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Po komunistickém převratu zůstalo 
v Československu jen nemnoho po-
tomků starobylých šlechtických rodů. 
Většina z obav před perzekucí odešla 
do exilu a hledala nový domov v de-
mokratických a svobodných zemích 
tehdejšího Západu. Naopak k těm, kte-
ří se rozhodli neopustit rodnou zem, 
patřil Theobald Czernin (1936–2015), 
jehož životní pouť se uzavřela letos 
v červenci. 

Pocházel ze známého hraběcího 
rodu Czerninů z Chudenic, odvozují-
cího svůj původ od prastarého českého 
rodu Drslaviců, který zmiňují prameny 
již z 12. století. Na hraběcí titul Czerni-
nové dosáhli v první polovině 17. stole-
tí (1627). V rámci bohatě rozvětveného 
rodokmenu se postupně vyprofilovaly 
dvě hlavní rodové linie: jindřichohra-
decká (chudenická) a vinořská. Theo-
bald Czernin náležel do té druhé, jejíž 
členové sídlili a spravovali statky ve 
středočeských Dymokurech. 

Narodil se 7. července 1936, v době, 
kdy nacistické Německo stupňovalo 
agresi vůči Československu, které bylo 
i mnohým aristokratům trnem v oku, 
neboť nahradilo zaniklé habsburské 
mocnářství přirozeně respektující 
stavovské uspořádání společnosti. 
V roce 1918 byly zrušeny šlechtické 
tituly a výsady a z aristokratů se stali 
pouze „občané s erbem“, na které navíc 
dopadla tíha pozemkové reformy. Je 
proto logické, že jejich vztah k Česko-
slovenské republice se, až na některé 
výjimky, utvářel velmi problematic-
ky a jen postupně a velmi pomalu se 
oprošťoval od revolučních vášní, před-
sudků a předpojatostí. Jakési „všední 
normálnosti“ nikdy nedosáhl. 

Také v případě Theobaldova otce 
Rudolfa Czernina se nedalo očekávat, 
že by se radoval z rozpadu monarchie 
a nastolení republikánských pořád-
ků. Ostatně bez zajímavosti není, že 
z této větve Czerninů pocházel i Ru-
dolfův strýc Ottokar, známý diplomat 
a rozporuplně hodnocený rakousko-

-uherský ministr zahraničí z doby 
první světové války. Ten se na jaře 
1918 do povědomí české společnosti 
nechvalně zapsal ostrou kritikou Ma-
sarykovy politiky usilující o vytvoření 
samostatného státu Čechů a Slováků 
mimo rámec rozpadajícího se Rakous-
ka-Uherska. 

Nicméně Rudolf Czernin zachovával 
vůči Československu loajální postoj. 
V roce jeho vzniku mu bylo teprve 
čtrnáct let, tudíž si na nové poměry 
zvykal snadněji než starší generace 
uznávající autoritu císaře. Podstatné 
však bylo, že české země považoval za 
svůj domov a že se cítil být součástí 
české národní pospolitosti. Toto své 
přesvědčení neváhal projevit i veřej-
ně v konfrontaci s nacistickou mocí. 
V září 1938 náležel k těm šlechticům, 
kteří na audienci u prezidenta Edvar-  
da Beneše vyjádřili odhodlání hájit 
nedělitelnost a celistvost historických 
hranic českého státu, a o rok později 
podepsal prohlášení, jímž se více než 
osm desítek aristokratů přihlásilo 
k české národnosti.

Za češství se ovšem pykalo – napří-
klad uvalením vnucené správy, což 

postihlo i Czerninovy statky. Rudolf 
Czernin byl dokonce zatčen a v březnu 
1944 se ocitl před německým zvlášt-
ním soudem (Sondergericht). Společně 
s ním na lavici obžalovaných usedli 
František Kinský z Kostelce nad Orlicí 
a Karel Viktor princ Rohan. Všechny 
tři soud uznal vinnými z úmyslného 
poslechu cizího, zvláště anglického 
rozhlasového vysílání. Rudolf Czernin 
byl odsouzen k trestu odnětí svobody 
ve výši tří let a devíti měsíců. Hněvu 
okupační moci neunikl ani jeho bratr 
Humprecht, který se stal obětí udání, 
resp. připravené provokace. Měl se 
provinit nelegálním držením zbraní. 
Nacisté ho zatkli a internovali. Během 
věznění však vážně onemocněl. Po 
propuštění dožil v sanatoriu v Pleši 
u Prahy, kde v roce 1944 v pouhých 
pětatřiceti letech zemřel.

Po válce Rudolf Czernin usiloval 
jako člověk, který se neprovinil proti 
národní cti, o navrácení svého majet-
ku. Avšak nastaly komplikace, protože 
dosazený okupační správce převedl 
majetek za podezřelých a nejasných 
okolností na stát (tehdy protektorát). 
Vyjasňování vztahů mezi státem a dy-
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mokurskými Czerniny se vleklo až 
do začátku padesátých let. Soud sice 
rozhodl ve prospěch Rudolfa Czernina 
a uznal jeho nárok na statky, na které 
nacisté uvalili vnucenou správu, ale 
ty mu stejně byly vzápětí zestátněny. 
V Československu totiž již několik let 
vládli komunisté, kteří příslušníky bý-
valé šlechty zahrnovali do kategorie 
„třídní nepřítel“.

Rodiče Theobalda Czernina, výše 
jmenovaný Rudolf a jeho žena Bed-
řiška (Friderika), rozená hraběnka 
von Wenckheim, nalezli uplatnění jen 
jako pomocní dělníci. Bedřiška praco-
vala na státním statku a v cukrovaru, 
Rudolf v lese odchytával zajíce nebo 
v družstvu na pozici deratizátora hubil 
myši a potkany. Taktéž jezdil na stavbě 
silnic s parním nákladním automobi-
lem (tzv. sentinel). Podobný osud čekal 
i jejich nejstaršího syna Theobalda, 
který si přál být architektem. Studoval 
jezuitské gymnázium v Bohosudově. 
To ale nedokončil, protože komunisté 
školu uzavřeli. Pracoval jako kreslič, 
po většinu života však jako dělník na 
stavbách, jezdil s nákladními vozy, 
obsluhoval jeřáby a bagry a nakonec 
ho lidé vídali jako řidiče sanitky. Se 
svojí ženou Polyxenou (rozenou Lob-
kowiczovou), s níž vychoval pět dětí 
(Tomáše, Terezii, Děpolda, Jana a Ga-
brielu), se přestěhovali do Chodova 
u Karlových Varů. V této poměrně 
odloučené části republiky se pokou-
šeli vytvořit nový domov. Theobaldovi 
rodiče se naopak v roce 1964 vystěho-
vali do Rakouska. Možnosti odejít za 
nimi Theobald nikdy nevyužil. Doma 
se cítil v Čechách.

V letech „chodovského vysídlení“ 
ho navštívil spisovatel Vladimír Vo-
týpka, který zachytil desítky příbě-
hů potomků české šlechty ve svém 
triptychu Příběhy české šlechty, Návraty 
české šlechty a Paradoxy české šlechty. 
Panu Votýpkovi se podařilo vystihnout 
hlavní charakterové rysy Theobalda 
Czernina, když o něm napsal: … neu-
stále narážející na nejrůznější překážky 
a spřádající současně nové a nové plá-
ny, měl srdce pionýra. Byl to pilgrim na 
dlouhé životní trati, který měl radost jen 
z toho, co ztěžka vydupal ze země, vy-
tloukl krví svých mozolů, dřinou všedních 

dnů. Typ romantického dříče, paličáka 
zvyklého o všechno důležité, co za něco 
stojí, se poprat, a snadný úspěch přijímal 
skepticky a s nedůvěrou jako věc krajně 
podezřelou.

Tento „plachý bouřlivák, romantický 
dříč, pilgrim na dlouhé trati“ se dožil 
sametové revoluce, pokusu o obnovu 
svobodných poměrů v naší zemi, a také 
navrácení rodového majetku, o který 
se staral až donedávna. Teď už tato 
starost leží na jeho nejstarším syno-
vi Tomášovi. Životní pouť Theobalda 

Czernina se uzavřela 12. července to-
hoto roku, několik dní po jeho 79. na-  
rozeninách. Poslední rozloučení se 
konalo v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Dymokurech 28. července za 
účasti rodiny, příbuzných a přátel, ale 
také významných osobností církevní-
ho a společenského života (za všechny 
jmenujme kardinála Dominika Duku, 
Karla Schwarzenberga či Ivana Hav-
la) i stovek spoluobčanů z Dymokur 
a okolí.

Zdeněk Hazdra

Rodiče Theobalda Czernina na dobových fotografiích 
Foto: rodinný archiv Czerninů, Dymokury
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