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Skúmanie a následné čo najobjektívnejšie hodnotenie osudov jednotlivých 

významných predstaviteľov i celých šľachtických rodín predstavuje síce dôležitú, no 

i v rámci stredoeurópskeho priestoru stále iba okrajovo spracovanú problematiku. Napriek 

tomu, že táto spoločenská vrstva tvorila iba relatívne malú časť obyvateľstva, voči okoliu 

navyše viac či menej ohraničenú, jej vplyv bol nielen v stredoveku, ale i v podstatne mladších 

obdobiach veľmi výrazný. V posledných desaťročiach sa však postupne aj v krajinách, kde 

z rôznych, najmä ideologických dôvodov zostávala táto téma mimo záujmu bádateľov, opäť 

dostáva do centra ich pozornosti. Množstvo vedeckých i populárnym spôsobom písaných 

prác, ktoré vďaka tomu vznikli, umožňuje pozrieť sa na túto špecifickú zložku spoločnosti 

bez zbytočnej glorifikácie, ale tiež bez ideologickej záťaže.  

Práca českej autorky venovaná jednej z veľmi málo známych šľachtických rodín, 

ktorej členovia sa po opustení svojho francúzskeho rodiska usadili začiatkom 19. storočia 

v habsburskej monarchii, je veľmi dobrou ukážkou toho, čo je možné zistiť nielen 

o jednotlivých členoch rodu. Sleduje ich pôsobenie v politickom, vojenskom či kultúrnom 

prostredí, ale poskytuje tiež informácie o každodennom živote, ekonomickej situácii, túžbach, 

citovom živote, prípadne o spôsobe, akým ovplyvňovali svoje okolie a ako udalosti 

európskych dejín ovplyvňovali ich život. Pomerne veľké množstvo a pestrosť zachovaného 

archívneho materiálu, čo nie je celkom bežný jav, predstavoval dobrú východiskovú 

základňu. Ani pomerne dobre zachovaný materiál však neodbremenil autorku od toho, čo je 

pri práci v tejto problematike bežné. Predovšetkým od potreby cestovať po rôznych 

inštitúciách a neustále pátrať po nových zdrojoch potrebných pre vytvorenie čo najúplnejšej 

mozaiky príbehu sledovanej šľachtickej rodiny.  

Trpezlivosť pri realizovaní množstva náročnej práce, ale i riešení ťažkostí, ktoré sa 

spájajú s napísaním takejto, vedecky zameranej publikácie, zvládla autorka v tomto prípade 

veľmi dobre. Napriek tomuto konštatovaniu sa však nedokázala celkom vyhnúť niektorým 

problémom, ktoré sa tradične spájajú so sledovanou problematikou. Hneď v úvode autorka 

ako príklad toho, s čím sa musí autor v tomto prípade vyrovnať, uvádza jazykovú pestrosť 

prameňov. Jednotlivým členom sledovaného rodu, rovnako ako ich priateľom či známym 

nerobilo problém komunikovať vo viacerých jazykoch, pričom i v rámci jedného listu 

plynule prechádzali z jedného jazyka do druhého. Čítanie, resp. príprava kvalitného prekladu 

takéhoto materiálu je následne mimoriadne komplikovaná. S tým samozrejme možno iba 
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súhlasiť. Medzi ďalšie problematické záležitosti je však potrebné zaradiť i používanie 

rôznych podôb mien v texte spracovaných osobností. Celkom jednoznačne sa s tým 

nedokázala a v podstatne ani nemohla autorka vyrovnať, pravdepodobne preto v niektorých 

prípadoch používa oficiálne meno, inokedy ho prekladá či vyberá iba jedno z mien. Uplatňuje 

tiež spôsob ponechania a prepisu mena v „jazyku podľa štátnej príslušnosti“. I keď tento svoj 

postup primeraným spôsobom zdôvodňuje, v konečnom dôsledku sa nemožno ubrániť dojmu, 

že jednoznačný a jednotný prístup k prepisu mien nebude v dohľadnej dobe možné vytvoriť.  

Samotný príbeh členov rodu Mensdorff – Pouilly predstavuje zaujímavú mozaiku, 

umožňujúcu nazrieť do udalostí komplikovaného „dlhého 19. storočia“ cez menej tradičnú 

optiku. Keďže išlo o osoby, napriek pôvodne relatívne skromnému pôvodu, často spojené 

s najvyššou politikou či spoločnosťou, nechýbajú v tomto rozprávaní udalosti veľkých dejín. 

Na druhej strane však prostredie paradoxne v podstate nezámožnej rodiny umožňuje 

čitateľovi sledovať i to, čo bežne nebýva predmetom záujmu učebníc či prísne vedeckých 

prác. Autorka sa v rámci výsledného pomerne rozsiahleho textu usiluje predstaviť niekoľko 

generácií rodu, počínajúc od Alberta – Louisa Pouilly cez Emanuela Mensdorff – Pouilly, 

jeho potomkov Alphonsa, Alexandra či Alberta až do 20. storočia. Vytvára tým zaujímavú 

sondu, v mnohom inšpirujúcu či nútiacu čitateľa prehodnotiť existujúce stereotypy. Na druhej 

strane však potvrdzuje dôležitosť rodinných vzťahov, konexií i držiavanie tradične vysokého 

spoločenského statusu šľachty i napriek zmenám odohrávajúcim sa v priebehu 19. storočia.  

Rozsah publikácie, ani stav a zachovanosť prameňov neumožňovali venovať všetkým 

členom rodu primeranú pozornosť. Autorka sa tak sústredila iba na najvýznamnejších 

predstaviteľov tohto rodu, ktorí svojou činnosťou v priebehu „dlhého 19. storočia“ výrazne 

zasiahli do diania nielen v stredoeurópskom priestore. Vznikol tak text, ktorý má nielen 

vďaka kvalitným a dobre podaným informáciám, ale i vnútornej dynamike, šancu osloviť 

pomerne širokú čitateľskú obec.          
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