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Ján Kollár's letters was a text analysis project which the editor Jozef 
Ambruš (1914 - 1993) had begun to prepare as early as the beginning of 
the l 970s. The first volume was published as a book in the year 1991. After 
Ambruš's death the responsibility to finish it was taken over by Augustín 
Maťovčík from Slovak National Library in Martin, who himself extended 
and partly checked the materials left by J. Ambruš. Then in the year 2008 he 
contacted The lnstitute of Slovak Literature, Slovak Academy of Sciences 
and offered them cooperation on preparing the edition. Since 2010 the pro
ject Listy Jána Kollára II. - III. (Ján Kollár's Letters II. - III.) (the edition 
preparation phase) has been carried out. lts purpose isto process the already 
prepared materials, verify and complete them, and finalize their editing, of 
course, with regard to the current state of knowledge of Ján Kollár's life 
and work. In line with the original concept of Jozef Ambruš's it will in
volve text analysis and editing oftwo volumes: the letters ofthe years 1840 
- 1844 ( about 140 units, vo!. 2) and the letters of the years 1845 - 1852 
(about 100 units, vo!. 3). The edited letters repeatedly give evidence of 
Kollár's wide correspondence contacts with refugees as well as politicians 
from various Slavic nations. This is the area which provides space to further 
research of Slovak-Slavic cultural and literary relations in the l 9'h century. 
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Žáner korešpondencie býva dôležitým dokumentárnym prameňom pre poznanie ži
vota a diela - je tomu tak aj v prípade Jána Kollára (1793 - 1852), kľúčovej osobnosti 
z hľadiska dejín slovenskej literatúry 19. storočia i z aspektu genézy nacionalizmu 

v strednej Európe. Ján Kollár udržiaval početné listové kontakty tak s domácimi, ako aj 
so zahraničnými osobnosťami z oblasti literatúry, jazykovedy, politiky, no z jeho koreš
pondencie je nateraz v slovenskom kultúrnom prostredí knižne prístupný len 1. zväzok 
Listov Jána Kol/ára, ktorý v roku 1991 vydal významný slovenský editor Jozef Ambruš. 

Jozef Ambruš (1914 - 1993), slovníkovo označovaný za jedného „zo spoluformova
teľov zásad vedeckej textológie na Slovensku", 1 edične pripravil viaceré vydania koreš
pondencií autorov 19. storočia: Listy Ľudovíta Štúra (3 zväzky 1954, 1956, 1960), Koreš
pondencia Jána Hollého (1967), Vzájomné listy Jaroslava Vlčka a Jozefa Škultétyho 
(1963), Korešpondencia Jozefa Petroviča (1969). 

1 heslo JozefAmbruš. In: Encyklopédia slovenských spisovateľov 1. Bratislava: Obzor, 1984, s. 13. 
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Hoci kniha Listy Ján Kotlára L vyšla v roku 1991, Jozef Ambruš hovoril a písal 
o tom, že korešpondencia Jána Kolláraje „v prípravnom štádiu", už v roku 1971. Vtedy 
predniesol na zasadnutí Medzinárodnej textologickej komisie pri Medzinárodnom komi
téte slavistov vo vtedajšom Leningrade (dnes Petrohrade) referát, ktorý vzápätí publiko
val aj v slovenčine2 a ktorý neskôr vyšiel tiež v ruštine. 3 V súvislosti s plánovaným kollá
rovským projektom sa J. Ambruš vyjadril nasledovne: „Do korešpondencie Jána Kollára, 
ktorá je ešte len v prípravnom štádiu, zaraďujeme však už len listy písané samým Kollá
rom a vypúšťame z nej jemu adresované listy. Pri redigovaní („.) Literárneho archívu 
a jeho paralelnej edície Documenta litteraria Slovaca sme totiž došli k záveru, že pri 
systematickom rozvíjaní korešpondenčných edícií, na ktorom máme eminentný záujem, 
museli by sme tie isté listy odtláčať aj niekoľkokrát. Keby sme totiž napr. do súbornej 
korešpondencie Jána Kollára zaradili listy Pavla Jozefa Šafárika Kollárovi, pri plánova
nej Šafárikovej súbornej korešpondencii by sme tie isté listy museli znova publikovať; no 
takúto duplicitu si najmä malé národy nemôžu dovoliť. "4 (V tejto súvislosti iba doplním, 
že 7-zväzkové Spisy Pavla Jozefa Šafárika vychádzali v rokoch 1992 - 2004.) O proble
matike vydávania listov Jána Kollára informoval J. Ambruš takisto v roku 1983.5 

Od prvotnej zmienky v roku 1971 po skutočné vydanie, hoci iba jednej časti, však 
uplynulo dlhých dvadsať rokov. Počas nich J. Ambruš ukončil aj svoje aktívne vedecké 
pôsobenie vo vtedajšom Literárnovednom ústave SAV, keďže v roku 1981 odišiel do 
dôchodku. Na edícii však pracoval naďalej a v roku 1991 vydal jej prvý diel v Martine 
v Matici slovenskej, ako 40. zväzok série Monografie - Documenta Litteraria Slovaca. 

Hoci editor odhadoval rozsah vydania celej Kollárovej korešpondencie na tri zväz
ky, dodnes realizovaný bol iba spomínaný prvý. Tento 1. zväzok obsahuje 173 listov 
z rokov 1816 - 1839. Početne v ňom prevažujú listy českým vzdelancom (52 listov), 
Františkovi Palackému bolo adresovaných 22 listov, slovenským dejateľom 22 listov, 
Friederike Schmidtovej a jej príbuzným 13 listov. Zväzok však obsahuje iba dva Kolláro
ve listy P. J. Šafárikovi, lebo ten ostatné listy údajne zničil. 

Editorskú koncepciu zväzku J. Ambruš osvetlil v edičnej poznámke, kde tak ako 
pred rokmi v kontexte príspevku pre textologickú komisiu Medzinárodného komitétu 
slavistov opätovne upozorňoval na rozlíšenie pojmov korešpondencia a listy (v danom 
konkrétnom prípade listy písané Jánom Kollárom).6 Vysvetľoval svoje postupy a objas
ňoval svoje hľadiská: odkazoval na použitie zabehaných vlastných textologických zásad, 
aké použil už vo svojich predošlých edíciách (Štúr, Hollý, Hurban), na princíp chronolo
gického radenia podľa rokov, s poznámkou, že nedatované listy budú akousi materiálo
vou rezervou do posledného zväzku, kde budú publikované v rámci osobitného oddielu. 
Ambrušovým východiskom bola Bibliografia Jána Kollára, pripravená J. V. Ormisom 

2 AMBRUŠ, Jozef: K problematike vydávania súborných slovenských korešpondencií. In: Slovenská lite
ratúra, roč. 18, 1971, č. 6, s. 605 - 609. 

3 Tekstologija slavjanskich literatur. Leningrad: Izdateľstvo Nauka, 1973, s. 113-119. 
4 AMBRUŠ, Jozef: K problematike vydávania súborných slovenských korešpondencií. In: Slovenská lite
ratúra, roč. 18, 1971,č.6,s.606. 

5 AMBRUŠ, Jozef: K problematike vydávania listov Jána Kollára. In: Slovenská literatúra, roč. 30, 1983, 
č. 6, s. 566- 569. 

6 AMBRUŠ, Jozef: Edičná poznámka. In: Listy Jána Kotlára l. Martin: Matica slovenská, 1991, s. 447. 
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v roku 1954,7 a už jestvujúce edície Kollárových listov, individuálne časopisecké a výbe
rové knižné, s poznámkou, že originály niektorých listov sú nezvestné, buď sa stratili, 
alebo miesta ich uloženia v archívoch sú vakantné, a preto boli prevzaté z publikovaných 
edícií. 

Pri archívne uložených listoch uvádza J. Ambruš iba miesto uloženia, vo forme 
skratka archívu alebo prameňa, bez signatúry a aj bez označenia fondu, argumentujúc, že 
„vzhľadom na to, že časom listy menia svoje pôvodné miesto uloženia a že neraz dostá
vajú iné katalogizačné zadelenia, upúšťali sme od uvádzania ich terajších signatúr".8 

J. Ambruš upustil tiež od úzu uplatňovaného pri vydávaní korešpondencie, keď sa uvádza 
popis prameňa, jeho rozmery, stav a pod. Ako už skôr napísal, odkazujúc na využívanie 
modernej techniky pri vydávaní korešpondencií,9 urobil tak hlavne z dôvodu, že viaceré 
listy nemal fyzicky k dispozícii -toto odchýlenie vysvetľoval nasledovne: „Vzhľadom na 
to, že dnešný editor pracuje zväčša s fotokópiami, xeroxami ap., vynechali sme aj kedysi 
s obľubou používané údaje o rozmeroch jednotlivých originálov; radšej sme upozorňova
li na prípadné zvláštnosti vzhľadom na druh, formu ap. listového papiera."10 

J. Ambruš svoj „grandiózny plán", ako vydanie Listov Jána Kol/ára označil Vladi
mír Matula, 11 nedokončil. Po jeho smrti v roku 1993 prevzal na seba záväzok edičnej 
prípravy ďalších zväzkov Augustín Maťovčík, v tom čase riaditeľ Biografického ústavu 
Matice slovenskej, formálneho predchodcu súčasného Národného biografického ústavu 
Slovenskej národnej knižnice v Martine. Priebežnú správu o stave a problémoch práce, 
nazvanú Na margo vydania Listov Jána Kollára, publikoval v roku 2009 v zborníku Bio
grafické štúdie. 12 A. Maťovčík sám prepísal z rukopisu Ambrušove komentáre k jednotli
vým listom, priebežne ich kontroloval a ďalej materiálovo doplnil. Ako však upozornil vo 
svojom informatívnom texte, príprava ďalších zväzkov „si vyžaduje plné a angažované 
výskumné nasadenie možno aj širšieho kolektívu, nielen jedného človeka". Z toho dôvo
du oslovil v roku 2008 Ústav slovenskej literatúry SAV s návrhom podieľať sa na projek
te dokončenia vydania listov Jána Kollára. Vtedy sa pod vedením Eriky Brtáňovej sfor
movala výskumná skupina z Oddelenia dejín staršej slovenskej literatúry a Oddelenia 
dejín slovenskej literatúry 19. storočia, ktorá prijala daný záväzok s vedomím, že súhrnné 
a úplné vydanie Kollárových listov bude dôležitou a cennou pomôckou pre dotvorenie 
doteraz známeho obrazu Jána Kollára, priblíži jeho názory, ideové východiská, preferen
cie a takisto i jeho osobný, ľudský profil. 

Následne sa príprava edície stala náplňou vedeckého projektu VEGA Listy Jána 
Kollára II. - III. (príprava edície) s dobou riešenia 2010 - 2013 (zodpovedná riešiteľka 
Erika Brtáňová, riešiteľský kolektív Oľga Vaneková, Adelaida Mezeiová, Dana Hučko-
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7 ORMIS, Ján V.: Bibliografia Jána Kollára. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1954. 
8 AMBRUŠ, Jozef: Edičná poznámka. In: Listy Jána Kollára !. Martin : Matica slovenská, 1991, s. 448. 
9 AMBRUŠ, Jozef: K problematike vydávania listov Jána Kollára. In: Slovenská líferalúra, roč. 30, 1983, 
č. 6, s. 569. 

10 AMBRUŠ, Jozef: Edičná poznámka. In: Listy Jána Kollára !. Martin : Matica slovenská, 1991, s. 448. 
11 MATULA, Vladimír: Ambrušova koncepcia akademického vydania Diela Ľudovíta Štúra. In: Biografické 

štúdie 27. Martin: Slovenská národná knižnica, 2000, s. 192. 
12 MA ŤOVČÍK, Augustín: Na margo vydania Listov Jána Kollára. In: Biografické štúdie 27. Martin : Slo

venská národná knižnica, 2000, s. 196- 198. 
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vá). Základom pripravovaného vydania sú listy Jána Kollára z pozostalosti J. Ambruša, 
čiastočne - podľa dostupnosti - skontrolované a doplnené A. Mať ovčí.kom. 

S ohľadom na rozsah textového materiálu sme si stanovili, že v súlade s pôvodnou 
koncepciou J. Ambruša pôjde o textologické a edičné spracovanie dvoch zväzkov: listy 
z rokov 1840- 1844 (asi 140 jednotiek, zv. 2) a listy z rokov 1845 - 1852 (približne 100 
jednotiek, zv. 3). Spolu s komentármi a prekladmi by v súhrne išlo o približne 1100 nor
mostrán textu. Prácu sme si rozvrhli do niekoľkých etáp, ktoré sa však prelínajú a prestu
pujú: l. Skompletizovanie textového materiálu (aktuálny doplňujúci archívny výskum -
Praha, Budapešť, Viedeň a i.), presné stanovenie použitých edičných zásad; 2. prepis 
listov Jána Kollára (do elektronickej formy), podľa potreby paleografické konzultácie; 
3. revízia a korektúry komentárov už vypracovaných J. Ambrušom a doplnených A. Ma
ťovčíkom, ich prepis do elektronickej formy; 4. preklady inojazyčných listov; 5. doplne
nie a ďalšie dopracovanie komentárov; 6. vysvetlivky a komentáre k prekladom; 7. ko
rektúry a apretácie súborného textu; 8. registre. 

Projekt je síce založený na spracovaní strojopisných podkladov, ktoré sme prevzali, 
v žiadnom prípade však nejde iba o mechanické prepísanie a usporiadanie listového ma
teriálu. Editorské spracovanie listov Jána Kollára si totiž vyžaduje nielen dôsledný a pre
cízny prepis s doplnkom moderných, účelných komentárov, ale predpokladá aj znalosť 
dobového spoločenského, kultúrneho a literárneho kontextu. Na jednej strane musíme 
riešiť problém neúplnosti podkladov, na druhej strane zohľadňujeme fakt, že od roku 
1991, keď vyšiel prvý zväzok, bolo publikovaných viacero zásadných či inak dôležitých 
prác o živote a diele Jána Kollára, ktoré priniesli nové poznatky i nové výklady. 13 Vznik
li aj ďalšie bibliografické prehľady na danú tému, preto heuristické východisko popri 
Ormisovej Bibliografii Jána Kotlára z roku 1954 doplnili novšie súpisy M. Ďurovčíko-

13 Výberovo z rozsiahlej kollárovskej bibliografie po roku 1991 (v chronologickom poradí podľa roku vyda
nia): Ján Kollár (1793-1852). Zost. C. Kraus. Bratislava: Veda, 1993; Slavica Slovaca, roč. 28, 1993, 
č. 1 -2 (monotematické číslo o J. Kollárovi); SCHWARZ, Kari: Von Budapest nach Wien: Streiflichter zur 
Biographie Ján Kollárs. In: BARTON, Peter F. (ed.): Kirche im Wandel: Studien und Texte zur Kirchenge
schichte und Geschichte. Wien: Evangelischer Presseverband in Ôsterreich, 1994, s. 101 - 118; RAJ
NOCH, Kari: Wien im Geistesleben der Slowaken (19. Jahrhundert). In: MARINELLI-KÓNIG, Gertraud 
-PAVLOVA, Nina (ed.): Wien als Magnet? Schriftsteller aus Ost-, Ostmittel- und Siidosteuropa uber die 
Stadt. Wien: Verlag d. ÓAW, 1996, s. 293 -316; PICHLER, Tibor: Obavy z politiky: Ján Kollár a myš
lienka slovanskej vzájomnosti. In: PICHLER, Tibor: Národovci a občania: o slovenskom politickom mys
lení v 19. storočí. Bratislava: Veda, 1998, s. 15 - 33; ROKINA, Galina V.: Jan Kollar i Rossija: Istorija 
idei slavjanskoj vzaimnosti v rossijskom obščestve pervoj poloviny XIX v. Joškar-Ola : 1998; KISS SZE
MÁN, Róbert: Ján Kollár, veľký kreátor. In: Slovanský pfehled, roč. 91, 2005, č. 4, s. 557 - 563; Ján 
Ka/lár a slovanská vzájomnost'. Genéza nacionalizmu v strednej Európe. Zost. Tatiana Ivantyšynová. Slo
vanské štúdie. Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy. Zvláštne číslo 4. Bratislava : 
SDKSVE, 2006; KISS SZEMÁN, Róbert: Od náfku Uher k náfku Slavie v díle Jana Kollára In: Jeden 
jazyk naše heslo bud'. Radnice : Spolek divadelních ochotníkU v Radnicích, 2007, s. 157 - 170; KISS 
SZEMÁN, Róbert: Dejinnosť a kreácia - paralely v historickej tvorbe a svetonázore Jána Kollára a Istvá
na Horváta. In: Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Kamenské
ho, 2007, s. 96 - 117; FABINY, Tibor: Kollárove peštianske roky. In: Biografické štúdie 33. Martin: Slo
venská národná knižnica, 2008, s. 136 - 142; PODOLAN, Peter: Generácia Všeslávie a jej koncepcia 
národa. In: Studia Academica Slovaca 38. Bratislava : Univerzita Kamenského, 2009, s. 239 - 254; PO
DOLAN, Peter: Politické aspekty činnosti Jána Kollára. In: Historia Nova, roč. 1, 2010, č. 1, s. 65 - 89. 
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vej,14 J. Gerbócovej 15 a štúdia E. Brtáňovej. 16 Práve s ohľadom na aktuálny stav poznania 
sa usilujeme doplniť materiálovú bázu a predovšetkým ju - aj na základe konzultácií 
s domácimi a zahraničnými kolegami, historikmi, slavistami, literárnymi vedcami - čo 

najpresnejšie verifikovať. Hoci aj s vedomím, ako to formuloval už J. Ambruš, že „v prí
pade zbierania korešpondencií si ani pri akokoľvek vypätom úsilí nemožno robiť nároky 
na úplnosť a že edície tohto druhu ad hoc majú byť aj prehľadným podnetom pre postup
né doplňovanie novoobjavenými listami". 17 

Východiskovým zdrojom J. Ambruša bola v základe už vydaná korešpondencia 
a archívne pramene z dostupných archívov, ktorými boli predovšetkým vtedajší Literárny 
archív Matice slovenskej v Martine (dnes Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice v Martine) a Literární archiv Památníku národního písemnictví v Prahe. Ostatné 
listy mal editor prístupné iba vo forme fotokópií, pričom aj tu bol J. Ambruš s ohľadom 
na vtedajšiu situáciu viazaný len na domáce zdroje a na ochotu kolegov sprostredkovať 
mu fotokópie zo zahraničia (Krakov, Viedeň, Belehrad, Záhreb, Budapešť, Békešská 
Čaba, Leningrad, Ľvov). Preto sa nám ako žiaduce javilo rozšíriť záber archívov (hoci aj 
J. Ambrušom spomínaných, 18 napr. Srbský kultúrny archív Budyšín/Bautzen) a takisto 
register adresátov. Tak sme si na základe Kollárových mnohostranných kontaktov vyty
povali ďalších možných adresátov, aby sme mohli rozšíriť hľadanie v individuálnych 
pozostalostiach, t. j. aj v iných než len už zahrnutých archívnych fondoch jednotlivcov. 

Pri spracovaní listov sme narazili na viacero ťažkostí. Jednou z nich sú napr. neiden
tifikované značky uvádzané pri listoch či neoznačené listy, pretože niektoré strojopisné 
prepisy nemajú uvedené miesto uloženia. Napr. archív v (vtedajšom) Leningrade nie je 
nijako konkretizovaný, naproti tomu evanjelický archív v Budapešti figuruje pravdepo
dobne pod dvoma skratkami EOL (Evangélikus Országos Levéltár) a EAB (Evanjelický 
archív Budapešť?), pričom EAB sa vo vysvetlivkách skratiek vôbec nevyskytuje. Hľada
nie a overovanie originálov listov potom, popri vyhľadávaní nových dokumentov, pred
stavuje stabilnú činnosť v rámci prípravy edície. Pozornosť musíme venovať aj otázkam 
jazyka, transkripcie a prekladom nemeckých a latinských listov. 

Ako samostatný problém sa ukazujú poznámky k listom, najmä ich rozsah. Vo 
vydaniach J. Ambruša boli komentáre vždy veľmi dôkladné, podrobné a obsažné, tak 
čo sa týka faktov, ako aj výkladu kontextových súvislostí. Práve komentáre „bazírujúce 
na funkčnosti, presnosti a mnohostrannosti" vnímal J. Ambruš, ako to uviedol už Ale
xander Šimkovič, 19 „za jednu z hlavných úloh editorovej práce". Postupom času sa však 
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14 ĎUROVČÍKOV Á, Margita: Bibliografia Jána Kollára (1953 - 1973). In: Biografické štúdie 6. Martin : 
Slovenská národná knižnica, 1976, s. 175 - 206. 

15 GERBÓCOV Á, Jarmila: Ján Kollár v literatúre od roku 1952 po súčasnosť. In: Ján Kol/ár (1793 -1993). 
Bratislava : Veda, 1993, s. 317 - 326. 

16 BRTÁŇOVÁ, Erika: K súpisu archiválií Jána Kollára. In: Ján Kol/ár (1793-1993). Bratislava: Veda, 
1993, s. 327 - 336. 

17 AMBRUŠ, Jozef: Edičná poznámka. In: Listy Jána Kol/ára I. Martin : Matica slovenská, 1991, s. 448. 
18 AMBRUŠ, Jozef: K problematike vydávania listov Jána Kollára. In: Slovenská literatúra, roč. 30, 1983, 

č. 6, s. 569. 
19 ŠIMKOVIČ, Alexander: Poznámky k problematike vydávania literárnej korešpondencie. In: Text a tex

tológia. Bratislava: Veda, 1989, s. 115. 
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takýto prístup ukazuje ako otázny. Na potrebu prehodnotenia rozsahu, prinajmenšom 
v personálnych poznámkach, upozornil A. Maťovčík, odkazujúc na v súčasnosti už do
stupné „detailné údaje vo viacerých univerzálnych i špeciálnych slovníkoch, napr. 
v Slovenskom bi o grafickom slovníku". 20 Sám navrhol - bez toho, aby „zmenšoval Am
brušovu minucióznu prácu na zháňaní detailných údajov o premnohých osobnostiach, 
dielach a faktoch, vystupujúcich v Kollárových listoch'',2 1 aby boli v poznámkach 
o slovenských dejateľoch uvádzané iba roky narodenia a úmrtia a stručná charakteristi
ka dotyčnej osobnosti v súvislosti s jej činnosťou a obsahom listu. O istej forme zjed
nodušenia alebo skrátenia uvažujeme takisto pri tzv. kontextových poznámkach, avšak 
s tým, aby boli dostatočne zreteľne vysvetlené všetky dôležité aspekty udalostí, ktoré 
sú v listoch spomínané. 

Zásadná otázka, ktorú sme si po zoznámení sa s materiálom kládli, súvisela s naším 
pomerom k pôvodnému editorovi. Išlo o to, či chceme vydať listy Jána Kollára z pozosta
losti Jána Ambruša v takej podobe, ako sme ich dostali, alebo či chceme Ambrušovo 
dielo aktualizovať na dnešné pomery a vo všetkej úcte k nemu samostatne pokračovať 
v ním začatom diele. Namiesto pietneho prístupu k editorovi J. Ambrušovi sme zvolili 
aktívny prístup k autorovi listov, k J. Kollárovi, pretože ten je hlavným aktérom daného 
edičného projektu. V konečnom dôsledku pôjde teda o revidované a doplnené (alebo 
v prípade poznámok a komentárov skrátené) vydanie na základe podkladov pôvodného 
editora. 

Editované listy opätovne dokladajú Kollárove široké korešpondenčné kontakty 
s českými (napr. F. Palacký, J. Jungmann, F. L. Čelakovský, V. Hanka), poľskými (W. A. 
Maciejowski, A. J. Rosciszewski), ruskými (P. I. Koeppen, M. P. Pogodin, D. I. Jazykov, 
J. Golovackij), chorvátskymi (L. Gaj, S. Vraz) a takisto so srbskými (V. Karadžič), slovin
skými (J. Kopitar) a lužickosrbskými (J. A. Smoler) učencami, ideológmi a politikmi, 
ktoré boli vo viacerých prípadoch prehlbované na úrovni osobných stretnutí (napr. v Bu
dapešti ho navštívil M. P. Pogodin, v roku 1846 sa J. Kollár stretol v Záhrebe s L L 
Sreznevským). 

Azda bude možné, aj na základe bádania ruskej historičky G. V. Rokinovej, doplniť 
naše poznanie o doposiaľ neznáme listy Jána Kollára adresované ruským slavistom, či 
naše vedomosti konfrontovať s údajmi z už pred časom avizovanej výberovej bibliografie 
ruských Kollarian. Práve táto oblasť poskytuje priestor pre ďalší výskum slovensko-slo
vanských kultúrnych a literárnych vzťahov v 19. storočí.22 

Verime, že po zvládnutí všetkých textologických úskalí sa nám podarí prácu začatú 
J. Ambrušom čo najlepšie zavŕšiť, a že vedecky pripravená pramenná edícia Listy Jána 

20 MA ŤOVČÍK, Augustín: Na margo vydania Listov Jána Kollára. In: Biografické štúdie 27. Martin : Slo
venská národná knižnica, 2000, s. 197. 

21 Tamže. 
22 ROKINOVÁ, Galina: Ján Kollár a ruskí slavisti v prvej polovici 19. storočia. In: Zborník Filozofickej 

fakulty UK-Historica 38. Bratislava: SPN, 1991, s. 59- 70; KODAJOVÁ, Daniela: Oslavy význam
ných osobností národotvomého procesu v slovenskej publicistike (Kollár - Palacký - Mickiewicz - Puš
kin). In: Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov. Zost. JozefHvišč. Bratislava: LUFE
MA, 2000, s. 89 - 108; ROZMAN, Andrej: Ján Kollár a Slovinci. In: Zborník Filozofickej fakulty UK 
-Philologica 53. Zost. M. Pančíková. Bratislava: Univerzita Kamenského, 2001, s. 43- 53. 
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Kollára II. - III. bude významným prínosom pre doplnenie obrazu národných dejín i de
jín slovenskej literatúry 19. storočia. 

Štúdia je výstupom kolektívneho grantového projektu Listy Jána Kollára II. - III. (prí
prava edície). VEGA 2/0172/10. Zodpovedná riešiteľka: Erika Brtáňová. Spoluriešiteľ
ky: Oľga Vaneková, Adelaida Mezeiová, Dana Hučková. 
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