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Pamiętniki dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych (XVIII - XX wiek). Red. 

Kazimierz Karolczak. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 

2011. 296 s. ISBN 978-83-7271-677-4.  

 

Mapovanie dejín, najmä obdobia posledných troch storočí umožňuje bádateľom, aj 

vďaka množstvu existujúcich prameňov, podstatne hlbší a podrobnejší pohľad i do tých 

najintímnejších oblastí každodenného života. Spomedzi širokej škály zachovaných 

informačných zdrojov predstavujú jednu zo zaujímavých zložiek denníky, pamätníky, resp. 

osobné záznamy z ciest. Táto osobitá, špecifická skupina textov je na jednej strane veľmi 

cenným zdrojom, ktorý vďaka otvorenosti a úprimnosti autora umožňuje prenikať do 

myslenia a pocitov osôb žijúcich v danej dobe. Bádateľ pracujúci s takýmto prameňom však 

súčasne musí mať na pamäti, že väčšinou ide o nie celkom spoľahlivý materiál. Subjektívna, 

mnohými faktormi ovplyvnená, výpoveď totiž často nezohľadňuje reálny historický, 

politický či kultúrny stav, ale neraz je skôr postavená na osobnom záujme či sympatii. I táto 

nevýhoda však môže mať pre pozorného čitateľa svoj význam. Práve takáto subjektívna 

výpoveď totiž často ponúka nielen pohľad na aktuálne a rýchlo sa meniace dianie 

v konkrétnom regióne či spoločenskej vrstve, ale upozorňuje i na faktory zásadne vplývajúce 

na konanie jednotlivca. Z pohľadu snahy bádateľov o prienik do každodenného života našich 

predkov a jeho dôkladné poznanie, tak denníky a osobné záznamy vo všeobecnosti majú 

veľmi dôležitú úlohu. Žiaľ napriek tomu, že išlo o populárny spôsob vyjadrovania názorov, 

na rozdiel korešpondencie sa týchto záznamov nezachovalo dostatočné množstvo. Ako však 

naznačujú jednotlivé príspevky zaradené do zborníka, i pre bádateľov dostupného materiálu 

je možné získať množstvo pozoruhodných informácií.  

Už prvá štúdia s názvom Z pogranicza historii i literatury. Uwagi o polskim 

pamiętnikarstwie XVIII wieku, ktorej autorom je P. Borek, má ambíciu v základných rysoch 

formulovať východiská i problémy pri práci s týmto materiálom. Okrem všeobecných 

záverov, ako napríklad o stále nedostatočnom využívaní pamätníkov či iných osobných 

záznamov zo strany historikov či literárnych vedcov, konštatuje tiež absenciu dostatočného 

zmapovania samotnej problematiky, najmä textov z obdobia 18. storočia. Príspevok však 

napriek tomu ponúka základný prehľad už existujúcich prác venovaných sledovanej 

problematike. Tým, že teoretické úvahy sú doplnené tiež viacerými ukážkami konkrétnych 

dobových textov, predstavuje príspevok nielen vhodný úvodný vstup do celej publikácie, ale 

má tiež metodologický význam.  
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Z viacerých zaujímavých príspevkov, ktoré publikácia obsahuje považujeme za 

potrebné spomenúť ešte aspoň dva. K. Karolczak v štúdii s názvom Dzienniki z podróży 

ziemian polskich poukazuje na informačnú hodnotu, ktorú majú zachované denníky 

z prostredia poľskej šľachty. Správy z každodenného života, drobné postrehy z ciest 

a stretnutí, radosti i starosti sú zachytené bezprostredne, často bez ohľadu na formu, čistotu 

jazyka či štylistiku. Neraz však, napríklad pri záznamoch z ciest mladých aristokratov do 

zahraničia, predstavujú takéto záznamy okrem prezentácie zážitkov i prvé správy o nových 

poznatkoch. Autor ponúka viaceré konkrétne ukážky dobových záznamov mužov i žien, 

spomenúť možno v tomto smere napríklad zápisky mladého, v tom čase iba 

sedemnásťročného grófa Dzieduszyckého z Varšavy a Lublina. Nemenej zaujímavé sú tiež 

informácie o nespracovaných súboroch šľachtických denníkov a cestovných záznamov 

v poľských archívoch.  

Nielen záznamy aristokratov či významných osobností, ale i denníky „obyčajných“ 

ľudí prinášajú často pozoruhodné informácie o situácii v spoločnosti i konkrétnych, viac či 

menej dôležitých šľachtických rodinách. Dokladom toho je príspevok K. Tymczak nazvaný 

Wychowanie i edukacja w domu Tarnowskich w świetle dziennika nauczyciela domowego 

Juliana Antonowicza. Zápisky domáceho učiteľa J. Antonowicza z rokov 1814 – 1823 

dokazujú okrem iného, aké dôležité bolo nielen vzdelávanie mladých aristokratov, ale aj ich 

výchova v duchu poľských národných tradícií. Autor učil niekoľko členov rodiny 

Tarnowskich, pričom pri svojej práci sa mohol opierať nielen o pozitívny vzťah svojich 

zamestnávateľov k vzdelaniu, ale tiež o rozsiahlu rodinnú knižnicu uloženú najmä na zámku 

v Dzikowe. Popri záznamoch o každodennom živote sú zaujímavé aj zmienky o spôsobe 

domáceho vzdelávania, resp. o témach, ktorým sa so svojimi žiakmi venoval podrobnejšie. 

Neraz ide o informácie dôležité i z hľadiska dejín pedagogiky v prvej polovici 19. storočia.  

Osobitný typ písomných prameňov nachádzajúcich sa v pôvodných šľachtických 

knižniciach predstavujú práce spojené so smrťou. Súbory kázní, nekrológy, pohrebné reči či 

kondolencie vytvárajú nový, tzv. funerálny typ literatúry. Niektoré jej ukážky, spolu 

s možnosťou ich využitia pre historikov, teológov či jazykovedcov predstavuje B. Popiołek 

vo svojej štúdii nazvanej Diariusze i relacje pogrzebowe jako źródło historyczne. Autori 

denníkov či textov spojených so smrťou sa pritom nevenujú iba náboženským úvahám alebo 

pietnym spomienkam na zosnulých, ale často poskytujú cenné, detailné informácie 

umožňujúce rekonštruovať priebeh obradu, odev smútiacich, spoločenské zvyklosti pri 

poslednej rozlúčke i ďalšie dôležité detaily. Okrem viacerých konkrétnych príkladov, najmä 

z obdobia 18. storočia ponúka prostredníctvom doplňujúcich poznámok čitateľovi i množstvo 
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ďalších doplňujúcich informácií o starších i novších prácach, ktoré sa v súvislosti so 

sledovanou problematikou objavili.    

Zborník ktorý vznikol na pôde Pedagogickej univerzity v Krakove je nielen 

zaujímavým, ale predovšetkým vo viacerých smeroch veľmi inšpiratívnym materiálom. 

Jednotlivé príspevky dokazujú, že nielen niekdajšie šľachtické knižnice či ďalšie zachované 

zbierky kníh a dokumentov skrývajú stále neznáme informácie nielen o „veľkých 

udalostiach“, ale tiež o každodennom živote našich predkov. Predovšetkým pre bádateľov 

venujúcich sa dejinám 18. – 20. storočia tak nepochybne poskytne dostatok nových tém na 

zamyslenie, prípadne aj na rozšírenie podobných výskumov i do ďalších oblastí strednej 

Európy.  

 

Patrik Derfiňák          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


