Rodina
Coudenhove
Kalergi

Příběh rodiny C.K.
V roce 1864 kupuje poběžovické panství
a sousední Pivoň severobrabantská hraběcí
rodina-František a Marie Coudenhove-Kalergi.
Panství zdědil jejich syn Heinrich C.K. (18591906). Jindřich, doktor práv a filozofie, působil
jako rakousko-uherský diplomat v různých
zemích světa. V době svého působení v Japonsku
se roku 1892 oženil s Japonkou Mitsuko Aoyama
(1874-1941), která se kvůli tomuto sňatku dala
nejen pokřtít - přijala jméno Marie Tekla, ale
rozešla se i se svojí rodinou. Během pobytu
v Japonsku se narodily dvě děti Hans a Richard.

Rodina žila v meziválečné době v Poběžovicích
a věnovala se svým zálibám. Problémy nastaly
rodině kvůli Lillyinu původu až po roce 1938, kdy
se staly Poběžovice součástí Německé říše.
V roce 1943 se podařilo Lilly odjet do Itálie,
Jan a jeho dcera zůstali v Poběžovicích. V roce
1945 byli oba odsunuti a jen tak tak zachránili
holé životy.
Po roce 1918 zůstal v Československu syn Gerolf
(1896-1978), který žil do roku 1945 na zámku
Březnice. Jeho dcera Barbara CoudenhoveKalergi je významná rakouská novinářka.
Potomci rodu často Poběžovice navštěvují.

"Micu byla velmi štíhlá a na Japonku dost vysoká. Pleť měla světlou - ani bílou, ani
žlutou nýbrž jako slonovou kost, obličej oválný a velmi pravidelný, plné rty, jemný
nos a vlasy temně černé s modravým leskem. Do této mladé bytosti s tajemným
půvabem se otec zamiloval s celou vášnivostí své duše."
Úryvek ze vzpomínek Richarda C.K.
Mitsuko později přivedla na svět ještě dalších pět Významným příslušníkem rodu byl druhorozený
potomků, Heinrich se vzdal diplomatické kariéry

syn Richard Coudenhove Kalergi (1894-1972),

a žil s rodinou v ústraní na ronšperském zámku,

který pokračoval v uskutečňování ideálů svého

kde také v roce 1906 náhle zemřel. Jeho hrob se

otce. V roce 1923 založil v Ženevě Panevropskou

nachází na poběžovickém hřbitově. Mitsu se

unii, jejímž cílem bylo vytvořit z evropských států

svými sedmi dětmi pak žila ještě dvě desetiletí na demokratický svaz, a tak zabránit šíření jak
poběžovickém panství, často také pobývala na

fašismu, tak komunismu v Evropě. V roce 1938

nedaleké Pivoni. Když se za první republiky ujal

musel však Richard uprchnout nejprve do

panství nejstarší syn Hans (1893-1965),

Švýcarska a později do USA, kde působil jako

odstěhovala se Mitsuko k dceři Olze do

profesor historie v New Yorku. Když se po roce

rakouského Mödlingu, kde je také pohřbena. Hans 1945 vrátil do Evropy, snažil se pokračovat ve své
si vzal za manželku maďarskou letkyni

činnosti. Vydal významný filozofická a historická

židovského původu Lilly Steinschneider, s níž měl díla.
dceru Marii Electu.

Potomci Mitsuko a Heinricha Coudenhove- Kalergi:
Hans (1893–1967)
Richard (1894–1972)
Gerolf (1896–1978)
Elisabeth (1898–1936)
Olga (1900–1976)
Ida Fredericke (1901–1971)
Karl Coudenhove-Kalergi (1903–1987),

