duck out of it but he’d miscalculated and ducked into it 

instead. And anyway what if I hadn’t hit him? Him and those guys with him, they’d 

have beaten my buddy to death. So what, if I had killed one man I’d saved the life of 

another. On and on I went, every variation I could think of, trying to think of an escape. 

Like I say, for seven years I did that, but finally I stopped. I don’t know why: perhaps 

because I ran out of excuses, that’s all, but in the end I recognised them for what they 

were and accepted the fault was no one else’s but mine. 

The person who helped me most was my mother. In spite of what I’d done, she never 

gave up on me. Every single month she made a five-hundred-mile round trip to the 

prison to visit me. She came on the Greyhound bus when she’d finished school Friday 

afternoon, travelled all night and came to see me Saturday, stopped over in a nearby 

cheap motel, then Sunday took the bus again back home. She wrote me once every 

week, and what she wrote or said when she came to see me was always the same. She 

said ‘Son, there’s still good in you like there is in everyone. You done wrong, and the 

one person who can help you do right again is you.’ She never blamed me, she never 

told me stop trying to find excuses for myself, she just said on and on she loved me and 

she wanted me to start over my life again when the day came that I came out. She said, 

‘Take this chance you’ve got now to go on improving your education.’ So I did: I 

worked in the prison print shop, and all the time I could spare I read and I read. I took a 

business administration course and got my diploma for it: it wasn’t something much, 

but it was a start for a new way of thinking for me, you know what I mean? 

With my mother’s help and all the books and magazines I read that she was always 

sending in to me, I got very slowly to see I was young enough to make something of 

myself still. I did seventeen years: when I went in I was twenty-three years of age and 

when I came out I was just forty-one. And all I can say of it is this, that when I went in I 

was stupid and irresponsible, and when I came out half my lifetime later, at last I was a 

mature and thoughtful man. Five years ago that was now: let’s talk about how it went 

from there next time shall we, if that’s OK? 
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-Some folks might say I was institutionalised by prison: in a lot of ways I’d have to 

agree with them, it’s correct, I was. On my record it’d show I was nearly a model 

prisoner: for the full seventeen years I was quiet and well behaved, and never got 

written up for an infraction of prison rules, not once in all that time. A thing that helped 

was I never wore a watch. It’s harder to live under the prison system if you’re thinking 

all the time ‘When’ll I get out, when’ll I be free?’ But I taught myself not to think that 

way. I’d done wrong, I’d done a bad thing: the world didn’t owe me a living, it was me 

that owed one to the world. Doing time was the only thing I could do to pay: not 

adequately, not even approximately, but it was the only way. When I’d done enough, 

society would say so, not me. There wasn’t no point in me getting frustrated, I’d just 

forget the subject was there. 

When they told me six month ahead I was going to go out, right off I started to write 

letters to anyone I could think of that might give me a job. I didn’t have any personal 

friends or contacts, but my mother provided me with some business directories, and I 

scoured them for any sort of firm I thought might give me a chance. I wrote them who I 

was and where, and exactly why I’d been in prison for seventeen years. I didn’t have 

much to offer in qualifications except for my business studies diploma, but I said I’d 

start at the bottom and if they’d give me a probationary period, meantime before I came 

out I’d read up everything I could find if they’d tell me what their special subjects and 

interests were. 

You know what? The response I got was amazing: I’d never have believed how 

many people there were who if you were straight with them, they’d consider giving you 

a chance. All this stuff you read in newspapers about people not wanting to know if 

you’re a transgressor, it just wasn’t true. I guess I had something like twenty-five 

replies: the majority said they were sorry they didn’t have anything, but wished me luck 

and they’d keep my name on file. But six in total, they were really positive, they told 

me to come see them when I got out. That was such a lift to my spirits you know, I can’t 

describe. 

And that’s how it went. I started with small concern that made auto-engine parts, in 

their offices, as kind of a general clerk. I stopped there six months, then one day one of 

their customers asked me if I’d go work for him. I was real nervous, I mean about 

telling him my record, because he didn’t know it, did he? So before I accepted I gave 

him the full story, and said if he wanted to withdraw the offer I’d have no hard feelings. 
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But he said no, I’d been honest with him and he thanked me for it. And his offer still 

held. 

You know all of it was truly amazing: and it set me to thinking if so many people 

were doing what they were, taking a risk and giving me a chance, then the least I could 

do was go on seriously trying to improve myself even more, and build up my 

confidence. So I enrolled myself in night school and went to classes two evenings a 

week: I studied beginners’ psychology and personnel management work. 

For a year, I lived very simply. I had one-room apartment, I kept away from any kind 

of trouble, I didn’t drink, not even a drop: I saved a little money and I went on and on 

studying in every second of my time. Then I got a really big break: I got taken on by 

this big company here I’m with now, whose name is known very widely in the Mid-

West and everywhere. I read the vacancy in a newspaper, and told them my record; and 

with it I’d recommendations about my character from the two companies I’d worked 

for, plus a statement on my progress from the college where I was studying. And they 

were people yet again who gave me a chance. I had to take a drop in salary to start with 

them, but to have the opportunity to work for a concern this size is what matters: if you 

want it, you’ve a job the rest of your life. 

It was two years ago I came here, and in the time since I’ve worked hard and I’ve 

continued my studies. What I am now is Deputy Personnel Manager for this whole area: 

and even if I say it myself, I think that’s pretty good compared with where I was five 

years ago. Life looks good: and I’ve had one other big break too that I don’t deserve. 

The best a man can have: I’ve married a lovely lady, and we have our own apartment 

too, in a good part of town. She and my mother who lives with us now, they get along 

together just fine: and in three months’ time if nothing goes wrong, we shall then have 

our first child. ‘Life begins at forty’ right? You know what I mean? 
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VICTIMS 

(None of the people in this section knows, is 

known to, or has any connection with those in 

the previous sections of the book.) 

 

Margaret Ferguson 

WALKING A LONELY CORRIDOR 

A pale lilac tracksuit and beige slippers; rimless steel spectacles and pale blue eyes. She 

blinked them nervously while she talked, lighting a cigarette, cupping a plastic coffee 

mug in her frail thin hands. She was fifty-seven, with thinning grey hair. 

- I have a daughter called Susan and three lovely little grandchildren, but they live in 

New York: they come and visit twice a year. It’s usually Easter and Thanksgiving, they 

stay with us a week each time. Fortunately they get on with my husband and he’s very 

fond of them so everything’s OK. My first husband, Susan’s father, he and I divorced 

when she was three: he lives in Paris France with his second wife with whom he has 

four children. He writes occasionally to her, but not to our son Bill who’s Susan’s elder 

brother, never to him at all. 

I came here to live seven years ago. I like it and I’ve made quite a few friends: well 

more acquaintances I should say. Susan’s father’s fairly generous over alimony so I 

have no problems financially, I get along. It’s not exactly a mansion where I live as you 

see, but I have my little car out the driveway there and I’ve really all I need. Tuesdays 

and Thursdays I go to Bluebell Valley which is the old folks’ home: I play the piano and 

we have a singalong and I think a lot of the residents appreciate that. With one or two of 

them I’ve gotten to be real friends. 

Maybe I’ll stay here the rest of my time; I hope so, we’ve moved house three times 

now the last ten years. Fred, he’s my husband, he’s coming up for retirement soon and I 

know he’d like us to settle. He’s been good about us moving in the past: he’s always 

said the important thing’s I should be happy about where we were. I feel I owe it to him 

to let him stay in one place now where he can put down roots, enjoy his golf and stuff 

like that: specially since he’s been so good about Bill who’s not even his own son I 

mean. A lot of men wouldn’t have been that way. Also he takes three or four days off 
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from work when I go visit Bill: it’s a drive seven hundred miles there and seven 

hundred miles back and that’s a long way to travel for someone Fred’s age. 

My son Bill is doing two natural life sentences for rape and murder of a seventeen-

year-old girl. He did it nineteen years ago and they say he’s no chance ever of parole. I 

don’t want to say anything to the detriment of the girl or make any kind of excuse for 

Bill: I never have. I guess like other mothers who’ve had something of this kind happen 

in their lives I feel guilty about it to some extent myself: like if I hadn’t done this or that 

or had raised him differently it wouldn’t have occurred. Me and his father divorced 

when he was seven and I brought him and Susan up on my own and I can see all the 

things I did wrong. Even remarrying again: I feel I was selfish about that, putting my 

own happiness first. But then I have to say that even if Fred’s only his stepfather and 

not his real parent, no one could have cared for Bill more or had a better relationship 

with him. Certainly his own father didn’t, he abandoned him and went off with someone 

else younger and prettier than me. I’m sorry, I shouldn’t have said that: it sounds bitter, 

like I’m trying to put the blame on him. 

Bill had been away from home two years, then one day I had this letter from him 

written from jail in Nebraska saying he was waiting to go for trial. I had to read it six 

times before I could take it in what he was saying, which was he was going to plead 

guilty because he was. I thought there must be a mistake somewhere and Fred took me 

to see him and it was like Bill was a stranger. He said I should forget about him, he 

knew what his sentences would be and there was no point me seeing him any more. The 

first year or two he was incarcerated I was tempted to, to be honest I have to say that, I 

felt I owed it Fred and Susan to put Bill out of my life. I talked with both of them about 

it and they both said the same thing: no matter what he did you can’t abandon your own 

son. Maybe without them saying it I would have, I can’t really tell. 

I go see him twice a year and we write regularly once a month. What worries me 

most about it is other people finding out. I did tell a neighbour once who I thought 

would understand. I said it was in confidence but she told other people: I know from 

how they looked at me in the supermarket or the street, and no one asked me into their 

homes for coffee any more. It’s like they think you’ve some kind of unspeakable 

disease: it was the same for Susan, they wouldn’t let their children talk with her. I 

couldn’t take any more of it after a while and Fred agreed we’d move. 
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This has happened three times now. I’ve learned my lesson, I’ve never told anyone 

else, I don’t trust people any more. What’s it got to do with them anyway? You live 

your life within limits like this: you don’t let anyone inside of them and get close to 

you, it’s like walking a lonely corridor. 

I’m grateful neither Fred nor Susan ever tells anyone else. Susan hasn’t told her 

children, that I know for sure: and she says she’s not going to until they’re a lot older 

than they are. She may have mentioned it to her husband, but if she has he’s good about 

it, he doesn’t look at me when we see them as if he knows. If Bill hadn’t written to me 

and said he’d met you and hoped I’d talk with you, you wouldn’t have known either 

would you: if you’d met me some place I don’t think you’d have guessed, right? Good, 

no. 

 


