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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá problémy, na které můžeme narazit během překládání, v tomto
konkrétním případě z angličtiny do češtiny. Jako podkladový materiál jsem použila novelu Six
Months, Three Days od spisovatelky Charlie Jane Anders.
Práce je rozdělena na část praktickou a část teoretickou. První, praktická část je tvořena překladem
celé novely Six Months, Three Days. Druhou, teoretickou část, tvoří analýza mého překladu, která
je zaměřena na problémy, se kterými jsem se během překládání setkala. Vyjadřuji se zde k řešením,
která jsem si v překladu zvolila a která většinou odůvodňuji na základě překladatelských teorií
Jiřího Levého a Dagmar Knittlové.

Klíčová slova
Překlad, Six Months, Three Days, Charlie Jane Anders, konotace, lexikální ekvivalence,
zdrobněliny, vlastní jména, morfologická ekvivalence, analogie, reference, idiomy, kolokace.

Annotation
This bachelor thesis deals with the problems that may occur during translation, in this particular
case from English to Czech. As a foundation material I used a novella Six Months, Three Days
written by Charlie Jane Anders.
The thesis is divided into practical part and theoretical part. The first, practical part consists of the
translation of the whole novella Six Months, Three Days. The second, theoretical part consists of
my analysis of the translation, which is focused on the problems I had to solve during the translation
process. I comment on the choices I made, usually justifying these by translation theories of Jiří
Levý and Dagmar Knittlová.

Key words
Translation, Six Months, Three Days, Charlie Jane Anders, connotation, lexical equivalence,
diminutives, proper names, morphological equivalence, analogy, reference, idioms, collocation.
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Úvod
To, že chci svou bakalářskou práci psát o problematice překladu, mi bylo jasné okamžitě. Nebylo
třeba žádného dlouhého přemýšlení o tom, na které z kateder svou práci zakotvit, jaké si vybrat
téma a koho zvolit za vedoucího. Nejen, že se v této práci skvěle spojí oba mé studijní obory –
čeština a angličtina, navíc je mi téma překladu velmi blízké.
Jako filmová fanynka se překládání se věnuji už nějakou dobu tím, že vytvářím české titulky ke
svým oblíbeným filmům a seriálům. Ovšem nezabývám se překladem jen ve svém volném čase, ale
také profesionálně. Již rok překládám dokumentární filmy a seriály pro dvě hlavní česká dabingová
studia. Mimo to jsem také navštěvovala dvousemestrový seminář překladu, a to jak ten vedený
docentem Josefem Grmelou, tak i ten druhý vedený magistrem Jakubem Ženíškem.
Jediné, co jsem neměla ve své hlavě předem jasné, bylo dílo, které bych přeložila pro svou
praktickou část a na kterém bych pak v teoretické části demonstrovala danou problematiku.
Nakonec jsme spolu s mým vedoucím práce, Mgr. Jakubem Ženíškem vybrali toto zajímavé
a cenami ověnčené dílko, které mě opravdu zaujalo a velmi mě těšilo jej překládat.
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O autorce a díle
Americká spisovatelka, která se vedle vlastní tvorby věnuje publicistice, organizování
rozmanitých akcí, vydavatelské a editorské činnosti atd. Pod jménem Charlie Andersová
publikovala svéráznou příručku crossdressingu (oblékání oděvů opačného pohlaví) nazvanou The
Lazy Crossdresser (2001), román Choir Boy (2005), lehce autobiografický příběh vokalisty, jenž se
obává příchodu dospělosti a s tím i ztráty chlapeckého hlasu, a ve spolupráci s Annalee Newitzovou
sestavila antologii She's Such a Geek (2006), která představila ženy schopné uspět
v muži ovládaném světě vědy a techniky. Ve spolupráci s Annalee pokračuje také při tvorbě
známého blogu io9, jenž se vedle literatury science fiction věnuje i futurologii a vědeckotechnologickým objevům. Fantastiku publikuje přibližně od přelomu tisíciletí pod jménem Charlie
Jane Andersová a dosud největší pozornost vzbudila v této bakalářské práci přeloženým
romantickým příběhem, jenž jí vedle ceny Hugo vynesl rovněž nominace na Nebulu a Pamětní cenu
Theodora Sturgeona.
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Praktická část
Můj překlad novely Six Months, Three Days spisovatelky
Charlie Jane Anders
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The man who can see the future has
a date with the woman who can see
many possible futures.

Muž, který dokáže vidět budoucnost,
má schůzku se ženou, která dokáže
vidět mnoho možných budoucností.

Judy is nervous but excited, keeps
looking at things she’s spotted out of
the corner of her eye. She’s wearing
a floral Laura Ashley style dress with an
Ankh necklace and her legs are
rambunctious, her calves moving under
the table. It’s distracting because Doug
knows that in two and a half weeks,
those cucumber-smooth ankles will be
hooked on his shoulders, and that curly
reddish-brown hair will spill
everywhere onto her lemon-floral
pillows; this image of their future coitus
has been in Doug’s head for years, with
varying degrees of clarity, and now it’s
almost here. The knowledge makes
Doug almost giggle at the wrong
moment, but then it hits him: she’s
seen this future too — or she may have,
anyway.

Judy je nervózní ale vzrušená, stále
pozoruje věci, které postřehla koutkem
oka. Má na sobě vintage šaty
s květinovým vzorem a na krku
egyptský kříž. Její nohy jsou neklidné,
lýtka se jí pohybují pod stolem. Douga
to rozptyluje, protože ví, že za dva a půl
týdne budou tyto hebké kotníky
zapřené o jeho ramena a ty kudrnaté
červenohnědé vlasy budou
rozprostřené všude po jejích žlutě
květovaných polštářích. Tento obraz
jejich budoucího styku se promítá
v Dougově hlavě už celé roky, jen byl
různě zřetelný, a teď už je to skoro
tady. Z toho vědomí se chce Dougovi
skoro až nevhodně zasmát, ale pak mu
to dojde: ona tuhle budoucnost také
viděla – nebo alespoň ji mohla vidět.

Doug has his sandy hair cut in a neat
fringe that was almost fashionable
a couple years ago. You might think he
cuts his own hair, but Judy knows he
doesn’t, because he’ll tell her otherwise
in a few weeks. He’s much, much better
looking than she thought he would be,
and this comes as a huge relief. He has
rude, pouty lips and an upper lip that
darkens no matter how often he shaves
it, with Elvis Costello glasses. And he’s
almost a foot taller than her, six foot
four. Now that Judy’s seen Doug for
real, she’s re-imagining all the
conversations they might be having in
the coming weeks and months, all of
the drama and all of the sweetness. The
fact that Judy can be attracted to him,
knowing everything that could lay
ahead, consoles her tremendously.
Judy is nattering about some Chinese
novelist she’s been reading in

Doug má své pískově plavé vlasy
ostříhané do uhlazené ofiny, která byla
před pár lety skoro módní. Řekli byste
si, že se stříhá sám, ale Judy ví, že ne,
protože jí to za pár týdnů řekne. Je
mnohem, mnohem víc pohledný, než si
myslela, což je pro ni obrovská úleva.
Má hrubé, plné rty a jeho horní ret je
zatmavlý nehledě na to, jak často se
holí, a nosí masivní brýle se širokými
obroučkami. Měří přes sto devadesát,
takže je skoro o hlavu vyšší než ona.
Teď, když Judy uviděla Douga naživo, si
znovu představuje všechny rozhovory,
které by mohli v následujících týdnech
nebo měsících vést, všechno to drama
i všechnu tu něžnost. Ta skutečnost, že
by Judy mohl přitahovat, ji obrovsky
uklidňuje, když ví, co všechno by je
mohlo čekat.
Judy žvaní o nějakém čínském
spisovateli, jehož přeložená díla četla,
jednom z těch krutých satiriků ze dní

translation, one of those cruel satirists
from the days after the May Fourth
Movement, from back when writers
were so conflicted they had to rename
themselves things like “Contra Diction.”
Doug is just staring at her, not saying
anything, until it creeps her out a little.
“What?” Doug says at last, because
Judy has stopped talking and they’re
both just staring at each other.
“You were staring at me,” Judy says.
“I was…” Doug hesitates, then just
comes out and says it. “I was savoring
the moment. You know, you can know
something’s coming from a long way
off, you know for years ahead of time
the exact day and the very hour when
it’ll arrive. And then it arrives, and
when it arrives, all you can think about
is how soon it’ll be gone.”
“Well, I didn’t know the hour and the
day when you and I would meet,” Judy
puts a hand on his. “I saw many
different hours and days. In one
timeline, we would have met two years
ago. In another, we’d meet a few
months from now. There are plenty of
timelines where we never meet at all.”
Doug laughs, then waves a hand to
show that he’s not laughing at her,
although the gesture doesn’t really
clarify whom or what he’s actually
laughing at.
Judy is drinking a cocktail called the
Coalminer’s Daughter, made out of ten
kinds of darkness. It overwhelms her
senses with sugary pungency, and
leaves her lips black for a moment.
Doug is drinking a wheaty Pilsner from
a tapered glass, in gulps. After one of
them, Doug cuts to the chase. “So this
is the part where I ask. I mean, I know
what happens next between you and

po Hnutí čtvrtého května, z doby, kdy
byli spisovatelé natolik rozpolcení, že
se přejmenovávali na jména jako
„Kontra Dikce.“ Doug na ni prostě jen
zírá a nic neříká, až ji tozačne trochu
děsit.
„Co?“ konečně řekl Doug, protože Judy
přestala mluvit a teď na sebe oba jen
zírají.
„Zíral jsi na mě,“ konstatuje Judy.
„Ano…“ Doug zaváhá, ale pak se odváží
a řekne to. „Vychutnával jsem si tu
chvilku. Víš, občas můžeš hodně
dlouho dopředu vědět, že něco přijde,
chápeš, celé roky dopředu znáš ten
přesný den a tu konkrétní hodinu, kdy
to přijde. A když to přijde, a když to
přijde, dokážeš myslet jen na to, jak
brzy to zase bude pryč.“
„No, já jsem neznala hodinu a den, kdy
se setkáme,“ Judy položí svou ruku na
tu jeho. „Viděla jsem mnoho různých
hodin a dní. V jedné časové linii
bychom se potkali před dvěma lety.
V jiné bychom se potkali odteď až za
pár měsíců. Je mnoho časových linií, ve
kterých se vůbec nepotkáme.“
Doug se zasměje, pak mávne rukou,
aby ukázal, že se nesměje jí, i když to
gesto vlastně zrovna neobjasní, komu
nebo čemu se to vlastně tedy vůbec
směje.
Judy pije koktejl, který se jmenuje
Havířova Dcera, míchaný z deseti druhů
temnoty. Její smysly pohltila štiplavá
sladkost a rty jí na chvilku zčernaly.
Doug hltá pšeničného Pilsnera
z kónické sklenice. Když dopije,
konečně se odhodlá. „Takže teď
přichází chvíle, kdy se tě zeptám. Chci
říct, vím, co se mezi námi dvěma bude
odehrávat. Ale teď se tě zeptám, co si
myslíš, že se bude dít dál.“

me. But here’s where I ask what you
think happens next.”
“Well,” Judy says. “There are a million
tracks, you know. It’s like raindrops
falling into a cistern, they’re separate
until they hit the surface, and then they
become the past: all undifferentiated.
But there are an awful lot of futures
where you and I date for about six
months.”

„No,“ řekne Judy. „Je snad milión
možností. Je to jako když do cisterny
padají kapky deště. Než dopadnou,
jsou oddělené, a pak se dotknout
hladiny a stanou se minulostí – jsou
neoddělitelné. Ale je příšerná spousta
budoucností, ve kterých spolu chodíme
asi šest měsíců.“

„Šest měsíců a tři dny,“ řekne Doug. Ne
“Six months and three days,” Doug says. že bych to počítal nebo tak.“
“Not that I’ve counted or anything.”
„A skončí to špatně.“
“And it ends badly.”
„Zlomím si nohu.“
“I break my leg.”
„Zlomíš si ji tak, že mi zničíš kolo. To
“You break your leg ruining my bicycle. kolo mám ráda. Je to vznešená
I like that bike. It’s a noble five-speed in přehazovačka v moři festek.“
a sea of fixies.”
“Takže se mnou souhlasíš.“ Doug se
“So you agree with me.” Doug has been znovu začal naklánět a zírat na Judy
leaning forward, staring at Judy like
jako cvok. Zakloní se, takže ho
a psycho again. He leans back so that
jantarové světlo rozlévající se
the amber light spilling out of the
z maličkých stínidel lamp v pivnici
Radish Saloon’s tiny lampshades turn
U Ředkvičky mu zbarví obličej do
him the same color as his beer. “You
odstínu jeho piva. „Vidíš stejnou
see the same future I do.” Like she’s
budoucnost jako já.“ Jako by prošla
passed some kind of test.
nějakým jeho testem.
“You didn’t know what I was going to
say in advance?” Judy says.

„Tys předem nevěděl, co řeknu?“ ptá se
Judy.

“It doesn’t work like that — not for me,
anyway. Remembering the future is just
like remembering the past. I don’t have
perfect recall, I don’t hang on to every
detail, the transition from short-term
memory to long-term memory is not
always graceful.”

„U mě to takhle nefunguje. Vzpomínky
na budoucnost jsou stejné jako ty na
minulost. Nedokážu si je přesně
vybavit, nevisím na každičkém detailu.
Přechod z krátkodobé do dlouhodobé
paměti není vždy zcela úspěšný.“

“I guess it’s like memory for me too,”
Judy says.
Doug feels an unfamiliar sensation, and
he realizes after a while it’s comfort.
He’s never felt this at home with
another human being, especially after

„Řekla bych, že pro mě je to asi taky
jako vzpomínka,“ přikyvuje Judy.
Douga ovládne neznámý pocit a po
chvíli si uvědomí, že je to útěcha. Ještě
nikdy se s žádným jiným člověkem
necítil jako doma, obzvlášť po tak
krátké době. Doug je zvyklý setkávat se

such a short time. Doug is accustomed
to meeting people and knowing bits
and pieces of their futures, from stuff
he’ll learn later. Or if Doug meets you
and doesn’t know anything about your
future, that means he’ll never give
a crap about you, at any point down the
line. This makes for awkward social
interactions, either way.
They get another round of drinks. Doug
gets the same beer again, Judy gets
a red concoction called a Bloody
Mutiny.
“So there’s one thing I don’t get,” Doug
says. “You believe you have a choice
among futures — and I think you’re
wrong, you’re seeing one true future
and a bunch of false ones.”
“You’re probably going to spend the
next six months trying to convince
yourself of that,” Judy says.
“So why are you dating me at all, if you
get to choose? You know how it’ll turn
out. For that matter, why aren’t you
rich and famous? Why not pick a future
where you win the lottery, or become
a star?”

s lidmi a díky tomu, co se od nich
později dozví, znát kousky jejich
budoucnosti. Pokud by Doug potkal
tebe a nevěděl nic o tvé budoucnosti,
znamenalo by to, že mu na tobě
nebude nikdy v budoucnosti ani za mák
záležet. Tak jako tak z toho vznikají
trapné společenské situace.
Objednali si další rundu. Doug znovu
pije to stejné pivo, Judy pije rudý
míchaný nápoj se jménem Krvavá
vzpoura.
„Je tu jedna věc, kterou nechápu,“ říká
Doug. „Ty věříš, že máš na výběr mezi
budoucnostmi – a já myslím, že se
mýlíš, že vidíš jednu pravou
budoucnost a hromadu falešných.“
„Příštích šest měsíců nejspíš strávíš tím,
že se o tom budeš pokoušet sám sebe
přesvědčit.,“ říká Judy.
„Tak proč se mnou vůbec chodíš, když
si můžeš vybrat? Víš, jak to dopadne.
Když už jsme u toho, proč vlastně nejsi
bohatá a slavná? Proč si nevybrat
budoucnost, kde vyhraješ loterii nebo
jsi hvězda?“

Doug pracuje v technické podpoře,
Doug works in tech support, in a poorly v mizerně větraném sklepě jedné
ventilated sub-basement of a tech
společnosti v Providence na Rhode
company in Providence, RI, that he
Islandu, o níž ví, že ji za pár let zavřou.
knows will go out of business in
Zůstane tam pracovat a dusit se výpary
a couple years. He will work there until ze starých počítačů, dokud společnost
the company fails, choking on the
neskončí, a pak bude několik měsíců
fumes from old computers, and then be nezaměstnaný.
unemployed a few months.
„No,“ přemýšlí Judy, „ono to není zas
“Well,” Judy says. “It’s not really that
tak jednoduché. Příštích pár měsíců,
simple. I mean, the next six months,
tedy za předpokladu, že nezměním
assuming I don’t change my mind, they názor, zahrnuje několik nejšťastnějších
contain some of the happiest moments chvil mého života, a vím, že ty zase
of my life, and I see it leading to some
následně povedou k dalším dobrým
good things, later on. And you know,
věcem. Víš, viděla jsem i pár linií, ve
I’ve seen some tracks where I get rich,
kterých zbohatnu, stanu se slavnou
I become a public figure, and they
osobností, ale žádná z nich nemá dobrý
never end well. I’ve got my eye on this
konec. Zaměřuju se na tu budoucnost,

one future, this one node way off in the
distance, where I die aged 97,
surrounded by lovers and grandchildren
and cats. Whenever I have a big
decision to make, I try to see the
straightest path to that moment.”

na ten vzdálený uzlový bod, kdy zemřu
v sedmadevadesáti letech, obklopená
svými milenci a vnoučaty a kočkami.
Kdykoli mám udělat nějaké zásadní
rozhodnutí, snažím se vidět co
nejpřímější cestu k té chvíli.“

“So I’m a stepping stone,” Doug says,
not at all bitterly. He’s somehow
finished his second beer already, even
though Judy’s barely made a dent in her
Bloody Mutiny.

„ Takže jsem pro tebe vlastně jen
odrazový můstek,“ podotkne Doug bez
náznaku trpkosti. Nějak se mu podařilo
dopít už druhé pivo, i když Judy ve své
Krvavé vzpouře zatím jen sotva smočila
rty.

“You’re maybe going to take this
journey with me for a spell,” Judy says.
“People aren’t stones.”
And then Doug has to catch the last
train back to Providence, and Judy has
to bike home to Somerville. Marva, her
roommate, has made popcorn and hot
chocolate, and wants to know the
whole story.

„Spíš bys to měl brát tak, že se ke mně
přidáš na cestě,“ míní Judy. „Lidé
nejsou věci.“
A potom musí Doug běžet na poslední
vlak zpět do Providence a Judy jede na
kole domů do Sommervillu. Marva, její
spolubydlící, udělala popcorn a horkou
čokoládu a chce to všechno slyšet.

“It was nice,” Judy says. “He was a lot
cuter in person than I’d remembered,
which is really nice. He’s tall.”

„Bylo to pěkné,“ vypráví Judy. „Byl
mnohem hezčí, než si pamatuju, což je
super. A je vysoký.“

“That’s it?” Marva said. “Oh come on,
details. You finally meet the only other
freaking clairvoyant on Earth, your
future boyfriend, and all you have to
say is, ’He’s tall.’ Uh uh. You are going to
spill like a fucking oil tanker, I will ply
you with hot chocolate, I may resort to
Jim Beam, even.”

„A to je jako všechno!?“ vyzvídá Marva.
„No tak, chci podrobnosti. Konečně ses
setkala s druhým zatraceným
jasnovidcem na Zemi, svým budoucím
přítelem, a ty řekneš, že je vysoký? Nic
takového. Koukej to hned všechno
vysypat. Budu do tebe lít horkou
čokoládu a možná se uchýlím i k Jim
Beamovi.“

Marva’s “real” name is Martha, but she
changed it years ago. She’s a grad
student studying 18th century lit, and
even Judy can’t help her decide
whether to finish her PhD. She’s slightly
chubby, with perfect crimson hair and
clothing by Sanrio, Torrid, and Hot
Topic. She is fond of calling herself
“mallternative.”

“I’m drunk enough already. I nearly fell

Marva se ve skutečnosti jmenuje
Martha, ale už před lety si jméno
změnila. Studuje literaturu
osmnáctého století a ani Judy ji
nemůže pomoct v rozhodnuti, jestli má
dokončit doktorát. Je poněkud
baculatá, má nádherné karmínové
vlasy a nosí oblečeni značky Sanrio,
Torrid a Hot Topic. Sama si ráda říká
‚obchoďákový hipster‘.
„Už jsem opilá až dost. Párkrát jsem

off my bicycle a couple times,” Judy
says.

dokonce málem spadla z kola,“ brání se
Judy.

The living room is a pigsty, so they sit in
Judy’s room, which isn’t much better.
Judy hoards items she might need in
one of the futures she’s witnessed, and
they cover every surface. There’s
a plastic replica of a Filipino fast food
mascot, Jollibee, which she might give
to this one girl Sukey in a couple of
years, completing Sukey’s collection
and making her a friend for life — or
Judy and Sukey may never meet at all.
A phalanx of stuffed animals crowds
Judy and Marva on the big fluffy bed.
The room smells like a sachet of
whoop-ass (cardamom, cinnamon,
lavender) that Judy opened up earlier.

V obýváku je binec, a tak sedí v Judyině
pokoji, což není o moc lepši. Judy
shromažďuje předměty, které se jí
můžou hodit v některé z budoucností,
kterou viděla, a zabírají jí tu každý
volný prostor. Má plastovou figurku
maskota filipínského fast foodu
Jollibee, kterou možná za pár let
věnuje jedné dívce jménem Sukey, čímž
dovrší její sbírku a udělá si z ní
kamarádku na celý život – ovšem
možná se Judy a Sukey nikdy nesetkají.
Na velké měkké posteli obklopuje Judy
a Marvu šik plyšových zvířátek. Celý
pokoj je cítit jako pandořina skříňka
(kardamon, skořice, levandule), kterou
Judy předtím otevřela.

“He’s a really sweet guy.” Judy cannot
stop talking in platitudes, which bothers
her. “I mean, he’s really lost, but he
manages to be brave. I can’t imagine
what it would be like, to feel like you
have no free will at all.”
Marva doesn’t point out the obvious
thing — that Judy only sees choices for
herself, not anybody else. Suppose
a guy named Rocky asks Marva out on
a date, and Judy sees a future in which
Marva complains, afterwards, that their
date was the worst evening of her life.
In that case, there are two futures: One
in which Judy tells Marva what she
sees, and one in which she doesn’t.
Marva will go on the miserable date
with Rocky, unless Judy tells her what
she knows. (On the plus side, in fifteen
months, Judy will drag Marva out to
a party where she meets the love of her
life. So there’s that.)

“Doug’s right,” Marva says. “I mean, if
you really have a choice about this, you
shouldn’t go through with it. You know

„Je to vážně milý kluk.“ Judy rozčiluje,
že stále používá tak otřepané fráze.
„Chci říct – je úplně ztracený, ale nese
to statečně. Neumím si představit, jaké
to musí být, když máš pocit, že nemáš
vůbec žádnou svobodnou vůli.“
Marva ji neupozorní na očividnou
skutečnost – že totiž Judy vidí různé
možnosti pro sebe, ne pro ostatní.
Dejme tomu, že Marvu pozve na rande
chlápek jménem Rocky a Judy uvidí
budoucnost, v niž si Marva stěžuje, že
to rande byl nejhroznější večer jejího
života. V tom případě jsou dvě možné
budoucnosti: v jedné Judy Marvě
řekne, co vidí, a ve druhé ne. Marva
vyrazí na to příšerné rande s Rockym,
leda by jí Judy prozradila, co ví. (Na
druhé straně, o patnáct měsíců později
Judy zatáhne Marvu na večírek, kde
potká svou životní lásku. Takže to je
plus.)
„Doug má pravdu,“ prohlásí Marva.
„Teda, pokud máš vážně na vybranou,
neměla bys v tom pokračovat. Víš
přece, že to nakonec bude katastrofa.

it’s going to be a disaster, in the end.
Ty jediná na Zemi se můžeš vyhnout
You’re the one person on Earth who can bolesti, a přitom pořád strkáš prsty do
avoid the pain, and you still go sticking
zásuvky.“
fingers in the socket.”
„Jo, jenže…“ Judy se rozhodne, že
“Yeah, but…” Judy decides this will go
s marshmallows máčenými v kakau to
a lot easier if there are marshmallows
půjde mnohem líp, a vyrazí do
in the cocoa, and runs back to the
kuchyňského koutu. „Ale když budu
kitchen alcove. “But going out with this s tímhle chlapem chodit, povede to
guy leads to good things later on. And
později k dobrým věcem. A taky si díky
there’s a realization that I come to as
tomu, že budu mít zlomené srdce,
a result of getting my heart broken.
uvědomím něco důležitého. Dojdu
I come to understand something.”
k nějakému pochopení.“
“And what’s that?”

„A co to bude?“

Judy finds the bag of marshmallows.
They are stale. She decides cocoa will
revitalize them, drags them back to her
bedroom, along with a glass of water.

Judy najde sáček marshmallows. Jsou
oschlé. Usoudí, že kakao je oživí
a vezme je do ložnice spolu se sklenicí
vody.

“I have no idea, honestly. That’s the
way with epiphanies: You can’t know in
advance what they’ll be. Even me. I can
see them coming, but I can’t
understand something until
I understand it.”

„To vážně nemám ponětí. Tak to
u náhlých zjevení bývá: nemůžeš
předem vědět, co budou zač. Ani já.
Čekám je, ale nemůžu je chápat, dokud
jim neporozumím.“

“So you’re saying that the future that
Doug believes is the only possible
future just happens to be the best of all
worlds. Is this some Leibniz shit? Does
Dougie always automatically see the
nicest future or something?”

„Chceš teda říct, že ta budoucnost,
kterou Doug považuje za jedinou
možnou, je taky náhodou nejlepší ze
všech světů? Není to nějaká
leibnizovská hovadina? Že by snad
Dougísek pokaždé automaticky viděl
nejlepší budoucnost?“

“I don’t think so.” Judy gets gummed up
by popcorn, marshmallows and sticky
cocoa, and coughs her lungs out. She
swigs the glass of water she brought for
just this moment. “I mean —” She
coughs again, and downs the rest of the
water. “I mean, in Doug’s version, he’s
only 43 when he dies, and he’s pretty
broken by then. His last few years are
dreadful. He tells me all about it in
a few weeks.”

„To si nemyslím.“ Judy si zalepí krk
směsí popcornu, marshmallows
a kakaa a málem si vykašle plíce.
Rychle do sebe vyklopí sklenici vody,
kterou si pravě kvůli tomu přinesla.
„Chci říct –“ Znovu se rozkašle a dopije
zbytek vody. „Totiž, podle Dougovy
verze zemře v pouhých třiačtyřiceti,
a tou dobou bude úplně zlomený. Jeho
poslední roky budou hrozné. Tohle
všechno mi poví za pár týdnů.“

“Wow,” Marva says. “Damn. So are you
going to try and save him? Is that
what’s going on here?”

„No teda,“ hlesne Marva. „Zatraceně.
Takže ty se ho chceš pokusit zachránit?

“I honestly do not know. I’ll keep you
posted.”
Doug, meanwhile, is sitting on his
militarily neat bed, with its single
hospital-cornered blanket and pillow.
His apartment is almost pathologically
tidy. Doug stares at his one shelf of
books and his handful of carefully
chosen items that play a role in his
future. He chews his thumb. For the
first time in years, Doug desperately
wishes he had options.
He almost grabs his phone, to call Judy
and tell her to get the hell away from
him, because he will collapse all of her
branching pathways into a dark tunnel,
once and for all. But he knows he won’t
tell her that, and even if he did, she
wouldn’t listen. He doesn’t love her, but
he knows he will in a couple weeks, and
it already hurts.
“God damnit! Fucking god fucking
damn it fuck!” Doug throws his favorite
porcelain bust of Wonder Woman on
the floor and it shatters. Wonder
Woman’s head breaks into two jagged
pieces, cleaving her magic tiara in half.
This image, of the Amazon’s raggedly
bisected head, has always been in
Doug’s mind, whenever he’s looked at
the intact bust.

O to tady jde?“
„Sama vážně nevím. Dám ti vědět.“
Mezitím Doug sedí na své vojensky
ustlané posteli s jedinou dekou pečlivě
založenou jako v nemocnici
a polštářem. Jeho byt je až patologicky
uklizený. Doug upírá oči na poličku
s knihami a několika vybranými
předměty, které mají hrát roli v jeho
budoucnosti. Kouše si palec. Poprvé za
celá léta si zoufale přeje, aby měl na
vybranou z více možností.
Málem popadne telefon, aby zavolal
Judy a řekl jí, ať se od něj sakra drží dál,
protože on zbortí všechny její větvící se
stezky do jediného temného tunelu
jednou provždy. Jenomže ví, že jí to
neřekne, a i kdyby, tak ona nebude
poslouchat. Nemiluje ji, ale ví, že za pár
týdnů se zamiluje, a už teď to bolí.
„K čertu s tím! Do zasraný prdele
s těma zasranýma sračkama!“ Doug
mrští svou oblíbenou porcelánovou
bystou Wonder Woman na zem, až se
roztříští. Hlava Wonder Woman se
rozpadne na dva kusy, její magická
čelenka se rozštípne vedví. Tuhle
představu rozeklaně rozpůlené
porcelánové hlavy nosil v mysli
odjakživa, kdykoli se podíval na
netknutou bystu.

Doug sits a minute, dry-sobbing. Then
he goes and gets his dustpan and brush. Doug chvilku sedí a nasucho vzlyká. Pak
se zvedne a přinese smetáček
He phones Judy a few days later. “Hey,
a lopatku.
so do you want to hang out again on
Zavolá Judy o pár dní později. „Ahoj,
Friday?”
tak chceš se v pátek zase sejít?“
“Sure,” Judy says. “I can come down to
„Jasně,“ odpoví Judy. „Tentokrát můžu
Providence this time. Where do you
přijet do Providence. Kde se chceš
want to meet up?”
setkat?“
“Surprise me,” says Doug.
„Překvap mě,“ na to Doug.
“You’re a funny man.”

Judy will be the second long-term
relationship of Doug’s life. His first was
with Pamela, an artist he met in college,
who made headless figurines of people
who were recognizable from the neck
down. (Headless Superman. Headless
Captain Kirk. And yes, headless Wonder
Woman, which Doug always found
bitterly amusing for reasons he couldn’t
explain.) They were together nearly five
years, and Doug never told her his
secret. Which meant a lot of pretending
to be surprised at stuff. Doug is used to
people thinking he’s kind of a weirdo.
Doug and Judy meet for dinner at one
of those mom-and-pop Portuguese
places in East Providence, sharing
grilled squid and seared cod, with
fragrant rice, with a bottle of heady
vinho verde. Then they walk Judy’s bike
back across the river towards the kindasorta gay bar on Wickenden Street.
“The thing I like about Providence,”
says Doug, “is it’s one of the American
cities that knows its best days are
behind it. So it’s automatically
decadent, and sort of European.”
“Well,” says Judy, “It’s always a choice
between urban decay or gentrification,
right? I mean, cities aren’t capable of
homeostasis.”
“Do you know what I’m thinking?”
Doug is thinking he wants to kiss Judy.
She leans up and kisses him first, on the
bridge in the middle of the East Bay
Bicycle Path. They stand and watch the
freeway lights reflected on the water,
holding hands. Everything is cold and
lovely and the air smells rich.
Doug turns and looks into Judy’s face,
which the bridge lights have turned
yellow. “I’ve been waiting for this
moment all my life.” Doug realizes he’s
inadvertently quoted Phil Collins. First
he’s mortified, then he starts laughing

„Jsi legrační.“
Judy bude Dougova druhá dlouhodobá
známost v životě. První byla Pamela,
umělkyně, se kterou se potkal na
vysoké. Vytvářela bezhlavé figuríny lidí,
kteří šli poznat od krku dolů. (Bezhlavý
Superman. Bezhlavý kapitán Kirk.
A ano, bezhlavá Wonder Woman, což
Dougovi přišlo hořce zábavné, aniž by
to mohl vysvětlit.) Byli spolu téměř pět
let a Doug jí své tajemství nikdy
nesvěřil. Což obnášelo spoustu
předstírání, jak je překvapený. Doug je
zvyklý na to, že si o něm lidé myslí, že
je tak trochu podivín.
S Judy si zašli na oběd do jednoho
z těch domáckých portugalských
podniků ve Východní Providence, dali si
grilované olihně a smaženou tresku
s aromatickou rýží, k tomu láhev
opojného vinho verde. Pak se vydali
s Judyiným kolem přes řeku k tak
trochu gay baru ve Wickendenské ulici.
„Na Providence mám rád,“ říká Doug,
„že patří k těm americkým městům,
která vědí, že jejich nejlepší dny jsou
dávno pryč. Takže je automaticky
dekadentní a jakoby evropské.“
„No,“ odpoví Judy, „vždycky je tu volba
mezi městským chátráním
a přestavbou na bohaté čtvrti, ne? Chci
říct, města nejsou schopna udržet si
homeostázu.“
„Víš, co si myslím?“ Doug si mysli, že
chce Judy políbit. Ona se nakloní
a políbí ho první, na mostě uprostřed
cyklostezky kolem zátoky East Bay. Stojí
a dívají se na světla z dálnice odrážející
se ve vodě a drží se za ruce. Všechno je
chladivé a krásné a vzduch sytě voní.
Doug se otočí a hledí Judy do tváře,
kterou světla mostu barví dožluta. „Na
tuhle chvilku jsem čekal celý život.“
Uvědomí si, že bezděčně citoval Phila

like a maniac. For the next half hour,
Doug and Judy speak only in Phil Collins
quotes.
“You can’t hurry love,” Judy says, which
is only technically a Collins line.
Over microbrews on Wickenden, they
swap origin stories, even though they
already know most of it. Judy’s is pretty
simple: She was a little kid who
overthought choices like which summer
camp to go to, until she realized she
could see how either decision would
turn out. She still flinches when she
remembers how she almost gave
a valentine in third grade to Dick
Petersen, who would have destroyed
her. Doug’s story is a lot worse: he
started seeing the steps ahead, a little
at a time, and then he realized his dad
would die in about a year. He tried
everything he could think of, for
a whole year, to save his dad’s life. He
even buried the car keys two feet deep,
on the day of his dad’s accident. No
fucking use.
“Turns out getting to mourn in advance
doesn’t make the mourning afterwards
any less hard,” Doug says through
a beer glass snout.
“Oh man,” Judy says. She knew this
stuff, but hearing it is different. “I’m so
sorry.”
“It’s okay,” Doug says. “It was a long
time ago.”
Soon it’s almost time for Judy to bike
back to the train station, near that
godawful giant mall and the canal
where they light the water on fire
sometimes.
“I want you to try and do something for
me,” Judy takes Doug’s hands. “Can you
try to break out of the script? Not the
big stuff that you think is going to

Collinse. Nejdřív se cítí trapně, pak se
začne chechtat jako blázen. Příští
půlhodinu spolu mluví výhradně
v Collinsových citátech.
„Lásku nemůžeš uspěchat,“ řekne Judy,
což je Collinsova hláška pouze
technicky.
Nad malým pivem na Wickendenské
ulici si vyměňují své příběhy, i když je
už většinou znají. Judyin je prostý: už
jako malá si vždy promýšlela možnosti,
jako třeba na který letní tábor jet,
dokud si neuvědomila, že ví, k čemu
které rozhodnutí povede. Ještě se
otřese, když si vzpomene, jak ve třetí
třídě málem dala valentýnku Dicku
Petersenovi, který by se jí vysmál.
Dougův příběh je mnohem horší: začal
vidět následující události nejdřív po
kouscích, a pak najednou věděl, že jeho
otec do roka zemře. Vyzkoušel za ten
rok všechno, co ho napadlo, aby mu
zachránil život. Dokonce v den, kdy
mělo dojít k nehodě, zakopal klíčky od
auta půl metru hluboko. Všechno to ale
bylo sakra k ničemu.

„Ukázalo se, že to, že můžeš truchlit
předem, nedělá truchlení potom o nic
lehčí,“ zamumlá Doug přes okraj
sklenice.
„Pane jo,“ vzdechne Judy. Věděla o té
příhodě, ale slyšet to je něco úplně
jiného. „Je mi to tak líto.“
„To nic,“ odpoví Doug. „Stalo se to už
dávno.“
Judy už musí brzy nasednout na kolo
a vyrazit zpátky k vlakovému nádraží
poblíž toho ohavného obrovského
obchoďáku a kanálu, kde občas zapalují
vodu.
„Ráda bych, abys kvůli mně něco

happen, but just little things that you
couldn’t be sure about in advance if you
tried. Try to surprise yourself. And
maybe all those little deviations will
add up to something bigger.”
“I don’t think it would make any
difference,” Doug says.
“You never know,” Judy says. “There are
things that I remember differently
every time I think about them. Things
from the past, I mean. When I was in
college, I went through a phase of
hating my parents, and I remembered
all this stuff they did, from my
childhood, as borderline abusive. And
then a few years ago, I found myself
recalling those same incidents again,
only now they seemed totally different.
Barely the same events.”
“The brain is weird,” Doug says.
“So you never know,” Judy says.
“Change the details, you may change
the big picture.” But she already knows
nothing will come of this.
A week later, Doug and Judy lay
together in her bed, after having sex for
the first time. It was even better than
the image Doug’s carried in his head
since puberty. For the first time, Doug
understands why people talk about sex
as this transcendent thing, chains of
selfhood melting away, endless
abundance. They looked into each
other’s eyes the whole time. As for
Judy, she’s having that oxytocin thing
she’s always thought was a myth, her
forehead resting on Doug’s smooth
chest — if she moved her head an inch
she’d hear his heart beating, but she
doesn’t need to.
Judy gets up to pee an hour later, and
when she comes back and hangs up her
robe, Doug is lying there with a look of
horror on his face. “What’s wrong?”

zkusil.“ Judy chytí Douga za ruce. „Mohl
by ses pokusit změnit scénář?
Nemyslím ty závažné události, o nichž
si myslíš, že se stanou, ale jen
drobnosti, u kterých si nemůžeš být
předem jistý. Zkus sám sebe překvapit.
A třeba ty malé odchylky nakonec
povedou k něčemu většímu.“
„Nemyslím, že by se tím něco změnilo,“
odmítá to Doug.
„Nikdy nevíš,“ opáčí Judy. „Některé věci
si pamatuju odlišně, kdykoli na ně
pomyslím. Věci z minulosti, víš. Když
jsem byla na vysoké, procházela jsem
obdobím nenávisti k rodičům,
vzpomínala jsem na všechno, co dělali
od mého dětství málem jako na samé
surovosti. Pak jsem o pár let později
zjistila, že na tytéž události vzpomínám
znovu, ale už je vidím úplně jinak. Stěží
to byly tytéž příhody.“
„Mozek funguje divně,“ kývne Doug.
„Takže nikdy nevíš,“ ujišťuje ho Judy.
„Změň detaily, a možná změníš celý
obraz.“ Ale už předem ví, že z toho nic
nebude.
O týden později spolu leží Doug a Judy
v její posteli poté, co se poprvé
milovali. Bylo to dokonce lepší než
představa, kterou nosil v hlavě už od
puberty. Teď poprvé Doug chápe, proč
lidé mluví o sexu jako o něčem
transcendentním, kdy se rozpouštějí
řetězy sebe sama a nastává nekonečný
přebytek. Po celou dobu si hleděli do
očí. Co se týče Judy, prožívá tu
záležitost s oxytocinem, kterou vždycky
považovala za mýtus, s čelem
spočívajícím na Dougově hladké hrudi –
kdyby pohnula hlavou jen o kousek,
slyšela by tlukot jeho srdce, ale nemá
nepotřebu to udělat.
O hodinu později Judy vstane, aby se
mohla jít vyčůrat, a když se vrátí

She doesn’t want to ask, but she does
anyway.
“I’m sorry.” He sits up. “I’m just so
happy, and… I can count the awesome
moments in my life on a hand and
a half. And I’m burning through them
too fast. This is just so perfect right
now. And, you know. I’m trying not to
think. About.”
Judy knows that if she brings up the
topic they’ve been avoiding, they will
have an unpleasant conversation. But
she has to. “You have to stop this. It’s
obvious you can do what I do, you can
see more than one branch. All you have
to do is try. I know you were hurt when
you were little, your dad died, and you
convinced yourself that you were
helpless. I’m sorry about that. But now,
I feel like you’re actually comfortable
being trapped. You don’t even try any
more.”
“I do,” Doug is shaking. “I do try. I try
every day. How dare you say I don’t
try.”
“You don’t really. I don’t believe you.
I’m sorry, but I don’t.”
“You know it’s true.” Doug calms down
and looks Judy square in the face.
Without his glasses, his eyes look as
gray as the sea on a cloudy day. “The
thing you told me about Marva — you
always know what she’s going to do.
Yeah? That’s how your power works.
The only reason you can predict how
your own choices will turn out, is
because other people’s actions are
fixed. If you go up to some random guy
on the street and slap him, you can
know in advance exactly how he’ll
react. Right?”
“Well sure,” Judy says. “I mean, that
doesn’t mean Marva doesn’t have free
will. Or this person I’ve hypothetically

a pověsí si župan, leží tam Doug
s výrazem děsu ve tváři. „Co se děje?“
Nechce se ptát, ale stejně to udělá.
„Promiň.“ Posadí se. „Jenom jsem
prostě tak šťastný a… Takové úžasné
chvilky ve svém životě bych spočítal na
prstech svých rukou. A proženu se jimi
strašně rychle. Teď je to tak dokonalé.
A, však ty víš. Snažím se nemyslet. Na
to.“
Judy ví, že pokud zavede řeč na téma,
jemuž se zatím úspěšně vyhýbali, bude
z toho nepříjemný rozhovor. Jenomže
musí. „Musíš s tím přestat. Je naprosto
jasné, že dokážeš totéž co já, můžeš
vidět víc než jen jednu větev. Jen se
o to musíš pokusit. Vím, žes jako malý
utrpěl těžkou ránu. Když tvůj otec
zemřel, přesvědčil jsi sám sebe, že jsi
byl bezmocný. Je mi to moc líto. Ale
teď mi připadá, jako by ti to
vyhovovalo, když jsi v pasti. Už se ani
o nic nepokoušíš.“
„Ale ano.“ Doug se zachvěje. „Snažím
se. Zkouším to každý den. Jak můžeš
říct, že se nesnažím.“
„Ne doopravdy. Nevěřím ti. Je mi líto,
ale nevěřím.“
„Víš, že je to pravda.“ Doug se uklidni
a pohlédne Judy přímo do tváře. Bez
brýlí se jeho oči zdají šedé jako moře za
zataženého dne. „To, cos mi vyprávěla
o Marvě – jak vždycky víš, co udělá. Jo?
Tak funguje tvoje schopnost. Jediný
důvod, proč můžeš předvídat, jak
dopadnou tvoje vlastni volby, je právě
proto, že činy druhých lidí jsou už
předem dané. Když přijdeš
k náhodnému chodci na ulici a praštíš
ho, můžeš vědět už předem, jak na to
bude reagovat. Správně?“
„No jistě,“ odpoví Judy. „Chci říct, že to
neznamená, že by Marva neměla
svobodnou vůli. Nebo ten člověk,

slapped.” This is too weird
a conversation to be having naked. She
goes and puts on a Mountain Goats Tshirt and PJ bottoms. “Their choices are
just factored in, in advance.”
“Right.” Doug’s point is already made,
but he goes ahead and lunges for the
kill. “So how do you know that I can’t
predict your choices, exactly the same
way you can predict Marva’s?”
Judy sits down on the edge of the bed.
She kneads the edge of her T-shirt and
doesn’t look at Doug. Now she knows
why Doug looked so sick when she
came back from the bathroom. He saw
more of this conversation than she did.
“You could be right,” she says after
a moment. “If you’re right, that makes
you the one person I should never be in
the same room with. I should stay the
hell away from you.”

kterého jsem hypoteticky praštila.“
Tenhle rozhovor je příliš podivný na to,
aby ho mohla vést nahá. Dojde si pro
tričko Mountain Goats a pyžamové
kalhoty. „Jenom jejich volby
započítávám předem.“
„Správně.“ Doug sice už dal najevo svůj
názor, ale pokračuje dál a chystá se ji
dorazit. „Tak jak víš, že nedokážu
předvídat tvoje volby přesně tak, jako
ty můžeš předvídat Marviny?“
Judy se posadí na kraj postele. Mačká
si lem trička a nedívá se na Douga. Teď
už chápe, proč vypadal tak zničeně,
když se vrátila z koupelny. Z téhle
konverzace viděl víc než ona. „Možná
máš pravdu,“ řekne po chvíli. „A jestliže
ji skutečně máš, potom jsi člověk, se
kterým bych nikdy neměla zůstat
v jednom pokoji. Sakra, měla bych se
od tebe držet co nejdál.“

“Yeah. You should,” Doug says. He
knows it will take forty-seven seconds
before she cradles his head and kisses
his forehead, and it feels like forever. He
holds his breath and counts down.

„Jo. To bys měla,“ přitaká Doug. Ví, že
potrvá čtyřicet sedm vteřin, než vezme
jeho hlavu do dlaní a políbí ho na čelo,
a připadá mu to jako věčnost. Zadrží
dech a počítá.

A couple days later, Judy calls in sick at
the arts nonprofit where she works,
and wanders Davis Square until she
winds up in the back of the Diesel Café,
in one of the plush leather booths near
the pool tables. She eats one of those
mint brownies that’s like chocolatecovered toothpaste and drinks a lime
rickey, until she feels pleasantly ill. She
pulls a battered, scotch-taped World
Atlas out of her satchel.

O několik dní později zavolá Judy do
umělecké neziskovky, kde pracuje,
a řekne, že je nemocná. Pak se toulá po
náměstí Davis Square, až zahne do
kavárny Diesel Café a usadí se do
jednoho z přepychových kůží
čalouněných boxů u kulečníkových
stolů. Pojídá mátové brownies, které
chutnají jako zubní pasta potažená
čokoládou, a popiji limetkový koktejl,
až se cítí příjemně přejedená. Vytáhne
z aktovky dobitý a izolepou
poslepovaný atlas světa.

She’s still leafing through it a couple
hours later when Marva comes and sits
down opposite her.

O pár hodin později si v něm stále
listuje, když přijde Marva a posadí se
naproti ní.

“How did you know I was here?” Judy
asks.

„Jak jsi věděla, že budu tady?“ ptá se
Judy.

“Because you’re utterly predictable. You „Protože jsi naprosto předvídatelná.
said you were ditching work, and this is Povídalas, že se vykašleš na práci,
where you come to brood.”
a sem vždycky chodíš přemýšlet.“
Judy’s been single-handedly keeping
the Blaze Foundation afloat for years,
thanks to an uncanny knack for
knowing exactly which grants to apply
for and when, and what language to
use on the grant proposal. She has
a nearly 100 percent success rate in
proposal-writing, leavened only by the
fact that she occasionally applies for
grants she knows she won’t get. So
maybe she’s entitled to a sick day every
now and then.
Marva sees that Judy’s playing the
Travel Game and joins in. She points to
a spot near Madrid. “Spain,” she says.
Judy’s face gets all tight for a moment,
like she’s trying to remember where she
left something. Then she smiles. “Okay,
if I get on a plane to Madrid tomorrow,
there are a few ways it plays out. That
I can see right now. In one, I get drunk
and fall off a tower and break both legs.
In another, I meet this cute guy named
Pedro and we have a torrid three-day
affair. Then there’s the one where I go
to art school and study sculpture. They
all end with me running out of money
and coming back home.”
“Malawi,” Marva says. Judy thinks for
a moment, then remembers what
happens if she goes to Malawi
tomorrow.

Judy dokázala celá léta hravě udržet
Blazovu Nadaci nad vodou díky své
nadpřirozené schopnosti přesně vědět,
kdy požádat o jaký grant a jak
příslušnou žádost formulovat. Měla
téměř stoprocentní úspěšnost v psaní
žádostí, porušenou jedině tím, že
příležitostně požádá i o granty, o nichž
ví, že je nemůže dostat. Takže má
nejspíš tu a tam nárok na zdravotní
volno.
Marva vidí, že si Judy hraje na
cestování, a přidá se k ní. Ukáže na
místo nedaleko Madridu. „Španělsko,“
řekne.
Judyin obličej na okamžik ztuhne, jako
by se pokoušela vybavit si, kde něco
nechala. Pak se usměje. „Fajn, když
zítra sednu na letadlo do Madridu,
může to dopadnout několika způsoby,
které vidím už teď. Jeden z nich je, že
se opiju a spadnu z věže a zlomím si
obě nohy. Nebo potkám fešáka Pedra
a prožijeme žhavou třídenní aférku. Pak
je tu možnost, že se přihlásím do
umělecké školy a budu studovat
sochařství. Všechny varianty končí tím,
že mi dojdou peníze a já se vrátím
domů.“
„Malawi,“ řekne Marva. Judy se na
chvilku zamysli, pak si vzpomene, co se
stane, když zítra vyrazí do Malawi.

“This isn’t as much fun as usual,” Marva
says after they’ve gone to Vancouver
and Paris and Sao Paolo. “Your heart
isn’t in it.”

„Tohle není taková legrace jako
obvykle,“ míní Marva, když už probraly
Vancouver a Paříž a Sao Paulo.
„Neužíváš si to.“

“It’s not,” Judy says. “I just can’t see
a happy future where I don’t date
Doug. I mean, I like Doug, I may even be
in love with him already, but… we’re
going to break each other’s hearts, and

„Pravda,“ přisvědčí Judy. „Prostě
nedokážu vidět šťastnou budoucnost,
v níž nechodím s Dougem. Totiž, mám
Douga ráda, snad už jsem se do něj
zamilovala, ale… zlomíme jeden

more than that: We’re maybe going to
break each other’s spirits. There’s got to
be a detour, a way to avoid this, but
I just can’t see it right now.”
Marva dumps a glass of water on Judy’s
head.

druhému srdce, a možná ještě hůř:
vzájemně si zlomíme ducha. Musí
přece existovat nějaká objížďka, cesta,
jak se tomu vyhnout, jenom ji zrovna
teď nevidím.“
Marva jí vylije sklenici vody na hlavu.

“Wha? You — Wha?” She splutters like
a cartoon duck.

„Uá…? Ty – uá…?“ Judy prská jako
kačer z kresleného filmu.

“Didn’t see that coming, did you?”

„Nevědělas, že to přijde, co?“

“No, but that doesn’t mean… I mean,
I’m not freaking omniscient,
I sometimes miss bits and pieces, you
know that.”

„Ne, ale to přece ještě neznamená…
Nejsem sakra vševědoucí, občas mi
některé kousky uniknou, vždyť to sama
víš.“

“I am going to give you the Samuel
Johnson/Bishop Berkeley lecture, for
like the tenth time,” Marva says.
“Because sometimes, a girl just needs
a little Johnson.”

„Poskytnu ti lekci o Samuelu
Johnsonovi a biskupovi Berkeleym, asi
tak podesáté,“ navrhne Marva.
„Protože každá dívka občas potřebuje
špetku Johnsona.“

Bishop George Berkeley, of course, was
the “if a tree falls in the forest and
nobody hears it, does it make a sound”
guy, who argued that objects only exist
in our perceptions. One day, Boswell
asked Samuel Johnson what he thought
of Berkeley’s idea. According to
Boswell, Johnson’s response to this was
to kick a big rock “with mighty force,”
saying, “I refute it thus.”

Biskup George Berkeley byl ten člověk,
co řekl: ‚když v lese padne strom
a nikdo to neslyší, vydá tedy vůbec
zvuk?‘, a který tvrdil, že vše existuje
pouze v našem vnímání. Jednoho dne
se Boswell zeptal Samuela Johnsona,
co si myslí o Berkeleyho teorii. Podle
Boswella na to Johnson odpověděl tak,
že nakopnul velký kámen ‚mocnou
silou‘ řka: ‚Takto ji popírám.‘

“The point,” says Marva, “is that
nobody can see everything. Not you,
not Doug, not Bishop Berkeley. Stuff
exists that your senses can’t perceive
and your mind can’t comprehend. Even
if you do have an extra sense the rest of
us don’t have. Okay? So don’t get all
doom and gloom on me. Just
remember: Would Samuel Johnson
have let himself feel trapped in a deadend relationship?”

„Vtip je v tom,“ pokračuje Marva, „že
nikdo nemůže vidět všechno. Ani ty, ani
Doug, ani biskup Berkeley. Existují věci,
které tvé smysly nedokážou vnímat
a tvá mysl jim nedokáže porozumět.
I když máš proti nám ostatním jeden
smysl navíc. Jasné? Tak mi tady přestaň
blbnout se zkázou a beznadějí. Jen si
pamatuj: nechal by se Samuel Johnson
uvěznit ve vztahu, který představuje
slepou uličku?“

“Well, considering he apparently dated
a guy named Boswell who went around
writing down everything he said…

„Hm, vzhledem k tomu, že očividně
chodil s chlapíkem jménem Boswell,
který zapisoval všechno, co řekl…

I really don’t know.” Judy runs to the
bathroom to put her head under the
hot-air dryer.

Važně netuším.“ Judy doběhne na
toaletu, aby si usušila vlasy pod
sušákem na ruce.

The next few weeks, Judy and Doug
hang out at least every other day and
grow accustomed to kissing and holding
hands all the time, trading novelty for
the delight of positive reinforcement.
They’re at the point where their
cardiovascular systems crank into top
gear if one of them sees someone on
the street who even looks, for a second,
like the other. Doug notices little things
about Judy that catch him off guard,
like the way she rolls her eyes slightly
before she’s about to say something
solemn. Judy realizes that Doug’s joking
on some level, most of the time, even
when he seems tragic. Maybe
especially then.

V následujících týdnech se Judy
s Dougem scházejí nejméně každý
druhý den a zvykají si na líbání a držení
za ruce; vyměňují novost vztahu za
potěšení z jeho posilování. Nacházejí se
ve fázi, kdy jejich kardiovaskulární
systém najede na plny výkon, kdykoli
na ulici spatří někoho, kdo jim třeba jen
na vteřinu připomene toho druhého.
Doug si na Judy všímá drobností, které
ho vyvádějí z míry, jako třeba způsobu,
jak nepatrně protáčí oči, když se chystá
říct něco opravdu vážného. Judy si
uvědomuje, že Doug neustále tak
trochu žertuje, i když zrovna působí
tragicky. Možná obzvlášť v těch
chvílích.

They fly a big dragon kite on Cambridge
Common, with a crimson tail. They go
to the Isabella Stewart Gardner, and sip
tea in the courtyard. Once or twice,
Doug is about to turn left, but Judy
stops him, because something way
cooler will happen if they go right
instead. They discuss which kind of
skylight Batman prefers to burst
through when he breaks into criminals’
lairs, and whether Batman ever uses
the chimney like Santa Claus. They
break down the taxonomy of novels
where Emily Dickinson solves murder
mysteries.

Na cambridgeské louce pouštějí draka
s karmínovým ocasem. Jdou do muzea
Isabelly Stewartové-Gardnerové
a popíjejí čaj na nádvoří. Jednou či
dvakrát se Doug chystá zahnout doleva,
ale Judy ho zastaví, protože když
půjdou místo toho vpravo, čeká je něco
mnohem zajímavějšího. Debatují
o tom, kterým střešním oknem Batman
raději vpadá, když chce proniknout do
doupat zločinců a jestli někdy
nepoužívá taky komín jako Santa Klaus.
Analyzují třídění románů, ve kterých
Emily Dickinsonová řeší záhadné
vraždy.

Marva gets used to eating Doug’s spicy
omelettes, which automatically make
him Judy’s best-ever boyfriend in
Marva’s book. Marva walks out of her
bedroom in the mornings, to see Doug
wearing the bathrobe Judy got for him,
flipping a perfect yellow slug over and
over, and she’s like, What are you? To
Marva, the main advantage of making
an omelette is that when it falls apart
halfway through, you can always claim

Marva si zvyká na Dougovy kořeněné
omelety, které z něj podle jejího názoru
dělají Judyina úplně nejlepšího přítele.
Marva ráno vychází ze své ložnice
a dívá se, jak Doug v županu, který mu
Judy pořídila, znovu a znovu obrací ten
perfektní žlutý lívanec a říká si ‚Co ty jsi
zač?‘ Pro Marvu je hlavní výhoda
omelety právě v tom, že pokud se
někdy v průběhu přípravy rozpadne,
vždycky můžeš předstírat, žes vlastně

you planned to make a scramble all
along.
Judy and Doug enjoy a couple months
of relative bliss, based on not ever
discussing the future. In the back of her
mind, Judy never stops looking for the
break point, the moment where
a timeline splits off from the one Doug
believes in. It could be just a splitsecond.

celou dobu chtěla dělat míchaná vejce.
Judy a Doug vychutnávají pár relativně
blažených měsíců díky tomu, že vůbec
nerozebírají budoucnost. Judy ovšem
v duchu ani na chvíli nepřestává pátrat
po bodu zlomu, po okamžiku, kdy se
časová linie oddělí od té, v niž Doug
věří. Mohlo by to být o pouhý zlomek
vteřiny.

Mají tříměsíční výročí, což znamená
They reach their three-month
zhruba polovinu jejich vztahu. Aby to
anniversary, roughly the midpoint of
spolu oslavili, vydají se spolu na
their relationship. To celebrate, they
víkendový výlet do New Yorku, projdou
take a weekend trip to New York
se po Broadwayi a prochodí úplně
together, and they wander down
celou Village a Soho. Doug je celý
Broadway and all around the Village
vzrušený, projednou se trochu vytahuje
and Soho. Doug is all excited, showing
– ukazuje luxusní restauraci, kde v roce
off for once — he points out the fancy
2027 zavraždí prezidenta a soudní
restaurant where the President will be
budovu, kde bude Lady Gaga
assassinated in 2027, and the
odsouzena za občanskou neposlušnost
courthouse where Lady Gaga gets
těsně poté, co obdrží Nobelovu cenu za
arrested for civil disobedience right
mír. Judy ho musí neustále napomínat,
after she wins the Nobel Peace Prize.
aby mluvil tiše. Potom to vzdá a oba
Judy has to keep shushing him. Then
nahlas debatují, jestli budou volby
she gives in, and the two of them loudly v roce 2024 zmanipulované, a nestarají
debate whether the election of 2024
se, že na ně lidé divně dívají.
will be rigged, not caring if people
stare.
Once they’ve broken the taboo on
talking about the future in general,
Doug suddenly feels free to talk about
their future, specifically. They’re having
a romantic dinner at one of those
restaurant/bars, with high-end
American food and weird pseudoSoviet iconography everywhere. Doug is
on his second beer when he says, “So,
I guess in a couple of weeks, you and
I have that ginormous fight about
whether I should meet your parents.
And about a week after that, I manage
to offend Marva. Honestly, without
meaning to. But then again, in a month
and a half’s time, we have that really
nice day together on the boat.”

Když takhle zboří tabu probírání
budoucnosti všeobecně, Doug má
najednou pocit, že o ní smí hovořit
i specificky, konkrétně o jejich
společné budoucnosti. Zrovna mají
romantickou večeři v jednom napůl
baru, napůl restauraci s luxusním
americkým jídlem a podivnou
pseudosovětskou výzdobou všude
kolem. Doug pije svoje druhé pivo, když
řekne: „Takže počítám, že za pár týdnů
se spolu strašlivě pohádáme o tom,
jestli bych měl poznat tvé rodiče.
A týden nato se mi podaří urazit
Marvu. Neúmyslně, přísahám. Ale pak
zase asi za měsíc a půl prožijeme
opravdu nádherný den na lodi.“

“Please don’t,” Judy says, but she
already knows it’s too late to stop it.

„Prosím, nech toho,“ žádá Judy, ale už
ví, že je pozdě to zastavit.

“And then after that, there’s the
Conversation. I am not looking forward
to the Conversation.”

„A potom přijde rozhovor. Na ten se
vůbec netěším.“

“We both know about this stuff,” Judy
says. “It’ll happen if and when it
happens, why worry about it until
then?”
“Sorry, it’s just part of how I deal with
things. It helps me to brace myself.”

„Oba o tom víme,“ říká Judy. „Jestliže
k tomu dojde, až k tomu dojde, proč se
tím máme do té doby trápit?“
„Promiň, to patří ke způsobu, jak se
s věcmi vyrovnávám. Pomáhá mi to
předem se obrnit.“

Judy sotva dojí předkrm. Doug dál
Judy barely eats her entrée. Doug keeps vykládá o jejich příštích pár měsících,
oversharing about their next few
jako když se protrhne povodňová hráz.
months, like a floodgate has broken.
Něco z toho si Judy buď ani
Some of it’s stuff Judy either didn’t
nepamatuje, nebo to z paměti
remember, or has blotted out of her
vytěsnila, protože ji to skličuje.
mind because it’s so dismal. She can tell Uvědomuje si, že Doug je posedlý
Doug’s been obsessing about every
každým okamžikem nadcházejícího
moment of the coming drama,
dramatu, že si představuje každou
visualizing every incident until it snaps
událost, až mu dokonale zapadne do
into perfect focus.
celkového obrazu.
By the time Judy gets up and walks
away from the table, she sees it all just
as clearly as he does. She can’t even
imagine any future, other than the one
he’s described. Doug’s won.

Ve chvíli, kdy se Judy zvedne a odejde
od stolu, vidí to všechno právě tak
zřetelně jako on. Nedokáže si ani
představit jinou budoucnost, než jí
právě popsal. Doug vyhrál.

Judy roams Bleecker and St. Mark’s
Place, until she claims a small victory:
She realizes that if she goes into this
one little subterranean bar, she’ll run
into a cute guy she hasn’t seen since
high school, and they’ll have
a conversation in which he confesses
that he always had a crush on her back
then. Because Doug’s not there, he’s
not able to tell her whether she goes
into that bar or not. She does, and she’s
late getting back to their hotel, even
though she and cute high-school guy
don’t do anything but talk.

Judy se toulá po Bleeckerově ulici
a Náměstí sv. Marka, až si může
konečně i ona přičíst malé vítězství:
uvědomí si, že pokud vejde do tohohle
malého podzemního baru, narazí na
hezkého kluka, kterého neviděla už od
střední, dají se spolu do řeči a on se
přizná, že se mu tehdy celou dobu moc
líbila. Protože s ní Doug není, nemůže jí
říct, jestli do toho baru zajde nebo ne.
Udělá to a do hotelu se vrátí pozdě,
přestože si s tím hezkým klukem ze
střední jenom povídali.

Doug makes an effort to be nice the
rest of the weekend, even though he
knows it won’t do him any good, except

Doug se po zbytek víkendu snaží být
milý, i když ví, že mu to nijak
nepomůže, až na to, že se s Judy ve
vlaku cestou zpátky do Providence

that Judy holds hands with him on the
train back to Providence and Boston.
And then Doug mentions, in passing,
that he’ll see Judy around, after they
break up — including two meetings
a decade from now, and one time a full
15 years hence, and he knows some
stuff. He starts to say more, but Judy
runs to the dining car, covering her
ears.

a Bostonu drží za ruce.
A pak se Doug jen tak mimochodem
zmíní, že se s Judy ještě uvidí i po
rozchodu, včetně dvou setkání po
deseti letech a jednou dokonce za
patnáct let od nynějška, a něco o tom
ví. Chystá se povídat dál, ale Judy
uprchne do jídelního vozu a zakrývá si
uši.

Když vlak dojede na Dougovu stanici
When the train reaches Doug’s stop
a on si sbírá věci, Judy se dotkne jeho
and he’s gathering up his stuff, Judy
ramene. „Poslyš, já nevím, jestli se za
touches his shoulder. “Listen, I don’t
deset let opravdu potkáme, pro mě je
know if you and I actually do meet up in to ještě rozmazané. Ale nechci vědět,
a decade, it’s a blur to me right now.
co si myslíš, že o tom víš. Ano?“ Doug
But I don’t want to hear whatever you
přikývne.
think you know. Okay?” Doug nods.
Když dojde k hádce o to, jestli se má
When the fight over whether Doug
Doug seznámit s Judyinými rodiči, je to
should meet Judy’s parents arrives, it’s jakási meta-hádka. Judy nechápe, proč
sort of a meta-fight. Judy doesn’t see
by měl Doug navštívit její rodiče, když
why Doug should do the big parental
se mají s Judy po deseti týdnech
visit, since Judy and Doug are
rozejít. Doug se s nimi chce sejít prostě
scheduled to break up in ten weeks.
proto, že je chce poznat – snad i proto,
Doug just wants to meet them because že jeho vlastní rodiče jsou po smrti.
he wants to meet them — maybe
A je zvědavý na lidi, kteří jsou si
because his own parents are dead. And vědomi, že jejich dcera vidí do
he’s curious about these people who
budoucnosti – či do budoucností. Podle
are aware that their daughter can see
očekávání se shodnou na kompromisu:
the future(s). They compromise, as
když Judyini rodiče přijedou na
expected: Doug meets Judy’s parents
návštěvu, Doug se s nimi setká při
over lunch when they visit, and he’s on obědě a chová se, jak nejlépe umí.
his best behavior.
Vyjedou si trajektem na moře k Block
They take a ferry out to sea, toward
Islandu. Vzduch je příliš studený a mají
Block Island. The air is too cold and
mořskou nemoc a slunce je oslepuje,
they feel seasick and the sun blinds
a je to jeden z nejúžasnějších dnů jejich
them, and it’s one of the greatest days
životů. Choulí se k sobě na palubě
of their lives. They huddle together on
a když chvilku prohlédnou sluneční září
deck and when they can see past the
a mořskou tříští a není jim zrovna na
glare and the sea spray and they’re not zvracení, vidí třpyt oceánu, šmouhy
almost hurling, they see the glimmer of bílé a modré a žluté na různých
the ocean, streaks of white and blue
místech, jak si tu pohrává světlo a vítr.
and yellow in different places, as the
Oceán jim připadá všeodpouštějící,
light and wind affect it. The ocean feels jako bychom do něj mohli vyhazovat
utterly forgiving, like you can dump
naprosto cokoli, a on nás bude přesto
almost anything into the ocean’s body
milovat, a Judy a Doug se k sobě

and it will still love us, and Judy and
Doug cling to each other like children in
a storm cellar and watch the waves.
Then they go to Newport and eat
amazing lobster. For a few days before
and a few days after this trip, they are
all aglow and neither of them can do
any wrong.
A week or so after the boat thing, they
hold hands in bed, nestling like they
could almost start having sex at any
moment. Judy looks in Doug’s naked
eyes (his glasses are on the nightstand)
and says, “Let’s just jump off the train
now, okay? Let’s not do any of the rest
of it, let’s just be good to each other
forever. Why not? We could.”
“Why would you want that?” Doug
drawls like he’s half asleep. “You’re the
one who’s going to get the life she
wants. I’m the one who’ll be left like
wreckage.” Judy rolls over and pretends
to sleep.
The Conversation achieves mythical
status long before it arrives. Certain
aspects of The Conversation are hazy in
advance, for both Doug and Judy,
because of that thing where you can’t
understand something until you
understand it.
The day of the Conversation, Judy
wakes from a nightmare, shivering with
the covers cast aside, and Doug’s
already out of bed. “It’s today,” he says,
and then he leaves without saying
anything else to Judy, or anything at all
to Marva, who’s still pissed at him. Judy
keeps almost going back to bed, but
somehow she winds up dressed, with
a toaster pop in her hand, marching
towards the door. Marva starts to say
something, then shrugs.
Doug and Judy meet up for dinner at
Punjabi Dhaba in Inman Square,

tisknou jako děti v bouřkovém krytu
a pozorují vlny. Pak si zajdou do
Newportu a dají si úžasného humra.
Několik dní před i po tomhle výletu
jsou oba celí rozzáření a ani jeden
z nich není schopný udělat cokoli
špatného.
Asi týden po tom výletě na lodi se drží
v posteli za ruce, uhnízdění jako by se
každou chvíli mohli začít milovat. Judy
se Dougovi podívá do obnažených oči
(jeho brýle leží na nočním stolku)
a řekne: „Pojďme teď vyskočit
z rozjetého vlaku, dobře? Nedělejme
žádné z těch dalších věcí, buďme na
sebe prostě navždycky hodní. Proč ne?
Mohli bychom.“
„Proč bys o to stála?“ protáhne Doug,
jako by napůl spal. „Ty přece dostaneš
ten život, jaký chceš. Já jsem ten, kdo
skončí jako troska.“ Judy se otočí
a předstírá, že spí.
Rozhovor získá jakýsi mýtický charakter
ještě dávno před svým příchodem.
Některé jeho aspekty jsou předem
nejasné jak pro Douga, tak pro Judy,
kvůli té záležitosti s tím, že člověk
nemůže něčemu rozumět, dokud to
nepochopí.
V den rozhovoru se Judy probudí
z noční můry, roztřesená
a s přikrývkami odhozenými stranou,
a Doug už je venku z postele. „Je to
dnes,“ řekne a pak odejde, aniž by
dodal cokoli dalšího k Judy nebo vůbec
něco řekl Marvě, která je na něj pořád
naštvaná. Judy by nejraději zalezla
zpátky do postele, ale nějak se přece
jen obleče a s opečeným toustem
v ruce vykročí ke dveřím. Marva začne
něco povídat, ale pak pokrčí rameny.
Doug a Judy se sejdou na večeři
v podniku Punjabi Dhaba na náměstí
Inman Square, pojídají horké lilky

scooping red-hot eggplant and bright
chutney off of metal prison trays while
Bollywood movies blare overhead and
just outside of their line of vision.

a světlé čatní z kovových vězeňských
táců, zatímco jim nad hlavami těsně
mimo dohled vyřvávají bollywoodské
filmy.

The Conversation starts with them
talking past each other. Judy says,
“Lately I can’t remember anything past
the next month.” Doug says, “I keep
trying to see what happens after I die.”
Judy says, “Normally I can remember
years in advance, even decades. But I’m
blocked.” She shudders. Doug says, “If
I could just have an impression, an
afterimage, of what happens when I’m
gone. It would help a lot.”

Rozhovor začne tím, že mluví jeden
přes druhého. Judy říká: „Poslední
dobou si nevybavuju nic po příštím
měsíci.“ Doug říká: „Pořád se pokouším
vidět, co bude, až umřu.“ Judy říká:
„Normálně si pamatuju celé roky
dopředu, dokonce desetiletí. Ale teď
jsem nějak zablokovaná.“ Zachvěje se.
Doug říká: „Kdybych měl alespoň
nějakou představu, nějaký nejasný
obrázek, co bude, až já nebudu. To by
mi hodně pomohlo.“

Judy finally hears what Doug’s been
saying. “Oh Jesus, not this. Nobody can
see past death. It’s impossible.”

Judy konečně uslyší, o čem to Doug
mluví. „Ježiš, tohle ne. Nikdo nemůže
vidět za svou smrt. To není možné.“

“So’s seeing the future.” Doug cracks his
somosa in half with a fork, and offers
„Vidět do budoucnosti také ne.“ Doug
the chunky side to Judy.
rozlomí vidličkou svůj piroh a nabídne
tlustší kus Judy.
“You can’t remember anything past
when your brain ceases to exist.
„Nemůžeš si pamatovat nic potom, co
Because there are no physical
tvůj mozek přestane existovat. Protože
memories to access. Your brain is
nemáš přístup k fyzickým vzpomínkám.
a storage medium.”
Tvůj mozek je prostě jen úložné
zařízení.“
“But who knows what we’re accessing?
It could be something outside our own „Ale kdo ví, k čemu vlastně máme
brains.”
přístup? Může to být něco mimo naše
mozky.“
Judy tries to clear her head and think of
something nice twenty years from now, Judy se pokouší vyčistit si hlavu
but she can’t. She looks at Doug’s
a myslet na něco hezkého dvacet let od
chunky sideburns, which he didn’t have této chvíle, ale nedokáže to. Dívá se na
when they’d started dating. Whenever
Dougovy široké kotlety, které neměl,
she’s imagined those sideburns, she
když spolu začali chodit. Kdykoli si tyhle
always associated them with the horror kotlety představila, pokaždé si je
of these days. It’s sweltering inside the spojovala s hrůzou těchto dní. Uvnitř
restaurant. “Why are you scared of
restaurace je úmorné vedro. „Proč se
me?” she says.
mě bojíš?“ ptá se.
“I’m not,” Doug says. “I only want you
to be happy. When I see you ten years
from now, I —”

„Nebojím,“ odpoví Doug. „Jen bych
chtěl, abys byla šťastná. Až tě potkám
po deseti letech, tak–“

Judy covers her ears and jumps out of
her seat, to turn the Bollywood music
all the way up. Standing, she can see
the screen, where a triangle of dancing
women shake their fingers in unison at
an unshaven man. The man smiles.

Judy si zacpe uši a vyskočí ze židle, aby
pustila bollywoodskou hudbu až úplně
na maximum. Když stojí, vidí na
obrazovku, kde trojice tančících žen
současně mává prsty na neoholeného
muže. Muž se usmívá.

Eventually, someone comes and turns
the music back down. “I think part of
you is scared that I really am more
powerful than you are,” Judy says. “And
you’ve done everything you can to take
away my power.”

Nakonec kdosi přijde a hudbu zase
ztlumí. „Myslím, že nějaká tvoje část se
děsí, že jsem ve skutečnosti mocnější
než ty,“ říká Judy. „A tys udělal
všechno, cos jen mohl, abys mě té mé
moci zbavil.“

“I don’t think you’re any more or less
powerful than me. Our powers are just
different,” Doug says. “But I think
you’re a selfish person. I think you’re
used to the idea that you can cheat on
everything, and it’s made your soul
a little bit rotten. I think you’re going to
hate me for the next few weeks until
you figure out how to cast me out.
I think I love you more than my own
arms and legs and I would shorten my
already short life by a decade to have
you stick around one more year. I think
you’re brave as hell for keeping your
head up on our journey together into
the mouth of hell. I think you’re the
most beautiful human being I’ve ever
met, and you have a good heart despite
how much you’re going to tear me to
shreds.”

„Nemyslím, že máš větší nebo menší
moc než já. Naše schopnosti jsou
prostě odlišné,“ opáčí Doug. „Ale
myslím, že jsi sobec. Myslím, že sis
zvykla na pocit, že můžeš ve všem šidit,
a tím sis trochu zkazila duši. Myslím, že
mě teď budeš pár týdnů nenávidět,
dokud se nerozhodneš, jak se mě
zbavit. Myslím, že tě miluju víc než
vlastní ruce a nohy a klidně bych zkrátil
svůj už beztak krátký život třeba
o deset let, abych s tebou mohl ještě
zůstat ještě o rok dýl. Myslím, že jsi
sakramentsky statečná, když jsi na naší
cestě do chřtánu pekel dokázala držet
hlavu vzhůru. Myslím, že jsi
nejkrásnější stvoření, jaké jsem kdy
poznal, a máš dobré srdce, bez ohledu
na to, že se mě chystáš rozervat na
cáry.“

“I don’t want to see you any more,”
Judy says. Her hair is all in her face, wet
and ragged from the restaurant’s blastfurnace heat.

„Už tě nechci nikdy vidět,“ prohlásí
Judy. Vlasy jí padají do tváře, vlhké
a rozcuchané z toho vedra jako v peci,
které je v restauraci.

A few days later, Judy and Doug are
playing foozball at a swanky bar in what
used to be the Combat Zone. Judy
makes a mean remark about something
sexually humiliating that will happen to
Doug five years from now, which he
told her about in a moment of
weakness. A couple days later, she
needles him about an incident at work

O pár dní později Judy s Dougem hrají
stolní fotbálek v nóbl baru ve čtvrti
kdysi zvané Bojová Zóna. Judy tam
pronese zákeřnou připomínku o čemsi
sexuálně ponižujícím, co se přihodí
Dougovi o pět let později. Sám jí to
jednou ve slabé chvilce prozradil. Pár
dní poté ho popíchne ohledně jakéhosi
incidentu v práci, kvůli kterému ho

that almost got him fired a while back.
She’s never been a sadist before now —
although it’s also masochism, because
when she torments him, she already
knows how terrible she’ll feel in a few
minutes.

kdysi z firmy málem vyhodili. Až dosud
se nikdy neprojevovala jako sadistka –
ačkoli tu jde současně o masochismus,
protože kdykoli ho mučí, tak už předem
moc dobře ví, jak hrozně se bude za
pár minut cítit.

Another time, Doug and Judy are drunk
on the second floor of a Thayer Street
frat bar, and Doug keeps getting Judy
one more weird cocktail, even though
she’s had more than enough. The retro
pinball machine gossips at them. Judy
staggers to the bathroom, leaving her
purse with Doug — and when she gets
back, the purse is gone. They both
knew Doug was going to lose Judy’s
purse, which only makes her madder.
She bitches him out in front of a table
of beer-pong champions. And then it’s
too late to get back to Judy’s place, so
they have to share Doug’s cramped,
sagging hospital cot. Judy throws up on
Doug’s favorite outfit: anise and
stomach acid, it’ll never come out.

Jindy se Doug a Judy opijí ve druhém
patře studentského baru na Thayerově
ulici a Doug nutí Judy ještě další
podivný koktejl, i když ona už má víc
než dost. Retro hrací automat na
Pinball na ně švitoří. Judy se odpotácí
na záchodky, kabelku nechá Dougovi,
a když se vrátí zpátky, kabelka je pryč.
Oba věděli, že Doug tu kabelku ztratí,
což ji rozčílí ještě o to víc. Vynadá mu
před stolem šampionů v beer-pongu.
A pak už je moc pozdě, aby se vrátili
k Judy domů, takže se musí tísnit na
Dougově úzkém, proleženém
nemocničním lehátku. Judy Dougovi
pozvrací oblíbené oblečení: anýz
a žaludeční kyseliny, to se nikdy
nevypere.

Judy loses track of which unbearable
things have already happened, and
which lay ahead. Has Doug insulted her
parents yet, on their second meeting?
Yes, that was yesterday. Has he made
Marva cry? No, that’s tomorrow. Has
she screamed at him that he’s a weak
mean bastard yet? It’s all one moment
to her. Judy has finally achieved
timelessness.

Judy ztrácí přehled, kolik
nesnesitelných věcí už se událo, a co
ještě leží před nimi. Už Doug urazil její
rodiče na jejich druhém setkání? Ano,
to bylo včera. Už rozplakal Marvu? Ne,
to bude zítra. Vřískala na něj už, že je
zákeřný slabošský mizera? Všechno jí to
připadá jako jedna chvíle. Judy
konečně dosáhla nadčasovosti.

Doug has already arranged — a year
ago — to take two weeks off work,
because he knows he won’t be able to
answer people’s dumb tech problems
and lose a piece of himself at the same
time. He could do his job in his sleep,
even if he didn’t know what all the
callers were going to say before they
said it, but his ability to sleepwalk
through unpleasantness will shortly be
maxed out. He tells his coworker
Geoffrey, the closest he has to a friend,

Doug už si v práci vyřídil – rok předem
– dva týdny dovolené, protože věděl, že
nebude schopen řešit s lidmi pitomé
technické problémy a současně ztrácet
kus sebe sama. Svou práci by mohl
dělat i ve spánku, i kdyby nevěděl
předem, nač se všichni ti volající budou
ptát ještě, než se zeptají, ale jeho
schopnost přecházet nepříjemnosti
jako náměsíčný bude brzy vyčerpána.
Vysvětlí svému kolegovi Geoffreymu,

that he’ll be doing some Spring
cleaning, even though it’s October.
A few days before the breakup, Judy
stands in the middle of Central Square,
and a homeless guy comes up to her
and asks for money. She stares at his
face, which is unevenly sunburned in
the shape of a wheel. She concentrates
on this man, who stands there, his hand
out. For a moment, she just forgets to
worry about Doug for once — and just
like that, she’s seeing futures again.
The threads are there: if she buys this
homeless man some scones from 1369,
they’ll talk, and become friends, and
maybe she’ll run into him once every
few weeks and buy him dinner, for the
next several years. And in five years,
she’ll help the man, Franklin, find
a place to live, and she’ll chip in for the
deposit. But a couple years later, it’ll all
have fallen apart, and he’ll be back
here. And she flashes on something
Franklin tells her eight years from now,
if this whole chain of events comes to
pass, about a lost opportunity. And
then she knows what to do.
“Franklin,” she says to wheel-faced guy,
who blinks at the sound of his name.
“Listen. Angie’s pregnant, with your kid.
She’s at the yellow house with the
broken wheelbarrow, in Sturbridge. If
you go to her right now, I think she’ll
take you back. Here’s a hundred bucks.”
She reaches in her new purse, for the
entire wad of cash she took out of the
bank to hold her until she gets her new
ATM card. “Go find Angie.” Franklin just
looks at her, takes the cash, and
disappears.
Judy never knows if Franklin took her
advice. But she does know for sure
she’ll never see him again.

který pro něj má nejblíž k příteli, jak jen
to jde, že bude dělat jarní úklid,
přestože je říjen.
Pár dní před rozchodem stojí Judy
uprostřed náměstí Central Square
a přijde k ní bezdomovec a chce po ní
nějaké peníze. Zírá na jeho kulatou
tvář, nestejnoměrně spálenou od
sluníčka. Soustředí se na toho člověka,
který tu stojí s napřaženou dlaní. Na
okamžik si zapomene dělat starosti
o Douga – a najednou zase vidí různé
budoucnosti.
Jsou tady ta vlákna: když tomu
bezdomovci koupí v 1369 pár koláčků,
dají se do řeči a spřátelí se, a možná na
něj každých pár týdnů narazí a koupí
mu večeři, a tak to bude příštích pár
let. A za pět let tomu muži, Franklinovi,
pomůže najít bydlení a přispěje mu na
kauci. Ale za dalších několik let se to
všechno rozpadne a on bude zase tam,
kde byl. A najednou si v záblesku
vzpomene, co jí Franklin poví za osm
let od této chvíle, pokud se celý tento
řetězec událostí uskuteční,
o promarněné příležitosti. A už ví, co
dělat.
„Frankline,“ řekne tomu muži s kulatým
obličejem, který zamrká při zvuku
svého jména. „Poslouchej. Angie je
těhotná, bude mít tvoje dítě. Je ve
žlutém domě s polámaným trakařem,
ve Sturbridge. Když za ní hned teď
půjdeš, myslím, že tě vezme zpátky.
Tady máš sto dolarů.“ Sáhne do nové
kabelky pro celý balík hotovosti, kterou
si vyzvedla z banky, aby vydržela, než
dostane novou platební kartu. „Běž
najít Angie.“ Franklin na ni jen koukne,
vezme peníze a zmizí.
Judy se nikdy nedozvi, zda se Franklin
řídil podle její rady. Ale ví docela jistě,
že už ho nikdy neuvidí.

And then she wanders into the bakery
where she would have bought Franklin
scones, and she sees this guy working
there. And she concentrates on him,
too, even though it gives her
a headache, and she “remembers”
a future in which they become friendly
and he tells her about the time he
wrecked his best friends car, which
hasn’t happened yet. She buys a scone
and tells the guy, Scott, that he
shouldn’t borrow Reggie’s T-Bird for
that regatta thing, or he’ll regret it
forever. She doesn’t even care that
Scott is staring as she walks out.

A pak zajde do toho pekařství, kde
bývala mohla koupit koláčky pro
Franklina, a uvidí toho chlapíka, který
tam pracuje. A soustředí se i na něj,
i když ji z toho rozbolí hlava,
a vzpomene si na budoucnost, ve které
se spolu spřátelí oni dva a on jí poví
o tom, jak se vyboural s autem svého
nejlepšího přítele, což se ještě nestalo.
Koupí si koláček a poradí tomu
chlapíkovi, Scottovi, že by si neměl
půjčovat od Reggieho jeho T-Birda na
ty závody, jinak toho bude navždycky
litovat. Ani se nestará, jestli za ní Scott
zírá, když odchází.

“I’m going to be a vigilante soothsayer,”
she tells Marva. She’s never used her
power so recklessly before, but the
more she does it, the easier it gets. She
goes ahead and mails that Jollibee
statue to Sukey.

„Stanu se hrdinnou věštkyní,“ říká
Marvě. Nikdy předtím svou schopnost
takhle bezstarostně nepoužívala, ale
čím víc to dělá, tím je to snazší.
Pokračuje v tom a rozhodne se poslat
Sukey sošku Jollibee.

The day of the big breakup, Marva’s
like, “Why can’t you just dump him via
text message? That’s what all the kids
are doing, it’s the new sexting.” Judy’s
best answer is, “Because then my bike
would still be in one piece.” Which isn’t
a very good argument. Judy dresses
warm, because she knows she’ll be
frozen later.

V den velkého rozchodu má Marva
návrhy jako: „Proč se s nim nerozejdeš
prostě esemeskou? Tak to teď dělají
všichni, frčí to.“ Judy nemá lepší
odpověď než: „Protože potom by moje
kolo zůstalo vcelku.“ Což není ten
nejlepší argument. Judy se teple
obleče, protože ví, že později bude celá
promrzlá.

Doug takes deep breaths, tries to feel
acceptance, but he’s all wrung out
inside. He wants this to be over, but he
dreads it being over. If there was any
other way… Doug takes the train from
Providence a couple hours early, so he
can get lost for a while. But he doesn’t
get lost enough, and he’s still early for
their meeting. They’re supposed to get
dinner at the fancy place, but Doug
forgot to make the reservation, so they
wind up at John Harvard’s Brew Pub, in
the mall, and they each put away three
pints of the microbrews that made John
Harvard famous. They make small talk.

Doug dýchá zhluboka, pokouší se se
vším smířit, ale uvnitř je celý sevřený.
Přeje si, aby to už bylo za ním, ale
přitom se toho děsí. Kdyby jen byla jiná
možnost… Vyjede vlakem z Providence
o pár hodin dřív, aby se mohl na chvilku
ztratit. Ale neztratí se dostatečně, a na
schůzku stejně přijde zbytečně brzy.
Měli se sejít na večeři na jednom
módním místě, ale Doug zapomněl
udělat rezervaci, a tak skončí v pivnici
Johna Harvarda v obchodním středisku
a každý do sebe nalije tři piva
z minipivovarů, které Johna Harvarda
proslavila. Vedou přitom lehkou
konverzaci.

Afterwards, they’re wandering
aimlessly, towards Mass Ave., and
getting closer to the place where it
happens. Judy blurts out, “It didn’t have
to be this way. None of it. You made
everything fall into place, but it didn’t
have to.”
“I know you don’t believe that any
more,” Doug says. “There’s a lot of stuff
you have the right to blame me for, but
you can’t believe I chose any of this.
We’re both cursed to see stuff that
nobody should be allowed to see, but
we’re still responsible for our own
mistakes. I still don’t regret anything.
Even if I didn’t know today was the last
day for you and me, I would want it to
be.”
They are both going to say some vicious
things to each other in the next hour or
so. They’ve already heard it all, in their
heads.
On Mass Ave., Judy sees the ice cream
place opposite the locked side gates of
Harvard, and she stops her bike. During
their final blow-out fight, she’s not
eating ice cream, any of the hundred
times she’s seen it. “Watch my bike,”
she tells Doug. She goes in and gets
a triple scoop for herself and one for
Doug, random flavors — Cambridge is
one of the few places you can ask for
random flavors and people will just nod
— and then she and Doug resume their
exit interview.
“It’s that you have this myth that you’re
totally innocent and harmless, even
though you also believe you control
everything in the universe,” Doug is
saying.
Judy doesn’t taste her ice cream, but
she is aware of its texture, the
voluptuousness of it, and the way it
chills the roof of her mouth. There are

Potom se jen tak bezcílně procházejí,
směřují k Mass Avenue a blíží se
k místu, kde se to stane. Judy vypálí:
„Nemuselo to takhle dopadnout. Nic
z toho. Tys to tak sice zařídil, ale
nemuselo.“
„Já vím, že tomu už nevěříš,“ odpoví
Doug. „Je toho spousta, z čeho mě
můžeš obviňovat, ale nemůžeš věřit, že
jsem si něco z tohohle zvolil. Oba
neseme prokletí, že vidíme věci, které
by nikdo vidět neměl, ale pořád jsme
zodpovědní za svoje vlastní chyby. Já
stejně ničeho nelituju. I kdybych
nevěděl, že dnes je pro nás dva
poslední den, chtěl bych, aby to tak
bylo.“
Oba si během následující hodiny
řeknou par ošklivých věci. Už to
všechno slyšeli předtím, ve svých
hlavách.
Na Mass Avenue naproti zamčenému
postrannímu vchodu Harvardu
zahlédne Judy zmrzlinárnu a zastaví
kolo. Během jejich konečného výbuchu
nejí zmrzlinu ani v jedné ze stovek
variant, které viděla. „Pohlídej mi kolo,“
říká Dougovi. Vejde do stánku a vezme
tři kopečky pro sebe a jeden pro
Douga, náhodné příchuti – Cambridge
je jedno z mála míst, kde si můžete říct
o náhodný výběr a lidé jenom kývnou –
a pak s Dougem pokračují ve svém
konečném rozhovoru.
„Ty máš v hlavě pořad tu svoji
představu, že jsi úplně nevinná
a neškodná, přestože současně věříš, že
ovládáš všechno ve vesmíru,“ říká
Doug.
Judy zmrzlinu ještě neochutnala, ale
všímá si její struktury a představuje si
smyslnou rozkoš, jak jí v ústech chladí
horní patro. V jedné z náhodně
vybraných vrstev jsou jakési tuhé

lumps of something chewy in one of
kousky. Její kornout voní po cukroví
her random flavors. Her cone smells like s nádechem mokrého psa.
candy, with a hint of wet dog.
Ocitnou se dole na břehu řeky,
They wind up down by the banks of the nedaleko mostu obklopeného miliony
river, near the bridge surrounded by
hus a jejich nespočetnými lejny, a Judy
a million geese and their innumerable
pláče a křičí, že je Doug pasivně
droppings, and Judy is crying and
agresivní kretén.
shouting that Doug is a passive
aggressive asshole.
Doug’s weeping into the remains of his
cone, and then he goes nuclear. He
starts babbling about when he sees
Judy ten years hence, and the future he
describes is one of the ones that Judy’s
always considered somewhat unlikely.
Judy tries to flee, but Doug has her
wrist and he’s babbling at her,
describing a scene where a brokendown Doug meets Judy with her two
kids — Raina and Jeremy, one of dozens
of combinations of kids Judy might have
— and Raina, the toddler, has a black
eye and a giant stuffed tiger. The future
Judy looks tired, makes an effort to be
nice to the future Doug, who’s a wreck,
gripping her cashmere lapel.

Doug vzlyká do zbytku svého kornoutu,
a potom vybuchne silou atomovky.
Začne blábolit o tom, jak se s Judy
potká za deset let, a budoucnost,
kterou jí líčí, patří k těm, které Judy
vždy považovala za poněkud
nepravděpodobné.
Judy se pokouší utéct, ale Doug ji drží
zápěstí a pořád dál popisuje scénu, kdy
jako zlomený muž potká Judy s jejími
dvěma dětmi – Rainou a Jeremym, což
je jedna z desítek kombinací dětí, které
Judy může mít – a Raina, ještě batole,
má monokl na oku a obrovského
plyšového tygra. Budoucí Judy vypadá
unaveně a snaží se být vlídná
k budoucímu Dougovi, z něhož je
troska, a drží si kašmírovou klopu.

Both the future Judy and the present
Judy are trying to get away from Doug
as fast as possible. Neither Doug will let
go.

Jak budoucí, tak současná Judy se snaží
Dougovi co nejrychleji uniknout. Ani
jeden z Dougů ji nechce pustit.

“And then 15 years from now, you only
have one child,” Doug says.

„A pak, odteď za patnáct let, už máš
jen jedno dítě,“ pokračuje Doug.

“Let me go!” Judy screams.

„Pusť mě!“ křičí Judy.

But when Judy finally breaks free of
Doug’s hand, and turns to flee, she’s hit
with a blinding headrush, like a oneminute migraine. Three scoops of ice
cream on top of three beers, or maybe
just stress, but it paralyzes her, even as
she’s trying to run. Doug tries to throw
himself in her path, but he
overbalances and falls down the river
bank, landing almost in the water.

Ale když se konečně od Dougovy ruky
odpoutá a obrátí se na útěk, zasáhne ji
oslepující nával do hlavy, něco jako
minutová migréna. Tři kopečky zmrzliny
na tři piva, nebo je to možná jenom
stresem, ale ochromí ji to, přestože se
snaží prchat. Doug se jí pokouší
vrhnout do cesty, ale ztratí rovnováhu,
padá dolů z břehu a málem skončí ve
vodě.

“Gah!” Doug wails. “Help me up. I’m
hurt.” He lifts one arm, and Judy puts
down her bike, helps him climb back
up. Doug’s a mess, covered with mud,
and he’s clutching one arm, heaving
with pain.

„Auu,“ kvílí Doug. „Pomoz mi. Jsem
zraněný.“ Zvedne jednu ruku, Judy
položí kolo a pomůže mu vylézt
nahoru. Doug vypadá hrozně, je celý
od bahna a svírá si jednu paži. Těžce
dýchá bolestí.

“Are you okay?” Judy can’t help asking.

„Jsi v pořádku?“ Judy si nemůže
pomoct, musí se zeptat.

“Breaking my arm hurt a lot more…”
Doug winces. “…than I thought it
would.”
“Your arm.” Judy can’t believe what
she’s seeing. “You broke… your arm.”
“You can see for yourself. At least this
means it’s over.”
“But you were supposed to break your
leg.”

„Zlomená ruka bolí mnohem víc…“
Doug sebou bolestně škubne, „…než
jsem myslel.“
„Tvoje paže.“ Judy nemůže uvěřit tomu,
co vidí. „Ty sis zlomil…ruku.“
„Vždyť vidíš. Aspoň to znamená, že je
po všem.“
„Ale měl sis zlomit nohu.“

Doug almost tosses both hands in the
air, until he remembers he can’t. “This
is exactly why I can’t deal with you any
more. We both agreed, on our very first
date, I break my arm. You’re just
remembering it wrong, or being
difficult on purpose.”

Doug téměř rozhodí rukama, ale
vzpomene si, že to nejde. „Tohle je
přesně to, proč už s tebou nevydržím.
Na naší úplně první schůzce jsme se
shodli, že si zlomím ruku. Ty si to
jenom špatně pamatuješ, nebo mi to
děláš naschvál.“

Doug wants to go to the hospital by
himself, but Judy insists on going with.
He curses at the pain, stumbling over
every knot and root.

Doug chce jít do nemocnice sám, ale
Judy trvá na tom, že ho doprovodí.
Doug proklíná bolest a zakopává
o každý kořen.

“You broke your arm.” Judy’s halfsobbing, half-laughing, it’s almost too
much to take in. “You broke your arm,
and maybe that means that all of this…
that maybe we could try again. Not
right away, I’m feeling pretty raw right
now, but in a while. I’d be willing to try.”

„Zlomil sis ruku.“ Judy napůl vzlyká,
napůl se směje, je to na ni skoro moc.
„Ty sis zlomil ruku, a to možná
znamená, že to všechno… Že bychom
to mohli zkusit znovu. Ne hned teď, teď
se cítím hrozně zničená, ale někdy
časem. Já bych byla ochotná to zkusit.“

But she already knows what Doug’s
going to say: “You don’t get to hurt me
any more.”

Jenomže už ví, co jí na to Doug odpoví:
„Už si od tebe nenechám dál
ubližovat.“

She doesn’t leave Doug until he’s safely
staring at the hospital linoleum, waiting
to go into X-ray. Then she pedals home,

Neopustí ho, dokud není bezpečně
v nemocnici, kde zírá na linoleum
a čeká na rentgen. Pak šlape na kole

feeling the cold air smash into her face.
She’s forgotten her helmet, but it’ll be
okay. When she gets home, she’s going
to grab Marva and they’re going
straight to Logan, where a bored checkin counter person will give them dirtcheap tickets on the last flight to
Miami. They’ll have the wildest three
days of their lives, with no lasting ill
effects. It’ll be epic, she’s already living
every instant of it in her head. She’s
crying buckets but it’s okay, her bike’s
headwind wipes the slate clean.
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domů, chladný vzduch jí šlehá do tváře.
Zapomněla si přilbu, ale to nevadí. Až
dojede domů, chytne Marvu a hned
spolu vyrazí rovnou na letiště Logan,
kde jim znuděná osoba za pultem
prodá laciné letenky na poslední let do
Miami. Prožijí nejdivočejší tři dny
v životě, a bez jakýchkoli následků.
Bude to skvělé, už teď v duchu prožívá
každou chvilku. Brečí jako zjednaná, ale
to je v pořádku, protože vítr z ní při
jízdě smývá minulost, až má zase čistý
štít.

Teoretická část
Analýza mého překladu a srovnání s překladem MUDr. Jany
Rečkové

V této části své práce budu popisovat a analyzovat různé problémy, se kterými jsem se setkala při
překládání této novely, a srovnám, jak jsem se s nimi vypořádala já ve svém překladu P1 a jak paní
doktorka Rečková ve svém překladu P2.
Jako nejproblematičtější považuji překlady cizích reálií, slovní hříčky a frazémy. K řešení a rozboru
těchto problémů jsem využila práce zabírající se teorií překladu především od Jiřího Levého
a Dagmar Knittlové.

Stručný teoretický úvod
Jiří Levý popisuje, že práce překladatele má tři fáze:
1. pochopení předlohy
2. interpretace předlohy
3. přestylizování předlohy
Překládání je sdělování. Přesně řečeno, překladatel dešifruje sdělení, které je obsaženo v textu
původního autora a přeformulovává (zašifrovává) je do svého jazyka. Sdělení v překladovém textu
obsažené pak dešifrovává čtenář překladu. Tím vzniká dvojčlenný komunikační řetěz, který můžeme
znázornit takto:
(Levý, s. 44)

Podle Jiřího Levého norma věrnosti znamená vystižení a sdělení skutečnosti – ne tedy
naturalistickou kopii, ale sdělení všech podstatných kvalit originálu čtenáři. Překlad nemůže být
stejný jako originál, ale má na čtenáře stejně působit. Musí také kompenzovat napětí ve stylu, které
vzniká tím, že myšlenka se převádí do jazyka, ve kterém nebyla původně vytvořena.
Překladatelské zásady podle Levého mohou být určeny jako rozhodnutí mezi protikladnými tezemi:
1. Překlad musí reprodukovat slova originálu.
2. Překlad musí reprodukovat ideje originálu.
3. Překlad se má dát číst jako originál.
4. Překlad má být čten jako překlad.

5. Překlad by měl odrážet styl originálu.
6. Překlad by měl ukazovat styl překladatelův.
7. Překlad by měl být čten jako text náležící do doby originálu.
8. Překlad by měl být čten jako text náležící do doby překladatelovy.
9. Překlad může k originálu něco přidávat nebo z něho něco vynechávat.
10. Překlad by nikdy neměl k originálu nic přidávat a nic z něho vynechávat.
11. Překlad veršů by měl být proveden v próze.
12. Verše by měly být překládány ve verších.

Dvojí norma v překladu

Každý překladatel zná rčení: „překlad je jako žena, buď je věrný, nebo je krásný.“ Při překládání se
totiž uplatňují dvě normy – norma reprodukční, neboli požadavek věrnosti a norma „uměleckosti“ –
požadavek estetičnosti. Tento základní estetický protiklad je po technické stránce protikladem
překladatelské věrnosti a volnosti. Cílem věrné (doslovné) překladatelské metody je přesná
reprodukce předlohy, u volné (adaptační) metody jde spíše o krásu, estetickou a myšlenkovou
blízkost čtenáři a to, aby překladem vzniklo původní české umělecké dílo.
Obě kvality jsou nepostradatelné: překlad musí být samozřejmě co možno přesnou reprodukcí
původního díla, ale především musí být hodnotným literárním dílem českým, jinak mu nepomůže
sebevětší doslovnost. (Levý, s. 89)

1 Lexikální jevy
1.1 Vlastní jména
Vlastní jméno možno přeložit, pokud má hodnotu jen významovou… Jakmile přistoupí charakter
jména, tj. závislost na národní formě (každý národ má rejstřík tvarů pro jména), je možná jen
substituce nebo transkripce. … Když se význam ztratí úplně, pak je možný jen přepis, tj. zachování
jména v cizím znění: Klim Samgin, Artamonov, Rudin, Riccault. Při překladu jde přirozeně jen
o význam, jenž má platnost v celku díla, nikoli o významovost absolutní. (Levý, s. 116)
Jak můžeme vyčíst z citace, Jiří Levý rozlišuje tři možnosti jak přistoupit k práci s proprii: překlad,
substituce a transkripce (přepis).
Nejdříve bylo třeba se pořádně ujistit, že vlastní jména postav v tomto díle v sobě nenesou jakýkoli
skrytý význam, který by některou z postav nějakým způsobem charakterizoval nebo přibližoval.
Neshledala jsem na nich ale nic zvláštního, snad jen i českému čtenáři patrný rozdíl mezi poměrně
běžným křestním jménem Martha a naopak velice ojedinělým Marva, kterým se tato postava chtěla
úmyslně odlišit od ostatních a demonstrovat svou originalitu. V případě obou překladů se proto
jména postav zachovala v původní podobě, byla tedy transkribována (Judy, Doug, Marva), ženská
příjmení byla přechýlena připojením koncovky -ová (Dickinsonová, Ashleyová).

1.2 Problematika překladu reálií
Velkou potíž pro překladatele mohou představovat narážky na fakta, která jsou běžně známá v době
a oblasti vzniku originálu, ale neznámá v prostředí, do něhož se dílo překládá. Podle Levého
překladatel musí volit mezi obecným významem a zvláštními, jedinečnými prvky, zachovanými
jako součást koloritu často na úkor srozumitelnosti.

1.2.1 Geografie
Podobně jako u překladu vlastních jmen existuje k překladu více přístupů i u jen místních.
Takovými mohou být buď kalk, transkripce, substituce, explifikace nebo generalizace. Asi nejčastěji
se místní jména transkribují, čímž přispívají k místnímu koloritu a pocitově přenášejí příjemce
překladu do země vzniku originálu.
Zejména v případech našemu čtenáři neznámých názvů, přidávají překladatelé obecný klasifikátor,
který název zařadí do příslušné pojmové oblasti. (Knittlová, s. 82)

Při překládání názvů náměstí jako Davis Square jsem si byla sice vědoma faktu, že druhé slovo
názvu samo o sobě v češtině znamená náměstí, ale rozhodla jsem se v P1 kvůli vyhnutí se
nejasnostem a přesnějšímu popisu okolního prostoru přidat vždy k názvu i vysvětlující české slovo
náměstí. Názvy ulic jsem navíc převedla do přivlastňovacího způsobu, jak je to zvykem v hovorové
češtině, a slovo street přeložila jako ulice (P1: ke gay baru ve Wickendenské ulici).
Doktorka Rečková v P2 zašla ještě dál a někdy dokonce vysvětlovací slovo ulice úplně vynechává
(P2: ke gay baru na Wickendenské).
U překladu názvu East Bay je v P1 opět přidáno vysvětlující slovo zátoka a název je ponechán
v originále, aby se tak zachoval původní kolorit. P2 naproti tomu celý název překládá jako
Východní záliv.
Naopak název čtvrti Combat Zone řeší oba překlady počeštěním na Bojová Zóna a to proto, že tato
oblast města získala svůj název díky tomu, že v minulosti kvůli velkému množství divokých opilých
námořníků v uniformách, kteří se zde zdržovali, připomínala bojovou zónu. Podobně je tomu
u názvu podniku Radish Saloon, kde radish znamená ředkev, ovšem mezi lidmi se běžněji používá
zdrobnělina ředkvička. Název podniku tak díky použití této zdrobněliny získává expresivnější
nádech. P1 tedy podnik pojmenovává pivnice U Ředkvičky, P2 pak velmi podobně bar U ředkvičky
s malým písmenem ř.
V případě společnosti, kde pracuje Doug a která je v originále popsaná jako a tech company in
Providence, RI, P1 i P2 rozepisují původní zkratku RI na Rhode Island, kdy slovo island skloňují
podle vzoru hrad. Tedy: společnost v Providence na Rhode Islandu.

1.2.2 Jídlo
Překládání pokrmů je velmi zajímavý překladatelský problém, který může překladatele trápit.
U pokrmů, které ještě nevešly v obecné povědomí cílového publika, se překladatel rozhoduje mezi
několika postupy. Exotizací nazýváme postup, kdy překladatel použije původní název pokrmu
k dokreslení koloritu země. V některých případech může být tento název doplněn vnitřní
vysvětlivkou. Dalším možným postupem je adaptace: nahrazení cizokrajného jídla podobným
pokrmem známým cílovému publiku. Některé víceslovné popisné názvy lze víceméně doslovně
přeložit, i když čtenář daný pokrm nezná, dokáže si ho alespoň přibližně představit.
Díky globalizaci ale již známe spoustu pokrmů celosvětově. Proto se při překladu do češtiny mohou
pokrmy jako popcorn a marhmallows pouze přetranskribovat, protože jsou jejich názvy všeobecně
známé. Ovšem i u takto zdánlivě snadného překladu názvu pokrmu se setkáváme se zádrhelem: je

vhodnější prostá transkripce anebo bychom měli raději zvolit počeštěnou variantu „popkorn?“
Přihlédla jsem tedy k tomu, která varianta je na webu a na českých obalech v obchodech
používanější, a nakonec jsem zvolila mezinárodní variantu popcorn. P2 se v tomto s P1 shoduje.
Další dilema nastává u překladu názvu čokoládových buchet zvaných brownies. Jde totiž o slovo
cizího původu, které se v češtině sice vyskytuje, ale ne tolik hojně jako tomu je například u již
zmíněného popcornu. Ovšem rozhodla jsem se upřednostnit spíše mladší generaci a v té jsou
brownies již delší dobu velice populární, takže jsem neměla obavy, že by McDonaldem vzdělaná
mládež tomuto slovu nerozuměla. Proto jsem i tento název pouze transkribovala. V tomto se P2 liší
a brownies překládá jako sušenky, což vzhledem k jejich formě a způsobu přípravy podle mě není
příliš vhodný překlad, z českých protějšků se spíše hodí buchty nebo dortíky.
Dalším příkladem tentokrát globálně známých nápojů jsou Pilsner a Jim Beam. P2 sice Pilsner
překládá jako plzeňské, ovšem mně přišla jako lepší varianta ponechat mezinárodní název Pilsner,
který používají i sami Češi a který se podle mě lépe hodí do koloritu díla a nezpůsobuje zmatení
čtenáře náhlým výskytem českého města v ději zasazeném do USA. Pokud jde o Jima Beama,
dělala jsem průzkum mezi mnoha svými přáteli a známými barmany a zjistila jsem, že naprosté
většině přijde v mluveném projevu častější neskloňovat název jako jméno a příjmení, ale jako
jednoslovný název a tím pádem ponechat křestní jméno Jim jako nesklonné. To se mi zalíbilo
i proto, že pokud ponecháme Jim jako nesklonné, nemůže dojít k případnému zmatení čtenáře
a záměně značky alkoholu za člověka. Pokud bychom vyskloňovali celé jméno, mohlo by to navíc
působit hyperkorektně. Proto tedy v mém překladu P1 říká Marva Judy, že se možná uchýlí i k Jim
Beamovi.
Pokud jde o koktejly zmíněné v novele, P1 i P2 svorně jejich názvy překládají, i když je v českých
barech spíše tradice ponechat jména koktejlů v angličtině. Zde ale nejde o známé názvy koktejlů,
které by český čtenář znal a byl schopný pochopit, o jaký koktejl zhruba jde. Bloody Mutiny sice
jistým způsobem evokuje název známého koktejlu Bloody Mary, ovšem Coalminer's Daughter na
žádný známý koktejl neodkazuje a navíc by mohl být naopak ještě zavádějící kvůli filmu se stejným
názvem z roku 1980. Z těchto důvodů a taky proto, aby čtenář pochopil, proč je koktejl černý
a míchaný z deseti druhů temnoty, se název stejně jako i v P2 překládá jako Havířova Dcera. Kvůli
jednotnosti je tedy Bloody Mutiny v P1i P2 přeložena jako Krvavá Vzpoura.
Oříškem ovšem bylo sladké pečivo zvané scones. I když se na českým kulinářských serverech tento
název často objevuje, nedá se říct, že je široké veřejnosti známý. Scones jsou podobné našim
českým kulatým koblihám, ovšem na rozdíl od koblih se nesmaží, ale pečou se v troubě. Rozhodla
jsem se tedy v tomto případě pro adaptaci a pro překlad tohoto pokrmu jsem použila české slovo

koláčky. Stejný postup volí i P2.
Část příběhu se odehrává v indické restauraci. Pálivé čatní je již ve světě natolik oblíbené, že lidé
vesměs mají hrubou představu, o co se jedná, avšak název s sebou stále nese silný příznak exotiky.
Použila jsem proto pouze počeštěný název a již jsem nepřidávala žádná zobecnění nebo vysvětlivky.
Pokud ovšem jde o plněné pečivo zvané samosa, zde už je třeba nějaké vysvětlení. Když jsem podle
popisu pokrmu zjistila, že je prakticky identický s u nás známými pirohy, nahradila jsem výraz
tímto českým názvem.

1.2.3 Kulturní aproximace a další reálie
Velkou potíží pro překladatele jsou narážky na fakta běžně známá v době a oblasti vzniku originálu,
ale neznámá v prostředí, do něhož se dílo převádí. … Takové historické narážky mají v díle
podobnou hodnotu jako básnický obraz: obecnou, abstraktní myšlenku vyjadřují v podobě
jedinečné konkrétní představy. V překladu se zpravidla významový obsah ztrácí. … Poznámky pod
čarou v takových případech nevyhovují nejen z praktického důvodu, že významové jednotky, které
jsou organickou součástí díla, vysouvají do edičního aparátu mimo dílo. Daleko menší porušení
originálu je vsunout obratně takové vysvětlení přímo do textu. (Levý, s. 125)
Takový případ můžeme například sledovat u hudebníka Elvise Costella zmíněného v novele, který
je na území Spojených států známá celebrita typická svými výraznými masivními brýlemi. Doug
nosí brýle podobného vzhledu, proto jsou v originálním textu přirovnány právě k brýlím Elvise
Costella. Ovšem vzhledem k tomu, že v českých médiích je výskyt jména Elvise Costella velice
nízký, je toto jméno v P1 zcela vynecháno a popis vzhledu jeho brýlí je v tomto překladu vsunut
přímo v textu jako „masivní brýle se širokými obroučkami.“ P2 jméno Elvise Costella ponechává,
dokonce Dougovy brýle popisuje jako „brýle od Elvise Costella,“ což je podle mě chybný a silně
zavádějící překlad, ze kterého vyplývá, že Elvis Costello navrhl svou řadu brýlí, což podle
informací, které jsem na internetu dohledala, nikdy neudělal.
Opačným příkladem by mohla být postava Supermana a Wonder Woman, které autorka v novele
taktéž zmiňuje. Tady jde naopak o tak známé postavy s natolik známými typickými postoji, že si
čtenář dokáže udělat velmi dobrou postavu o jejich bezhlavých sochách, které vypravěč popisuje.
Jména těchto superhrdinů se do češtiny vždy pouze transkribují, P1 i P2 proto ctí tuto
překladatelskou tradici.
Vynechání informace: I zde je třeba rozlišit případy, které jsou spojeny s odlišnými reáliemi.
Důsledkem překladatelských obměn je vždy zobecnění, substituce obecnějším výrazem. Vypouští se

specifikující sémantická složka, nebo se celé pojmenování nahradí obecnějším. Zejména tam, kde
Cj nemá tak detailní segmentaci a specifikaci reality v pojmenování, užije se hyperonyma.
(Knittlová, s. 82)
Podobně jako jsem se rozhodla vynechat ze svého překladu jméno Elvise Costella, jsem vynechala
i jméno Laury Ashley ve spojení „Laura Ashley style dress.“ Laura Ashley byla welšská návrhářka
slavná v šedesátých letech typická romantickým stylem s atmosférou venkova 19. století. Laura
Ashley sice v Česku všeobecně známou ikonou módy není, ale její styl zná každý. Dnešní generace
mu říká vintage. Slovo vintage je sice cizího původu a mohlo by se jevit, že pro čtenáře není o nic
víc srozumitelné než jméno Laura Ahley, ale já jsem naopak přesvědčena, že každý, kdo se alespoň
minimálně zajímá o módní trendy, slovo vintage dobře zná – posledních pět let je tento styl totiž
nesmírně populární. Také jsem názoru, že pro člověka, který se o módu nezajímá vůbec, bude
jakýkoli popis střihu Judyiných šatů nesrozumitelný. P2 naopak jméno ponechává a překládá
doslovně:
O: She’s wearing a floral Laura Ashley style dress with an Ankh necklace (s. 8)
P1: Má na sobě vintage šaty s květinovým vzorem a na krku egyptský kříž.
P2: Má na sobě květované šaty ve stylu Laury Ashleyové s ankhem na řetízku.
Úplnější či méně úplné zachování národních zvláštností díla si překladatel může dovolit podle toho,
jakou informovanost o cizí kultuře může u svého čtenáře předpokládat; zároveň však má možnost si
čtenáře vychovávat k lepšímu pochopení cizí literatury. (Levý, s. 99)
S takovýmto problémem se můžeme setkat při překladu amerických obchodních řetězců
s oblečením s názvy Sanrio, Hot Topic a Torrid. Původně jsem uvažovala o nahrazení těchto řetězců
jinými s podobným druhem zboží, které jsou známé u nás, ovšem nechtěla jsem takto výrazně
zasahovat do díla zasazováním evropských obchodních řetězců na území Spojených států.
Ponechala jsem tedy původní názvy s tím, že čtenář si díky následným slovům „obchoďákový
hipster“ domyslí, že jde o řetězce běžně zastoupené v místních obchodních centrech.

1.2.4 Převody měn a měr
Převádět cizí měnu není možné, protože měna je charakteristická vždy pro určitou zemi a koruny by
nám lokalizovaly překlad do našeho prostředí. (Levý, s. 124)
I bez toho, abych si předtím přečetla radu Jiřího Levého o nepřevádění měn, jsem okamžitě
usoudila, že česká měna by v textu překladu působila nepatřičně. Rozhodla jsem se tedy ponechat
dolary, i když je to pro čtenáře o něco méně pohodlné a musí trochu počítat, když si chce udělat

představu o přibližné výši nějaké v textu zmíněné částky. Stejným způsobem je původní měna
zachovaná i v P2 doktorky Rečkové.
Právě vědomí národní specifičnosti odlišuje problematiku při překládání měr a vah od překládání
měny. Nezvyklé měrné systémy např. ruský a anglický, často nahrazujeme naší metrickou
soustavou. I když aršíny, stopy, couly, pinty, gallony apod. mají jistou hodnotu koloritní, nemají zase
pro české čtenáře významový obsah, čtenář nemá u méně známých měr představu o velikosti. Zde je
možné převádět na metry a kilogramy proto, že je to obecná metrická soustava; ovšem jen tam, kde je
hodnota obecná… (Levý, s. 124)

Tady se zkoumané překlady naopak rozcházejí. Právě z toho důvodu, aby čtenář získal představu
o velikosti, jsem se rozhodla jednotky převést nebo jejich délku zobecnit. Například u výškového
rozdílu postav o stopu není v P1 tato jednotka převedena na centimetry a neuvádí tak, že je Doug
o třicet centimetrů vyšší. Takováto verze působí příliš přesně a nevhodně. Proto P1 volí v češtině
běžně používané „o hlavu vyšší,“ které mimo jiné i přesně popisuje jejich výškový rozdíl. Číselná
hodnota Dougovy výšky je převedena na centimetry a pak lehce zaokrouhlena, aby opět přílišná
přesnost nepůsobila násilně. Tudíž jsem přeložila „měří přes sto devadesát“ místo „měří sto
devadesát tři centimetrů.“
O: And he’s almost a foot taller than her, six foot four. (s. 8)
P1: Měří přes sto devadesát, takže je skoro o hlavu vyšší než ona.
P2: A je téměř o celou stopu vyšší než ona; šest stop a čtyři palce.
Pro podobné zobecnění jsem se rozhodla i u tohoto případu: „kdyby se pohnula o palec.“ Opět mi
přišlo nevhodné přeložit jako „kdyby se pohnula o dva a půl centimetru.“ V tomto případě působilo
nevhodně i zaokrouhlení, proto jsem nakonec zobecnila na „jen o kousek.“ To mi totiž přišlo i jako
jádro sdělení, které chce vypravěč předat – stačilo, aby se pohnula o kousek, o jediný palec.
O: If she moved her head an inch she’d hear his heart beating. (s. 18)
P1: Kdyby pohnula hlavou jen o kousek, slyšela by tlukot jeho srdce.
P2: Kdyby pohnula hlavou o jediný palec, slyšela by tlukot jeho srdce.

1.3 Expresivita
1.3.1 Diminutiva
Nebudete-li užívat těch specifických prostředků svého jazyka, pro které nemůže být dán podklad
v originále, bude výrazová škála překladu chudší, než bývá v původní literatuře, která je sepsána
v jazyce překladu. (Levý, s. 73)
Jedním takovým specifickým jazykovým prostředkem češtiny jsou právě diminutiva. Ve spisové
angličtině můžeme tuto kategorii vyjádřit premodifikujícím adjektivem „little”. Diminutivní
koncovky se vyskytují spíše v neformální angličtině, například sufix –ie (Charles → Charlie,
Margaret → Maggie), či -y (dog → doggy, mom → mommy). Naopak ve flektivní češtině je
frekvence výskytu diminutiv velká a tento jazyk je také bohatý na různé formy diminutiv.
Angličtina jako izolační jazyk dává přednost při explicitnímu vyjadřování emocionálního postoje
jiným jazykovým prostředkům než syntetická čeština. Vyjadřuje emocionálnost spíše analyticky,
lexikálně, kombinací citově neutrálních lj s výrazy, které slouží převážně jako nositelé citového
postoje. Nejčastějším takovým citově modifikujícím výrazem je adjektivum little, u něhož se
denotační význam malosti prolíná s konotačním významem pozitivní ho citového postoje. (Knittlová,
s. 59)
V anglické předloze se nám jedno deminutivum ale přece jen objevuje, a to je zdrobnělina jména
Doug, kterou použije Marva: „Does Dougie always automatically see the nicest future or
something?” Uvažovala jsem samozřejmě i o možnosti ponechat tuto původní anglickou
zdrobnělinu tak, jak je, a jen ji přetranskribovat. Ovšem v tomto konkrétním místě je podle mě jasná
přítomnost zdrobněliny nutná pro zachování ironického nádechu Marviny promluvy.
Deminutivní sufix nemusí mít vždy výrazně mazlivý pozitivní citový příznak, deminutivem lze také
ironizovat, tj. vyjadřovat spíše negativní citový vztah s konotačními rysy přezíravosti. (Knittlová, s.
58)
Dlouho jsem zkoušela na jméno Doug použít různé české varianty zdrobnělin mužských křestních
jmen, která také končí souhláskou jako třeba Petr → Petříček → Dougíček, Petr → Petřík →
Dougík, František → Fanánek → Dougánek, Bohouš → Bohoušek → Dougoušek a podobně. Mým
favoritem se ale nakonec stala varianta Matěj → Matýsek → Dougísek, nejspíš proto, že zdrobnělá
verze obou jmen zní podobně, a proto mi připadala nejméně násilná. P2 zde ponechává původní
zdrobnělou variantu jména „Dougie.“ Kromě toho oba překlady používají zdrobnělinu u názvu
podniku the Radish Saloon → U Ředkvičky.

1.3.2 Citoslovce
Primární citoslovce postrádají jakoukoli denotační hodnotu. Mezi užitím anglických a českých
citoslovcí neexistuje korespondence, v angličtině je jejich frekvence vyšší, převádějí se spíše
modálními částicemi nebo kontaktovými prostředky. (Knittlová, p. 63)
Citoslovce nejsou pro češtinu tak typická jako pro angličtinu a jejich překlad bývá často poměrně
komplikovaný. Podle všeho neexistuje nějaké jednotné řešení, spíš je třeba každý výskyt posuzovat
jednotlivě a v některých situacích v překladu citoslovce i vynechat, aby překlad nezískal pro
českého čtenáře až komický nádech svou uvzdychaností. Citoslovce ale se samozřejmě vyskytují
především v dialozích, na jiných místech je jejich výskyt mnohem řidší.
Poněkud zapeklitý byl překlad Judyina prskání ve chvíli, kdy jí Marva vylije vodu na hlavu. V této
situaci totiž Judy připomíná kachnu především právě zvukem, který vydává: „Wha? Wha?“ To se
sice do češtiny dá přeložit jako „Co? Co?“ jak to dělá P2, tím ovšem ale zmizí tento zvukomalebný
prostředek a už nemá smysl připodobňovat Judy ke kreslené kachně. Rozhodla jsem se tedy
k onomu wha nepřistupovat jako k anglickému slovu what ale jako k citoslovci, které jsem
foneticky přepsala, aby českému čtenáři pořád alespoň částečně připomínalo zvuky kachny.
O: “Wha? You — Wha?” She splutters like a cartoon duck. (s. 22)
P1: „Uá…? Ty – uá…?“ Judy prská jako kačer z kresleného filmu.
P2: „Co…? Co to…?“ Judy prská jako kačer z kresleného filmu.

1.3.3 Vulgarismy
Vulgarismy se v tomto díle objevují hned několikrát, především slovo fuck. Protože jsem chtěla
zachovat náboj a vztek postav, snažila jsem se je překládat ne příliš drsnými českými variantami
jako třeba sakra. Ovšem v případě Dougova hysterického výbuchu vzteku jsem se uchýlila
k expresivnějším variantám:
O: “God damnit! Fucking god fucking damn it fuck!” (s. 15)
P1: „K čertu s tím! Do zasraný prdele s těma zasranýma sračkama!“
P2: „K čertu se vším! Do hajzlu s tím!“
Doktorka Rečková ve svém překladu vulgarismy víceméně ignoruje a většinou je vůbec nepřekládá.
Když Judy pak řekne Dougovi, že je asshole, v P2 ho česky nazývá pitomcem. Já jsem v P1 zvolila
opět ostřejší slovo kretén. Dále u překladu výrazu geese droppings je P2 opět zcela spisovný

a pojmenovává je jako husí exkrementy. V P1 jsem se pro navození atmosféry rozhodla pro výraz
husí lejna. Exkrementy i výkaly mi přišly příliš korektní a pro popis tak silně emocionálně vypjaté
scény působí nepatřičně formálně Z čistě technicistního pohledu je však anglická kolokace „geese
droppings“ sama o sobě neutrální, nikoli citově zabarvená. Zvolený překlad tedy lze považovat za
psychologizující dovození, nikoli čistě sémantický převod.
O: They wind up down by the banks of the river, near the bridge surrounded by a million geese and
their innumerable droppings, and Judy is crying and shouting that Doug is a passive aggressive
asshole. (s. 34)
P1: Ocitnou se dole na břehu řeky, nedaleko mostu obklopeného miliony hus a jejich nespočetnými
lejny, a Judy pláče a křičí, že je Doug pasivně agresivní kretén.
P2: Dojdou dolů na břeh řeky, nedaleko mostu s miliony hus a jejich nespočetnými exkrementy,
a Judy pláče a křičí, že je Doug pasivně agresivní pitomec.

1.3.4 Hovorové výrazy a slang
Výrazy nářečové, slangové, hantýrka atd. se někdy nazývají obecně substandardismy. Při jejich
převádění lze obecně zachovávat jistá pravidla. Důležité je poznat příznakovou jazykovou vrstvu,
odhadnout, jak dalece je relevantní, a když je, nalézt prostředek, jak naznačit, že je jí užito. …
Přemístění pragmatické informace je možné vždy, když má sloužit k naznačení kulturní úrovně
postav, její nálady, případně prostředí pomocí některých slov. (Knittlová, s. 112)
Není např. nutné, aby v lidové řeči cizímu hovorovému prvku odpovídal hovorový prvek domácí:
může ho být užito na jiném místě, jen když celkový ráz promluvy zůstane stejný. (Levý, s. 132)
Slangový pojem fixie, který se ve výchozím textu objevil, sice existuje i v češtině – kola bez
převodů se i u nás někdy nazývají fixie nebo fixka, ale u tohoto tvaru se můžeme obávat nejasností
kvůli podobnosti s názvem psací potřeby. Rozhodla jsem se proto pro další, řekla bych
i používanější slangovou variantu, festka. P2 toto zcela obchází a pojmenování pro kolo bez
převodu vynechává.
Další slangový termín, který se v díle vyskytuje, je termín mallternative. Údajný autor tohoto pojmu
ho na Urban Dictionary definuje takto:
A word I coined in the summer of 1997 to describe the people (mostly young adults) who relied on
MTV and cookie-cutter clothes from the local malls and corporate clothing stores (ie. Urban
Outfitters) to design and define their "alternative" lifestyle. It came to me in '97 when I saw a kid

drive up in his red, '65 mustang wearing a mall-bought golf cap while sporting his increasingly
popular, brand new, fresh from the package wife-beater to show off his latest "tribal" arm-band tatt.
The Mallternative clone can only participate in a prefabbed lifestyle that was mass produced for
similar like-minded individuals designed to represent their 'unique' place in the world amongst all
their other 'different' peers in the herd. (Jaypeanut, 2008)
Rozhodla jsem se, že se nebudu nepokoušet o žádnou podobnou složeninu a místo toho jsem zvolila
dvojslovný pojem obchoďákový hipster. Vzhledem k tomu, že slovo hipster je momentálně
celosvětovým módním slovem, věřila jsem, že perfektně vystihne podstatu pojmu mallternative
i jeho slangovou hodnotu a navíc bude pro současnou generaci perfektně srozumitelné. P2 řeší
překlad složeniny mallternative dvojslovným obchoďáková holka, což podle mého názoru ztrácí
příznak snahy se odlišit, ale přitom se neodlišovat.

1.4 Idiomy a frazémy
Kde slovo nemá význam samo o sobě, nýbrž jen jako součást celku, překládá se celek bez ohledu na
významy jednotlivých slov. Jako lexikální jednotka se překládají ustálené fráze, idiomy a většina
lidových rčení a přísloví. (Levý, s. 129)
Adaptaci, tj. substituci situace popsané v originále, jinou, adekvátní situací, např. neexistuje-li v Cj
ekvivalent přísloví, slovní hříčky aj. (Knittlová, s. 14)
Vždy jsem se snažila najít z významového hlediska ten nejpřesnější a nejvhodnější český protějšek
různých anglických idiomů a frazémů, které se v novele objevují, a nezabřednout naopak do
neobratného doslovného překladu. P1 a P2 se s různými obraty vypořádávají různě, v některých
jsou však jednotné:
O: He’s somehow finished his second beer already, even though Judy’s barely made a dent in her
Bloody Mutiny. (s. 12)
P1: Nějak se mu podařilo dopít už druhé pivo, i když Judy ve své Krvavé vzpouře zatím jen sotva
smočila rty.
P2: Podařilo se mu dopít druhé pivo, i když Judy ve své Krvavé vzpouře zatím sotva smočila rty.
O: You are going to spill like a fucking oil tanker (s. 12)
P1: Koukej to hned všechno vysypat.
P2: Koukej to vysypat všechno.
V těchto dalších případech se překlady naopak liší:

O: So I’m a stepping stone (s. 12)
P1: Takže jsem pro tebe vlastně jen odrazový můstek
P2: Takže jsem pro tebe něco jako nášlapný kámen
O: …that means he’ll never give a crap about you, at any point down the line. (s. 11)
P1: …znamenalo by to, že mu na tobě nebude nikdy v budoucnosti ani za mák záležet.
P2: …znamená to, že se o vás ani v nejmenším nebude zajímat.

1.5 Uvozovací věty - synonymie
V překladech nebývá dostatečně využito synonymické bohatství češtiny pro rozrůznění slovního
výrazu. … Většině profesionálních překladatelů je dnes již jasné, že v angličtině je stereotypní
opakování slovesa „said“ v uvozovacích větách dáno tím, že anglická literatura tu prostě má jinou
konvenci, a zpravidla v tomto případě uvozovací věty různě obměňují. (Levý, s. 144)
Také časté angl. said je v uvozovacích větách v souladu s českou stylistickou tradicí překládáno
různými slovesy, v obou verzích rozdílnými, podobně jako ostatní významová slovesa v textu, např.:
zavelel/houkl, přikázal/zavelel, vykřikl/zvolal, vzdychl/poznamenal, soudil/pokyvoval hlavou,
odpověděl/mluvil, promluvila/ozvala se… (Kufnerová, s. 13)
Ze začátku překládání jsem váhala, zda mohu použít různé české ekvivalenty k anglickému say,
jestli třeba není právě tato uniformnost autorčin záměr. Když jsem se ale obrátila na Levého Umění
překladu pro radu, už jsem ve svém P1 beze strachu použila mnoho různých českých variant,
podobně jako je tomu i v P2.

2 Morfologické jevy
Překladatel si musí poradit s odlišnostmi gramatických systémů výchozího a cílového jazyka:
jednak vhodnými prostředky vyjádřit jevy, které neexistují v cílovém jazyce, ale hlavně neopomíjet
jevy, které výchozí gramatický systém vyjádřit nedokáže, ale v cílovém jazyce jsou běžné. Špatný
překlad se mimo jiné vyznačuje tím, že kopíruje gramatickou strukturu výchozího jazyka, ačkoliv to
neodpovídá úzu v cílovém jazyce.
V morfologickém plánu se musí překladatel vypořádat se systémovými rozdíly mezi jazyky různých
typů, což je však bráno víceméně jako samozřejmost. Mohou se zde však také vyskytnout
problematické případy, které se budou týkat kategorie čísla, gramatického rodu, osoby, času, vidu
či slovesného rodu.
Je známo, že v čísle a počitatelnosti substantiv není mezi angličtinou a češtinou vždy shoda.
(Knittlová, s. 92)

2.1 Reference
Reference reprezentuje odkaz na výraz užitý v textu, v angličtině jde nejčastěji o zájmennou
referenci, některé jazyky odkazují raději lexikálním opakováním, jiné mají opět jiné zvyklosti. Pro
překladatele do flexívní češtiny plyne v této oblasti uvážit, kdy odkazovací zájmena použít a kdy ne.
Čeština by neměla zájmen nadužívat (zejména pozor na zájmena přivlastňovací!), jsou ovšem
případy, kdy je nutno na vázanost upozornit, především tehdy, když koncovka nerozliší, na koho či
na co se odkazuje. (Knittlová, s. 101)
Zde například můžeme přivlastňovací zájmeno vynechat, aniž bychom ohrozili význam:
O: Judy is nervous but excited, keeps looking at things she’s spotted out of the corner of her eye. (s.
8)
P1: Judy je nervózní ale vzrušená, stále pozoruje věci, které postřehla koutkem oka.
P2: Judy je nervozní, ale vzrušená, na všechno kolem sebe hledí koutkem oka.
V tomto případě je naopak přivlastňovací zájmeno zachováno:
O: It overwhelms her senses with sugary pungency, and leaves her lips black for a moment. (s. 9)
P1: Její smysly pohltila štiplavá sladkost a rty jí na chvilku zčernaly.
P2: Zaplavuje jí smysly sladkou štiplavostí a její rty po něm na okamžik zčernají.
V některých situacích je použití zájmen potřebné, protože by bez nich text mohl být špatně
srozumitelný, což by samozřejmě bylo matoucí pro čtenáře a mohlo by je to odradit.

2.2 Tykání a vykání
Pokud jde o osobu a číslo, známým problémem je otázka vykání či tykání, které angličtina
nerozlišuje. Pomáháme si typem oslovení (křestní jméno – tykání), ale není to vždy jednoznačné, je
třeba se opřít o širší kontext, o situaci, ale i o konvenci. (Knittlová, s. 93)
Kvůli tomu, že angličtina nerozlišuje tykání a vykání, se překladatel obvykle musí rozhodovat i za
autora, jak tuto otázku v díle vyřešit. Takováto rozhodnutí jsou v některých situacích relativně
snadná: v rodině si budou tykat, cizí dospělí lidé si naopak budou vykat. V ostatních situacích je to
ale složitější, například pokud se ze dvou na začátku zcela neznámých lidí stanou přátelé nebo
dokonce milenci, musí překladatel vybrat nějaký vhodný okamžik, od kterého si začnou tykat. Ve
svém překladu P1 jsem zvolila tykání hlavních postav hned od začátku. Toto mé rozhodnutí ovlivnil
především fakt, že zde jde o speciální případ – Doug a Judy se už znají z budoucnosti, tudíž mi
přišlo nesmyslné stavět formality mezi dva mladé lidi, kteří oba moc dobře vědí, že se z nich stane
pár.
V tomto případě se P2 liší, doktorka Rečková nechává hlavní představitele, aby si mezi sebou na
svém prvním rande ze začátku vykali, dokud nezačnou řešit svůj budoucí vztah.

2.3 Gramatický rod
V tomto díle není mnoho problémů s vyjádřením gramatického rodu, většina postav totiž má
uvedené křestní jméno, které je jasně mužské či ženské, nebo je přímo řečeno, jestli se jedná o ženu
nebo muže. Příklad toho, kdy pohlaví není jasné, jsou v textu pouze jednou zmíněné postavy
Chinese novelist a cartoon duck. U Chinese novelist byl v obou překladech byl zvolen mužský rod
– v P1 spisovatel, v P2 romanopisec, protože je mnohem více známých mužů spisovatelů než
ženských spisovatelek. Stejně tomu bylo i u cartoon duck, a to i přesto, že je ke kachně přirovnána
Judy, tedy žena. Zde jsem zvolila maskulinum kvůli kačeru Donaldovi, kterého si každý na místě
animované kachny představí.
Další příklad můžeme najít v pasáži, kdy vypravěč mluví přímo ke čtenáři: Or if Doug meets you
and doesn’t know anything about your future, that means he’ll never give a crap about you, at any
point down the line. Tady dobylo třeba dávat pozor, abych větu přeložila tak, že by se v ní jakkoli
demonstroval gramatický rod, a nezaměřila tak překlad pouze na ženské nebo naopak jen na
mužské čtenáře. Zároveň jsem ale chtěla čtenáři tykat, abych navodila pocit, že vypravěč oslovuje
konkrétně jeho. Doktorka Rečková toto naopak řeší odměřenějším a více zobecňujícím vykáním.

P1: Pokud by Doug potkal tebe a nevěděl nic o tvé budoucnosti, znamenalo by to, že mu na tobě
nebude nikdy v budoucnosti ani za mák záležet. (s. 11)
P2: Když vás Doug potká a o vaší budoucnosti nic neví, znamená to, že se o vás ani v nejmenším
nebude zajímat.

2.4 Slovesný rod
Trpný rod čeština v beletrii v podstatě nepoužívá, pokud nejde o případy, kdy se autor záměrně
vyhýbá explicitnímu vyjádření činitele. Přesto se začínající překladatelé často nechávají svést
původním textem a mechanicky převezmou anglickou pasivní strukturu. (Knittlová, s. 94)
Rod trpný je v angličtině mnohem běžnější než v češtině, proto se do češtiny často překládá rodem
činným. Zatímco v češtině se rod trpný vyskytuje především v případech, kdy není vyjádřen činitel
děje a ve formálnějších textech, v angličtině má význam pro funkční větnou perspektivu. Jak varuje
Dagmar Knittlová, začínající překladatelé často přebírají původní pasivní strukturu a jejich překlad
pak působí nepřirozeně a strnule. Zde ale oba překlady shodně překládají pasivní konstrukce
pomocí aktiva:
O: Doug’s point is already made, but he goes ahead and lunges for the kill. (s. 20)
P1: Doug sice už dal najevo svůj názor, ale pokračuje dál a chystá se ji dorazit.
P2: Doug už svůj názor projevil, ale pokračuje dál a chystá se k závěrečnému úderu.

2.5 Slovesný vid
„Kategorie vidu v té formě, v jaké ji známe z češtiny, v angličtině neexistuje. V češtině je každé
sloveso (kromě malého počtu sloves vidově obojakých) svou slovotvornou morfologickou strukturou
buď dokonavé, nebo nedokonavé a jeho vidový význam je inherentní ve všech jeho tvarech.
V angličtině je naproti tomu vidově příznakový pouze průběhový tvar (tím, že označuje děj v jeho
průběhu), kdežto prostý tvar je vidově neutrální. Vidová stránka prostého tvaru je dotvářena
kontextem, srov. say znamená „říci“ i „říkat“, learn „učit se“ i „naučit se“, write „psát“
i „napsat“, buy „koupit“ i „kupovat“ apod. V češtině dokonavost nebo nedokonavost slovesného
tvaru kontextem změnit nelze.“ (Dušková, odd. 8.82.23)
„Podobnost mezi anglickými průběhovými tvary a českým nedokonavým videm je omezena na
kurzivní pojetí děje (vyjadřování děje v jeho průběhu). Dvěma dalšími rysy se však anglické
průběhové tvary od českého nedokonavého vidu liší: aktuálností a dočasností (omezeným trváním)

slovesného děje. Platí tedy, že průběhový tvar odpovídá nedokonavému vidu, avšak korespondence
opačným směrem se uplatňuje jen zčásti. Např. Jan kouří odpovídá anglickému John is smoking
pouze tehdy, jde-li o děj aktuálně probíhající (tj. Jan má zapálenou cigaretu a kouří). Má-li věta
obecnou platnost „Jan je kuřák“, odpovídá jí v angličtině John smokes.“ (Dušková, odd. 8.82.23)
Zda je vhodnější překládat konkrétní prostý tvar anglického slovesa českým slovesem dokonavým
nebo nedokonavým záleží tedy na kontextu a někdy to není zcela jednoznačné.
Příklad:


nedokonavý

O: “I do try. I try every day. How dare you say I don’t try.” (s. 19)
P1: „Snažím se. Zkouším to každý den. Jak můžeš říct, že se nesnažím.“
P2: „Pokouším se. Každý den. Jak můžeš říkat, že se nesnažím.“


dokonavý

O: Doug hesitates, then just comes out and says it. (s. 9)
P1: Doug zaváhá, ale pak se odváží a řekne to.
P2: Doug zaváhá, načež přizná nahlas: …

2.6 Čas
„Anglický temporální systém se shoduje s českým v základním dělení dějů na přítomné, minulé
a budoucí, avšak uvnitř jednotlivých časových sfér jsou značné rozdíly. Zatímco čeština má pro
každou časovou sféru v podstatě jeden čas, který ovšem disponuje modifikacemi vidovými, jsou
všechny anglické časy zastoupeny dvěma soubory tvarů, tvary prostými a průběhovými, a navíc
stojí základní časy (prézens, préterium a futurum) v protikladu k časům perfektním (perfektum,
plusquamperfektum, předbudoucí čas).“ (Dušková, odd. 8.82.2)
Podle Knittlové patří k nejčastějším překladatelským chybám jejich nedostatečná kompenzace či
špatná interpretace časů, které se v českém morfologickém systému nevyskytují. Rozhodně neplatí,
že bychom například sloveso v přítomném prostém čase vždy překládali do tvaru v přítomném čase
a dokonavém vidu:
„Přítomné děje mohou vyjadřovat bezprostřední přítomnost vzhledem k okamžiku promluvy (now,
at this moment) nebo delší časové období, současnost s okamžikem promluvy (today, these days, at
present apod.). Prostý prézens vyjadřuje jak bezprostřední, tak déle trvající přítomnost…
S vyjádřením bezprostřední přítomnosti prostým prézentem se setkáváme u sloves vyjadřujících

působení na psychický stav (you flatter me)… Další významy prostého prézentu zahrnují
vyjadřování děje nadčasového, obecně platného, opakovaného, pravidelného a obvyklého…
Vyprávění v přítomném čase se užívá též k popisu dějů minulých jako stylistického prostředku, a to
jak v jazyce literárním, tak běžně mluveném.“ (Dušková, odd. 8.82.21)
Právě vyprávění v přítomném čase je pro nás u tohoto díla klíčové. Vypravěč totiž celý děj líčí
v přítomném čase. Toto lze vnímat jako autorčin záměr více vtáhnout čtenáře do děje a navodit
pocit, že se děje přímo účastní a že se vše kolem něj odehrává právě v tuto chvíli. Proto jsem si dala
pozor, abych ve svém překladu tento postup vypravěče zachovala.
„Perfektum vyjadřuje minulý děj, který se odehrává v neurčité, nespecifikované minulosti,
neoddělené od přítomnosti ostrou hranicí, a který je z hlediska přítomnosti relevantní.“ (Dušková,
odd. 8.82.21)
Tento vztah perfekta k přítomnosti vysvětluje, proč je v některých případech v jednom jeho
překladu užitý čas minulý a ve druhém zase čas přítomný.
O: But then it hits him: she’s seen this future too — or she may have, anyway. (s. 8)
P1: Ale pak mu to dojde: ona tuhle budoucnost také viděla – nebo alespoň ji mohla vidět.
P2: Ale pak mu to dojde: ona tu budoucnost vidí také – nebo ji možná vidí.

3 Syntaktické jevy
Ze syntaktického hlediska je angličtina mnohem hutnější a kompaktnější než čeština. Věty jsou
kondenzovány pomocí participiálních a infinitivních polovětných konstrukcí. Substantivum je
běžně modifikováno jiným substantivem, vztahy mezi jednotlivými částmi jsou ale někdy
nejednoznačné.
Především významné pro překladatele je aktuální členění větné, jednočlenné věty slovesné
i neslovesné, což vesměs spadá do syntaxe nadvětné. (Knittlová, s. 94)

3.1 Modifikace
Například ve spojení „ice cream place“ první substantivum v nominativu (ice cream) modifikuje
druhé (place). Taková konstrukce se do češtiny může přeložit buď premodifikací adjektivem jako
„zmrzlinový stánek,“ postmodifikací pomocí předložky a substantiva jako „stánek se zmrzlinou“
(P2) anebo jednoslovným pojmenováním zmrzlinárna (P1).
Někdy se anglické substantivum premodifikuje substantivem v genitivu, například „Radish Saloon’s
tiny lampshades,” oba překlady celé toto lokální aderbium nahrazují postmodifikací:
O: out of the Radish Saloon’s tiny lampshades (s. 10)
P1: z maličkých stínidel lamp v pivnici U Ředkvičky
P2: z malých stínítek baru U ředkvičky

3.2 Nominální vyjádření
Větné kondenzory jsou v angličtině běžné, což souvisí s jejím nominálním charakterem, hutností
a ekonomičností vyjadřování. Čeština naopak používá na místě infinitivních, gerundijních
a participiálních čili tzv. nominálních tvarů slovesných raději určitých tvarů slovesných, a tedy vět,
ať už hlavních či vedlejších, připojených syndeticky nebo asyndeticky, tj. se spojovacím výrazem
nebo bez něho. (Knittlová, s. 95)
V angličtině je běžnější nominální vyjádření, anglickou rozvitou nominální konstrukci je proto
často lepší přeložit vedlejší větou.
O: And there’s a realization that I come to as a result of getting my heart broken. (s. 14)
P1: A taky si díky tomu, že budu mít zlomené srdce, uvědomím něco důležitého.
P2: A taky si uvědomuju, že když budu mít zlomené srdce, dojdu k nějakému pochopení.

Závěr
Tato bakalářská práce se zabývá překladem novely Six Months, Three Days od americké
spisovatelky Charlie Jane Anders a stylistickou analýzou a srovnáním tohoto překladu s překladem
doktorky Jany Rečkové.
Jako nejproblematičtější považuji překlady cizích reálií, slovní hříčky a frazémy. Potěšilo mě, že
například převody měn a měr jsem instinktivně provedla tak, jak radí Jiří Levý. Velkou výzvou pro
mě byly právě překlady idiomů a frazémů a nečekaným problémem se ukázaly být kulturní
aproximace a diminutiva.
Díky publikacím týkajících se teorie překladu od Jiřího Levého a Dagmar Knittlové jsem se hodně
poučila o hlavních problémech překladu z angličtiny do češtiny. Teoretickou část své bakalářské
práce jsem zásadním způsobem stavěla právě na jejich dílech. Jejich teoretické poznatky jsem
potom demonstrovala na příkladech z vlastního překladu i z překladu doktorky Rečkové a rozdíly
porovnala. Bylo velice zajímavé vidět, jak dva různí překladatelé mohou některé části překladu
uchopit tolik podobně a jiné zase tak velmi rozdílně. Já jsem měla na svůj překlad rozhodně více
času, na straně doktorky Rečkové zase stály její četné zkušenosti jak s překladem, tak s vlastní
tvorbou.
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