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Cílem předložené práce Lucie Lukačkové bylo přinést nové informace o životě Viléma hraběte 

Lichnovského a osvětlit jednu kapitolu ze života Kateřiny Vilemíny Zaháňské, literárně proslulé „paní 

kněžny“ z Babičky Boženy Němcové. Práce má odpovídající strukturu, skládá se z úvodu, dále z pěti 

tematicky zaměřených částí (Vztah Viléma Lichnovského k Vilemíně, Zábava a trávení volného času, 

Starost o Vilemínino zdraví, Milostný trojúhelník: Vilém – Vilemína – Schulenburg, Společenské styky 

hraběte Lichnovského) a ze závěru.  

Hlavním pramenem práce a současně „objevem“ autorky byl deník Viléma Lichnovského 

(1793 – 1864)vedený v letech 1823 – 1824, jehož stěžejním tématem byla láska zůstavitele k o 

dvanáct let starší vévodkyni. Deník podrobila autorka vnější kritice, chybí ovšem informace o jeho 

stránkovém rozsahu. 

Nelze pochybovat o tom, že jeden z cílů práce, vnést světlo do zatím spíše neexistujících 

informací o životě vojenského teoretika a generála Viléma Lichnovského, byl splněn.  Dosavadní a 

běžně přístupné informace o něm se omezovaly právě jen na upozornění na jeho milostný vztah 

k vévodkyni Zaháňské (např. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. Severní 

Morava, Praha 1983, s. 88). Problematické je ale celkové vyznění práce, omezující se často jen na 

přetlumočení zápisů z Lichnovského deníku, a absence zdůvodněných metodických východisek. 

Tuto skutečnost je možné v první řadě přičíst slabší orientaci autorky v existující odborné 

literatuře. Jednak té, která by L. Lukačkovou uvedla do atmosféry panující ve dvacátých letech 19. 

století, v nichž se „příběh“ odehrál a Lichnovského deník vznikl. Dále té, jež je věnována zásadám pro 

práci s prameny osobní povahy. Autorka si neuvědomuje jejich úskalí ani jejich specifika, což omezuje 

prostor k nezbytným interpretacím, k vyslovení hypotéz i závěrů. V bibliografické příloze chybí rovněž 

některé tituly věnované šlechtě ve střední Evropě v uvedeném období (tematické sborníky vydávané 

mnichovskými nakladatelstvími Oldenburg a Meidenbauer; Stekl, 1973 aj.) a šlechtičnám pak zvláště 

(Diemel, 1998; V. v. der Heyden-Rynsch, česky 2004 aj.), i když je pravdou, že se vévodkyně Zaháňská 

panujícím normativním omezením výrazně a se zdarem vymykala.  

Za zvlášť závažnou skutečnost považuji ale neznalost monografie Dušana Uhlíře Slezský 

šlechtic Felix Lichnovský (Praha-Litomyšl 2009). Toto nevelké dílo by autorku uvedlo nejen do 

kontextu politických a sociálních strategií šlechty, Lichnovských pak zvláště, a nabídlo jí metodická 

řešení práce s „ego-dokumenty“. V první řadě by ji ale upozornilo na zajímavou existenci 

nelegitimního vztahu, který Felix Lichnovský, o generaci mladší než Vilém, udržoval s nejmladší 

sestrou Kateřiny Vilemíny Dorotheou (Dino), provdanou Talleyrand-Périgord.  Ve výčtu použitých 



prací chybí rovněž česká edice korespondence mezi vévodkyní Zaháňskou a knížetem Metternichem 

(Bon jour, mon amie, 1997). Otázkou zůstává také míra vytěžení archivních fondů a editovaných 

pramenů, které autorka v bibliografické příloze uvádí. 

V autorčině naraci jde občas skutečně jen o milostný románek: časté (možná zbytečně časté) 

citáty z Lichnovského deníku sice zdůvodňuje svým zaujetím (nesporně zajímavým) pramenem; 

bezděky tak ale upozorňuje na slabou interpretační složku práce. Navíc: pokud přiznala významný 

prostor citátům a záměrně tak zdůraznila ediční přínos své práce, měla se důsledněji řídit zásadami, 

které vědecká edice vyžaduje; především pak ve vysvětlujících poznámkách měla být podstatně 

důslednější. V této souvislosti budí rozpaky i fakt, že citáty z Lichnovského deníku jsou uvedeny pouze 

v češtině, což znemožňuje posoudit věrohodnost překladu. Německý originál měl být uveden 

v poznámce. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že autorka je vcelku obratnou překladatelkou, 

její čeština není závislá na německé předloze. 

 Drobná pochybení v grafické úpravě práce, v číslování poznámek či překlepy jsou spíše 

ojedinělého rázu, stejně jako některé neobratné formulace. 

Svým způsobem samozřejmá frivolnost, přetrvávající libertinství v mikrokosmu urozené 

společnosti – což se týká nejen sester Kuronských – přímo vybízely k vyslovení shrnujících závěrů. To 

autorka neučinila. Popis několik měsíců trvající nevěry, častých migrén vévodkyně, jakož i výčet cest a 

společenských setkání, to vše je trochu málo pro práci spadající do kategorie „studentská vědecká a 

odborná činnost“. 
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