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Prekladateľ – redaktor – vydavateľ a identita textu 
 

Ivana Kupková 

 

Pri prekladaní vždy dochádza k hľadaniu správneho pomeru medzi svojím a cudzím 

tak, aby sa zachovala kultúrna identita originálu, a zároveň bol preklad zrozumiteľný 

pre cieľového čitateľa. Hlavným cieľom prekladu je zachovať z originálu čo možno 

najviac, zachovať v maximálnej možnej miere najmä jeho obsahové a funkčné 

(adekvátnosť, funkčná ekvivalencia) charakteristiky, teda to, čo by sme mohli nazvať 

identitou textu originálu. Tento cieľ stojí nielen pred prekladateľom (hoci pri 

uvažovaní o preklade ho najčastejšie spájame práve s prekladateľom), ale aj pred 

vydavateľom prekladu, a to najmä v osobe redaktora či, v ideálnom prípade, 

viacerých redaktorov: jazykového redaktora, korektora a editora. 

Redaktor zohráva v procese prekladu nezanedbateľnú úlohu, lebo vie 

významnou mierou ovplyvniť výslednú kvalitu prekladu, a to v pozitívnom 

i negatívnom zmysle. Pred rokom 1989 bol podiel vydavateľskej a redaktorskej práce 

na výslednom knižnom vydaní prekladu pomerne významný (a to aj keď nebudeme 

brať do úvahy ideologické hľadisko). Na jednej redaktori bojovali proti 

subštandardnému prekladu a mali „veľkú zásluhu na zvyšovaní úrovne prekladov“ 

(Popovič, 1975, s. 71), pričom sa vyskytovali prípady, keď prekladu značne pomohli, 

keďže „[v] tých časoch sa preklady nevracali, ale prerábali: (Djovčoš – Kubuš –

 Mládeková 2013, s. 12; pozri aj Popovič 1975, s. 72-74). Na druhej strane často 

dochádzalo k „brúseniu“ (Popovič, 1975), výrazovej nivelizácii až „sterilizácii“ textu, 

čo možno súvisí s vtedajším dôrazom na spoločenskú funkciu prekladu a jeho 

podriadenie záujmom čitateľa. Zaujímavý je jazyk, ktorým A. Popovič opisuje miesto 

redaktora v procese prekladu: „Redaktor je [...] sprostredkujúcim faktorom medzi 

vládnucimi jazykovým normami a textom prekladu a vykonáva direktívy, ktoré si pod 

vplyvom čitateľských návykov osvojila vydavateľská inštitúcia. Funkcia redaktora 

v literárnej komunikácii sa zďaleka nevyčerpáva len jazykovou aprobáciou. Redaktor 

realizuje postuláty obsiahnuté vo vydavateľskej politike, v princípoch riadenia 

knižnej produkcie, výchovy čitateľa a podobne. [...] Redaktorovo manipulovanie 

s textom je vlastne jeho tendenčným prepisom. [...] Redaktorove zásahy do textu si 

nárokujú definitívnosť, a to preto, lebo reprezentujú inštitucionalizovaného 

prekladateľovho partnera. V tom zmysle môže byť redaktor aj,spoluautoromʻ, či už 

zjavným, ohláseným, alebo anonymným“ (Popovič 1975, s. 70; zvýr. I. K.). Keby to 

Popovič napísal dnes, dalo by sa to chápať ako upozornenie na negatívny jav, na 

zasahovanie do identity textu, ale tu zrejme ide o prosté opísanie existujúceho 

(alebo želaného) stavu. Najdôležitejším slovom v tejto charakteristike, platným aj 

dnes, je však slovo partner, pretože práve tým by redaktor mal byť – profesionálnym 

partnerom prekladateľa na ceste k spoločnému cieľu. 

V súčasnosti síce nikto nevykonáva žiadne direktívy a nerealizuje postuláty 

nejakej politiky, ale často je to preto, lebo buď je redakcia prekladu povrchná či 
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nedostatočná (bez porovnania s originálom), alebo redaktor celkom chýba 

a nahrádza ho autoredakcia, čiže kontrola prekladu samotným prekladateľom (čo sa 

takmer rovná žiadnej redakcii). Našťastie existujú aj vydavateľstvá, ktoré si 

uvedomujú dôležitosť redakčnej práce a zväčša spolupracujú so skúsenými 

jazykovými redaktormi (ovládajúcimi jazyk originálu) z čias minulých, často si so 

sebou nesúcich aj návyky z minulosti (spisovnosť za každú cenu, nerešpektovanie 

štýlových špecifík originálu, právo posledného slova a pod.). Prekladateľ tak dnes 

málokedy pripravuje preklad na vydanie za normálnych podmienok. 

Pre spravodlivosť treba povedať, že existujú aj vydavateľstvá, ktoré poskytujú 

autorom a prekladateľom ideálne podmienky (troch redaktorov). Jedným z nich je 

Divadelný ústav v Bratislave, s ktorým mala autorka príspevku možnosť 

spolupracovať ako jazyková redaktorka na slovenskom preklade knihy anglického 

autora Donalda Rayfielda Anton Chekhov. A Life (1997).  

D. Rayfield (1942) je anglický rusista, ktorý dlhé roky pôsobil na Londýnskej 

univerzite a okrem ruskej literatúry sa venoval aj gruzínskej literatúre a kultúre. 

V knihe Anton Chekhov. A Life sa podľa vlastných slov pokúsil o nekánonický (bez 

prehnanej úcty) a čo najúplnejší (najvyčerpávajúcejší?) životopis slávneho ruského 

prozaika a dramatika Antona Pavloviča Čechova. Kniha vyvolala nejednoznačné 

reakcie. Čitatelia v Británii a USA (vyšlo niekoľko vydaní), odborníci i laici, sa o nej 

síce vyjadrujú prevažne nadšene (napr. dramatik Arthur Miller), ale aj v pozitívnych 

recenziách sa vyskytujú poznámky o autorovom kostrbatom štýle (pozri napr. 

Squires, 2003; Jimson, 2004), priveľkom množstve nepotrebných informácií (mien 

a nepodstatných, nevytriedených podrobností zo spisovateľovho života na cca 700 

stranách, pozri napr. Cavanagh, 1998, Hoover, 1998, Mackey, 2000) či o tom, že 

autor nie celkom chápe Čechovovu iróniu (Mackey, 2000). Kniha je totiž založená na 

archívnom výskume dosiaľ nezverejnenej Čechovovej korešpondencie s členmi 

rodiny, priateľmi a milenkami, a autor sa usiluje ukázať, že aj „zbožštený“ spisovateľ 

je len človek. Prvé vydanie ruského prekladu knihy v r. 2005 vyvolalo búrlivejšiu 

reakciu: na jednej strane pohoršenie nad tým, že Rayfield na verejnosti prepiera 

Čechovovu špinavú bielizeň (por. Šenderova, 2010) a sústreďuje sa len na 

materiálnu a telesnú stránku spisovateľovho života, či konštatovanie, že kniha 

neprináša nič nové, lebo informácie v nej obsiahnuté sú dávno známe (pravda, bez 

intímnych detailov) a sú irelevantné pre vnímanie Čechovho literárneho diela (napr. 

Danilkin, 2005), na druhej strane nadšenie z „poľudštenia“ spisovateľa, z nabúrania 

jeho stuchnutého, nudného, nezáživného idealizovaného obrazu (čitateľské reakcie 

na rôznych fórach, ale napr. aj herec, režisér a umelecký vedúci MCHAT-u A. P. 

Čechova Oleg Tabakov či režisér Andrej Michalkov-Končalovskij, por. Minkin, 2013). 

Do ruštiny knihu preložila Oľga Makarovová (vtedy nie veľmi skúsená prekladateľka), 

pričom v prípadoch, keď autor cituje jednotlivé listy alebo zápisky, samozrejme, 

použila autentickú Čechovovu korešpondenciu, ktorú však, ako sama tvrdí (por. 

Tolstoj, 2006), musela opäť vyhľadať (znamená to, že autor si nerobil výpisky 

v ruštine?). Aj ohlasy na ruský preklad boli podobné ako ohlasy na originál – buď 

nadšené, alebo pohoršené nad jeho úrovňou (doslovizmy, prehrešky voči ruskej 
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gramatike, por. Gedrojc, 2005, nestr.), jedna čitateľka dokonca vyslovila podozrenie, 

že knihu do ruštiny preložil sám autor, lebo chyby, ktoré sa v preklade vyskytujú, 

nemohol urobiť nositeľ jazyka (Vigilina, 2013). 

Rayfieldova kniha o Čechovovi je rozporuplná. Čitateľ, najmä taký, ktorý sa 

literatúre nevenuje profesionálne, sa najprv nechá uniesť informáciami, zaujímavými, 

niekedy pikantnými detailmi (ktoré sú, zdá sa, v centre autorovho záujmu), a tie 

nezaujímavé alebo nepodstatné si nevšíma. Čím ďalej však číta, začína byť tých 

informácií (najmä mien) priveľa, a niektoré veci zasa zostávajú nedopovedané. Je to 

kniha, ktorá dopĺňa klasické Čechovove životopisy, ale možno by bola omnoho 

prínosnejšia, keby bol autor viac selektoval a prípadne ju o polovicu skrátil. Na 

druhej strane pre nadšených priaznivcov Čechovovej tvorby Čechova nie je nikdy 

dosť, o čom svedčí deväť reedícií ruského prekladu knihy za desať rokov. 

 Za takýchto nadšencov možno považovať aj autorov jej slovenského prekladu 

– divadelnú vedkyňu a vyštudovanú anglistku Zuzanu Vajdičkovú, prekladateľku 

ocenenú v roku 2011 prémiou Literárneho fondu za vedecký a odborný preklad, 

a režiséra Ľubomíra Vajdičku, ktorí predložili návrh na vydanie knihy Divadelnému 

ústavu a ten ich návrh schválil. Prístup vydavateľstva i prekladateľov bol od začiatku 

zodpovedný a profesionálny: na (logickú) žiadosť autora sa z angličtiny prekladal iba 

autorský text (Z. Vajdičková) a citáty z Čechovovej korešpondencie sa zasa 

prekladali z ruštiny (Ľ. Vajdička). Autor dokonca odporúčal prekladateľom prihliadať 

na ruský preklad O. Makarovovej1 aj pri preklade autorského textu, lebo ho miestami 

pokladá za lepší ako originál. Slovenský preklad teda vznikal z originálu 

s dvojjedinou identitou. Vydavateľstvo, ako už bolo spomenuté, zabezpečilo 

prekladateľom ideálne podmienky: internú odbornú redaktorku (spisovateľka 

a vyštudovaná anglistka a rusistka Jana Juráňová) a externú jazykovú redaktorku 

(autorka príspevku, rusistka a anglistka). Na celý proces prípravy prekladu na 

vydanie dohliadala interná vedúca redaktorka (Andrea Dömeová). 

Ešte počas prekladania konzultovali prekladatelia s jazykovou redaktorkou 

preklad niektorých reálií, najmä z oblasti pravoslávia, bez kontextu celej knihy však 

konzultované riešenia nemohli byť definitívne. Práve ony sa však stali jedným 

z kritických bodov v spolupráci medzi prekladateľmi a jazykovou i odbornou 

redaktorkou. 

Tu je možno namieste vrátiť sa k miestu redaktora v procese prekladu. Ak má 

prekladateľ šťastie na redaktora, ktorý sa mu stane partnerom, je v nevýhode skôr 

redaktor, lebo „[s]pravidla, a nespravodlivo, sa [...] účasť redaktora na tvorbe textu 

prekladu zamlčuje“ (Popovič 1975, s. 70) a čitatelia či „kritika prekladu zvyčajne 

hodnotí editora [redaktora] len v súvislosti s nedostatkami publikovaného textu, 

najmä ak ide o očividné zanedbanie editorských povinností. Pozitíva prekladu však 

jednoznačne pripisuje prekladateľovi“ (Ferenčík 1982, s. 46). V tejto súvislosti 

nadviažeme na J. Ferenčíka, ktorý sa pýtal, „prečo sa na rozvoji spoločenskej 

                                                           
1
 To, že preklad vznikol aj s prihliadnutím na ruský preklad, sa uvádza aj v tiráži slovenského vydania, 

z O. Makarovovej sa tu však stal O. Makarov. 
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prekladovej kritiky významnejšou mierou nepodieľajú vydavateľskí editori, hoci majú 

na to všetky kvalifikačné predpoklady“ (tamže, s. 48): dvojjedinú odbornosť a prístup 

k prekladateľovej verzii prekladu, môže teda bezprostredne ohodnotiť jeho kvality.2 

Ferenčík mal na mysli kritiku prekladov, na ktorých pracovali iní redaktori, ale keďže 

„zmeny a úpravy – tvorivé závery textovej editorskej kritiky – sa vo chvíli, ako ich 

prekladateľ prijal, stávajú jeho autorským majetkom“ (Ferenčík 1982, s. 46), a ak ich 

neprijal, odrazu editor/redaktor prestáva byť neviditeľný a nedostatky prekladu sa 

pripisujú jemu, azda nebude neetické, keď tak ako sami prekladatelia analyzujú 

vlastné preklady, aj redaktor podrobí analýze vlastnú spoluprácu s prekladateľom, 

resp. prekladateľmi v procese redigovania prekladu.  

Už pri prvej jazykovej korektúre prekladu knihy D. Rayfielda bol očividný jeho 

nie veľmi elegantný štýl, hoci preklad už predtým prešiel značnými úpravami (k 

lepšiemu) rukou odbornej redaktorky. Tá robila, čo mohla, ale v prvej fáze práce s 

textom sa to už lepšie urobiť nedalo. Porovnanie s originálom ukázalo, že aj ten je 

dosť zvláštny, najmä v kontexte celkovej úrovne (kvalita, tradícia) po anglicky 

písaných odborných a vedeckých textov. Typickou črtou Rayfieldovho štýlu je, ako 

tvrdili britskí, americkí i ruskí recenzenti jeho kníh, kopenie faktov a nelogickosť, 

nesúvislé myslenie, „slabý, ale zjavný nádych blúznenia, vďaka ktorému je 

rozprávanie pána Rayfielda také svojrázne“3 (Gedrojc, 2005, nestr., prel. I. K.). Tieto 

nedostatky sú najvypuklejšie, keď autor reprodukuje Čechovove slová, a to preto, že 

„očividne neovláda ruštinu tak dobre, aby pochopil vtip“4 a „svoje mizerné štylistické 

postupy [...] sústavne vydáva za Čechovove myšlienky a pocity“5 (tamže, prel. I.K.), 

k čomu v knihe dochádza veľmi často, a tiež keď sa pokúša interpretovať Čechovove 

diela, k čomu našťastie v knihe až tak často nedochádza (paradoxne, keďže autor je 

literárny vedec). Takýto originál prekladateľovi prácu vôbec neuľahčuje. Keďže 

cieľom prekladu je, aby bol adekvátny originálu, je ťažké – a vlastne odporujúce 

tomuto cieľu, potláčajúce jeho identitu – z kostrbatého originálu vytvoriť elegantný 

preklad. V ruskom preklade knihy neuhladenosť štýlu nie je až taká očividná, zrejme 

preto, že sa prekladateľka usilovala, aby bol text plynulejší a logickejší. Napríklad: 

 

Rayfield: 

 

He [Przewalski] died as Tchaikovsky would, sick with homosexual love, after drinking 

infected water.  

(Zomrel tak ako neskôr Čajkovskij, sužovaný homosexuálnou láskou, keď sa napil 

infikovanej vody. – prel. I. K.) 

 

                                                           
2
 Takáto kritika prekladu by sa mohla uplatňovať napríklad v rámci udeľovania cien za preklad (napr. 

Cena Jána Hollého, ktorá sa týka iba knižných prekladov) pri hodnotení prekladov, ktoré prešli 
redakčnou úpravou. 
3
 [слабый, но явственный привкус бреда, который придает повествованию м-ра Рейфилда 

такое своеобразие] 
4
 [он явно не настолько хорошо владеет русским языком, чтобы понимать шутки] 

5
 [свои [...] жалкие стилистические приемы [...] постоянно выдаёт за мысли и чувства Чехова] 
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Makarovová: 

 

Он страдал от однополой любви и умер от тифа, выпив заражённой речной 

воды, — через несколько лет такая же участь постигнет Петра Ильича 

Чайковского. 

 (Trápil sa pre lásku k rovnakému pohlaviu a zomrel na týfus, keď sa napil 

infikovanej vody – o niekoľko rokov rovnaký osud postihne Petra Iľjiča Čajkovského. 

– prel. I. K.) 

 

Slovenský preklad je v tomto prípade menej neobratný a oveľa logickejší ako 

originál: 

 

Nešťastne zamilovaný do iného muža, umrel na týfus, ktorým sa nakazil po vypití 

infikovanej riečnej vody. Podobný osud o niekoľko rokov stihol aj Čajkovského. 

 

Takýto originál neuľahčuje ani redaktorskú prácu, lebo sa v ňom vyskytuje toľko 

problémov, ktoré treba riešiť, že si niektoré aj po niekoľkonásobnej kontrole môžu 

nevšimnúť. Rayfieldovo nelogické myslenie je navyše nákazlivé, a tak niekedy 

naopak preklad vyznieva horšie ako originál: 

 

Rayfield: 

 

At Babkino the aristocratic novelist Boleslav Markevich was less lucky. (V dedine 

Babkino aristokratický románopisec Boleslav Markevič nemal také šťastie. – prel. I. 

K.) 

 

Markovová: 

 

Романисту Болеславу Маркевичу повезло в этом смысле меньше. 

(Románopisec Boleslav Markevič nemal v tomto smere také šťastie. – prel. I. K.) 

 

Vajdičková: 

 

Románopisec a šľachtic Boleslav Markevič nemal toľko šťastia. 

 

Namiesto toho, aby sa prekladatelia spolu s redaktormi usilovali zmierniť zhubné 

účinky originálu a pokiaľ možno text v preklade uhladiť (bez ohľadu na to, či si to 

zaslúži), redigovanie toho textu sa nakoniec zmenilo na boj: jednak s autorom a jeho 

osobitým spôsobom myslenia, jednak s prekladateľmi, ktorí mali v rukách silné 

zbrane:  

 – nedostatočnú znalosť jazyka originálu, ktorá sa prejavovala napríklad aj 

tým, že prekladateľ z ruštiny často označoval bežné ruské výrazy za „zvláštne“ 
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(príklad uvedieme nižšie), a bolo veľmi ťažké presvedčiť ho o opaku, keďže tvrdil, že 

používanie prekladových slovníkov proces prekladania priveľmi spomaľuje; 

 – nedostatočný cit pre jazyk prekladu prejavujúci sa v používaní menej 

zaužívaných alebo hovorových výrazov v autorskej reči namiesto výrazov 

neutrálnych (napr. prístavok vo význame prístavba; suchotinársky, suchotinár 

namiesto tuberkulózny, tuberkulotik); 

 – žiadnu predstavu o potenciálnom čitateľovi; 

 – eso v rukáve. 

Príkladom z pohľadu prekladateľa „zvláštneho“ ruského výrazu bolo slovné spojenie 

„мальчики в глазах“ (maľčiki v glazach – doslova: chlapi v očiach), ktoré označuje 

mihanie alebo kruhy pred očami (najmä v súvislosti so stavom opitosti). Prekladateľ 

ho preložil takto (originál je v tomto prípade ruský, keďže je to citát z Čechovovho 

listu): 

 

От вас поехали с Сергеем Павловичем [Успенским] в „Эрмитаж", оттуда к 

Вельде, от Вельде в Salon... В результате: пустое портмоне, переменённые 

калоши, тяжёлая голова, мальчики в глазах и отчаянный пессимизм. 

 

Rayfield: 

 

Then I went with Dr Uspensky to the Ermitage, then to Velde's restaurant and men to 

the Salon des Varietes… The result: an empty purse, somebody else's galoshes, a 

heavy head, spots in the eyes and desperate pessimism. (škvrny pred očami – prel. 

I. K.) 

 

Vajdička: 

 

Od Vás sme sa so Sergejom Pavlovičom [Uspenským] odviezli do Ermitáže, odtiaľ 

k Veldemu [do reštaurácie], od Veldeho do Salon... Výsledok: prázdna peňaženka, 

vymenené galoše, ťažká hlava, pred očami chlapci krvaví a zúfalý pesimizmus. 

 

Okrídlený výraz „pred očami chlapci krvaví“ pochádza z hry A. S. Puškina Boris 

Godunov, teda z jej slovenského prekladu od Zory Jesenskej, v ktorom si ho 

prekladateľ vyhľadal. Postupoval síce správne, tak, ako sa to v prípadoch, keď je 

v preklade použitý citát z iného diela, robí. Lenže toto nie je citát z iného diela. 

Puškin vo svojej dráme použil už existujúci ľudový frazeologický zvrat, do ktorého 

vložil prívlastok „krvavý“, a vytvoril tak slovnú hru, odkazujúcu na isté udalosti 

v dráme. V Čechovovom liste prívlastok „krvavý“ chýba, a preto ide jednoducho 

o frazeologizmus s vyššie uvedeným významom, pričom rovnako to chápe aj D. 

Rayfield, keď ho prekladá ako „škvrny pred očami“. Napriek argumentom sa 

prekladateľ do poslednej chvíle nechcel vzdať svojho riešenia a poznámku o pôvode 

a význame tohto slovného spojenia zaradil aj do vysvetliviek. Po poslednej korektúre 
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sa však nechal presvedčiť a preložil ho ako „mžiky pred očami“. Zvolil si síce 

zastaraný výraz „mžiky“, ale toto riešenie zodpovedá originálu. 

Najväčší boj medzi prekladateľmi a redaktorkami sa odohral na poli prekladu 

reálií z oblasti pravoslávia, čiže práve tých, ktoré prekladatelia konzultovali 

s jazykovou redaktorkou ešte počas prekladania. Napriek všetkému úsiliu redaktorky 

boj na tomto poli prehrali a v slovenskom preklade zostali veľmi neštandardné 

preklady názvov kresťanských sviatkov a iných pojmov spojených s kresťanstvom 

východného obradu. Prekladatelia svoje riešenia odôvodňovali tým, že tieto pojmy 

používa Čechovov otec, ktorý je prehnane pobožný, a preto použili buď výrazy 

používané slovenskými pravoslávnymi (po konzultácii s pravoslávnym kňazom), 

alebo vymyslené výrazy (Narodenie [!] namiesto Vianoce).  

 

ruský výraz slovenský výraz Rayfield 
Vajdička, 

Vajdičková 

Рождество Vianoce Christmas Narodenie 

Пасха Veľká noc Easter Pascha 

Страстная 

неделя 

Veľkonočný týždeň 

Veľký týždeň 
Easter Strastný týždeň 

великое 

таинство 
sviatosť great mystery 

Svätá Tajina 

sväté tajomstvo 

Иисус Христос Ježiš Kristus Christ Isus Christos 

монастырь kláštor monastery monastier 

 

Nepresvedčili ich argumenty, že pravoslávni sú kresťania, a teda podstata veľkých 

kresťanských sviatkov6 je pre nich rovnaká ako pre ostatných kresťanov, že 

pravoslávne termíny sú zrozumiteľné iba pre nepočetnú skupinu slovenských 

pravoslávnych a gréckokatolíkov, že je síce pravda, že napríklad pravoslávny kláštor 

sa odlišuje od katolíckeho, ale použitím slova „monastier“ slovenský čitateľ nebude 

mať presnejšiu predstavu, čo to pravoslávny kláštor je, a navyše ho bude vnímať ako 

čosi veľmi exotické a cudzejšie, než v skutočnosti je, že aj autor originálu, ktorý 

v niektorých prípadoch použil ruské výrazy (napr. dvorianin, čiže šľachtic), väčšinou 

s ich prekladom v zátvorke, sa v prípade kresťanských sviatkov exotizácii vyhol 

a použil ich bežné anglické pomenovanie (Christmas, Easter a pod.), že nejde 

o etnografickú knihu a jej cieľom nie je vzdelávať čitateľa v oblasti ruskej kultúry. Na 

otázku, pre akého čitateľa je práve takýto preklad reálií určený, prekladatelia 

neodpovedali. Isté je, že textu na zrozumiteľnosti veľmi nepridal, napr.: „Narodenie 

v Melichove bolo nepríjemne preľudnené“ (s. 304). Presadiť tieto riešenia 

                                                           
6
 V texte sa vyskytujú aj špeciálne pravoslávne sviatky, a tam sú špeciálne riešenia aj vysvetlivky 

namieste. 
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prekladateľom pomohlo aj eso v rukáve: podpora od vydavateľstva, ktoré sa týmto 

obrátilo chrbtom k vlastným interným odborníčkam aj k ním samým 

angažovanej externej jazykovej redaktorke, a postavilo sa na stranu prekladateľov. 

Neštandardné riešenia teda v preklade zostali a pri vysvetlivkách sa ocitla 

poznámka: „Prekladatelia ponechali v texte rôzne špecifické názvy najmä z oblasti 

pravoslávneho náboženského života“ ako signál, že toto rozhodnutie nevzišlo z 

konsenzu medzi prekladateľmi a redaktorkami, je však otázne, či je to signál 

dostatočne jasný. 

„[D]obrý prekladateľ aktívne spolupracuje s redaktorom a spoločne s ním 

hľadá optimálne riešenie, zlý prekladateľ sa poväčšine urazí, nepremýšľa a neprijme 

skoro nič“ (Djovčoš – Kubuš – Mládeková, 2013, s. 10). Nedá sa povedať, že by to 

v prípade slovenského prekladu knihy Donalda Rayfielda Život Antona Čechova bolo 

celkom takto. K tomu, že sa dojem zo spolupráce na preklade posunul týmto 

smerom, však významne prispelo samotné vydavateľstvo. Motív takéhoto konania je 

nejasný, lebo kvalite prekladu, a teda ani menu vydavateľstva to neprospelo. Toho 

vydavateľstva, ktoré zabezpečilo prekladateľom i redaktorom ideálne podmienky, 

ale, žiaľ, ukázalo, že ideálne podmienky ešte nemusia viesť k ideálnemu výsledku. 
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Summary 

The Translator – the Editor – the Publisher and the Identity of the Text 

 

The paper deals with the role of the translator, the editor, and the publisher in 

preserving as much the identity of the original as possible in the translation. In 

Slovakia before 1989 the role of the editor (the copy editor who knows source 

language) of a translation manuscript to be published was sometimes overrated (e.g. 

editors could change the text without the translator’s permission) and sometimes 

underrated (e.g. editors had to re-translate poor translations) but the editors’ work 

was always a part of the publishing process. Nowadays not every publisher provides 

copy editing for the translator (mainly due to financial reasons) so quite often the 

translator is the only person responsible for the adequacy of the translation. In an 

ideal situation the translator has an editor (several editors – a copy editor, a 

proofreader) to work with and they co-operate to reach the common aim – as much 

adequacy as possible and no negative shifts. It is especially important with the 

source texts that have a “double identity”, i. e. two source languages which is the 

case of the text discussed in the paper, the book Anton Chekhov. A Life (1997) 

written by the English author Donald Rayfield and its Slovak translation Život Antona 

Čechova (Bratislava: Divadelný ústav, 2015). The book was translated into Slovak 

by two translators (Z. Vajdičková and Ľ. Vajdička) from two languages, English (the 

author’s text) and Russian (Chekhov’s personal correspondence), and the translation 

was copy edited by three editors (two of them knowing the source languages). 

Despite such an ideal publishing process the substantial parts of the source text 

identity have markedly changed in the translation. In the paper the author as one of 

the editors, following the words of the Slovak translator and translation theorist Ján 

Ferenčík that the editors should be more involved in translation criticism, analyses 

the reasons of the changes and the share of not only the translators and the editors 

but also the publisher in that result. 
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