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Aktuálne otázky slovenskej 
textológie: Textologický 
diskurz na Slovensku1
Martin Navrátil

Po roku 1989 nebol na Slovensku vedecký výskum v oblasti textológie a edič-
nej praxe systematicky rozvíjaný, a tak slovenská textológia a edičná prax za-

znamenali stagnáciu či až regres. Nedostatok odbornej spôsobilosti pri vydávaní 
literárnych diel minulosti spôsobil živelné vydávanie textov bez podrobného štú-
dia prameňov a variantov. To je aj dôsledkom absencie teoretického premýšľania 
problémov edičnej praxe, ktorá sa odráža aj na realizácii edičného spracovania. 
Stratilo sa aj všeobecné povedomie o potrebnosti odborného prístupu k úprave 

1 Vo svojom texte sa sústreďujem na slovenskú literatúru 20., prípadne 19. storočia. Prirodzene, texto-
lógia či textová kritika musia plniť svoje úlohy i pri starších obdobiach literatúry, ale ich metódy sa budú 
aj v závislosti od štádia vývinu jazyka meniť.

After year 1989 in Slovakia scientific research into textology and editorial practice has 
not been systematically developed, and therefore Slovak textology and editorial prac-
tice has faced stagnation or even regression. The lack of professional competence in 
publishing the literary works of the past has caused uncontrolled publishing of writings 
without any detailed analyses of the sources and variants. As a result, there is absence 
of theoretical thinking about the issues of editorial practice, which is also reflected 
in the editorial standards and processes. Moreover, the general need of professional 
approach to editing texts has disappeared. Selected editorial cases of the recent times 
are used to address the issues of Slovak textological discourse and editorial solutions.
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textov. Na zvolených edičných počinoch z posledného obdobia sa pokúsim pouká-
zať na niektoré problémy slovenského textologického diskurzu a edičných riešení.

Mikuláš Bakoš na začiatku šesťdesiatych rokov naznačoval, že slovenská textoló-
gia a edičná prax prešla zložitú cestu Od diletantizmu k vede.2 Zdá sa, že v návale 
povinností po roku 1989 ustrnuli až stagnujú, aj keď bolo možné zaregistrovať 
v poslednej dobe niektoré analytické textologické štúdie, ktoré sa zaoberajú štú-
diom genézy diela a jeho variantov.3 Takéto štúdie môžu napomáhať zjemňovať 
literárnohistorické a literárnoteoretické súdy. O stave nášho textologického mys-
lenia svedčí i to, že sa neustále odvolávame na zastaranú príručku Editor a text 
(1971), ktorú dnes nemožno považovať za záväznú príručku.

Treba ísť ku koreňom problému – po roku 1989 sa u nás pretrhla kon-
tinuita s tradíciami slovenskej textológie. Teoretická textológia a edičná prax 
musia však ísť ruka v ruke. Aj medzi literárnymi vedcami chýba povedomie, že 
k edičnej úprave textu by sa malo pristupovať s istou erudíciou, nie iba s akýmsi 
citom či vkusom. Textológia je literárnovedná disciplína, ktorá v minulosti svo-
jimi výskumami dotovala našu edičnú prax, a nemalo by sa ani dnes pristupovať 
na trivializáciu edičnej praxe odvolávaním sa iba na „mieru“ či „cit“. Zabudlo sa 
na to, čo svojou vedeckou činnosťou presadzovali najmä Jozef Ambruš, Marianna 
Prídavková-Mináriková, Michal Gáfrik a ďalší. 

Akoby bola u nás seriózna textologická práca považovaná za malicher-
nosť, ktorá len zbytočne brzdí rozvoj a vydávanie literatúry. Takouto minucióznou 
prácou je opovrhované. Mali by sme sa vrátiť k starému a overenému postulátu 
D. S. Lichačova: „Nejprve je nutné prostudovat historii textu a poté ho vydávat, 
a nikoli nejprve text vydat a pak na základě edice zpětně studovat jeho historii!“4

Spomeniem tu v krátkosti tri edičné riešenia z uplynulého roku a pou-
kážem na niektoré javy, ktoré sa v nich vyskytli. Vynaliezavým editorským rie-
šením Andrey Bokníkovej sa vyznačuje antológia/čítanka Potopené duše. Editor-
ka hneď v úvodnej Všeobecnej edičnej poznámke deklaruje, že bude uplatňovať 
diferencovaný prístup a skôr zdržanlivé zásahy: „Pokiaľ ide o básne, pri každej 
autorke som vzhľadom na rôznorodosť materiálov zvolila iný textologický kľúč, 
ktorý ozrejmujem v príslušnej edičnej poznámke.“5 Aj keď by sa o niektorých úpra-
vách dalo diskutovať, neurobila vopred, bez skúsenosti s textom plošné úpravy, 
ale venuje úprave textov každej autorky osobitnú starostlivosť po oboznámení 
sa s nimi. Zdá sa, že veľmi citlivo pristupovala aj k takým javom, ako je písanie 
cudzích slov, interpunkcia atď., a robila predovšetkým hláskoslovnú a tvaroslov-
nú úpravu. Niekedy pôsobí vysvetľovanie úprav od básne k básni trochu nadby-
točne. Tento postup jej však umožnilo aj to, že kniha je čítankou a nie výberom 

2 Pozri BAKOŠ, Mikuláš: Od diletantizmu k vede? (K vývinu slovenskej textológie v poslednom desať-
ročí.). In: Slovenská literatúra, roč. 7, 1960, č. 1, s. 97 – 116.
3 Základný prehľad ponúka Výberová bibliografia k moderným dejinám slovenskej textológie zostavená 
Dušanom Teplanom v 2. čísle Litikonu v roku 2016.
4 LICHAČOV, Dmitrij Sergejevič: Textologie (Stručný nástin). Praha : Ústav pro českou literaturu Aka-
demie věd České republiky, v. v. i., 2015, s. 12.
5 BOKNÍKOVÁ, Andrea (ed.): Potopené duše: Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. 
Bratislava : Aspekt, 2017, s. 55.
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či súborom diela jediného autora. Pozoruhodná Bokníkovej práca si ešte bude 
vyžadovať starostlivú a podrobnejšiu analýzu.

Zásahy do tvorby poetky Ria Valé v knihe Môj sen o láske: Z poézie múzy 
Rudolfa Dilonga nie sú príliš početné. Pokiaľ išlo o aktualizáciu pravopisu, edičné 
zásahy sú očakávané. Či verš začína veľ kým alebo malým písmenom je tiež skôr 
vecou typografickej konvencie a nezohráva to rozhodujúcu úlohu (nehovorím tu 
o takých zásadných veciach ako je svojvoľné zrušenie alebo doplnenie interpunk-
cie). V týchto intenciách sú úpravy zbierok neproblematické. Ale už formulácia 
v Edičnej poznámke je trochu zmätočná: „Zároveň sme k redakcii pristupovali 
tak, aby v jej dôsledku nedochádzalo k posunom v rytme či v rýme, či už by to 
znamenalo narušenie alebo vylepšenie pôvodnej podoby.“6 Nie je z nej úplne 
zjavné, čo editor(i) robil(i). Má byť vôbec snahou editora a textológa vylepšiť pô-
vodný text a ukázať lepšieho autora, než v skutočnosti bol? A tým skôr narúšať 
jeho text? Nesmieme si edičnú úpravu textu autorov zamieňať s redakčnou prácou 
pri vydávaní knižných noviniek. 

V textoch je niekoľko chýb, niektoré sa tam mohli dostať omylom, čo 
sa pri edíciách nepodarí vždy ustriehnuť. Zmeny ako pridanie predpôn (vkročí, 
spadne) či nahradenie nárečového jako spisovnou formou síce nemenia radikálne 
text, ale nie sú ani nevyhnutné. Niekoľko z týchto zámerných či nezámerných 
editorských zásahov však zmenilo aj znenie, význam či (jambický) rytmus textu. 
Napr. tým, že sa do rýmovej pozície dostalo nesprávne „útesoch“, bol narušený 
rým s „do lesov“, navyše sa tým mení pád (namiesto otázky „odkiaľ?“ sa pýta-
me „kde?“), alebo namiesto pôvodného „nemá“ sa v texte ocitlo „má“. „Láska 
ľúbostná“ je zbytočná tautológia, no pôvodný atribút „ľútostná“ jej prisudzuje 
isté špecifické vlastnosti atď.

Nepochopiteľne sa v našej textologickej a editorskej praxi rozširuje aj 
nahradzovanie bohemizmov. Aj keď editori tvrdia, že akceptovali „pestrú lexiku, 
v ktorej majú pevné miesto aj poetizmy, bohemizmy či nárečové slová“, následne 
označili výmenu bohemizmu kos za drozd za „kontextovo odôvodnenú“.7 Pri tomto 
kroku bol ignorovaný aj bezprostredný stret sykavky s („kos spával“, nová podoba 
„drozd spával“). Ale i keby k tomuto stretu neprišlo, je to neprípustný zásah do 
znenia textu. Nedostatkom súčasne je, že v knihe absentuje slovník s vysvetle-
ním neznámych slov alebo obsah. Tieto časti mohli byť v knihe umiestnené na-
miesto niektorých zbytočne zdvojených informácií či citácií, ktoré sa vyskytovali aj 
v úvodnom texte Denisy Fulmekovej, aj v záverečnom texte Kristíny Pavlovičovej.

O niektorých koncepčných pochybeniach vo výbere Vladimíra Roya 
Vpísané do noci som písal už v texte Pochybné zisky, zaručené straty.8 Ide o neza-
chovávanie vernosti textu, zmätočné informovanie o východiskových textoch, 
pridanie druhej vrstvy cudzích zásahov, odstraňovanie bohemizmov, neodô-
vodnené zmeny slov (rozovrúc – roztvoriac), zmeny slovosledu, vypustenie slov, 
absencie vysvetliviek atď. Nedostatkom posledných dvoch spomínaných kníh 

6 Edičná poznámka. In: VALÉ, Ria: Môj sen o láske : Z poézie múzy Rudolfa Dilonga. Bratislava : Slovart, 
2017, bez paginácie.
7 Tamže.
8 NAVRÁTIL, Martin: Pochybné zisky, zaručené straty. Dostupné na: http://www.plav.sk/node/75.



297je aparát, ktorý by mohol byť aj rozsiahlejší, hoci na Slovensku nie je výnimkou 
ani opomenutie tejto časti edície.9

Nie je úlohou editora zlepšovať alebo zhoršovať text.10 Pretože tak sa 
do literárneho obehu dostáva text, veta či verš, ktorý v danej podobe vlastne ne-
existoval. Editorovou úlohou je v čo najväčšej miere zachovať a očistiť text od 
koruptel. Už v roku 1972 považoval Jozef Ambruš vo svojom texte K textologic-
kým problémom pri vydávaní našich klasikov určité princípy za všeobecne prijaté: 
„Nemusíme sa už prieť o to, že v čitateľských edíciách treba pôvodné texty pra-
vopisne, hláskoslovne a interpunkčne upravovať v zmysle dnešných noriem.“11 
Hoci tieto princípy neplatia bezvýhradne, hodno si všimnúť, že Ambruš nehovorí 
o lexikálnych, syntaktických či štylistických zmenách. Pretože pravopisná rovina 
je považovaná za takú rovinu, ktorá a priori nie je schopná generovať sémantické 
významy, privoľuje sa k aktualizácii pravopisu.12 No zmeny by nemali neuvážene 
zasahovať lexiku a idiolekt autora. 

Nezastávam mechanické preberanie zásad, ktoré ustaľovali pred rokmi 
naši odborníci. Poukazujem iba na to, že tu už dávno existovalo určité konsen- 
zuálne povedomie, že texty sa nemôžu len tak, podľa akýchsi subjektívnych krité-
rií upravovať. Hoci, samozrejme, aj edičná prax predpokladá a pripúšťa istú mie-
ru subjektivity editora. Český textológ Michael Špirit13 hovorí o tom, ako voľný 
trh po roku 1989 umožnil rozličné editorské riešenia, a tak de facto rozrôznenie 
edícií, ústup od ich normovania. Vydáva sa editio princeps, vydanie poslednej 
ruky, niektoré z vydaní medzi prvou a poslednou podobou diela, vydania s rôznou 
mierou zásahov či v prípade insitných autorov dokonca vydanie s pravopisnými 
chybami. To ale neoslobodzuje literárneho vedca od starostlivej práce. I odlišné 
riešenia musia byť vedecky zdôvodnené. To naznačuje ústup od predstavy jedi-
ného správneho, teda tzv. kanonického textu.

9 Napr. zväzok Českej knižnice, ktorá sa definuje ako reprezentatívna (teda nie vedecká) edícia, Prome- 
theova játra (2016) od Jířího Koláře, obsahuje vyše 130-stranový aparát rozdelený do piatich častí: Postup 
vydávání, Dobové souvislosti, Proměny textu, Vysvětlivky a zhrňujúcu Ediční zprávu. Komentár Michaela 
Špirita k prvej verzii Škvoreckého Zbabělců tvorí zase samostatný zväzok, ktorý má 302 strán. Nevravím, 
že by sme mali hneď zaviesť takéto „monumentálne“ aparáty. Zatiaľ by postačovali aj skromné, ale v po-
trebnej miere obsažné a zreteľné aparáty. 
Som si vedomý rozdielneho vývoja oboch národných textológií, ale také strohé edičné poznámky, aké sa 
využívajú u nás, sú skôr negatívnym extrémom ako dobrou tradíciou. To, že mnoho takýchto praktík sa u nás 
vžilo, neznamená, že je to správne. Znamená to len, že sme si zvykli na zníženú úroveň našej edičnej práce.  
10 Na ilustráciu uvádzam úryvok z edičnej správy editorov Jakuba Říhu a Petra Šrámka o úpravách 
textov Jířího Kolářa: „Za hlavní princip považujeme respektování osobitostí či zvláštností Kolářova jazy-
ka. Ponecháváme tudíž i jevy, které sa z dnešní perspektivy mohou jevit jako zastaralé nebo nepatřičné. 
Naopak zasahujeme v případech nezbytně nutných, jako je napravení porušených míst, a uchylujeme sa 
k pravopisným změnám tam, kde se nezmění zvuková podoba“ (Ediční zpráva. In: KOLÁŘ, Jíří: Prometheova 
játra / Trilogie. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. – Brno : Host, 2016, s. 526).
11 AMBRUŠ, Jozef: K textologickým problémom pri vydávaní našich klasikov. In: MARKUŠ, Anton: 
Človek a kniha: Zborník štúdií k 25. výročiu vydavateľstva Tatran. Bratislava : Tatran, 1972, s. 67.
12 Editori by mohli napr. za určitých okolností ponechávať v edíciách cudzojazyčnú podobu slov ako 
spleen. Jeho premena na zdomácnenú podobu splín sa síce zdá byť rýdzo vecou ortografie, ale táto písaná 
podoba môže podliehať druhotnej sémantizácii. Slovo nadobúda príznak exkluzívnosti, aktívnemu hláseniu 
sa k istému kultúrnemu či literárnemu okruhu. Napokon je príznačné, že aj v tvorbe dnešných slovenských 
literátov nájdeme obe podoby tohto slova (spleen – splín), hoci už máme dávno zdomácnenú podobu. 
13 ŠPIRIT, Michael: Textologie dnes? In: Česká literatura, roč. 57, 2009, č. 2, s. 221 – 231.
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tologických výskumov sa prejavujú aj v terminologickom chaose. Marcela Anto-
šová vo svojej učebnici Textológia, ktorá je prevažne kompilátom dvoch českých 
editorských príručiek,14 nie príliš šťastne tvorí terminológiu pri preklade českého 
termínu různočtení. Prekladá ho rozpačito ako rôzne čítania, čo môže byť komuni-
kačne zavádzajúce.15 Pritom v slovenskom prostredí sa vžili zväčša pojmy variant, 
verzia, znenie, variantné znenie atď. 

Nie až taká dávna polemika okolo premien poézie Jána Ondruša a ich 
edičného fixovania ukazuje, že hoci v diskusiách zazneli intuitívne dôležité argu-
menty, chýba u nás teoretické premýšľanie problémov edičnej praxe uchopované 
textologickou terminológiou, koncepcia či premyslenie obsahu termínov. Napr. ak 
sa hovorilo o kanonickom znení, prejavovala sa vôľa kanonizovať jedno z dvoch 
znení Ondrušových zbierok bez toho, aby sa fakt, že existujú dva zásadne rozdiel-
ne texty a kanonizáciou jedného z nich sa stratí úplne odlišný text, premietol do 
edičného riešenia. Veď naša perspektíva značne ovplyvňuje naše videnie situá-
cie a výrazne potom vplýva na naše praktické riešenia. Textologický diskurz tak 
ovplyvňuje podoby edícií a edície potom spätne vplývajú na textologický diskurz.

Kým Špirit hovorí o možnosti kanonizovať viac textov, textológovia Ko-
sák a Flaišman hovoria za istých okolností už o rezignácii na kanonický text. 
Tým, že elektronická časť KHE (Kritická hybridní edice) „přináší texty ve všech 
jejich vývojových stádiích, verzích, náčrtcích a poznámkách, zohledňuje na jedné 
straně genetický rozměr díla, na druhé nutně rezignuje na kanonizaci některé 
z jeho podob“.16 Napr. pri príprave textu Bezručových Slezských písní s odôvod-
nením vybrali už iba základný (východiskový) text, ktorý má pred čitateľskou 
verejnosťou reprezentovať dielo bez nároku na to, že by si toto znenie prisvojovalo 
status jediného správneho textu. Napokon, Mojmír Otruba už po vyjdení príručky 
Editor a text poukazoval na nie príliš vhodné prevzatie termínu kanonický text 
z textovej kritiky starovekých diel v klasickej filológii.17 Tá totiž kanonizuje to 
znenie, ktoré považuje za najpôvodnejšie, teda autentické. Dostane ho tak, že 
zostavuje stemmu a postupne očisťuje text od nánosov, ktoré prinášali ďalšie 
a ďalšie opisy. Takto definovaný kanonický text sa predsa len odlišuje od toho, 
čo vnímame ako problém v modernej literatúre. Podobne je na tom v tomto prí-
pade termín „autentické znenie“. Bude tiež potrebné nanovo objasňovať vzťahy 
medzi čitateľským a vedeckým vydaním a pod. 

Aj keď bolo uvažovanie o edičnej problematike Ondrušových textov 
v mnohom podnetné, predsa treba rozvíjať teoretické textologické myslenie, ktoré 
by vychádzalo z praktických edičných problémov a bolo by spätne aplikovateľné 

14 HAVEL, Rudolf – ŠTOREK, Břetislav (eds.): Editor a text: úvod do praktické textologie. Praha : Pase-
ka, 2006; VAŠÁK, Pavel a kol.: Textologie – Teorie a ediční praxe. Praha : Karolinum, 1993.
15 Navyše, jazyková ekonómia tenduje k univerbizácii slov. Preto sa domnievam, že by potom skôr 
bola vhodnejšia hlásková adaptácia tohto českého termínu do slovenčiny v podobe rôznočítanie (N. sg.), 
rôznočítania (N. pl.) popri už zaužívanom variantné znenia atď. 
16 KOSÁK, Michal – FLAIŠMAN, Jíří: Kritická hybridní edice. In: Česká literatura, roč. 57, 2009, č. 2, s. 267.
17 OTRUBA, Mojmír: Výsledky a výhledy české textologie. In: Literární archiv PNP, roč. 7, 1972, s. 
253 – 266. 



299na edičnú prax. Okrem tohto prípadu u nás nie je po smrti vytrvalého recenzenta 
Michala Gáfrika takmer nijaká kritická reflexia edičných riešení. Kolácia je príliš 
prácna a jej výsledky sú niekedy zanedbateľné. Potrebujeme sústavnú reflexiu 
textologickej práce, ktorá môže v konečnom dôsledku na ňu pôsobiť stimulatív-
ne. Ďalšie podnety môžu poskytnúť impulzy zo zahraničia.

Zaostávame aj za svetovým trendom elektronických edícií, ktoré posky-
tujú ekonomický priestor, sú istým rezervoárom znení a variantov a umožňujú 
využívať rôzne užitočné funkcie, prospievajúce textologickému a vôbec literárno-
vednému výskumu. Úroveň diskusie otvára možnosti na alternatívne riešenia. Ak 
by sa u nás nehovorilo iba o kanonickom texte – Ondrušov prípad pre to ponúkal 
možnosti –, ak by sme naštrbili jeho nespochybniteľnú opodstatnenosť, skôr či 
neskôr by sme nachádzali aj iné riešenia, ako napr. elektronické edície. Alebo by 
mohla byť inšpiratívna elektronická atribúcia textov pomocou stilometrie, ktorú 
v susedných Čechách predviedli Petr Plecháč a Jíří Flaišman.18

Nemôžeme sa domnievať, že príprava edície je iba otázkou vkusu alebo 
zbežnej sondy. Je potrebné ponoriť sa hlboko do materiálov. A ak vravím, že tre-
ba nadviazať na pretrhnutú kontinuitu, neznamená to mechanické pretlačovanie 
predošlých vydaní. Znamená to znovu zvážiť a prehodnotiť to, čo nám naši starší 
editori zanechali. Treba ich podrobiť revízii, niekedy konfrontovať s novozískaný-
mi materiálmi. Napr. v edícii Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry Odkazy 
našej klasiky z roku 195319 editorské trio Oskár Čepan – Viera Bunčáková – Rudolf 
Mrlian invazívne zasahovalo do všetkých oblastí (morfológia, syntax, lexika, šty-
listika atď.) textov Jonáša Záborského.20 Tento text prešiel do vydania z roku 1989 
v Tatrane,21 ale aj do vydania Dvoch dní v Chujave (1994) v edícii Stálice, vychádza-
júcej vo vydavateľstve Hevi.22 Ešte stále je teda výzvou tieto edície prehodnotiť.

Problémom je, že niet u nás školených textológov. Aj Knižnicu sloven-
skej literatúry, ktorú vydávalo vydavateľstvo Kalligram v spolupráci s Ústavom 
slovenskej literatúry SAV, síce robili špecialisti na istú literárnu periódu alebo na 
istého autora, ale nie textológovia. Edície teda zvyčajne robia ľudia, u ktorých teo- 
retické premýšľanie problémov textológie nie je prioritou. Potrebujú jednodu-
cho text v nejakej podobe publikovať, a keď sa stretnú s textom, ktorý potrebuje 
nutné zásahy, bez premýšľania koncepcie do dôsledkov prevedú úpravy. Aj keď 
vidno určité analytické štúdie, ktoré sa zaoberajú textovým pohybom a vývinom 
variantov, k úprave textov sa pristupuje so značne subjektivistickými kritériami.

Ak sa u nás nezačne v oblasti textológie a edičnej praxe pracovať kon-
cepčne a kontinuálne, význam tejto konferencie sa „rozplynie“. Kde teda začať? 
Treba urobiť reflexiu edičnej praxe minimálne za posledných 30 rokov – od počiatku 

18 PLECHÁČ, Petr – FLAIŠMAN, Jíří: Problém Barák – Neruda z pohledu současné stylometrie. In: 
Česká literatura, roč. 65, 2017, č. 5, s. 743 – 769.
19 ZÁBORSKÝ, Jonáš: Výber z diela v štyroch sväzkoch 1. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej 
literatúry, 1953.
20 Ako príklad uvádzam úpravu vety: „V tom vstúpi bez pozdravenia do chyže, s vojenskou čapicou na 
hlave, v otrhanom vojenskom kabáte, mladý a zdravý, vypasený muž.“ na „Vtom vstúpil bez pozdravenia do 
chyže mladý a zdravý, vypasený muž s vojenskou čapicou na hlave, v otrhanom vojenskom kabáte“ (Dva dni 
v Chujave: Deň škaredý, kapitola XI).
21 ZÁBORSKÝ, Jonáš: Dielo 1. Bratislava : Tatran, 1989.
22 ZÁBORSKÝ, Jonáš: Dva dni v Chujave. Bratislava : Hevi, 1994.
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deväťdesiatych rokov sledoval a často pranieroval spôsob vydávania edícií na Slo-
vensku Michal Gáfrik. Okrem neho tu nebol nijaký sústavný recenzent či kritik 
edičnej práce. Nedávno sa letmo zamyslel Nad edíciou Knižnica slovenskej literatúry 
(2005 – 2014) Radoslav Passia,23 ale ešte stále dlhujeme tejto edícii a jej jednotli-
vým zväzkom dôslednú kritickú reflexiu, práve aj z textologicko-edičného hľadis-
ka. Treba pracovať na edíciách, ktoré by boli podložené svedomitým výskumom 
a ktoré by mohli byť vzorom alebo aspoň jednou z alternatív edičnej práce. Ak 
s tým začneme dnes, bude nás i tak čakať obdobie „detských chorôb“ slovenskej 
textológie, ale týmto štádiom musíme prejsť, ak chceme niekam dospieť.

Výzvou by mohli byť každoročné textologické kolokviá či sympóziá. 
Problémom je tiež izolovanie sa od medzinárodného textologického kontextu.24 
V minulosti sa udržiaval kontakt aspoň s českou, poľskou a sovietskou textológiou, 
dnes okrem odvolávania sa na zastaranú editorskú príručku Editor a text nemá-
me kontakt s medzinárodnými textologickými bádaniami. Preto by mohlo byť na 
prospech zapojenie sa do medzinárodných textologických podujatí. 

Aj na pôde Ústavu slovenskej literatúry potrebujeme špecializované tex-
tologické pracovisko, inak len ťažko budeme dokazovať, že to so serióznou vedec-
kou prácou v oblasti textológie myslíme vážne, že to nie je iba nejaký druhoradý, 
vedľajší záujem. Preto treba pozitívne vyzdvihnúť fakt, že práve tu nedávno vzniklo 
Oddelenie textológie a digitálnych projektov. Práve Ústav slovenskej literatúry je 
tou inštanciou, ktorá by mohla – nie direktívne, ale príkladom – nastavovať kritériá 
kvalitnej textologickej práce. 

Tento text je súčasťou riešenia projektu UGA I-16-213-02 – Rozvoj 
textologického výskumu na Slovensku. 

23 PASSIA, Radoslav: Nad edíciou Knižnica slovenskej literatúry (2005 – 2014). Dostupné na:  http://
plav.sk/node/82.
24 Žiadny slovenský textológ sa nezúčastňuje na medzinárodných konferenciách usporadúvaných 
Európskou spoločnosťou pre textologické bádanie (The European Society for Textual Scholarship).
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