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SOUHRN 

 Diplomová práce, která se Vám dostává do rukou, se zabývá osobními deníky a 

korespondencí manželky významného šlechtice konce 18. a počátku 19. století, hraběte Jana 

Rudolfa Chotka z Chotkova a Vojnína. Na základě nich představuje hraběnku Marii Sidonii 

Chotkovou, roz. Clary-Aldringen, jako dceru, manželku a matku. Podrobně se tato práce 

věnuje v úvodu nejen dochovaným pramenům, ale v následujících kapitolách také samotnému 

životu této ženy a její rodiny. V závěru je práce doplněna o krátkou edici několika 

hraběnčiných textů. 
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Dějiny - aristokracie – 18.-19. století – dějiny ženy – ego-dokumenty – šlechtičny – osobní 

deník – ženský deník -  korespondence - Chotek – Clary-Aldringen   



Abstract 

 Thesis, which you are holding just now, is the work about personal diaries and 

correspondence of the wife of a significant nobleman of the late 18th and early 19th century, 

count Jan Rudolf Chotek from Chotkov and Vojín. Based on these sources, this work presents 

countess Marie Sidonie Chotková, born Clary-Aldringen, as a daughter, wife and mother. This 

work in detail describes not only the historical sources but also the live of this woman and her family. 

In the end of these thesis is short edition of several texts of coutess. 
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1. Úvod  

Dnešnì historická věda se zabývá mnoha rŧznými tématy, mezi něţ patřì i dějiny ţeny, 

historie šlechty a dějiny kaţdodennosti. Všechny tyto směry v poslednìch letech, předevšìm 

dìky změnám ve společnosti, zaţily v našì zemi rozkvět. I kdyţ mnohá dìla vznikala jiţ dřìve, 

teprve několik předešlých desetiletì zařadilo do zájmu historikŧ prameny osobnì povahy jako 

denìky či korespondenci, dlouho opomìjené, či uţìvané jen jako doplňkové zdroje. Otevřel se 

tak prostor pro nové poznatky o ţivotě a soukromì nejen privilegované vrstvy, ale i osob 

nacházejìcìch se dřìve na okraji badatelského zájmu, mezi něţ patřily i ţeny. I tato práce chce 

přispět malou měrou k rozšìřenì obzorŧ ve všech třech oblastech, předevšìm pak představit 

osobu hraběnky Marie Sidonie Chotkové, roz. Clary-Aldringen, na základě dochovaných ego-

dokumentŧ. Pohled na jejì ţivotnì cestu ve světle osobnìch dokumentŧ poskytuje nejen 

moţnost studovat dějiny rodu Chotkŧ a Clary-Aldringenŧ, ale předevšìm kaţdodennìho ţivota 

manţelky významného státnìho úřednìka a ţeny obdobì končìcìho 18. a počìnajìcìho           

19. stoletì. 

Jako představitelka generace přelomu těchto obdobì, proţila ţivot v časech osvìcenstvì 

a vlády Marie Terezie, jejìho syna Josefa II., později i syna Leopolda II. a v neposlednì řadě   

i cìsaře Františka II. Ve svých vìce neţ 40 letech se stala nepřìmou účastnicì prvnìch událostì 

ve Francii, které započaly tamnì revoluci. Doţila se i Napoleonovi poráţky a smrti v květnu 

1821. Za svého ţivota byla svědkem postupných myšlenkových změn, které měnily pohled 

nejen na rodinu a mateřstvì. Jak se však nové myšlenky promìtly do ţivota hraběnky? Stala se 

„novou matkou“ podle J. J. Rousseaua nebo byla ještě ţenou „starého obdobì“?  

Otázky, na které by tato práce chtěla odpovědět, jsou jednoduché, ale odpovědi nikoli. 

Některé z otaznìkŧ souvisejìcìch s osobou Marie Sidonie Chotkové zŧstanou navţdy 

nezodpovězené, neboť prameny nikdy nezachytì všechny události a napřìklad dokumenty 

k nejranějšìmu obdobì ţivota autorky nebyly zatìm nalezeny. Co vedlo hraběnku ke psanì 

denìkŧ? Měla snad nutkánì oddělit svŧj osobnì ţivot od nastolených pravidel pro ţenu tehdejšì 

doby? Chtěla být v denìku sama sebou a odhodit masku, kterou nosila na veřejnosti?
1
 A proč 

je v osobnìch dopisech otevřenějšì ve vztahu k manţelovi,
2
 neţ je pak ve svých denìcìch? 

Poddala se v korespondenci duchu doby a v denìcìch ukázala své pravé „já“? Psala své denìky 

                                                           
1
 CLINE, Cheryl. Women's Diaries, Journals, and Letters: An Annotated Bibliography. New York: Garland, 

1989. s. XI.  
2
 CERMAN, Ivo. Chotkové: příběh úřednické šlechty. Praha: NLN, 2008. s. 361-2.; CERMAN, Ivo. 

Empfindsame Briefe. Familienkorrespondenz der Adeligen im Ausgang des 18. Jahrhunderts. In BŦŢEK, 

Václav - KRÁL, Pavel. Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740). 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicìch, 2006. s. 283. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=en&format=standard&to=10&exp1=Cerman,%20Ivo
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=B%C5%AF%C5%BEek,%20V%C3%A1clav%20-
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=B%C5%AF%C5%BEek,%20V%C3%A1clav%20-
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=en&format=standard&to=10&exp1=Spole%C4%8Dnost%20v%20zem%C3%ADch%20habsbursk%C3%A9%20monarchie%20a%20jej%C3%AD%20obraz%20v%20pramenech%20%281526-1740%29.
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=en&format=standard&to=10&exp1=Jiho%C4%8Desk%C3%A1%20univerzita%20v%20%C4%8Cesk%C3%BDch%20Bud%C4%9Bjovic%C3%ADch
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pouze pro sebe, anebo předpokládala budoucì čtenáře z řad rodiny? Kdo prováděl některé 

korekce ve svazcìch? Byla to samotná autorka textu nebo později některý z potomkŧ? Jaká je 

faktická spolehlivost hraběnčiných záznamŧ? To je jen několik málo z těch, které se pokusì 

tato práce objasnit. Mnoho dalšìch také vyvstává i k samotné osobě hraběnky Chotkové           

a ţivotu který vedla. Patřì mezi ně napřìklad otázka počátku vztahu autorky pramenŧ 

s budoucìm manţelem. Kdy se tak stalo a jaký byl jejich vzájemný vztah? 

Vlastnì text začìná druhou kapitolou shrnujìcì stručně historii předkŧ Marie Sidonie 

Chotkové a jejìho muţe a utvářì základnì představu o prostředì, ze kterého manţelé pocházeli. 

K ţivotnìm osudŧm představitelŧ rodiny Clary-Aldringen nacházìme jen velmi málo 

informacì, spìše roztroušených v jednotlivých publikacìch, a tento stav se výrazněji               

za poslednìch několik let nezměnil. Pro obecný přehled nejlépe poslouţì archivnì inventář 

k fondu zmìněného rodu,
3
 nalézajìcì se v děčìnské pobočce Státnìho oblastnìho archivu 

Litoměřice. Společně s dìly Sylvie Ostrovské „Slavné ţeny v Teplicích“
4
 a Přemysla Peera 

„Dějiny Teplicka do roku 1848“
5
, tvořì nejucelenějšì publikace zmiňujìcì přìslušnìky tohoto 

rodu a stopy, které po sobě zanechali. Základnì informace se nacházejì také v rŧzných 

encyklopediìch
6
 a článcìch, přibliţujìcìch úzké téma spojené s touto rodinou.

7
  

Na druhé straně stojì rod Chotkŧ, který nedávno vešel vìce do povědomì badatelŧ        

i laické veřejnosti dìky práci Ivo Cermana, v nìţ mŧţeme od roku 2008 nalézt ucelený přehled 

k historii této šlechty ve státnìch sluţbách. Publikace nese název „Chotkové, Příběh úřednické 

                                                           
3
 JAKLOVÁ, Pavla – SMÍŠKOVÁ, Helena. Rodinný archiv Clary-Aldringenů, Teplice (1138) 1416-1948. 

Děčìn, 2004. [strojopis]. Ten byl z velké části pouţit jako základ k tomu rodopisnému přehledu. (Dále jen 

JAKLOVÁ, P. – SMÍŠKOVÁ, H. Rodinný archiv Clary-Aldringenů.) 
4
 OSTROVSKÁ, Sylvia. Slavné ţeny v Teplicích: Křiţovatky moci a krásy. Teplice, 1994. 165 s. ISBN 80-

85321-13-0. Pojednává nejen o rodu, ale o ţivotě Teplic a to i v dobách, kdy tento rod ještě Teplice nevlastnil. 

(Dále jen OSTROVSKÁ, S. Slavné ţeny v Teplicích.) 
5
 PEER, Přemysl. Dějiny Teplicka do roku 1848. Teplice, 1969. 84 s. Podobně jako kniha Sylvie Ostrovské i tato 

publikace pojednává o historii Teplic v širšìm kontextu. (Dále jen PEER, P. Dějiny Teplicka do roku 1848.) 
6
 Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Prvnì dìl, A-Alpy. Praha, 1996. 992 s.  

ISBN 80-7185-058-6.; Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, Pátý dìl, C-

Čechŧvky. Praha, 1997. 894 s. ISBN 80-7185-102-7.; POUZAR, Vladimìr. Almanach českých šlechtických rodů.  

Praha, 2001. 485 s. ISBN 80-85955-17-2.; WURZBACH, Constantin. Biographisches Lexikon des kaiserthums 

Oesterreich enthaltend die Lebensßkizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Reißerstaate 

und in feinen Kronländern gelebt haben. 2. Teil, Bninski - Cordova. Wien, 1857.; KNESCHKE, Ernst Heinrich. 

Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon im Vereine mit mehreren Historikern. Bd. II. (Bozepolski-

Ebergassing). Leipzig, 1929.; ŢUPANIČ, Jan – STELLNER, František – FIALA, Milan. Encyklopedie kníţecích 

rodů zemí Koruny české. Praha, 2001. 340 s. ISBN 80-86493-00-8. (Dále jen ŢUPANIČ, J. Encyklopedie 

kníţecích rodů.); MAŠEK, Petr. Modrá krev: minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů českých zemí. 2. 

rozšìřené vydánì. Praha 1999. 330 s. ISBN 80-204-0760-X.; a jiné. 
7
 Existuje také několik dìlčìch studiì pojednávajìcìch o úzce specifikovaných událostech týkajìcìch se některých 

členŧ rodu. Patřì mezi ně nejen studie Jiřìho Kubeše (KUBEŠ, Jiřì, Fragmenty pìsemnostì z kavalìrské cesty 

hrabat z Clary-Aldringenu z roku 1727, In Theatrum historiae. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty 

filozofické Univerzity Pardubice 1, Pardubice 2006, 83-108 s. ISSN 1802-2502) ale také práce Heleny Smìškové 

SMÍŠKOVÁ, Helena. Rodinný archiv Clary-Aldringenŧ, Teplice. In Archivní časopis 55, 2005, s. 117-127.  

ISSN 0004-0393 a předevšìm Sylvie Ostrovské (OSTROVSKÁ, Sylvia. Pohledy na habsburskou monarchii 

v 18. stoletì. In Acta universitatis palackianaesis facultas philosophica. 2000. č. 29. s. 115-123). 

javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/4U3GEBBS73G9XTK9TRNFANHVPCQC4VIIS9186YAC9GLJKMPF3H-00329?func=service&doc_number=001629856&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/4U3GEBBS73G9XTK9TRNFANHVPCQC4VIIS9186YAC9GLJKMPF3H-00330?func=service&doc_number=001629856&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/4U3GEBBS73G9XTK9TRNFANHVPCQC4VIIS9186YAC9GLJKMPF3H-00330?func=service&doc_number=001629856&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/4U3GEBBS73G9XTK9TRNFANHVPCQC4VIIS9186YAC9GLJKMPF3H-00330?func=service&doc_number=001629856&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/RVEDHDPFTKMF6LY3PBV3I6958DJIT76REAX46GFKGRR3RGM1VP-00230?func=service&doc_number=002905537&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/RVEDHDPFTKMF6LY3PBV3I6958DJIT76REAX46GFKGRR3RGM1VP-00230?func=service&doc_number=002905537&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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šlechty“
8
 a je nynì, kromě samotných pramenŧ, největšìm zdrojem informacì k ţivotu 

hraběnky Chotkové. Nalezneme tam mimo jiné i seznam literatury, která byla o tomto rodu 

sepsána a mnohdy je i Ivo Cermanem kriticky zhodnocena. Dalšì uţitou publikacì je dìlo 

Josefa Ledra,
9
 které je nejen literaturou, ale vzhledem ke svému stářì i pramenem. Některá 

autorova tvrzenì jsou však dnes jiţ těţko doloţitelná, vzhledem k absenci části jìm vyuţitých 

pramenŧ. Na tuto skutečnost nás upozorňuje ve své publikaci Ivo Cerman. Dalšìmi zdroji       

o ţivotě představitelŧ rodu Chotkŧ je inventář – „Rodinný Archiv Chotků“,
10

 několik 

slovnìkových hesel,
11

 a práce Otakara Špecingera, která taktéţ čerpá z Ledrova dìla.
12

 Osobou 

syna Marie Sidonie a Jana Rudolfa Chotka se zabývá publikace z pera Evy Lisé „Karel hrabě 

Chotek, nejvyšší purkrabí království českého“
13

, která vyšla stejně jako kniha Ivo Cermana 

v roce 2008.  

Třetì kapitola se zabývá přehledem pramenŧ, metodami zpracovánì, informacemi, 

které nám podávajì i problémy, které činì jejich studium. Literatura uţitá v této části práce se 

zabývá pracì s dochovanými prameny a předevšìm jejich interpretacì. Velkou měrou se           

o jejich vyuţitì v bádánì o ţenách v českém prostředì zaslouţila prof. PhDr. Milena 

Lenderová, CSc., jejìţ publikace se staly opěrnými pro tuto práci. Jmenujme předevšìm dìla 

„A ptáš se kníţko má...“,
14

 „Tragický bál“
15

 i články „Ţenské deníky jako pramen k poznání 

mentality elit“,
16

 „Chvála deníků a dopisů“
17

 nebo „Šlechtická korespondence jako pramen 

                                                           
8
 CERMAN, Ivo. Chotkové: příběh úřednické šlechty. Praha: NLN, 2008. 758 s. (Dále jen CERMAN, I. 

Chotkové.) 
9
 LEDR, Josef. Hrabata Chotkové z Chotkova a Vojnína, Kutná hora 1886. 74 s. (Dále jen LEDR, J. Hrabata 

Chotkové z Chotkova a Vojnína.) 
10

 BAŠTÁŘ, Milan – INDRA, Bořivoj. Rodinný archiv Chotků. Praha, 1999. [strojopis]. (Dále jen BAŠTÁŘ, M. 

– INDRA, B. Rodinný archiv Chotků.) 
11

 HALDA, Jan. Lexikon české šlechty: erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti 1. dìl. Praha, 1992. ISBN 80-

901020-3-4.; MAŠEK, Petr. Modrá krev: minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů českých zemí. 2. rozšìřené 

vydánì. Praha 1999. ISBN 80-204-0760-X.; POUZAR, Vladimìr. Almanach českých šlechtických rodů. Praha, 

2001. ISBN 80-85955-17-2.; Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, Dvanáctý dìl 

Ch - Sv. Jan., Praha 1998. 80-7185-157-4. (také vycházì z části z dìla J. Ledra.); WURZBACH, Constantin. 

Biographisches Lexikon des kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensßkizzen der denkwürdigen Personen, 

welche 1750 bis 1850 im Reißerstaate und in feinen Kronländern gelebt haben. 2. Teil, Bninski - Cordova. 

Wien, 1857.; KNESCHKE, Ernst Heinrich. Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon im Vereine mit 

mehreren Historikern. Bd. II. (Bozepolski-Ebergassing). Leipzig, 1929. 
12

 ŠPECINGER, Otakar. Chotkovské Veltrusy. Kralupy nad Vltavou, 1962. 15 s.  
13

 LISÁ, Eva. Karel hrabě Chotek: nejvyšší purkrabí království Českého. (Ed.) Milada Sekyrková. Práce z dějin 

techniky a přìrodnìch věd, sv. 18. Praha, 2008. 115 s. ISBN 978-80-7037-179-4.  
14

 LENDEROVÁ, Milena. „A ptáš se, kníţko má…“: Ţenské deníky 19. století. Praha, 2008. 355 s. ISBN 978-

80-7254-956-6. (Dále jen LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“) 
15

 LENDEROVÁ, Milena. Tragický bál: ţivot a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu. Praha a Litomyšl: Paseka, 

2004. 375 s. ISBN 80-7185-657-6. (LENDEROVÁ, M. Tragický bál.) 
16

 LENDEROVÁ, Milena. Ţenské denìky jako pramen k poznánì mentality elit. In. Studie k sociálním dějinám 3. 

Kutná Hora – Opava – Praha 1999, s. 39-54. ISBN 80-86224-00-7. (LENDEROVÁ, M. Ţenské deníky jako 

pramen.) 

javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/4U3GEBBS73G9XTK9TRNFANHVPCQC4VIIS9186YAC9GLJKMPF3H-00329?func=service&doc_number=001629856&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/4U3GEBBS73G9XTK9TRNFANHVPCQC4VIIS9186YAC9GLJKMPF3H-00330?func=service&doc_number=001629856&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/4U3GEBBS73G9XTK9TRNFANHVPCQC4VIIS9186YAC9GLJKMPF3H-00330?func=service&doc_number=001629856&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/RVEDHDPFTKMF6LY3PBV3I6958DJIT76REAX46GFKGRR3RGM1VP-00230?func=service&doc_number=002905537&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/RVEDHDPFTKMF6LY3PBV3I6958DJIT76REAX46GFKGRR3RGM1VP-00230?func=service&doc_number=002905537&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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v gender history“,
18

 na kterém se podìlela spolu se Zdeňkem Bezecným. Z dalšìch publikacì 

jiných autorŧ jmenujme knihu od Vereny von der Heyden-Rynsch „Écrire la vie“,
19

 studii 

Radmily Slabákové „Osobní deník – zdroj nebo tvůrce paměti?“,
20

  jako inspirace pro práci 

s prameny poslouţila i jejì publikace „Rodinné strategie šlechty“.
21

 Vyuţito bylo také dìlo 

Winfrieda Schulze „Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte?“
22

 a úvod 

ke knize Cheril Clyne „Women´s diaries, journals, and letters“.
23

  

Ţivotnì osudy hraběnky Chotkové jsou, v kontextu ţivota ţen přelomu staletì, 

představeny ve čtvrté kapitole. Ta pojednává nejen o jejìm soukromém ţivotě, vztazìch se 

členy rodiny a manţelem, ale také o aktivitách, kterým se věnovala, a naplňovaly jejì den. 

Kapitola je rozdělena na dvě základnì části, přičemţ prvnì část popisuje osudy Marie Sidonie 

před sňatkem a druhá, která je stěţejnì pro tuto práci a je ještě dále členěna, ţivot hraběnky     

v manţelstvì. Uţitá literatura je spjata předevšìm s osobou samotné autorky pramenŧ a také 

s dějinami ţen daného obdobì. Nejvìce je pak opět ovlivněna dìly Mileny Lenderové,
24

           

a zmiňovanou knihou Ivo Cermana. Ty jsou vzhledem ke zkoumanému kulturnìmu prostředì 

k potřebné problematice nejblìţe a dobře odráţì i zahraničnì pohledy na daná témata. Kromě 

nich uveďme jako uţitou literaturu za všechny publikace ty nejdŧleţitějšì, mezi něţ patřì  

„Ţena v Českých zemích od středověku do 20. století“
25

 z pera kolektivu autorŧ, „Histoire des 

femmes en Occident“
26

 kolektivu autorŧ, „Frères et soeurs“
27

 od Didiera Letta.
 
Nelze 

opomenout ani dìlo „Adelige Frauen im bürgerlichen Jahrhundert. Hofdamen Stiftsdamen 

Salondamen 1800 - 1870“ od Christy Diemel.
28

 Vybrané publikace spolu s dalšìmi, které 

poslouţily k doplněnì informacì, podávajì komplexnì pohled na danou problematiku a jevì se 

                                                                                                                                                                                     
17

 LENDEROVÁ, Milena. Chvála denìkŧ a dopisŧ. In. LENDEROVÁ, Milena – KUBEŠ, Jiřì (ed.): Osobní 

deník a korespondence – snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? Pardubice 2004. s. 21-

31. ISBN 80-7194-650-8. (Dále jen LENDEROVÁ, M. Chvála denìkŧ a dopisŧ.) 
18

 LENDEROVÁ, Milena – BEZECNÝ, Zdeněk. Šlechtická korespondence jako pramen v gender history. In. 

LENDEROVÁ, Milena – ČADKOVÁ, Kateřina – STRÁNÍKOVÁ, Jana (ed.), Dějiny ţen aneb Evropská ţena 

od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Pardubice 2006. s. 525-532. ISBN 80-7194-920-5. 
19

 HEYDEN-RYNSCH, Verena von der. Écrire la vie. Trois siècles de journaux intimes féminins. Paris, 1998. 

ISBN 2-07-074980-0. 
20

 SLABÁKOVÁ, Radmila. Osobnì denìk – zdroj nebo tvŧrce paměti? In. LENDEROVÁ – KUBEŠ (ed.). 

Osobní deník. In. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanitaties. Č. 9. 

Pardubice, 2004. s. 41-47. ISBN 80-7194-650-8, ISSN 1213-3485. 
21

 ŠVAŘÍČKOVA SLABÁKOVÁ, Radmila. Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století. 

Praha, 2007. ISBN 978-80-7203-859-6. 
22

 SCHULZE, Winfried: Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vorüberlegungen 

für die Tagung. In. SCHULZE, Winfried (ed.), Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der 

Geschichte. Berlin 1996, s. 11–30 [online]. Dokument je dostupný na adrese URL: 

˂http://books.google.cz/books?id=CtqmFvlhOQEC&printsec=frontcover&dq=ego+dokumente&so 

urce=bl&ots=FuzwtQ5qCF&sig=6c57cGL4A2HIu2ayZQQUNJSlT3E&hl=cs&ei=cVGZS_6DN5 

jWmwOzhOWmCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBEQ6AEwAQ#v=on 

epage&q=&f=false˃.  [cit. 2011-03-15]. 
23

 CLINE, Cheryl. Women's Diaries, Journals, and Letters: An Annotated Bibliography. New York: Garland, 

1989. ISBN 978-0824066376. (Dále jen CLINE, Ch. Women's Diaries, Journals, and Letters.) 
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z tohoto hlediska jako nejvhodnějšì. Z článku vyuţitých v této části jmenujme alespoň některé 

z pera Mileny Lenderové,
29

 Daniely Tinkové,
30

 nebo Beatrix Bastl.
31

 Ostatnì literatura, 

napřìklad k problematice volného času, cestovánì a jiného, je zmìněna v seznamu v závěru 

této práce. 

Poslednì kapitolou se stala edice několika textŧ, které po sobě autorka v pozŧstalosti 

zanechala. Nejen ţe odráţì hraběnčin styl psanì, ale předevšìm vzhledem ke své rozmanitosti, 

představujì Marii Sidonii v několika ţivotnìch situacìch. Kapitola, z dŧvodu předchozìch 

 hojných citacì v celé práci, nenì přìliš rozsáhlá.  

Celkové rozloţenì jednotlivých kapitol bylo oproti pŧvodnìmu návrhu práce 

pozměněno, neboť při zpracovánì se pŧvodnì návrh ukázal jako nevyhovujìcì. 

Osoba hraběnky Chotkové a jejì pozŧstalost se jiţ stala objektem zájmu několika 

badatelŧ. Zmìnky o nì je moţné nalézt v knize Sylvie Ostrovské
32

 i v jejìm článku                  o 

pohledech na habsburskou monarchii.
33

 Stejně tak se stala podkladem pro studie a knihu 

Mileny Lenderové „A ptáš se kníţko má...“, zabývajìcì se ţenskými denìky. Z nejnovějšìch 

pracì je to jiţ zmìněná kniha Ivo Cermana o historii rodu jejìho manţela Jana Rudolfa Chotka, 

jeho studie manţelské korespondence zahrnujìcì i dopisy Marie Sidonie s manţelem,
34

 ale 

                                                                                                                                                                                     
24

 „Tragický bál“ jako porovnánì ţivota dvou ţen rozličné generace ale ţijìcì ve stejném čase. 
25

 LENDEROVÁ, Milena et al. Ţena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: NLN, 2009. s. 7. 

(Dále jen LENDEROVÁ, M. Ţena v českých zemích.) 
26

 DUBY, Georges – PERROT. Michelle. Histoire des femmes, Tome 3 16e-18e siècles. Paris, 2002. 672 s. ISBN 

2-262-01871-5.; DUBY, Georges – PERROT. Michelle. Histoire des femmes, Tome 4 Le 19e siècle. 768 s. Paris, 

2002. ISBN 978-2-262-01872-6. (Dále jen DUBY, G. – PERROT. M.. Histoire des femmes, Tome 3.) 
27

 LETT, Didier. Frères et soeurs: Histoire d´un lien. Paris, 2009. 238 s. ISBN 978-2-228-90461-2. (Dále jen 

LETT, D. Frères et soeurs.) 
28

 DIEMEL, Christa. Adelige Frauen im burgerlichen Jahrhundert Hofdamen Stiftsdamen Salondamen 1800-

1870. Frankfut, 1998. 279 s. ISBN: 978-3596138807. 
29

 LENDEROVÁ, Milena. Feminismus, gender, emancipace a ţenská otázka. Ministerstvo školstvì, mládeţe a 

tělovýchovy, 15.3.2011 [cit. 2011-03-15]. URL: ˂www.msmt.cz/file/9633_1_1/˃. (Dále jen LENDEROVÁ, M. 

Feminismus.); LENDEROVÁ, Milena. Zrozenì dětstvì. In ČAPEK, Jan et al. Scientific Papers of University of 

Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 7, Pardubice, 2001. s. 71-87. ISBN 80-7194-455-6. ISSN 121-6629. 

(Dále jen LENDEROVÁ, M. Zrozenì dětstvì.); Tento spis ale ještě nepřišel s novým pohledem na vztah muţe a 

ţeny.; LENDEROVÁ, Milena. Normy ţenského chovánì a jejich proměny v prŧběhu devatenáctého stoletì. In 

Studie k sociálním dějinám 19. století 7, 1997. s. 29-43. (Dále jen LENDEROVÁ, M. Normy.) 
30

 TINKOVÁ, Daniela. „Ţena“ – prázdná kategorie? Od (wo)men´s history k gender history v západoevropské 

historiografii poslednìch desetiletì 20. stoletì. In LENDEROVÁ, Milena et al.  Dějiny ţen aneb Evropská ţena 

od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Pardubice, 2006. s. 19-32. ISBN 80-7194-920-5. 
31

 BASTL, Beatrix, Hochzeitsrituale. Zur Sozialanthropologie von Verhaltensweisen innerhalb des 

österreichischen Adels der Frühen Neuzeit, In Wolfgang Adam (Hg.), Geselligkeit und Gesellschaft im 

Barockzeitalter, Wiesbaden 1997, s. 751-764. 
32

 OSTROVSKÁ, Sylvia. Slavné ţeny v Teplicích: Křiţovatky moci a krásy. Teplice, 1994. 165 s. ISBN 80-

85321-13-0. 
33

 OSTROVSKÁ, Sylvia. Pohledy na habsburskou monarchii v 18. stoletì. In Acta universitatis palackianae sis 

facultas philosophica. 2000. č. 29. s. 115-123. ISBN 80-244-0135-5 
34

 CERMAN, Ivo. Empfindsame Briefe. Familienkorrespondenz der Adeligen im Ausgang des 18. Jahrhunderts. 

In BŦŢEK, Václav - KRÁL, Pavel. Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-

1740). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicìch, 2006, s. 283-301. ISSN 0862-6111. 
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napřìklad také diplomová práce Pavly Zelené, vyuţìvajìcì denìky hraběnky jako pramen 

k poznánì chápánì francouzské společnosti šlechtou v habsburské monarchii.
35

 Slušì se 

doplnit i bakalářskou práci autorky předkládané práce magisterské, která je touto v některých 

bodech doplněna.
36

  

Jistě je moţné vyuţìt ke studiu mnoho dalšìch článkŧ i knih, ale tato práce se zaměřila 

předevšìm na zpracovánì pramenŧ a jejich výpovědi o hraběnce samé.  

Mezi dochované prameny k poznánì ţivota této ţeny patřì koncept svatebnì smlouvy,
37

 

hraběnčin testament,
38

 a předevšìm denìky a rozsáhlá rodinná korespondence nejen s rodiči,
39

 

ale také se sourozenci,
40

 a v neposlednì řadě i s dětmi
41

 a manţelem. Nejstaršìm dochovaným 

denìkem Marie Sidonie je denìk cestovnì z roku 1782,
42

 ostatnì pocházejì aţ z let 1790– 

1818
43

 a jedná se o denìky osobnì. Je tedy patrné, ţe hraběnka popisovala kaţdodennì události 

v rozmezì 28 let. V daném obdobì pouze třikrát nastala situace, kdy autorka záznamy 

přerušila. Zápisy jsou velmi objemné a obsahujì mnoho dìlčìch informacì nejen k osobnìmu 

ţivotu této ţeny, ale také k politické situaci, která v jejì době panovala. Jiţ jen tyto samotné 

zápisy jsou na prostudovánì velmi náročné, předevšìm svým rozsahem, stejně jako 

                                                           
35

 ZELENÁ, Pavla. Proměny francouzské společnosti očima šlechtičen z habsburské monarchie na konci 18. a 

na počátku 19. století. Magisterská diplomová práce. Filozofická fakulta univerzity Palackého v Olomouci. 

Olomouc, 2010.  
36

 MIXÁNKOVÁ, Hana. Cestovní deník Marie Sidonie Chotkové z cest po Benátkách a Milánu (1782).  

Bakalářská práce. Filozofická fakulta univerzity Pardubice. Pardubice, 2008.   
37

 Státnì oblastnì archiv Praha, Rodinný archiv Chotkŧ, inv. č. 672, LXII Svatebnì smlouvy a úmrtnì oznámenì 

členŧ rodu, kt. 48, č. 1. Koncept svatebnì smlouvy. 
38

Státnì oblastnì archiv Praha, Rodinný archiv Chotkŧ, inv. č. 188, X Spisy a listiny týkajìcì se chotkovského 

rodu 18. a 19. stoletì, kt. 8, č. 42. Testament hraběnky Chotkové. 
39

 Státnì oblastnì archiv Litoměřice, pobočka Děčìn, Rodinný archiv Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-

1948, inv. č. 262, kart. č. 112, Korespondence od matky Marie Josefy Clary-Aldringen, roz. Hohenzollern 1767-

1801.; Státnì oblastnì archiv Litoměřice, pobočka Děčìn, Rodinný archiv Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 

1416-1948, inv. č. 262, kart. č. 112, Korespondence od otce Františka Václava 1776-1781.; Státnì oblastnì archiv 

Litoměřice, pobočka Děčìn, Rodinný archiv Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948, inv. č. 240, kart. č. 

93, Korespondence otce s dcerami Mariì Sidoniì, provd. Chotkovou a Mariì Josefinou provd. ledebur 1767-

1784.; Státnì oblastnì archiv Litoměřice, pobočka Děčìn, Rodinný archiv Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 

1416-1948, inv. č. 253, kart. č. 105, Dopisy od dcery Marie Sidonie, provd. Chotkové 1768-1901. 
40

 Státnì oblastnì archiv Litoměřice, pobočka Děčìn, Rodinný archiv Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-

1948, inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sourozenci Janem Nepomukem, Mariì Kristinou, provd. Hoyos 

a Mariì Tereziì, provd. Wilczek a Jos. Wilczeckem 1772-1819.; ale předevšìm SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, 

RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì 

Josefìnou, provd. Ledebur 1766-1778. 
41

 Státnì oblastnì archiv Litoměřice, pobočka Děčìn, Rodinný archiv Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-

1948, inv. č. 262, kart. č. 114, Korespondence od dcery Louisy 1819-1822.; Státnì oblastnì archiv Praha, 

Rodinný archiv Chotkŧ, inv. č. 1456, Sidonie Chotková – dopisy s Karlem Chotkem (1804-1823), kt. 171.; a 

jiné.  
42

 Státnì oblastnì archiv Litoměřice, pobočka Děčìn, Rodinný archiv Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-

1948, inv. č. 261. kart. č. 110, Denìk z cest po Benátkách a Milánu 1782. 
43

 Státnì oblastnì archiv Litoměřice, pobočka Děčìn, Rodinný archiv Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416 - 

1948, inv č. 261,  kart. č. 110, Denìk z cest po Benátkách a Milánu 1782, Denìky z Teplic (1789) 1790-1798.; 

Státnì oblastnì archiv Litoměřice, pobočka Děčìn, Rodinný archiv Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416 - 

1948, inv č. 261,  kart. č. 111, Denìky z Teplic 1798-1818. 
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korespondence, kterou řadìme k nejstaršìm pramenŧm a dìky nìţ lze nahlédnout aţ do 

devatenáctého
44

 roku ţivota Marie Sidonie Clary-Aldringen. Vyuţita byla k doplněnì 

některých informacì a tvořì druhou velmi obsáhlou část pozŧstalosti, uloţenou v děčìnském 

archivu. Uţita byla předevšìm korespondence z doby okolo sňatku Marie Sidonie s Janem 

Rudolfem Chotkem a hraběnčina ţivota před nìm. 

Denìky spolu s dopisy čìtajì ohromné mnoţstvì listŧ, které po sobě autorka zanechala. 

Hlavnìm úkolem bylo prostudovat dochované denìky. Metoda vyuţitá pro práci 

s korespondencì byla oproti práci s nimi značně selektivnì. Zatìm co denìky byly 

prostudovány jako celek, v dopisech byly hledány pouze konkrétnì informace a výběr činěn 

předevšìm dle datace a obsahu pramenu. Jejì zpracovánì proto probìhalo jako konkrétnì sondy 

za účelem zìskánì poţadované informace a nešlo o systematické zkoumánì tohoto druhu 

pramenu, jeţ si však pozornost historikŧ také zaslouţì.  

 Studované prameny byly ve většině přìpadŧ psány humanistickou kurzìvou a čtenì 

denìkových záznamŧ, které byly jen výjimečně proloţeny německy psaným textem v kurentu, 

tedy znesnadňoval mìsty pouze rukopis autorky, absence interpunkce, občasné škrty, špatně 

ořezaný brk či kaňky a neustálenost gramatických pravidel. Zároveň s tìm se při studiu 

poslednìch dìlŧ denìkŧ vyskytl problém s pouţitým záznamovým materiálem, neboť ten jiţ 

nenì tak kvalitnì jako u předchozìch částì a znesnadňuje, dìky prosakovánì inkoustu na druhou 

stranu, jejich studium. Stejné problémy se vyskytly i u korespondence. Častěji se v nì také 

objevoval problém s čitelnostì rukopisu. Ještě těţšì je pak citace dokumentŧ a předevšìm 

jejich časové určenì. U denìkových záznamŧ je to usnadněno jejich posloupnostì, a pokud 

chybì čìslovánì stránek, které je pouze v menšině denìkŧ, dá se údaj ve většině přìpadŧ určit 

alespoň časově, i kdyţ vzhledem k indiciìm napovìdajìcìm dopisovánì denìkŧ, někdy               

i za několik dnì zpětně, nemŧţeme přesná data uvedená v denìku vţdy brát za zcela 

spolehlivá. U korespondence je situace ještě sloţitějšì. Některé dopisy neobsahujì dataci a lze 

tak tedy jen odhadovat dle kontextu kdy byl dopis napsán. Mnohé z nich neobsahujì ani údaj  

o adresátovi a pisateli. 

 Vyuţité francouzsky psané prameny byly přeloţeny autorkou této práce, přìpadně byl 

jejì překlad konfrontován s jiţ publikovaným překladem. Tato skutečnost je uvedena vţdy 

v poznámce. Jako citačnì jazyk pramenŧ byla zvolena francouzština, předkládané historické 

texty jsou tedy uvedeny v pŧvodnìm zněnì a v poznámkovém aparátu jsou doplněny 

autorčiným překladem. U cizojazyčných citacì byl zachován pŧvodnì pravopis a vzhledem 

                                                           
44

 Pozŧstalost sice obsahuje i dopis psaný otci pocházejìcì z roku 1763, ale vzhledem k faktu, ţe se jedná o 

výjimku, nelze na jejìm základě o tehdejšìm ţivotě Marie Sidonie řìci nic určitého.  
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k faktu, ţe hraběnka Chotková psala s mnoha gramatickými chybami a odlišnostmi, které 

vycházejì z tehdy ještě neustálených gramatických pravidel, je základnì přehled těchto rozdìlŧ 

uveden v kapitole o pramenech. U samotných textŧ uvedených v práci pak jiţ ke korekcìm 

nedocházì. Německé prameny a literatura byly přeloţeny Bc. Pavlou Janáčkovou a Mgr. 

Ondřejem Baškem. Tìmto jim ještě jednou za pomoc děkuji. Zároveň s tìm chci velice 

poděkovat prof. PhDr. Mileně Lenderové, CSc. za metodickou pomoc a vedenì při zpracovánì 

této práce.  

 Celkově je předkládaný text postaven zejména na práci s prameny a jejich obsahem. 

Snaţì se představit na základě dochovaných informacì osobnì ţivot hraběnky Chotkové,  

rodinné vztahy i náplň všednìch dnì. Vzhledem k moţnostem práce se však nejedná o úplný 

ţivotopis této ţeny, neboť je třeba prostudovat ještě mnoho dalšìch dochovaných pramenŧ a 

pokusit se blìţe zmapovat jejì ţivot nejen před sňatkem s hrabětem Rudolfem Chotkem. 
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2. Šlechtické rody Clary-Aldringen a Chotkové z Chotkova a Vojnína do 

počátku 18. století 

Manţelský pár, jehoţ osudy jsou v této práci sledovány, pocházel ze dvou 

významných šlechtických rodŧ 18. stoletì. Marie Sidonie Chotková, roz. Clary-Aldringen, 

byla dcerou Františka Václava Clary-Aldringen (1706–1788) a jeho manţelky Marie Josefy 

roz. Hohenzollern-Hechingen (1728–1801), jejì muţ Jan Rudolf pak synem Jana Karla 

Chotka (1704-1787) a Anny Marie Terezie Kotulinské z Kotulìna (1711-1798). Oba zmìněné 

rody měly v době narozenì těchto dvou členŧ jiţ bohatou historii. 

 

2.1. Rod Clary-Aldringen 

Rod Clary–Aldringen se skládal z dvou rodŧ pŧvodně přìchozìch do Čech za třicetileté 

války. Rod Clary přišel pravděpodobně z Toskánska
45

 a jiţ od Karla IV měl obdrţet inkolát.
46

 

Prameny ale poté dlouho mlčì a dalšì zmìnky, tentokrát jiţ doloţitelné, pocházejì aţ z dob 

třicetileté války, kdy Francesco de Clario, řečený de Riva († 1649),
47

 bojoval v cìsařských 

sluţbách.  Povznesenì rodu mezi svobodné pány zìskal aţ jeho syn Jeroným Clary (1610-

1671). Zmìněný potomek vede po polovině 17. stoletì spor nejen o majetek zemřelého 

bezdětného bratra Dominika s jeho vdovou, ale také o dědictvì rodu Aldringenŧ, jehoţ 

poslednì ţijìcì dědičku, si vzal.
48

 I kdyţ se svatba konala roku 1637, Jeroným Clary zìskal 

souhlas se spojenìm jmen obou rodŧ a erbŧ
49

 jiţ o dva roky dřìve. Ke konečnému spojenì 

došlo aţ po jeho povýšenì do stavu svobodných pánŧ roku 1664 a jeho povýšenì do stavu 

hraběcìho,
50

 kdy zìskává i predikát Clary-Aldringen. Kdyţ bylo Jeronýmovi 28 let, porodila 

jeho ţena jediného syna Jana Jiřìho Marka, který se později stal dědicem celého majetku a 

prvnìm nositelem přìzviska Clary-Aldringen. Zmìněný šlechtic se zaslouţil o rozkvět Teplic
51

 

                                                           
45

 Rod pocházì z  Florencie a později se stěhuje do Furlandska. viz JAKLOVÁ, P. – SMÍŠKOVÁ, H.. Rodinný 

archiv Clary-Aldringenů. s. I.; srov. ŢUPANIČ, J. Encyklopedie kníţecích rodů. s. 50.  
46

 JAKLOVÁ, P. – SMÍŠKOVÁ, H. Rodinný archiv Clary-Aldringenů. s. I.; Zìskal domovské právo, stal se tedy 

přìslušnìkem české zemské šlechty. ŢUPANIČ, J. Encyklopedie kníţecích rodů. s. 50.; Dodnes existuje tato 

listina ve 2 opisech. Vìce  OSTROVSKÁ, S. Slavné ţeny v Teplicích. s. 51-52. 
47

 JAKLOVÁ, P. – SMÍŠKOVÁ, H. Rodinný archiv Clary-Aldringenů. s. I., česky - František Clary de Riva.  
48

 Stala se jì Anna Marie, roz. Aldringen, vdova po Müllerovi z Ruffachu a sestra cìsařského polnìho maršála 

Jana Aldringena. Jeroným Clary s nì měl čtyři potomky. TAMTÉŢ. 
49

 TAMTÉŢ. 
50

 Toho roku zemřel poslednì muţský potomek rodu Aldringenŧ Jan Marek (1592–1164) a rod vymřel po meči. 
51

 Pánem na panstvì teplickém se stává roku 1543. Mimo jiné byl také hejtmanem praţského hradu, podkomořì, 

nejvyššì pìsař a prezident dvorské komory. Jiţ před tìm, neţ dostal do správy panstvì Volf z Vřesovic pán na 

Doubravské Hoře a zástavnì pán Kyšperka, proslavil město Phillipus Aureolus Paracelsus – lékař, filosof a 

přìrodovědec. Volf z Vřesovic však nechal v Teplicìch postavit lázně. O významu a oblibě svědčì i fakt, ţe roku 

1562 hostil Volfŧf dŧm Maxmiliána II. Hostem byl také kurfiřt August I. nebo ruský car Petr Veliký. Kdyţ ale 

21. března 1569 Volf z Vřesovic zemřel, připadlo panstvì jeho bratrovi Bernardovi a dcerám. Vlivem špatného 

hospodařenì význam tohoto lázeňského města upadá. OSTROVSKÁ, S. Slavné ţeny v Teplicích. s. 33-37. 
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a okolì, zajìmal se o přìrodnì obory i rodovou knihovnu.
52

 Na rozdìl od otce byl ţenatý třikrát 

a dospělosti se doţilo osm z jeho třinácti dětì. Ke smutným událostem jeho ţivota patřil 

bezesporu poţár Teplic 8. května 1685, ale také mor, který se ve městě objevil ještě před 

poţárem. 

Dědictvì zìskal po otci a smrti svého staršìho bratra roku 1702 František Karel Clary – 

Aldringen (1675 – 20. leden 1751) slouţìcì ve státnìch sluţbách např. jako nejvyššì lovčì 

královstvì Českého, coţ bylo pro šlechtice, jenţ sám byl náruţivým lovcem, mìsto velmi 

přìjemné. Mimo to byl jmenován také skutečným radou. I za jeho správy Teplice a okolì 

doznaly změn v podobě několika stavebnìch památek.
53

 A mohl si stavebnì ruch dovolit, 

neboť od 40. let 18. stoletì začaly pokladnu plnit penìze z těţby hnědého uhlì z dolŧ, které se 

v okolì otevìraly od roku 1742.
54

 Ţivot Františku Karlovi dopřál dvě manţelstvì, pouze 

z prvnìho se narodilo šest dětì, druhé zŧstalo bezdětné.
55

 Tento šlechtic byl dědečkem budoucì 

hraběnky Chotkové. 

 

2.2. Rod Chotků 

Podìváme-li se na stejné obdobì v historii rodu Chotkŧ z Chotkova a Vojnìna, 

nalezneme v jeho počátcìch dvě větve
56

 – Chotkové z Chockova a Chotkové z Vojnìna. Cesty 

obou z nich byly klikaté
57

 a spojily se aţ v osobě Václava Antonìna Chotka (26. únor 1674 –

2. květen 1754),
58

 později psaného z Chotkova a Vojnìna. O jeho předcìch máme zprávy jiţ 

z doby 15. stoletì, bohuţel ne všechny zmìnky o osobách s podobným jménem lze ověřit či 

připisovat k tomuto rodu. O spřìzněnosti Chotkŧ s jinými šlechtici nás informuje jiţ Josef 

                                                           
52

 Z této doby pocházì nejstaršì katalog této knihovny. Vìce MICHLOVÁ, Jana. Počátky zámecké knihovny 

Clary-Aldringenŧ v Teplicìch. In. Zprávy a studie sv. 21. RMT, 1997. s. 99-106. 
53

 Mezi léty 1701–1711 inicioval stavbu terasy Belveder. Ta se nacházì nad labským údolìm a je nejstaršì 

vyhlìdkou Českého Švýcarska. OSTROVSKÁ, S. Slavné ţeny v Teplicích. s. 62.; Mimo jiné byl v jeho době 

vystavěn na Zámeckém náměstì morový sloup Matyáše Brauna z roku 1719 měřìcì 20 metrŧ. OSTROVSKÁ, 

Sylvia. Slavné ţeny v Teplicích: Křiţovatky moci a krásy. s. 63. a mnoho jiného. 
54

 ŢUPANIČ, J. Encyklopedie kníţecích rodů. s. 53. 
55

 Prvnì ţenou byla Marie Terezie von Künigl von Ehrenburg (1672–1745). Oţenil se s nì roku 1697 a povila  

mu šest dětì. Jen čtyři z nich se doţily dospělosti. Druhou ţenou, kterou si vzal v roce 1748, byla tehdy 

osmnáctiletá Karolina von Osten (1730–1798).  OSTROVSKÁ, S. Slavné ţeny v Teplicích. s. 62. 
56

 Vìce viz CERMAN, I. Chotkové. s. 25-26.; Je moţné, ţe tyto rody spolu nebyly přìbuzné, autor se domnìvá, ţe 

počátky rodu jsou na Plzeňsku. CERMAN, I. Chotkové. s. 22.  
57

 Vìce a podrobněji k rodu viz CERMAN, I. Chotkové. 
58

 Jeho ţenou byla od 28. prosince 1698 Marie Terezie ze Scheidlernu.  S nì vyţenil statky Jeviněves, Jedibaby, 

Ouholice, Veltrusy a jiné. Majetek, který mu roku 1705 postoupila, měl být zachován pro potomky.  Dospělého 

věku se doţili tři synové – Jan Rudolf, Jan Karel a Václav a dvě dcery. Ty obě nastoupily duchovnì „kariéru“. 

Zastavme se však ještě u jeho synŧ. Václav (1703-1725) byl setnìkem pěšìho pluku, ač pro něj chtěl otec dráhu 

úřednìka, a uplatnil se při stavbě modernìho opevněnì. Osudným se mu nestala vojenská sluţba, ale nákaza 

katarem, které podlehl. Pohřben byl v Messsině na Sicìlii v kostela sv. Restituta. Otec jej však připravoval na 

jinou kariéru. Po smrti manţelky a jiţ se nikdy neoţenil. BAŠTÁŘ Milan – INDRA, Bořivoj. Rodinný archiv 

Chotků. s. II. 
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Ledr ve své práci „Hrabata Chotkové z Chotkova a Vojnína“.
59

 Ke sjednocenì obou rodových 

větvì dal souhlas cìsař Leopold I. roku 1702, kdyţ 6. února téhoţ roku povýšil jiţ zmìněného 

Václava Antonìna do stavu svobodných pánŧ. Sám se stal významnou osobnostì své doby, 

coţ dokresluje i jeho přátelstvì s princem Eugenem Savojským. Jeho kariéra byla protkána 

rŧznými funkcemi.
60

 Dŧleţité však je předevšìm povýšenì 13. května 1723 do českého 

hraběcìho stavu. Dne 4. řìjna 1745 dosáhl povýšenì na řìšského hraběte. Dospělého věku se 

doţilo pět jeho dětì. V čase smrti tohoto šlechtice ţili dva dospělì synové, kteřì mohli převzìt 

majetek, a mohlo se zdát, ţe pokračovánì je zajištěno. Osud ale zamìchal kartami.  

Přeţivšìmi syny byli Jan Rudolf (23. července 1706 Jeviněves - 7. července 1771)        

a Jan Karel (29. řìjen 1704 Praha - 8. listopad 1787 Vìdeň). Oba zìskali významné funkce 

v českých zemìch. Vyrŧstal s nimi i bratr Václav, kterému však byl vyměřen ţivot o délce jen 

22 let, jenţ se završil během studiì v Itálii roku 1725.
61

 Rudolf roku 1721 nastupuje s o dva 

roky staršìm bratrem Janem Karlem na filozofickou fakultu Karlo - Ferdinandovy univerzity, 

neboť byli předurčeni pro úřednickou kariéru.
62

 Od roku 1724 pak studovali na právnické 

fakultě v Praze
63

 zakončené veřejnou disputacì v roce 1726,
64

 po které na ně čekalo praktické 

zìskávánì zkušenostì na společné zahraničnì cestě.
65

  

Rudolf se oţenil 1. ledna 1737
66

 s Mariì Aloisiì Kinskou z Vchynic a Tetova, vdovou 

po Norbertu Václavu hraběti z Vrbna. Manţelstvì sice nezŧstalo bezdětné, ale nepřineslo 

potřebného muţského dědice, „pouze“ dceru Guildobaldinu Brigittu.
67

 Rudolf proto odkázal 

svŧj majetek synovi svého staršìho bratra Jana Karla, Janu Rudolfovi.
68

  

                                                           
59

 CERMAN, I. Chotkové. s. 25-7. 
60

 Jmenujme post nejvyššìho komořìho, mìstodrţìcìho v Čechách a cìsařského rady. 
61

 CERMAN, Ivo. Vzdělánì a socializace kancléře Rudolfa Chotka. In Český časopis historický 10, 2003. s. 824. 

(Dále jen  CERMAN, I. Vzdělání a socializace.) 
62

 Neboť jejich kariéra byla směřována k úřednickým povinnostem, zapsali se oba nejprve na třìletý kurz 

filozofie, coţ byl jeden z předpokladŧ studia práv, TAMTÉŢ. s. 825.  
63

 TAMTÉŢ. s.  826-7. 
64

 Studium Jana Karla bylo ukončeno veřejnou disputacì 9. února 1726, jeho mladšì bratr Rudolf ukončil studia o 

tři dny později. Práva studovali v Leidenu u Vitriaria. Kam směřovaly jejich kroky za dalšìm vzdělánìm, které je 

však nutné chápat v souvislosti se zìskánìm nejen samotných vědomostì, ale předevšìm zkušenostì? Nejčastěji to 

byla kavalìrská cesta. Na počátku roku 1728 byli v Nizozemì, v červenci zamìřili do Anglie.
64

 Oni sami tuto 

cestu jako přìnosnou neviděli, ale podřìdili se přánì otce. Zaznamenali tam úspěch, kdyţ se setkali s anglickým 

králem Jiřìm. Ani tam ale jejich cesta nekončila, z Anglie zamìřili do Bruselu. Konec roku 1728 byl ve znamenì 

odjezdu do Francie. V Pařìţi je čekalo dalšì studium. V Soissons se účastnili mezinárodnìho kongresu, a sblìţili 

se s hrabětem Štěpánem Kinským. Tato známost jim měla pomoci zìskat po návratu domŧ politické kontakty. 

Svou cestu zakončili v Itálii. TAMTÉŢ. s. 825.  
65

 TAMTÉŢ. s. 827.; CERMAN, I. Chotkové. s.  67, 69. 
66

 BAŠTÁŘ, M. Rodinný archiv Chotků: Inventář. s. V.; Ivo Cerman uvádì, ţe tìm rokem je rok 1736. 

CERMAN, I. Vzdělání a socializace. s. 850.  
67

 Byla dvakrát provdána. Poprvé za hraběte Jana Filipa Jiřìho Taffeho a podruhé za hraběte Josefa Emanuela 

Ludvìka Malabaila Canal. Zemřela v Praze 20. února 1820. BAŠTÁŘ, M.  Rodinný archiv Chotků: Inventář. s. 

V. Jediný muţský potomek této šlechtičny pocházel  z prvnìho manţelstvì. CERMAN, I. Chotkové. s. 684-5.; Po 

smrti otce s nì Jan Rudolf vedl spor o listiny k panstvì Veltrusy, které zŧstaly v jejìm drţenì, definitivně pak toto 
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Nepřìjemnou událostì v kariéře Rudolfa bylo bezesporu vyšetřovánì za údajnou zradu 

a pomoc Francouzŧm, která se měla uskutečnit po okupaci Prahy v letech 1740-1741, verdikt 

byl ale osvobozujìcì. Dvŧr bavorského hraběte Karla Albrechta
69

 mu poslouţil v počátcìch 

kariéry, aby v polovině 40. let pŧsobil v Tyrolsku, stal se nejvyššìm komořìm i prezidentem 

finančnì komory. Z dalšìch funkcì jmenujme pozici vedoucìho Direktoria, kde setrval aţ do 

své smrti. Za své nesporné zásluhy zìskal od panovnice na konci roku 1759 oceněnì Řádem 

Zlatého rouna. Zaslouţil se o obchod s Amerikou a Čìnou, který byl umoţněn stavbou nového 

Terstského přìstavu, neméně dŧleţité bylo i zlepšenì stavu dopravnìch komunikacì. Nenì se 

tedy čemu divit, ţe budoucì manţel hraběnky Chotkové se vydal ve strýcových šlépějìch. 

 

2.3. Rodiče Marie Sidonie Clary-Aldringen a Jana Rudolfa Chotka 

Pravnukem Jeronýma Clary byl František Václav (8. březen 1706 – 21. červen 1788), 

otec budoucì hraběnky Chotkové. Zastával několik státnìch funkcì.
70

 Jako správný kavalìr 

v mládì hodně cestoval po Evropě a jeho úkolem bylo předevšìm seznámit se s německými 

zeměmi. I kdyţ se stal maltézským rytìřem. Ţivot pro něj přichystal roli otce budoucìho 

dědice majetku. Svŧj osud spojil roku 1747 s o generaci mladšì Mariì Josefou Hohenzollern-

Hechingen (1728-1801).
71

 Ačkoliv bylo manţelstvì poţehnané a ona porodila devět dětì, 

dospělosti se doţili jen čtyři dcery a syn Jan Nepomuk, budoucì dědic rodového majetku.        

I František Václav dále zveleboval Teplice jako jeho předci.
72

 Ţil v neklidné době sedmileté 

války, avšak dìky dohodě obou stran se mìstnì lázně staly, spolu s dalšìmi třemi, mìstem 

                                                                                                                                                                                     
panstvì dostal pod svou správu aţ po smrti své tety. Vìce o sporu a této problematice viz CERMAN, Ivo. 

Vzdělánì a socializace kancléře Rudolfa Chotka. s.  335-42.    
68

 Vztah mezi strýcem a synovcem byl přinejmenšìm vřelý. 
69

 BAŠTÁŘ, Milan – INDRA, Bořivoj. Rodinný archiv Chotků: Inventář. s. IV. Měl tam ovlivnit volbu cìsaře ve 

prospěch Štěpána Lotrinského.  
70

 Roku 1735 je veden jako komořì a přìsedìcì lennìho soudu, roku 1753 se stal tajným radou. Vykonával také 

funkci zemského a dvorského lovčìho v Čechách i Rakousech. Pro sebe a své potomky v primogeniturnì linii 

zìskal roku 1767 titul knìţete. Josef II. podepsal jmenovacì diplom 2. února 1767. JAKLOVÁ, P. – SMÍŠKOVÁ, 

H.  Rodinný archiv Clary-Aldringen. s. III.  
71

 Ta pŧsobila jako hofmistryně Marie Terezie, jejì sluţby Habsburkové vyuţìvali i na dvoře Josefa II. Kdyţ 

v listopadu 1763 zemřela ţena Josefa II. Isabela, parmská infantka, kterou velice miloval, stala se Marie Josefa 

jednou z pěti nejvýznamnějšìch řìšských šlechtičen, které udávaly směr společenského ţivota na vìdeňském 

dvoře. JAKLOVÁ, P. – SMÍŠKOVÁ. Rodinný archiv Clary-Aldringen. s. III. 
72

 Za své správy nechal teplický zámek přestavět do baroknì podoby, v padesátých letech bylo vybudováno 

zámecké divadlo. Tehdy bylo jen pro členy rodiny a jejich hosty. Veřejnost měla moţnost do něj nahlédnout aţ 

na konci 80. let. OSTROVSKÁ, S. Slavné ţeny v Teplicích. s. 68. Své uměnì zde měli moţnost předvést nejen 

ochotnické spolky, ale také přìslušnìci rodu Jan Nepomuk i jeho sestry Marie Sidonie a Marie Kristina, potomci 

Františka Václava a Marie Josefy, se představili v divadelnìch kusech hraných k oslavě druhého sňatku Josefa II, 

s Josefou Bavorskou v lednu 1765. Tehdy bylo budoucìmu majiteli panstvì Teplice 12 let. Dále TAMTÉŢ s. 68, 

71. 
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odpočinku, které mohly vyuţìvat obě strany a ekonomicky tak tato mìsta válka tolik 

nezasáhla.
73

  

S otcem manţela své druhorozené dcery Marie Sidonie byl František Václav Clary-

Aldringen skoro stejně starý. Jan Karel Chotek z Chotkova (29. řìjen 1704 Praha - 8. listopad 

1787 Vìdeň), poslednì z bratrŧ Jana Rudolfa, byl o dva roky staršì neţ František Václav          

a doţil se 83 let, tedy jen o rok vìce neţ jeho současnìk. Jan Karel po svých studiìch, 

uvedených jiţ výše, nastoupil úřednickou kariéru ve státnìch sluţbách.
74

 Do manţelstvì 

vstupoval ve věku 36 let, jeho vrstevnìk tak učinil o pět let staršì. Vyvolenou Jana Karla 

Chotka se stala Anna Marie Terezie Kottulinská z Kotulìna jeţ se dìky svatbě 25. května 1740 

mohla pyšnit hraběcìm titulem. Později se stala matkou pěti dětì. Osud však nebyl k jejich 

rodu v té době stále ještě přìznivě nakloněn, a tak se dospělosti doţil pouze syn Jan Rudolf, 

který se vzhledem k vymřenì ostatnìch větvì, stal dědicem celého rodového majetku. Rodina 

patrně v prvnìch letech hodně cestovala společně s otcem, neţ dostal stálé mìsto a usadil se 

v trautsonovském domě v Herrengasse ve Vìdni, kde se také narodil jeho syn Jan Rudolf.
75

 

Za ţivota obou hlav rodŧ se rod Chotkŧ honosil titulem hrabat, naproti tomu František 

Václav Clary-Aldringen zìskal od Josefa II. roku 1767 titul knìţecì. Je však nutné podotknout, 

ţe bratr Jana Karla Chotka Rudolf dostal za své zásluhy Řád zlatého rouna, tedy nejvyššì 

státnì vyznamenánì, a patřil také mezi velmi váţené osoby.
76

 

Na konci 80. let 18. stoletì oba rody po smrti obou otcŧ spoléhaly na své jediné 

muţské dědice. Jan Nepomuk Clary-Aldringen (1753-1726), druhorozený syn Jana Karla
77

 

spolu se svou ţenou Mariì Kristinou de Ligne (1757- 830),
78

 se kterou se oţenil roku 1776, 

zplodil dva syny – Karla Josefa (1777-1831) a Františka Morice (1782-1829).  Teplice 

                                                           
73

 Avšak v květnu 1759 se cìsař František I. a pruský král Fridrich II. dohodli, ţe lázně v Salzbrunnu, Karlových 

Varech, Warmbrunnu mohou uţìvat obě strany.  
74

 Ve Slezsku pŧsobil jako přìsedìcì zemského hejtmanstvì Velkohlohovského, zastával mìsto v královské vrchnì 

radě ve Vratislavi a dosáhl i na post mìstodrţitele v Hornì Falci. Během svého ţivota byl vrchnìm komisařem 

vojska (1744), účastnil se bojŧ v Itálii, roku 1749 se stal mìstodrţitelem v Čechách a členem společnosti česko-

rakouské dvornì kanceláře, tzv. Directoria in publicis et cameralis, později se stal jejìm mìstopředsedou a 

kancléřem. Zemřel ve Vìdni 8. listopadu 1787. Otcem budoucìho dědice se stal v květnu 1748. 
75

 CERMAN, I. Chotkové. s. 210. 
76

 CERMAN, I. Chotkové. s. 19-21. Jeho udělenì se ale neobešlo bez dŧkladného prověřenì starobylého pŧvodu 

Chotkŧ. I přes chybějìcì dokumenty zničené za 30. leté války, dopadlo vše ve prospěchu rodu. 
77

 Měl celkem čtyři syny, ale jen Jan Nepomuk ţil ještě v době úmrtì Františka Karla roku 1788.  Budoucì dědic 

majetku měl tři ţijìcì sestry – Marii Sidonii (1748-1824), hlavnì „hrdinku“ této práce, Marii Kristinu (1755-

1811) provdanou Hoyos a Marii Terezii (1756-1790) provdanou Wilzcek, která otce přeţila pouze o 2 roky.  
78

 Dcera Karla Josefa de Ligne (1735-1814), který pocházel z belgického šlechtického rodu, v rakouských 

sluţbách se stal maršálkem a na sklonku ţivota byl i literárně činný – část pozŧstalosti uloţena ve stát. okres 

archivu Teplice - JAKLOVÁ, P. – SMÍŠKOVÁ. Rodinný archiv Clary-Aldringen. s. IV.; OSTROVSKÁ, S. 

Slavné ţeny v Teplicích. s. 76-77. 
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vlastnil v dobách jejich velké slávy, kdy je navštìvil švédský král Gustav IV.
79

, skladatel 

Richard Wagner či Giacomo Casanova. J. W. Goethe pro mìstnì divadlo napsal hru „Sázka“.
80

 

Ve městě koncertoval i mladý Chopin, bylo tedy hojně navštěvováno významnými osobami 

tehdejšì doby. V době těţkých časŧ ve Francii, kdy se vlády ujal Napoleon, do města zavìtala 

i jeho druhá ţena Marie Louisa, dcera rakouského cìsaře Františka II. Lázně navštìvil i jejì 

švagr a Napoleonŧm bratr Ludvìk s manţelkou. Za správy města Janem Nepomukem došlo 

k dalšìmu velkému poţáru 1. června 1793, ten však přispěl k přestavbě města v klasicistnìm 

stylu. Změny se tak dočkaly lázeňské budovy, divadlo, zámek i jeho vnitřnì prostory. Tam 

pak byl také v zářì 1813 podepsán aliančnì traktát, který předznamenal vznik Svaté aliance. 
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 Do města přijel pod pseudonymem hrabě Haga jiţ na počátku nového stoletì. Tohoto velikána si velice přál 

potkat Ludvìk van Beethoven, a  jejich setkánì, které však skladateli nepřineslo nic neţ zklamánì, se uskutečnilo 

také v Teplicìch. 
80

 Blìţe ZHOŘ, Antonìn. Sám proti osudu. Praha, 1978, s. 259, 265-266, 274-283. 
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3. Prameny  

Prameny, které se staly podkladem pro tuto práci, se nacházejì aţ na výjimky 

v děčìnském archivu a jsou uloţeny v pozŧstalosti šlechtického rodu Clary-Aldringenŧ. Jak 

jiţ bylo dřìve uvedeno, jedná se o osobnì denìky hraběnky Marie Sidonie Chotkové spolu       

s  jednìm denìkem cestovnìm a korespondencì s přìbuznými.  

 

3.1. Deníky 

 Denìky se objevujì v českém prostředì v druhé polovině 16. stoletì, v jiných zemìch je 

to jiţ o stoletì dřìve. Jedná se ale pouze o denìky muţské. V dřìvějšìm čase si tuto formu 

zápiskŧ v našì oblasti vedli patrně jen představitelé vyššì a niţšì šlechty, a také vzdělanci. 

Ţenské denìky pak nacházìme aţ z doby jejich většìho rozšìřenì, dřìve ve společnosti patrně 

neexistovaly či se moţná pouze nedochovaly.
81

 Situace se však během staletì měnì a objevujì 

se postupně i čìm dál častěji právě denìky ţenské. Samozřejmě nejprve ve šlechtickém 

prostředì, neboť jedině šlechtičny měly čas, vzdělánì a předevšìm prostředky k psanì těchto 

záznamŧ, coţ byly nutné podmìnky pro jejich vznik.
82

  

Jak uvádì ve svých dìlech Milena Lenderová,
83

  lze denìk chápat jako text určený pro 

osobu pisatele, jevì známky časově strukturovaných zápisŧ a začìná slovy „právě teď, dnes,“ 

a podobně.
84

 Autorovi primárně pomáhá k uchovánì a utřìděnì myšlenek, zachycuje pak 

předevšìm jeho osobnì ţivot a je psán vìce méně pravidelně Kromě toho mŧţe být i mìstem 

pro revoltu vŧči rodičŧm a společnosti,
85

 či prostorem k projevu vlastnì osobnosti, která je 

spoutána konvencemi a pravidly doby.
86

  

Je pravděpodobné, ţe od konce 18. stoletì si s pomocì denìkŧ mladé urozené dìvky 

mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem ţivota „uklìzely v duši“ pod dohledem vychovatelek
87

     

a učily se vyjadřovat své názory.
88

 V té době však byla hraběnka Chotková jiţ dospělou ţenou 

a provdanou panì, nelze proto předpokládat, ţe si jako mladá dìvka psala nějakou formu 

dennìch záznamŧ a v pozdějšìm věku se k nim opět vrátila. Ostatně, sama to neuvádì ani 

v úvodu k prvnìmu dìlu svých osobnìch záznamŧ. Zatìm lze tedy s jistotou řìci, ţe nejstaršì 

známý denìk této ţeny pocházì z roku 1782 a zachycuje v něm cestu s manţelem do Benátek 

                                                           
81

 LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“. s. 17. 
82

 TAMTÉŢ. s. 46-60. 
83

 LENDEROVÁ, M. Tragický bál. s. 13; LENDEROVÁ, Milena. Ţenské deníky jako pramen. s.  39.   
84

 LENDEROVÁ, M. Tragický bál. s. 13. 
85

 LENDEROVÁ, M. Ţenské deníky jako pramen. s. 40. 
86

 CLINE, Ch. Women's Diaries, Journals, and Letters s. XI. 
87

 LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“. s. 42. 
88

 LENDEROVÁ, Milena. Chvála deníků a dopisů. s. 23.  
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a Milána.
89

 Po osmileté přestávce, kdy se stala několikanásobnou matkou a neměla tedy na 

zaznamenávánì svých záţitkŧ pravděpodobně přìliš času, se pisatelka k tomuto ţánru vracì     

a zachycuje proţitky a události z let 1790-1818, s přestávkami v druhé polovině roku 1807, 

kdy umìrá 1. srpna jejì syn Václav František, a i o dva roky později, kdyţ 6. července 1809 

zemřel syn Josef, zŧstaly zápisky neúplné. Poslednì přestávka byla roku 1812, jejìmţ 

dŧvodem byly jakési obtìţe,
90

 snad souvisejìcìch s nastydnutìm, které na počátku roku 1811 

prodělala. Ostatně jiţ zápisy z roku 1811 jsou značně nesourodé a sama autorka v textu 

vloţeném v tomto sešitu přiznává, ţe rok a pŧl ţádný záznam neprovedla.
91

 

Denìky hraběnky svým časovým rozsahem spadajì do konce 18. a počátku 19. stoletì, 

tedy do obdobì tzv. „dlouhého devatenáctého stoletì“. Autorce umoţňujì vyjádřit své 

názory,
92

 coţ je patrné předevšìm v zápiscìch z pozdějšìch let. Nesmìme však podlehnout 

představě, ţe dennì záznamy jsou zcela protkané takovými poznámkami. Samozřejmě se 

objevujì, ale mnoho zápisŧ je pouhým shrnutìm událostì, často jen výčtem návštěv, seznamem 

lidì, kteřì se účastnili společných obědŧ či večeřì, a stručných zpráv o náplni dne. 

V pozdějšìch letech pak autorka připojuje ke konci roku ještě seznam zemřelých za dané 

obdobì.
93

   

Jednou z podmìnek pro zaznamenávánì záţitkŧ byla a stále je vnitřnì potřeba 

pìsemného záznamu, coţ u denìkŧ osobnìch autorka sama v předmluvě naznačuje.
94

 Hraběnka 

Chotková měla i ostatnì předpoklady nutné pro vznik pìsemných záznamŧ, jakými bylo 

vzdělánì, podněty, všeobecný rozhled a fyzický a sociálnì prostor.
95

 Prostor, čas a chuť na 

kaţdodennì záznam událostì zìskala v době, kdy jejì nejmladšì dìtě, kterým byl syn Herman, 

mělo necelé čtyři roky a ţádné dalšì, dle zkoumaných pramenŧ, nebylo na cestě. Snad dìky 

tomu, ţe hraběnka nebyla jiţ v této době zatěţována častým těhotenstvìm a porody, mohla se 

věnovat kromě rodiny i společenským povinnostem a dalšìm věcem, jakými bylo zapisovánì 

převratných událostì své epochy, zaznamenávánì osob, které potkala, děl, která viděla,            

a kaţdodennìch události z obdobì klìčového pro budoucnost Evropy. Sama přiznává, ţe se 

k tomuto kroku odhodlávala delšì dobu, ale snad lenost, nebo nedostatek času vedly k faktu, 

                                                           
89

 MIXÁNKOVÁ, Hana. Cestovní deník Marie Sidonie Chotkové z cest po Benátkách a Milánu (1782).  

Bakalářská práce. Filozofická fakulta univerzity Pardubice. Pardubice, 2008.   
90

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, 

Denìky z Teplic, 13. dìl, 1813 - 1818, poznámka na počátku denìku. nestr. 
91

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, 

Denìky z Teplic, 13. dìl, 1813-1818, rok 1811. nestr.  
92

 LENDEROVÁ, M. Tragický bál. s. 12 
93

 Mimo jiné  je tato skutečnost zmìněna v LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“. s. 47. 
94

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 1. dìl (1789) 1790. předmluva, s. 1-2.; srov. LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“. s. 64. 
95

 LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“. s. 49. 
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ţe svŧj úmysl nezrealizovala dřìve.
96

 Proč však zvolila za datum svého prvnìho zápisu 

v osobnìm denìku 1. leden 1780? Ze zápiskŧ jasně nevyplývá, ţe by Nový rok byl pro 

hraběnku významným dnem, který by se zcela zásadně lišil od ostatnìch slavnostnìch dnŧ 

během roku. Jistě poskytoval prostor pro zamyšlenì nad uplynulým rokem, ale hraběnka ho 

nijak nad ostatnì dny nevyzdvihuje. Neznamená to ale, ţe se nemohlo jednat o formu 

novoročnìho předsevzetì podpořené společenskými a politickými událostmi předchozìch 

měsìcŧ. Ostatně na ně sama v předmluvě svého prvnìho osobnìho denìku poukazuje. Je 

nicméně nutné podotknout, ţe pro ţeny spouštěcìm mechanizmem ke psanì nebývajì politické 

události, ale spìše události společenské, předevšìm pak rodinné.
97

 V tomto přìpadě snad došlo 

k vlivu několika těchto faktorŧ.  

Jaké tedy byly autorčiny dŧvody k zaloţenì denìkŧ a jejich vedenì? Jako představitelka 

šlechty v nich nechtěla revoltovat proti tehdejšìm společenským pravidlŧm. Vzhledem ke 

svému postavenì a moţnostem, které dìky pŧvodu měla, nebyl pro takový postoj dŧvod. 

Samotné informace, které v zápiscìch hraběnka uvádì, nedávajì sebemenšì podnět k takovému 

tvrzenì. Dŧvody k vedenì zápiskŧ Marie Sidonie je tedy nutné hledat jinde. Snad chtěla 

zachovat pro sebe i budoucì generace, a předevšìm své potomky, obraz tehdejšì společnosti     

a politické situace viděné svýma očima, coţ dokládá i fakt, ţe zapisovala i mnohé události 

z rodinného ţivota, a tak mohly denìky poslouţit i jako rodinná kronika. 

 Při pohledu na hraběnčiny texty je zřejmé, ţe nejsou ani strohým výčtem událostì, ale 

ani otevřenou zpovědì jejìho vnitřnìho „já“. Musìme tedy k nim přistupovat jako k pramenu 

osobnì povahy jiţ s prvky autocenzury, který něco poodhalì, ale mnohé ponechá ukryto. 

Zvláště škrty textu, objevujìcì se předevšìm v zápisech po roce 1800, které znemoţňujì četbu 

takto znehodnocených záznamŧ, a také vystřiţená strana v poznámkách z listopadu 1801, 

vyvolávajì otázky, co autorka do svého denìku uloţila, a nemělo být odhaleno. Patrně nešlo   

o nic váţného, ostatně tato „úprava“ nemusela být provedena samotnou autorkou, ale mohla 

být později učiněna někým z rodiny. K této domněnce přispìvá i fakt, ţe takto zcela 

znehodnocené záznamy nejsou nahrazeny jiným textem, jak to autorka v ostatnìch přìpadech 

činila. Také je moţné, ţe hraběnka provedla korekci sama, avšak jiţ s velkým časovým 

odstupem. 
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 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 1. dìl (1789) 1790. předmluva  s. 1-2. 
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 LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“. s. 21. 
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Autorčiny denìky řadìme do kategorie mateřských, neboť v nich zaznamenává mimo 

jiné i úspěchy svých dětì.
98

 Obecně některé ţenské denìky obsahujì poznámky o dětském 

chovánì, předevšìm o zlobenì,
99

 ale toto ve studovaných zápiscìch přìliš hledat nemŧţeme. 

Zlobenì a dětské naschvály byly pravděpodobně směřovány na vychovatele, o kterých se ale 

Marie Sidonie zmiňuje pouze zřìdka. Stejně jako nevěnovala v denìcìch pozornost kázni 

svých dětì, tak nepopisuje detailněji ani jejich studium či jiné aktivity spojené s dětstvìm. Je 

však moţné, ţe tyto informace lze nalézt v korespondenci uloţené v archivu v Praze. Ta však 

nebyla podkladem pro tuto práci.
100

 Na stránkách denìkŧ je naopak patrný ţal nad úmrtìm 

dětì,
101

 či nad jejich špatným zdravìm, cìtit je i obava o ţivot synŧ souvisejìcì s  pobytem 

v armádě. Dŧvodem k radosti pak byly společenské úspěchy potomkŧ, kterými se 

neopomněla pochlubit.  

O konečnou podobu ţivotnìch zápiskŧ Marie Sidonie se postarala jejì nejmladšì dcera 

Terezie Chotková, která je nechala svázat a uloţit do knihovny na zámku v Teplicìch.
102

 Tuto 

skutečnost nám prozrazuje přìpisek na titulnìm listu prvnìho z osobnìch denìkŧ z roku 1790
103

 

a se štìtky, nalézajìcìmi se v levém hornìm rohu na vrchnìch deskách denìkŧ. Tyto štìtky 

obsahujì identifikačnì údaje k uloţenì svazku v knihovně, i samotné logo knihovny.
104

 Jak 

uvádì Milena Lenderová ve své knize „A ptáš se kníţko má…“, péče o paměti a denìky předkŧ 

byla výjimečným jevem, protoţe často potomci nejevili zájem o uchovánì takových 

záznamŧ.
105

  

Na rozdìl od jiných aristokratek, které měly speciálnì zápisnìky pro své dennì 

záznamy,
106

 psala Marie Sidonie své poznámky na jednotlivé listy papìru, coţ potvrzuje 

skutečnost, ţe všechny denìky majì stejnou formu obalu, a u dvou poslednìch je pak patrná 

variabilita papìru pouţitého pro záznamy. U prvnìho osobnìho denìku je mimo jiné několik 

prvnìch stránek, včetně autorčina osvětlenì dŧvodŧ k zaloţenì denìku, zařazeno aţ za několik 
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 LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“. s. 143. 
99

 TAMTÉŢ. s. 144. 
100

 Vzhledem k rozsahu práce a mnoţstvì dochovaných pramenŧ k osobě hraběnky Marie Sidonie Chotkové, 

bylo nutné vybrat jen některé dokumenty, které se stanou jejìm podkladem. Mimo jiné mnohé prameny 

v praţském archivu byly jiţ podrobeny zkoumánì.   
101

 LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“. s.  144. 
102

 Narozená 12. června 1785, tedy tři roky po cestě svých rodičŧ do Itálie, a zemřela 20. prosince 1872, ve věku 

87 let. Byla devátým dìtětem Marie Sidonie Chotkové a jejìho muţe.  Viz CERMAN, I. Chotkové. s. 385. 
103

 „Je désire que ce journal de l´écriture de ma Mere, soit censeidé dans le Chateau de Teplitz. Thereze 

Chotek“ - „Přeji si, aby tento deník psaný mou matkou, byl uloţen na zámku v Teplicích. Tereza Chotková“ SOA 

Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky 

z Teplic 1. dìl. (1789) 1790. frontispice.; Uvedeno jiţ viz LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“. s. 33, 99. 
104

 Uloţenì denìkŧ bylo: Bibliothek Teplitz, Zimmer I. Schrank K, Lade 18, Pag. 102, F. do roku 1796 a ostatnì 

denìky pod Lade 19, Pag. E. Cestovnì denìk byl uloţen jako jediný z tohoto souboru pod Lade 16, Pag. 102. 
105

 LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“. s. 25. 
106

 TAMTÉŢ. s. 80. 
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stránek jiţ denìkových záznamŧ. Se špatným řazenìm listŧ se badatel setká také v dìle 

obsahujìcì léta 1806-1811, kdy je mezi události roku 1808 vloţeno několik listŧ                       

o kaţdodennìm ţivotě hraběnky z roku následujìcìho.  

Stav pramenŧ je velmi dobrý. Mìsty jsou sice některé stránky a sešity trochu 

poškozeny, ale velká většina záznamŧ se zachovala v čitelné podobě. Největšì poškozenì jevì 

denìky z poslednìch let, u kterých, snad i dìky pouţitému záznamovému materiálu, docházì 

k rozpadu vazby. 

S prvnìmi dennìmi zápisy hraběnky Chotkové se setkáváme, jak jiţ bylo uvedeno, 

v cestovnìm denìku z roku 1782, kde sice pisatelka přìmo neuvádì dŧvod jeho zaloţenì, ale 

ten je zřejmý ze samotných záznamŧ. Zahraničnì cesta byla velmi často dŧvodem k vedenì 

pìsemných poznámek, Marie Sidonie tehdy popsala celkem 165 stran. Stránkový rozsah 

jednotlivých svazkŧ osobnìch záznamŧ se dìl od dìlu lišì. Velikost sešitŧ je přibliţně formátu 

A5 a jsou svázány v pevných modrošedých deskách
107

 označených na hřbetě rozsahem let, 

které se v nich nacházejì.
108

 U některých se mŧţeme setkat se seznamem událostì 

zachycených v daném dìle, aţ v pozdějšìch letech i se souhrnem zemřelých osob uvedeném 

několikrát na konci roku. Seznam událostì se nacházì na vnitřnì straně desek a přilehlých 

počátečnìch stranách. Dle rukopisu textu lze usoudit, ţe s největšì pravděpodobnostì tento 

souhrn nejdŧleţitějšìch událostì, zachycených v několika svazcìch, připsal na úvod knihovnìk 

či jiná osoba pověřená jejich přijetìm do evidence a zpracovánìm. Snad tìm autorem byla 

sama dcera Terezie. 

Při pohledu na jednotlivé záznamy je viditelné, ţe zápisy z cest po Itálii z roku 1782 

jsou psány na papìře rozděleném na dvě poloviny, přičemţ pravá slouţila pro zápis, levá pak 

pro poznámky. Ty se ale u textu objevujì jen zřìdka a jen výjimečně jsou psány na určeném 

mìstě vedle textu. O podobnou formu se autorka snaţila zprvu i u svých denìkŧ osobnìch, 

ovšem hned v prvnìm dìle, zachycujìcìm část roku do května 1790, se pomalu vytrácì              

a autorka začìná vyuţìvat celou šìři listu, i kdyţ stále s přihlédnutìm k moţnosti svázánì 

zápisŧ. Byl-li cestovnì denìk poctivě čìslován v hornìch rozìch listŧ,
109

 v denìcìch osobnìch 

tato autorčina snaha postupně mizì.
110

 To badateli práci velmi znesnadňuje, předevšìm při 

citacìch. V některých svazcìch jsou čìsla dopsána tuţkou, stejně jako některé poznámky u 
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 Jednìm z dárkŧ k narozeninám býval i záznamnìk s pěkným přebalem určený na psanì denìku. 

LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“. s. 80. 
108

 Výjimkou je denìk označený roky 1801 - 2, zde je, i přes časové určenì na přebalu, obsaţen ještě počátek 

roku 1803. 
109

 Autorka čìslovala všechny liché stránky v pravém hornìm rohu, všechny sudé pak v rohu levém. 
110

 Od denìku z let 1793 - 4 jej zaznamenáváme aţ v poslednìch dìlech na poč. 19. stoletì. V předchozìch 

čìslovaných dìlech je také patrné, ţe strany pravděpodobně čìsloval někdo jiný neţ sama autorka. 
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textu. Ty však jsou opět nejpravděpodobněji dìlem jiné osoby v pozdějšì době. V poslednìch 

svazcìch jsou pak některé roky čìslovány zcela samostatně.  

Texty nemajì sloţitějšì strukturu, a to u cestovnìho denìku, tak i v osobnìch 

poznámkách. Dny jsou zapisovány pod sebe, setkáváme se se zápisy čìtajìcì několik stran i se 

stranami přeplněnými událostmi několika dnì. Někdy se zápisy omezujì jen na krátké sdělenì 

zachycené jednìm či dvěma slovy,
111

 nebo je zapsáno pouze datum.
112

 V textech je také na 

několika mìstech patrné prolìnánì vìce dnì v jednom souvislém zápise, nejčastěji se objevuje 

tato forma v záznamech z roku 1799. 

Obecně však lze řìci, ţe na počátku denìku, kdy byla autorka ještě plná elánu                

a odhodlánì jej psát, jsou zápisky ze všednìch dnì delšì neţ texty z podobných dnì, ale             

o několik let mladšì, kdy pisatelku prvotnì nadšenì jiţ opustilo.
113

 I nový dìl denìku, sama 

autorka jeho počátek v zápisech mnohokrát určila, vlil hraběnce nový elán do ţil, ale 

stereotyp a stále podobné kaţdodennì události jejì snahu brzy opět omezily. Dokonce autorka 

několikrát zaznamenává do svých poznámek, ţe dny, a tedy i poznámky, jsou monotónnì.
114

 

Zaběhlý koloběh dennìch aktivit, patrný ze stránek, mohl být narušen událostmi, mezi něţ 

patřì svatby či úmrtì. Naopak nový rok, i kdyţ bývá uveden na nové straně, nezadává autorce 

dŧvod k zaloţenì nového sešitu. Často však slouţì k bilanci uplynulých dnì a měsìcŧ.
115

 Jen 

několik ze studovaných denìkŧ je započato prvnìm dnem roku, spìše to bývá prvnìm dnem 

nějakého jiného měsìce. Dŧvodem zaloţenì nového dìlu tak mŧţe být významnějšì událost, 

ale také jen potřeba rozdělit jiţ rozrŧstajìcì se zápisky do vìce sešitŧ.  Tento fakt napovìdá, ţe 

samotná autorka se svázánìm počìtala. 

A čìm jednotlivé dìly začìnaly? Cestovnì denìk začìná prvnìm dnem cesty. V prvnìm 

osobnìm denìku, pomineme-li chybu s přehozenìm stránek, začìná zápis osvětlenìm dŧvodŧ 

jeho zaloţenì. Denìk zachycujìcì léta 1790-1 autorka počìná plynule 1. červnem 1790. Zápisy 

z let 1791-2 začìná poznámkou ze 14. dubna 1791 „Je commence ce tôme de mes Memoires 

par un jour, qui avoit pû être le plus affreux de ma vie; je frissonne en pensant au cruel 

malheur, dont j´étois menacée au moment ou j´y pensois le moins. J´avois diné chès moi avec 
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 Např. zápis z 16. listopadu 1803. „Opera“. Stejný zápis nalezneme i v dalšìch dnech tohoto měsìce. SOA 
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115

 Zaloţenì nového svazku vyjma prvnìho dìlu je napřìklad u let 1801 - 2 či 1805 - 6. 
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mes Enfans le Medecin, […]“.
116

 Toho dne rozbila okno kulka z pušky a zastavila se aţ ve 

dveřìch. Naproti tomu stojì úvod ke čtvrtému denìku, který dle autorky počìná „[…] par un 

jour plus solennel, que celui de Pâques, je l´ai celebré par un touchant, et interessant 

déjeuné, avec mon Mari et 7 Enfants […]“.
117

 Podìváme-li se na pátý denìk v pořadì z let   

1793 - 4 začìnajìcì 1. březnem 1793, připomìná si Marie Sidonie úmrtì cìsaře Leopolda II. 

zesnulého v předchozìm roce. Zda ale bylo dŧvodem zaloţenì nového svazku výročì úmrtì 

tohoto muţe nebo jen prostý fakt, ţe připadlo na prvnì den jednoho z měsìcŧ, uţ patrně 

nebude nikdy zodpovězeno. Denìk z let 1796-8 začìná jejìm přìjezdem do Vìdně, naopak 

některé sešity začìnajì plynule bez zmìnek o novém dìle, jako např. z let 1798-1800, kde 

nalezneme prvnì zápis z 1. dubna a nenì zde ţádná poznámka o speciálnì účelu zaloţenì 

nového dìlu. 

Jednotlivé dny jsou v denìcìch označeny pořadìm měsìci. Občas autorka v textu sama 

zmiňuje, o jaký den v týdnu se jedná, nejčastěji tuto informaci uvádì u čtvrtkŧ a nedělì, 

protoţe čtvrtky měly být dnem rodinného setkávánì u jìdla a neděle patrně souvisela 

s náboţenskými zvyklostmi. Nejedná se ale o jev pravidelný. Stejně tak označenì konkrétnìho 

měsìce se objevuje v textu nepravidelně. 

Bylo také zmìněno, ţe denìkové zápisy jsou obecně často uvedeny v počátku slovy 

„dnes, nynì“ a podobně. Poznámky hraběnky Chotkové ale takto ve většině přìpadŧ 

nezačìnajì. Spìše se setkáme s: „J´ai diné […]“,
118

 „Jour de […]“
119

 či přìmo udánìm osoby, 

se kterou čas trávila, či aktivitou, které se věnovala. Někdy, jak bylo také předesláno, uvádì 

den v týdnu, kterého se zápis týká. Snad se tìm vyhnula běţnému počátku zápisu, a nemusela 

tak přiznávat fakt, ţe své záznamy, jak některé z nich napovìdajì, zapisovala aţ den či několik 

dnì po jejich konánì. Avšak ani texty odkazujìcì se přìmo na daný den nezačìnajì tak, jako            

u jiných pisatelŧ a zachovávajì si stále stejný ráz. 

O objemu informacì, nikoli však o kvalitě a jejich vyuţitelném obsahu v jednotlivých 

dìlech denìkŧ, se lze přesvědčit i pouhým porovnánìm počtu let obsaţených v jednom sešitu.   
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 „ Začínám tento díl mých pamětí dnem, který by mohl být nejhorší v mém ţivotě. Chvěji se myslíc na strašné 
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Okno rozbila kulka z pušky a zastavila se aţ ve dveřìch. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, 
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22 
 

I kdyţ počet stran se v jednotlivých sešitech lišì, je zcela zjevné, ţe poslednì léta, zachycená 

ve dvanáctém a třináctém svazku, jsou mnohem stručnějšì neţ roky předešlé. I tak se ale na 

stránky vešlo mnoho rŧzných údajŧ, neboť to, co hraběnka ušetřila na počtu stránek, to 

přidala na mnoţstvì informacì na jednom listu. Prvnì rok osobnìch zápiskŧ, obsahujìcì 

události roku 1790, je obsaţen nejen v prvnìm svazku, ale také v části druhého. Následujìcì 

léta jsou co do rozsahu vyrovnána, a aţ v závěru dochovaných denìkŧ docházì ke spojenì vìce 

jak dvanácti let do pouhých dvou dìlŧ.   

Zatìmco v cestovnìch záznamech škrtala hraběnka jen výjimečně a usuzuji proto na 

existenci konceptu, v záznamech osobnìch se jedná o častý jev. Někdy je přeškrtnut řádek, ale 

i pŧl zápisu z daného dne, kde čtenář po pečlivém prozkoumánì s překvapenìm zjistì, ţe 

pŧvodnì text uvádì zcela jiné společnìky u jìdla či jinou navštìvenou osobu, jako tomu bylo 

napřìklad 28. března 1801. „[…] J´ai diné a la Maison avec Mde de Turheim et le Comte 

Torrés puis j´ai étét faire visitte a trois Chanoinesse parce qu´elles sont en retraite et finir la 

soirée  seule chès moi[…]“ byl nahrazen textem textem „J´ai diné chez mon frere et fait avec 

ma Soeur une visitte chès Mde Razpremoffsky[?] ensuite je suis rentrée et j´ai fini par 

l´Assemblée  de Kollowrath ou j avois un rendès vous avec Mde Stadion […]“.
120

 Objevujì se 

také pomocné čárky zaměňujìcì některé záznamy za jiné, jiţ zapsané s odlišným datem.  

Zaráţejìcì jsou některé zmìněné opravy v textu. Jak se mohla autorka splést 

v záznamu, s kým byla na obědě či v divadle, a změnit pak svŧj zápis, mnohdy velmi dlouhý, 

za zcela jiný. A kdy zjistila svŧj omyl? Docházelo tedy ke korekcìm samotnou autorkou?
121

 A 

proč některé texty zcela znehodnotila? Vzhledem k faktu, ţe si Marie Sidonie svŧj nový text 

zapsala za starý přeškrtaný, činila si opravy, alespoň ty čitelné, sama. Ale jak se tedy mohla 

splést? Jednalo se spìše o výjimku, či bylo dopisovánì pravidelné? A dopisovala-li své 

poznámky za určitou dobu, jak dlouhá ta doba byla? Mŧţeme tedy skutečně zcela věřit 

hraběnčiným záznamŧm, anebo mohlo docházet k záměnám? Jistotu nebudeme mìt nikdy. 

Faktem je, ţe k dopisovánì docházelo, snad předevšìm dìky absenci času. Napovìdajì tomu i 

některé zápisy, kde jsou zachyceny jen velmi stručně aktivity daného dne. Vzhledem k jejich 

jednoduchosti je moţné, ţe se jednalo o poznámky doplněné s delšìm časovým odstupem, kdy 
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si autorka nemusela jiţ zcela jistě pamatovat všechny detaily, a proto mohlo docházet 

k záměnám, a tedy i nepřesnostem při uvedenì některých informacì.  

Obecně své záznamy do denìku zapisovala nejpravděpodobněji druhý den ráno, neboť 

zaznamená-li, ţe se z plesu vrátila ve čtyři hodiny ráno, nelze předpokládat, ţe poté jako pilná 

pisatelka ještě před ulehnutìm zapsala vše, co se ten den stalo. Naopak méně rušné dny snad 

poskytly prostor pro kaţdodennì zachycenì celodennìch událostì jiţ ve svém závěru. O 

zpětném dopisovánì proţitých okamţikŧ svědčì i skutečnost, ţe v některých záznamech se 

autorka odvolává na den jiţ dávno minulý. Nenì to však přesvědčivý dŧkaz. 

 

3.2. Korespondence 

 Mimo denìkŧ se po Marii Sidonii Chotkové zachovala také korespondence se členy 

rodiny, a to jak s rodiči, sourozenci, tak také s manţelem a dětmi. Ta slouţila nejen jako 

prostředek pro předávánì informacì, ale také jako mìsto k třìděnì a předávánì myšlenek.
122

 

Rozdělena je ve dvou archivnìch fondech. Dopisy s rodiči, sourozenci a některými dětmi jsou 

uloţeny ve státnìm oblastnìm archivu v Děčìně, korespondence s manţelem a syny pak 

v Praze ve Státnìm oblastnìm archivu. Z mnoţstvì, které se nám dochovalo, je patrné, ţe 

informace v psané podobě proudily mezi členy rodiny velmi čile. Ne vše se patrně zachovalo, 

i tak dopisy v děčìnském archivu pokrývajì obdobì mezi roky 1766,
123

 kdy je zachována 

korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, a 1824, kdy si autorka vyměnila několik dopisŧ 

s bratrem Janem Nepomukem. 

 Zmìněná korespondence poodhaluje zčásti rodinné vztahy a odkrývá témata, která jejì 

členy zajìmala. Vyuţité dopisy hraběnky Chotkové jsou psány, stejně jako jejì denìky, 

francouzským jazykem, který byl v době hraběnčina ţivota stále ještě znakem urozenosti.  

Jednìm z dochovaných pramenŧ jsou dopisy Marie Sidonie s otcem Františkem 

Václavem. Na rozdìl od mnoha jiných, je v nich adresát ve většině přìpadŧ osloven hned 

v úvodu, ale i v závěru. Oslovujì se „Mon cher Pere“, „Mon cher Papa“,
124

 a „Ma chere 

fille“.
125

 I podpis dopisu má svou opakujìcì se formu. Nalezneme tam: „Votre trés fidel 

Pére“
126

, „Votre très humble et très soumise fille Sidonie de Clary“,
127

 přìpadně „Votre très 
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respecteuse file“.
128

 Takovéto zakončenì lze samozřejmě nalézt i v korespondenci s matkou.     

I kdyţ obsah závěrečného sdělenì vypovìdá o velké pokoře k rodičŧm, a snad to bylo tak         

i myšleno, jedná se stálé o závaznou formulaci
129

 a nelze ji tedy zcela interpretovat jako 

ukázku vztahu dcery k rodičŧm.
130

  

Bohuţel je pouze málo dokladŧ pìsemného styku otce Františka Václava s dcerou. 

Snad byla korespondence mezi nìm a hraběnkou méně rušná, moţná i dìky mnohým 

povinnostem, které jejì otec měl, ale s největšì pravděpodobnostì se některé lìstky 

nedochovaly. 

S matkou Mariì Josefou si autorka dopisovala o poznánì vìce. Pokud byla ve Vìdni, 

trávila hraběnka čas v kruhu rodiny a poznamenávala si tyto styky s matkou do denìkŧ.
131

 

Nebyl proto dŧvod psát si dopisy. Byla-li však mimo Vìdeň, kde rodina sìdlila přes zimu, 

započal mezi oběma ţenami čilý korespondenčnì ruch o událostech, rodině, počasì, nemocech 

i politice. Probìraly spolu obecná témata společná pro velkou část dochované korespondence, 

a to i té se sourozenci. 

Zvláště dopisy z let, kdy hraběnka ještě nepsala své denìky, jsou pro studium autorčina 

ţivota zajìmavé. V lìstcìch od matky z této doby objevujeme chválu dceřina slohu, či spìše 

gramatiky. Později, kdy jiţ byla Marie Sidonie sama matkou, informovala ji Marie Josefa, jak 

prospìvajì a trávì svŧj čas děti, které hraběnka Chotková zanechala při svých cestách pouze     

v péči vychovatelŧ. Se sestrou Mariì Josefìnou pak autorka denìkŧ řešì nejen svatbu sestry 

Marie Kristiny,
132

 ale později i svého budoucìho manţela Jana Nepomuka Chotka. 

Strukturu dopisŧ lze popsat ve třech bodech. Prvnì částì je úvod, kde nejčastěji autorka 

oslovuje adresáta a děkuje za předchozì dopis. Poté následuje hlavnì část s rozličnými 

informacemi od zpráv o rodině a počasì aţ po postřehy ze společnosti. Dopis bývá nejčastěji 

zakončen rozloučenìm a zdvořilostnìmi frázemi. Přìleţitostné lìstky, patrně psané ve spěchu, 

ne vţdy obsahujì prvotnì oslovenì a závěrečné rozloučenì s adresátem. Předevšìm v nejstaršì 

korespondenci lze ještě nalézt podpis autora textu, v pozdějšìch letech lìstky zŧstávajì 
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nesignovány. Velmi často chybì obálka, na nìţ by byl určen adresát, některé dopisy jsou 

datovány jen názvem dne a časem, kdy byl sepsán, a to znesnadňuje práci s prameny.  

Vzhled dopisŧ se postupně během let přìliš neměnì. Čìtajì jeden i vìce listŧ. Kromě 

vynechánì některých zdvořilostnìch frázì, je obsah stále podobný, i kdyţ témata se částečně 

proměňujì podle ţivotnì fáze, ve které se autorka nacházì, avšak v širšìm kontextu k zásadnìm 

posunŧm nedocházì. Některé lìstky jsou poškozené. Snad byly poničeny při rozdělávánì 

pečeti, či během manipulace s nimi, ale podepsalo se na nich i stářì pouţitého materiálu. Část 

z nich je čìslována, ale je zde samozřejmě i mnoho přìleţitostných lìstkŧ, kde chybì zcela 

jakákoli identifikace. I pro všechna tato uvedená úskalì byla korespondence vyuţita jen z části 

a na své dŧkladné prozkoumánì stále čeká. 

Podotkněme ještě, ţe v 18. stoletì se tvořì rozsáhlé korespondenčnì okruhy.
133

               

U autorky to byla jistě rodina. Které dalšì osoby do tohoto systému patřily, zatìm nenì známo. 

Jejì pozŧstalost ale obsahuje i několik dopisŧ např. s Josefem Wilczekem.
134

  

 

3.3. Gramatické a morfologické jevy odlišné od dnešního jazyka
135

 

Při pročìtánì denìkŧ a korespondence je patrný bezpočet menšìch či většìch odlišnostì 

v gramatice, či spìše v morfologii slov. Odlišné vyuţitì přìzvuku, záměna s za z, zdvojená 

pìsmena u slov, kde se tento tvar jiţ nepouţìvá, a jiné, se objevujì ve všech pramenech 

dochovaných po hraběnce Chotkové. Několikrát se zde také mŧţeme setkat s tvary sloves       

v „passé simple“, které nejsou v dnešnìm francouzském jazyce běţně pouţìvány. Tento 

gramatický čas je dnes moţné nalézt předevšìm v literatuře.
136

 Problémy při čtenì pŧsobì 

některá podobně psaná pìsmena. Rozlišit n a u v autorčině zápisu, a také pìsmena a a o bývá 

mìsty velmi obtìţné. Nepřispìvá k tomu ani fakt, ţe jejich uţìvánì, předevšìm v gramatických 

časech, tehdy ještě nebylo ustálené.
137

  

V textu si lze také všimnout dvou moţnostì pro zápis zdvojených pìsmen. Nejčastěji 

pìše obě pìsmena, někdy se ale objevì jejich zkrácenì v podobě vodorovné čárky nad 
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přìslušným pìsmenem.
138

 Dìky morfologickým odlišnostem lze proto narazit mìsty na slova, 

která v dnešnì podobě jiţ zdvojenou hlásku nemajì, či právě naopak majì.  

Uţitì velkých pìsmen má také rŧzné zvláštnosti. Autorka je pouţìvá nejen u jmen        

a názvŧ, ale také u titulŧ, občas patrně podle německé gramatiky i u „obyčejných“ 

podstatných jmen, ale na začátku vět pravidlo o psanì velkých pìsmen ve většině přìpadŧ 

nedodrţuje. To společně s poměrně laxnìm uţìvánìm interpunkčnìch znamének zpŧsobuje při 

analýze nemalé těţkosti.
139

 Je zde ale nutné podotknout, ţe se současná francouzská 

gramatika řìdì v pouţìvánì interpunkce, zejména čárek, jinými pravidly,
140

 která v době ţivota 

hraběnky ještě nebyla ustálena a tyto problémy se objevujì i v pramenech z pera jiných 

osobnostì té doby.
141

 

 Memoáry hraběnky společně s vyuţitou korespondencì jsou psány ve francouzském 

jazyce humanistickou kurzìvou, tedy tzv. latinkou. Úhlednost pìsma záleţì nejen na rukopisu 

autorky, ale také na jejìm momentálnìm rozpoloţenì a moţnostech záznamu. Německý jazyk 

se objevuje předevšìm při citacìch některého lìstku od cìsaře či názvu divadelnìho nebo 

hudebnìho představenì, občas je moţné jej nalézt i v korespondenci, i kdyţ byl v této době 

předevšìm jazykem úřednìm. Uţìván je i v rodinné korespondenci. Je tedy patrné, ţe jako       

u mnoha jiných vysoce postavených lidì, muţŧ i ţen, projevila se a to i u hraběnky Chotkové 

diglosie.
142

  

K psanì uţìvala autorka s největšì pravděpodobnostì stále brk, neboť kovová pera se 

rozšiřujì aţ ve 30. letech 19. stoletì.
143

 Autorka měla velice dobrý a čitelný rukopis, mìsty 

doplněný kaňkou či škrtnutìm, které bohuţel čitelnost zhoršujì. 

 

3.4. Úskalí pramenů osobní povahy 

Dochované prameny hraběnky Chotkové dovolujì nahlédnout do ţivota nejen jejìho, 

ale i celé jejì rodiny, avšak majì i svá omezenì. U denìkŧ je nutné brát v potaz, ţe autorka 

patrně předpokládala, ţe mohou být čteny nejen jejì osobou, ale později moţná i jejìmi 

potomky. I hraběnčina výchova, vycházejìcì ještě z principŧ doby před romantismem, v nìţ se 

stalo módnìm vyjadřovat veřejně své pocity, jì nedovolovala otevřìt se ve svých zápisech vìce 
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a svěřit vše co jì trápilo, na stránky denìku. I kdyţ dopisy s manţelem jiţ tìmto myšlenìm byly 

zasaţeny, v dennìch zápisech, snad kvŧli snaze o objektivitu, nalezneme skutečně citově 

zabarvené popisy jen minimálně. Nejvìce je uzavřenost patrná v prvnìch letech. Postupem 

času se hraběnka vìce otevìrá moţnosti svěřit své pocity o rodinném ţivotě na listy denìkŧ, ale 

i tak zde bezesporu docházelo k autocenzuře a nenì tedy zcela moţné zachytit osobnost 

„Sidi“
144

 ani postoje, které zastávala. Mimo to nabìzì denìk jen jednostranný pohled na daný 

problém či situaci a vzhledem k faktu, ţe autorka ve svých zápisech byla mnohdy velmi 

skoupá na informace, nelze předpokládat, ţe zachytila vše, tak jak by si sama představovala    

a jak se přesně událo. Ostatně pokud denìk dopisovala aţ o několik dnì později, jiţ byl jejì 

pohled zkreslen a ovlivněn jinými osobami a událostmi. Také se objevujì části textu, kde 

autorka naráţì na nějakou událost, naznačuje, ţe existuje problém, který ji trápì, ale konkrétně 

jej v textu nejmenuje a poznánì je tedy neúplné. Snad v pozdějšìm věku brala své dennì 

záznamy i jako jistý zpŧsob sebereflexe, prvnì dìly jsou však velmi často spìše holým výčtem 

událostì, i kdyţ některé společenské a politické události jì v denìcìch zabraly i několik stran. 

Stejně tak u korespondence nelze předpokládat zcela otevřené vyjadřovánì. I zde 

docházì jistě běţně k autocenzuře, také s ohledem na předpokládaného čtenáře. U nejstaršìch 

dopisŧ Marie Sidonie s rodiči lze očekávat, ţe mohly být psány ještě pod dohledem 

vychovatele, později v korespondenci s manţelem pak nalezneme otevřené vyjádřenì citŧ, 

avšak připisované tehdejšìmu sentimentalismu.
145

 Tato společenská konvence nijak nesniţuje 

hodnotu pramenŧ, které se po hraběnce dochovaly, jen je nutné mìt na zřeteli rŧzné pohnutky, 

které autorku k napsánì takto laděného textu přiměly. 

Úskalìm korespondence je absence datace u některých dopisŧ a předevšìm přesné 

určenì adresáta a pisatele. Někdy tedy nezbývá neţ věřit, ţe dopis byl skutečně psán tou 

osobou, pod kterou byl dřìve zařazen do sloţky, a ţe skutečným adresátem byla osoba, která 

je v archivnìm fondu uvedena. Jen málo dopisŧ obsahuje zároveň údaje o mìstě, datu, 

adresátovi i pisateli. Dìky kontextu a zmìnkám v textech, přìpadně rukopisu, je ale alespoň 

z části moţné přiřknout sporné dopisy konkrétnì osobě.  

I přes všechny problémy, které nám prameny při studiu přinášì, dovolujì badatelŧm 

nahlédnout s jistou mìrou kritického pohledu na ţivot hraběnky Marie Sidonie Chotkové, 

ţeny vysokého státnìho úřednìka, a jejì rodiny.  
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 Takto svou sestru Marii Sidonii ve svých dopisech mìsty označovala sestra Marie Josefa. 
145

 O podobném fenoménu se dočìtáme napřìklad v souvislosti s rodinnou korespondencì Mensdorff-Pouilly. I 

tam se objevuje korespondence s prvky sentimentalismu. Autorka knihy však nepochybuje, ţe i přesto byly city 

páru upřìmné. ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila. Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. 

století. Praha, 2007. s. 140-1.  
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4. Hraběnka Marie Sidonie Chotková ve světle deníků a dopisů 

 Obecně lze řìci, ţe ţena byla v 18. i v 19. stoletì ještě stále bytostì soukromé sféry,
146

   

i kdyţ jiţ lze sledovat snahu o rŧzné pohledy na jejì postavenì ve společnosti.
147

 Toto se však 

týkalo jen niţšìch vrstev. Ve šlechtickém prostředì se takové problémy neřešily. Ţeny, i kdyţ 

byly svázány mnoha pravidly a povinnostmi, měly určitou volnost v rozhodovánì i ostatnìch 

aktivitách. Lze to sledovat na přìkladu devatenáctého stoletì, které přineslo oddělenì sféry 

soukromé od veřejné a došlo tak i k definitivnìmu rozdělenì společenských rolì.
148

                 

U šlechtičen je patrné, ţe si toto rozdělenì nepřipouštì a na konci 18. stoletì samy cestujì, jsou 

sebevědomé a v mnoha oblastech vzdělané.
149

 Ostatně v historii nalezneme několik ţen           

v nejvyššìch státnìch úřadech.
150

 Jejich pozice nebyla jednoduchá, své role se však zhostily 

poměrně úspěšně.  

Dlouho byla ţena také povaţována za bytost stále nemocnou. Tento názor souvisel 

s častými biologicky danými ţenskými problémy, jako je menstruace, těhotenstvì a porod. 

Jako typická ţenská nemoc byla vnìmána migréna.
151

 S tìm souvisel i celkový pohled na ţenu 

a zakotvenì jejìch práv v zákonech.
152

 

Počátky bádánì o ţenách jsou spojeny s rozvojem akademického feminismu. Jejich 

pojetì ţenské otázky ale bylo jen z pohledu diskriminace krásného pohlavì.
153

 Spìše neţ          

o diskriminaci je však toto bádánì soustředěno na jejich postavenì ve vztahu k muţi a také 

k sociálnìm projektŧm.
154

 Inspiraci tak našla dnešnì věda mimo anglické prostředì také 

v prostředì německém, a to svou otázkou vyuţitì historické demografie a antropologie a svou 

nepopiratelnou zásluhu má na dnešnìm bádánì i francouzské prostředì. Tam se začìná zájem    

o ţenské dějiny odvìjet od prvnìho kurzu Michelle Perrott v roce 1973 na univerzitě v Pařìţi. 

V té době se objevuje i dalšì kurz, tentokrát v Aix-en Provence vytvořený profesorkou 
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 LENDEROVÁ, M. Normy. s. 29.; LENDEROVÁ, M. Ţena v českých zemích. s. 7.  
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 Vìce viz BOCKOVÁ, Gizela. Ţeny v evropských dějinách od středověku do současnosti. Praha, 2007. s. 18. 

(Dále jen BOCKOVÁ, G. Ţeny v evropských dějinách.) 
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 LENDEROVÁ, M. Normy. s. 32. 
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 TAMTÉŢ. s. 36. 
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 Mezi jinými jmenujme Marii Terezii Habsburskou (1717-1780), carevnu Kateřinu II. (1729-1796), švédskou 

královnu Kristinu (1616-1689), ale také regentky vládnoucì za své nedospělé potomky. BOCKOVÁ, G. Ţeny 

v evropských dějinách. s. 48. 
151

 LENDEROVÁ, M. Normy. s. 39. 
152

 V inkriminovaném obdobì počátku 19. stoletì existovaly tři zákonìky, které zachovávaly muţskou 

nadřazenost nad ţenou, i kdyţ pruský i bádenský zákonìk byl k ţeně benevolentnějšì neţ zákonìk francouzský, 

stále i tyto zákonìky zachovávaly zaţité „přirozené právo“. Změny tak přicházely jen velmi postupně a nadále 

tak v obdobì francouzské revoluce, ale i po nì přetrvává spor pohlavì, který se táhne jiţ několik staletì. 

BOCKOVÁ, G. Ţeny v evropských dějinách. s. 90-1, 93. 
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 Jedná se předevšìm o bádánì v Anglii. LENDEROVÁ, M. Ţena v českých zemích. s. 7-8.  
154

 TAMTÉŢ. 
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Yvonne Knibiehler a mnohé dalšì přednášky a předevšìm publikace následovaly.
155

 

Dŧleţitým dìlem pro ţenské dějiny byla kniha vydaná v roce 1984 pod názvem Une histoire 

des femmes est-elle possible?,
156

 kde se historici snaţili odpovědět na otázku poloţenou 

v názvu publikace. Prvnì velkou syntézou k tomuto problému je pak dìlo, jehoţ prvnì vydánì 

spadá do počátku 90. let 20. stoletì a nese název L’histoire des femmes en occident.
157

 

Celkově se jedná o pětidìlnou studii vydanou pod vedenìm G. Dubyho a M. Perrott.  

Kaţdý z uvedených historický okruhŧ se zabýval jiným historickým obdobìm pro 

dějiny ţen.
158

 I v Čechách se objevujì prvnì spisy věnované ţenám v historii před 90. léty    

20. stoletì. Některé z nich, zabývajìcì se touto problematikou, je moţné nalézt jiţ v druhé 

polovině stoletì devatenáctého. Jednalo se však o publikace, které měly slouţit předevšìm 

k národnìmu uvědoměnì a představovaly ţeny, které se nějak podìlely na „národnìm 

obrozenì“. Prvnì skutečné vědecké práce na ţenské téma přišly aţ s prvnì světovou válkou     

a po nì.
 159

 Vzhledem k uţité literatuře ponechejme mnoho vydaných děl nezmìněných. Jejich 

přehled je moţné nalézt napřìklad v nejnovějšì publikaci „Ţena v Českých zemích od 

středověku do 20. století“
160

 z pera kolektivu autorŧ. Při této práci se soustředila řada 

badatelek a téţ badatelŧ, kteřì se zabývajì zkoumánìm ţen od poloviny 90. let 20. stoletì. Za 

všechny jmenujme Milenu Lenderovou, Janu Burešovou, Boţenu Kopičkovou, Eduarda 

Maura a mnoho dalšìch, kteřì do této knihy vloţili souhrn dosud zjištěných informacì              

o postavenì ţeny v českých zemìch ve vymezeném obdobì. 
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4.1. Ţeny přelomu dvou staletí 

Jaké bylo postavenì ţen v rodině za ţivota hraběnky Chotkové? Dìvky tehdy nebyly 

stále ještě rovny svým bratrŧm, kteřì zajišťovali budoucnost rodu a mohli jeho drţavy              

a majetek dále rozšiřovat. Tomu také odpovìdalo jejich postavenì v rodině. Zanedbávány 

proto byly dìvky krom jiného i v jìdle.
161

 Dcera znamenala nutnost připravit věno a postarat se 

o ni, a tudìţ nebylo ekonomicky výhodné mìt děvče, pokud se vhodně neprovdalo. Jejich 

sňatky naopak umoţňovaly dále rozšiřovat rodový vliv, či byly dìvky v rodině vyuţìvány jako 

chŧvy pro mladšì sourozence. Neznamenalo to ale, ţe by jejì přìchod na svět neměl být 

v mnoha rodinách dŧvodem k radosti.  

Ţena byla celý ţivot v nějakém vztahu k muţi. Velmi přesně to vystihl jiţ 18. stoletì 

v Anglii Richard Steele, kdyţ definoval ţenu jako sestru, dceru, matku a manţelku. 

Neopomněl však podotknout, ţe je pouhým přìvěškem lidské rasy, čìmţ nám naznačil, jaké 

postavenì měla ţena po mnohá staletì.
162

 Postihuje tak jejì závislost na muţské části populace, 

která trvala celý ţivot.
163

 Tento model vydrţel dlouho i v 19. stoletì, jak bylo výše zmìněno,    

a i nynì lze ţenu takto definovat, i kdyţ uţ nenì jen přìvěškem lidské rasy, ale v mnohých 

civilizovaných zemìch je, s výhradami, plnohodnotným členem společenstvì a tuto svou, ve 

společenském chápánì definovanou závislost na muţi, mŧţe do jisté mìry sama zvolit. Ze 

zmìněných pohledŧ se na ni tato práce pokusì podìvat. I autorka studovaných pramenŧ byla 

něčì manţelkou, matkou, sestrou a dcerou. Ze stejného hlediska však lze řìci, ţe i jejì muţ byl 

něčìm synem, otcem, manţelem či bratrem, coţ pro něj neznamenalo jen odpovědnost 

finančnì či společenskou, ale také osobnì za ţeny ve své rodině.  

Prameny vyuţité v této práci nám ne vţdy umoţnì podìvat se na potřebnou 

problematiku hlouběji, i tak ale umoţňujì nahlédnout do ţivota ţeny přelomu 18. a 19. stoletì, 

která vyrŧstala v době vlády ţen v nejvyššìch státnìch funkcìch, zaţila změny politického        

i společenského myšlenì. Byla nepřìmým svědkem převratných událostì ve Francii končìcìho 

18. stoletì.
164

  

Byla-li hraběnka Chotková něčì ţenou, matkou a dcerou, byla také přìslušnicì 

významných rodŧ své doby. V jednom z nich se narodila, druhý z nich se stal jejì rodinou po 

vdavkách. Slušì se tedy ve zkratce zmìnit jejì předky, dìky nimţ a ţivotnìm cestám, které si 
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zvolili, či spìše jim byly předurčeny, měla ţivot jako přìslušnice vyššìho stavu mnohem 

jednoduššì neţ vrstevnice z řad poddaných. 

 

4.2. Ţivotní osudy hraběnky Chotkové 

4.2.1. Rodina a nejútlejší dětství Marie Sidonie 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, narodila se Marie Sidonie do rodiny Clary-Aldringen 

Františku Václavovi a jeho choti Marii Josefě, roz. Hohenzollern-Hechigen, jako druhé dìtě   

a zároveň i jako druhá dcera. Celkem měla osm sourozencŧ, sestry Marii Josefìnu (1747-

1778) provd. Ledebur, Marii Annu Kristinu, která zemřela v roce svého narozenì (1751), 

Marii Kristinu (1755-1811), provd. Hoyos a Marii Terezii (1756-1790), provd. Wilczek. 

V rodině se narodili i čtyři muţštì potomci, František Karel (1752-1766), Jan Nepomuk (1753 

-1826), pozdějšì dědic rodového majetku, Václav Josef (1757-1761) a Alois Andreas (1758- 

1759).
165

 Ačkoli měli rodiče Marie Sidonie celkem čtyři syny, dospělosti se doţil pouze Jan 

Nepomuk, narozený jako druhý z nich. Z dcer se svatby nedočkala jen Marie Anna Kristina. 

Prvorozená Marie Josefìna pak zemřela ve svých 31 letech. U jmen dcer si nelze nevšimnout 

stejného prvnìho křestnìho jména Marie. Jeho volba souvisela s oblibou tohoto jména dìky 

vládnoucì panovnici Marii Terezii, ale také s mariánským kultem.
166

 U chlapcŧ se takovýto 

fenomén v rodině Clary-Aldringen neobjevuje. 

Z dat narozenì je patrné, ţe Marie Josefa své děti sama nekojila, ale najala si 

kojnou.
167

 To byl v čase jejìho ţivota ve vyššì společnosti
168

 stále ještě typický jev.
169

 Ke 

změně postupně docházelo aţ za ţivota jejìch dcer. Podrobné informace o ţivotě Marie 

Sidonie v dětském věku bohuţel zatìm nejsou známy. Snad odpovědi na otázky týkajìcì se 

prvnìch let ţivota této ţeny leţì ještě uschovány v neprobádaných pramenech. 

 

4.2.2. Mládí hraběnky Chotkové a její vzdělání 

V prŧběhu 18. stoletì docházì k vyčleněnì dětstvì jako samostatné ţivotnì fáze a měnì 

se tak i vztahy v rodině.
170

 I kdyţ svou podobu zìskává jiţ v druhé polovině téhoţ stoletì, 
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skutečná pozornost je mu věnována aţ ve stoletì devatenáctém.
171

 Znamená to tedy, ţe se 

Marie Sidonie narodila a své děti přivedla na svět, na pomezì těchto dvou obdobì.  

Z pohledu ţivotnìch moţnostì, které „Sidi“ dostala do vìnku, měla v ţivotě „štěstì“. 

Osud ji poloţil do kolébky jedné z významných rodin tehdejšì doby a vyhlìdky na spokojený 

ţivot mladé Marie Sidonie, tak byly lepšì neţ mnohých jiných dìvek, předevšìm z niţšìch 

společenských vrstev, dané doby. Jako členka nejvyššìho stavu měla tři moţné varianty 

budoucnosti. Svatba, klášter nebo ţivot neprovdané ţeny. V jejìm přìpadě padla volba na 

prvnì variantu.  

Stejně jako ostatnì urozené dìvky, i ona jistě prošla tehdy běţnou výchovou mladé 

aristokratky společně se svými sestrami. Rodinnì učitelé vyučujìcì čtenì, psanì, jazyky             

i hudebnì výchovu byli ve šlechtických rodinách běţnì. Hra na hudebnì nástroj či zpěv, byly 

tradičnìm studijnìm oborem, stejně jako ručnì práce,
172

 ne všechny tyto aktivity lze však nynì 

připisovat i hraběnce Chotkové, i kdyţ pravděpodobná je jejich výuka i v přìpadě jejì osoby.  

Dochovaná korespondence nám prozrazuje alespoň některé části autorčiny výchovy. 

Jak mohl vypadat jeden z jejich studijnìch dnŧ, napovìdá čtvrtečnì, bohuţel nedatovaný dopis:  

„Jeudi nous nous sommes levées à l´heure ordinaire, à neuf heure et demie, nous 

avons entendus la Messe, en revenant nous avons etudiées la Geographie, à onze heures nous 

l´avons repetée, à Midi, nous a servi, à deux heures nous avons écrits en Almand, à trois 

heures en Français, à quatre nous avons eu la Maitre de Claveçin, pendant que l´une touchoit 

l´autre dessinoit, à chaque heures nous  avons dit le Chapelet, et a six moins un quart, nous 

sommer allees au jardin de Swartzemberg, ou nous nous sommes prommenées, j´usqua sept 

heures et demi.
173

 

 

 Bohuţel dìky chybějìcì dataci nelze určit, jak staré byly děti v této době. Jednalo se 

ale přibliţně o polovinu 60. let 18. stoletì, tehdy bylo budoucì hraběnce okolo osmnácti let.     

Z textu je patrné, ţe malba, hudba i běţné studijnì předměty jako zeměpis či výuka jazykŧ, 

měly mìsto ve vzdělánì aristokratek. O ţivotě autorky zjišťujeme konkrétně i to, ţe se 

věnovala hře na cembalo. Ostatně roku 1767 se v dopise sestře Marii Josefìně zmiňuje             

o změně vyučujìcìho hry na tento hudebnì nástroj, a prý se konečně něčemu naučila, neboť 

prý „[…] j´ai deja pris trois leçons, je suis enchanter de sa façon d´enseigner, vous verres 
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qu´apres n´avoir rien sû pendant bien des années, je deviendroi tout a coup une Virtuosa.“
174

 

Pozitivnì změna dle jejìch slov souvisela s osobou učitele, jìmţ byl od té doby jakýsi 

Hofmann. Hudebnì vzdělánì tedy nebylo Marii Sidonii upřeno. Stejně tak byla dle textu 

vzdělávána i v malbě. Některé ţeny si zálibu v malìřském uměnì ponechávaly po celý ţivot 

jako svou zájmovou činnost či projev sebevyjádřenì.
175

 Hraběnka Chotková, alespoň jak lze 

soudit z jejìch denìkŧ, patrně do této skupiny nepatřila. V pramenech se zachovalo několik 

málo kreseb, ale jedná se jen o jednoduchá vyobrazenì v denìcìch či dopisech a autorka 

neprojevuje zvláštnì zaujetì pro tuto formu uměnì. Spìše se ve svém volném čase věnovala 

hudebnìmu nebo divadelnìmu uměnì, kdyţ navštěvovala koncerty a herecká představenì 

společně s balety. O uměleckých ambicìch hraběnky nenì nic známo a ani v denìcìch se o nich 

nezmiňuje. Ostatnì předměty, které jsou na lìstku zmìněny, patřì k běţné výuce. 

V jednom z dalšì nedatovaných dopisŧ se také matce svěřuje, ţe:  

„[…] nous nous amusames a lires dans le Magazin des Adolescetes
176

 que la Palfÿ 

nous a envoye c´est une continuation du magazin des Enfans 
177

 que vous aves eu la bonté de 

nous acheter Madame la Duchesse l´a lu aussi et l´a trouvé fort bon ainsi j´espere que vous 

vondres bien permettre que nous le continuijous.“
178

  

 

Vzdělávali se tak nejen praktickým vyučovánìm, ale také četbou časopisŧ určených 

k jejich výchově. Na zmìněném psanì se spolu se sestrou podìlel i bratr Josef, který byl 

potěšen, ţe se jeho dopis rodičŧm lìbil, ale zároveň rozezlen jejich domněnkou, ţe lìstek 

připravil jeho instruktor, který měl dle jeho slov provést pouze drobné úpravy. I dìvky byly 

vzdělávány v psanì dopisŧ, a proto se podobná událost mohla stát i našì autorce. 

„Je suis bien charmée ma chere Maman que mon ecriture ait eu le bonheur de vous 

plaire de mem qu´a mon cher Papa, et en meme tems bien fachée que vous avés crue que 
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 „[…] uţ jsem měla 3 lekce, jsem okouzlena jeho stylem výuky. Uvidíte, ţe poté co jsem léta nic neuměla, stal 

se ze mne náhle virtuóz.“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 

inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis z 5. května 1767.  

(Marie Sidonie sestře) 
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 LENDEROVÁ, Milena. Matka, dcera, vnučka (Filippina, Elisa, Tekla) - dny všednì i svátečnì třì dam 

schlikovského rodu. In Kolektiv autorŧ. Z Českého ráje a Podkrkonoší 15, 2002. s. 124-5. Dále jen 

LENDEROVÁ, M. Matka, dcera, vnučka.) 
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 Jedná se s největšì pravděpodobnostì o dìlo, které napsal francouzský spisovatel a pedagog Jeanne Marie Le 

Prince de Beaumont (1711-1780) vydané roku 1756 (jiný zdroj uvádì 1757 - Catalogue SUDOC. Datum 

aktualizace neuvedeno. [cit. 2011-3-15.].  

URL:˂http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/SHW?FRST=2˃.),  který je autorem i dále uvedeného 

dìla Magazin des Enfans. Viz SCHALLER, Peggy. Jeanne Marie Le Prince de Beaumont (1711-1780): 

Biographical Essay for Chawton House Library and Women Writers. Chawton House Library, 2011 [cit. 2011-

3-15.].  URL: ˂http://www.chawton.org/files/LeprincedeBeaumont.pdf ˃.  
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 TAMTÉŢ. Autorem je pravděpodobně ten samý autor. 
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 „[…] bavili jsme se čtením v časopise des Adolescetes, který nám poslala Palfy. Je to pokračování časopisu, 

který jste nám dobrotivě koupili.  Paní vévodkyně jej také četla a shledala jej velmi dobrý, tak velmi doufám, ţe 

nám chcete v tom dovolit pokračovat.“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 

1416-1948. inv. č. 253, kart. č. 105, Dopisy od Marie Sidonie, provd. Chotkové (matce), Dopis ve sloţce 1768. 

nedat.  
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c´étoit l´instructer qui avoit composé mon billet, mais je pús vous assure que c´est moi qui 

l´ait  fait, et que s´il a mis quelque frases de mon billet dans les lettres des freres c´est que 

nous avons a peu pres le meme stil. Josephe Clary“.
179

 

 

 Poslánìm šlechtických dcer bylo stát se dobrou matkou i manţelkou a reprezentovat 

manţela ve společnosti. Jejich vzdělánì nebylo tak dŧkladné jako u bratrŧ, ale i ony musely 

obsáhnout základnì dovednosti pro své budoucì povinnosti. Zatìm co bratři odcházeli studovat 

filozofii či práva na univerzity, přìpadně nastupovali na vojenské akademie, dìvky si naopak 

musely osvojit základy uměnì vést a spravovat šlechtickou domácnost, jak to zmiňuje ve 

svém článku napřìklad Milena Lenderová v souvislosti s ţenami Šlikovského rodu.
180

  

Z následujìcìch let se dochovaly nejen dopisy od matky, kde dceru za jejì psanì chválì 

a nenacházì mnoho chyb, ale také napřìklad se sestrou Josefou. V únoru 1767 „Sidi“, jak 

Josefa hraběnku Chotkovou ve svých dopisech občas nazývala, svěřuje v dopise, ţe začala 

brát hodiny tance, coţ byla dalšì z dŧleţitých dovednostì šlechtických dcer. „[…] parlons à 

cette heure un peu en detail de Vestris, n´avés vous pas été surprise que je prends leçon de lui 

pour moi cela me fait plaisir, j´aime a danser et a bien danser, et assurement vous trouveres 

de la différence, […]“.
181

 Učitelem se stal Vestris
182

 a jejì snaha přinesla ovoce.                  

„[…] l´Empereur m´a dit que je dansois fort bien […]“.
183

 Chvála od představitele státu 

mladou dìvku jistě těšila, a ţe ji tanec bavil, dokládajì i dalšì dopisy. Napřìklad v roce 1772 si 

sestře stěţuje, ţe letos ještě netančila.
184
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 „Jsem velmi okouzlen, má drahá matko, ţe mé psaní mělo štěstí Vás potěšit, stejně jako mého otce a zároveň 

rozčílen, ţe jste uvěřili, ţe instruktor sepsal můj lístek. Mohu Vás ale ujistit, ţe jsem to já, kdo jej učinil, a jestliţe 

jsou uţity některé fráze z mého lístku v dopisech od bratrů, je to proto, ţe máme přibliţně stejný styl. Josef 

Clary.“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948. inv. č. 253, kart. č. 

105, Dopisy od Marie Sidonie, provd. Chotkové (matce), Dopis ve sloţce 1768. nedat.  
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 LENDEROVÁ, M. Matka, dcera, vnučka. s. 46.  
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 „[…] mluvme o této hodině od Vestrise trochu detailněji. Nebyla jste překvapena, ţe od něj beru lekce, coţ mi 

činí potěšení. Miluji tanec a dobře tancovat a jistě shledáte rozdíl […]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA 

Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, 

provd. Ledebur, Dopis z 18. února 1767. (Marie Sidonie sestře) 

V jiném ze svých dopisŧ jì popisuje „[…] j´ai été au bal à la cour, l´Empereur à permis à Vestris d´y aller, pour 

voir danser. Ma chere tante Kisky m´a présente à lui, il a une fort jolie figure, je lui trouve beaucoup de 

ressemblate pour le visage avec le prince de Liggne, mais Vestris est plus beau, il n´est pas tout à fait si grand, 

et n´a pas ces fortes Couleurs, […]“: „[…] byla jsem na dvorním plese, císař dovolil Vestrisi jít tam sledovat 

tanec. Má drahá teta Kinská mu mě představila. Má velmi krásnou figuru. Shledala jsem u něj hodně podobného 

s podobou kníţete de Ligne, ale Vestris je hezčí, není tak velký a nemá tak silnou barvu […],“.  
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 Tento muţ patrně patřil do slavné rodiny italských tanečnìkŧ. Byl jìm snad Gaetano Apollino Baldassare 

(1729-1808). Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. 26. dìl, U-Vusìn.Praha, 2002. 

s. 619-20. 
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 „[…] císař mi řekl, ţe jsem tančila velmi dobře […]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, 

Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, 

Dopis z 18. února 1767. (Marie Sidoni sestře) 
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 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, 

Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis ze soboty 11. ledna 1772. (Marie Sidonie 

sestře) 
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Hraběnčina korespondence ale neslouţila „pouze“ k utvářenì myšlenek a procvičovánì 

vyjadřovacìch schopnostì. Plnila i funkci předávánì informacì o rodině. Proto také autorka 

matce pìše napřìklad o nemoci své sestry Terezy.
185

 Vrátìme-li se ještě k prvnìmu dopisu, 

nalezneme tam dalšì informace typické pro korespondenci. Autorka v něm pìše matce nejen    

o úmyslu zdvořilostnì návštěvy u hraběnky Paarové, i ty jsou součástì výchovy, a informuje ji 

tak o svých plánech a aktivitách, ale mimo to také doufá, ţe ovzdušì v Laxemburgu udělá 

oběma rodičŧm dobře.
186

 Zdvořilostnì fráze s odkazy na pozdravy, pro přìbuzné a přánì 

přìjemné cesty či pobytu, bývajì běţné. Zároveň se s těmito informacemi objevuje na konci 

dopisu poznámka, ţe jistá „slečna“ Droüin, jak ji autorka ve svých dopisech tituluje, i kdyţ 

tyto ţeny bývaly vdané a nikoli svobodné, (v dopisech z obdobì mládì Marie Sidonie je 

zmiňována několikrát) je ujišťuje o svém respektu k nim.
187

 Lze předpokládat, ţe se jednalo    

o chŧvu či vychovatelku dětì, ale prameny o vztahu této ţeny k rodině Clary-Aldringen zatìm 

mlčì. Vychovatelé a chŧvy či guvernantky se stále ještě v této době starajì o výchovu 

šlechtických dìtek. Kromě jiného z dalšì korespondence z té doby vyplývá, ţe trávily často 

svŧj čas napřìklad u babičky.  

Jak uvádì Ivo Cerman, byla Marie Sidonie vychována spolu s rakouskými 

arcivévodkyněmi.
188

 I o nich se zmiňuje jiţ v nejstaršì korespondenci s matkou kdyţ, uvádì:  

„Hier apres avoir été à la bénédiction à St. Michel, nous sommes allés chéz les 

Princesses Swartzemberg, ou nous avons péchés fort heureusement, nous primes dix neuf 

poissons; L´arrivée des Archiduchesses Charlotte et Antoinette, et des petits Archiducs, mit 

fin a notre divertissement; L´Archiduchesse Antoinette dit à Mademoiselle Drüin en lui 

serrant la main, amenés moi Christiane et Therese à Schönbrunn.“
189

  

 

Mimo jiné se často v dopisech a později i v denìcìch objevuje zmìnka o kněţně 

Schwarzenbergové, se kterou také udrţovala rodina bliţšì styky.  
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 „Therese a des boutons  dans tout le Corps, qui ont fait juger au médecin qu´elle avoit besoin de prendre 

médecine, ce qui se sera lundi.“ - „Tereza má tečky na celém těle, lékař zhodnotil, ţe má brát lék, to bylo 

v pondělí“. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948. inv. č. 253, kart. 

č. 105, Dopisy od Marie Sidonie, provd. Chotkové (matce), Dopis ve sloţce 1768. Samedi v 10 hodin . 
186
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aby Vám oběma ovzduší v Laxemburgu udělalo mnohem lépe.“  SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-

Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948. inv. č. 253, kart. č. 105, Dopisy od Marie Sidonie, provd. Chotkové 

(matce), Dopis ve sloţce 1768. nedat.  
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 „Mademoiselle Droüin vous presente ses tres honorables respects.“ – „Slečna Droüin Vám vyřizuje svůj velký 

slušný obdiv.“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948. inv. č. 253, 

kart. č. 105, Dopisy od Marie Sidonie, provd. Chotkové (matce), Dopis ve sloţce 1768. Samedi à trois heures.  
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 CERMAN, I. Chotkové. s. 360. 
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 „Včera po poţehnání ve svatém Michalovi, jeli jsme k princeznám Schwarzenbergovým, kde jsme lovili velmi 

šťastně ryby, ulovili jsme 19 rybek. Příjezd arcivévodkyní Šarloty a Antoanety a malých arcivévodů učinil konec 

naší zábavě, arcivévodkyně Antoaneta řekla slečně Droüin tisknouce jí ruku, ať přivede mě, Kristinu a Terezu do 

Schönbrunnu.“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948. inv. č. 253, 

kart. č. 105, Dopisy od Marie Sidonie, provd. Chotkové (matce), Dopis ve sloţce 1768, středa 20. srpna.   
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4.2.3. Nejstarší korespondence Marie Sidonie do roku 1772 a co o ní prozrazuje 

Korespondence slouţila jako prostředek komunikace mezi Mariì Sidoniì a ostatnìmi 

členy rodiny. Co bylo obsahem dopisŧ do roku 1772, kdy se stala hraběnkou Chotkovou?       

A jaká byla korespondence s rodinou před jejìm sňatkem? Nejen sama autorka, ale ani jejì 

matka na konci 60. let. 18 stoletì v korespondenci s dcerou nezahálela. Kromě informacì         

o rodině a událostech, kterých se účastnila, objevujì se hodnocenì dopisŧ malé Marie,
190

 

poděkovánì za dopisy a radost z obdrţených zpráv. Někdy ale patrně nedostala Marie Josefa 

ty informace, které si přála od dcery znát, a proto si je vyţádala. „[…] je vous remercie de 

vôtre jolie billet, il me plait de toutes les facons, j´aurois souhaités un peu plus de détaille de 

la gouvernante, la lettre de vôtre soeur ma fait plaisir, […]“.
191

 Stejně tak se matka 

v korespondenci svěřuje s úspěchy a neúspěchy při hře o penìze.
192

 Dìky chybějìcì dataci        

u některých dopisŧ bohuţel nelze určit, jak často byla Marie Sidonie od své matky odloučena, 

avšak vzhledem k povinnostem hofmistryně,
 193

 které Marie Josefa měla, to bylo patrně velmi 

často. 

 Hraběnčina korespondence se sestrou Mariì Josefìnou nás zavede do obdobì druhé 

poloviny 60 let. Tehdy byla Marie Sidonie jiţ blìzko prahu dospělosti. Jedny z prvnìch dopisŧ 

pocházejì z roku 1766, kdy se sestra Josefìna provdala za Kašpara Ledebur. Snad proto pìše 

na počátku řìjna 1766 tak dojemný dopis sestře Marii Sidonii, pravděpodobně jiţ zasaţený 

závanem nastupujìcìho sentimentalismu.
194

  

„Vous m´accablez de douleur, charmante et aimable Soeur, par la Tendresse de vos 

Adieux, et l´injuste pardon que vous me demandez. J´ai passé avec vous dix sept heureuses 

Années, et plût à Dieu que j´eusse ce bonheur le reste de ma vie, le cruel chagrin d´être 

Séparée de vous est le seul que vous m´aiez donné, et qui ne peut être adouci que par vôtre 
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 „[…] je suis émerveillée de la beauté de vôtre Ecriture, et de la bouté de vôtre stile, je ni ai trouvés qu´un 

nule article a corriges, […]“ - „[…] ţasnu  nad krásou Vašeho  rukopisu, nenašla jsem ţádnou věc 

k opravě[…].“. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948, inv. č. 262, 

kart. č. 112, Korespondence od matky Marie Josefy Clary-Aldringen, roz. Hohenzollern, Dopis z Laxemburgu 

18. května.; „Je  suis emerveillée de la beauté de vôtre ecriture Ma chere Enfant, les progrés que vous avés fait 

en trois semaines de tems sont étonnants […]“ -  „Ţasnu nad krásou Vašeho rukopisu, mé drahé dítě, pokroky, 

které jste učinila za tři týdny jsou obdivuhodné[…]“. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, 

Teplice (1138) 1416-1948, inv. č. 262, kart. č. 112, Korespondence od matky Marie Josefy Clary-Aldringen, roz. 

Hohenzollern, Dopis ze soboty v 7 hodin ráno. 
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 „[…] děkuji Vám za Váš krásný lístek. Potěšil mne celkovým zpracováním, přála bych si trochu více 

informací od guvernantky. Dopis od Vaší sestry mne potěšil […]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-

Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948. inv. č. 253, kart. č. 105, Dopisy od Marie Sidonie, provd. Chotkové 

(matce), Dopis ze dne 13. července 1767.   
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 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 112, 

Korespondence od matky Marie Josefy Clary-Aldringen, roz. Hohenzollern, Dopis ze čtvrtka 5. května 1768.  
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 JAKLOVÁ, P. – SMÍŠKOVÁ, H. Rodinný archiv Clary-Aldringenů. s. III. 
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 Obdobì sentimentalismu je některými autory kladeno do obdobì od počátku 70. let 18. stoletì. viz CERMAN, 

Ivo. Empfindsame Briefe. Familienkorrespondenz der Adeligen im Ausgang des 18. Jahrhunderts. In BŦŢEK, 

Václav - KRÁL, Pavel. Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740). 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicìch, 2006, s. 284. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=en&format=standard&to=10&exp1=Cerman,%20Ivo
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http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=en&format=standard&to=10&exp1=Spole%C4%8Dnost%20v%20zem%C3%ADch%20habsbursk%C3%A9%20monarchie%20a%20jej%C3%AD%20obraz%20v%20pramenech%20%281526-1740%29.
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Amitié, pensez à moi, et aimez moi autant que je le fais, et soiez persuadée, que c´est au titre 

d´une Soeur cherie, et d´une bien tendre Amie. “
195

  

 

Dopisy z řìjna 1766 jsou protkány steskem, pravděpodobně z náhlého odloučenì 

sester, které spolu proţily dětská léta. Jejich vztah byl jistě vřelý a tato změna pro ně 

znamenala zásah do dlouho budovaného vztahu. Kromě šťastné události v podobě sňatku 

dcery ale rodinu postihla také tragédie. František Václav, otec budoucì hraběnky Chotkové, 

přišel společně s celou rodinou o syna Františka Xavera, který zemřel ve věku 14 let. I tato 

událost se odráţì v korespondenci, napřìklad v dopisech Marie Sidonie sestře Marii Josefě.
196

 

Tehdy osmnáctiletou „Sidi“ taková událost rozrušila také. Smutek, který v rodině zavládl, 

popisuje i neznámý autor přìpisku k dopisu autorky pro sestru Marii Josefu, který mimo jiné 

uvádì: 

 „pour moi, mon aimable comtesse, je ne suis pas en état de vous en dire un mot, la 

seule pensée me cause une suffocation terrible. Votre chere papa et votre chere maman se 

partent aussi bien que la tristesse peut le permettre. Quoi que ce soit samedi, md. Votre mere 

vous fait dire qu´elle ne vous ecrira pas aujourd´huy, vous en desiner aisément la raison. Le 

reste de la famille se porte bien. Adieu  mon coeur, ne vous affligez pas trop, et pensé plustot 

a vous resigner a la volonté de dieu, touto les larmes que vous répanderez ne lui rendrond 

pas la vie. Imitez l´exemple de vos chers parens qui au milieu de leur afflictions n´ont que 

dieu desant les yeeux, et se serrent de leur religion et de leur raison pour se consoler, puis 

que le mal est sans remede. J´espere que votre chere époux aura assez de pouvoir sur vous 

pour vous empecher de vous affliger immoderément. Ecrivez le plus tot que vous pouvez à vos 

parens.“
197
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 „Drtíte mne utrpením, okouzlující a milá sestro, skrze něţnost Vašich loučení a nespravedlivé odpuštění, které 

jste na mne poţadovala. Strávila jsem s Vámi 17 šťastných let a díky bohu, ţe jsem měla to štěstí zůstat ţivá.  

Strašné utrpení skrze odloučení od Vás je jediné, co jste mi dala a co nemůţe být zmírněno ničím neţ Vašim 

přátelstvím. Myslete na mne a mějte mne ráda tak, jako to činím já a buďte přesvědčena, ţe je to z titulu drahé 

sestry a velmi něţné přítelkyně.“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-

1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis ze středy 1. 

řìjna 1766.  
196

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, 

Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis ze středy 14. listopadu 1766. (od Marie 

Sidonie); SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 

113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Praha, Dopis ze soboty  6[?]. prosince 1766. 

(od Marie Josefy), dále také SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 

inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis ze středy 26. 

listopadu 1766. (od Marie Sidonie) 
197

 „pro mne, má milá hraběnko, nejsem ve stavu Vám říci jediné slovo. Samotná myšlenka mi způsobuje strašné 

dušení. Váš drahý otec a Vaše drahá matka se mají také dobře, jak jen to situace dovoluje. Cokoli bylo v sobotu, 

[?] to Vám matka řekne, neboť Vám dnes nepíše, snadno si představíte důvod. Zbytek rodiny se má dobře. 

Nashledanou mé srdce, netruchlete příliš a myslete spíše na Vaše odevzdání do vůle Boţí. Všechny slzy, které  

prolíváte, mu ţivot nevrátí.  Napodobte příklad svých drahých rodičů, kteří uprostřed svého zármutku obracejí 

oči pouze k Bohu a přimykají se ke své víře a [?] jejich důvod utěšovat se, potom co nemoc je bez léku. Doufám, 

ţe Váš drahý manţel bude mít dost moţností Vám bránit v neúměrném sebetrápení. Napište co nejdříve, jak 

můţete svým rodičům.“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. 

č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis ze středy 14. listopadu 

1766. ( Marie Sidonie sestře). Autorem uvedeného textu je však jiná osoba, bohuţel v dopise nepodepsaná. Snad 

byla autorem jedna ze sester obou dìvek, neboť si v následujìcìm dopise stěţuje, ţe jejì matka neobdrţela od 

Marie Josefy Ledebur obvyklé psanì. Mohlo se však jednat i o jinou přìbuznou.  
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Svŧj popis dalšìch událostì, které nestihla zaznamenat v předchozìm dopise, přidává 

Marie Sidonie ještě v úterý 18. listopadu 1766, kdy pìše, ţe zŧstala u bratra i na pouštěnì 

ţilou. Tìm se tehdy léčila mnohá onemocněnì. Lékaři poté u bratra konstatovali zánět. Nějaký 

čas pak sourozenec trávil zpovědì s otcem Lechnerem. Marie Sidonie byla třikrát v kostele 

svatého Michala a jinak byla celý den na nohou kvŧli nemocnému bratrovi. Okolo deváté 

hodiny dle slov autorky uţ začal vypadat lépe, břicho prý nebylo tak tvrdé, bolesti byly menšì. 

„[…] Mon cher papa lui dit vous êtes bien beau, il lui répondit, j´aimerois mieux être plus 

laid et me porter mieux.“
198

 V noci se snaţila usnout, ale v tak těţkých chvìlìch, jakými bylo 

umìránì tohoto chlapce, to jistě nebylo lehké. Chudák matka prý slyšela pochodovánì nad 

sebou a věděla, ţe něco nenì v pořádku. „[…] à cinque heures elle fit venir Türmann, qui lui 

dit qu´il ˂cela ˃ ne durreroit plus longtems, et en effet un quart d´heure après il expira, mais 

sans éffort, sans grimace, enfin le plus doucement du monde.“
199

 

Náhlý skon bratra, syna a předevšìm dědice majetku byla pro celou rodinu velkou 

ztrátou. Připočteme-li ještě fakt, ţe na počátku roku z muţských potomkŧ Františka Václava 

ţil jen brzy zemřelý František Xaver a jeho o rok mladšì bratr Jan Nepomuk, mladšì bratři 

Václav Josef (1757-61) a Alois Andreas (1758-1759) zemřeli v dětském věku, mohl na rodinu 

dopadnout strach o budoucnost, pokud by ztratili i poslednìho ze synŧ, tehdy teprve 

třináctiletého. Rodina by tìm přišla o poslednìho dědice rodového majetku.   

Kromě smutných zpráv a zpráv o nemocech nejbliţšìch či svých vlastnìch,
200

 lze zde 

zaznamenat i informace praktičtějšì či běţné starosti. Marie Sidonie si se sestrou občas 

vyměnila několik vět o četbě či děnì na dvoře
201

 a v neposlednì řadě i o svatbách
202

 nebo 

                                                           
198

 „[…] můj drahý otec mu řekl: „Jste velmi krásný“ a on mu odvětil: „Raději bych byl ošklivější a cítil se 

lépe.“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 

113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis ze dne 18. listopadu 1766. (Marie 

Sidonie sestře) 
199

 „[…] v pět hodin pozvala Türmanna, který řekl, ţe déle nevydrţí a skutečně čtvrt hodiny poté zemřel, ale bez 

úsilí, bez přetvářky, nakonec  nejspokojeněji na světě.“ TAMTÉŢ. 611 
200

 Sestře se napřìklad svěřuje se svou opuchlinou zubŧ. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, 

Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, 

Dopis z 2. prosince 1766.; Jindy sestře pìše o svých bolestech, které jì zuby zpŧsobujì. SOA Litoměřice, pobočka 

Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou 

Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis ze dne 18. února 1766. (Marie Sidonie sestře) 
201

 „[…]a propos, ma très chere Soeur, vous ne me répondès jamais aux question que je vous fais, par exemple 

pour ce livre Instruction d´un pere a sa fille, s´il n´est pas a vous il faut le rendre au libraire mais je vous prie 

répondès moi.  - „[…] mimo jiné, má drahá sestro, neodpověděla jste mi na otázku, kterou jsem Vám poloţila 

například o knize Instruction d´un pere a sa fille  (Instrukce od otce své dceři). Pokud není pro Vás, je třeba ji 

vrátit do knihovny, ale prosím Vás o odpověď.“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice 

(1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur,  Dopis z 

2. prosince 1766. (Marie Josefa Marii Sidonii) 
202

 „[…] il est question ici d´un mariage qui fait bien parler les Gens, c´est de Mademoiselle de Haukowitz avec 

le jeune Plettemberg, pour moi je trouve qu´elle fait une grande folie, l´Imperatrice dit on s´y oppose.“  -  „[…] 

je zde otázka svatby, o které se mezi lidmi hodně mluví. Je to svatba slečny Haukowitz s mladým Plattembergem. 
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narozeninách. Přìkladem takových informacì je napřìklad dopis z 26. listopadu 1766, kde se 

budoucì hraběnka Chotková chlubì, které dárky ke svým osmnáctým narozeninám 

obdrţela.
203

 Byly mezi nimi např. náhrdelnìk od matky či sukně a penìze od otce. Jindy se pak 

svěřuje se záţitky z oper, baletŧ a plesŧ, ty jsou velmi časté napřìklad na počátku roku 

1767.
204

 V korespondenci sester z roku 1772 se mimo jiné dochoval i seznam plesŧ 

pořádaných v druhé části dané plesové sezóny.
205

 Asi nejstaršì dochovaný datovaný dopis, 

který je uloţen v archivu v Děčìně pocházì z 9. srpna 1763 a obsahuje krátkou zprávu pro 

otce.
206

  

Zatìm co dopisy od něj jsou ze 70. let a počátku 80 let 18. stoletì, korespondence od 

Marie Sidonie otci zahrnuje konec 60. let 18. stoletì, dopisy z let 1772 a 1780.
207

 Dcera otce 

nezapomìná informovat o aktivitách jako plesech, děnì doma a po sňatku i o čerstvých 

záţitcìch z nového prostředì.
208

 V nejstaršìch dopisech vyjadřuje stesk nad jeho nepřìtomnostì, 

hned však dodává, ţe se stýská i ostatnìm.
209

  

4.2.4. Marie Sidonie a její sňatek s hrabětem Chotkem 

Mládì Marie Sidonie, o kterém zatìm nenì dostatek informacì, je moţné uzavřìt 

sňatkem s Janem Rudolfem Chotkem roku 1772, neboť tehdy se z dìvky stává ţenou. Jak        

a kdy se s nìm seznámila, zatìm nenì známo. Dìky dopisŧm otce Jana Rudolfa synovi vìme, ţe 

nechal výběr budoucì ţeny na jeho uváţenì. O vynucených sňatcìch patrně neměl vysoké 

                                                                                                                                                                                     
Já to vidím, ţe dělá velkou chybu. Císařovna nesouhlasí.“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-

Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, 

provd. Ledebur, Dopis z neděle 18[?]  [?] 1767. (Marie Sidonie sestře) 
203

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, 

Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis ze středy 26. listopadu 1766. (Marie Sidonie 

sestře) 
204

 „[...] Dimanche nous avions le beau ballet au nouvel Opéra Buffa qui est detestable, et ensuite redoute, dans 

les deux Salles, [...]“ - „[...] neděle, viděli jsme krásný balet v nové opeře Buffě, která je strašná. Potom byla  

Reduta ve dvou sálech [...]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 

inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis ze dne 18. února 

1767. (Marie Sidonie sestře) 
205

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, 

Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Seznam plesŧ z roku 1772. nedatováno, uloţeno 

mezi korespondencì z roku 1772.  
206

 Tento dopis je uloţen mezi dopisy pro matku z roku 1768. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-

Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 112, Korespondence od matky Marie Josefy Clary-

Aldringen, roz. Hohenzollern, dopis ze dne 9. srpna 1763. 
207

 U nedatovaných dopisŧ je patrné, ţe pìsmo je podobné pìsmu z roku 1769, proto byly s největšì 

pravděpodobnostì napsány okolo tohoto roku. Vzhledem k dataci dopisŧ z roku 1769 a pozdějšìch, byly tedy 

napsány před dochovanými datovanými dopisy. 
208

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948, inv. č. 262, kart. č. 112, 

Korespondence od otce Františka Václava, Dopis z 10. srpna 1772. (Marie Sidnonie otci) 
209

 „[...] tout le monde s´ennuye de votre absence, et me demande quand vous reviendrès [...]“ -  „[...] všichni se 

trápí Vaší nepřítomností a ptají se mne kdy se vrátíte [...]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-

Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948, inv. č. 262, kart. č. 112, Korespondence od otce Františka Václava, 

Dopis nedatován. (Marie Sidonie otci) 
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mìněnì, jak se v korespondenci zmìnil a doufal, ţe jej nezklame.
210

 Alespoň ze strany ţenicha 

šlo tedy o projev „zcela“ svobodné vŧle, i kdyţ je otázkou, do jaké mìry by jeho otec zasáhl 

v přìpadě, ţe by synovu volbu neschvaloval. Nelze také očekávat, ţe při výběru své budoucì 

partnerky zcela opomněl jednu ze základnìch úloh manţelstvì a to byla jeho ekonomická 

stránka.
211

 Ostatně výběr druhého manţela dcery Rudolfa Chotka a sestřenice Jana Nepomuka 

Marie Quidobaldy Brigity neschvaloval snad nikdo z rodiny. Sám strýc Rudolf nenašel 

pochopenì pro jejì rozhodnutì a po tajném sňatku s Josefem Emanuelem hrabětem Canal von 

 Malabayla s nì přerušil styky nadobro.
212

 Toto jejì chovánì bylo vnìmáno špatně obecně mezi 

šlechtou.
213

 Sám Rudolf Chotek musel svou ţenu před otcem obhajovat, kdyţ všechny děti, 

vyjma zmiňované dcery, z manţelstvì zemřely mladé a otec jej nutil do nového sňatku. Dceři 

ale jejì rozhodnutì i přesto neschválil. Snad synovi by tento významný státnìk dovolil vìce 

volnosti.  

Jak byl brán sňatek Marie Sidonie a Jana Nepomuka ze strany rodu Clary-Aldringenŧ? 

Dle pramenŧ Marii Sidonii také nenutili, ovšem o jejì zcela svobodné vŧli lze pochybovat. 

Byla zajatkynì své výchovy a zaţitých pravidel, v jejichţ mezìch si ale patrně zcela svobodně 

zvolila svého muţe. Svatba se konala ve stejném roce jako sňatek jejì mladšì sestry Marie 

Kristýny. Svatba sestry i vztah Marie Sidonie s budoucìm manţelem, byly hlavnìm tématem 

korespondence Sidonie s nejstaršì sestrou Josefou na počátku roku 1772. Postoj obou 

zasnoubených dìvek ke sňatku byl však rozdìlný a projevuje se i v dopisech. Marie Kristina 

nejevila přìlišné nadšenì ze svatby a dochovaná korespondence budì dojem, ţe sňatek nebyl 

tak dobrovolný jako u Marie Sidonie.  

„Les affaires de la Christiane vont grand train, le Comte de Hoyos paroit tout de bon 

décidé pour elle, et dit n´être encore arrétté que par la crainte d´un second reffus, il à hier 

fait une visite a mon frere, et lui à dit qu´il iroit encore cette semaine chès ses parens pour 

s´arrenger avec eux, [...]“.
214

  

 

I přesto, ţe se termìn svatby blìţil, Kristina byla stále klidná, coţ Marii Sidonii 

překvapilo. Chovala se, jako by se jì to ani netýkalo a byla k tomu stále lhostejná. 

                                                           
210

 CERMAN, I. Chotkové. s. 360. 
211

 Srov. LENDEROVÁ, Milena. Matka, dcera, vnučka (Filippina, Elisa, Tekla) - dny všední i sváteční tří dam 

schlikovského rodu. Z Českého ráje a Podkrkonošì 15, 2002. s. 43 – 67. 
212

 CERMAN, I. Chotkové. s. 336. 
213

 Tehdy si vzala hraběte Josefa Malabaila z Canalu, který byl o 11 let mladšì neţ jeho manţelka. Snad se 

jednalo z části i o mstu rodičŧm ze strany Brigity, jìţ domluvili prvnì manţelstvì s Janem Filippem Taaffem, i 

kdyţ ona sama navrhovala sňatek s hrabětem Sulkowskym, který otec nepovolil. TAMTÉŢ. s. 302.  
214

 „Události kolem Kristiny jdou rychlým tempem. Hrabě Hoyos se zdá pro ni zcela rozhodnutý a říká, ţe se 

nezastaví, neţ kvůli strachu z druhého odmítnutí. Včera navštívil mého bratra a řekl mu, ţe pojede ještě tento 

týden ke svým rodičům, aby se s nimi dohodl, [...]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, 

Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, 

Dopis ze dne 4. ledna 1772. (Marie Sidonie sestře) 
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 „[...] elle ne l´aime, ni ne le hait, elle ne le craint ni ne le souhaite; enfin aujour´hui, 

impatientée de cet excès  d´indolence, je lui dis, au nom de Dieu, dites moi donc, si ˂cela˃ ce 

mariage vous feroit plaisir ou peine? Elle me repondit, mais cela me feroit plaisir, c´est tout 

ce que je desire, car il est certain, que n´ayant point de repugnance, elle poura être fort 

heureuse avec lui [...]“
215

 Marie Josefa sestře odpovìdá: „[...] je ne suis pas encore bien 

d´accord avec moi même, si je dois en être bien aise, je trouve qu´elle pense la dessus, comme 

eu toute autre chôse, fort raisonablmenet, et bien au desses de son âge; des prieres, c´est tout 

ce que je puis, aussi je ne les épargne pas; mais le mal est qu´elle ne valent pas grand 

chose.“
216

  

 

Z textŧ je patrné, ţe zvláštnì pocity ze svatby s hrabětem Hoyos neměla patrně jen 

sama nevěsta, která se chovala netečně, ale i jejì sestry.
217

 Nenì se čemu divit. Dopis z         

11. ledna 1772 prozrazuje, ţe:  

„[...] le Comte de Hoyos est parti aujourd´hui, pour aller trouver son pere, et compte 

être de retour Mercredi au matin, la chose ma paroit d´autant plus assurée, qu´il dit avoir 

une lettre de son pere, dans la quelle ˂elle˃ il lui marque de rechercher une de nous en 

mariage, et s´il n´obtient pas l´ainée, de demander la seconde, [...]“.
218

  

 

Zda za tìmto rozhodnutìm otce snoubence byly politické či majetkové záměry, autorka 

neosvětluje.
219

 Rodiče měli před svatbou napilno. Matka měla na starosti spolu s otcem 

zařizovánì svatby, a proto neměla čas psát dopisy. Jiţ v únoru připravovala výbavu, otec 

zařizoval svatebnì smlouvu.
220

   

Ani Marii Sidonii se tehdy sňatek nevyhnul. Josefìna pìše v únoru v jednom ze svých 

dopisŧ sestře, ţe je to jiţ dlouho, co jì psala své úvahy o jakémsi neznámém muţi v dopise 

                                                           
215

 „[...] prokazuje stále stejnou lhostejnost, nemiluje ho ani ho nenávidí, nebojí se toho ani si to nepřeje. 

Nakonec, dnes netrpělivá z té přemíry lhostejnosti  jí říkám, ve jménu Boha, řekni mi tedy, zda ti tato svatba činí 

radost nebo trápení? Odpověděla mi, ale toto mi činí potěšení,  je to vše co si přeji neboť je jisté, ţe nemajíce 

odpor, můţe být s ním velmi šťastna [...]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice 

(1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis ze 

dne 4. ledna 1772. (Marie Sidonie sestře) 
216

 „[...] nejsem ještě sama moc přesvědčená, zda mám být velmi potěšena. Shledávám, ţe myslí do budoucna, 

jako v mnoha jiných věcech, velmi rozumě  a hodně nad její věk. Prosby, to je vše co mohu. Také nešetřím, ale je 

zlé, ţe ona stojí o takovou velkou věc.“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 

1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis z 5. ledna 

1772. (Marie Josefa Marii Sidonii)   
217

 „[...] je ne savois pas si le Mariage de Christianne me feroit plaisir ou non [...]“ -  „[...] nevěděla jsem, zda 

mi svatba Kristiny činí potěšení či ne [...]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice 

(1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis 

z 11. ledna 1772. (Marie Josefa Marii Sidonii)   
218

 „[...] Hrabě Hoyos dnes odjel, aby našel svého otce a  má v úmyslu vrátit se ve středu dopoledne. Ta věc se 

mě zdá i tím více jistá, ţe říká, ţe má dopis od svého otce, ve kterém  mu píše, aby si vybral jednu z nás pro 

manţelství a pokud nezíská starší, má si ţádat druhou [...]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-

Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, 
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označovaném jako „C...“ a  jehoţ jméno zŧstává utajeno. Chce jì v něm osvětlit, co se děje 

v jejìm srdci.  

„[...] c´est assurément plus qu´un Soupçon de goût, que vous ˂au˃ avez pour lui, il 

vous plait, et vous seriez très fachée de n´être pas à lui; mais ce n´est pas au point, que vous 

ne puissiez prendre vôtre parti, et même vous Consoler, si par une preuve d´Inconséquence 

terrible, on plutôt de Malhoneteté, comme s´en seroit une ˂très˃ Complette, si cette affaire, 

n´avoit point de suite à présent, vous perdiez l´éspérance d´être heureuse avec lui, [...]“.
221

  

 

Kdo byl ten tajný muţ a byla do něj budoucì hraběnka skutečně zamilovaná? Na to 

odpovì jen dalšì zkoumánì pramenŧ. Pouţìvané zkratky jmen bohuţel znesnadňujì zìskánì 

informacì. Znamená zkratka C Comte jako hrabě, anebo je to počátečnì pìsmeno přìjmenì 

Chotek? Neznámý byl Mariì Sidoniì přistiţen dle jejìho dopisu z 25. února 1772, jak tančì 

s jejì sestrou Terezou. Své staršì sestře popisuje celý prŧběh večera. Zmiňovaný muţ se 

k Marii Sidonii několikrát přiblìţil, ale strašně se bál autorčiny matky. Osvětluje také Marii 

Josefě, jak se cìtila, kdyţ jej viděla bavit se uprostřed celé jejì rodiny.
222

 I několik 

následujìcìch dopisŧ se zabývá vztahem těchto dvou mladých lidì. Např. 21. února 1772 pìše 

Marie Sidonie, ţe byla v neděli na plese a on si tam stěţoval, ţe ji jiţ tři dny neviděl a řìkal 

dalšì věci, které ale prý nic neznamenaly.
223

 Ve stejném dopise zmiňuje Marie Sidonie i jejich 

dalšì setkánì, při kterých s nìm laškovala. Kdyţ ale slyšela, ţe se řìká, ţe „[...] elle (císařovna 

– pozn. autora) veut absolument que C. se marie [...]“,
224

 byla tìm zaskočena. V 

korespondenci ze 7. března 1772 se jiţ dočteme o ţádosti o ruku ze strany Jana Rudolfa 

Chotka.
225

 Tìm tajemným snad byl s největšì pravděpodobnostì právě on, neboť hraběnka ve 

své korespondenci poznamenává: „enfin ma chere soeur, mes voeux sont comblés, je ne crois 

pas qu´il y ait dans ce moment une créature au monde plus heureuse que moi [...]“.
226

  

Marie Sidonie si přála, aby dopis s touto zprávou dorazil k adresátce co nejdřìve, 

protoţe věřila, ţe sestru velmi potěšì.
227

 V dalšìch dnech se jiţ svěřuje, ţe obdrţela prvnì 
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gratulace
228

 a je ráda, ţe všichni svatbu, která se má uskutečnit v květnu, schvalujì.
229

 I sestra 

patrně byla tìmto výběrem potěšena a pìše 10. března 1772: „[...] j´ai toujours été persuadée, 

que Chotek étoit destiné à vous rendre heureuse, [...]“.
230

 Jan Nepomuk byl vzhledem 

k pŧvodu velmi dobrou partiì a pokud mezi nimi panovala jistá náklonnost, coţ prameny 

napovìdajì, bylo toto spojenì „ideálnì“. Výběrem partnerky jistě mladìk potěšil i otce. 

Samotný Josef II., který se s Janem Rudolfem setkal např. při Janově kavalìrské cestě, napsal 

tehdy blahopřejný dopis kněţně Clary – Aldringen ke sňatku jejì druhorozené dcery.
231

 Marie 

Sidonie jej zmiňuje nejen ve svém dopise sestře z 8. března 1772,
232

 ale později i ve svém 

denìku, kam jeho zněnì přepsala.  

Stejně jako jejì sestru, i Marii Sidonii zaopatřili rodiče svatebnì smlouvou s budoucìm 

manţelem. Předevšìm bylo ustanoveno kolik, peněz a kdy má být hraběnce vyplaceno, jak 

bude zajištěna v přìpadě ovdověnì, co jì náleţì během manţelstvì. Smlouva však ustavuje 

nejen částky, jaké majì být poskytnuty, ale také zpŧsob jejich výplaty. Mimo jiné se 

snoubenec zavázal zaplatit nevěstě 20 000 guldenŧ (zlatých) jako zajišťovacì kapitál. Pokud  

by se stala vdovou, měla ročně obdrţet kapitál 4 000 zlatých, z čehoţ 1 000 zlatých bylo na 

bydlenì. Smlouva také neopomněla, ţe kromě vyjmenovaných peněz má ţenich bez ohledu na 

zákony, a tedy i smlouvu, nevěstu obdarovat šperky a rŧznými jinými dary. Mimo zde 

vyjmenované částky, měl jì v přìpadě své smrti zanechat i povoz a taţné koně. Kdyby tak 

neučinil, měla vdova nárok na 150 000 zlatých jako náhradu. Svatebnì smlouva tak myslela 

na moţné ţivotnì situace, které novopečenou manţelku mohou postihnout a zajišťovala jì 

jistotu v přìpadě smrti manţela. Vztahy tento dokument upravoval také ve vztahu ke tchánovi 

Jana Rudolfa.
233

 

V 18. stoletì, existovala povinnost ohlášek a tedy i tento pár jistě tradici dodrţel.
234

 Jak 

to však bylo se svatebnìm oznámenìm? Zatìm nebylo nalezeno, ale je moţné, ţe si jej 

                                                           
228

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, 

Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis z pondělì 9. března 1772. (Marie Sidonie 

sestře) 
229

 TAMTÉŢ. 
230

 „[...] byla jsem stále přesvědčena, ţe Chotek byl určen učinit Vás štastnou [...]“ SOA Litoměřice, pobočka 

Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou 

Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis ze středy 11. března 1772. (Marie Josefa Marii Sidonii) 
231

 CERMAN, I. Chotkové. s. 360. 
232

SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, 

Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis z 8. března 1772. (Marie Sidonie sestře) 
233

 Státnì oblastnì archiv Praha, Rodinný archiv Chotkŧ, inv. č. 672, LXII Svatebnì smlouvy a úmrtnì oznámenì 

členŧ rodu, kt. 48, č. 1.   
234

 LENDEROVÁ, Milena. Řeč svatebnìch oznámenì. In HALÍŘOVÁ, Martina. Oznamuje se láskám našim 

aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Pardubice, 2007. s. 105.; Ohlášky byly 

zavedeny jiţ roku 1215 (IV. Lateránským koncilem) a byly dodrţovány aţ do roku 1949. – LENDEROVÁ, 

Milena. K hříchu i k modlitbě.  s. 87. 



44 
 

snoubenci či jejich rodiny nechali vyrobit. V tištěné formě se oznámenì objevujì v druhé 

polovině 18. stoletì, je tedy jeho existence pravděpodobná.
235

 Stejně tak zatìm nevìme, jak 

vypadal snubnì prsten tohoto páru, zda obsahoval drahokamy, anebo se jednalo o prostý 

krouţek, tak jak to poţadovala cìrkev.
236

 Po svatbě se od 30. let 19. stoletì odjìţdělo podle 

anglického zvyku na svatebnì cestu.
237

 Novomanţelé Chotkovi patrně takovou cestu v pravém 

slova smyslu neabsolvovali, ale dle dochované korespondence se svým otcem, navštìvila 

hraběnka minimálně panstvì Nové Dvory.
238

 Jela tedy s manţelem obhlédnout své nové 

statky. 

 

4.2.5. Hrabě Jan Rudolf Chotek 

Kdo ale byl ten, jenţ tolik potěšil srdce mladé Sidonie? Chlapec, jenţ se narodil             

17. května 1748  ve Vìdni, byl synem státnìho úřednìka Jana Karla Chotka. Jak jiţ bylo 

zmìněno, stal se jediným muţským dědicem rodu Chotkŧ a jeho budoucnost byla tedy 

zajištěna. Znal několik jazykŧ. Jako státnì úřednìk musel ovládat německý jazyk, jako šlechtic 

pak jazyk francouzský, a nesmìme opomenout ani italský jazyk. O jeho dětských letech 

nemáme přìliš informacì. Narodil se v trautsonském paláci ve Vìdni,
239

 vyrŧstal jako 

jedináček a o jeho vzdělávánì nás informuje ve svém dìle Josef Ledr. Jako mnoho 

šlechtických dětì proţil patrně i on nejranějšì léta ţivota doma v rukou chŧv a hofmistrŧ. 

V šesti letech pak obdrţel za vychovatele kněze, který jej ale bil. Tato informace pocházì jen 

z dìla Josefa Ledra a prameny, ze kterých čerpal, se bohuţel nedochovaly. Nelze tedy toto 

tvrzenì potvrdit.
240

 A ani jeho pozdějšì studia nejsou zcela jasná. Z roku 1760 se v kačinské 

knihovně dochovala disputace obsahujìcì i pozvánku na jeho veřejnou zkoušku.
241

 Je moţné, 

ţe studoval u piaristŧ na gymnáziu, ale ani toto nenì podloţeno. Protoţe byl předurčen ke 

kariéře úřednìka, samozřejmostì bylo studium filozofie a poté práv. Kde ale studoval? To je 

dalšìm zatìm nezodpovězeným otaznìkem v ţivotě tohoto šlechtice. Snad ve Vìdni, anebo, jak 

uvádì Josef Ledr, studoval doma pod vedenìm Karla Antona Matiniho?
242

 Ivo Cerman ve své 
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knize, s odkazem na dochované prameny, uvádì, ţe studoval mladý Jan Rudolf povětšinu času 

doma po vzoru dvorské aristokracie.  

Od sedmnáctého roku ţivota mu rodiče platili plesy v Nových Dvorech či vlastnìho 

komořìho.
243

 Mezi prvnì dŧleţité kroky tohoto muţe patřì jeho jmenovánì cìsařským komořìm 

roku 1767 a poté absolvovánì kavalìrské cesty. Za společnìka mu byl vybrán bratranec 

z matčiny strany, Jan Karel Wilczek.
244

 Je zde zbytečné popisovat jeho cestu, neboť je 

obsáhle rozvedena v knize Ivo Cermana, zmiňme tedy jen pár zajìmavostì.  

Jistě stojì za povšimnutì, ţe na nějaký čas se k jeho výpravě na počátku roku 1769 

připojil neznámý šlechtic, ze kterého se vyklubal pozdějšì cìsař Josef II cestujìcì inkognito.
245

 

Dalšì zajìmavostì jsou i zprávy, které obdrţel strýc Rudolf při synovcově pobytu v Neapoli. 

Jednalo se o údajné styky s ţenami nevalné pověsti. Starostlivý člen rodiny měl strach            

o pověst svého synovce a zajisté i rodu, proto jej upozornil, aby tyto styky ukončil. Byl však 

záhy ubezpečen, ţe se jedná pouze o pomluvy.
246

 Nelze však mladìka nepodezřìvat, ţe si 

nedopřál nějaké milé dostavenìčko. Ostatně u muţe se při vstupu do manţelstvì jiţ 

předpokládala jistá zkušenost v intimnì oblasti,
247

 u ţeny byla tato věc stále nepřìpustná, 

pokud se samozřejmě nejednalo o vdovu. Nesmìme opomenout zmìnit ani setkánì 

s Diderotem a J. J. Rousseauem.
248

 Samotná cesta skončila po procestovánì tehdejšìch 

německých zemì v listopadu 1770.  

Navrátil se v době, kdy byl jeho strýc jiţ zdravotně ve velmi špatném stavu, pomohl 

ještě mladému kavalìru zìskat pozici auskultanta v Česko-rakouské kanceláři v prosinci 1770   

a brzy na to zemřel. Jen několik týdnŧ po této pro rodinu tragické události, zìskal v červenci  

1771 Jan Rudolf mìsto rady v Dolnorakouské zemské vládě. Dŧleţitějšì ale byl předevšìm 

osud majetkŧ, které se 1. března 1770 staly fideikomisnìmi. Vzhledem k faktu, ţe byl hrabě  

jediným muţským potomkem rodu, stal se univerzálnìm dědicem strýce Rudolfa.
249

 

Jaké byly jeho úřednické povinnosti popisuje nejlépe Ivo Cerman ve své knize,
250

 

poznamenejme tedy jen pár věcì z jeho ţivota. Čtyři roky po sňatku s Mariì Sidoniì se dostává 
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na mìsto dvornìho rady v Česko-rakouské dvorské kanceláři. Tam zŧstal aţ do nástupu Josefa 

II. na trŧn, který jej dále 10. února 1781 dosadil na mìsto prezidenta komise pro kniţnì 

cenzuru.
251

 Po roce, během josefìnských reforem, byla vytvořena sjednocená dvorská 

kancelář, jejìmţ ředitelem se stal hrabě Leopold Kolowrat-Krakovský.
252

 Tehdy se Jan 

Nepomuk Chotek stal mìstopředsedou finančnì komory a kancléřem při česko-rakouské 

dvornì kanceláři, prezidentem komise pro politické zákony a k úpravě roboty. Jeho dalšìm 

úkolem bylo také doprovodit do Itálie ruského následnìka trŧnu Pavla I. Ještě za vlády Josefa 

II. opouštì státnì sluţbu, aby se do nì po nástupu Leopolda II. na trŧn vrátil. V nì však dlouho 

nevydrţel a odešel roku 1793 do penze. Několik let byl mimo státnì správu a vrátil se aţ roku 

1802 na mìsto nejvyššìho purkrabìho. Ani tento úřad ale nezastával dlouho. Z dalšìch funkcì 

jmenujme např. mìsto státnìho konferenčnìho ministra, které zastával aţ do konce svého 

ţivota. Roku 1809 Napoleon Bonaparte oblehl Vìdeň, v téţe době byl Jan Nepomuk souhrou 

všech okolnostì jeho správcem. Jeho představa o postupu v nastalé situaci se rozcházela 

s postupem vojenského velenì. Cìsaři tak nejprve zaslal lìstek, ţe jiţ nenì ve městě jeho sluţeb 

třeba, a protoţe ten na jeho zprávu nereagoval, odcestoval hledat cìsaře osobně. Ovšem nalezl 

jej aţ po vìce jak dvou dnech, neboť mu nejprve bylo sděleno chybné mìsto jeho pobytu. Po 

prohrané válce bylo jeho opuštěnì Vìdně, která byla dobyta, vykládáno jako zbabělost             

a porušenì zadaných povinnostì. Stal se tak obětnìm beránkem této nešťastné události. Za to 

byl také 9. května 1809 zbaven úřadu plnomocného komisaře. V následujìcìm roce zrušil 

Leopold II. státnì radu a hraběte Chotka propustil ze sluţeb.  Zmiňme ještě, ţe stejně jako jinì 

členové jeho rodu, i on zìskal řád zlatého rouna.
253

  

Za svého ţivota procestoval nejen rakouské mocnářstvì, ale navštìvil také Anglii, 

Francii, Itálii. Zabýval se mnohými aktivitami, o čemţ svědčì jeho obrovská knihovna na 

zámku Kačina. Podporoval uměnì a školstvì. Patrně během svého poslednìho roku na 

kavalìrské cestě se začal věnovat agronomii a začal studovat k tomuto oboru odbornou 

literaturu.
254

 Projevoval se jako vzdělaný muţ tehdejšì doby, i Marie Terezie jej povaţovala 

za nadějného mladìka, který měl po návratu z kavalìrské cesty čas na ţeněnì.
255

 Svou 

vyvolenou, jak jiţ bylo uvedeno výše, si vybral v březnu 1772, kdy ji poţádal o ruku. Jak 

dlouho ale trvaly neoficiálnì námluvy a styky těchto mladých lidì, zatìm nevìme. Nadšená 
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Marie Sidonie Clary-Aldringen souhlasila.
256

 Jak sama uvádì v dopisech, byl tento sňatek 

pozitivně vnìmán v širokém okolì, coţ ji těšilo. Stejně jako jejì sestry, i ona dostala ke sňatku 

výbavu. Co bylo jejì součástì?  

Soupis výbavy Marie Sidonie se nalézá v pozŧstalosti matky Marie Josefy.                  

Je rozdělený na několik částì a do hlavnìho sešitého soupisu jsou ještě vkládány menšì 

lìstečky s dalšìmi informacemi. Jako prvnì jsou uvedeny toaletnì textilie. Doba, i kdyţ pomalu 

docházelo ke změnám, ještě nedospěla k očistě prováděné v rouše Evině, proto kromě            

48 kapesnìkŧ či 36 ručnìkŧ, nalezneme i 72 kusŧ košil, tehdy slouţìcìch ke koupánì, neboť ani 

stud nedovoloval pohlìţet na své nahé tělo při očistě. Mezi výbavou nechyběl zubnì kapesnìk, 

koupacì plášť, věci na spanì jako nočnì lìmec, či spacì zvon. Zvonŧ obdrţela hraběnka hned 

několik. Zvláště jsou v seznamu rozepsané i rŧzné druhy šátkŧ. Seznam pokračuje soupisem 

šatŧ ke dvoru. Obsahuje napřìklad jedny šaty střìbrné s barevnou a zlatou suknì, s vlečkou, 

šněrovačkou a korzetem nebo černé sametové. Dále jsou uvedeny zimnì šaty, mezi nimi např. 

jedny rŧţové ze sametu, jedny z či z bìlého svinutého damašku. Ve výbavě nesměly chybět 

ani šaty na ostatnì ročnì obdobì. Na podzim a jaro obdrţela hraběnka jedny bìlé šaty se zlatem 

nebo jedny z bìlého atlasu. Letnì šaty ve výbavě byly, alespoň dle dochovaných pramenŧ, 

všechny taftové - ţlutého pruhovaného taftu nebo z bìlého taftu.
257

 

I kdyţ mnohé informace stále ještě chybì, zdá se, ţe hraběnka byla před sňatkem 

dìvkou své doby. Osvojovala si znalosti vhodné pro šlechtičnu jejìho postavenì, tedy nejen 

základy jako čtenì a psanì, ale také tanec, či hru na cembalo. Věnovala se také cizìm jazykŧm 

či geografii. O ručnìch pracìch či jiných aktivitách urozených dam se bohuţel ţádné zmìnky 

nenašly, i kdyţ lze jejich existenci předpokládat. Svŧj volný čas v tomto obdobì zaplňovala 

mimo jiné návštěvami u přìbuzných, ale i známých, návštěvou plesŧ a uměleckých 

vystoupenì. Účastnila se dŧleţitých smutných i radostných rodinných událostì, jako úmrtì 

bratra, ale i svatby sestry Kristiny, provd. Ledebur. Studované prameny bohuţel neosvětlujì 

rodinný ţivot za nejútlejšìho mládì budoucì hraběnky Chotkové, ale je moţné v obdobì jejìho 

dospìvánì aţ po jejì sňatek vysledovat v korespondenci vřelý vztah s rodiči i sestrou, i kdyţ 

mnoho z jejìch zápisŧ mohlo mìt pouze zdvořilostnì charakter. 

 

                                                           
256

  Sama o sobě v jednom z dopisŧ napsala, ţe nenì na světě nynì šťastnějšìho člověka. To svědčì o jisté 

náklonnosti, kterou k hraběti chovala. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 

1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis ze dne 7. 

března 1772. (Marie Sidonie sestře) 
257

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 253, kart. č. 103, 

Výbavy dcer: Marie Sidonie, provd.  Chotková 1772, 1802. 
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4.3. Hraběnka Chotková a její ţivot v manţelství 

4.3.1.  Marie Sidonie jako matka deseti dětí 

Manţelstvì, do kterého vstupovali Marie Sidonie a Jan Rudolf 18. května 1772
258

 ve 

Vìdni ve věku 24 let, bylo poţehnané. A svatbu jim nepokazilo ani staré venkovské rčenì 

„Svatba v máji, nevěsta na máry“, neb se oba doţili úctyhodného věku 76 let. Ostatně tradice 

„svatebnìho pŧstu“ v měsìci květnu, byla dodrţovaná předevšìm na venkově.
259

 Tento 

manţelský pár měl celkem deset dětì, avšak ne všechny se doţily dospělého věku. Doba jejich 

ţivota byla v některých rodinách jiţ obdobìm většìho sblìţenì s nimi, coţ vedlo i ke změnám 

v rodinných vztazìch.
260

 Opět, stejně jako s výukou dětì, i toto citové sblìţenì bylo podmìněno 

nejen sociálnì vrstvou, ale mimo jiné i ochotou rodičŧ přijmout nové směry. Vzájemný vztah 

ţeny ke společnosti, ale stále zŧstává stejný a ţena zìskává svou hodnotu pro okolì předevšìm 

aţ s porodem potomkŧ.
261

 To dokládá i přìklad kněţny Lichtensteinové: „[...] est la princesse 

Jean Liechtenstein née Furstembreg qui  a enfin donné un heritier a cet famille il y a 30 ans 

qu´il n´y a pas eu de fils dans cette branche elle a recu beaucoup de présents mais pas encore 

asses en proportion de l´importance de l´évenement [...]“.
262

 Dokonce i sama autorka tady 

doznává, ţe oceněnì, které se matce vytouţeného syna dostalo, nenì dostatečné za událost tak 

dŧleţitou, jakým bylo narozenì netrpělivě očekávaného muţského potomka, který rodu chyběl 

tolik let. 

 Hraběnka Chotková splnila své poslánì hned v počátku svého manţelstvì. Prvnìm 

synem byl Jan Nepomuk, který se narodil devět měsìcŧ po svatbě, 24. února 1773 ve Vìdni     

a byl tedy počat brzy po uzavřenì sňatku. Denìky však začìnajì aţ po narozenì všech potomkŧ 

a k jeho dětstvì tak nacházìme zprávy jen v dochované korespondenci. Gratulace od 

hraběnčiny sestry Josefy novopečené prvorodičce přišla krátce po chlapcově přìchodu na svět. 

„Je vous fais de bien bon coeur, mon cher frere, mon tendre Compliment, sur la naissance de 

                                                           
258

 V literatuře se objevujì dvě rŧzná data spojená se sňatkem  tohoto páru. Jednìm z nich je 18. květen 1772, 

který uvádì i sama autorka pramenŧ ve svých spisech, druhým je pak  datum 15. února 1772, které uvádì 

napřìklad kniha POUZAR, Vladimìr. Almanach českých šlechtických rodů. Praha, 1999. s. 177. Patrně se však 

v druhém přìpadě bude jednat o záměnu se sňatkem jiného páru. 
259

 LENDEROVÁ, Milena. Řeč svatebnìch oznámenì. In HALÍŘOVÁ, Martina. Oznamuje se láskám našim 

aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Pardubice, 2007. s. 108. 
260

 LENDEROVÁ, M. „A ptáš se, kníţko má…“. s. 165. 
261

 LENDEROVÁ, M . Tragický bál. s. 67, 116. O dŧleţitosti muţského potomka nás autorka informuje i ve 

svém denìku. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948, inv. č. 261, 

kart. č. 110, Denìky z Teplic 5. dìl. 1794 - 5, 26. února 1793. nestr. 
262

 „[...] kněţna Jana Lichtensteinová, roz. Fürstemberková, dala nakonec dědice této rodině. Je to 30 let, co 

nemají chlapce v této větvi. Obdrţela mnoho dárků, ale ještě ne dost v poměru k důleţitosti této události [...]“ 

SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948, inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic 6. dìl. 1795-6,  6. června 1796. nestr. ; pozn. Autorka skutečně v textu uţila muţskou formu 

jména pro hraběnku Lichtensteinovou, patrně šlo pouze o chybu. 
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mon cher petit neveu, [...]“.
263

 Matka obou sester byla patrně u porodu přìtomna, neboť jejì 

dopisy dceři jsou datovány aţ o několik měsìcŧ později a trávila tak nejspìše svŧj čas ve 

stejném městě jako nastávajìcì matka, tedy ve Vìdni. Druhým dìtětem byl syn Rudolf, 

narozený 13. srpna 1775, a jehoţ narozenì popisuje hraběnka Chotková v jednom ze svých 

dopisŧ. Tam se mimo jiné zmiňuje i o přìtomnosti matky Marie Josefy u porodu. Rodové 

jméno Rudolf, časté v rodině Chotkŧ, mu štěstì nepřineslo, stejně jako jeho o několik let 

mladšìmu jmenovci, narozenému také Marii Sidonii a Janu Rudolfovi.
264

 Prvnì syn Rudolf se 

doţil pouze čtyř let ţivota.
265

 Brzy po něm následovali i dalšì potomci. Třetìm narozeným 

dìtětem byl syn Josef narozený, dle údajŧ uvedených v literatuře, 19. března 1776.
266

 Při 

pohledu na meziporodnì interval mezi narozenìm Josefa a jeho staršìho bratra Rudolfa je však 

patrné, ţe je přìliš krátký. Obdobì sedmi měsìcŧ mezi dvěma porody nenì dostatečně dlouhé 

na otěhotněnì po šestinedělì, a i kdyby jej počali brzy po porodu, byl by nedonošený a jeho 

naděje na ţivot by v tehdejšìch podmìnkách, a to i ve šlechtickém prostředì, byly mizivé.
267

 

Proto se domnìvám, ţe zde došlo k chybě při určenì data narozenì syna Rudolfa. Podporujì 

mne v tom také dochované prameny.
268

 Dalšìmi dětmi byly Dcera Aloisie (*21. června 

1777),
269

 synové Václav František (*23. července 1778), Rudolf (*10. června 1780), Maria 

                                                           
263

 „Činím Vám upřímně, můj švagře, milý kompliment k narození mého malého synovce [...]“ SOA Litoměřice, 

pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se 

sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis z Praha dne  27. února 1773.  (Mari Josefa Marii Sidonii) 
264

 CERMAN, I. Chotkové. s.  365. 
265

 Jeho smrt se odráţì i v dopise od matky z 16. srpna 1779, kde dceru ujišťuje, ţe jejì zármutek je přirozený. 

SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 112, 

Korespondence od matky Marie Josefy Clary-Aldringen, roz. Hohenzollern, Dopis ze dne 16. srpna 1779. 

(matka dceři Marii Sidonii) 
266

 Hraběnka ve svých zápiscìch připomìná den jeho narozenì vţdy 2. března, tedy o několik dnì dřìve. 
267

 Prvnì inkubátor se objevuje aţ roku 1880. Do té doby se nedonošené děti dávaly do předehřáté trouby.  

LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i k modlitbě.  s. 18. 
268

 Pokud bychom připustili, ţe by mohla hraběnka Chotková své děti sama kojit, coţ je nepravděpodobné, 

zkrátil by se interval mezi porody ještě vìce. I tak však dobová medicìna měla pravidla, jak mělo být po porodu 

postupováno a ty takto brzký porod vylučujì. Denìk hraběnky Chotkové z roku 1790  na straně 110, uvádì. „Il y a 

aujourd´hui 15 ans que je suis accouché de mon second fils, qui n´est pas [?]qu´a l´âge de quatre ans, [...]“ – 

„Je to dnes 15 let co jsem porodila mého druhého syna, který se doţil jen čtvrtého roku ţivota, [...]“  SOA 

Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948, inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky 

z Teplic 1. dìl 1790, 25. března1790, s. 110. Tuto skutečnost podtrhuje také dopis Janu Rudolfovi od švagrové 

Josefy. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 

113, Korespondence se sestrou Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis z 25. března 1775. (marie Josefa 

švagrovi) 
269

 Před porodem se Marie Sidonie rozhodla pro jeho provedenì na zahradě. Toto sestřino rozhodnutì bylo patrně 

překvapujìcì a ve své odpovědi na dopis Josefa pìše. „Je suis toute surprise de la résolution que vous prener 

d´accoucher au jardin, je crois que vous faites à merveille, je trouve que c´est bien raisonable , mais je ne m´y 

attendois point, je n´en suis pas moins sure que vous accoucherez très heureusement [...]“ - „Jsem zcela 

překvapena rozhodnutím, ţe budete rodit na zahradě. Věřím však, ţe tak činíte výborně. Soudím, ţe je to velmi 

rozumné, ale nedočkám se ničeho. Nejsem si méně jistá, ţe šťastně porodíte [...]“ SOA Litoměřice, pobočka 

Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 262, kart. č. 113, Korespondence se sestrou 

Mariì Josefìnou, provd. Ledebur, Dopis z  Liblina 10. června 1777. (Marie Josefa Marii Sidonii) 
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Ferdinand (*4. zářì 1781), Karel (*23. července 1783), dcera Terezie (*12. června 1785) a syn 

Heřman (*28. června 1786).
270

  

Meziporodnì intervaly byly v rodině Marie Sidonie mezi některými dětmi poměrně 

krátké, lze tady předpokládat, i v souvislosti s dobovými zvyky, přìtomnost kojné v rodině.   

Ţe byl stále ještě tento zvyk praktikován, je patrné ze zápisu hraběnky z 12. března 1790, kdy 

byla navštìvit svou známou panì Chanclos
271

 a zaznamenává. „[...] j´ai trouvée toujours bien 

affligée, comme on peut croire, l´Enfant même lui a donné de l´inquiétude, il a fallu changer 

de nourice, et la circonstance de l´absence du Pere, rendoit la chose plus allarmante, [...]“.
272

  

Móda kojných byla spojena nejen s povinnostmi společenskými, které šlechtické manţelky 

měly, ale také se snahou zachovat si svou postavu, předevšìm poprsì.
273

 V přìpadě, ţe by 

hraběcì pár kojnou nezaměstnával, bylo by dle tehdejšìch pravidel nutné zachovávat sexuálnì 

zdrţenlivost aţ do konce kojenì dìtěte, čemuţ intervaly porodŧ nenapovìdajì.
274

  

Stejně jako ve všech ostatnìch rodinách, i šlechta nechávala své děti brzy po porodu 

křtìt. V aristokratických rodinách k tomuto rituálu docházelo jeden aţ tři dny po porodu           

a bylo provázeno i zápisem dìtěte do matriky. Dŧleţitou osobou při tomto rituálu byla postava 

kmotra, který byl rekrutován z přìbuzných rodiny, přìpadně z významných osobnostì v jejìm 

okruhu. Jeho význam spočìval v zodpovědnosti, kterou tìmto rituálem přejal. V přìpadě smrti 

rodičŧ, měl jako nejbliţšì přìbuzný dìtěte péči o něj. I z tohoto dŧvodu byly sňatky mezi 

kmotrem a kmotřencem zakázány.
275

 V přìpadě dětì Marie Sidonie však prostudované 

prameny o tomto rituálu zatìm svědectvì nepřinesly. 

Stejně jako jiné šlechtické děti, i děti „Sidi“ a jejìho chotě pravděpodobně spávaly 

v kolébce, zabaleny pak byly v plenkách a povijanu. Jak to bylo s přebalovánìm mladých 

Chotkŧ, matka do denìku nezaznamenává. S postupným prosazovánìm častějšìho přebalovánì 

a koupele dětì kaţdý den snad lze předpokládat, ţe se toho dočkaly i ony několikrát týdně.
276

 

Na rozdìl od své matky Marie Josefy, která během jedenácti let povila Františku 

Václavovi devět dětì, z nichţ se dospělosti doţilo jen pět, a to ještě pouze jeden syn, porodila 
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 POUZAR, Vladimìr. Almanach českých šlechtických rodů. s. 177-182.  
271

 Tato ţena je v hraběnčiných denìcìch zmiňována často. Bohuţel se nepodařilo dohledat bliţšì informace o nì. 

Je moţné, ţe nepatřila ke šlechtě. 
272

 „[...] zjistila jsem dnes velmi zarmoucena, jak si lze představit  dítě i to jak se cítí, kdyţ muselo změnit kojnou, 

a okolnosti absence otce, coţ umoţňovalo věc více znepokojující[...]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA 

Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic 1. denìk, 12. března 1790. 

s. 93. 
273

 LENDEROVÁ, M. Zrozenì dětstvì. s. 73. 
274

 LENDEROVÁ, Milena. K hříchu i k modlitbě. s. 28.; Dìtě bylo kojeno asi do prvnìho roku ţivota. TAMTÉŢ. 

s. 24.;  Zároveň s tìm je patrné, ţe děti byly počaty v prvnìch letech manţelstvì v obdobì července. Od čtvrtého 

potomka dále se plodné obdobì manţelŧ přesouvá na podzim do měsìcŧ řìjna a listopadu. 
275

 LENDEROVÁ, M. Zrozenì dětstvì. s. 68. 
276

 TAMTÉŢ. 69-71. 
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Marie Sidonie svému muţi během prvnìch čtrnácti let manţelstvì dětì deset. Nenì to o mnoho 

vìce, ovšem jejich úmrtnost byla prokazatelně niţšì a dospělosti se nedoţili jen dva synové 

shodou okolnostì oba se jménem Rudolf.
277

 Hraběnka tedy byla prvnìch čtrnáct let manţelstvì 

většinu času těhotná. Poslednì dìtě porodila ve svých 38 letech, denìky ale začìná, aţ kdyţ 

jsou synu Hermanovi čtyři roky. Úvodem ještě poznamenejme, ţe v dopisech             i 

denìcìch se setkáme s označenìm dětì nejen jejich celým jménem, ale také zdrobnělinou, 

kterou v rodině pouţìvali. Janu Nepomukovi řìkali Hansi, Josefovi Pepi, Louisa byla jejich 

staršì dcera Marie Aloisie a František Václav byl Wenzi.
278

 

 

4.3.1.1. Výchova hraběnčiných potomků v raném dětství 

Jaká byla hraběnka matka? Z dnešnìho pohledu by jako vzorná matka jistě neobstála, 

avšak ve své době, teprve s postupujìcìm prosazovánìm „nové matky“ podle Rousseaua, byla 

typickou ţenou z hornìch vrstev. Frekvence porodŧ naznačuje, ţe funkce Marie Sidonie 

v rodině byla předevšìm spjata s porody potomkŧ, ponejvìce synŧ, aby rod mohl 

pokračovat.
279

 Jaké byly jejì citové vztahy s dětmi v jejich raném dětském věku, nelze přesně 

vysledovat, snad se vytvářely aţ postupem času, kdy se jim mohla vìce věnovat a bylo jiţ také 

jasnějšì, ţe nehrozì jejich brzké úmrtì. Je ale moţné, ţe byly blìzké jiţ od počátku, jak 

naznačuje např. korespondence s manţelem, kde mu popisuje jejich roztomilé chovánì, 
280

      

i ses sestrou.  „Hansy est quitte Dieu merci de sa fievre, mais il a encore mauvais visage, et 

un mal à l´oeuil ganche, qui m´inquiette un peu; les deux autres se portent bien, Rudolphe 

n´est guere aimable; mais Pepi le devient tous les jours davanitage.“
281

 Ať tak či tak, ve 

vztahu mezi dětmi a matkou byl v čase dětstvì vţdy někdo třetì, který se o ně staral po celou 

dobu, tedy i ve chvìlìch, kdy se rodiče věnovali jiným povinnostem.
282
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 Nejednalo se o nijak neobvyklý jev. Tento trend se objevuje předevšìm ve středověku, ale i později. LETT, 

Didier. Frères et soeurs: Histoire d´un lien. Paris, 2009. s. 65-74.  I Vincent van Gogh, Ludwig van Beethoven 
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Ivo Cerman uvádì, ţe rodina hraběte Chotka se blìţila sentimentálnìmu ideálu. To 

vyţadovalo navenek projevovat své city, coţ stálo v kontrastu k dřìvějšìmu uzavìránì těchto 

věcì do soukromì.
283

 A i kdyţ jejì cestovnì denìk ji usvědčuje, ţe dala přednost společenským 

zájmŧm před svým synem Rudolfem, který krátce po matčině odjezdu umìrá,
284

 byl jejì vztah 

k dětem vřelý, jak dokazujì jiné prameny. Ostatně nemoc tohoto syna byla dlouhodobějšì        

a jeho úmrtì sice rodinu zasáhlo, ale patrně nebylo velkým překvapenìm. Snad také z dŧvodu 

účelu svých zápisŧ a faktu, ţe syn zemřel poměrně mladý, nevěnovala své ztrátě hraběnka 

v cestovnìm denìku velký prostor. Mimo to lze předpokládat, ţe byla také výchovou na 

takovouto situaci připravována.
285

 Úmrtnost dětì bývala vysoká a dlouho se tìmto faktem 

počìtalo, i kdyţ kaţdá ztráta jistě znamenala pro rodinu velkou tragédii. Předevšìm o syny, 

které často oslovuje v zápiscìch jako „milovaný syn“ či „milovanì synové“,
286

 byl v této době 

stále ještě většì zájem neţ o dìvky. Vzhledem ke skladbě hraběnčiných záznamŧ, lze tento 

trend stále sledovat i u nì, i kdyţ své dcery měla jistě také ráda. Muţštì potomci měli před 

dcerami stále přednost.
287

 Ale ani dcery nebyly Marii Sidonii lhostejné. Ostatně i o nich se 

zmiňuje ve svých záznamech a v několika málo přìpadech přidává i označenì „milovaná 

dcera“, nenì to ale zdaleka tak časté jako u synŧ.  

Pokud při svých pobytech na venkově, kam odjìţděla vţdy na letnì měsìce, nebyla se 

svými dětmi, informovala ji matka o jejich zdravotnìm stavu, i jak se majì. Patrné je to 

napřìklad z jejì korespondence dceři z roku 1777.  

„[...] je viens de voir vos enfans, qui se portent trés bien, Rudolphe est toujours un peu 

Capricieux et sauvage, ce qui doit augmentes puisquil ne voit personne, il marche bien, pepi a 

la léniere, cequil dit il ce prononce dictinctement, jay demandé ou etoit maman, il ma 

repondû, á neuhoff. je le trouve un peu moins joli, louise, a une trés petite bouche, le nés 

retroussé, et les yeux blonds, et pas grans[...].“
288
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O pár dnì později, kdyţ se šla na děti znovu podìvat, měl malý Rudolf právě ţaludečnì 

problémy.
289

 Po roce jiţ dceru informuje, i jak se Jan Nepomuk, tehdy pětiletý, učil jakýsi 

německý kompliment.
290

 A jak se měly děti ještě o rok staršì v červenci 1779? Malý Rudolf 

dostal malého králìčka, a kdyţ je babička přišla navštìvit, Pepi mu právě připravoval salát. 

Syn Josef měl v té době puchýře a dle slov Marie Josefy „[...] se grate beaucoup [...]“.
291

  

Vychovatelkou byla upozorněna, ţe se mu to opakuje jiţ po třetì. Nejmladšìmu Václavu 

Františkovi právě lezly zuby a byl proto trochu bledý. Jen Rudolf prý v tu dobu spal a podle 

vyjádřenì babičky je patrně hodně nemocný a „[...] je comprends ma chere Enfant combien 

cet Enfant, et son triste état vous tient a coeur [...]“.
292

 V srpnu pak bylo Rudolfovi lépe, měl i 

chuť k jìdlu, jen lékaři prý nemohou předpovìdat prŧběh jeho nemoci.
293

 I přes toto zlepšenì 

na sebe smrt nenechala dlouho čekat. Dne 16. srpna 1779 se matka dozvìdá z dopisu o jeho 

skonu, který se udál předešlého dne. V reakci na tuto událost pak pìše dceři i otec František 

Václav.
294

 V dalšìch letech jiţ známe i jméno guvernantky slečny Catfl, která má děti na 

starosti a dle mìněnì Marie Josefy to dělá s velkou elegancì.
295

  

Zda Marie Sidonie ve výchově a péči o děti reflektovala nejnovějšì trendy, nenì zcela 

známo. Jiţ dřìve bylo uvedeno, ţe „novou matkou“ se s největšì pravděpodobnostì nestala. 

Zasáhla jì alespoň snaha o uvolněnì dětského oblečenì, které mělo nově umoţňovat, 

předevšìm chlapcŧm, pohyb? S velkou pravděpodobnostì také ne. Ostatně dětské dìvčì 

korzety se vyuţìvaly aţ do prvnì světové války.
296

 Ani kočárku se patrně ještě jejì děti 
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nedočkaly. Prvnì zmìnku o jeho uţitì v této oblasti pocházì patrně z pera Pavlìny ze 

Schwarzenbergu.
297

 

V denìcìch si Marie Sidonie poznamenává i to, kdy trávila čas se svými dětmi. Někdy 

to bylo jen pár hodin či chvilka večer, jindy to byl celý den. Dle vyjádřenì v pramenech ji 

však tento čas s dětmi těšil. „J´ai eu le plaisir aujourd´hui non seulement de diner avec eux; 

mais de me promener sur les remparts avec eux ce qui m´a fort amusé, [...]“.
298

 Předevšìm 

pak tehdy, pokud je dlouho neviděla. Četla s nimi noviny,
299

 slavila narozeniny,
300

 hrála 

hry.
301

 Jedla s nimi a navštěvovala dceru Terezii v klášteře.
302

 Zaznamenává si i události, kdy 

posìlá děti na koncerty či divadelnì představenì, přìpadně je doprovázì na plesy a jiné 

společenské události. Nejednou se jejì potomci účastnì dětských plesŧ či plesŧ pro mladé 

aristokraty.
303

 Ty byly nejen formou socializace dìtěte ve společnosti, ale také mohly slouţit 

k předvýběru budoucìch partnerŧ. Překvapivě některé trvaly aţ do pŧlnoci
304

 i déle. Zmiňuje 

se však i o náladách svých dětì.
305

 Ze zápisŧ také vyplývá, ţe děti nebydlely se svou matkou a 

byly dìky častým cestám svých rodičŧ vychovávány, i kdyţ se jim snaţila věnovat, hodně 

času, bez přìmého dohledu matky. Studované prameny sice nedokládajì, ţe by si hraběnka 

Chotková nechávala zasìlat informace o výchově svých dětì, ale lze to předpokládat. V době 

jejìho ţivota stále ještě přetrvávalo chápánì dětstvì jako věku do sedmého roku ţivota, kdy se 

otec    o své potomky staral jen minimálně, a hlavnì slovo v tomto ohledu měla matka. Po 

dovršenì sedmého roku byli chlapci předáni do výchovy otci. Do té doby byli pod vlivem 
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ţenského světa. 
306

 Jak byli oblékáni synové hraběnky, zatìm nevìme, ale nelze předpokládat 

odklon od tehdejšìch tradic.  

Do denìkŧ si zapisovala autorka mimo jiné i narozeniny svých potomkŧ, předevšìm 

prvorozeného syna Jana Nepomuka. V nejstaršìch sešitech dennìch záznamŧ se o svých 

nejmladšìch dětech přìliš nezmiňuje. Jejich narozeniny tak patrně nebyly přìliš slaveny či se 

netěšily jejì pozornosti tolik, jako jiné události. Ale pilně sledovala i děnì v rodině a o synech 

i o dcerách si dělala alespoň mìsty krátké poznámky. V nich je moţné pozorovat i nově se 

prosazujìcì oslavy jmenin, o kterých se také několikrát zmiňuje.
307

  

4.3.1.2. Odraz hraběnčiných dětí v pramenech matky 

Jak pìše hraběnka o svých dětech? Nejvìce se na konci 18. stoletì jedná o strohé zápisy 

událostì či činnostì, které se jich bezprostředně dotýkaly, ale najdeme i jejì pohledy na ně        

a hodnocenì povahy.
308

 Podrobné popisy činnosti, jaké posìlala dceři matka Marie Josefa, ale 

budeme hledat těţko.  

Vzhledem k ostatnìm zápisŧm v denìcìch, které jsou mnohdy ve vztahu k dětem          

a manţelovi dosti strohé, nelze útrţky s projevenými pocity povaţovat pouze za odraz dané 

doby, v nìţ se city měly ukazovat navenek, nebo výchovy. S určitou mìrou pochybnosti lze 

tyto pocity, vloţené na listy papìru, povaţovat za skutečné. Snad byl mezi matkou a dětmi 

vřelý vztah, který posléze zapřìčinil, ţe purkrabì Karel Chotek se v souvislosti se svou 

rodinou vyjádřil o dobrých vzájemných vztazìch.
309

 Čas, který hraběnka s dětmi trávila, se 

také měnil s jejich věkem a v pozdějšìch letech byl ovlivněn povinnostmi jednotlivých 

potomkŧ a časovými moţnostmi. Tři synové, kteřì si zvolili za své povolánì sluţbu v armádě, 

často vyplňovali čas mimo rodinný okruh a matka vţdy pozitivně kvitovala zprávy z jejich 

ţivota a předevšìm o jejich dobrém zdravì.
310
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V nejstaršìch denìcìch jsou často všichni potomci označováni předevšìm jako děti        

a nenì tak moţné rozpoznat, o které z nich se skutečně v dané chvìli jednalo, a pokud zmiňuje 

konkrétněji, udává pohlavì dìtěte a to k identifikaci ne vţdy dostačuje. S postupem času děti 

dostávajì v denìcìch matky stále konkrétnějšì rysy, stejně tak jejich osudy. 

Pozornost je v souvislosti s potomky často věnována jejich onemocněnì. Dva syny 

ztratila ještě v jejich raném dětstvì. O prvnìm synu Rudolfovi nás informuje korespondence,   

o úmrtì druhého se zmiňuje ve svém cestovnìm denìku. Všechny ostatnì děti zemřely aţ 

během doby, kdy si Marie Sidonie psala osobnì záznamy, anebo aţ po jejì smrti. Nemoc 

mohla vţdy postihnout kohokoli a hraběnka si zaznamenávala, často v obavách o zdravì lidì 

ve svém okolì, tedy nejen nemoci dětì, ale i manţela, matky, tchýně, sourozencŧ, ale také 

přátel, známých a vládcŧ. Ne vţdy bývá konkrétnì při své „diagnóze“ či v přesném uvedenì 

nemocné osoby. Někdy jen poznamenala, ţe je dìtě nemocné, jindy, jako napřìklad při 

ochořenì dcery Terezy v červnu roku 1790 poznamenává: „Ma fille Therese après avoir vû la 

procession, chès sa Grand Maman, est devenue malade, et aura vraisemblalement la petite 

vérole.“ 
311

 Brzy poté se zmiňuje i o nemoci nejmladšìho syna Hermana,
312

 naštěstì se ale 

dalšì den ukázalo, ţe se jednalo o planý poplach.
313

 Jistá úleva, která toto zjištěnì 

pravděpodobně provázela, ale netrvala dlouho. Neštovice se dětem brzy vrátily, a tak si 

hraběnka 22. června 1790 poznamenává: 

„L´arrivée de ma Mere, auroit rendre ce jour bien agréable, si elle ne nous avoit 

apporté de si mauvaises nouvelles, dabord de mon petit garçon, qui avoit été la veille au plus 

mal, jusqu´avoir des Convulsions, on m´avoit mandé ˂la veille˃  qu´il y avoit des apparences 

de petite Verole, et je m´eu réjouissois, croyant qu´il l´auroit aussi heureusement que sa 

Soeur , mais, [...],“.
314

  

 Synŧv stav se střìdavě měnil. I kdyţ Marie Sidonie uţ den poté pìše, ţe nemohla 

oslavit své jmeniny lépe, neţ dobrou zprávou o synovi,
315

 v dalšìch dnech byl jeho stav 

střìdavě dobrý a špatný. Ve stejném čase bylo patrně nemocno vìce dětì, neboť si hraběnka 

zapsala 26. černa 1790 do denìku: „Mon petit est extrémement souffrant, et mois par 
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  „Má dcera Tereza, po zhlédnutí procesí u své babičky, onemocněla a bude mít pravděpodobně neštovice.“ 

SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 2. dìl. 1791-2.  3. července 1790. s. 3.  
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 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 2. dìl. 1790-1. 15. června 1790. s. 9. 
313

 TAMTÉŢ. 16. června 1790. s. 10. 
314

 „Den příjezdu mé matky by byl příjemným dnem, kdyby nám nepřivezla tak špatné zprávy, především o mém 

malém chlapci, kterému bylo v předvečer zle, aţ dostal záchvat. Ptali se mne, zda vypadal na neštovice . Těšila 

jsem se věřící,  ţe měl štěstí jako sestra, ale [...]“ TAMTÉŢ. 22. června 1790. s. 15. 
315

 TAMTÉŢ. 23. června 1790. s. 16. 
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conséquent aussi, j´ai doné chès ma belle Mere, et j´y suis retournée le soir, j´ai passé 

l´interval outre mes Enfans malades, [...]“.
316

 Tehdy jiţ existovalo očkovánì proti neštovicìm, 

bylo však stále značně nespolehlivé. Do Čech se dostává aţ roku 1801 a u rodičŧ se setkávalo 

s odmìtavým postojem.
317

  

Ţe se autorka na počátku 90. let hodně věnovala předevšìm jednomu svému 

nemocnému synovi, dokládajì i jejì zápisy z dalšìch dnì. Dne 27. června 1790 zapsala  „[...] 

J´ai passé une couple d´heures tout a l´heure a coté de son lit, le Coeur navré de le voir tant 

souffrir, je ne sais rien en politique je ne vois personne, et n´ai fait que diner chès ma belle 

Mere, je finirai ma Soirée avec mes Enfans [...]“.
318

 O dva dny později zaznamenává prý 

„skvělý moment“, který do smrti nezapomene. Tìm byla chvìle, kdy začalo být synovi lépe a 

ona mu pomohla „rozlepit oči“.
319

 Z pramenŧ je patrné, ţe pravděpodobně často sedávala u 

jeho lŧţka. V následujìcìch dnech se jeho stav asi zlepšoval, neboť se jeho matka jiţ opět 

účastnila společenského děnì. Ţe se neštovice v rodině objevily jiţ dřìve, dokládá zápis z 15. 

února z cestovnìho denìku hraběnky. „Après la partie j’eus la joie inéxprimable de recevoir 

des lettres de Vienne de mon fils aimé qui m’annonçoit qu’il avoit eu la petite Verole très 

[...]“.
320

  

Synu Hermanovi se v dubnu 1794 nevyhnuly ani spalničky.
321

 Snad se tehdy vìce 

obecně rozšìřily, či je matka přenesla na syna po své návštěvě u dcery v klášteře, neboť tam 

zaznamenává tuto nemoc jiţ 26. března téhoţ roku
322

 a o několik dnì později zjišťuje nákazu  

i u dětì své sestry.
323

 Nemoci se dětem nevyhýbaly ani v pozdějšìm věku, a tak za vše 

jmenujme napřìklad koliku syna Václava Františka v srpnu roku 1795, 
324

 či Ferdinandovy 

problémy se zuby, které jsou často zmiňovány i u ostatnìch členŧ rodiny. Tentokrát syn přišel 

                                                           
316

 „Můj malý je strašně chorý a já následkem toho také. Jedla jsem u tchýně a vrátila jsem se tam večer, 

mezidobí jsem strávila s nemocnými dětmi [...].“SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice 

(1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic, 2. dìl. 1790-1. 26. června 1790. s. 17. 
317

 LENDEROVÁ, M. K hříchu i k modlitbě. s. 18. Vakcinaci v Evropě zkoušela v Anglii jiţ Mary Wortleyová-

Montaguová roku 1717, ale vakcìna nebyla spolehlivá.“; vìce také LENDEROVÁ, M. Tragický bál. s. 142-4. 
318

 „[...] Strávila jsem právě teď několik hodin u jeho lůţka, srdce hluboce zarmoucené vidouce jej tak trpět. 

Nevím nic o politice, neviděla jsem nikoho a jedla jsem pouze u tchýně. Večer jsem zakončila s mými dětmi [...]“ 

SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 2. dìl. 1790-1.  27. června 1790. s. 17. 
319

 TAMTÉŢ. 29. června 1790. s. 10. 
320

 „Po hře jsem měla nevyslovitelné potěšení obdrţet dopisy z Vídně od mého milovaného syna, který mi 

oznamoval, ţe měl neštovice [...]“. Státnì oblastnì archiv Litoměřice, pobočka Děčìn, Rodinný archiv Clary-

Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948, inv. č. 261. kart. č. 110, Denìk z cest po Benátkách a Milánu 1782, s. 

137. 
321

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 5. dìl. 1793-4. 1. dubna 1794. nestr. 
322

 TAMTÉŢ. 26. března 1794. nestr.  
323

 TAMTÉŢ. 3. dubna 1794. nestr.  
324

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 6. dìl. 1795-6. 27. srpna 1795. nestr.  
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trhánìm o tři z nich. „Mon fils ferdinand a eu hier une sanglante éxécution on lui a tiré trois 

dents.“
 325

 

I po dosaţenì plnoletosti svých potomkŧ ale hraběnka sledovala, jak prospìvajì,
326

 

neboť matkou nepřestala být ani v jejich dospělém věku. O bolesti zubŧ syna Josefa se 

zmiňuje roku 1805, tehdy mu bylo uţ 29 let. Přesto zanechává v pramenech doklad o tom, ţe 

trávila čas u jeho lŧţka
327

 a nejednalo se zdaleka o jediný přìpad.
328

 Neznamená to však, ţe by  

vţdy ukončila všechny své aktivity. Patrně ty méně dŧleţité omezila, ale existujì i zápisy,        

a nenì jich málo, kdy pìše, ţe dìtěti bylo zle, v zápětì však do denìku zaznamenává svou účast 

na nějaké schŧzce či koncertu.  

Kromě nemocì ohroţovaly děti i úrazy. Jeden takový se stal nejmladšìmu synu 

Hermanovi v srpnu 1793, kdyţ spadl, „[...] eu tomba mais si heureusement qu´il ne se fit 

aucun mal [...]“.
329

 Jedná se však pouze o několik přìpadŧ z mnoha. Později se podobný úraz 

stal osudný synu Josefovi. Nejčastěji ale nebyla autorka tolik sdìlná s podrobnostmi, či snad 

sama netušila, jaké chorobě jejì potomek čelì.  

Nemoci se nevyhýbaly ani sluţebnictvu, které se o děti staralo. Nalezneme tak 

napřìklad zmìnku z roku 1793 o onemocněnì sluhy dětì v měsìci červnu.
330

 O vìce jak pŧl 

roku později zaznamenává zdravotnì potìţe i u guvernantky své dcery, která se necìtila dobře 

kvŧli bolestem v krku. Jejì stav byl okamţitě řešen pouštěnìm ţilou,
331

 velmi častým 

lékařským postupem tehdejšì doby. Byly tak léčeny nejen neduhy u muţŧ, ale i u ţen, a to       

i v době jejich poţehnaného stavu.
332

  

Pokud našla autorka denìkŧ své děti těšìcì se dobrému zdravì, měla z toho radost.
333

 

Naopak smrt dìtěte pro ni byla tragickou událostì, jako ostatně v mnoha dalšìch rodinách 

napřìč společnostì. Dne 1. srpna 1807 zemřel jejì syn Václav František, člen řádu maltézských 
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 „Můj syn Ferdinand  měl včera krvavý výkon, trhali mu 3 zuby.“ TAMTÉŢ. 2. prosince 1795. nestr. 
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 Např. bolesti zubŧ syna Václava Františka červenec 1801. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-

Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, Denìky z Teplic,  9. dìl 1801-2, červenec 1801. 
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 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, 

Denìky z Teplic, 11. dìl. 1805-6. 26. červen 1805. nestr.  
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 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 5. dìl. 1793-4. 7. dubna 1794. nestr. 
329

 „[...] spadl naštěstí tak šťastně, ţe se mu nic zlého nestalo [...]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-

Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic, 5. dìl. 1793-4. 30. srpna 1793. 

nestr.   
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 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 5. dìl. 1793-4. 12. června 1793. nestr.  
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 TAMTÉŢ. 13. února 1794, nestr.  
332

 LENDEROVÁ, M. Tragický bál. s. 136. 
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 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 6. dìl. 1795-6.  31. řìjna 1795. nestr.; přìp. Jindy našla šťastnou dceru v klášteře. TAMTÉŢ. 1. 

června 1796.  
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rytìřŧ, jehoţ úmrtì nastalo po nešťastném pádu z vozu.
334

 Taková událost ovlivnila hraběnku 

natolik, ţe jiţ nebyla schopná ten rok dopsat své dennì záznamy. Sama o tom pìše toto: „La 

voila fini cette triste année que j´ai passé toute entiere preaque dans les souffrances et les 

chagrins il m´a été impossible de toucher a mon journal pendant les 5 derniers Mois j´en 

avois un dégout invincible [...]“.
335

 Protoţe se stal členem řádu maltézských rytìřŧ, 

nezanechal po sobě Václav František ţádné potomky. Tragédie zasáhla celou rodinu a dalšì na 

sebe nenechala dlouho čekat. O dva roky později zemřel ve věku 33 let i syn Josef. I tehdy 

zŧstaly zápisky nedokončeny.
336

 „Pepi“ se stal velitelem dragounského pluku Rosemberg a 

osudným se mu stala bitva u Wagramu v červenci 1809. Byl tak jednou z obětì napoleonských 

válek.
337

 I poslednì ze synŧ, který se dal na vojenskou kariéru, zemřel ještě za ţivota 

hraběnky. Byl jìm Herman a skonal dva roky před smrtì matky na katar.
338

 Denìky však končì 

před tìmto rokem a jeho ztráta se v nich tedy nezrcadlì.  

 

4.3.1.3. Sňatky potomků hraběnky Chotkové 

Podìváme-li se na některé události ze ţivota dětì Marie Sidonie v denìkových 

záznamech konkrétněji, zjistìme nejen některé informace o svatbě syna Jana Nepomuka 

s Mariì Isabelou Rottenhanovou (6. červenec 1774 – 14. prosinec 1817), se kterou se oţenil 

11. června 1799 ve Vìdni,
339

 ale i ostatnìch potomkŧ. Hraběnka Chotková byla výběrem 

svého prvorozeného Jana Nepomuka velmi potěšena. V zápise z 27. dubna 1798 se zabývá 

projektem svatby. Nejprve poznamenává, ţe obdrţela dopis, který s nì velmi otřásl, neboť je 

to prý jiţ nějaký čas co se touto myšlenkou zabývala, ale tehdy kvŧli okolnostem nic 

nepodnikla. Poté měla během dne dlouhý rozhovor s manţelem o této věci a ještě týţ den se 

rozhodlo, ţe hrabě Chotek o svazek svého syna s dcerou z rodu Rottenhanŧ poţádá. Jiţ tehdy 

zmiňuje i moţnost svatby své dcery Louisy,
340

 avšak ta se však vdává aţ o tři roky později. 
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 CERMAN, I. Chotkové. s. 418. 
335

 „Konec tohoto smutného roku, který jsem téměř celý strávila v utrpení a ţalu. Bylo nemoţné dotknout se 

svého deníku během posledních 5 měsíců, měla jsem k němu nezdolatelný odpor, [...]“ SOA Litoměřice, pobočka 

Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, Denìky z Teplic, 12. dìl. 1806-

11. nestr.  
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 TAMTÉŢ. 
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 CERMAN, I. Chotkové. s. 418. 
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 TAMTÉŢ. 
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BAŠTÁŘ,  M. – INDRA. B. Rodinný archiv Chotků.  s. IV. ; POUZAR, Vladimìr. Almanach českých 

šlechtických rodů. Praha, 1999. s. 177. Uvedeno datum 12. 10. 1799, denìky však dávajì za pravdu údajŧm 

uvedeným v inventáři k rodu chotkŧ 
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 „J´eus  ensuite une longue conversation avec mon mari au sujet de ce mariage [...]“ - „Měla jsem potom 

jeden dlouhý rozhovor s manţelem o věci této svatby [...]“  a dále pak uvádì  - „[...] il eu a été de même pour un 

mariage de ma fille louise qui ne pouvoit s´arrenger toutes les petites Coutrarrietes si fréquentes dans les 

meilleures ménages sont bien faciles a supporter quand est d´accord pour des choses si importants“.  –„[...] byl 
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Ve svatebnì den pak měla autorka pramenŧ obavu o zdárný prŧběh svatby, neboť nevěstu 

bolela hlava a dokonce i zvracela. Ale po odpočinku jì bylo lépe. Hraběnčina dcera Louisa a 

Gabriella Rottenhanová byly na této oslavě druţičkami. Marie Sidonie tento svatebnì den, 

dŧleţitý pro jejich rod, popisuje velmi podrobně na několika stranách.
341

  

Dalšìm významným rokem byl v ţivotě potomkŧ autorky rok 1802. Ten se nesl ve 

znamenì dvou řìjnových svateb. Dcera Louisa si brala Karla Josefa Clary-Aldringen (12. 

prosinec 1777 – 31. květen 1831) a jejì bratr Josef Sofii Reginu von Auersperkovou (7. zářì 

1780 – 7. prosinec 1865). Úmysl oţenit Karla Josefa prozradila autorka nejprve v květnu 

1802 své sestřenici
342

 a o několik dnì později byl jiţ jejì záměr veřejný.
343

 Prvnì řìjnový den 

se o této skutečnosti neopomněla zmìnit do svého denìku.
344

 Dne 6. řìjna 1802 se ţenil jejì 

syn, o 20 dnì později ve svátost manţelskou vstoupila i dcera Louisa. A jak vypadal svatebnì 

den Louisy, který s nì jejì matka jistě plně proţìvala? Dle hraběnčina vyjádřenì se jednalo o 

velký den nejen pro dceru, ale také pro ni samotnou. Po snìdani a toaletě se sešli v pŧl 

jedenácté v salonu. Louisa měla mušelìnové šaty, bìlou květinu, podobné měla i ve vlasech, 

na zkrášlenì pak také perly od matky a diamanty.
345

 I tato událost má v zápiscìch širšì prostor. 

Svŧj popis celého dne zakončuje slovy o přìpravě dcery na svatebnì noc. „Ma belle Soeur et 

moi deshabillames louise après les Litaines quand ils furent tous deux au lit nous les 

embrassames et leur souhaitames le bon soir.“
346

 K myšlenkám na svatbu své dcery Louisy se 

autorka přiznává jiţ v dubnu 1790, tehdy teprve třináctileté.
347

 

Ani svatba nejmladšìho potomka, jìmţ byl syn Herman, nezŧstala bez povšimnutì.        

I jeho svatebnìmu dni s Henrietou Brunšvickou (12. řìjen 1789 – 27. leden 1857) se matka ve 

svých poznámkách věnovala.
348

 Ve svátost manţelskou kromě výše uvedených vstoupil i syn 

                                                                                                                                                                                     
stejně tak pro svatbu mé dcery Louisy, která si nemohla zařídit všechny mrzutosti tak opakované v nejlepších 

domácnostech. Je velmi jednoduché trpět, kdyţ je souhlas pro tak důleţitou věc.“ SOA Litoměřice, pobočka 

Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, Denìky z Teplic, 8. dìl. 1798-

1800. 27. dubna 1799. nestr.  
341

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, 

Denìky z Teplic, 8. dìl. 1798-1800. 27. dubna 1799. nestr.  
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 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, 

Denìky z Teplic, 9. dìl. 1801-2. 11. května 1802. nestr.  
343

 TAMTÉŢ. 23. května 1802. nestr.  
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 TAMTÉŢ. 1. řìjna 1802. nestr.  
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 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, 

Denìky z Teplic, 9. dìl. 1801-2.  26. řìjna 1802. nestr.  
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 „Má švagrová a já jsme odstrojili Louisu po litaniích (prosebná modlitba – pozn. autora), kdyţ byli oba 

v posteli, políbili jsme je a popřáli dobrou noc.“  SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, 

Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, Denìky z Teplic, 9. dìl. 1801-2.  26. řìjna. 1802. nestr.  
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 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 1. dìl. 1790. 4. dubna 1790. s. 127. 
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 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, 

Denìky z Teplic, 13. dìl., 1813-18. – březen[?] 1813. nestr.  
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Karel Chotek v roce 1817 s Mariì Sofiì Berchtoldovou z Uherčic (21. leden 1794 – 18. únor 

1878). 
349

 

Slušì se uvést také potomky hraběnčiných dětì. Ne o všech se autorka ve svých spisech 

zmiňuje. Polovina dětì, které měla Marie Sidonie se svým muţem, po sobě zanechala dcery     

a předevšìm syny. Ač se jejì nejstaršì syn Jan Nepomuk oţenil jako prvnì, potomkŧ se dočkal 

aţ v květnu 1802, kdy se mu narodil chlapec pojmenovaný Jindřich. Jeho druhým potomkem 

byla dcera Sidonie narozená v srpnu 1805. Obě jeho děti se doţily dospělého věku.  

Jak bylo uvedeno výše, Josef Chotek se ţenil ve stejném roce, jako mladšì sestra 

Louisa. Se svou ţenou Mariì Sofiì Auersperkovou měl pouze dva syny – Viléma a Karla, i oni 

dva se doţili dospělého věku. Jeho mladšì sestra se svým muţem Karlem Josefem Clary  – 

Aldringen byla co do počtu dětì mnohem plodnějšì. Celkem mu porodila sedm potomkŧ, 

z nichţ byli čtyři dcery a tři synové. Rod byl zachován, i kdyţ dospělosti se doţil pouze jejich 

nejmladšì syn Edmund.  

Nezahálel ani nejmladšì syn Herman a zplodil matce vnoučata. Dcera a dva synové 

učinili hraběnce jistě radost. Poslednì z dětì syn Karel, se také postaral o zachovánì rodu. 

Ţenil se nejpozději a z jeho manţelstvì pošlo celkem šest dětì. Prvnì dva synové zemřeli brzy 

po narozenì, následovali chlapci Antonìn a Emanuel, kteřì přišli na svět ještě za ţivota Marie 

Sidonie. Poslednì dva synové Ferdinand a Bohuslav se narodili aţ po jejì smrti.
350

 I osudy 

některých z těchto dětì si našly cestu do denìkŧ Marie Sidonie. Napřìklad v červnu roku 1805 

zaznamenává nemoc synovce Jindřicha,
351

 nestaršìho syna Jana Nepomuka, tehdy teprve 

třìletého. 

 

4.3.1.4. Výchova dětí Marie Sidonie a Jana Rudolfa, náplň volného času a odraz jejich 

ţivota v pramenech matky 

Jaké bylo dětem Hraběnky Chotkové poskytnuto vychovánì? Jak uvádì Ivo Cerman ve 

své knize, měl výchovu chlapcŧ pevně v rukou otec Jan Rudolf. Syn Jan Nepomuk absolvoval 

v domácìm prostředì i filozofický kurz pod vedenìm Gerharda Goutte, kterého otec platil         

a zajistil tak synovi domácì výchovu v této oblasti, i kdyţ bylo jiţ standardem studovat v této 
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fázi na filozofické fakultě. Učitel měl k dispozici i studijnì plán od otce.
352

 Nejstaršì syn se 

posléze uplatnil při správě velkostatku.  

Syn Karel se také uchytil v civilnì sféře, ve známost vešel jako nejvyššì český 

purkrabì. Ferdinand se věnoval cìrkevnì kariéře a zbylì jiţ výše zmìněnì tři synové Josef, 

Václav František a Herman se dali na kariéru vojenskou.
353

 Zmiňme napřìklad také vzdělánì 

syna Karla, který měl stejně jako bratři projìt domácì výchovou, aby posléze nastoupil studia 

na Vìdeňské univerzitě a následně pod vedenìm otce také úřednickou kariéru.
354

  

I osudy dcer byly rozličné. Staršì Louisa, jak jiţ bylo výše uvedeno, spojila ten svŧj     

s bratrancem Karlem Josefem Clary-Aldringen, jejì mladšì sestra Tereza, snad pojmenovaná 

po své tetě Marii Terezii, provd. Wilczek, se stala členkou Savojského ústavu šlechtičen 

sìdlìcìm ve Vìdni.
355

  

Odrazy výchovy dětì se zachovaly i v denìcìch autorky. Zapisuje si napřìklad své 

návštěvy u dcery v klášteře, kam byla za svým studiem poslána. Taková výchova byla velmi 

nákladná a mohly si ji dovolit jen zámoţné šlechtické rody.
356

 Kterou dceru měla na mysli, to 

lze jen těţko řìci, snad se tam postupem času vystřìdaly obě, avšak ze zápisŧ vyplývá, ţe 9. 

listopadu 1791, byla v klášteře jejì mladšì dcera Terezie,
357

 stejně jako v následujìcìch letech, 

které zachycujì denìkové zápisy.  

Zcela jistě se jejì děti učily tanci. Sama o tom informuje v lednu roku 1793.
358

 Své 

uměnì poté mohli vyzkoušet na některém z plesŧ, které byly pro dospìvajìcì mládeţ, ale i děti 

pořádány.
359

 I v záznamech Marie Sidonie je mnoho takových zpráv. Zmiňuje tak napřìklad 

klášternì ples, kterého se účastnila i jejì dcera, a autorka jej popisuje velmi dŧkladně.
360

 Den 

poté posìlá na klášternì ples i svého manţela, který je stejně jako ona okouzlen tamnìmi 
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tanečnìmi zvyky.
361

 Zaznamenává také bál konaný o několik dnì později, 23. ledna 1793, 

kterého se měly účastnit tři z jejìch dětì. Ten však nebyl dle jejìch slov tak pozitivně hodnocen 

jako plesy předešlé.
362

 Jindy vyslala některé ze svých dětì na ples a jiné na komedii.
363

 

Hraběcì děti se účastnily i plesŧ maškarnìch a karnevalŧ.
364

  

Zprávy odkazujìcì na hudebnì výchovu lze v denìcìch nalézt také. Budoucì správce 

statkŧ se na konci června 1791 podìlel na malém koncertě, který se u nich pořádal.
365

 Děti si 

mimo to nacvičovaly rŧzná divadelnì představenì či opery. Jednu takovou hrály v zářì roku 

1795.
366

 Jistě se učily i hře na cembalo a doloţeno je i vyučovánì jedné z dcer, pravděpodobně 

Louisy, hře na kytaru.
367

 O malém koncertě, který děti v květnu 1792 uspořádaly, napsala: 

„[...] après le diné mes Enfants firent un petit Concert, qui reussit assès bien, ma fille le [?] 

mon fils aimé la quinte, le second la flutte, et le troisiene le Violon, [...]“.
368

 Uměly tedy hrát 

na mnohé dalšì nástroje. Zanedbáváno nebylo však ani malovánì. O návštěvě u učitele malby 

hraběnčiných dětì si autorka udělala poznámku 15. března 1792,
369

 ale setkala se s nìm také 

v roce následujìcìm.
370

 

 I zkoušky v rámci studia byly tématem k zapsánì pro matku tolika dětì. Proto také 28. 

února 1793 neopomněla poznamenat zkoušku z filozofie svého druhého syna Josefa, „[...] qui 

reussit très bien [...]“,
371

 v dubnu se uskutečnila dalšì, tentokrát bohuţel nenì uvedeno 

                                                           
361

 TAMTÉŢ. 16. ledna 1793. s. 142. 
362

 Dle hraběnky se tam málo tančilo a netančil se contradance. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-

Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic, 4. dìl. 1792-3.  23. ledna 1793. 

s. 148.  
363

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 2. dìl. 1790-1. 10. ledna 1791. s. 119. 
364

 Děti se účastnily karnevalu. Ferdinand byl převlečen v tureckém, syn Karel napřìklad jako Hamlet. SOA 

Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky 

z Teplic, 5. dìl. 1793-4. 4. března 1794. nestr.  
365

 „[...] nous eumes un petit Concert mon fils aimé y joua de la quinte assès passablement [...]“ -  „[...] měli 

jsme malý koncert. Můj milovaný syn tak hrál  kvintu dost obstojně [...] “ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA 

Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic, 2. dìl. 1790-1. 30. června 

1791. s. 46.  
366

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 6. dìl. 1795-6. 27. zářì 1795, nestr.  
367

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 7. dìl. 1796-8.  20. prosince 1797. nestr.   
368

 „[...] po jídle mé děti učinily malý koncert, který velmi dobře uspěl. Má dcera [?], můj milovaný syn kvintu, 

druhý na flétnu a třetí na housle [...]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 

1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic, 4. dìl. 1792-3. 18. května 1792. s. 27.   
369

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 3. dìl. 1791-2. 15. března 1792. s. 174.  
370

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 5. dìl. 1793-4. 26. prosince 1793. nestr.   
371

 „[...] ve které velmi dobře uspěl.“ Poté následovalo jìdlo s jeho profesory [...]“  SOA Litoměřice, pobočka 

Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic, 4. dìl. 1790. 

28. února 1793. s. 180.    



64 
 

kterého, ale snad se opět jednalo o „Pepiho“
372

 a dalšì následovaly.
373

 Ostatně tento mladìk 

byl v této době jiţ studentem Vojenské akademie ve Vìdni v Novém Městě, kam jej za 

vzdělánìm vyslal sám otec. Tehdy bylo novopečenému studentovi jiţ 18 let a v domácì 

výchově zìskal nejen základnì, ale později jiţ i specifické vzdělánì, mimo jiné filozofický 

kurz, který absolvoval se svým nejstaršìm bratrem Janem Nepomukem.
374

  

Ale nejen vyššì studium a jeho zakončenì byly dŧleţitou událostì ţivota. Dne             

9. listopadu 1795 zaznamenává hraběnka Chotková u svého syna Ferdinanda, pozdějšìho 

biskupa olomouckého, přijetì tonzury,
375

 tehdy mu bylo 14 let.
376

 Jinou událostì pak bylo     

22. května 1796 sloţenì přìsahy komornìka,
377

 či kdyţ se jejì syn stal 24. února 1797 

majorem.
378

 Dalšìm z dŧleţitých rituálŧ bylo biřmovánì. O jeho provedenì autorka čtenáře 

informuje 2. června 1792 „[...] ou deux des mes Enfants furent confirmès mon second fils et 

ma fille la seconde dont ma Mere eut la bonté s´etre Mareine reçut de très beaux Anneaux de 

Diamans [...]“.
379

 Kmotrovstvì se tehdy ujala jejì vlastnì matka. 

Jak vyplňovali mladì Chotkové volné chvìle? Jistě se věnovali četbě či hudbě. 

S matkou pak trávili čas na projìţďkách či procházkách a to nejen ve Vìdni, kde byl 

oblìbeným zastavenìm Prater,
380

 ale také na venkově ve Veltrusech a na jiných panstvìch. 

Navštěvovali okolnì vesnice či okolnì přìrodu, zahrady i kostely.
381

 V listopadu 1790 byla se 

čtyřmi syny na výstavě obrazŧ. Autorka s nì byla spokojená, neboť „[...] il n´y a pas un tableu 

indécent [...]“.
382

 K zábavě slouţily i zmiňované oslavy narozenin. Jak poznamenává na konci 
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ledna 1794, je pro ni pobyt bez dětì utrpenìm, a tak se snaţì zìskat byt, který by tuto situaci 

napravil.
383

  

I ke konci svého ţivota se o svých dětech v denìcìch často zmiňuje, moţná častěji neţ 

dřìve.  Tehdy trávila čas předevšìm se svou dcerou Louisou, ale i s ostatnìmi dětmi, pokud jim 

to povinnosti dovolily. Jejì častějšì zápisy o nich patrně také souvisì s faktem, ţe všechny byly 

v poslednìch letech jejìch zápisŧ jiţ dospělé a aţ na některé výjimky i ve stavu manţelském, 

měly své vlastnì ţivoty a jejich návštěva či zpráva o nich ji vytrhly ze stereotypu a těšily ji.
384

 

Je však nutné podotknout, ţe 3 synové po roce 1800 zemřeli a postupně se tedy zuţuje okruh 

osob, kterými se mohla hraběnka ve svých spisech chlubit. 

Ještě se stručně podìvejme na dochované dopisy s potomky, konkrétně s dcerou 

Louisou. Při studiu korespondence z 80. let 18. stoletì zjistìme, ţe stejně jako hraběnčina 

matka před několika desetiletìmi dceru informovala, jaké dělá pokroky v pravopise, 

v dospìvánì své dcery Louisy činì hraběnka Chotková to samé.
 
„[...] J´ai été fort contante de 

n´y trouver que trois faute d´Orthographe, et l´écriture est assés bien.“
385

 Nadále tak 

korespondence pŧsobila jako mìsto, kde se mladì šlechtici a jejich sestry procvičovali v jazyce 

a jeho pravidlech pod dohledem rodičŧ. V korespondenci, stejně jako u matčiny generace, 

dočìtáme se předevšìm o běţných starostech, zdravì členŧ rodiny či společenských aktivitách. 

Dceru v dopisech oslovuje „Mon chere enfant“ nebo „Ma chere Louise“
386

 a v celém dopise jì 

vyká. Je tedy patrné, ţe ve vztahu rodiče-děti se v tomto ohledu ještě na přelomu 18. a 19. 

stoletì v rodině Chotkŧ nic neměnì.  

Jaká tedy byla hraběnka Marie Sidonie matka? Z denìkových záznamŧ, ale ani 

z korespondence nelze zcela usoudit, zda byla špatnou matkou či ne. Byla ţenou své doby, 

poměry v soukromém ţivotě i ve vztahu k dětem se za jejìho ţivota postupně měnily směrem 

k dnešnìmu modelu rodiny, ale jejì výchova proběhla ještě podle „starých“ pravidel. I kdyţ 

své děti patrně milovala, nezabránilo jì to často i během jejich nemocì účastnit se 

společenských akcì, neboť jednìm z dŧleţitých poslánì manţelky vysoce postaveného 

šlechtice, bylo reprezentovat jej ve společnosti. Vztahy s dětmi, ale i dětì mezi sebou, byly 

nejspìše velmi přátelské. Dopisy se synem Karlem Chotkem, pozdějšìm nejvyššìm purkrabìm, 
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toto dokládajì.
387

 A jejì strach a péči o ně snad dokládá i fakt, ţe v březnu roku 1802, na 

narozeniny svého syna Josefa, byla poţádat cìsaře o ochranu pro armádnì jednotky, ve kterých 

slouţili jejì synové Ferdinand a Václav. 
388

  

 

4.3.2.  Hraběnka Chotková jako manţelka významného šlechtice 

Marie Sidonie Chotková se provdala za budoucìho významného úřednìka habsburské 

monarchie. I přesto, ţe jì jejì postavenì do značné mìry ulehčovalo ţivot, byly s nìm spojeny i 

strasti. Manţelé byli často odloučeni, jejì choť mìval špatné nálady dìky děnì v jeho okolì a z 

denìkových zápisŧ vyplývá, ţe často trpěl migrénami. Ať jiţ bylo jejich přìčinou 

přepracovánì, zdravotnì potìţe, či jiné vlivy, obtěţovaly manţela velmi často a hraběnka 

Chotková je pečlivě do svých záznamŧ uváděla, stejně jako jeho ostatnì neduhy. Zvláště je to 

patrné v 90. letech 18. stoletì. Jiţ svŧj prvnì denìkový zápis z prvnìho ledna 1790 uvádì slovy 

„J´ai mal commencé l´année, mon mari ne se portoit pas bien, un de mes Enfans est aussi 

malade [...]“ a pokračuje v ponurém tónu, kdyţ zapisuje „[...] un très bon Domestique a eux 

est mort aujourd´hui, [...]“.
389

 Ostatně, v té době byl velmi nemocen i cìsař Josef II., jehoţ 

zdravotnìmu stavu je v prvnìm dìle hraběnčiných denìkŧ věnován velký prostor.  

Vraťme se však k manţelovi. Několik poznámek k jejich ţivotu bylo zaznamenáno 

v kapitole o mládì Marie Sidonie. Jejich svazek patrně nebyl uzavřen z donucenì rodičŧ a 

z okolì se setkali s kladným ohlasem. Ostatně, hraběnka si do svých záznamŧ přepsala i dopis 

od cìsaře, který vyzdvihuje Chotkovi dobré vlastnosti. Cìsař tehdy posìlá matce Marie Sidonie 

upřìmný kompliment, věřì ţe „[...] votre fille a toujours fait, de trouver sans son Epoux un 

Caractere éstimable, et un ésprit juste [...]“.
390

 Vzájemná korespondence manţelŧ je protkána 

jejich pocity, které byly takto navenek někdy aţ přìliš vyjadřovány v souladu s tehdejšìm 

společenským trendem – sentimentalismem.
391

 Kromě samotného vyjádřenì citŧ bylo také 

poţadavkem, aby jejich korespondence, která byla čtena i nejbliţšìmi osobami adresáta, měla 
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 LISÁ, Eva. Karel hrabě Chotek: nejvyšší purkrabí království Českého. (Ed.) Milada Sekyrková. Práce z dějin 

techniky a přìrodnìch věd, sv. 18. Praha, 2008. s. 9 a 31. 
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SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, 

Denìky z Teplic, 9. dìl. 1801-2.  2. března 1802. nestr.   
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 „Rok jsem začala špatně. Můj manţel se necítil dobře, jedno z mých dětí bylo také nemocné, [...]“; „[...] 

velmi dobře zdomácnělá je dnes u nich smrt [...]“SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, 

Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic, 1. dìl. 1. ledna 1790. s. 1.  
390

 „[...] Vaše dcera  nyní našla ve svém muţi úctyhodný charakter a správného ducha [...]“  Hraběnka poţádala 

matku zda by si mohla citovaný dopis zapŧjčit a přepsat, matka svolila.  SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA 

Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic, 1. dìl 1790. 28. února 

1790. s. 69-70.  
391

 CERMAN, I. Chotkové. s. 362-3. 
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kromě sdělovacì funkce, také funkci estetickou.
392

 Na jejìm základě tedy nelze usuzovat na 

vzájemné city. Snad tedy jejì pečlivé zápisy o jeho zdravì a zájem o děnì, které jej 

obklopovalo,
393

 a které se také promìtá v jejìch denìcìch, dokazuje spřìzněnost těchto dvou 

lidì, o jejichţ hlubšìm vzájemném vztahu se mŧţeme vţdy jen dohadovat.  

Jak bylo předesláno, zabývala se hraběnka často zdravìm svého manţela nejen za jeho 

přìtomnosti, ale i v době, kdy byl zaneprázdněn povinnostmi mimo rodinný kruh a autorka 

měla o něm informace jen dìky dopisŧm. Mimo to souvisela s jeho zdravotnìm stavem i 

nálada samotné hraběnky. Kdyţ se Jan Rudolf v noci z třetìho na čtvrtého ledna roku 1790 

dobře vyspal, strávila Marie Sidonie skvělý den, patrně i dìky později společně strávenému 

času mezi čtyřma očima.
394

 Naopak v srpnu 1791, kdyţ očekávala dopisy od manţela, které 

nepřišly, jejì nálada byla podstatně horšì.
395

 Sama se o málo později přiznává, ţe „c´est 

toujours la santé de mon mari qui décidé de mon humeur, [...]“.
396

 Manţelŧv stav často 

vyţadoval pozornost lékaře, který mu kromě lékŧ mohl předepsat také pouštěnì ţilou, coţ se 

stalo napřìklad 23. ledna 1790. Tehdy určil lékař na dalšì den tento zákrok, manţel jej ale 

odmìtl.
397

 Snad tušil, z čeho jeho indispozice pramenì a věděl, ţe mu tato tolik „oblìbená“ 

procedura nepomŧţe. Ţe nemoci Jana Rudolfa mohly pramenit z psychického rozpoloţenì, 

dokládá i záznam z 25. ledna 1790. „Mon mari a eu hier un frisson qui a duré très longtems, 

mais sans suite, ce qui prouve encore avec évidence, que c´est uniquement des nerfs.“
398

 

V některých zápisech bývá k jeho stavu velmi konkrétnì, jindy jen obecně poznamenává 

opakujìcì se obtìţe.  Celý leden 1790 měl hrabě zdravotnì potìţe, poslednì den měsìce dovedl 

manţelku dokonce k slzám, neboť „mon mari a passé une mauvaise nuit, il a eu mal a 

                                                           
392

 TAMTÉŢ. s. 361. a  také viz CERMAN, Ivo : Empfindsame Briefe. Familienkorrespondenz der Adeligen im 

Ausgang des 18. Jahrhunderts. In BŦŢEK, Václav - KRÁL, Pavel. Společnost v zemích habsburské monarchie a 

její obraz v pramenech (1526-1740). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicìch, 2006.; I 

kdyţ snad své manţela milovala, v korespondenci musìme vidět předevšìm odraz tehdejšì doby a formy dopisŧ, 

které se psaly. CERMAN, I. Chotkové. s. 362; Své dopisy manţelovi psala se snahou navodit pocit reálně 

plynoucìho času. Proto zapisovala několik dnì za sebe a poté je odeslala. TAMTÉŢ. s. 364. 
393

 Napřìklad zaznamenala jeho náladu po jednom plese, kdy slyšel, ţe jeho nominace byla pouze intrikou.  SOA 

Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky 

z Teplic, 2. dìl. 1790-1. 23. ledna 1791, s. 134.; O dva dny později jiţ obdrţel lìstek se všemi svými tituly. 

TAMTÉŢ.  25. ledna 1791. s. 135. Novým cìsařem byl jmenován ministrem financì, za nominaci šla Marie 

Sidonie děkovat i cìsařovně. TAMTÉŢ.  28. ledna 1791. s. 138. 
394

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic 1. dìl 1790., 4. ledna 1790, s. 5.   
395

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic 3. dìl 1791-2, 1. srpna 1791. s. 63. 
396

 „je to stále zdraví mého muţe, co rozhoduje o mé náladě [...]“ SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-

Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic 1. dìl 1790., 8. února 1790. s. 

34. 
397

 TAMTÉŢ. 24. ledna 1790. s. 20.  
398

 „Můj manţel měl včera mrazení, které trvalo velmi dlouho, ale bez následku, coţ opět dokazuje to zřejmé, ţe 

je to pouze nervové“. TAMTÉŢ. 25. ledna 1790. s. 20. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=en&format=standard&to=10&exp1=Cerman,%20Ivo
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l´estomach et a la tête, j´esperois qu´il se feroit saigner, cette circonstancene l´a pas permis, 

au contraire il a falla lui donner des purgatifs, qui lui irritent toujours les nerfs, c´est du 

nîtere qu´il avoit pris la veille qui lui avoit donné une espêce de Crampe d´éstomach, [...]“.
399

  

Zdravì manţela sledovala velmi pečlivě i v následujìcìch letech a ještě několikrát ji 

opět dohnalo aţ k slzám. Autorčin strach a stesk lze snad ilustrovat na zápisu ze zářì 1798. 

„Dimanche je reçus une lettre de mon Mari qui me manquoit qu´il avoit été très incomodé a 

Prague heureusement il arriva lui meme peu d´heures après sa lettre avec mon fils 

aimé[...]“.
400

  

Pomineme-li vzájemný vztah obou osob, byl Jan Rudolf ţivitelem rodiny a kaţdá jeho 

nemoc ji mohla celou ohrozit. Jen z denìkŧ Marie Sidonie nelze usuzovat, jak váţnými 

zdravotnìmi problémy manţel trpěl, avšak dle jejìch poznámek měl někdy dokonce takové 

bolesti, ţe ani neopustil své loţe.
401

 Nelze se tedy divit manţelčině strachu. Ze záznamŧ také 

vyplývá, ţe vztah manţela ke svému zdravì byl svérázný a byly i přìpady kdy se odmìtl 

podrobit radám lékaře. Při opuchnutì nohou, musela se s nìm o jeho zdravì dokonce 

dohadovat.
402

 Patrně šlo ale jen o klidnějšì výměnu názorŧ a nelze ani posoudit, jak váţná 

byla tato zdravotnì komplikace, neboť hraběnka se o nì také několikrát zmìnila i v souvislosti 

se svým zdravìm. Je ale nutné podotknout, ţe některé lékařské zákroky, jako napřìklad velmi 

oblìbené pouštěnì ţilou, mohli být ţivotu spìše nebezpečné. Jak vnìmala jeho smrt vzhledem 

k faktu, ţe zemřela několik měsìcŧ před nìm, nenì moţné zjistit. 

Samotné chvilky s manţelem byly asi vzácné, a tak kaţdou z nich, i kdyţ se jednalo o 

jeho špatnou, ale i dobrou náladu, zaznamenala do denìku. Dŧvodem špatné nálady byly 

zpravidla pracovnì záleţitosti,
403

 či jiţ zmiňované zdravotnì obtìţe. Z některých záznamŧ je 

patrné, ţe jej netrpělivě očekávala, a kdyţ obdrţela lìstek, který jeho návrat oddaloval, měla 

špatnou náladu. Stejně tak, jako chvilky s nìm, zaznamenávala i jeho zprávy o politické 

situaci, jeho povinnostech a děnì kolem něj. V denìku se odráţì i manţelova rozepře s cìsařem 

Josefem II., o které se zmiňuje jiţ Sylvie Ostrovská ve svém článku „Pohledy na habsburskou 
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 „Můj muţ strávil zlou noc. Měl bolest ţaludku a hlavy. Očekávala jsem, ţe bude pouštění ţilou, tato situace to 

však nedovolila. Naopak bylo třeba mu dát projímadla, která mu vţdy dráţdí nervy. Je to z ledku, který si vzal 
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400
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Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 111, Denìky z Teplic 8. dìl 1798-1800. 30. zářì 

1798. nestr.  
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Denìky z Teplic 2. dìl 1790-1. 19. června 1790. s. 13. 
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 Těšila se na jìdlo mezi čtyřma očima, ale manţel přišel domŧ dìky jednomu lìstku velice rozladěn. TAMTÉŢ.  

dne 27.  dubna 1791. s. 9.  
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monarchii v 18. století“.
404

 Manţel se měl tehdy hraběnky Chotkové otázat, zda má text 

dokumentu, který ji dal přečìst, odeslat cìsaři.
405

 Tehdy odmìtal podepsat jeden 

z předloţených dokladŧ, týkajìcì se zrušenì roboty, neboť se s jejich obsahem neztotoţňoval. 

Snad lze toto jeho gesto povaţovat za úctu k manţelce, kdyţ s nì projednával věci ohledně své 

úřednické kariéry. Těţko lze však soudit, zda by se na jeho rozhodnutì něco změnilo, pokud 

by byla hraběnka proti. Ţe ji manţel informoval o svých úřednických záleţitostech, je patrné 

z mnoha poznámek v denìcìch. Svěřil se jì proto i v březnu 1790, ţe jej chtějì učinit dŧvěrným 

rádcem. Sám však tuto pozici povaţoval za „hloupou“ a „il ne connoissoit pas de plus sot 

personnage que, un Conseiller intime sans plâce, que ce seroit une vraie function,[...]“.
406

  

Mnoho z těchto událostì souvisejìcìch s politickou kariérou manţela a uvedených 

v kapitole o jeho osobě, hraběnka zaznamenala i ve svých spisech. Kromě událostì spojených 

se smrtì cìsaře Josefa II. a dosazenì na trŧn jeho nástupce Leopolda II., který však na něm 

vydrţel pouze krátkou dobu, zmiňuje i dŧsledky pro svého muţe, zákulisnì informace a rŧzná 

jednánì souvisejìcì s tehdejšìmi reformami. Stejně tak zachycuje i myšlenky a postoje 

hraběte.
407

 Zachytila tak ve svých spisech nejen jeho úspěchy, ale také neúspěchy, které jej 

během jeho ţivota potkaly. 

Marie Sidonie si neopomněla zaznamenat ani den narozenin manţela a výročì jejich 

svatby. Podle denìkových záznamŧ připadala tato výročì na 17. a 18. květen. Výročì 20 let od 

svatby připadlo na rok 1792, kdy se autorka zmiňuje také o oslavě jmenin svého muţe a syna 

16. května.
408

 Oslavy narozenin a výročì byly patrně i z časových dŧvodŧ spojovány do 

jednoho dne. V roce 1790 pak pìše v zápise ze dne 17. května autorka toto: „Il y a aujourd´hui 

42 ans que mon Mari est né, et 18 que j´ai le bonheur d´etre sa femme [...]“.
409

 Naznačuje 

tedy, ţe jejich manţelstvì bylo spokojené, anebo se jen jedná o odraz tehdejšì doby a myšlenì? 
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 Vznikla mezi nimi rozepře ohledně zrušenì roboty. Hrabě Chotek s rozhodnutìm o jejìm zrušenì nesouhlasil. 

Sám byl majitelem panstvì a uvědomoval si dopady tohoto rozhodnutì na hospodařenì. Podle Sylvie Ostrovské 
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Nehledejme za tìm vìc neţ je, jejich manţelstvì bylo přinejmenšìm harmonické. Alespoň 

prameny tomu nasvědčujì. 

Kromě společných chvil u jìdla či ve společnosti svých potomkŧ, četli spolu noviny, 

hrály karetnì hry,
410

 navštěvovali přìbuzné. Avšak nejvìce času trávil s největšì 

pravděpodobnostì hrabě mimo domov a společnost své manţelky. A vzhledem k jeho častým 

migrénám, omezoval se čas s rodinou pouze na několik málo hodin. Lze tedy postihnout vztah 

těchto dvou lidì? Vzhledem k faktu, jak dle svých záznamŧ proţìvala manţelovy nemoci, a 

byla ochotná u jeho lŧţka bdìt a čìst mu, dokud o pŧlnoci neusnul,
411

 byl jejich vztah 

přinejmenšìm přátelský, coţ patrně vnìmaly i jejich děti a odrazilo se to i v jejich celkovém 

vnìmánì rodiny. Dne 20. července si hraběnka poznamenává, ţe měla potěšenì svého muţe 

polìbit (obejmout).
412

 Jestli ale panoval mezi manţeli hluboký cit, nebude patrně nikdy zcela 

zjištěno. 

4.3.3. Hraběnka Chotková jako dcera a snacha v období po sňatku 

 Jaký měla hraběnka vztah s rodiči, tchánem a s tchýnì? O vztahu s Janem Karlem 

Chotkem, otcem jejìho manţela, nelze z denìkových záznamŧ přìliš usuzovat. Zemřel stejně 

jako jejì otec ke konci 80. let 18. stoletì a v denìkových záznamech se tedy informace o jejich 

vztazìch neobjevujì. Výjimkou je snad jen poznámka na den výročì tchánova úmrtì, kde na 

něj v dobrém vzpomìná. Zmìnka o jeho vlastnostech však je s velkou pravděpodobnostì 

odrazem vychovánì a nelze tedy jistě řìci, ţe si toto o svém tchánovi skutečně myslela, ale 

tvrdit nemŧţeme ani opak. „[...] il y a aujourd´hui 6 ans que ce digne et respectable homme 

est mort [...]“.
413

  

Jejì vztah s otcem se naopak objevuje v dochovaných dopisech, předevšìm 60. let. 18. 

stoletì. Sděluje jì napřìklad, ţe se účastnil lovu, ale na jelena ani nevystřelil.
414

 V dalšìch 

dopisech se zajìmá i o rodinu dcery Marie Sidonie a po jejì ztrátě z roku 1779, kdyţ zemřel 

autorčin druhorozený syn Rudolf, ji pìše: „[...] je souhaite de savoire bientot votre heureux 
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delivranse, pour recompenser votre perde, de quoi le bon Dieu à bien disposé [...]“.
415

 Trápì 

jej i jejì obava o zdravì manţela a syna. „[...] je suis au desespoire que vous n´etes pas 

tranquille par abord de la santé de votre cher mary, comme aussi de votre cher fils, mais je 

me flatte que vous nous donnevez bientot des melieurs nouvelles [...]“.
416

  

Jak jiţ bylo uvedeno dřìve, ona jej informuje o svém stesku, ale i běţných věcech. I 

zde je ale vysoce pravděpodobné, ţe jejì slova o strádánì jeho nepřìtomnostì jsou často 

přehnaně emotivnì a jsou dána nejen tehdejšìm společenským trendem,
417

 ale i výchovou. 

Nejde o zpochybněnì vztahu dcery s otcem, avšak je nutné být při interpretaci těchto pramenŧ 

velmi obezřetný. U přìleţitosti výročì narozenì svého otce 8. března, připomněla si v roce 

1793 hraběnka, ţe by se tehdy doţil 87 let.
418

 O jejich vztahu však tato jejì poznámka nic 

nevypovìdá. 

 Pokud denìky dìky svému rozsahu neumoţňujì nahlédnout do vztahu s muţi jejìho 

ţivota, matka i tchýně jsou v záznamech zmiňovány velmi často. Zpravidla bývajì 

společnicemi při jìdle a často bylo toto jìdlo připraveno právě v domě jedné z těchto ţen. 

Navštìvila-li matka svou dceru, povaţovala toto gesto autorka za velkou poctu.
419

 Svou matku 

měla patrně v úctě, jak si to v jednom dopise přál otec.
420

 V nejstaršì korespondenci matce se 

v závěru označuje mimo jiné za jejich sluţebnou a formule je v jednotlivých dopisech otci i 

matce velmi podobná.
421

 Proto lze předpokládat, ţe se jednalo o naučenou zdvořilostnì frázi. 

Na kolik byla ale o svých slovech přesvědčena? Výchova jì k tomu zcela jistě vedla, vţdyť 

ctìt otce svého a matku svou je jedno ze základnìch přikázánì křesťanského náboţenstvì. Nenì 

tedy dŧvod pochybovat, ţe tuto formulaci alespoň v jistém slova smyslu myslela upřìmně. I 

v dopisech po svém vstupu do stavu manţelského probìhá s matkou stále čilý korespondenčnì 

ruch a je v nich ve vztahu k matce velmi pokorná. Oslovuje ji „Ma bonne maman“
422

, „Mon 
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adorable maman“,
423

 či „Chere maman“.
424

 V podobném duchu se také na konci dopisŧ 

loučila. Jakou ale byla dcerou a snachou? 

 Pravidelně svou matku i tchýni navštěvovala a poznámky o této skutečnosti se v jejìch 

denìcìch objevujì nejčastěji. Někdy s nimi pobyla jen chvìli, jindy s nimi strávila velkou část 

dne, slavila výročì,
425

 navštěvovala je s dětmi. Denìky v tomto nejsou přìliš konkrétnì, a 

pokud se objevuje hodnocenì těchto ţen, opět je to předevšìm v souvislosti s nějakou 

dŧleţitou událostì a velmi připomìná naučené zdvořilostnì fráze. Je však moţné, ţe takto to 

hraběnka skutečně cìtila. Ostatně kdyţ s nì matka jednala v červnu roku 1790 chladně, 

označila toto počìnánì jako nezvyklé.
426

  

Čas s tchýnì trávila rŧzně. Za mnohé z nich jmenujme alespoň jeden, který nenì 

klasickým z nich, alespoň ne podle hraběnkou uváděných skutečnostì. „[...] je dinois chès ma 

belle Mere qui fut ce jour là d´une humeur charmante nous conta beaucoup d´histoire du tems 

passé et nous chanta [...]“ to vše ji velmi potěšilo.
427

 Trávila s nimi i jejich oslavy narozenin. 

Mezi mnohými jmenujme napřìklad tu z 20. ledna 1791, kdy u matky pojedli a jako dárek jì 

dali cop spletený z jejich vlastnìch vlasŧ.
428

 U velké většiny setkánì s matkou či tchýnì však 

hraběnka neprozrazuje, které aktivity spolu činily. 

 Dìky výběru partnera, mohla být matka Marie Josefa ubezpečena o zabezpečenì své 

dcery. I rodinný ţivot hraběnky byl mnohem spokojenějšì neţ jejì matky. Svému manţelovi 

dala osm synŧ, i kdyţ dva z nich zemřeli v dětském věku, ostatnì sourozenci včetně dvou 

dcer, se měli čile k světu. Nemusela proto panovat obava o budoucnost rodu tak jako za 

hraběnčina mládì v rodině rodičŧ. Nejednalo se jistě jen o zásluhy jì samotné, neboť dìky 

celkovému zlepšenì podmìnek ve společnosti během ţivota hraběnky Chotkové obecně se  

snìţila kojenecká úmrtnost.
429

 A dìky tolika potomkŧm nemohla mìt ani tchýně v tomto směru 

námitek, vţdyť dědice dala manţelovi Marie Sidonie necelý rok po svatbě. Vzhledem ke 
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svému vychovánì, které probìhalo společně s habsburskými arcivévodkyněmi, byla dobrou 

partiì a zárukou pro zdárné plněnì svých společenských povinnostì.   

 Zdravì obou ţen sledovala Marie Sidonie pečlivě, stejně jako svého muţe. V květnu 

1790 byla jejì matka nemocná a musela si nechat pouštět ţilou, snad přìmo u nì doma 

domácìm lékařem. Kdyţ ji však dcera navštìvila, nenašla patrně to, co čekala, protoţe se dle 

svých slov na lékaře rozčìlila.
430

 Stejně tak ale proţìvala i nemoci matky svého manţela. I o 

nich nás ve svých zápiscìch informuje. Matka hraběnky zemřela roku 1801, tchýně odešla na 

onen svět ještě o tři roky dřìve. A jak tyto dvě události zachycuje autorka ve svých zápiscìch? 

 Tchýně Anna Marie Terezie Kottulinská z Kottulìna zemřela v březnu roku 1798. I 

kdyţ rodokmen v knize Ivo Cermana udává úmrtì této ţeny 23. března, prameny dokládajì, ţe 

v tento den s nì Marie Sidonie ještě trávila svŧj čas. „Diné chès ma mere Soirée chès ma belle 

Mere et [...]“.
431

 A aţ o den později zmiňuje zdravotnì obtìţe.  

„Je dinois chès ma belle Mere mais je la trouvois très souffrant et depuis quelquetems 

elle m´inquitte éxtrémement j´y retournai le soir a six heures je la trouvois au lit la Larisch 

Trauttmansdorff et Tige firent une partie d´Ombre auprès de son lit pour moi j´allois jouer au 

Boston chès Madame de Zinzendorff [...]“.
432

  

 

Ale ani tento den ještě, dle jejìch zápisŧ, tchýně nevydechla naposledy. Aţ o dva dny 

později, kdy stále ještě čekali na přìjezd manţela hraběnky Chotkové a syna umìrajìcì matky, 

Anna Marie Terezie Kottulinská zemřela. „[...] elle éxpira sans éffort ni Convulsion tous mes 

Enfants étant présent et moi au pied du lit moins occuppé  encore de ce Spectacle douloureux 

que de l´ambarras d´annonce ce malheureux événement a mon Mari [...]“.
433

 Jan Rudolf 

bohuţel nemohl přijet dřìve neţ okolo pŧlnoci. Jak rodinu smrt této ţeny zasáhla, dokládajì i 

dalšì hraběnčiny zápisy. Tragickou událost, která se stala, autorka připomìná i v souhrnu 

událostì na konci roku. 
434

 

Neméně tragickou byla i ztráta matky Marie Sidonie, která přišla o tři roky později 

v prosinci roku 1801. Jejì smrt nebyla náhlá. Jiţ na konci listopadu hraběnka Chotková 

zaznamenává matčiny zdravotnì potìţe, mezi nimiţ zmiňme bolesti ţaludku. Prý se jednalo o 
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stejnou nemoc, jakou trpěla jiţ před pěti lety.
435

 Dne 23. listopadu poznamenává „la nuit avoit 

été un peu inquiette mais le Medecin étoit content il lui donna une drogne pour l´evacuer elle 

la trouva mauvaise vomit de la vile [...]..“.
436

 Druhý den opět zaznamenává špatnou noc a 

objevujì se i krvavé hleny a matka  „[...] se commenca a etre assoupie [...]“ .
437

 „Sidi“ sleduje 

toto děnì kolem nì velmi pozorně a jejì zápisy z této doby jsou rozsáhlé. Poslednìm dnem 

matčina poţehnaného ţivota se stal třetì prosinec, kdy skonala ve svých nedoţitých 74 letech.  

Událost byla provázena slzami.
438

 Jak se cìtila jejì druhorozená dcera, vyčteme ze slov k tomu 

to dni: „[... ] j´étois aneantie et absorbée dans mon malheur je me suis un lit j´y eus mon 

peuvre frere ma soeur son fils et sa belle fille [...]“
439

 Velmi jì smrt matky zasáhla a své 

zlepšenì zaznamenala aţ 8. prosince. „[...] je fus un peu mieux [...]“.
440

 Jaké dalšì informace, 

snad vztahujìcì se k této události zanechala hraběnka pod umně zakrytými mìsty textu a na 

vystřiţené stránce, obsahujìcì patrně texty z 11. - 16. prosince 1801, se jiţ  nikdy nedozvìme. 

Úmrtì obou ţen bylo pro rodinu velkou ztrátou a také traumatem. Popisy jejich 

osobnostì, které hraběnka zanechala ve svých zápiscìch, snad částečně podléhajì jejì výchově 

a dobovým zvykŧm, z ostatnìch zápisŧ je ale patrné, ţe o ně měla skutečně starost a jejich 

odchod poznamenal celou rodinu. 

 

4.3.4. Náplň všedních dní autorky pramenů 

 Jak trávila hraběnka Chotková svŧj čas? Jaké byly jejì záliby a s kým se stýkala? 

 Začněme tedy nejprve obecným souhrnem jejìch aktivit. Dny byly naplněny 

návštěvami šlechticŧ, šlechtičen, často matky či tchýně. Autorka se podìlela i na kulturnìm 

děnì. Navštěvovala koncerty, plesy i divadelnì a baletnì představenì. Někdy do společnosti 

vyráţela za informacemi z politického děnì, jindy si šla zahrát karetnì hry. Málokterý den 

věnovala skutečnému odpočinku a nebyl naplněn mnoha rŧznými aktivitami. Ani při pobytu 

na venkově, hlavně ve Veltrusech a na Nových Dvorech, hraběnka nezahálela. I tam 
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navštěvovala známé a trávila s nimi čas nejen u společenských her a na kulturnìch akcìch, ale 

také na procházkách a projìţďkách, kterých se účastnila celoročně. 

Kteřì lidé patřili do jejìho bezprostřednìho okolì? Kromě přìbuzných, se kterými 

trávila skutečně mnoho času při kaţdém setkánì, jmenujme napřìklad hraběnku Pergen
441

 

nebo kněţnu Battyany.
442

 Tyto dvě ţeny byly jejìmi častými společnicemi předevšìm na konci 

18. stoletì. Kromě nich trávila čas také s kněţnou Schwarzenbergovou, u knìţete Paara
443

 

a mnohých jiných. Jejich seznam by byl dlouhý a jejì společnìci se také obměňovali. 

K návštěvám ale patřily kromě přìjemných věcì i ty nepřìjemné. Kromě občasné nudy, 

špatných zpráv a nepřìjemných zjištěnì, sem patřila také rŧzná společenská faux pas. I 

hraběnka se k jednomu takovému hned na počátku prvnìho denìku přiznala.  

„J´ai fait aujourd´hui un grande étourderie j´ai oublié tout [?] que j´étois prié a diné 

chès le Comte de Kollowrath, et je suis allé diné tranquilement chès ma Mere, un grand billet 

d´excuses, m´a tiré d´affaire, car j´étois trop honteuse pour y aller moi même; puis que 

l´année passé il m´est arrivé dans la même maison de ma tromper de jour et de venir un jour 

que je n´étoit pas prié, cela m´a donné du malaise pour toute la journée,“.
444

  

 

V kontextu s předešlou událostì, kdy si spletla den své návštěvy, je pochopitelné, ţe 

byla dalšì podobná událost pro ni velmi nepřìjemná. Předevšìm dìky tomu, ţe jejì chovánì 

mohlo být vysvětlováno jako neúcta. 

Jak konkrétně tedy trávila „Sidi“ svŧj čas? Pomineme-li dobu strávenou s rodinou, 

která byla nastìněna v předchozìch kapitolách, uveďme nejprve společenské aktivity 

hraběnky, jako jsou návštěvy. Jejich délka byla rŧzná a odvìjela se mimo jiné od náplně 
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tohoto setkánì. Čtvrtky dle pramenŧ patřily rodinnému jìdlu,
445

 i kdyţ ne vţdy se tento zvyk 

dařilo dodrţet. Obdobì okolo Vánoc a předevšìm Nového roku pak bylo spojeno s častými 

zdvořilostnìmi návštěvami. I hraběnka Chotková bývala hostitelkou rŧzných oslav a setkánì. 

Jmenujme např. 7. květen 1792, kdy hostila 32 osob,
446

 či duben 1803.
447

 Tehdy připravovala 

pohoštěnì cekem pro 200 osob. Hlavnìm organizátorem oslav byl však jejì syn František 

Václav. Kvŧli organizaci si se svým synem musela dokonce přivstat.
448

Hostitelkou nebyla ani 

poprvé ani naposledy. Ostatně podobná setkánì byla běţná a i autorka se jich často účastnila  

u jiných šlechticŧ. 

Setkánì, kterých se účastnila, byla naplněna předevšìm konverzacì. Ta se zaměřovala 

nejen na smrt cìsaře, korunovace, probìhajìcì boje a politické záleţitosti, ale dìky návštěvám  

u svých přátel, obohacovala poznámky o informace z cizìch zemì, napřìklad z Nizozemì či 

Francie a pilně sledovala tamnì politické události. Ostatně děnì v okolì ovlivňovalo i nálady   

a celkově ţivot šlechty v Čechách či ve Vìdni. Kaţdý otřes či kaţdá změna v politice mohla 

vyvolat změny dotýkajìcì se i autorčiny rodiny. Jako manţelka státnìho úřednìka a členka 

významného šlechtického rodu jistě věděla, ţe se změnou politiky docházì i ke změnám na 

mìstech státnìch úřednìkŧ, a tak se politika obecně často objevuje v jejìch záznamech. Odráţì 

se v nich francouzská burţoaznì revoluce, Napoleonŧv reţim a jeho války s Rakouskem, děnì 

na dvoře, politické návštěvy, oslavy narozenin panovnìkŧ, porody manţelek. Mnoho                

z informacì, které ve svých spisech zanechala, zìskala právě během častých návštěv ostatnìch 

šlechticŧ a šlechtičen. Ale nebyla to jen politika, která byla tématem konverzacì těchto 

schŧzek. I společenské děnì bylo vděčným tématem. Svatby, úmrtì, narozenì, jmenovánì do 

úřadu, to vše a mnoho dalšìho plnilo hovory a vybrané informace nám hraběnka zanechala       

v poznámkách. Autorka se dle svého slibu v úvodu prvnìho dìlu snaţila obsáhnout děnì, jeţ 

plnilo jejì mysl, a setkávala se s nìm během ţivota.  

Které věci se nacházely v hledáčku hraběnky? Předevšìm to v celém trvánì 

autorčiných denìkŧ byly události ve Francii. Denìk si nezačala vést pod vlivem tamnìho děnì, 

alespoň tedy ne přìmo, ale byla si jistě vědoma jejich dŧleţitosti. Proto také zaměřila svou 
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pozornost i na toto téma. Dne 1. července 1791 neopomněla poznamenat, jak hrabě Nostic 

vyprávěl o útěku francouzského krále,
449

 který se uskutečnil v červnu téhoţ roku.
450

 Tehdy 

byla francouzská revoluce v plném proudu.
451

 Jak vnìmala hraběnka děnì v západnì Evropě, 

zapsala také několikrát do svých spisŧ. 
452

 

Velkou událostì pro počátky jejìch záznamŧ byla bezesporu nemoc cìsaře Josefa II. a 

jeho úmrtì. Na počátku roku 1790, kdyţ se zhoršil cìsařŧv stav a očekávalo se, zda přeţije, 

byla hraběnka často na návštěvách u svých známých, aby zjistila novinky z děnì v paláci. 

Kaţdou si pak do denìku pilně zapisovala. Cìsařovu úmrtì věnovala několik stránek. Ještě 

před jeho skonem se o zdravì cìsaře zajìmala, jak to jen šlo. Dne 26. ledna si hraběnka do 

denìku poznamenává: „Il y a déja une couples de jours que quand on demande a quelqu´un, 

comment se porte l´Empereur, [...]“.
453

 Z textu je cìtit, ţe ve společnosti se o zdravì vládce 

tehdy mluvilo velmi často. O několik dnì později jiţ zmiňuje cìsařovu snahu zajistit si 

epitaf.
454

 Dne 7. února slyšela, ţe lékaři dávajì cìsaři šest týdnŧ aţ dva měsìce ţivota.
455

 

Takové štěstì ale neměl.  

Dne 17. února manţelka pozdějšìho cìsaře Františka II. Alţběta Vilemìna 

Württemberská porodila po těţkém porodu dceru.
456

 Strýc Josef II. se z nì ale těšil jen krátce, 

neboť zemřel 20. února 1790 v rannìch hodinách.
457

 Dne 19. února 1790 uvádì, ţe v sedm 

hodin ještě podepsal poslednì rozhodnutì a ve tři čtvrtě na šest ráno naposledy vydechl.
458

 

Tato ztráta autorku zaměstnala na několik dnì a v denìku se objevujì citace německy psaných 

lìstkŧ vztahujìcìch se k této věci, které cìsař posìlal jednotlivým šlechticŧm. Událostem, které 

následovaly, se autorka ve svých denìcìch věnuje dlouho s velkou pozornostì. Den po jeho 

úmrtì si zaznamenává, ţe bylo vidět cìsaře vystaveného v jeho loţnici. Počet lidì byl ale 
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omezen a ona o to neměla zájem. Poté bylo tělo přemìstěno.
459

 Ani po ukončenì všech 

smutečnìch ceremoniì ale vladař nebyl zapomenut.
460

  

Ale nezapomìná ani na jiné panovnìky. Rok po úmrtì cìsaře Leopolda II. zaznamenává 

smutné výročì na prvnì list nového denìku.
461

 Ostatně i Leopoldovu korunovaci českým 

králem hraběnka do svých poznámek zachytila. Stalo se tak 6. zářì 1791
462

 a autorka se tohoto 

ceremoniálu také účastnila. Protoţe bylo třeba být na mìstě brzy a musela vstávat v pět hodin 

ráno, zkrátila i své večernì aktivity předcházejìcì den.
463

 V následujìcìm několikastránkovém 

zápise popisuje celou ceremonii.
464

 Nebyla to však poslednì slavnostnì událost, které se 

hraběnka doţila. Nový český král zemřel vìce jak pŧl roku po své korunovaci.  Nahradil jej 

jeho syn, pozdějšì cìsař František II. Kaţdá taková událost byla spjata s oslavami 

vybočujìcìmi ze stereotypu ročnì periodicity. Marie Sidonie tak v souvislosti dosazenìm 

nového panovnìka na trŧn nejprve zachycuje na konci června jeho cestu na korunovaci 

řìmským králem,
465

 dne 6. července 1792 pak obdrţela zprávu od matky, ţe se korunovace 

uskutečnila.
466

 Je tedy patrné, ţe obě pilně sledovaly politické děnì. Autorka tehdy pobývala 

na Nových Dvorech, kam za nì manţel 11. července 1792 přijel a o korunovaci krále jì 

vyprávěl.
467

 Přìmým účastnìkem tedy jistě nebyla. V srpnu 1792 pak autorka zanechala ve 

svých spisech popis korunovace Františka II. českým králem.
468

 Ostatně doţila se i 

Františkovy korunovace cìsařem v srpnu 1804. Dalšì změna panovnìka se jiţ za jejìho ţivota 

neudála. Podobně jako ona i jiné šlechtičny zabývaly se těmito významnými událostmi a ve 

svých pozŧstalostech zachovaly jejich popis. Patřila mezi ně i Pavlìna z Arenbergu,
469

 provd. 

ze Schwarzenbergu.
470

 

Dennì poznámky nenesou pouze informace o závaţných věcech či informace o 

společnosti a rodinně, ale i obyčejné události. Byly jimi napřìklad hodnocenì portrétu jedné 
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šlechtičny
471

 či zpráva o „oplácanosti“ dětì jisté hraběnky.
472

 Stránky plnily ale i informace o 

úmrtì známých osob, jako generála Laudona v červenci 1790,
473

 ke kterému několik dnì před 

touto tragédiì připisuje i moţnou přìčinu. „[...] j´appris une bien fascheuse nouvelle, celle de 

la dangerouse maladie du marechal laudon, il avoit fait sa tournée a l´Armée, précisement 

dans la plus grande chaleur, il avoit mangé beaucoup de glace, cela lui avoit  donné la fievre, 

[...]“.
474

 Zaznamenává také úmrtì arcibiskupa Antonìna Petra Přìchovického z Přìchovic,
475

 

který měl být blìzkým přìtelem tchýně Marie Sidonie i celé rodiny.
476

 Ostatně v prosinci 1790 

jej autorka sama navštìvila.
477

 I na základě toho očekávala rodina v balìčku, který nedlouho 

po jeho skonu obdrţela, arcibiskupŧv testament. Podle zmìnek autorky jim toho mnoho 

nasliboval, ale své závazky přìliš neplnil.
478

 Obsah balìčku byl pro ně téţ zklamánìm. 

Z dalšìch událostì zmiňuje napřìklad vraţdu Marata roku 1793. 

Mezi moţnosti, jak trávit večery, patřily karetnì hry. Jen velmi málo nás hraběnka 

informuje o penězìch, které prohrála
479

 či vyhrála,
480

 i takové zápisy se ale v denìcìch najdou. 

Velmi oblìbenou hrou byl whist, jehoţ kořeny spadajì do 17. stoletì a od té doby se začal vìce 

rozšiřovat. Největšì rozmach této hry pro čtyři hráče nastal po vìdeňském kongresu.
481

 Ale uţ 

v 90. letech 18. stoletì ji velmi často hraběnka Chotková uvádì jako pravidelnou součást své 

zábavy, předevšìm ve večernìch hodinách trávených u svých známých. I dalšì karetnì hra, jìţ 

byly taroky, čìtajìcì čtyři hráče,
482

 nacházì u autorky „kladnou odezvu“. V osobnìch denìcìch 

Marie Sidonie ale nenì tak často zmiňována jako whist, jenţ je uváděn i v denìku cestovnìm. 

                                                           
471

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 1. dìl 1790. 23. březen 1790. s. 106. 
472

 TAMTÉŢ. 26. březen 1790. s. 113. 
473

SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 2. dìl. 1790-1.  20. červen 1790. s. 30.  
474

 „[...] dozvěděla jsem se o jedné velmi nepříjemné novince, o nebezpečné nemoci generála Laudona. Měl činit 

svou vojenskou cestu v největším horku, jedl hodně zmrzliny, která mu způsobila teplotu [...]“ TAMTÉŢ. 13. 

červenec 1790. s. 27. 
475

 BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. Praha, 2001. s. 723.;  SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA 

Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic, 5. dìl. 1793-4. 14. a 17. 

duben  1793. nestr.   
476

 CERMAN, I. Chotkové. s. 399.  
477

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 2. dìl 1790-1. 4. prosinec 1790. s. 96.  
478

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 5. dìl 1793-4., 19. březen 1793. netr. 
479

 SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, 

Denìky z Teplic, 4. dìl. 1792-3. 21. února 1793. s. 170.;  TAMTÉŢ.  6. února 1793. s. 164.; V řìjnu roku 1794 

nás informuje, ţe prohrála 7 dukátŧ. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice (1138) 

1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic, 5. dìl 1793-4. 15. řìjna  1794. nestr.   
480

 TAMTÉŢ. 22. duben 1793. nestr. 
481

 OMASTA, Vojtěch – RAVIK, Slavomìr. Karty, hráči, karetní hry. Praha, 2007. s. 342-3. (Dále jen 

OMASTA, V. Karty, hráči, karetní hry.);  např. SOA Litoměřice, pobočka Děčìn, RA Clary-Aldringenŧ, Teplice 

(1138) 1416-1948 inv. č. 261, kart. č. 110, Denìky z Teplic, 4. dìl. 1792-3. 26. února 1793. s. 179.  
482

 OMASTA, V. Karty, hráči, karetní hry. s. 303. 



80 
 

Dalšìmi karetnìmi hrami byly casino,
483

 tressette,
484

 boston
485

 či l´hombre.
486

 Obliba karetnìch 

her byla podle všeho značná, a to i v 18. stoletì.
487

 Kromě nich se zmiňuje i o biliáru,
488

 

kuţelkách
489

 nebo tritracku.
490

 Mimoto hráli napřìklad i lotto dauphin,
491

 hru vynalezenou za 

vlády Ludvìka XVI. ve Francii pro králova syna.
492

 Nejčastěji ale autorka pouze uvádì, ţe 

hrála, a nespecifikuje, kterou hrou se ten den pobavila. Ţe mohla být hra karet náročná, 

dokládá i fakt, ţe jì jeden večer zpŧsobila prohra peněz bolenì hlavy, povinně totiţ musela na 

plese konaném 24. února 1791 hrát padesátkrát hru tretesse a nevedlo jì podle všeho 

nejlépe.
493

 Ostatně prohra finančnìho obnosu nebyla pro hraběnku přìjemnou zprávou ani 

v jiných dnech. „[...] je fus porter mon chagrin chès ma belle mere ou je perdis mon argeant 

aussi voilà un premier d´Avril très peu agreable.“
494

 

Velmi oblìbenou činnostì „Sidi“ byly projìţďky či procházky, které činila nejen se 

svou rodinou, ale i s přáteli. Cìlem se staly parky, kostely, ale i přìrodnì krásy. Dne 25. srpna 

1791 se projìţděla po vodě lodì s armádnì hudbou, hned o den později se jiţ se svou sestrou 

procházela po lese. Jindy se projìţděli či procházeli po břehu Labe.
495

 Kaţdý rok kdyţ 

objìţděla panstvì, trávila čas v  Nových Dvorech u Kutné Hory. Projìţďky pořádala i do 

vesnic patřìcìch k  panstvì, jako Ovčáry či Hlìzov a zajela i do Kutné Hory. Pokud trávila čas 

ve Veltrusech, které ve svých zápisech uvádì jako „Isle“, tedy ostrov, objìţděla i tam mìstnì 
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vesnice jako Kozomìn, Dušnìky či Ouholice. Podle zápisŧ v denìcìch si svŧj pobyt na 

panstvìch uţìvala a i ve svých dopisech zachycovala své záţitky z milovaného venkova.
496

  

Ne vţdy však bylo moţné trávit volný čas venku, neboť jako i dnes, vše bylo 

podřìzeno počasì. I přesto občas vyrazila na svou projìţďku v kočárech a procházku s i 

deštnìky.
497

 Doma se tak věnovala četbě nebo psanì a hudbě.
498

 Ráda trávila svŧj čas na 

zahradě, pokud to bylo moţné, a tak nepřìzeň počasì nepřijìmala s nadšenìm.  

Co bylo cìlem projìţděk kromě přìrodnìch krás? Mohla to být jako na konci června 

1790 přehlìdka voskových figurìn, které se „Sidi“ ve Vìdni, snad v samotném Prateru, 

účastnila,
499

 na Kačině třeba mìstnì baţantnice,
500

 ale nalezneme i zmìnky o návštěvě 

porcelánky.
501

 Ţe ne všechny procházky byly přìjemné, dokazuje za všechny jedna z roku 

1793, při nìţ přecházeli přes mŧstek. Profesor, o jehoţ osobě hraběnka vìce ve svých 

záznamech neprozrazuje, který jì podal ruku, strhl ji padaje sebou. „[...] je fus très fachée de 

me trouver mouillée jusqu´aux os l´impossibilité d´avoir les Voitures m´obligea a marcher 

près d´une heure dans cet état mes juppons imbibès d´eau étoient d´une pesenteur [...]“.
502

 Po 

přìchodu domŧ nemohla nikoho najìt, a tak „[...] je m´aidois comme je pûs [...]“.
503

 Při 

tehdejšìm oblečenì, které se nosilo, nebylo pro hraběnku jistě přìliš jednoduché se ze šatŧ 

vysvléci.  

Ţe patřila do vyššì společnosti, dokládá i fakt, ţe část svého času pobývala také na 

panovnickém dvoře. Ve Vìdni pak kromě jiného navštěvovala s dětmi Prater.
504

 Někdy jen tak 

na procházku, jindy aby jim udělala radost.
505

 Účastnila se i letŧ balonem. Nezaznamenává, 

zda byla přìmým účastnìkem letu, ale promenáda dne 11. zářì 1793 „[...] fut encore égagée 
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par une Magniffique partie de Ballon.“
506

 Jednalo se o velkou podìvanou, a tak se jiţ dřìve 

byla hraběnka podìvat na přìpravu k odletu tohoto stroje v květnu 1791.
507

 Účastnila se i 

vzletu stroje pana Jeana Pierra Blancharda,
508

 ale prý se netlačila, aby byla mezi prvnìmi, a 

odletěla z města aţ okolo páté hodiny se dvěma syny.
509

 „j´arrivai sans le moindre accident 

malgré la foule qu´il y avoit au Prater et qui faisoit en spectacle superbe [...].“
510

 Ţe se 

nejednalo o poslednì setkánì s tìmto dopravnìm prostředkem, dokazuje i zápis z 1. řìjna 1793, 

kdy si hraběnka poznamenává, ţe s ostatnìmi dámami šla usednout k četbě a pracovat, muţi si 

mezi tìm udělali výlet balonem.
511

  

Patřil-li den procházkám, projìţďkám a rŧzným návštěvám, večer byl v době plesové 

sezóny, která trvala od prosince do dubna,
512

 ve znamenì tance. Plesy byly hojně 

navštěvovány a slouţily mimo prostoru pro kulturnì a tanečnì vyţitì také pro setkávánì lidì, 

jejich poznávánì
513

 a výměně informacì.  Co se tančilo v čase ţivota Marie Sidonie? Autorka 

zmiňuje často tanec „contredance“. Jedná se o pozměněný anglický lidový tanec, který byl 

předváděn Němci, Francouzi a Angličany, skládali pro něj napřìklad Mozart či Beethoven.
514

 

Mimo to se objevuje také „quadrille“, tedy čtverylka.
515

  

Plesy pořádal nejen cìsařský dvŧr, ale i šlechta ve svých palácìch a vyslanci. Mnoho 

z nich bylo velmi navštěvovaných. V únoru 1792 autorka v zápisech uvádì, ţe se tančì nějaký 

neapolský tanec, který se jmenuje tarantelle.
516

 „il faut être aussi leste qu´elle et avoir des 
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grâces aussi [?] mais il est vrai qu´alors c´est plus charmente chose [...]“.
517

 Popsaný tanec si 

mohla hraběnka zatančit napřìklad na plese pořádaném na španělském velvyslanectvì, a to 

společně s dalšìmi jako „la segedille“ a „le fandago“, oba tančené s kastanětami.
518

 Často se 

autorka vracela z plesu v pozdnìch nočnìch hodinách. Ţe i zábava mŧţe být unavujìcì, 

dokládá zápis o plese konaném 25. února 1791, z něhoţ byla podle svých slov celá 

nemocná.
519

  

Čas autorky vyplňovaly mimo jiné i náboţenské zvyklosti, kterým však velkou 

pozornost v zápiscìch nevěnovala. Zboţnost projevuje autorka v pramenech předevšìm 

pravidelnou návštěvou mšì a zpovědì, jindy se jedná o poděkovánì bohu za dobré zprávy, 

prosbou o uzdravenì dětì. Nenalezneme však u nì projevy velké zboţnosti. Nejvìce se k bohu 

obracì v době úmrtì svých přìbuzných.
520

 Někdy své návštěvy kostela činila i s dětmi či 

manţelem. Účastnila se mšì za zemřelé i cìrkevnìch svátkŧ.
521

 Nerevoltovala proti cìrkvi, 

nestavěla se proti nì, jen svou náboţenskou vìru ve svých spisech přehnaně neproţìvala. Na 

počátku dubna 1790 se po bohosluţbě napřìklad účastnila mytì nohou.
522

 To do svých 

záznamŧ ukládá i o 2 roky později, 5. dubna 1792 „[...] J´assistai ensuite a la Gran Messe le 

diné des Pauvres et le lavement de pieds qui est vraiment très beau a voir comme j´y étois de 

Commande j´eus aussi mes petites functions avec mes sept compagnes [...]“.
523

 Účastnila se i 

bohosluţby za zìskánì boţì přìzně pro nového panovnìka.
524

  

Jednou z povinnostì „Sidi“, jako přìslušnice šlechty, byla i filantropie. Předevšìm za 

válek měla dostatek prostoru.
525
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Dalšìch zábavou byla četba. Bohuţel málokdy autorka uvedla konkrétnì dìlo, kterému 

věnovala čas, a omezuje se pouze na konstatovánì, ţe četla. Snad povaţovala takovouto 

zprávu pro své denìkové záznamy za nudnou a nedŧleţitou.  

Dalšìm oţivenìm byla lovecká sezóna. Ţe se lovu patrně účastnila i hraběnka, dokládá 

jejì korespondence s otcem. Ten ji o svých lovech informuje a v jednom dopise uvádì, kolik 

zvěře jiţ jejì sestra zastřelila. Nenì tedy dŧvod pochybovat, ţe by se autorka této aktivity také 

nemohla účastnit. Ostatně otec jì sděluje, ţe na ně, tedy hraběnku s manţelem, ještě nějaká 

zvěř zbyla. Ostatně jednalo se o jednu z pohybových aktivit, které se šlechta obecně 

účastnila.
526

 Lovu na medvěda konaného v březnu 1791 se patrně sama přìmo neúčastnila, ale 

ve svém denìku nás o něm informuje. Akce stála ţivot „[...] 4 ours deux Loups en Renard et 

un Cerf [...]“.
527

 Kromě nich se daly chytat i motýly, jaká to však byla zábava oproti lovu na 

vysokou, hraběnka nedodává.
528

 

Také společenské aktivity v podobě hudebnìch a jiných uměleckých představenì 

objevujì na stránkách denìkŧ. Hned v prvnìm dìle zachycuje autorka premiéru Mozartovy 

opery Cossí fan tutte konané 26. ledna 1790 ve Vìdni.
529

 Jak hodnotila hraběnka toto dìlo 

slavného autora spadajìcì do ţánru opera buffa.
530

 „[...] dont la Musique de Mozart, est si 

savante qu´elle n´est pas du tout agréable, le sujet est pitoyable, les Acteurs ne savoit pas trop 

leur rôle, aussi le public n´a pas été content, [...]“.
531

 Toto dìlo autor nepsal pro své potěšenì, 

ale pro penìze, které potřeboval. I kdyţ autorka operu celkově hodnotì špatně, dnešnì pohled 

na ni je mnohem pozitivnějšì.
532

 O dva roky později nalezneme dalšì hodnocenì opery, 

tentokrát od italského skladatele Francesca Bianchi
533

 nesoucì název La Vendetta di Nino. 

Hudbu shledala prŧměrnou, naopak ji velmi zaujaly dekorace, oblečenì a také jeden 
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z hercŧ.
534

 Ostatně ne jednou autorka hodnotì výkony účinkujìcìch i celkový dojem opery. 

Některá představenì ji tedy nadchla, jiná, jak sama uvádì, ji dokonce nudila aţ k smrti.
535

  

Jestliţe ji Mozart svou pracì nezaujal, skladby Haydna a Händela patřily patrně mezi 

hraběnčiny oblìbené. Jiţ na konci roku 1793 pìše, ţe se účastnila koncertu, na němţ byla 

hrána hudba „[...] composée par le fameux Hendl et d´une très bonne éxécution comme une 

pièce étoit Musique d´Eglise ou il auroit fallu l´Orgue [...]“.
536

 Chválou nešetřila ani pro 

Haydnovu hudbu. „J´ai entendu une superbe et bien [?] musique de Haidn cela s´apelle la 

Creation du monde [...]“.
537

 Často autorka konkrétnì název dìla neuvádì. Některá z děl, která 

autorka v poznámkách zmiňuje, byla psána patrně dnes jiţ neznámými umělci, či spìše ne tak 

populárnìmi a název dìla v současnosti přeţìvá snad jen v povědomì posluchačŧ z řad odborné 

veřejnosti. Takovou operou je napřìklad dìlo Gaspara Spontiniho, italského skladatele a 

dirigenta ţijìcìho na přelomu 18. a 19. stoletì, jehoţ komickou operu Milton,
538

 dle data 

prvnìho uvedenì lze snad soudit, ţe se skutečně jedná o toto dìlo, připomìná hraběnka ve svém 

zápise z 18. června 1806.
539

 I soukromé koncerty či spìše posezenì se pořádaly. Na konci 

března 1792 si autorka poznamenává, ţe jim potěšenì ze své improvizace poskytl jakýsi pan 

„Ghisilievi“, pro kterou mu ale nedali dostatečně zajìmavé téma.
540

  

Ani baletnì představenì nezŧstala mimo oblast zájmu Marie Sidonie. Patrně stejně jako 

u oper nejsou jiţ všechna dìla, která autorka zhlédla, v povědomì veřejnosti. Ostatně produkce 

rŧzných představenì, která se tehdy dávala, byla vysoká, stejně jako dnes populárnì hudby. Na 

mnohé interprety si za několik let také ani nevzpomeneme. Z baletnìch děl, která autorka 

navštìvila, tedy jmenujme alespoň balet italského tanečnìka a choreografa Salvatore 

Vigana,
541

 který viděla v lednu roku 1794.
542
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Společenské aktivity autorky byly tak dle dochovaných pramenŧ rozmanité. Plesy, 

procházky, hudebnì i divadelnì představenì, společenské akce a společná posezenì plnila jejì 

volný čas a poskytovala nejen zábavu, ale také poučenì a předevšìm moţnost ke 

společenským kontaktŧm, které byly třeba nejen pro zìskánì nových informacì, ale mohly také 

pomoci při výběru ţivotnìho partnera pro děti a přìpadně i při zajištěnì jejich kariéry.  

 

4.3.5. Vlastní portrét Marie Sidonie v pramenech 

 Jaký je tedy obraz hraběnky Chotkové ve světle dochovaných pramenŧ? A co nám o 

sobě sama prozradila?  

 Asi nejzásadnějšì věcì je jejì jmenovánì dvornì dámou.
543

 Dekret obdrţela na konci 

roku 1790
544

 a jiţ den poté, 5. prosince, se účastnila ve Vìdni událostì na dvoře.
545

 Nebylo 

však lehké být přìtomna všem povinným aktivitám, zvláště, pokud o nich autorka 

nedopatřenìm ani nevěděla.
546

 O povinnostech nás mìsty informuje v záznamech a občas ji 

zaměstnávaly vìce, neţ sama chtěla. Účastnila se audiencì, doprovázela cìsařovnu na cesty. 

Popisuje tedy nejen prŧběh některých ceremoniì, audiencì, ale i např. protokolárnìch 

překročenì.
547

 Jako správná sluţebnice musela být připravena i při porodu cìsařovny,
548

 aby 

mohla k  narozenì dìtěte co nejdřìve poblahopřát. V prvnì polovině roku 1793 byla častou 

návštěvnicì v paláci, stejně jako v jiných letech ve stejném obdobì.   

V záznamech nalezneme poznámky o sluţebnictvu, nad nìmţ měla dohled, avšak 

informacì je v denìcìch velmi poskrovnu, a proto jim nebyla vyčleněna samostatná kapitola. O 

výměně komorné nás informuje jiţ v polovině února 1793.
549

 Podle všeho však ve sluţbě 

dlouho nevydrţela, protoţe v následujìcìm měsìci se dočteme o opětovném hledánì vhodné 

komorné.
550

 Zájem měla autorka i o kuchaře. Jednoho z nich zkoušela v únoru roku 1791.
551
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O běţných starostech s hospodářstvìm nás autorka přìliš neinformuje. Snad vzhledem 

ke svému zadánì v prvnìm dìle denìkŧ, nepřikládala této věci takovou váhu. Občasné nemoci 

sluţebnictva, předevšìm pak guvernantek dětì, zachytila hraběnka také, informacì je však 

velmi málo. Nejvìce se pak ke svým vztahŧm ke sluţebnictvu, které ji obklopovalo, vyjádřila 

v souvislosti se svatbou komorné. Na počátku roku 1798 zaznamenává, ţe jì komorná 

oznámila odchod ze sluţby, neboť se bude vdávat.
552

 V dubnu si hraběnka poznamenává: 

„[...] je l´ai embrassé et lui ai dit que je savois bien ne pas perdre en elle seulement une 

femme de chambre.“
553

 Jako dárek na rozloučenou ji věnovala „[...] une robbe d´ettoffe bleue 

et blanc et une de Taffetas soucis glacés de blanc un service de Porcelaine du napage en 

piece et une grande cuillere d´Argeant [...]“.
554

 Autorka se s nì o několik dnì později loučì a 

popisuje tuto scénu takto: „[...] ma bonne freytag vint encore une fois me baiser la main eu 

sanglotant je ne restai pas les yeux secs non plus en me separant de cette excellente femme de 

chambre surement unique en son espêce.“
555

 Snad byla skutečně takovou skvělou komornou, 

jak ji autorka popisuje, a jejì ztráta tedy pro ni znamenala velkou změnu v ţivotě, neboť těţko 

se pak takový člověk nahrazuje. Ţe tomu tak opravdu bylo, zjišťujeme jen několik málo 

měsìcŧ poté. V řìjnu si Marie Sidonie svému denìku postěţovala „[...] ma femme de Chambre 

freytag est bien mal remplacé par Mlle Kraft [...]“.
556

 Snad nebyla tato slečna tak špatnou 

sluţebnou, jen neměla zkušenosti, které za svou sluţbu jejì předchŧdkyně zìskala. Faktem ale 

zŧstává, ţe to nenì jediná stìţnost autorky. V souhrnu událostì roku 1798 poznamenává:  

„[...]J´ai eu bien du chagrin du mariage de ma femme de chambre freytag qui est pour 

moi une vrai calamité la Separation des deux gouverneurs  venant au même tems en est une 

aussi par la difficulté de trouver quelqu´un de convenable dans ces tems de pérversité 

d´irreligion enfin après bien des peins et des recherches je me flatte d´avoir trouvé ce qu´il 

me faut.“
557
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Co přesně myslela autorka bezboţnými léty, nenì jisté, ale patrně ve svém tvrzenì 

odráţela celkové nálady doby a děnì ve Francii. 

I v roce 1803 zanechala informace o svých ostatnìch sluţebných. „Ma petite femme de 

chambre est excellente, la fille de garderobbe de ma fille une perfection et deux nouveaux 

laquais, sutout Antoine impayable [...]“.
558

 Tehdy byla na cestě z Vìdně na Nové Dvory          

a popis tak patrně souvisì s jejich odolnostì při cestovánì. I tak nám ale alespoň zanechala 

zprávu s kým svou cestu absolvovala. Jejìmi dalšìmi prŧvodci pak byl syn se svým 

doprovodem.
559

  

Také osobnì denìky tak mohou být zdrojem informacì o cestovánì v tomto obdobì. 

Nenì sice zmiňováno tak často jako u denìku cestovnìho, ale i zde lze nalézt zmìněné 

informace. Ostatně kaţdý rok docházelo ke „stěhovánì“ šlechty z Vìdně na venkovská 

panstvì. K pohodlnějšì dopravě přispělo i postupné modernizovánì cest, kterého se doţila
560

    

a o němţ se v pozdějšìch letech zaslouţil i syn hraběnky Karel Chotek. Ke zvýšenì komfortu 

cestovánì přispěly kromě lepšìch cest také dopravnì prostředky. V 19. stoletì nalezneme 

mnoho druhŧ kočárŧ.
561

 Který z nich uţìvala hraběnka ke svým cestám nenì z denìkŧ patrné.  

Druhá polovina 19. stoletì přinášì ve šlechtickém prostředì časté cestovánì za zábavou. 

Do té doby souviselo předevšìm s politickými a vojenskými povinnostmi, cìlem bylo               

i studium, diplomatické poslánì, duchovnì cesty, cesty spojené s hospodářskými 

povinnostmi.
562

  Protoţe informace byly dŧleţitou součástì ţivota jako dnes a šlechta 

potřebovala přehled nejen o svých panstvìch, politické situaci, ale také rodině, vyuţìvala 

kromě pošty pro zasìlánì běţných psanì také poštovnì holuby a v neposlednì řadě posly. Ti 

měli oproti poště tu výhodu, ţe doručovali zprávy i mimo předem určené dny. Najìmala si je 

nejen města, cìrkev, šlechta, ale i panovnìci. V roce narozenì hraběnky zavedla tehdejšì 
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vladařka Marie Terezie evidenci všech soukromých poslŧ.
563

 Podotkněme ještě, ţe o zavedenì 

pošty v Čechách se zaslouţil šlechtický rod Thurn Taxisŧ, Marie Terezie ji posléze převedla 

pod správu státu.  

Autorka nás kaţdý rok informuje o svých cestách z Vìdně do Čech na svá panstvì. 

Cesta však skýtala rŧzné nástrahy a také trvala okolo dvou dnŧ. Někdy se hraběnka zastavila 

ještě v jiných městech, pak se cesta protáhla. Bylo tedy nutné se někde ubytovat. Mìsty nás o 

kvalitě hostincŧ sama autorka informuje, neboť na tu měl dát kaţdý cestujìcì pozor. 

V nejhoršìm přìpadě mohlo při špatném výběru jìt cestovateli i o zdravì. Prŧvodci 

začátečnìkŧm byla tzv. apodemika,
564

 kde se poučil nejen o nebezpečìch, která cestovánì 

přinášì, ale i jak jim předcházet. Nedoporučovalo se spát v hostincìch, které se na přelomu 18. 

a 19. stoletì nacházely jiţ u všech většìch silnic a rušnějšìch cest, pouze v prádle poskytnutém  

ubytovacìm zařìzenìm, ale vzìt si sebou alespoň vydělanou jelenici, která měla zabránit 

přenosu nemocì. Zda si ji sebou hraběnka vozila, lze jen těţko řìci. Stejně tak velikost 

zavazadel, která sebou vozila, nelze zjistit. Doporučovány byly vysoké kufry s malým 

zámkem, které byly z hlediska bezpečnosti vhodnějšì.
565

 Cestovánì lodì nabìzelo cestovatelŧm 

dalšì moţnost přepravy. V Čechách se tohoto dopravnìho prostředku vyuţìvalo jen 

minimálně, rozvoj nastal aţ okolo poloviny 19. stoletì.
566

 O jeho vyuţitì nás autorka 

v denìcìch mìsty informuje, vyuţìvala ale tento prostředek pouze na výlety.   

V poměru k zápisŧm o nemocech přìbuzných, přátel a známých jsou zápisy o zdravì 

samotné autorky mnohem méně časté. Nemŧţeme však řìci, ţe by je opomìjela. Obecně se 

nejvìce hovořilo o bolestech zubŧ,
567

 hlavy, rýmě či teplotách
568

 a ani denìky Marie Sidonie 

nebyly výjimkou. Zmiňuje nám roku 1790 v prosinci svou nehodu.  

„[...] j´eus aujourd´hui un singulier accident qui auroit pu être fort funeste pour moi 

un de mes grands Carossiens s´effraya, rua, et me jetta son fer dans la voiture armé [...] Dieu 

merci il n´arriva rien a personne quoique nous étoins trois personnes en Voiture.“
569

  

 

V lednu roku 1793 při cestě z kostela si nechala dokonce na doporučenì lékaře pustit 

ţilou.
570

 O několik dnì později se přiznává k bolesti hlavy.
571

 To byla ostatně nejčastějšì 
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nemoc, kterou autorka trpěla. Co ji ale zpŧsobovalo, nenì ve většině přìpadŧ moţné určit. 

Jednou z přìčin mohly být i starosti.
572

 Ušetřena nebyla ani zdravotnìch problémŧ 

se ţaludkem.
573

 

Hraběnka ve svých zápiscìch neopomněla ani svou velkou toaletu.
574

 V 18. stoletì se 

pomalu opět vracì zvyk umývánì alespoň jednou týdně. Středověk dìky morovým epidemiìm 

přinesl strach z vody a tato fóbie začala ustupovat aţ v prŧběhu 18. stoletì,
575

 předevšìm 

v jeho druhé polovině.
576

 Autorka tedy jiţ snad patřila mezi šlechtu, která si dopřávala koupel 

častěji. Nutno podotknout, ţe na vině byl i nedostatek vody. Zaznamenává si tak nejen některé 

koupele vlastnì, ale také svého muţe, patrně ale jen ty souvisejìcì s jeho léčbou. Ţe svou 

toaletu činila častěji neţ jednou za týden dokládajì nejen zápisy z roku 1790, ale i 1791. Proto 

je otázkou, zda hraběnka skutečně při této své toaletě činila i koupel, jak to naznačuje při 

zmìnkách o svém muţi. Snad svou velkou toaletou měla na mysli i koupel a malá toaleta byla 

pouze omytì rukou a obličeje či pouze výměna čisté spodnì košile.
577

 Ke správné toaletě 

nesměl kromě toaletnìho pokoje chybět také toaletnì stolek.   

Jak proţìvala hraběnka své kaţdoročnì oslavy narozenin? Narodila se 10. listopadu a 

vţdy v předvečer tohoto dne chodila poděkovat bohu za vše, co jì doposud učinil
578

 a 

vyzpovìdat se, aby mohla dalšì rok svého ţivota začìt nanovo. V ţádném roce zachyceném 

v denìcìch však skutečnou oslavu tohoto dne nepopisuje. Snad to bylo předevšìm 

nepřìtomnostì manţela, na kterou si také stěţuje. Ostatně nedostavil se ani na své narozeniny. 

Naopak jì činilo potěšenì, kdyţ tento den mohla strávit se svými potomky. 

Jako ţena přelomu stoletì byla tedy na hranici změn, které toto obdobì provázely. 

Nebyla ani „novou matkou“, ale uţ ani ţenou končìcìho 18. stoletì. I ve vztahu ke svému 

muţi došlo k jistému posunu. Fakt, ţe Jan Rudolf Chotek měl ve své volbě ţivotnì partnerky 

volnou ruku, naznačuje posun v chápánì tohoto svazku, i kdyţ jistě vybìral i s ohledem na 

postavenì rodiny a jejì finančnì situaci a toto se ještě v dalšìch letech neměnì. Ostatně ještě 

v době Ţofie Chotkové, která se provdala za Františka Ferdinanda d´Este, bylo jejich stavově 
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nerovné manţelstvì vnìmáno ţenichovou rodinou s velkou nevolì.  Hraběnka Chotková se 

věnovala aktivitám typickým pro jejì postavenì i době, ve které ţila. Svého muţe 

reprezentovala ve společnosti, účastnila se proto aktivit s tìm spojených jako plesŧ a 

uměleckých událostì. Zároveň jako dvornì dáma, kterou se stala roku 1790, byla účastna i akcì 

spojených s panovnickým dvorem. Jejìm ţivotnìm poslánìm ale bylo předevšìm stát se 

matkou a dát svému muţi potomka, který zaujme jeho mìsto a zachová rod v dalšìch 

generacìch. Proto lze jejì obraz ţivota chápat pouze jako celek s předchozìmi kapitolami.   
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5. Edice části textu z cestovního deníku hraběnky Chotkové 

5.1.  Poznámky k edici 

Tato edice části textu si klade za cìl co nejpřesněji zachovat autorčin text se všemi 

zvláštnostmi i gramatickými chybami. Proto byla v tomto přìpadě vyuţita metoda transkripce, 

tedy přesného přepisu pramenu. Pouze u pìsmen u a n, která si jsou v zápise mnohdy 

nerozeznatelně podobná, je uţito pìsmeno podle smyslu slova. Aby byl překlad rozeznatelný 

od citovaného textu, je v edici psán kurzìvou. 

 Edice obsahuje i překlad pramenŧ z dŧvodu uţitì méně obvyklého jazyka, který nenì 

ovládán  většinou čtenářŧ a přìpadných badatelŧ.  

 Vybrané texty jsou mnohdy zkráceny, neboť jejich úkolem je představit hraběnku 

v několika ţivotnìch situacìch, ukázat rozličné prameny, které se po nì zachovaly a styl, 

jakým informace zaznamenávala. Také mnoho bylo z pramenŧ jiţ citováno v samotném textu 

a proto je tato edice spìše doplňkem. Samotná edice jednoho vybraného druhu pramenu by 

byla pro tuto práci přìliš rozsáhlá.  

 

5.2. Vysvětlení zkratek a znaků vyuţívaných v textu 

[?] označenì nejistého přečtenì textu (pokud je znak uveden za slovem); zcela nečitelný text 

(pokud stojì samostatně)  

[!] – nahrazuje v textu zkratku autorky pro atd. či atp., jejì zkratka je nečitelná, proto je 

uváděna takto 

 […] - označenì vypuštěného textu 

˂ ˃ - označenì škrtnutého textu v pramenu 
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1) Předmluva k prvnìmu osobnìmu denìku – 1790 

Tato část textu osvětluje hraběnčiny pohnutky k zaloţenì denìku i předsevzetì, která si 

v úvodu svých zápisŧ předsevzala. 

 

Je me suis souvent ˂toujours˃ proposée, d´écrire tous les jours ce qui se passeroit 

d´intéréssant, depuis la Politique jusqu´a la mode et la plaisanterie, c´est a dire, tout ce que je 

croirois pouvoir dans ma viellesse, si j´y parviens jamais, m´amuser, et me rappeller vivement 

les événemens les plus remarquables, et les personnes avec qui j´ai vécu jusqu´a présent, je 

n´ai pas rempli ce projet, soit paresse soit manque de tems, peut être reprendois je un jour la 

partie de ma vie déja écoulée, pour la joindre a celle ci, qui vraisemblablement n´en sera plus 

que la plus petite moitiè, ayant déja quarante et un an, Ce qui nécéssairement doit me décider 

a ne plus différer, dailleurs jamais peut être êpoque n´at elle presenté des scênes plus 

éttonnantes, et plus propre a fixer l´attention générale. Toute l´Europe presqu´embrasé, 

l´Angletterre a peine rentrée sous le Gouvernement d´un Roi dont la démence l´année passé, a 

donné lieu aux plus vifs débats sur la Régence est dans ce moment ci, le pays le plus tranquil. 

La France dans une éfférvéscence totâle, le Roi absolument en Tutêle, [...]
579

 

 

Často jsem zamýšlela, ţe bych denně zapisovala, co zajímavého se událo od politiky aţ 

po módu a zábavu, to znamená vše, co by vedlo v mém stáří, jestli ho někdy dosáhnu, k  

pobavení a ţivému připomenutí nejvýznamnějších událostí a lidí, se kterými jsem se aţ do 

dnes setkala. Nenaplnila jsem tento projekt buď z lenosti, nebo nedostatku času. Moţná 

alespon teď tím získám část svého ţivota uplynulého, pravděpodobně to bude jeho menší 

polovina, neb je mi uţ 41 let, coţ mě nezbytně donutilo rozhodnout se více to neoddalovat, 

ostatně moţná nikdy epocha nepředvedla scény více překvapující a více skutečné k upevnění 

obecné pozornosti. Celá Evropa je téměř roznícená, Anglie sotva vstoupila pod správu krále, 

tak šílenství předchozího roku zavdalo příčinu pro nejpronikavější diskuze o nynějším 

regentství, země velmi poklidné. Francie je v celkovém vzrušení, král je pod kuratelou 

národního shromáţdění, [...] 
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2) Část hraběnčina textu osvětlujìcì dŧvody, pro které rok a pŧl nepsala své poznámky a 

věci, které se mezi tìm udály. - 1811 

Jedná se pouze o velmi krátký úsek textu, neboť celý text zabìrá několik stran. Datován je 

rokem 1811, ale vznikl patrně aţ během roku 1813. 

  

 

Janvier 1811 

Il y a un an et demie que je n´ai rien écrit, la raison en est si déchirante que j´ai peine a 

reprendre ce journal, je ne veux plus lui donner cette forme, mais plutôt cette de Mémoires , et 

m´écrire que ce qui peut interesser et amuser. depuis la malheureuse époque ou j´ai cessé 

d´ecrire, il s´est passé de bien grands événemens, dont s´autres parleront, La paix la plus 

désastreuse, le mariage le plus revoltant, sont les événemens principeaux les miens l´heureux 

accouchement de ma fille Clary
580

, d´un garçon a l´Isle mon tranquil séjour a la Campagne, le 

bonheur que j´eus d´y avoir ma Soeur pendant deux Mois et demie, ma fille qui passa son 

hiver a Prague, a deux reprises a Neühoff, ou elle vint pour deux Mois ou 6 Semaines. Mon 

Mari ne passa pas l´hiver avec moi, vers Noël il retourna a Vienne, prace que l´Empereur lui 

donna la Commission de la Compilation de Loix, qu´avoit eu le Comte de Rotterhann, et je ne 

le sevis qu´au mois de Mai, cependant je ne pouvois être fachée de cette absence, après les 

désagrémens qu´il avoit eu, a son départ de Vienne, dont j´ai parlé dans mon journal, [...] 

cependant Dieu daigna soutenir ma santé, si non brillante, au moins tollerable, et meilleure 

que je ne m´y attendois, il est vrai que ce bon Neühoff m´a toujours été si salutaire, que dans 

l´espace de 38 ans je n´ai jamais passé jour au lit malgré mes fréquentes grosses. Il n´eu est 

pas de même a l´Isle ou j´ai été deux années Consecutives très serieusement Malade  [...]   A 

la fin de mars je pris le douloureuse parti d´aller voir ma belle fille et mes pauvres petits 

Enfans a une Campagne de la Princesse Auersperg a deux heures de Prague. [...]
581
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Leden 1811 

Je to rok a půl co jsem nic nenapsala. Důvod je tak srdcervoucí, ţe mám problém znovu psát 

deník. Nechci mu více dávat tuto podobu, ale raději tuto memoárovou a psát jen to co můţe 

zaujmout a pobavit. Od této nešťastné epochy, kdy jsem ukončila psaní, stalo se mnoho 

velkých událostí, o kterých se hovoří. Ten strašný mír, nejodpornější svatba, jsou hlavní 

události, moje jsou šťastný porod mé dcery Clary, která porodila chlapce ve Veltrusech, můj 

poklidný pobyt na venkově, štěstí, ţe jsem tam měla svou sestru na dva a půl měsíce. Má 

dcera strávila zimu v Praze, dvakrát byla v Nových Dvorech, kam přijela na dva měsíce nebo 

šest týdnů. Můj manţel nestrávil zimu se mnou, okolo Vánoc se vrátil do Vídně, protoţe mu 

císař dal příkaz učinit kompilaci [?], kterou měl hrabě Rotterhann a já zuřila aţ v březnu, 

nicméně nemohu se zlobit kvůli této absenci. Po nepříjemnostech, které měl se svým odjezdem 

z Vídně, o kterých jsem mluvila ve svém deníku. [...] Nicméně Bůh ráčil podpořit mé zdraví, 

pokud ne skvělé, tak alespoň uspokojivé a lepší, neţ jsem očekávala. Je pravda, ţe tyto milé 

Nové Dvory mi tak pomohly, ţe během 38 let jsem nestrávila jediný den v posteli, a to i přes 

má častá těhotenství. Ve Veltrusech to nebylo stejné. Tam jsem strávila dva následující roky 

velmi váţně nemocná. [...] Na konci března jsem si vybrala bolestnou část, jet navštívit svou 

snachu a mé chudáky vnoučata na venkov k hraběnce Auersperkové, dvě hodiny od Prahy. 

[...]  
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3) Porovnánì hraběnčiných textŧ z obdobì května v rozmezì třinácti let. - 1790 a 1803 

 

Ukázka má čtenáři ukázat jak vypadaly hraběnčiny zápisky v rozmezì 13 let, týkajìcì se 

obdobì poloviny května, kdy rodina slavila nejen narozeniny otce, ale také jmeniny Jana 

Rudolfa Chotka a jeho výročì svatby s Mariì Sidoniì. Zároveň je patrné, čemu se během dnì 

autorka věnovala, co jì trápilo a jak jednotlivé zápisy vypadaly. 

 

Mai 1790
582

 

le 15 

Mon petit garçon est bien souffrant aujourd´hui, et mon mari n´est pas trop content non plus, 

c´étoit bien assès d´inquiétude, mais a 1 heure on vient me dire que ma belle Mere avoit eu 

une foiblesse, et qu on alloit la saignez, j´y allois tout de suite, et mes inquietudes se  [?]  des 

que je la vis se facher contre le medecin, je dinois chès ma mere, je passai toute l´après diné 

chès elle de mon mari, je  [?]  voir mon fils, et finis par aller faire la partie de mde de Pergen a 

son jardin, puisque j´étois sans inquiétudes pour le moment pour ma belle mere. 

 

15. květen  

Můj malý chlapec dnes velmi trpí a můj manţel není také moc spokojený. Byla dost velká 

obava a v jednu hodinu mi také  přišel říci, ţe má tchýně měla slabost, a ţe šla na pouštění 

ţilou. Šla jsem tam okamţitě a obávala jsem se [?], ţe ji uvidím hněvat se na lékaře. Jedla 

jsem u matky, po večeři jsem trávila čas u matky mého muţe, [?] šla jsem se podívat na syna a 

zakončila hrou u Pergen  na její zahradě, kdyţ jsem byla na moment bez obav o mou tchýni.  

 

16 Mon fils a mal passé la nuit, ce sont les jours de separations, qui sont toujours douloureuse, 

ma belle Mere est mieux tant qu´elle est couché, mais du moment qu´elle leve la tête, elle y a 

un sentiment qui n´est pas de la douleur, mais une préssion  très inquiétante, et qui déplait fort 

au Medecin; Mon mari dont c´est la fête m´a paru assès bien ce matin, il a diné de bon appetit 

il étoit moins content vers le soir. Nous avons diné en famille dans la Chambre a diné de ma 

belle Mere, dabord parce que c´étoit Dimanche, et puis parce que  [?] la fête de mon mari, 

c´étoit aussi cette de mon  fils aimé, qui a aussi déjéuné avec nous; je n´ai fait que garder les 

malades, mon fils, ma belle mere, [?]  [...] S. M. La Reine est arrivée avec trois Archiduchesse 
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aujourd´hui a 8 heures ½ du soir, le Roi est allé au devant d´elle, ils ont diné a 

Laxembourg
583

, la table étoit commandée pour quinze personnes, cependant les Archiducs 

nouveaux arrivés m´en étoient pas, ils ont diné en Ville et ont été se promener au Prater, ou ils 

ont mis pied a terre, et ont bien fourni a la Curiosité, naturelle du Public de Wienne. Mon mari 

en rentrant hier pour souper, m´a appris que le Maréchal des Etats, Comte de Pergen,
584

 avoit 

démandé et obtenu sa resignation de cette charge [...] 

 

16. května – Můj syn strávil špatnou noc. Toto jsou dny odloučení, které jsou stále bolestivé. 

Má tchýně se měla lépe, kdyţ leţela, ale kdyţ zvedla hlavu, měla v ní pocit bolesti, tlak velmi 

zneklidňující, který se lékaři velice nelíbí. Můj manţel, jehoţ je to oslava se cítil ráno velmi 

dobře, jedl s velkou chutí, okolo večera však uţ tak spokojený nebyl.  Jedli jsem v rodině 

v pokoji mé tchýně, protoţe byla neděle a potom, protoţe je to svátek mého muţe, je to také 

svátek mého milovaného syna, který také obědval s námi. Nedělala jsem nic jiného, neţ 

hlídala mé nemocné, mého syna, mou tchýni [?]  [...] S. M. královna přijela se třemi 

arcivévodkyněmi dnes v půl deváté večer. Král přijel před ní. Jedli v Laxemburgu, stůl byl 

připraven pro pět osob, nicméně arcivévodové nově přejití tam nebyli. Jedli ve městě a 

projíţděli se po Prateru kde sesedli a poskytli tak přírodní podívanou vídeňskému publiku. 

Můj manţel včera cestou domů na večeři se dozvěděl, ţe hrabě Pergen byl ţádán a obdrţel 

rezignaci na svůj úřad [...] 

 

 

17 Il y a aujourd´hui 42 ans que mon mari est né, et 18 que j´ai le bonheur d´etre sa femme, 

sans que pendant tout ce tems, j´ai eu d´autres chagrins de sa part que ceux que  [?]  causès 

l´excès de ma tendresse, qui dans ce moment ce est bien affectés de l´état de sa santé, au 

moins de l´impression qu´elle fait sur son ésprit, car j´ai le bonheur de me convaincre, par le 

raisonnement, que ces [?] ne sont d´aucune conséquence, mais c´est toujours une triste vie, 

que de voir continuellement quelqu´un d´aussi cher, et d´aussi intéréssant, se plaindre et être 

mécontent, [...] 

 

17. květen - Je to dnes 42 let, co se narodil můj manţel a osmnáct let, co má štěstí být jeho 

ţenou, aniţ bychom za celou tuto dobu měli nějaké problémy z jeho strany, neţ ty zapříčiněné 

nadbytkem mé něhy, která v této chvíli velmi zasaţena stavem jeho zdraví., alespoň dojmem, 

                                                           
583

 Jedná se o zámek nedaleko Vìdně. 
584

 VEBER, Václav, et al. Dějiny Rakouska. Praha, 2002. s. 350, 383. 



98 
 

ţe  působí na jeho rozum, měla jsem štěstí se přesvědčit úsudkem, ţe[?] nejsou ţádné 

následky, ale je to stále smutný ţivot, kdyţ vidíte někoho tak drahého a zajímavého, jak si 

stěţuje a je nešťastný. [...] 

 

 

Mai 1803
585

 

16 J´entendis la messe de l´Achevêque a St Jean; j´eus mon diné de famille avec les Wilzek et 

canal; je fus a l´opera de Titus, et puis souper chès la Pre Auersperg pour prendre congé de 

mon cher pepi, et de sa bonne petite femme;
586

 j´avois un peu mal aux dents, j´avois peur être 

pris du froid en allant voir la Pre Furstemberg a son jardin, [...] 

 

16. května - Vyslechla jsem mši od arcibiskupa v kostele svatého Jana; měla jsem rodinné 

jídlo s Wilczekem. Byla jsem na opeře od Tita[?] a  potom večeřela u kněţny Auersperkové, 

abych se rozloučila s mým drahým Pepim a jeho dobrou ţenou. Trochu mě bolely zuby, asi 

jsem si je nachladila jdouc navštívit kněţnu Fürstembergovou
587

 a její zahradu. [...] 

 

17 Jour de naissance de mon Mari, nous n´aumes pas même le plaisir de diner avec lui, c´est 

presque de fondation, tous les ans il est incomodé ce jour la, on disoit que la veille parce que 

c´est sa fête il se régale et fait quelqu´excés. [...] mes [?] de dents avoient fort augmentès je 

souffris horriblement la nuit [...] 

 

17. května - Den narozenin mého manţela. Neměli jsme to potěšení s ním pojíst. Je to téměř 

pravidlem. Všechny roky je v tento den nemocen. Říká, ţe je to ponocováním. Protoţe je to 

oslava, pobavil se a  učinil nějaké prostopášnosti. [...], mé [?] zubů se velmi zhoršili a v noci 

jsem velmi trpěla [...] 
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4) Jak mohly také vypadat denìkové zápisy, kdyţ se hraběnce patrně nedostávalo dost 

času, ukazuje následujìcì část citované stránky. Pro lepšì představu je tato stránka přiloţena 

v části obrazových přìloh.
588

  Je moţné, ţe se mělo jednat o poznámky hraběnky, neboť dřìve 

předeslala, ţe chce jiţ psát formou memoárŧ a ne senìkŧ, ale i přesto se k pŧvodnì formě po 

nějaké době vracì. 

 

Květen 1813
589

 

6 j eu chès Madame de Pergen encore perte considerable 

7 Dimanche j´ai été chès Wilzek puis chès ma fille 

8 Visitte chè Pergen Soirée de ma Soeur 

[...] 

12 Visitte a Louise retraitte 

13 J eu chès ma Soeur 

14 ˂Soirée˃ ches Pergen 

15 Tante kisnky soirée ches Louise malade 

[...] 

19 Louise et Retraire 

20 Louisa 

[...] 

 

6. května – Byla jsem u Pergen.  Ještě velká ztráta. 

7. května – Neděle, byla jsem u Wilczeka, potom u mé dcery. 

8. května – Návštěva u Pergen, večer u dcery. 

[...] 

12. května – Návštěva louisy, odpočinek. 

13. května – Byla jsem u sestry. 

14. května – U Pergen.  

15. května – Teta kisnká, večer u nemocné Louisy. 

[...] 
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5) Dopis o plese, kde tančil hraběnčin neznámý s jejì sestrou Terezou 15.2.1772
590

 

Jedná se o citaci části dopisu, který Marie Sidonie pìše sestře Marii Josefě. V něm je patrná 

náklonnost k nejmenovanému muţi, s největšì pravděpodobnostì to byl však jejì budoucì 

choť. 

 

Je ne comptois pas vous écrire aujourd´hui, mon coeur, cent mille occuppations qu´il 

seroit inutile de vous détailler, [...]  je n´ai à vous parler que d´un seul jour, ˂qui eu˃ dont j´ai 

été extremement contante, quoique en apparence il aura paru, que j´en avois beaucoup moins 

˂?˃ sujet qu´à l´ordinaire, c´étoit Mercredi passé, précisement le jour ou vous m´écriviès, je 

commençois à la Redoutte les Contradanses avec Valldstein, en descendant la Collonne, je fus 

bien éttonnée de trouver C., qui dansoit avec ma soeur Therêze, il est vrai que cela s´étoit fait 

par hazard, il comptoit jouer, mais on le pria de la part de la Cour de danser, puis qu´il 

paroinoit y avoir disette de danseur, il demanda ma soeur, et le fit de si bonne grace, qu´on eut 

dit que c´étoit de son étrange, de son choise; […] j´ai lui dis bon jour sur le même ton, et 

passai outre, quand j´avois fini, je me mettois au près de ma chere  

 

Nepočítala jsem s tím, ţe Vám budu psát, mé srdce, sto tisíc zbytečností, které by bylo 

zbytečné Vám podrobně uvádět. [...] Musím Vám říci, o jednom dni, kdy jsem byla velmi 

šťastná, ačkoli na venek se zdálo, ţe jsem měla mnohem méně obvyklého motivu. Byla to 

minulá středa, právě den, kdy jste mi psala. Začínala jsem na Redutě, Contredance 

s Valdštejnem, sjíţdějíce z kolony, byla jsem velmi překvapena vidíc C..., který tančil s mou 

sestrou Terezou. Je pravda, ţe se to stalo náhodou. Chtěl hrát, ale byl ţádán o tanec. Potom 

co [?] tam nedostatek tanečníků, zeptal se mé sestry s tak velkou sličností, ţe šlo říci, ţe to byl 

podivný výběr. [...]  Já mu řekla stejným tónem dobrý den a pokračovala. kdyţ jsem skončila, 

oblékla jsem se blízko mé matky.... 

 

maman, cela ne paroissoit pas affecté, puique comme je commencois touto mes amies 

dansoient encore [...] il voulut s´approcher une couple de fois, mais ne le fit point, je n´aime 

pas trop qu´il craigne si fort ma chere maman, mais il est vrai que la plus part de tems, 

beaucoup plus fachée, on piquée, contre lui que moi même, elle le traite assès mal; aussi tôt 

qu´il me vit avec la Tonerl
591

 il nous vient trouver, [...,] il étoit aussi beaucoup ce jou là avec 
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mes soeurs, et sur un ton de bonne amitié qui me faisoit d´autant plus de plaisir à voir, qu´il 

n´étoit pas naturelle, [...] vous ne sauriès croire l´effet que cela me faisoit, de le voir danser ˂? 

cela˃ au milieu de ma famille, ni plus, ni moins, que s´il en étoit aussi, il étoit d´ailleurs ce 

jour là fort joli, et je vous avone[?] qu´il a fait un peu de chemin auprès de votre sidi; du plus 

loin qu´il me voyoit, il me suivoit des yeux, et me regardoit s´un air[?] dont j´étois fort 

contante, il ne dansa qu´un seul menuet et ce fut avec moi, [...]  

 

zdálo se to bez úspěchu. Tak jsem začala tančit ještě se všemi svými přáteli. [...] chtěl se 

několikrát přiblíţit, ale neučinil tak. Nemám to příliš ráda, ţe se bojí tolik mé drahé matky, 

ale je pravda, ţe je mnohem častěji, mnohem více naštvaná, mne samotnou popichovala proti 

němu. Ona ho přijímá velmi špatně. Také hned jak mě spatřil s Tonerl, šel nás najít [...]. Také 

tak dnes byl dnes hodně s mými sestrami a v tónu dobrého přátelství, které se utvářelo, neboť 

je větší potěšení vidět, ţe nebyl přirozený.   [...] nevěřila byste, jaký to na mě mělo vliv, vidět 

ho tancovat uprostřed mé rodiny. Nic víc nic míň, neţ ţe tam byl také. Byl ostatně dnes velmi 

krásný a já Vám [?], ţe učinil malou cestu u vaší Sidi; později, kdyţ mě viděl, následoval mne 

očima a díval se na mne [?], takţe jsem byla spokojená. Tancoval pouze menuet a ten jen se 

mnou [...]  

 

[...] j´étoit a en bout de la salle et lui ˂moi˃ a l´autre, il fit un mouvement comme s´il vouloit 

encore me dire quelque chose, mais j´étois deja trop loin; [...] il me vient de tous les cotès des 

avis, des avertisiement, que surement ce mariage se fera; pour moi je n´ose encore [?] fier, et 

n´espere [...] 

 

[...] byla jsem na jedné straně místnosti a on na druhé. Učinil pohyb, jako by mi chtěl ještě 

něco říci, ale já byla uţ příliš daleko. [...] ze všech stran mi chodí názory, upozornění o tom 

ţe se jistě tato svatba uskuteční. Pro mě,  já si ještě netroufám [?] hrdá a nedoufám, [...] 
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6) dopis o ţádosti o ruku 

 

„Ma chere maman vous fait demander ma chere soeur, si vous n´êtes pas grosse; dans 

ce moment ci, cela est très important a savoir il ne s´agit pas de moins, que de bien prendre 

vos dimentions, pour  faire votre entrechât[?]; oui ma chere soeur, il en est tems, depuis hier, 

le sort de votre heureuse Sidi est decidé, que ne puis je donner cette lettre a un oiseau pour 

vous la faire avoir plus vitte, et ne pas vous faire perdre un instant du plaisir que vous fera 

sans doute cette nouvelle; vous sauvès donc, mon coeur, que j´allois hier à l´assemblée sans 

avoir certainement, le moindre soupçon de ce qui devoit s´y passer, la Tonerl contribua même 

à  ma sécuritée, on me disant que son frere avoit dit à Chotek, qu´il se faisoit conscience 

d´accepter ces cent ducats, puisque certainement ce ne seroit que pour quelques jours; et que  

l´autre avoit repondu, dites pour quelques mois. pendant que j´étois avec la Tonerl et la 

Swartzemberg il vint me parler comme a l´ordinaire, la Pre. me quitta, et la Tonerl qui 

ordinairement ne m´abbandonne pas, eu fit de même, sans doute, par une disposition secrette 

de la Providence, qui vouloit que ce jour fut l´époque de mon bonheur. 

 

Má matka se Vás chce zeptat, má drahá sestrou, zda nejste těhotná. V tento moment je 

to velmi důleţité vědět. Nejedná se o nedostatky, neţ zcela počítat s Vašimi rozměry kvůli 

Vašemu pozvání. Ano má sestro, od včera je čas, kdy byl osud Vaší šťastné Sidi rozhodnut. 

Nemohu dát tento dopis pro Vás ptáku a učinit to rychleji a nezkazit Vám okamţik potěšení, 

který Vám tato novinka jistě učiní. Vy tedy víte, mé srdce, ţe jsem včera jela na schůzku, aniţ 

bych měla ovšem sebemenší tušení, co se stane. Tonerl přispívala k mému bezpečí tvrdíce mi, 

ţe její bratr řekl Chotkovi, ţe učinil vědomý souhlas přijetím těchto 100 dukátů, zatím co 

dozajista to bylo jen na pár dní. [...] Zatím co jsem byla s Tonerl a Schwarzenbergovou, 

přišel si se mnou promluvit jako obvykle. Pre
592

. mě opustila a Tonerl, která mne obvykle 

neopouští, učinila to samé. bezpochyby podle tajné prozřetelné dohody, která chtěla, aby 

tento den byl časem mého štěstí. 
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Il entama la conversation par me questioner au sujet du mariage de la Swartzemberg; [...]  je 

vois bien ce que vous voulès dire, mais je vous assure qu´il n´eu à jamais été question. 

cependant il n´est pas ˂bien˃ éttonnant qu´on l´ait dit, on m´à deja prettés tant de personnes 

qui n´aut jamais songés à moi, qu´il peut bien être mis au nombre, je rouge un peu, et pris un 

air plus serieuse en disant cela, c´étoit couper le noeud gordien, [...] il dit je ne sais si j´oserois 

saisir ce moment pour me déclarer, il y a deja fort longtems que je cherche l´occassion de 

vous dire ……… ne m´en demandés pas de compte, ma chere soeur, il me seroit impossible 

de vous le rendre, il parla surement pendant un quart d´heure, [...]  

 

Začal konverzaci vyptáváním se na svatbu Schwarzenbergové. [...] Vidím velmi co chcete říci, 

ale já vás ujišťuji, ţe to nikdy nebyla otázka. Přesto není ˂velmi˃ udivující, ţe to řekl. Uţ mi 

připisovali tolik o osob, ţe jsem nikdy nesnil, ţe byste tam mohla být. Trochu jsem zčervenala 

a nadechla se velmi váţně řkouc toto: Bylo to řezání gordického uzlu [...] řekl: nevím zda si 

troufnu chopit tohoto momentu k mému vyznání, je to uţ dlouhá doba co hledám příleţitost 

Vám říci .... Neptejte se mne má drahá sestro, bylo to pro mne nemoţné Vám to říci, Mluvil 

určitě čtvrt hodiny [...]  

 

 [...] je ramassois toutes mes forces pour lui dire que je croyois bien qu´il ne seroit pas surpris 

de mon embarras, que je ne m´étoit pas du tout preparée a une conversation de cette nature; 

[...] ayant voulu avant tout, avoir mon agrément, et ne me tenir  que de moi même [...]  

 

[...] sbírala jsem všechny mé síly abych mu řekla, ţe jsem věřila, ţe nebyl překvapen mými 

rozpaky, ţe jsem nebyla připravena na tuto upřímnou konverzaci. [...] Především chtěl mít 

můj souhlas [...] 
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6. Závěr 

Cìlem předloţené magisterské práce bylo zachytit a popsat ţivot vysoce postavené 

šlechtičny ţijìcì na přelomu 18. a 19. stoletì na základě dochovaných osobnìch denìkŧ, 

doplněny byly informacemi z několika málo dochovaných dopisŧ, a představit ji jako dceru, 

manţelku a matku. Jaké jsou stěţejnì informace ze ţivota této ţeny? 

 Hraběnka Marie Sidonie Chotková, roz. Clary-Aldringen (1748 – 1824), byla 

typickou ţenou své doby a svého postavenì. Stála na pomezì dvou rozdìlných světŧ, které se 

postupně prolìnaly. Jednìm z nich byl svět, ve kterém byla vychována s chŧvami a kojnými, 

na druhé straně byl ten, kde se matka starala sama o tuto základnì potřebu nejmladšìch dětì. 

Ona sama, i kdyţ za jejìho ţivota jiţ nalezneme alespoň jednu aristokratku, byla jì Pavlìna ze 

Schwarzenbergu, která některé ze svých děti sama kojila, tomuto trendu ještě „nepropadla“.  

Narodila se v roce 1748 v jedné z významných šlechtických rodin tehdejšì doby. 

Otcem byl František Václav Clary Aldringen, matkou pak Marie Josefa Hohenzollern-

Hechingen. O autorčině nejranějšìm dětstvì máme stále velmi málo informacì roztroušených 

v několika publikacìch. Studované prameny dovolily nahlédnou aţ do pozdějšìch let ţivota 

této ţeny, konkrétně do obdobì po hraběnčiných osmnáctých narozeninách. Přesto, ţe 

informacì je stále poskrovnu, korespondence poodhalila nejen některé aktivity této mladé 

ţeny, ale nalezen byl i nedatovaný lìstek s popsaným studijnìm dnem. Částečně se odkryly 

události okolo svatby s manţelem Janem Rudolfem Chotkem, která se uskutečnila v květnu 

1772. Mimo to lze v korespondenci vysledovat okolnosti úmrtì jednoho z Mariiných bratrŧ, 

které popisovala, své jiţ provdané sestře, Marii Josefě Ledebur. Ostatně, předevšìm jejich 

vzájemná korespondence a dopisy Marie Sidonie s rodiči, se staly doplňujìcìm pramenem ke 

studiu osobnìch denìkŧ hraběnky Chotkové pocházejìcìch z let 1790-1818.  

Osobnì denìky Marie Sidonie čìtajì třináct svazkŧ a zachycujì jejì ţivot v čase, kdy 

byla jiţ několikanásobnou matkou. Nejstaršìmu synovi bylo tehdy sedmnáct let, nejmladšìmu 

pak pouhé čtyři roky. I kdyţ autorčiny denìky řadìme mezi mateřské a bezesporu svými 

zmìnkami o dětech tam patřì, nalezneme v nich, a to předevšìm v nejstaršìch svazcìch, 

informacì jen pomálu. S přibývajìcìm věkem dětì se situace postupně měnì, avšak stále v nich 

zabìrá nejvìce mìsta popis kaţdodennìch událostì a společenských aktivit hraběnky, společně 

s událostmi politickými, které pilně sledovala. Během dlouhé doby, pokrývajìcì 28 let ţivota, 

kdy si autorka psala své denìky, došlo ve třech přìpadech k jejich přerušenì. Ve dvou 

přìpadech byl výpadek zapřìčiněn smrtì milovaných synŧ, v poslednìm přìpadě, jak jeden 

z textŧ v denìku napovìdá, autorčinou chorobou. Tehdy přerušila své zápisy na jeden a pŧl 
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roku. I po tak dlouhé přestávce se však dokázala ke psanì vrátit a zanechala po sobě 

poznámky aţ do roku 1818. V té době Marii Sidonii zbývalo uţ jen šest let ţivota.  

Dŧvodem zaloţenì byla jejì snaha zachovat informace, které by si ve stářì chtěla 

připomenout, a stejný dŧvod ji po odmlčenì přiměl se ke psanì vrátit. I dìky tomu lze zápisy 

vyuţìt částečně i jako kroniku rodu. Vţdyť co jiného je tak dŧleţité, aby si to zaslouţilo 

zapsat, jako byla narozenì vnoučat, úmrtì v rodině či úspěšně zakončené zkoušky. Bohuţel se 

ale dìky zpětnému dopisovánì některých záznamŧ, nelze na dataci některých událostì zcela 

spolehnout.   

Spolu s korespondencì odhalily prameny ţivot hraběnky Chotkové v manţelstvì i 

mimo něj. Jana Rudolfa, jak prameny napovìdajì, si brala ráda. Denìky nenaznačujì, ţe by 

mezi manţeli vládly neshody, naopak poznámky poodhalujì jistou náklonnost a předevšìm 

hraběnčinu starostlivost o manţela. V době, kdy si začala děnì jednotlivých dnì 

zaznamenávat, trpěl Jan Rudolf často migrénami a jinými zdravotnìmi obtìţemi, coţ, jak sama 

pìše, ovlivňovalo jejì náladu. Stejně tak zdravì potomkŧ bylo pro Marii Sidonii velmi dŧleţité. 

I kdyţ často své děti v prvnìch dìlech svých denìkŧ opomìjela a věnovala jim málo prostoru, 

později je jiţ patrné, ţe byla na své děti pyšná, měla o ně starost a bála se o jejich ţivot. 

Předevšìm v přìpadě synŧ, kteřì často slouţili v armádě, byla tato obava oprávněná. Ostatně 

smrt dvou z nich zapřìčinila jejì přerušenì denìkových záznamŧ.  

I přes mnoho nemocì a zdravotnìch komplikacì, které hraběnka poznamenává a také 

jejì předchozì častá těhotenstvì, doţili se oba manţelé poţehnaného věku 76 let. Během tak 

dlouhého ţivota stačila manţelovi povìt 10 dětì, zajistit výchovu potomkŧ, stát po jeho boku a 

reprezentovat jej. Ve volném čase navštěvovala kulturnì představenì, chodila do společnosti, 

kde mimo jiné hrála mnoho rozličných karetnìch her. Účastnila se i bezpočty plesŧ. Byla 

dvornì dámou a účastnila se tak oficiálnìch setkánì. Jiţ z obdobì svého mládì, kdy byla 

vychovávána spolu s habsburskými arcivévodkyněmi, měla k této rodině blìzko.  

Hraběnčin čas se dělil mimo jiné podle ročnìho obdobì. Letnì měsìce trávila vţdy na 

panstvìch ve střednìch Čechách, v zimě proţìvala plesovou sezónu ve Vìdni. Jan Rudolf byl 

během celého roku svou pracì velmi zaneprázdněn, a tak se často stávalo, ţe neměl na 

manţelku čas. Ta si občas do denìku na tuto skutečnost postěţovala, na jiných mìstech však 

sama poznamenala, ţe tuto jeho nepřìtomnost chápe. Ostatně sama dle svých záznamŧ doma 

utrávila velmi málo času. Pokud nebyla ve společnosti, navštìvila svou matku či tchýni, kam 

chodila velice pravidelně a účastnila se tam společných obědŧ a večeřì. Z denìkŧ je také 

patrné, ţe mnohé věci se děly právě u těchto dvou ţen. V době, kdy obě ţeny zemřely a Marie 
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Sidonie jiţ měla sama děti, jeţ se staly rodiči, přenášì se mìsto konánì rodinných událostì 

právě k nì. 

Sama tato práce nemŧţe postihnout celou šìři pramenŧ, které po sobě autorka Marie 

Sidonie Chotková, roz. Clary–Aldringen, zanechala, ale představuje budoucìm zájemcŧm o 

ţivot této šlechtičny nejen základnì přehled o jejìm ţivotě a zálibách, ale také dochované 

prameny uloţené v děčìnské pobočce státnìho archivu.  

Dalšì zkoumánì si ţivot této ţeny jistě zaslouţì. Moţné je pomocì rodinné 

korespondence zmapovat jejì osud před sňatkem s Janem Rudolfem, ale i vztahy, které 

v rodině panovaly. Stejně tak denìky poskytujì ještě mnoho moţnostì pro badatelskou práci. 

Doufejme, ţe se prameny uţité v této práci stanou podkladem i k většìmu dìle, neţ jen 

k vysokoškolským pracìm či menšìm článkŧm. Vzhledem ke stavu, v jakém je pozŧstalost 

zachována, otevìrá se tu prostor pro celkovou edici alespoň některých z nich.  
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(foto autor) 
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VB 446. (foto autor) 
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(1138) 1416-1948, inv. č. 261, kart. č. 111, Denìky z Teplic 1798-1818. 13. dìl 1813-18. 

 (foto autor) 
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Aldringen 
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Portrét hraběnky Marie Sidonie Chotkové, roz. Clary-Aldringen 

 

 

 

 



118 
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Portrét Jana Rudolfa Chotka manţela hraběnky Marie Sidonie 
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Ukázka nejstaršì dochované korespondence po Marii Sidonii Clary-Aldringen 
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9.  Summary 

The final thesis was targeted to capture and describe the life of a highly-exalted 

noblewoman, who lived on the turn of 18th and 19th century. The thesis was based on the 

preserved personal diaries, which were supplemented with information from a small number 

of preserved letters, and introduced the Countess Marie Sidonie Chotková as a daughter, wife 

and mother. And what is the main information from the life of the woman?   

The Countess Marie Sidonie Chotková, born Clary-Aldringen (1748 – 1824), was a 

typical woman of the time and of the social status. The Countess stood on the edge of two 

different centuries, the second period evolving from the first one. It was the change of the 

world, where on one side a child was raised by the wet nurses and nursemaids and on the 

other side by a mother´s responsibility for the needs of the youngest. The Countess herself 

was not fully accustomed to these new manners and this was not the behaviour according to 

the new social customs, even though some other noblewomen of the time were already 

starting to breastfeed their children, such as Pavlìna from Schwarzenberg.      

Marie Sidonie was born in 1748 in one of the important nobleman´s families of the 

period. Her father was František Václav Clary Aldringen and the mother Josefa Hohenzollern-

Hechingen. There is still a little information about the authoress’ childhood that is mainly 

spread through the various publications. The studied sources allowed to uncover more from 

the years of the lady´s youth, and more closely to the period after the countess’s 18th 

birthday. Despite the scarce resources of the information, her correspondence uncovered some 

of the activities of the young lady, and one undated note revealed the schedule of her study 

day. Such letters also partially revealed the events around her wedding with Jan Rudolf 

Chotek, her future husband, which happened in May 1772. Moreover, the correspondence to 

Maria Sidonie´s married sister Marie Josefa Ledebur described the events of the death of one 

of her brothers. In fact these letters to her sister and her parents became supplementary 

resources to the study of the personal diaries of the Countess Chotkové from the years 

between 1790 and 1818.          

The personal diaries of Marie Sidonie are comprised by thirteen volumes, which 

capture occasions of her life in the period, when she was already a multiple-mother. Her 

oldest son was seventeen years old at the time, and the youngest brother was only four years 

old. These diaries are officially classified as mother´s diaries thanks to the notes about the 

children that definitively belong within this category, despite containing not much 

information about the children, especially in the oldest volumes. With the increasing age of 
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the children, the number of hints and notes uncover their lives. The main notes are, however, 

still aimed at the Countess’s description of the daily and social activities, as well as, at the 

political events, which she paid attention to. Within the long period of twenty-eight years that 

the authoress precisely covered, the three major interruptions occurred. Two of these 

occasions were caused by the death of the beloved sons, and last one by the illness of the 

Authoress, where the interruption took one and half year. Even after such a long time, Maria 

Sidonie was able to continue in writing of the diaries and captured information until 1818, just 

six years before her death.  

The main reason for starting to write diaries was Maria Sidonie´s care for preserving 

information, which she wanted to remember in her late-age, and the same reason forced her to 

start again when she interrupted the diaries, as mentioned above. Thanks to that, the diaries 

partially fill the blank spaces in the family chronicle. Anyway, what else can be so important 

to win the chance to be written on the pages of her diary, than the birth dates of the 

grandchildren, deaths in the family or successfully finished exams? However, not all the 

information is reliable due to the backward filling information of her daily records from time 

to time.    

Together with the correspondence the sources reveal the life of the Countess Chotková 

before and during her marriage. The sources show that she enjoyed the idea of being married 

to Jan Rudolf. There are no hints of the misunderstandings between the husband and the wife, 

on the contrary, the notes unravels her care and attachment to her husband. In the time when 

she started her diary writing, the Count Chotek suffered from the migraines and other health 

problems, which, as she wrote, affected her moods. Also the health conditions of her children 

were very important to Marie Sidonie. Even that the children were very often omitted in the 

first few volumes of her diaries, later on she started to be proud of their successes and was 

worried by the possible harms which could happen to them. This was of course more common 

in case of her sons, which very often served in the army. Anyway, the death of her two sons 

caused the interruption of the diaries writing in two cases. 

In spite of many health issues noted by the Countess and her multiple pregnancies, the 

couple lived to reach the seventy-sixth of their old age. During such a long time the Countess 

was able to give birth to ten children, raise them, support her husband and represent him 

during the official occasions. In her free time she attended cultural performances and other 

social activities, where she for example played many different types of card games. Marie 

Sidonie also attended dancing balls in countless occasions. She was a maid of honour on 

Habsburgs´ Court, where she attended many official meetings. She was really close to that 
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family, even during her youth, where she was brought up together with Habsburgs´ 

archduchess.    

The Countess´s time and daily schedule was formed also by the flow of seasons. She 

usually spent her summer months on the manor of Nové Dvory and Veltrusy. On the contrary, 

the winter months and the ball season were spent in Wien. Jan Rudolf was fully occupied by 

his work, so he was very often busy enough not to have time for his wife. She complained a 

bit about it on the pages of her diaries, but also stated that she fully understands to his reasons. 

Anyway, according to her own records she spent very little time inside their house. She 

visited her mother-in-law, as well as own mother for meals as often as she attended many 

different cultural events. According to the diary writings, many events happened at these 

ladies´ manors.  When these women died, Marie Sidonie was already a mother herself and her 

children had already become parents as well so that all the family meetings moved from the 

women´s house to Marie Sidonie´s manor. 

This final thesis cannot cover the whole spectrum of historical sources which was left 

by Marie Sidonie Chotková, but can bring basic information of her life and pastime. The 

spectrum also focuses on her other sources, which are all gathered in the National archive 

branch office in Děčìn.   

The life of this woman is surely important enough to be studied more closely in the 

future. It is possible to map her fate before she married to Jan Rudolf, the family relations and 

many more other topics, which can be revealed by the analyses of her diaries. It can be 

recommended to employ the used sources for further study. According to the actual state of 

the heritage, there is a space for overall edition of the sources.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


