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Resumé 
Tento příspěvek vychází z deníku hraběte Viléma Lichnovského (1793 – 1864). Deník je 

uložen v Zemském archivu v Opavě a byl napsán během autorovy vojenské služby v Neapoli 

v letech 1823 a 1824, zachycuje ale již i období konce roku 1822. Hlavním tématem deníku je 

Vilémův milostný vztah s vévodkyní Kateřinou Vilemínou Zaháňskou. Předkládaná práce 

přináší nové informace z osobního života hraběte Viléma Lichnovského, o kterém toho není 

příliš známo. Práce by také měla osvětlit tuto málo zpracovanou kapitolu života vévodkyně 

Zaháňské. Můžeme si tedy udělat obrázek o tom, s kým se oba stýkali, čemu se věnovali, dále 

o zdravotních problémech a především o zajímavém milostném trojúhelníku mezi Vilémem, 

Vilemínou a jejím manželem, hrabětem Schulenburgem, který nevěru své ženy částečně 

toleroval a přehlížel. Další přínos práce je jistě také v poznání života středoevropské šlechty 

první poloviny 19. století vůbec. 
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Úvod 

Tento příspěvek vychází z mnou připravované edice deníku slezského hraběte Wilhelma 

Karla Lichnovského. Deník byl napsán v letech 1823 až 1824, když Lichnovského jeho 

armádní kariéra zavedla do Neapole. Hlavním tématem celého deníku je Lichnovského láska 

k vdané kněžně Vilemíně Zaháňské, se kterou udržoval milostný vztah. Šťastné chvíle byly tu 

a tam narušeny přítomností Vilemínina manžela, nudnými návštěvami známých nebo 

Vilémovými pracovními povinnostmi.  

O osobě hraběte Viléma Lichnovského toho není příliš známo. Monografie o něm dosud 

nebyla napsána, pouze stručný biogram v Rakouském biografickém slovníku nebo v 

Biografickém slovníku Slezska a severní Moravy. V roce 1888 vyšla část korespondence 

Viléma Lichnovského s kněžnou Vilemínou Zaháňskou z let 1826 a 1827.1  

Wilhelm Karl Lichnovský se narodil 7. listopadu 1793 v Gałdovu2 ve východním Prusku.3 

Jeho otcem byl Wilhelm Franz Lichovský.4 Zúčastnil se několika tažení proti Francii (1809, 

1813/14). V rakouské armádě působil v mnoha posádkách, např. v Košicích, ve Vídni, 

v Bregenzi. Během tažení do Itálie 1848/49 velel jedné z divizí, od roku 1850 se stal velitelem 

vojenské pevnosti ve Veroně.5 Do penze odešel roku 1859 v hodnosti polního zbrojmistra 

(generála). Zemřel 9. ledna 1864 v Benátkách.6  Jde tedy především o popis jeho vojenské 

kariéry, hodnostní postup a službu v různých posádkách, kde sloužil. O jeho osobním životě 

se Rakouský biografický lexikon nezmiňuje vůbec, pouze Jiří Stibor v Biografickém slovníku 

Slezska a severní Moravy zmiňuje, že „udržoval důvěrné styky s Kateřinou Wilhelminou, kn. 

Zaháňskou (paní kněžnou z Babičky).“ 7  

Originál deníku je uložen v Zemském archivu v Opavě ve fondu Rodinný archiv a 

ústřední správa Lichnovských, Chuchelná8. Deník zachycuje přibližně jeden rok ve 

Vilémově životě. Začal psát 19. května 1823, ale vrací se do konce roku 1822 a retrospektivně 

stručně popisuje důležité události, které se staly v jeho začínajícím vztahu s vévodkyní 

                                                 
1 Lichnowsky, Wilhelm Carl Graf von: Nachgelassene Briefe aus dem Jahre 1826 und (Briefe) der W(ilhelmine) 
Herzoging von Sagan aus dem Jahre 1827. Wien 1888. 
2 Bývalé Goldau. 
3 Egger, A.: Lichnowsky Wilhelm. In: Österreichisches biographisches lexikon, Band 5. Wien 1993. S. 183. 
4 Stibor, Jiří: Wilhelm Karl. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6. Ostrava 1996. S. 82. 
5 Egger, A.: Lichnowsky Wilhelm. In: Österreichisches biographisches lexikon, Band 5. Wien 1993. S. 183. 
6 Stibor, Jiří: Wilhelm Karl. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6. Ostrava 1996. S. 82. 
7 Tamtéž, s. 82.  
8 Zemský archiv v Opavě, fond Rodinný archiv a ústřední správa Lichnovských, Chuchelná, inv. č. 575, sign. B 
XIV 19. 
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Kateřinou Vilemínou Zaháňskou. Od 10. července pak začínají souvislé deníkové záznamy po 

jednotlivých dnech, které končí 15. června 1824. Jedná se o rukopisnou knihu formátu 18 x 

21,5 x 2 cm s koženým potahem. Papír byl na mnoha místech napaden plísní, obsahuje i stopy 

po zatečení. V roce 1988 došlo k vyspravení deníku, byl zakonzervován a naimpregnován. 

Přesto jsou některá místa nečitelná, jedná se o poškození především plísní a zatečením, 

kterými došlo k vyblednutí některých částí textu tak, že nemohou být přečtena9. Deník je psán 

německy, novogotickou kurzívou, vlastní jména a občasná francouzská slova jsou psána 

humanistickým písmem.  

Tento pramen přináší nové informace o osobní stránce života hraběte Viléma 

Lichnovského. Přestože se jedná o jeho deník, je skoro celý věnován vévodkyni Kateřině 

Vilemíně Zaháňské. Následující práce by tedy měla být vnímána mimo jiné i jako osvětlení 

této kapitoly života vévodkyně Kateřiny Vilemíny Zaháňské. Jedná se rovněž o vynikající 

pramen pro poznání života šlechty první poloviny 19. století. 

Odborná literatura se o období 1822 – 182310 v životě vévodkyně Zaháňské příliš 

nezmiňuje. 15. července 1822 odjela na tři roky ze Zaháně. Spolu s Vilemínou mj. odjel i její 

manžel, hrabě Schulenburg, a její schovanka Marie. V září 1822 jeli přes Řím a Florencii na 

jih, až do Neapole. Vilemína v Neapoli vedla bohatý společenský život – navštěvovala operu, 

divadla, setkávala se známými diplomaty, vedla salon. V Neapoli onemocněla její schovanka 

Marie těžkým zápalem plic, ale podařilo se jí vyléčit, takže na jaře 1823 byla již zdravá. 

Schulenburg zde netrávil celý čas s Vilemínou – občas musel vyřizovat hospodářské 

záležitosti na panství v Zaháni.11 To je celý popis let 1822 a 1823 v knize Heleny Sobkové. 

Vilém Lichnovský není v tomto období zmíněn vůbec, až v roce 1825, kdy vévodkyně 

Zaháňská podnikla cestu z Neapole na Sicílii, během níž si psala cestovní deník. Přítomni byli 

mj. její manžel, hrabě Schulenburg a Vilém Lichnovský.12  

Dorothy Gies McGuigan ve své knize Metternich, Napoleon und die Herzogin von Sagan 

období let 1822 – 1823 nezmiňuje vůbec, píše pouze, že od roku 1819 Vilemína sedm let 

nenavštívila Vídeň a čas trávila mimo jiné i v Itálii.13 Do Vídně se vrátila až v květnu 1826.14  

                                                 
9 Konzervátorská zpráva vlepená na přídeští deníku, autorka: Monika Hluchníková. 
10 Období, které je popsáno v Lichnovského deníku. 
11 Sobková, Helena: Kateřina Zaháňská. Praha 2007, s. 250-252. 
12 Tamtéž, s. 252, 253. a Brühl, Clemens: Die Sagan: das Leben der Herzogin Wilhelmine von Sagan, prinzessin 
von Kurland. Berlin 1941, s. 288. 
13 McGuigan, Dorothy Gies: Metternich, Napoleon und die Herzogin von Sagan. Wien-München-Zürich-
Innsbruck 1979, s. 457, 458. 
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Jediný Clemens Brühl ve své knize Die Sagan blíže vylíčil období let 1822 – 1823, které 

popsal Vilém Lichnovský ve svém deníku. Ale ani on neuvádí detaily z jejího osobního 

života, zaměřuje se spíše na popis společnosti, která Vilemínu obklopovala. Uvádí jména řady 

osob, které popsal i Lichnovský ve svém deníku. O Vilémovi najdeme také pár zmínek, je 

patrné, že k sobě měli s Vilemínou blízko, ale detaily jejich vztahu rovněž uvedeny nejsou. 

Manželé Vilemína a hrabě Schulenburg přijímali pravidelně po opeře doma hosty. Ve výpisu 

hostů je zmíněn i třicetiletý hrabě Vilém Karel Lichnovský, který se s oběma velice sblížil.15 

Další zmínka je z léta 1823, kdy se po Schulenbergově odjezdu z Neapole k výletům a 

vyjížďkám připojuje hrabě Lichnovský, který se stal Vilemíniným kavalírem. „Téměř 

nastoupil na místo, které kdysi zaujímal Windischgrätz16.“17 Žádné další informace o jejich 

vztahu Clemens Brühl neuvádí, uvádí jen zmínku z konce října 1826, kdy Vilemína opět 

přicestovala do Neapole. Ve výpisu jmen osob, které již nebyly přítomny, opět najdeme jednu 

zmínku u Vilémovi: „Nejvíce byl postrádán Lichnovský“.18  

Následující kapitoly by měly osvětlit milostný vztah vévodkyně Kareřiny Vilemíny 

Zaháňské s hrabětem Vilémem Lichnovským a přinést nové informace o Vilemínině, ale i o 

Vilémově osobním životě, především v roce 1823. Jelikož předkládaná práce vychází 

z připravované edice, odráží se to i v častých citacích z pramene v následujícím textu. 

Doslovné citace jsou podle mne vhodnější, protože kromě obsahu zachovávají lépe i formu a 

citové zabarvení sdělení.  

Vztah Viléma Lichnovského k Vilemíně 

Přibližně do poloviny 18. století byla doménou šlechtičen starost o rodinu a náboženství. 

Potom ale dochází ke změně a šlechtična začíná být „sebevědomá, vzdělaná, aktivní, 

obeznámena se soudobými vědními obory a často umělecky založená. Od přelomu století se 

k těmto kvalitám přidává hluboký zájem o politiku a ekonomiku.“ 19 Ženy často doprovázely 

                                                                                                                                             
14 McGuigan, Dorothy Gies: Metternich, Napoleon und die Herzogin von Sagan. Wien-München-Zürich-
Innsbruck 1979, s. 460. 
15 Brühl, Clemens: Die Sagan: das Leben der Herzogin Wilhelmine von Sagan, prinzessin von Kurland. Berlin 
1941, s. 276. 
16 Alfréd Windischgrätz (1787 – 1862), rakouský vojevůdce. Měl milostný vztah s Vilemínou Zaháňskou 
v letech 1810 až 1812, pak s přestávkami až do roku 1815. 
17 Brühl, Clemens: Die Sagan: das Leben der Herzogin Wilhelmine von Sagan, prinzessin von Kurland. Berlin 
1941, s 282. 
18 Tamtéž, s. 318, 319. 
19 Lenderová, Milena: Normy ženského chování a jejich proměny v průběhu devatenáctého století. Studie k 
sociálním dějinám 19. století 7/1, 1997, s. 36. 
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své muže na cestách, nenechávaly se svazovat mateřstvím, nebo cestovaly samy pouze se 

služebnictvem nebo společnicí.20 Takovouto typickou ženou byla i vévodkyně Kateřina 

Vilemína Zaháňská. Zmínky o Vilemíně jsou v Lichnovského deníku na denním pořádku. 

Není dne, kdy by Vilemína nebyla alespoň zmíněna.  

Kateřina Vilemína Zaháňská se narodila 8. února 1781v Kuronsku.21 Byla tedy o 12 let 

starší než Vilém Lichnovský. Helena Sobková charakterizuje ve své knize Kateřinu Vilemínu 

takto: „Platila za jednu z nejatraktivnějších a nejvlivnějších žen začátku 19. století. Proslula 

krásou, inteligencí, obratností v konverzaci, důvtipem a politickým rozhledem i prozíravostí. 

Její slovo a názor měly váhu u nejvýznamnějších politiků.“22 Vilemína měla velké hnědé oči a 

světle blond vlasy, později jí ztmavly a v pozdější době si je i barvila. Postavu měla 

souměrnou a měřila 167 cm. Takto jí později popsala jedna z jejích schovanek.23 V lednu 

1801 porodila Vilemína své jediné dítě, dceru Gustavu24, kterou měla z milostného vztahu se 

svým vychovatelem, švédským generálem Gustavem Armfeltem.25 Porod byl těžký a 

poznamenal Vilemínu tak, že do konce svého života už se jí nepodařilo znovu otěhotnět. 

Dcery se ujali Armfeltovi příbuzní.26 Vilemína byla celkem třikrát vdaná. Roku 1800 se 

provdala za prince Louise Rohana-Guémenée.27 Rozvedla se s ním roku 1805 a dva měsíce 

nato si vzala ruského knížete Vasila Sergejeviče Trubeckého, se kterým se rozvedla o rok 

později.28 Poté prožila celou řadu románků. K nejvýznamnějším patřil milostný poměr 

s Klemensem Metternichem.29 Roku 1819 se provdala za hraběte Karla Rudolfa von der 

Schulenburg30, o kterém píše Vilém Lichnovský ve svém deníku.   

Od 19. května 1823, po odjezdu hraběte Schulenburga do Německa, spolu Vilém a 

Vilemína trávili nerušené léto v Castellamare poblíž Neapole. Tímto dnem také začal 

„nejšťastnější čas mého života. V nejkrásnější zemi, v nádherném klimatu Evropy, cítit se 

milovaný od milované ženy a užívat si nerušeně se vším pohodlím tuto lásku – existuje větší 

                                                 
20 Lenderová, Milena: Normy ženského chování a jejich proměny v průběhu devatenáctého století. Studie k 
sociálním dějinám 19. století 7/1, 1997, s. 36. 
21 Sobková, Helena: Kateřina Zaháňská. Praha 2007, s. 9. 
22 Tamtéž, s. 9.  
23 Tamtéž, s. 10. 
24 Tamtéž, s. 86. 
25 Tamtéž, s. 78,79. 
26 Tamtéž, s. 86,87. 
27 Tamtéž, s. 84. 
28 Tamtéž, s. 93, 94. 
29 Tamtéž, s. 136. 
30 Tamtéž, s. 247. 
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štěstí!“ 31 Začátkem června odjeli Vilém s Vilemínou do Vietri32, kde spolu bydleli v malém, 

ale pohodlném domě. Ve Vietri zůstali až do 10. června. „Byly to dny radosti, které nikdy 

nezmizí z mé paměti,[…] “33 V tu dobu se viděli každý den většinu času. Vilemína byla 

zdravější, spokojenější a šťastnější. „Miluji ji se vší vřelostí citů a oddaností již jsem schopen 

– mou nejsladší starostí má být dokazovat jí to každým okamžikem, abych jí nahradil ty 

mnohé hořké hodiny, které pro mě s vytrvalostí a sílou vydržela.“34 Vilém si zapsal do deníku: 

„Jak šťastně jsem se cítil v této důvěrné blízkosti s její vroucností, důvěrný společný život se 

ženou, které jsem skutečně oddán, a kterou miluji celým srdcem, je asi největší štěstí lásky. Je 

to potom, jako když je někdo někomu na věky a odjakživa určen a jakoby tato blažená 

harmonie nemohla být ničím rušena.“ 35 9. října, když už oba pobývali v Neapoli, společně 

vyrobili mapu okolí Neapole, do které zaznačili všechna místa, kde spolu v létě podnikli 

výlety. Měla to být vzpomínka na nejšťastnější období Lichnovského života. „[...] a když si 

bude W. tuto mapu prohlížet, vzpomene si, že jsem jí ji dal já jako symbol, že jí děkuji za toto 

šťastné období. – Jak moc jsem jí oddán, jak jí z celé duše miluji, to cítím každým dnem více, 

když s ní trávím hodiny v důvěrném rozhovoru a když se mi úplně ukázalo její výtečné srdce, 

její ušlechtilý charakter, její jasný vzdělaný duch. Kéž by to jen správně cítila, jak dokonale 

jsem jí oddán.“ 36 24. října si zapsal: „[...] - každým dnem na ní více lpím – každým dnem více 

cítím, jak šťastnou mě dělá a jak neradostný by byl můj život bez ní.“37 nebo 2. listopadu: 

„Každý den se těším z toho, že jí vidím šťastnou a spokojenou a jak příjemná, jak oblažující je 

při tom myšlenka, že já přispívám k tomuto štěstí.“38 Ve Vilémově deníku je dvakrát zmíněno, 

že četl Vilemínin deník z roku 1818. „W. mi nechala přečíst nějaké stránky ze svého deníku, 

který si vedla v roce 1818 na cestě z Karlových Varů přes Švýcarsko do Itálie. Je to pro mne 

velice zajímavé, protože tak mohu nahlédnout do nitra její laskavé a dobré povahy.“ 39 A dále: 

„W. mi dala číst deník, který si vedla během své cesty přes Švýcarsko do Itálie v roce 1818. 

Proč ho vlastně tak toužím číst? Je pravda, že vše, co se vztahuje k milované bytosti, člověka 

zajímá,[...]“40 Vévodkyně Zaháňská skutečně v této době takovouto cestu podnikla. 10. srpna 

1818 vyjela z Karlových Varů do Švýcarska, kde se setkala se svou sestrou Paulinou. Dále 

                                                 
31 Zemský archiv v Opavě, fond Rodinný archiv a ústřední správa Lichnovských, Chuchelná, inv. č. 576, sign. B 
XIV 19, fol. 7. (Dále jen Deník a příslušné folio). 
32 Město cca 50 km jižně od Neapole. 
33 Deník fol. 8. 
34 Deník fol. 8. 
35 Deník fol. 14v. 
36 Deník fol. 34v a 35. 
37 Deník, fol. 38v. 
38 Deník, fol. 41. 
39 Deník, fol. 13. 
40 Deník, fol. 15. 
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pokračovali do Itálie. Během této cesty, v listopadu 1818, zemřela Klára Bresslerová, jedna 

z Vilemíniných schovanek.41  

7. listopadu 1823, v den svých 30. narozenin, si Vilém zapsal do deníku: „Mé třicáté 

narozeniny – jsou to nejspíš ty nejlepší, jaké jsem ve svém životě prožil, protože tolik 

přátelského, tolik milého mě ještě o žádných nepotkalo. Když někdo považuje své narozeniny 

za šťastný den a jako takový ho má i slavit, tak já jsem to dnes udělal v pravém slova smyslu. 

Už ráno jsem od mé milé W- dostal nějaké řádky, které mi příjemně započaly den. [...] Je to 

už přibližně jeden rok, co sem W- přijela, skoro jedenáct měsíců, co mě miluje. [...] Dnešní 

den jsem byl od W- rozmazlován tak, jak jen to od milované přítelkyně jde – měl jsem opravdu 

vroucně cítit, že mé třicáté narozeniny jsou mé první šťastné.“ 42 

Vilém s Vilemínou uvažovali i o budoucnosti. 14. října Vilém píše: „W- a já jsme dnes 

ráno dělali plány, jak a kdy k ní pojedu na vesnici, až se jednou zase vrátíme do Německa.“43 

2. listopadu je opět zmíněno plánované setkání v Německu: „W- si udělala plán, že se musí 

postarat o to, že v méně šťastné budoucnosti bude co nejméně překážek, aby mě viděla. 

Jelikož zná mé omezené možnosti štěstí stejně dobře jako já, tuší, že by mi asi mohly chybět 

peníze, abych podnikl cestu k ní. Musel jsem jí tedy slíbit, že k tomuto účelu použiju její kasu, 

[...] Těší mě, když ji, která vždy rozdává plnýma rukama, vidím dělat něco pro mne,[...]“44   

Mohlo by se zdát, že vztah Viléma a Vilemíny je naprosto idylický. Ale byl také 

narušován hádkami a nesrovnalostmi, kterými Vilém velice trpěl a zapisoval je také do svého 

deníku. 15. července odjeli Vilém s Vilemínou do Castellamare, kde se měla Vilemína 

rozhodnout, jestli si zde najme dům, proto si jela nabízené domy prohlédnout. „Viděl jsem, že 

z prohlížení domu se stala promenáda a protože mi šlo o to, vědět, jestli si W. ten dům 

pronajme nebo ne, tak jsem jí netrpělivě řekl, že sem opět přijela zbytečně, kdyby si ten dům 

neprohlédla. A protože se to stalo před ostatními, tak mi to měla W. skutečně za zlé a vytýkala 

mi to takovým způsobem, který by se spíše hodil cizímu, než tomu, kterého chce milovat. 

V nitru mě tento tón tak bolel, že jsem na to nedokázal odpovědět ani jedinou slabikou. Potom 

jsme se ještě trochu hádali, smířili jsme se ale zase brzy během zpáteční cesty ve voze, protože 

jí přece ze srdce miluji.“45 K této hádce se Vilém s výčitkami vrací ve svém deníku i další 

den: „Vzpomínka na mou včerejší křivdu vůči W. mě rušila i ve spánku a ráno mi opravdu 

                                                 
41 Sobková, Helena: Kateřina Zaháňská. Praha 2007, s. 219. 
42 Deník, fol. 42 a 42v. 
43 Deník, fol. 36. 
44 Deník, fol. 41v. 
45 Deník, fol. 10. 
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těžce dopadla na srdce. Když jsem k ní přišel, prosil jsem ji ještě jednou opravdu srdečně o 

odpuštění. Podle mého názoru je vstřícnost vůči někomu, koho člověk miluje, vždy správná a 

dokonce i blahodárná, když někdo nemá také vždy úplně pravdu – má pak tedy úplnou pravdu 

ve sporu vůči milované milující ženě?“ 46 11. srpna mezi nimi došlo k malému nedorozumění: 

„Bylo mezi námi malé nedorozumění – ona mě o něco prosila, já jsem to považoval za žert a 

neudělal jsem to – to jí zamrzelo. Kdybych věděl, že to mělo sloužit jako důkaz mé ochoty, 

zaručeně, ani bych nečekal na druhé slovo. Copak nevíš, má milovaná přítelkyně, že Tvé 

potěšení činí nejkrásnější radost mého života?“47 Lichnovský žárlil i na Vilemíninu 

přítelkyni: „Malé debaty – kvůli něčemu, co mi W. nechtěla říci o jedné dobré kamarádce. To 

mě zamrzelo, přece nějaká kamarádka jí nemá být bližší než já. [...] To staví náš vztah na 

úroveň pouhého milostného obchodu, milostných pletek, a mě na pouhého milence, kterému se 

nemůžou vyžvanit kamarádčina tajemství.“48 K nesrovnalostem mezi nimi došlo i kvůli 

dvouměsíčnímu nošení černých šatů za zemřelou příbuznou Vilemínina manžela, hraběte 

Schulenburga. „To se mi nelíbí – mám moc rád černé šaty, ale je mi nepříjemná vzpomínka, že 

W- stojí S(chulenburg)- tak blízko. Že kvůli smrti jeho nejvzdálenější příbuzné musí nosit 

smutek, zatímco kvůli mojí smrti by to nesměla. V této chvíli jsem jí neprozradil příčinu mé 

nevole, protože to přece leží v povaze věci, a já asi nemám pravdu, když se nechávám svým 

žalem zavést tak daleko.“ 49  

Kateřina Vilemína Zaháňská zapadá do obrazu šlechtičny, jak ho popsala Milena 

Lenderová ve své studii o normách ženského chování v 19. století, ke kterým patřilo mj. 

cestování a zájem o politiku. Je patrné, že Vilém Lichnovský choval k Vilemíně velmi 

hluboké city. 

Zábava a trávení volného času 

Jednou z typických forem trávení volného času šlechty byly četné společenské styky. 

Typické byly salony, ve kterých se diskutovalo o filozofii, literatuře nebo vědě.50 Dále se 

jednalo především o různé plesy, večeře a jiné reprezentační zábavy, které byly velice 

                                                 
46 Deník, fol. 10 a 10v. 
47 Deník, fol. 16v. 
48 Deník, fol. 49 a 49v. 
49 Deník, fol. 39v. 
50 Bezecný, Zdeněk : O kněžně na pohovce. In: Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku 
plzeňského sympozia k problematice 19. století, pořádaného 6.-8. března 2003 Ústavem dějin umění AV ČR ve 
spolupráci s Archivem města Plzně. Praha, Koniasch Latin Press 2004, s. 89. 
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nákladné, jelikož šlechta kladla veliký důraz na reprezentativnost.51 Společnost se často 

domlouvala na pořádání různých akcí, jako byly výlety do okolí, poznávací cesty apod. 

K dalším zábavám šlechty patřilo muzicírování, divadlo nebo malování. Typická byla např. 

soukromá šlechtická divadla.52 Jednou z nejdůležitějších zábav šlechty byly v podzimních 

měsících hony. Jsou jedním ze symbolů aristokratismu i v 19. století. Lov měl v životě 

šlechtice velice významné místo.53 K lovu patří i jezdectví, které často provozovaly i ženy.54 

Ani v Lichnovského deníku nechybějí zmínky o trávení volného času a zábavě šlechty té 

doby. Následující kapitola bude tedy věnována šlechtické zábavě a trávení volného času tak, 

jak je zachytil ve svém deníku Vilém Lichnovský.  

V Lichnovského deníku najedeme více zmínek, především v letních měsících, o 

nejrůznějších výletech do okolí „[…]chtěli jsme podniknout vyjížďku na oslech ke staré ruině 

Lettere55, ale už bylo příliš pozdě a tak jsme šli jen pěknou a také dobrou cestou až do vesnice 

stejného jména, která leží na téže straně asi půl hodiny cesty. Jak mile příjemné jsou pro mne 

tyto promenády s W. o samotě! [...] to jsou hodiny nejpříjemnějšího potěšení ve kterých 

nejsme ničím rušeni, užíváme tady spolu krásnou zemi, krásné nebe a myslíme na naši 

šťastnou hvězdu, která nám zpříjemňuje společné bytí – občas i trochu sníme – jsou to šťastné 

hodiny, které mě posilní pro nějaké příští hoře.“56 Větší výlet byl podniknut počátkem září na 

několik dní do Sorrenta57. Domluvila se malá společnost, která jela lodí, za hodinu doplula do 

Mety58, kde na ni čekali oslové. Navštívili pak dům básníka Torquata Tassa v Sorrentu. Druhý 

den pokračovala plavba kolem pobřeží na ostrov Capri.59 „Kolosální skály Capri se vznášely 

nahoře v růžovém světle a jejich spodní část se koupala v tmavomodrých vlnách, byl to 

okouzlující pohled.“60 Také na Capri již na společnost čekali oslové, aby se mohlo pokračovat 

v další cestě. Na ostrově navštívili vesnici Anacapri, kde se nachází hrad Fridricha 

Barbarossy. Na Capri dále navštívili dům Tiberia, kam je ale nemohla kvůli bolesti hlavy 

doprovodit Vilemína. Večer se vrátili domů do Castellamare.61  

                                                 
51 Matějček, Jiří: Šlechta v českých zemích. První pokus o přehled. Slezský sborník, 2000, 98(4), s. 296. 
52 Tamtéž,  s. 281. 
53 Bezecný, Zdeněk: Šlechtici v občanské době. Studie k sociálním dějinám 19. století 7/1, 1997, s. 126. 
54 Matějček, Jiří: Šlechta v českých zemích. První pokus o přehled. Slezský sborník, 2000, 98(4), s. 281. 
55 Obec v provincii Neapol. 
56 Deník, fol. 19. 
57 Přímořské město ležící 48 km od Neapole. 
58 Město poblíž Neapole. 
59 Deník, fol. 21v a 22. 
60 Deník, fol. 22. 
61 Deník, fol. 22 a 22v. 
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O necelý týden později, 12. září, podnikli další výlet do Vietri62. „Já a W. opět sami spolu. 

[...] Viděli jsme starý kostel z raných dob křesťanství, který byl předtím určitě pohanským 

chrámem. Ve Vietri jsme mysleli, že opět budeme bydlet v Casa Belleli, kde jsme strávili pět 

tak šťastných dnů. Ale majitel zde zrovna bydlel sám a tak nám byl připraven jiný velice pěkný 

dům, ve kterém jsme strávili noc. I když nám tu bylo vlastně lépe než v tom druhém, tak se 

nemohu ubránit lítosti nad Casa Belleli, kde jsem poprvé bydlel s W. pod jednou střechou a to 

zrovna v prvních dnech našeho dokonalého štěstí.“63 Společnost na tomto výletě tvořili Vilém 

Lichnovský, Vilemína, rodina Préville a později se přidali i francouzský velvyslanec se svým 

švagrem, panem DaHare. Všichni šli brzy spát a ráno brzy vstávali, aby dorazili do Amalfi64. 

Společnost podnikla procházku do údolí papírových mlýnů
65, „která se W. mimořádně 

líbila.“66 Pak ale došlo k tomu, že museli jít po strmém horském hřebeni, kde se nedali použít 

oslové a muselo se pěšky. To byl problém pro Vilemínino nemocné koleno. „DeSerre67 a já 

jsme dělali všechno možné, abychom jí stoupání usnadnili, přece ale byla námaha, kterou jí to 

stálo, tak patrná, že jsem byl ve stavu pochybnosti, a neměl jsem daleko k slzám. Konečně 

jsme se s velikou odvahou dopracovali do místa, kde na nás již čekal soumar. Bylo mi trochu 

lehčeji na srdci, když jsem viděl, že má milovaná W. je usazena na pevném oslovi, ani jsem 

sám ze strachu o ní necítil žádnou únavu.“68 Druhý den se Vilemína cítila velice dobře, to 

udělalo Vilémovi radost, jelikož čekal, že bude nemocná, když byla včera tak vyčerpaná. 

V Sorrentu probíhala v ten den církevní a lidová slavnost Madonna del Lauro. Šli do kostela a 

potom Vilém s Vilemínou vyrazili na procházku na skály a do jeskyní. Odpoledne všichni 

odjeli zpět do Castellamare. „Celá akce dopadla velice dobře a W- díky Bohu necítila žádné 

nepříjemné následky.“ 69 

Nebyly to ale jen výlety a procházky, které vyplňovaly volný čas. Téměř denně se chodilo 

k někomu „ke stolu“, na „diner“ nebo do divadla. Vilém Lichnovský nebyl člověkem, který 

by si tuto zábavu příliš užíval. Ve svém deníku často píše, jak se na podobných akcích nudí, 

chodí tam vlastně jen proto, aby mohl být v přítomnosti Vilemíny, a pokud tam ona náhodou 

není, je to pro něj ještě nepříjemnější záležitost. 

                                                 
62 Vietri sul Mare – město jihovýchodně od Neapole. 
63 Deník, fol. 24v. a 25. 
64 Město jihovýchodně od Neapole. 
65 Deník, fol. 25. 
66 Deník, fol. 25. 
67 Piere-Francois-Hercule Comte de Serre (1776-1824), francouzský státník. 
68 Deník, fol. 25v. 
69 Deník, fol. 26. 
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Dne 18. října např. píše: „[...] šel jsem na nudný večírek k Lushingtonovi70, kde jsem ale 

nezůstal dlouho, protože jsem věděl, jak svůj čas strávit lépe.“71 Nebo 29. října: „Má obvyklá 

nelibost a nespokojenost při větších „dinerech“ mě neopustila ani nyní, i přes přítomnost W-, 

stěží jsme na sebe mohli vrhnout přátelský pohled – ale je to lepší než ji nevidět vůbec.“ 72 1. 

listopadu si opět stěžuje na nudu ve společnosti: „Večer u Lodolffa73. Že mi to nepřijde 

zábavné, je asi moje vina, protože jsem tak zhýčkaný, že se nebavím nikde, kde nemohu 

alespoň trochu času volně mluvit s W-.“ 74 6. prosince se konal u francouzského velvyslance 

ples na počest osvobození španělského krále. „Ale W- velice trpěla, tak tam nemohla jít a já 

jsem tam zůstal jen jednu hodinu, abych jí mohl tento večer ještě na okamžik vidět.“ 75 Jindy se 

ale i přes bolesti hlavy odhodlala Vilemína jít na velký „diner“ u Stackelberga76, na který byl 

pozván i Vilém. „Bylo tam 32 osob, které tam byly krmeny – všechno bylo brilantní ale 

nedbalé.“ 77 W. opět rozbolela hlava a odešla domů. „Já ještě na chvíli do divadla, abych 

pořád nechyběl, když tu není ona.“78 Další velký „diner“ se konal u knížete Esterházyho. 

Sedělo se tam dvě a půl hodiny u stolu a bylo tam horko jako ve skleníku. „Bavily mě hluboké 

poklony až na zem, které dělali někteří pánové madam Plaideux. Po "dineru" jsem šel k W- a 

byl jsem z toho tak unavený, že už jsem nešel ke Kollerovi79, jak jsem původně chtěl.“ 80 U 

Stackelberga se měl v létě konat ples, ale Vilém Stackelberga již dlouho nenavštívil a tak se 

Vilemína bála, že nebude na ples pozván, proto tam musel zajít na návštěvu. „Musel jsem tam 

tedy dnes jít. Nebylo to zábavné, ale přání W(ilemíny). určují můj život.“ 81 

Návštěvy divadla jsou také často zmíněny pouze v souvislosti s Vilemínou: „V divadle S. 

Carlo jsem potkal opět W.“ 82 nebo 5. října: „Večer v divadle, které jsem opustil ještě před 

W.“ 83 nebo „Večer přišla W. velice pozdě do divadla.“84 Divadlo bylo nudné, pokud tam 

nebyla Vilemína: „[...]potom do divadla, které mi dnes přišlo velice nudné, protože tam 

                                                 
70 Sir Henry Lushington (1775-1863), britský konzul v Neapoli (1815-1832). 
71 Deník, fol. 37. 
72 Deník, fol. 40. 
73 Josef Konstantin Hrabě Ludolf (1787- 1875), neapolský vyslanec u Svatého stolce. 
74 Deník, fol. 41. 
75 Deník, fol. 42. 
76 Hrabě Gustav Stackelberg (1766-1850), ruský diplomat v Neapoli. 
77 Deník, fol. 46v. 
78 Deník, fol. 46v. 
79 Generálporučík Franz, svobodný pán von Koller (1767-1826). 
80 Deník, fol. 50. 
81 Deník, fol. 9v. 
82 Deník, fol. 31v. 
83 Deník, fol. 33v. 
84 Deník, fol. 39. 
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nebyla W.“ 85 Někdy zmíní např. pouze to, že byl večer v divadle. Představení nepopisuje ani 

nezmiňuje, co se hrálo. V létě se konala ale také divadelní představení, která byla pro zábavu 

nacvičována přímo členy tamní společnosti. Vše organizovala rodina Esterházy, která v létě 

žila v Resině86, ale také Razumovští v Castellamare. „26. (července)byly jmeniny Lady 

Acton87 a Razumovský pořádal v Castellamare komedii a Tableaux88 a všichni bližší známí 

byli pozváni. W. ještě nebyla úplně uzdravená, aby mohla jet také, neboť by musela strávit noc 

velice nepohodlně v nezařízeném domě, nebo jet znovu zpět. Jak rád bych tady s ní zůstal, 

protože určitě jí nemůže být příjemné zůstat celý večer sama doma – a dny štěstí uplynou vždy 

tak rychle! Do C(astellamare) se mi opravdu nechtělo. Ale jakým ostrým poznámkám bych se 

vystavil, kdybych tam nešel, protože už jsem i bez toho vynechal ples u Lady A(cton) ve 

čtvrtek. Přinejmenším opustím W. co nejpozději. [...] Komedie a Tableaux dopadly velice 

dobře. Ras.(umovský) a L(ady). A(cton). hráli velice dobře. Louise Th.89 nehrála jako dáma, 

která hraje průměrně, ale jako průměrná herečka pro role subrety.“ 90 22. srpna byla u 

Esterházyho v Resině hrána „francouzská komedie, ve které málem všichni herci byli o 25 – 

30 let starší, než jejich role. [...] Krásné jako obrázek byly Betsy Acton91 a Th(erese). 

Esterházy92, která se mi celkově velice líbí. Už byla skoro půlnoc, když to celé skončilo.“ 93 Pro 

velký úspěch byla komedie u hraběte Esterházyho opakována 30. srpna.94 

Podobně jako ostatní příslušníci šlechty v 19. století, chodil také Lichnovský na lov, který 

patřil k jedné z nejoblíbenějších mužských zábav té doby. 23. října „S- a LaGreca mě vyzvedli 

na lov skřivanů. Vrátili jsme se zpět teprve kolem 3 hodin a pospíchal jsem co nejrychleji k W- 

, o které jsem věděl, že mě bude už netrpělivě očekávat.“ 95 8. listopadu nebylo Vilémovi 

dobře, měl bolesti hlavy a krku a přesto podnikl lov se Schulenburgem, LaGrecou a 

Ludolffem a tím se jeho zdravotní stav zhoršil „a opravdu jsem celý den trpěl. Ale ani to mi 

nezabránilo jít po lovu k W-, abych tam zůstal na jídlo a strávil tam večer.“96 Zápis o lovu ze 

14. listopadu: „Okolo pěti hodin ráno mě vyzvedli S- a Ludolff na lov. Jeli jsme 4 hodiny, 

někdy špatnou cestou a potom ještě jet hodinu na klisnách přes louku, než jsme přijeli na 

                                                 
85 Deník, fol. 14v. 
86 Dnešní Ercolano, město v blízkosti Neapole. 
87 Maria Anna Acton (1785 – 1873), manželka neapolského politika. 
88 Tzv. „živý obraz“ – představení malířských děl živými osobami. Tato móda přišla koncem 18. století.  
89 Hraběnka Ludovika von Thürheim (1788 – 1864). 
90 Deník, fol. 13 a 12v. 
91 1806 – 1850, dcera Lady Acton.  
92 1801 – 1829, dcera knížete Miklóse Esterházyho. 
93 Deník, fol. 19 a 19v. 
94 Deník, fol. 20v. 
95 Deník, fol. 38. 
96 Deník, fol. 42v. 
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místo lovu. Ten sám však nedopadl dobře.“ 97 Lov se jim sice nevydařil, ale alespoň viděli 

pěknou přírodu, kterou Lichnovský popisuje velice sugestivně.98 

Lichnovského volný čas se podobá typickému obrazu volnočasových aktivit šlechtice 19. 

století. Chodí do společnosti, na „dinery“ i na plesy. Navštěvuje také své známé. Toto se 

odehrává téměř každý den. V létě se konají i amatérská divadelní představení, kterých se ale 

Lichnovský účastní pouze jako divák. Třikrát se v deníku v podzimních měsících objevuje 

zmínka o honu, o jeho průběhu a o ulovených kusech zvěře však nepíše. To, že by jezdil na 

koni, také neuvádí, ale je pravděpodobné, že ano, jelikož se zmiňuje o tzv. „Spazierritt“ – 

„procházce na koni“, a o tom, že chtěl vzít Vilemínu na projížďku. Dále jezdectví blíže 

nepopisuje. Jeho aktivity tedy sice zapadají do obrazu typického životního stylu šlechtice 19. 

století, Lichnovský v nich ale nenachází zálibu. Návštěvy a styky se společností jsou mu spíše 

protivné, nudné. Jeho veškerý zájem se soustředí na vztah s Vilemínou a společnost bere jako 

rušivý element jejich štěstí, jelikož by nejraději trávil celý čas jen s Vilemínou o samotě. 

Starost o Vilemínino zdraví 

Žena byla dlouhá staletí vnímána jako stále nemocná bytost. Mdloby a migrény byly kdysi 

považovány za typickou ženskou nemoc. Byly vyvolány především nevhodným oblečením 

(korzety), nízkou úrovní hygieny a nevhodnou životosprávou. Žena byla tedy brána jako 

křehká a slabá bytost, která je předurčena k mateřství.99 Vilemína toto tvrzení o ženách jen 

potvrzuje. Deníkové zápisy Viléma Lichnovského jsou často věnovány jejímu zdraví a 

starostí o ně. Téměř na denním pořádku jsou zápisy o jejím zdravotním stavu, jelikož velice 

často trpěla silnými migrénami, při kterých dokonce upadala i do bezvědomí.  

První věta zápisu ze dne 11. července zní: „W. měla ráno, když jsem k ní přišel, slabou 

bolest hlavy, což jí zabránilo se večer setkat s nějakými lidmi, jak to původně chtěla.“ 100 a 9. 

srpna: „Moje ubohá W. měla dnes tak strašné bolesti hlavy, že od bolesti upadla do 

bezvědomí[...]“101 Vévodkyně Zaháňská trpěla celý život migrénami, které někdy trvaly 

                                                 
97 Deník, fol. 44 a 44v. 
98 Deník, fol. 44v. 
99 Lenderová, Milena: Normy ženského chování a jejich proměny v průběhu devatenáctého století. Studie k 
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100 Deník, fol. 8. 
101 Deník, fol. 16. 
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velice dlouho. Příčinou bylo neřešené duševní napětí, frustrace a její vnitřní nejistota.102 

Viléma velice trápily Vilemíniny bolesti a často píše i o tom, jak rád by vzal její bolesti na 

sebe a jak je pro něj nesnesitelné sledovat její bolesti a nemoci s tím nic dělat. „Co je to za 

pocit, vidět milovanou ženu tak strašně trpět, aniž bych jí mohl pomoci, to se nedá slovy 

vyjádřit. Jak rád bych vzal její bolest na sebe, abych jí od ní jen osvobodil!“103 Ale také 

zmiňuje zlepšení jejího stavu anebo to, že jí bylo ten den dobře.104 Vilemíniny bolesti hlavy 

ale měly pro Viléma i pozitivní stránku – mohl s ní trávit celý večer o samotě. „Na bolestech 

hlavy bylo příjemné to, že jsem s ní byl celý večer sám. Předčítal jsem jí do 11 hodin.“105 

Nebo jiný záznam: „Tak moc mě bolí, když vidím moji milou W. trpět, ale přece to má pro mě 

příjemnou stránku. Toto je jediná příležitost, ve které jí mohu být užitečný. Dělám jí pak 

společnost, předčítám jí a snažím se tak moc, jak je to jen možné, mírnit její bolesti. Jaký 

požitek to potom pro mě je, když vidím, že když o ni pečuji, tak ty hořké hodiny přejdou 

rychleji!“106 Také Helena Sobková ve své monografii o Kateřině Vilemíně Zaháňské zmiňuje 

její časté migrény a píše, že se Vilemína zajímala o nové léčebné metody a vyhledávala 

slavné lékaře.107 Ale Vilemíně nedělaly problémy jen migrény. 24. července si Vilém zapsal 

do deníku: „Když jsem včera přišel k W., nebylo jí dobře a její špatný stav se tak zhoršil, že 

večer měla silnou horečku. Dnes strávila větší část dne v posteli. Nechala přivolat anglického 

lékaře Dorata a při této příležitosti mu ukázala i své koleno. [...] Včera i dnes jsem jí dělal 

společnost tak moc, jak jen to bylo možné. Když je nemocná, tak mě uklidňuje alespoň to, být 

u ní a myšlenka, být jí užitečný, mi poskytuje jedinou útěchu.“ 108 Nemocné koleno trápilo 

Vilemínu ještě dlouhé měsíce. Dne 29. listopadu zapisuje Vilém do svého deníku, že si na své 

nemocné koleno nechávala přikládat pijavice.109 K nemocnému kolenu se vztahuje i další 

příhoda, kterou si Vilém zapsal dne 10. září do svého deníku. Chtěl, aby si s ním Vilemína 

vyjela na koni i přesto, že měla z jízdy na koni strach už z minulosti. Nakonec ale jela. Dojeli 

až k velmi úzké cestičce, takže Vilemína musela sesednout a koně museli být vyvedeni 

nahoru. Při tomto sesedání ale udělala pro její nemocné koleno bolestivý pohyb. Vilém si toto 

velice vyčítal: „Myšlenka, že si mohla ublížit, vědomí, že já na tom mám vinu, mě zachvátilo 

takovou silou, že si nemohu vzpomenout na horší úlek a bolestnější pocit v mém životě – bylo 

                                                 
102 McGuigan, Dorothy Gies: Metternich, Napoleon und die Herzogin von Sagan. Wien-München-Zürich-
Innsbruck 1979. S. 37.  
103 Deník, fol. 16. 
104 Deník, fol. 9 i fol. 35. 
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106 Deník, fol. 9 a 9v. 
107 Sobková, Helena: Kateřina Zaháňská. Praha 2007, s. 249. 
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109 Deník, fol. 48v. 
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to, jako by se krev ve všech mých žilách najednou zastavila. Tak cítím den co den více jak 

drahá mi W. je,[...]“110 Je zřejmé, že Vilémovi na Vilemíně velice záleželo a že se opravdu 

trápil vším špatným, co se Vilemíně dělo. 

Vévodkyni Zaháňskou netrápily jen fyzické problémy a bolesti, ale také psychické. Často 

upadala do hlubokých, dlouhotrvajících depresí. Také trpěla strachem z budoucnosti. Sama o 

sobě napsala v dopise Metternichovi, že schopnost sama se trápit a být nešťastná je v ní 

silnější, než najít štěstí.111 O depresi se Vilém ve svém deníku zmiňuje pouze jednou. 

Vilemína měla jednoho dne špatnou náladu a pochmurné myšlenky na budoucnost, Vilém pro 

ni zapsal doporučení do svého deníku: „ne, má drahá přítelkyně, s obavami nemáš jít vstříc 

budoucnosti, protože mé city ti neustále zůstanou a pořád ti budu oddán svou láskou.“ 112  

Lichnovský ve svých zápisech o Vilemínině zdraví podává obraz typické ženy vyšší 

společnosti 19. století, která trpěla častými migrénami, ale zmiňuje také horečku a nemocné 

koleno. Nejčastější jsou ale migrény, které se objevují minimálně jednou do týdne, někdy i 

častěji. V některých případech jsou uvedeny i jejich příčiny, např. veliké horko na „dinerech“ 

nebo hádka s manželem.  

Milostný trojúhelník: Vilém – Vilemína – Schulenburg 

V době, kdy Vilém Lichnovský píše v deníku o svém milostném vztahu ke Kateřině 

Vilemíně Zaháňské, byla ona vdaná za hraběte Karla Rudolfa von der Schulenburg. Vilemína 

znala hraběte Schulenburga už od roku 1813, kdy se poprvé viděli v Praze. Druhé setkání 

nastalo roku 1814 v Badenu, viděli se i následujícího roku v Paříži a od roku 1816 patřil 

Schulenburg k častým hostům Vilemínina salonu. Od roku 1819 se Schulenburg staral o 

finanční záležitosti týkající se Vilemínina panství. Jednoho dne ji požádal o ruku a ona 

souhlasila. Sňatek se konal roku 1819. Karl Rudolf von der Schulenburg se narodil 2. ledna 

1788, byl tedy o 7 let mladší než Vilemína. Schulenburg měl vysokou postavu, modré oči a 

hladce oholenou tvář. Vilemínině schovance Emilii na něm vadila jeho rakouská vojenská 

němčina se silným saským přízvukem a příliš jemné a pravidelné rysy, „[...]ale nejvíce to, že 

inteligencí a všeobecným rozhledem stál hluboko pod vévodkyní Zaháňskou.“ 113 Když se o 

                                                 
110 Deník, fol. 23 a 23v. 
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této události dozvěděl Vilemínin bývalý milenec, Klemens Metternich, prohlásil: „Ze všech 

mužů, které znám, je on ten nejméně vhodný, aby mohl být jeden jediný rok manželem 

vévodkyně. Je to měkký, dobrosrdečný chlapík, trpělivý a oddaný, ale aby mohl být mužem 

této ženy, měl by mít především železnou ruku, ráznost, ba i dávku bezohlednosti.“114 a také: 

„Schulenburga je mi líto, jestli si ji bere z lásky. Jestliže to činí pouze z prospěchu, pohrdám 

jím.“115 

Vilém Lichnovský znal Schulenburga ještě dříve, než Vilemínu. První zápis o něm v jeho 

deníku zní: „Nikdy mi nebyl po chuti, nikdy se mi nezamlouval a já jsem s ním tedy nikdy 

nenavázal přátelství. Bylo to snad tušení, protože naše pozdější postavení tomu zcela 

odpovídalo.“116 I přesto ho hrabě Schulenburg zval k sobě domů „a vždy mě zdvořile vítal, než 

mu k tomu vzala chuť žárlivost.“117 O prosinci 1822 Vilém píše: „Po nějaké době musel i S- 

určitě pochopit, že ani já nejsem W(ilemíně). lhostejný, začal vrhat velmi přísné pohledy a 

dokonce začal dělat W(ilemíně). i scény.“ 118 Mezi manželi tedy vypukly hádky, při kterých 

Vilemína často svému muži řekla, že ho nikdy nemilovala a že si ho nevzala z lásky. „Přes to 

všechno mu W. vysvětlila, že mě bude u sebe vídat tolik, kolik dovolí slušné chování, a že když 

jí chce vidět ostatní dny radostnou, má jí nechat od 3 do 5 nerušené hodiny. V tento čas jsem 

k ní denně mohl.“ 119 Dále Vilém píše: „Mé šťastné dny byly ty, kdy byl S. pozván někam „ke 

stolu“.“120  

Jednoho dne náhodou Vilemína objevila malá dvířka v domovní bráně, která se v noci 

nikdy nezamykala. 15. března 1823 využil této příležitosti Vilém poprvé a pak pokaždé „co to 

dovolil čas a okolnosti.“121 Potom čekal v úkrytu naproti domu, dokud neviděl odcházet 

vrátného, který zavíral bránu. Když se ve Vilemínině okně objevilo světlo jako znamení toho, 

že vzduch je čistý, mohl Vilém vejít dovnitř. Žárlivé scény hraběte Schulenburga nabíraly 

stále více na intenzitě. Vilemínu kvůli tomu trápily časté migrény. Při jednom z výstupů mu 

konečně řekla, že se pevně rozhodla, že se Viléma nechce vzdát, že Schulenburg nedrží slovo, 

jež jí dal (ohledně nerušených hodin) a pokud se to nezmění, bude muset odejít buď on, nebo 

ona. Hrabě Schulenburg jí o pár dní později zase žádal o odpuštění a potom dělal opět žárlivé 
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scény a to se opakovalo pořád dokola. Začátkem léta si Schulenburga vyžádaly obchody 

v Německu, kam musel z Neapole odjet a tím osvobodil Vilemínu od své přítomnosti.122   

Pak spolu trávili milenci nerušené letní měsíce v Castellamare, ale 29. srpna přišel 

Vilemíně od hraběte Schulenburga dopis. „W. včera dostala nešťastný dopis od S. -, který 

hovořil o klepech. Vzala si to velice k srdci. Já jsem myslel, že by jí bylo příjemnější, kdybych 

o tom nemluvil. Do té doby než potrvá ten první nepříjemný dojem. Ona to ale vzala jako 

nedostatek zájmu.“ 123 19. září si Vilém píše do deníku: „Včera večer mezi 10 a 11 hod. dorazil 

náhle S-, aniž by o tom měl někdo jen nejmenší ponětí. Všechna krev v mých žilách se 

zastavila,[...] Mysleli jsme ještě na pár měsíců nerušeného štěstí; tak je to náhle bez 

jakéhokoliv tušení pryč, narušeno jako blesk z čistého nebe. [...] Skoro celou noc jsem nespal 

– člověk si tak rychle nezvykne na myšlenku, že ztratil nejkrásnější část svého štěstí. Jak dobře 

mi bylo ještě včera o tomto čase! [...] Jaké bude S(chulenburgovo). chování?“ 124 Druhý den 

se Vilém se Schulenburgem setkal osobně: „S- byl velice přátelský vůči W- i vůči mně. Řekl jí, 

že jako nejlepší se mu zdálo přijet, protože kolem ní bylo tak moc klepů a proto mu to 

poradilo i mnoho lidí – a jeho příjezdem budou klepy zastaveny. Ale nechce jí bránit vůbec 

v ničem, co považuje za své štěstí, jen jí prosí, aby byla opatrnější. [...] Cítím tento rozdíl 

příliš hluboce a zároveň tu velkou ztrátu. – Ale může někdo brblat po čtyřech měsících 

takového štěstí?“ 125  

Lichnovský několikrát prosil Vilemínu, aby důrazně promluvila s manželem a řekla mu, 

jak to mezi nimi doopravdy je, že je její nejlepší přítel a její životní štěstí závisí na této lásce. 

On by to tedy neměl rušit a neměl by mu zakazovat se s Vilemínou stýkat. Vilemína s mužem 

ale pravděpodobně nepromluvila: „Domnívám se, že se především vůbec nic neodehrálo a má 

domněnka se potvrdila, když jsem tam přišel kolem poledne.“ 126 Druhá Vilémova výzva byla 

již úspěšnější: „Ještě jednou jsem prosil W., aby se postarala o naše štěstí tím, že bude mít 

vážný rozhovor se S., ve kterém povede pevnou, jistou řeč. Konečně to dnes ráno udělala a 

následkem toho bylo, že on jí řekl, že si má dělat, co chce, jen má v něj mít plnou důvěru a vše 

mu říkat, [...] Snad se tímto způsobem úplně nezničí naše štěstí, přestože jeho květy již 

opadávají,[…]připadal jsem si jako člen její rodiny, jako příslušník domu, teď jsem zase ten 
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cizí, ne pro ni, ale pro svůj pocit přece.“ 127 Podobných Vilemíniných rozhovorů se 

Schulenburgem bylo více. „Měla různé rozhovory se S. Chce, aby mi řekla, že on už si dávno 

všiml toho, že se jí dvořím, ale myslel si, že to nebude opětováno a k ničemu to nepovede[...]. 

Kromě toho chce S- sám zařídit, že mě večer W- může u sebe vidět sama, ale pro mě to 

všechno musí vypadat jako náhoda, nebo jako její zdařilá organizace. S- je teď přesvědčen, že 

od toho závisí W(ilemínino) životní štěstí a z tohoto hlediska tu věc bere, protože ona je mu 

příliš drahá, než aby to chtěl všechno zničit.“ 128  

Konec září 1823 byl pro Viléma Lichnovského velice těžký, jelikož mu zároveň zkončila 

dovolená, musel opustit Castellamare a vrátit se zpět do Neapole do služby. Tyto dny 

zaznamenala ve svém deníku i hraběnka Ludovika von Thürheim, která byla v té době také 

přítomna v Castellamare: „Konec září byl narušen smutným důvěrným rozhovorem mezi 

vévodkyní Zaháňskou a Lichnovským kvůli náhlému příjezdu jejího manžela, hraběte 

Schulenburga. Ostatně všichni tři spolu odjeli v poměrně dobré shodě do Neapole.“ 129 

Schulenburg byl vůči Vilémovi velice vstřícný a umožňoval mu setkání s Vilemínou, zval 

ho i k sobě domů apod. „S- chtěl, ať zůstanu na jídlo.“130 nebo „S- je velice hodný a řekl jí, že 

tady v Neapoli může strávit i příští léto, když je jí to příjemné.“ 131 „ [...] zeptal se mě, jestli 

bych s nimi ještě nechtěl jít domů. Samozřejmě, že jsem s tím souhlasil.“ 132 Dělal vše proto, 

aby zmírnil pomluvy: „Ludolffovi jedli dnes u W. a S., který mě chce více než kdy dřív vidět u 

sebe doma, aby tím zastavil pomluvy lidí, proto mě pozval také k jídlu.“ 133 Nebo 14. října: „S- 

mě dnes u stolu pozval k nim na vesnici, pokud tam budou trávit podzim. Ještě to ani nedořekl 

a už se podíval na W., jakoby tím chtěl říci: není to ode mne pěkné?“ 134 Jindy píše: „S- nás 

pořád tak diskrétně nechává spolu o samotě,[...] “135 Schulenburg se tedy snaží být 

k Lichnovskému přátelský: „Pokračuje v tom, že je zdvořilý a přátelský. Myslím si, že si 

časem zvykne na tento poměr,[...] Občas se mu ještě stane, že dělá kyselý obličej, ale už jen 

velmi zřídka,[...]“136 Lady Acton vyprávěla Vilemíně: „že lidé tady se velice diví, že je S- ke 
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mne tak přátelský a že je mne hodně vidět v jeho domě; nikdo si to neumí vysvětlit, protože 

přece před svým odjezdem vypadal, že je hrozně žárlivý.“ 137 

Ne vždy byl ale hrabě Schulenburg tak vstřícný. Občas dělal Vilemíně i žárlivé scény. 1. 

října Vilém píše: „Dnes ráno jsem přišel k W. a zastihl jsem jí při převlékání. Řekla S., že 

chce, abych s nimi šel do jejich nového bytu, abych jí tam pomohl seřadit její knihy. On proti 

tomu nic nenamítal a tak jsem tedy jel mým vozem za nimi. Při vystupování jsem už na S. 

viděl, jak je rozčilený. Ještě jsem ani nevešel do pokoje a on už vzal W. stranou a udělal jí 

nejstrašnější scénu o nevhodnosti toho, že jsem jel s nimi,[...] Má ubohá W. hrozně plakala a 

trápila se.“138 11. listopadu: „S- měl včera velice špatnou náladu a udělal W. ráno scénu, 

protože já poté, co jsem jí po plese zavedl k jejímu kočáru, jsem jen šel rychle přes pokoje, 

aniž bych se déle zdržel, jako bych jí chtěl následovat. Já jsem totiž hledal Sallabu139, kterého 

jsem chtěl zavézt domů a už jsem neměl chuť dále zůstávat na plese, protože hned dnes ráno 

jsem musel zase execírovat.“ 140 Hned druhý den měl hrabě Schulenburg udělat další scénu. 

„Večer u Préville, já jsem přišel pěšky, úplně náhodou v úplně stejný okamžik kdy do domu 

přijel W(ilemínin).  kočár. S- kvůli tomu udělal zlostný obličej – podle něj jsem asi nejlépe měl 

čekat před bránou, než by oni byli nahoře na schodech a to jen proto, abychom nevešli 

společně do salonu. Kdyby to bylo nutné, není nic, co bych pro W. neudělal – chtěl bych mít 

příležitost, abych jí to dokázal – ale tohle považuji za přehnané. To mi pokazilo náladu a celý 

večer mi potom nebyl příjemný – ostatně taková „soirée“ celkově nemám rád, [...]“141 16. 

listopadu Vilém píše: „S- jí dnes udělal velice netaktní scénu, kterou poté vysvětlil jako žert –

[...] Toto nás vedlo k vážnému rozhovoru, ve kterém se W. poprvé svobodně vyslovila o S-. 

Jsem velice rád, že se to konečně stalo. [...] On nevidí ve W(ilemínině)- lásce ke mne nic než 

smyslné potěšení, o kterém si myslí, že brzy utichne, pokud si budeme moci nerušeně užívat. 

Poté, co si všiml, že to není ten případ, dostal opět záchvaty potlačovaného vzteku.“ 142 O den 

později: „ W- byla se S- v jeho pokoji, předtím, než šel do divadla – zase jí udělal scénu kvůli 

tomu, že nešla s ním a já také ne.“ 143 Vilém obviňuje Schulenburga z toho, že si Vilemínu 

nevzal z lásky, ale spíše pro pohodlný život: „Pohodlný život v klidu a zámožnosti, příjemný 

interiér,[...] to mu nikdo nevezme – ale nemůže si dělat nárok na to, co mu W- nikdy nedala, 

                                                 
137 Deník, fol. 31v. 
138 Deník, fol. 32. 
139 Johann Heinrich svobodný pán von Sallaba (1789 – 1880). 
140 Deník, fol. 43v. 
141 Deník, fol. 44. 
142 Deník, fol. 45 a 45v. 
143 Deník, fol. 45v. 
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mu nikdy dát nemohla[...]“144 Toto mohl být skutečný motiv Schulenburgovy tolerance 

milostného vztahu jeho ženy. Finančně na tom před svatbou nebyl příliš dobře, pocházel 

z bezvýznamné saské rodiny.145 18. listopadu píše Vilém do deníku: „W- mi teprve dnes řekla, 

že S- byl při včerejší scéně tak nevychovaný, že dupal nohou. Dnes ráno jí prosil o odpuštění. 

Ona mu dala na vybranou, že pokud se to ještě jednou jedinkrát přihodí, že se bude opět 

chovat tak surově a nevychovaně, tak ona na místě odejde z domu a nenastěhuje se dříve, než 

ho opustí on. Prosil ještě mnohokrát o odpuštění a následkem toho je, že má ubohá W- je 

úplně nemocná od vzteku.“146 Schulenburgovi vadilo i to, že Vilémův příchod nebyl ohlášen: 

„S- si opět dovolil mít špatnou náladu kvůli tomu, že mě žádný komoří neohlásil, když jsem 

přišel – mně to přijde úplně samozřejmé, když mne pokládají za přítele domu, což je jediný 

rozumný pohled.“ 147  

Jednoho dne si Vilemína stěžovala, že po Schulenburgově příjezdu už jí Vilém tak 

nemiluje: „W. mi dnes způsobila neklid. Zdá se, že si myslí, že jí teď, co je zpět S., méně miluji 

a v tomhle se pro Boha mýlí. Nemohu říci, že pocit, že ona patří někomu jinému, který se mi 

vnutil s přítomností S., je mi příjemný; [...] a já jí miluji přece skutečně, ani o vlas méně, jen 

proto, že ona iluze je zničena. Může být tedy úplně klidná, protože mi je, jako bych předtím 

vůbec nic nevěděl, že jsem vůči někomu schopen takové oddanosti.“148 Krátce po 

Schulenburgově příjezdu prožívá vztah Viléma a Vilemíny malou krizi. Svědčí o tom časté 

zápisy ve Vilémově deníku, ve kterých se zmiňuje, že se jejich láska změnila, že již není tak 

šťastná jako v létě v Castellamare. „Tak jako tak mne i jí vzal dost z našeho štěstí. Klidná, 

důvěrná atmosféra, která mezi námi byla, když jsme spolu seděli, četli, ta již není – něco 

úzkostného, nejistého nastoupilo na její místo, jako bychom chtěli těch pár volných okamžiků 

použít, abychom si ve všem spěchu něco málo řekli; a tak si neužijeme správně těch pár 

minut, které nám poskytne dobrá nálada toho třetího (Schulenburga), která je asi způsobena 

jen dobrým trávením.“ 149 Nebo jiný zápis, jen o den později, 2. října: „[...] šel jsem k W- a 

našel jsem u ní lidi, kteří jí ale nakonec opustili. Já jsem pak samozřejmě u ní byl úplně sám, 

ale může být šťastný takový důvěrný rozhovor, když vstoupí každou chvíli S-, [...] Dnes i včera 

s W. v salonu aniž bych byl schopen s ní mluvit. Jaký rozdíl oproti našim dřívějším šťastným 

večerům. Tak příliš mnoho mi chybějí a tak příliš mnoho cítím jejich ztrátu – myslím, že je na 

                                                 
144 Deník, fol. 45v. 
145 Sobková, Helena. Kateřina Zaháňská. Praha 2007, s. 246. 
146 Deník, fol. 46. 
147 Deník, fol. 47v. a 48. 
148 Deník, fol. 31v a 32. 
149 Deník, fol. 32v. 
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mě ten žal vidět. Hraběnka Préville se mě ten večer zeptala s výrazem pochopení, proč jsem 

včera večer u ní vypadal tak zachmuřeně. Říci jsem jí to ovšem nemohl, ale ujistil jsem jí, že 

beru tuto otázku jako důkaz zájmu, přestože na tu věc nechci vzpomínat. Také ve W(ilemínině) 

lásce se zřetelně odrážela nespokojenost s přítomností, […].“150 O pár dní později si Vilém 

opět stěžuje ve svém deníku: „Děje se vlastně velice málo věcí, hodných zapamatování; jeden 

den přejde jako druhý, obstojný, ale nesrovnatelný s jedním z těch milých v srpnu a polovině 

září. Večery jsou obvykle nudné a nepříjemné. Když zůstane W. doma, je tam i S.,[...]“151 7. 

října měli Vilém s Vilemínou po dlouhé době pěkný večer: „Konečně jsem měl dnes jednou 

velice šťastný večer. S- jel do Portici152 a domů přišel teprve po 10 hod. Já jsem šel k W. před 

sedmou a strávil jsem s ní sám celý večer. Jak dobrá a milá opět byla.“ 153 23. listopadu Vilém 

píše: „[...] těšila mne vyhlídka večera, který může být strávený nerušeně s W-. Potom napadlo 

S- říci, že přijde hned zpět, pokud nenajde nějakou společnost. Kvůli této nejistotě jsem měl 

trochu protivný humor, […], ale to bylo nepříjemné mé W., která byla jako vždy dobrá a milá 

a tak nám to zkazilo část večera, který jinak mohl být tak šťastný.“ 154 

Jednoho dne přišel domů hrabě Schulenburg opilý: „Po 9 hod. ještě k W- , kde jsme byli 

ještě nějaký čas spolu sami. S- byl dnes kvůli šampaňskému velice optimistický – celý svět 

viděl v tom nejlepším světle. Shledal, že jsem se dnes choval velice znamenitě, i když jsem 

nebyl ani o vlas jiný, než obvykle. W- má jen dělat, co chce, neboť jeho největší přání přece je, 

aby se bavila. Toto slovo „bavit se“ se mi nanejvýš protiví.“155  

Hrabě Schulenburg je v Lichnovského deníku vylíčen v negativním světle, jako muž, 

který si Vilemínu nevzal z lásky a zároveň si nechává líbit nevěru své ženy a občas i schvaluje 

setkávání Viléma a Vilemíny jen proto, aby jí udělal radost, a přitom doufá, že pokud jí vztah 

s Lichnovským nebude zakazovat, brzy ji omrzí a sama se Lichnovského vzdá. Na druhou 

stranu ale, dojde-li mu trpělivost, dělá hrozné žárlivé scény, které velice škodí Vilemíninu 

zdraví. Je pochopitelné, že byl Schulenburg takto vylíčen, jedná se přece o Vilémova hlavního 

soka v lásce. Tento popis Schulenburga tedy nemůže být brán jako jeho objektivní 

charakteristika, jelikož byl popsán z pohledu manželčina milence.  

                                                 
150 Deník, fol. 32v a 33. 
151 Deník, fol. 33v. 
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153 Deník, fol. 34 a 34v. 
154 Deník, fol. 47. 
155 Deník, fol. 46v. 
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Společenské styky hraběte Lichnovského 

Šlechtici 19. století podnikali často z různých důvodů, např. studijních nebo poznávacích, 

cesty do ciziny, kde mimo jiné docházelo i k setkávání se zahraniční šlechtou.156  Lichnovský 

byl sice v Neapoli kvůli svému povolání v armádě, ale i přesto se zde setkával s mnohými 

členy zahraniční šlechty. Muži, o kterých jsou zmínky v Lichnovského deníku, byli především 

politiky nebo vojáky, tak jak to bylo pro šlechtice té doby typické.157 Vilém se stýkal s mnoha 

lidmi, o kterých se ve svém deníku vyjadřuje, ale většinou pouze okrajově a negativně. Jen 

místy se objevují i pozitivní komentáře. Styk se společností vnímá spíše jako nutné zlo, jak již 

bylo popsáno výše v kapitole o zábavě a volném čase. 

Léto a podzim roku 1823 trávili v Neapoli a okolí mnozí vysoce postavení lidé té doby. 

Patřil mezi ně knížet Miklós Esterházy (1775 – 1856) s manželkou Marií Françoise de 

Baudry, markýzou de Roisin (1778 – 1845)158 a jejich dětmi Paulem (1805 – 1877), Nikim 

(1804 – 1885), Therese (1801 – 1829) a Marianne (1802 – 1877).159 Esterházyové bydleli 

v Resině nedaleko Neapole.160 O Therese Esterházy píše Lichnovský velice pozitivně. 

„Krásné jako obrázek byly Betsy Acton a Th. Esterházy, která se mi i celkově velice líbí.“161 

26. září byli večer u Lady Acton i Esterházyové: „obě děvčata se mi velice líbí; jsou velice 

zdvořilá, ta jedna (Therese) je podle mého názoru i velice krásná.“ 162 24. listopadu najdeme 

opět zmínku o Therese Esterházyové, která byla také přítomna večer u Ludolffa: „I když jsem 

se celkem bavil s Therese E-, tak mi to nepomohlo zapomenout na W(ilemíninu)- 

nepřítomnost[...]“163 O manželce hraběte Esterházyho se v deníku nachází jedna, také 

pozitivní, zmínka: „Dnes ráno jsem našel u W- hraběnku Esterházyovou, která je daleko 

zdvořilejší než C.“ 164 Názor na hraběte Esterházyho Vilém nenapsal, ale pravděpodobně s ním 

měl dobré vztahy. 21. listopadu píše: „Večer jsem šel se S. k Esterházymu, pak 

k Ludolffovi.“165 Anebo 8. prosince šel Vilém bez Vilemíny na „akademii“: „ Ze začátku jsem 

se velice nudil, jak je to vždy v případě, když jde někdo někam nerad. Ale později jsem se již 
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bavil lépe a na výzvu hraběte Esterházyho, abych zůstal, než odejdou, jsem skutečně zůstal do 

dvou hodin.“166 Rodina Esterházyových byla tedy Vilémem vnímána vcelku pozitivně. 

Rodinu Esterházyových popsala ve svých pamětech i hraběnka Ludovika von Thürheim. Také 

je vnímala velice pozitivně.167 

Další postavou, se kterou se Lichnovský velice často stýkal, byla Lady Acton. Maria Anna 

Acton se narodila roku 1785 a ve 14 letech se provdala za svého strýce, sira Johna Francis 

Edwarda Actona, kterému bylo v době sňatku již 63 let (1736 – 1811) a který byl 

ministerským předsedou Neapolského království. Lady Acton porodila v prvních letech 

manželství tři děti, o jejichž legitimitě se pochybovalo.168 V létě 1823 patřila v Castellamare 

k výrazným osobnostem. 11. srpna Vilém píše: „Večer jsem byl u L. A., kde byla opět 

shromážděna celá zdejší společnost.“ 169  Samotnou Lady Acton měl Vilém rád, o její rodině 

se to již říci nedá: „Aby nepotkala celou rodinu L(ady) A(cton), která je zrovna tak 

nepříjemná jako ona sama (Lady Acton) příjemná a laskavá, zůstala raději W- dnes večer 

doma.“ 170 O sympatiích k Lady Acton svědčí i tento zápis: „Dnes padla první zmínka o 

úplném rozloučení L. Acton – zítra ráno opouští Castellamare, aby zůstala ještě nějaký čas 

v Neapoli a potom odcestovala do Paříže. – W- je z této ztráty velice smutná[...]“171 Dále se 

píše o Mr. Bonardovi, který odjel současně s Lady Acton: „Myšlenka, že oba tito lidé se tajně 

vzali, se mi jeví pořád pravděpodobnější.“ 172 Vilém zmiňuje i dceru Lady Acton, Elisabeth: 

„Dietr.(ichstein)173 se pořádně dvoří Betsy a ona se dívá takovýma maličkýma zamilovanýma 

očima, jako kotě, kterému vzali hlávku zelí.“ Ludovika von Thürheim ve svých pamětech 

napsala, že hrabě Dietrichstein se chtěl s Betsy oženit. Ona do něj byla také zamilovaná, ale 

matka i bratr byli proti. A to nejen kvůli Dietrichsteinově mrzutému a nestálému charakteru, 

ale především kvůli jeho malému majetku.174  

Pozitivně je vnímána i rodina francouzského viceadmirála Préville, který byl 

v neapolských službách. „Celá rodina Préville jedla dnes u W-. Jsou to tak vznešení, dobří 
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lidé – nevím, proč si o nich myslím, že umí ocenit mou oddanost k W. – asi jsou mi i proto tak 

milí, protože W(ilemíně)- skutečně projevují upřímnou náklonnost.“175 

Toto byla ta menší část lidí, kteří se Vilémovi zamlouvali. Mnohem více osob ve svém 

deníku spíše pomlouvá. Nejčastěji jsou nepěkně popisovány jisté C. a L. – mohlo by se 

pravděpodobně jednat o sestry Constantine a Ludoviku von Thürheim, které ve stejné době 

jako Vilém Lichnovský pobývaly v Castellamare a potom také v Neapoli. Jsou označovány 

jako „harpyje egoismu“ : „C. a L. se na večer nechaly ohlásit u W., aniž by se příliš staraly o 

to, že W. není dobře. Takoví lidé jsou opravdový mor pro pohodlí života, protože věčně myslí 

jen na sebe. Pobavil mě přitom neochvějný klid W(ilemíny), se kterým vyslechla všechny 

stížnosti o studeném večerním větru na terase, kde jsme se nacházeli.“176 14. října, již 

v Neapoli, píše: „Sestry jsou od Castellamare ještě odpudivější a starší[...]“177 Ludovika von 

Thürheim také nepopisuje ve svých pamětech Viléma příliš lichotivě: „Lichnovský je 

nezdvořilý a svárlivý.“ 178 A také: „[...]Vilém, s ještě menším rozumem, nepřátelský, neustále 

kritický, svárlivý, nudný a protivný.“ 179  

Další osobou, kterou Vilém Lichnovský ve svém deníku popsal velice negativně, je 

sestřenice Schopingk. 4. listopadu píše: „Po nějakých návštěvách jsem přišel k W-, byli tam 

lidé, ještě ani nebyli pryč, už byla ohlášena nově příchozí „cousine“ Schopingk. Mohla by to 

být opravdu dobrá osoba, ale mně už se protiví, protože předem vidím, že bude velice otravná. 

Tentokrát opravdu zůstala až do půl 5, to znamená dvě hodiny. Ostatně ani hezká ani škaredá, 

[...] má trochu špičatý obličej a mluví opravdu hrozně moc.“ 180 Nebo: „[...] k W-, která 

nevypadala moc nadšeně z tlachů milé sestřenice […] a přitom jejímu rychlému jazyku 

nechybí vůbec nic na nutné ostrosti.“181 15. listopadu: „W. jsem dnes ráno našel úplně 

zdravou, ale obklopenou dvěma užvaněnými ženami, že by z toho mohla znovu onemocnět – 

milá nudná sestřenice a možná ještě nudnější, ale zcela určitě nepříjemnější hraběnka 

Coudenhove182. [...] Až skoro čtyři hodiny obléhaly W(ilemínu) tyto ženské,[...]“183 7. 

prosince: „U W. byla sestřenice, která je opravdu příliš hloupá. Přitom má tak málo tušení o 
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nedostatku svého úsudku a vkusu, že má na všechno názory, které jsou jí samozřejmě taky 

podobné – tak např. že Venuše Medicejská je koketní neslušná postava.“184  

Dalšími lidmi, se kterými se Vilém Lichnovský setkával, ale nijak k nim nevyjadřoval 

sympatie ani averzi, byli např. hrabě Gustav Stackelberg (1766 – 1850), ruský diplomat 

v Neapoli a jeho žena Karoline, dále Josef Konstantin hrabě Ludolf, neapolský vyslanec u 

Svatého stolce se svou ženou Therese,185 generálporučík Franz, svobodný pán von Koller 

(1767 – 1826)186 nebo generál Eugen Wilhelm hrabě Haugwitz (1777 – 1867).187 

Závěr 

Deník hraběte Viléma Lichnovského se týká především vévodkyně Kateřiny Vilemíny 

Zaháňské. Není to tedy jen pramen k poznání Vilémova osobního života, ale také pramen k 

Vilemínině životu počátku 20. let 19. století, který trávila v Itálii. V odborné literatuře o tomto 

období jejího života příliš nenajdeme. Tento příspěvek částečně osvětluje její život očima 

Viléma Lichnovského, dalšího z početné řady jejích milenců. Můžeme si tedy udělat obrázek 

o tom, s kým se v té době stýkala, co dělala, jaký byl její zdravotní stav a především o 

zajímavém milostném vztahu mezi Vilémem a Vilemínou, ale také jejím manželem, hrabětem 

Schulenburgem, který její nevěru částečně toleroval a přehlížel. O tom, že Vilemína udržovala 

s Vilémem Lichnovským důvěrné styky, se zmiňuje pouze Jiří Stibor v Biografickém 

slovníku Slezska a severní Moravy.188 Ostatní odborná literatura o vévodkyni Zaháňské se 

soustředí především na její vztah s Klemensem Metternichem189, příp. Frederikem 

Lambem.190 Helena Sobková napsala biografii vévodkyně Zaháňské, přičemž čerpala 

především z monografií Clemense Brühla191 a Dorothy McGuigan192. Období počátku 20. let 
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192 McGuigan, Dorothy Gies: Metternich, Napoleon und die Herzogin von Sagan. Wien-München-Zürich-
Innsbruck 1979. 
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19. století je popsáno jen velice stručně, bez detailů, jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto 

příspěvku. Potvrzuje se i to, že Schulenburg netrávil celý čas se svou ženou v Itálii, protože 

kvůli obchodním záležitostem musel odjet na statky v Zaháni.193 Lichnovský píše, že 

Schulenburg odjel z Neapole 19. května a vrátil se 18. září 1823.194 Ani Clemens Brühl nijak 

blíže nepopisuje vztah mezi Vilémem a Vilemínou.  

Zajímavá je především Lichnovského zmínka o tom, že si četl ve Vilemínině deníku 

z cesty do Itálie v roce 1818.195 Helena Sobková píše v úvodu své knihy, že byl nalezen pouze 

itinerář ze Sicílie z roku 1825196, který je zároveň jediným doloženým deníkem vévodkyně 

Zaháňské.197 Clemens Brühl ve své knize „Die Sagan“ napsal: „Jen málo písemností jí 

psaných se zachovalo, pouze několik zápisů do památníků, řada dopisů a právě jen tento 

cestovní deník. Když se čte, může člověk vyjádřit jen lítost, že vévodkyně nebyla horlivější 

pisatelkou[...]“198 Nyní je tedy jisté, že existoval přinejmenším ještě další cestovní deník 

z roku 1818. 

Předkládaná studie tedy přináší nové informace, které mohou být použity při revizi 

biografie Kateřiny Vilemíny Zaháňské, neboť zaplňují některá bílá místa v jejím životě, ale 

mají přínos také pro poznání osobního života hraběte Viléma Lichnovského a středoevropské 

šlechty první poloviny 19. století vůbec. 

                                                 
193 Sobková, Helena: Kateřina Zaháňská. Praha 2007, s. 250-252.  
194 Deník, fol. 7 a 26v. 
195 Deník, fol. 13 a 15. 
196 Sobková, Helena: Kateřina Zaháňská. Praha 2007, s. 6. 
197 Tamtéž, s. 304. 
198 Tamtéž, s. 304. a Brühl, Clemens: Die Sagan: das Leben der Herzogin Wilhelmine von Sagan, prinzessin von 
Kurland. Berlin 1941, s. 288.  
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Přílohy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrabě Vilém Lichnovský (1793-1864) v roce 1835, litografie od Josefa Kriehubera, a 

Vévodkyně Kateřina Vilemína Zaháňská (1781 – 1839) v roce 1818, portrét vídeňského 

malíře Johanna Nepomuka Endera. 

• Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Lichnowsky_Litho.jpg a 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelmine_von_Sagan.jpg (18.2.2013)  
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