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Dňa 14. júna 2018 sa v zasadacej miestnosti 
Ústavu slovenskej literatúry SAV na Dúbrav-
skej ceste v Bratislave uskutočnil medzinárod-
ný seminár Aktuálne problémy textológie, ktorý 
predstavoval súčasť kolektívneho grantového 
projektu K prameňom slovenských rozprávok 
(rozprávka a jej výklad v Codexoch revúckych). 
Literárni vedci zo Slovenska, Česka, Nemecka 
i Turecka na ňom prezentovali problematiku 
edícií a reedícií textov od staršej slovenskej li-
teratúry po súčasnosť. 

Na úvod podujatia zaznel príspevok Vero-
niky Faktorovej (Filozofická fakulta Jihočeské 
univerzity, České Budějovice) Od textu k dílu, 
od svědectví k příběhu. Korespondence obroze-
neckých spisovatelů v rukou současných editorů 
rozoberajúci editorské stratégie vo vydaniach 
súkromných listov Boženy Němcovej a Karla 
Havlíčka Borovského. V súvislosti s Němcovej 
korešpondenciou analyzovala možnosti také-
ho čítania, ktoré by venovalo pozornosť aj li-
terárnej dimenzii listov. Analýza nesmerovala 
k otvoreniu otázky zmeny žánrového zaradenia, 
ale k spôsobu čítania z iného uhla – k percepcii 
súkromnej korešpondencie nie iba ako svedec-
tva o autorovi, ale aj ako literárneho textu s is-
tými estetickými vlastnosťami. Erika Brtáňová 
(Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava) sa 
na začiatku svojho príspevku Dve edície kázňo-
vej prózy zamyslela nad významom kázňovej 
prózy ako kľúčovej zložky barokovej literatú-
ry, zároveň však najmenej preskúmaného žán-
ru, a reflektovala príčiny nedôvery v estetic-

kú hodnotu homiletiky. Naznačila editorské 
postupy, ktoré zvolila pri zbierke kázní Joná-
ša Záborského Múdrosť života ve chrámových 
řečech. Záborského text priniesla v pôvodnej, 
čiže transliterovanej podobe len s nevyhnut-
nými textovými korekciami. 

Aj v momentálne redakčne pripravovanej 
zbierke rečí (nejde o klasické homílie, ale o reči 
nedeľné, slávnostné, pohrebné a príležitostné) 
dvanástich spisovateľských osobností, ktoré 
boli v kňazskej službe a zároveň literárne čin-
né (Jozef Ignác Bajza, Anton Bernolák, Juraj 
Fándly, Bohuslav Tablic, Adam Chalupka, Ján 
Kollár, Michal Miloslav Hodža, Ján Chalupka, 
Ján Palárik, Jonáš Záborský, Karol Kuzmány, 
Jozef Miloslav Hurban) Slovo Pánovo zostáva 
naveky. Z kázňovej tvorby slovenských spisova-
teľov (1790 – 1890) zvolila strednú cestu me-
dzi filológom a esteticky orientovaným edito-
rom. Texty upravovala do tej miery, aby boli 
prístupné aj širšiemu okruhu čitateľov, nielen 
odborníkom. Dôraz kládla na zachovanie oso-
bitosti jazyka a štýlu autorov a na estetickú hod-
notu textov. V závere príspevku konštatovala 
absenciu domáceho vzoru pre prácu editora. 
V príspevku Samuel Reuss ako encyklopedista. 
O problematike citátov v jeho komentároch ku 
Codexom revúckym predstavil Robert Ham-
mel (Humboltova univerzita, Berlín) Samue-
la Reussa najprv ako vzdelanca v rôznych od-
boroch, napríklad v botanike, mineralógii či 
národopise. V ďalšej časti priblížil svoju editor-
skú prácu a problémy, s ktorými sa vyrovnával 
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pri hľadaní prameňov citátov Samuela Reussa 
v komentároch ku Codexom revúckym. Okrem 
citátov z historiografických diel, ktoré sú veľ-
mi presné, narazil aj na citáty, v ktorých bol 
nepresne uvedený prameň, a tiež na nepresné 
odkazy na dielo, ktoré je problematické identi-
fikovať. Aj pri analýze presných citátov sa ako 
editor stretol s problematikou označovania diel 
– v štyridsiatych rokoch 19. storočia, do ktorých 
komentáre spadajú, sa neoznačovalo vydanie 
diela, z ktorého citát pochádzal. Revúckymi 
kódexmi sa v príspevku Niekoľ ko praktických 
textologických problémov (na príklade Codexov 
revúckych) zaoberala aj Jana Pácalová (Ústav 
slovenskej literatúry SAV, Bratislava). Kódexy 
predstavila ako zoznamy rozprávok, súpisy, ko-
mentáre k rozprávkam a iný folklórny materiál. 
Pri ich edičnom spracovaní sa stretla s dvomi 
špecifickými problémami. Prvý problém sú-
visel s hľadaním vhodných grafém pri prepise 
rukopisu, druhý sa týkal neexistujúceho vzoru 
prepisu slovenskej proveniencie. Preto si vza-
la na pomoc dielo českého literárneho vedca 
Jiřího Polívku. V tejto súvislosti Jana Pácalová 
predstavila aj vzor negatívnej praxe – nepresný 
prepis rozprávok (chyby v prepise v dôsledku 
zlého prečítania alebo nedôslednosť prepisu), 
zmiešanie jednotlivých vrstiev textu (najstaršej 
autorskej s mladšou redakčnou) a pod. v práci 
Márie Dzubákovej. V príspevku Knižné vyda-
nia pamätí sa Dana Hučková (Ústav slovenskej 
literatúry SAV, Bratislava) zaoberala proble-
matikou edícií memoárovej literatúry autorov 
Jána Čajaka, Andreja Mráza, Pavla Galla a Iva-
na Thurzu týkajúcej sa obrazu dolnozemského 
prostredia v období prelomu 19. a 20. storočia. 
Memoáre uvedených autorov vyšli po ich smr-
ti, v prípade Jána Čajaka nevyšli vôbec. Dana 
Hučková analyzovala editorské zásahy v jed-
notlivých memoároch. Porovnávaním prame-
ňov s edíciami dospela k poznaniu, že editori 
svojimi zásahmi zúžili informačnú a výpoved-
nú hodnotu textov – ide napríklad o krátenie, 
vynechanie časti textov, spojenie textov s rôz-
nym zameraním (z denníka, spomienok, úvah) 
do jedného celku a pod. V prípade Čajakových 
memoárov nie je k dispozícii originál, existuje 

len prepis s mnohými chybami – zle napísanými 
geografickými názvami, menami atď. Z tých-
to dôvodov knižné vydania memoárov slúžia 
skôr širokému čitateľskému publiku, vedecké-
mu bádaniu určite nedostačujú. Michal Chary-
par (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha) 
v príspevku K vydání Máchova Máje v Kritické 
hybridní edici priblížil svoju editorskú prácu pri 
zisťovaní autentickosti rukopisu Karla Hynka 
Máchu Máj. Keďže časť odbornej verejnosti 
vyslovila domnienku, že rukopis vznikol až 
po Máchovej smrti (napríklad pre zarážajúcu, 
takmer detailnú zhodu rukopisu a prvého vy-
dania v rozložení textov na jednotlivých stra-
nách a pod.), manuskript bol podrobený che-
mickému i písmoznaleckému výskumu, ktorý 
jednoznačne potvrdil Máchovo autorstvo. Vý-
sledkom editorskej práce Michala Charypara 
je stanovenie hypotézy, že rukopis vznikol až 
po tlačenej verzii ako opis niektorého z vydaní 
Mája. Túto hypotézu podľa autora potvrdzuje 
aj absencia cenzorského odporúčania na tlač 
v rukopise, značiek tlačiara či zašpinenie z tla-
če. Príspevok Ivy Málkovej (Filozofická fakulta 
Ostravskej univerzity, Ostrava) Příprava kritic-
ké edice (ve vztahu k dalším vědným disciplinám 
s důrazem  na dějiny národní literatury sa venoval 
edíciám diel Františka Hrubína a Jaromíra Šabr-
du. Komparácia rukopisov, fragmentov rukopi-
sov s rôznymi vydaniami textov v almanachoch 
i časopisoch preukázala veľ ké posuny pôvod-
ných významov, ktoré viedli k dezinterpretácii 
diel a ovplyvnili ich recepciu v dobe vydania. 
Práve štúdium pozostalosti autora, v ktorej sa 
dajú nájsť poznámky, odkazy či alúzie na iné 
diela, je významným orientačným elementom 
správnej interpretácie diela. Iva Málková zdô-
raznila, že štúdium pozostalosti by malo byť 
súčasťou prípravy edície, pretože predstavu-
je dôležitý pramenný materiál pre iných ved-
cov. Dagmar Kročanová (Filozofická fakulta 
UK, Bratislava) a Charles D. Sabados (Yeditepe 
University, Istanbul) reflektovali v príspevku 
Vámošove Atómy Boha v novom vydaní a prekla-
de do angličtiny vydanie románu Atómy Boha 
Gejzu Vámoša v slovenčine a špecifické problé-
my jeho prekladu. Dagmar Kročanová, ktorá sa 
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editorsky podieľala na vydaní troch kníh Gejzu 
Vámoša po roku 1986, podrobnejšie špecifiko-
vala editorské zásahy vo vydaní Atómov Boha 
z roku 2003. S cieľom sprístupniť širšiemu či-
tateľskému publiku dielo po desiatkach rokov 
prispôsobila pôvodný jazyk dnešnej jazykovej 
norme. Aby redukovala významové posuny, 
konfrontovala dielo s inými dielami autora a aj 
s dielami iných autorov publikujúcich v tomto 
období. Charles Sabados sa zaoberal probléma-
mi, ktoré sa objavili pri preklade Vámoša ako 
cudzojazyčného autora, píšuceho slovensky, 
do angličtiny. V príspevku O (re)edíciách poézie 
zo starších období slovenskej literatúry sa Lenka 
Rišková (Ústav slovenskej literatúry SAV, Brati-
slava) venovala reedícii diela Juraja (Jiřího) Pal-
koviča, autora z evanjelického prostredia. Jeho 
zbierku básní Múza ze slovanských hor edične 
pripravila a vydala v roku 2016. Faksimilným 
vydaním pôvodného textu zbierky umožnila 
recepciu Palkovičových básní v ich autentickej 
podobe. Paralelným publikovaním transkribo-
vanej podoby textov zasa vyšla v ústrety aj širšej 
či tateľskej verejnosti. Od prvého vydania v roku 
1801 nebola zbierka čitateľom k dispozícii. Len-
ka Rišková zdôraznila význam sprístupňovania 
textov pri prehodnocovaní zaužívaných názo-
rov na tvorbu autora, mechanicky preberaných 
od literárnych kritikov. Zároveň poukázala na 
skutočnosť, že okrem už päťdesiatročnej mo-
nografie historičky Márie Vyvíjalovej (1968) 
doposiaľ neexistuje žiadna literárnohistoric-
ká práca mapujúca a sumarizujúca život a ši-
roký záber literárnych či novinárskych aktivít 
Juraja Palkoviča. Martin Navrátil (Filozofická 
fakulta UKF, Nitra) v príspevku Aktuálne otáz-
ky slovenskej textológie analyzoval problémy sú-

časného textologického výskumu. Ako príklady 
súčasných postupov uviedol edíciu antológie 
Potopené duše Andrey Bokníkovej či zbierky Môj 
sen o láske s podtitulom Z poézie múzy Rudolfa 
Dilonga Denisy Fulmekovej. Terminologický 
chaos v tejto literárnovednej disciplíne vyplý-
va podľa Martina Navrátila z prerušenia tex-
tologickej kontinuity i z absencie čiastkových 
štúdií v tejto oblasti. V príspevku poukázal na 
spôsoby a ciele práce editora, zdôraznil rozdie-
ly v práci editora a redaktora. Seminár uzavrel 
príspevok Veroniky Rácovej (Filozofická fakul-
ta UKF, Nitra ) Textové varianty vybraných básní 
druhej polovice 20. storočia ako edičný problém. 

Predstavila v ňom textové varianty vo vy-
braných zväzkoch komentovaného čitateľského 
vydania edície Knižnica slovenskej literatúry 
(Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV). 
Edičnú prípravu, odôvodnenie postupov edito-
rov a editoriek, ktorú odráža edičná poznámka/
komentáre a vysvetlivky, zmapovala na zväz-
koch venovaných poézii 20. storočia. Pozornosť 
zamerala na charakter, rozsah, informačnú na-
sýtenosť a čitateľskú zrozumiteľnosť edičných 
poznámok/komentárov a vysvetliviek. 

Na seminári bola predstavená problema-
tika edícií a reedícií širšieho diapazónu diel 
z rôznych období a rôznych žánrov. Aj z tohto 
dôvodu seminár nemohol priniesť komplex-
nejšie odpovede na nastolené otázky. To však 
ani nebolo jeho cieľom. Zorganizovanie me-
dzinárodného textologického seminára spolu 
so vznikom oddelenia textológie a digitálnych 
projektov v Ústave slovenskej literatúry SAV 
predstavujú posun zo súčasnej situácie sme-
rom k vytvoreniu novej kontinuity v textolo-
gickom výskume.   
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