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ÚVOD
Márii Terézii patrí v panteóne monarchistickej Európy ãestné
miesto. ZároveÀ je predstaviteºkou storoãia, ktoré moÏno nazvaÈ
veºk˘m storoãím Ïien. Vymenujeme len tie z nich, ktoré vtlaãili
politike svojej doby vlastnú peãaÈ, a tak po boku Márie Terézie
stoja ako partnerky alebo rivalky rovnako cárovná AlÏbeta I. aj Katarína Veºká, ako aj AlÏbeta Farnese Parmská ãi markíza de Pompadour. V tejto galérii postáv je portrét Márie Terézie celkom osobit˘. Vyznaãuje sa charakteristick˘mi ãrtami vypl˘vajúcimi z jej
povahy, ale aj jedineãného odkazu, ktor˘ zanechala v dejinách Rakúska, kde nemá predchodkyÀu. Mária Terézia vystupuje v dejinách predov‰etk˘m ako energická Ïena. A v tejto role sa zjavuje
aj na scéne dejín. Keì sa dostala na trón, nebola vôbec pripravená vládnuÈ a hneì musela ãeliÈ kríze, ktorá bola hrozbou, Ïe
spôsobí zánik rakúskej monarchie. Okolití panovníci sa proti nej
spojili do silnej koalície, ona sa v‰ak odmietla pokoriÈ. Poãetnej
prevahe sa postavila na odpor a napokon sa jej podarilo zachrániÈ monarchiu od hroziacej skazy. Táto vojna bola zároveÀ zaãiatkom zápasu, ktor˘ bude dominovaÈ jej vláde, zápasu proti Fridrichovi II., ìal‰iemu obrovi tejto historickej epochy. VyjadriÈ sa
o Àom, Ïe nebol iba nev˘raznou postavou svojej doby, by bolo
prislabé. Rovnakú odhodlanosÈ prejavila Mária Terézia aj pri spravovaní rí‰e. Za spolupracovníkov si pozorne vyberala schopn˘ch
ºudí, ale vyhradzovala si právo vlastného rozhodnutia. V posledn˘ch rokoch Ïivota sa po bolestnej strate manÏela Franti‰ka ·tefana Lotrinského mohla utiahnuÈ do ústrania, no ona sa rozhodla vládnuÈ spolu s najstar‰ím synom Jozefom II. Napriek veku
prejavila aj v najÈaÏ‰ích skú‰kach svoju povestnú energiu a schopnosÈ presadiÈ vlastné názory.
Mária Terézia bola aj Ïenou tradície. Uznávala hodnoty katolíckeho baroka, v ktor˘ch bola vychovaná. Neosvojila si my‰lienku tolerancie a neprejavila nijaké sympatie osvietenstvu. Nedôverovala filozofom, ktorí podºa jej presvedãenia podkopávali
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základy kresÈanskej spoloãnosti. Ak sa niekedy pridala k ich názoru, bol to skôr znak pragmatizmu, nie presvedãenia. Sila katolíckej viery napájala aj matriarchálnu koncepciu jej moci. Mária Terézia túÏila byÈ matkou svojho ºudu a tak˘to obraz sa o nej sãasti
zachoval aj v histórii. Platilo to i na jej rodinné „hniezdoãko“.
S Franti‰kom ·tefanom mala ‰estnásÈ detí, z nich ‰esÈ zomrelo za
jej Ïivota. Mária Terézia bola milujúca matka, no zároveÀ bola na
deti veºmi nároãná a niekedy tvrdá. Dohliadala na ich v˘chovu a nespustila z nárokov ani potom, ão dospeli. Sobá‰ne aliancie vyuÏila na utkanie diplomatickej siete v záujme Habsburgovcov, ako
o tom svedãí napríklad svadba Márie Antoinetty s následníkom
francúzskeho trónu.
Z viacer˘ch stránok môÏeme Máriu Teréziu povaÏovaÈ aj za modernú Ïenu, pravdaÏe, nie v intenciách súãasn˘ch feministick˘ch
názorov. VyznávaÈ poslu‰nosÈ manÏelovi je dnes uÏ staromódne,
Mária Terézia v‰ak sama nebola toho príkladom. Moderná bola predov‰etk˘m v tom, Ïe napriek zvyklostiam na panovníckom dvore
sa jej podarilo vydaÈ za muÏa, ktorého milovala a Ïila s ním v ‰Èastnom manÏelstve. V tomto sa jednoducho odli‰ovala od väã‰iny vtedaj‰ích panovníkov. Moderná bola aj ako vladárka, keì sa poãas
svojho kraºovania po dvoch vojnách rozhodla reformovaÈ rí‰u,
priãom prijala opatrenia smerujúce k zlep‰eniu Ïivota spoloãnosti. Potenciál svojej rí‰e a ºudí viedla cestou modernizácie, kde spájala tradíciu a pokrok, aby sa tak vyhla prudk˘m zlomom, ktoré
by v sociálnej ‰truktúre mohli nastaÈ.
Mária Terézia udelila svojmu následníkovi aj lekciu politickej
múdrosti, ktorú si, Ïiaº, nezapamätal. Nezhody s Jozefom II. udávali tempo a zatieÀovali posledné roky jej vlády. Mária Terézia príli‰ dobre poznala svojho syna, a preto sa obávala, Ïe svojím chápaním systému ohrozí dediãstvo, ktoré mu zanechala. Obavy sa
z väã‰ej ãasti potvrdili. Príklad Márie Terézie obsahuje aj hlboké
pouãenie. Vedená intuitívnou inteligenciou, dokázala spojiÈ tradíciu s duchom zmeny a zanechala nám model osvieteného konzervativizmu.
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OâAKÁVANIE
1717 – 1740

Keì malá Mária Terézia otvorila 13. mája 1717 po prv˘krát oãi,
nikde nebolo napísané, Ïe raz bude vládnuÈ nad veºkou rakúskou
rí‰ou. ·tyri roky predt˘m sa v‰ak jej otec, cisár Karol VI., postaral
o to, aby boli zakotvené nástupnícke dediãské práva aj pre Ïenskú
líniu rodu. Rozhodnutie tvorilo súãasÈ pragmatickej sankcie, ktorú cisár verejne preãítal 19. apríla 1713. Toto múdre opatrenie mu
v tom ãase nediktovala nijaká naliehavá udalosÈ. Karol VI. bol na
zaãiatku svojej vlády. Nastúpil po svojom bratovi Jozefovi I. iba pred
dvoma rokmi. Navy‰e bol v plnej sile mladosti, mal dvadsaÈosem
rokov a jeho manÏelka cisárovná AlÏbeta Kristína dvadsaÈdva. ManÏelmi boli od roku 1708 a stále nemali deti. Museli poãkaÈ e‰te tri
roky, k˘m AlÏbeta Kristína porodila Karolovi 3. apríla 1716 dediãa,
ktorého na pamiatku starého otca z otcovej strany pomenovali Leopold. Maliãk˘ arcivojvoda v‰ak koncom toho istého roka zomrel.
Keì sa teda o niekoºko mesiacov neskôr narodila Mária Terézia, stala sa dediãkou habsburskej monarchie. Ani po narodení arcivojvodkyne Márie Anny v‰ak cisársky pár nestrácal nádej na muÏského následníka trónu. Ako roky ubiehali, vyhliadky sa stále
zmen‰ovali a budúce manÏelstvo Márie Terézie sa stávalo európskou záleÏitosÈou. Niã v‰ak nebolo isté: hoci rozvod bol vylúãen˘,
hrou osudu sa mohlo staÈ v‰elião a cisár by mohol v druhom zväzku splodiÈ syna. Veì Karol sa rovnako ako jeho brat Jozef narodil
aÏ z tretieho manÏelstva Leopolda I. E‰te vÏdy bola aj moÏnosÈ, Ïe
syn Márie Terézie bude následníkom trónu po Karolovi VI., ak by
ten Ïil dostatoãne dlho.
Rodina
Leopold v septembri 1703 rozdelil rí‰u medzi svojich dvoch synov a Karolovi sa neu‰li dediãné územia monarchie. Vo chvíli, keì
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sa otvorila otázka nástupníctva v ·panielsku, ako následníka trónu urãil Karola II., ktor˘ bol posledn˘m muÏsk˘m potomkom
habsburskej vetvy. Ak to porovnáme s rozdelením rí‰e roku 1521
medzi Karolom V. a jeho bratom Ferdinandom, svedãí to o vzostupe moci rakúskej monarchie. Karol V. sa rozhodol pre ·panielsko
a svoju rí‰u, no Leopold I. urãil pre star‰ieho syna vládu nad stredoeurópskymi územiami, ktoré siahali aÏ do talianskeho v˘beÏku,
a ·panielsko dostal mlad‰í syn.
Karol II. ako následník ‰panielskeho trónu v‰ak musel svoje
práva potvrdiÈ voãi Filipovi d’Anjou, neskor‰iemu Filipovi V., vnukovi ªudovíta XIV., a tento duel sa skonãil po desiatich rokoch
vojny jeho poráÏkou. I keì sa mu dvakrát podarilo zmocniÈ Madridu, neudrÏal sa tam. Z Barcelony a Katalánska si síce urobil svoju ba‰tu, ale ·panielsko si neudrÏal. Potvrdilo sa to aj Utrechtsk˘m
(1713) a Rastattsk˘m mierom (1714), hoci Karol sa aj potom povaÏoval za legitímneho vládcu ·panielska.
Neuplynuli ani tri roky, ako mar‰al de Villars a princ Eugen
Savojsk˘ urobili v znení Rastattského mieru posledné úpravy,
a Karol po neãakanom úmrtí brata Jozefa I. musel zaujaÈ jeho
miesto a ·panielsko opustil. Stal sa vládcom rakúskej monarchie
a zanedlho ako Karol VI. aj hlavou Svätej rímskej rí‰e. Ako vládca isto dúfal, Ïe sa mu podarí znova obnoviÈ habsburské panstvo
od ·panielska aÏ do stredu Európy. Námorné mocnosti v‰ak nemali záujem, aby hegemóniu Bourbonovcov nahradila zvrchovanosÈ Habsburgovcov, a odmietli ich podporiÈ, a tak vladár musel uznaÈ, Ïe táto jeho ambícia nie je v súlade s nov˘m rozloÏením
síl v Európe.
Tento neúspech spôsobil v Karolovej du‰i ranu, ktorá sa nikdy
nezhojila. Svedãila o tom jeho váÏna povaha, rastúca nedôverãivosÈ, ba aÏ pesimizmus. ·panielske obdobie zosilnilo jeho vá‰nivé
primknutie sa ku katolicizmu a poznaãilo duchovnú oddanosÈ, na
ktorú ho pietas austriaca uÏ pripravila. Zatrpknutie v‰ak umocnilo jeho nerozhodnosÈ, ão zaiste ako ãrtu povahy Mária Terézia
nezdedila. Ona si limity svojho otca dobre uvedomovala, hoci nekoneãná dcérska úcta i povinnosti voãi dynastii jej nedovoºovali,
aby to dala najavo.
Silu charakteru, ktor˘ Mária Terézia preukázala, keì musela ãeliÈ skú‰kam, zdedila skôr po matke. Ako v‰etky panovnícke svadby v tom období aj zväzok Karola a AlÏbety Kristíny Brun‰vickej-Wolfenbüttelskej (Braunschweig-Wolfenbüttel) bol politicky
motivovan˘. Mal upevniÈ vplyv rí‰e na severe Nemecka. Pre mladú princeznú to v‰ak znamenalo konvertovaÈ z protestantizmu na
katolícku vieru. Rozhodla sa tak aÏ po dlh‰om vzpieraní sa svoj-
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mu otcovi: „Dúfam,“ pí‰e v liste svojej matke, „Ïe dobrotiv˘ Boh
odvráti odo mÀa ne‰Èastie, ão padá na moju hlavu; prosím ho o to
bez prestania; nikdy s t˘m nemôÏem súhlasiÈ; rad‰ej umriem.“ 1
PravdaÏe, napokon sa podvolila. No aj po prestúpení na katolícku vieru prejavovala príslu‰níkom svojej b˘valej viery zhovievavosÈ, aká na viedenskom dvore nebola zvykom. Ba ão viac, nechala sa ovplyvniÈ jansenistami.
Aj krátke ‰panielske obdobie umoÏnilo mladej Ïene prejaviÈ
silu osobnosti. Za ÈaÏk˘ch okolností neohrozene stála po boku
svojho manÏela. A keì Karol musel opustiÈ ·panielsko a vrátiÈ sa
do Viedne, ona tam na jeho ÏiadosÈ e‰te dva roky zostala a v jeho
mene ako hlavn˘ veliteº pokraãovala v boji. Je pravda, Ïe keì sa
potom vrátila do Viedne, vedºa Karola uÏ nezohrávala nijakú politickú úlohu. Jej dcéra Mária Terézia, ktorá svojho manÏela preÏila o desaÈ rokov, mu síce vÏdy prejavovala najhlb‰iu úctu, ale nikdy ho neÏiadala o radu.
Mária Terézia vìaãí svojej matke nielen za morálne kvality. Portréty oboch Ïien v rozpuku mladosti prezrádzajú oãividnú podobnosÈ. U Márie Terézie nenájdeme hrubú spodnú peru, v˘raznú ãrtu Habsburgovcov, akú mal i jej otec. Svojej matke vìaãí dcéra
aj za jasnú pleÈ, modré oãi a svetlé vlasy. O jednu generáciu skôr
v‰etci svorne obdivovali oslnivú krásu AlÏbety Kristíny. Zapôsobila na Karola uÏ pri ich prvom stretnutí. Do svojho denníka si poznamenal: „Kráºovná je prekrásna, som veºmi spokojn˘.“2 Struãné
a v˘stiÏné. Svedectvo lady Montaguovej opisuje detailnej‰ie, ak˘
dojem na Àu mladá kráºovná urobila: „Panovníãka ma uchvátila; jej
ãrty nie sú síce dokonalé, oãi má malé, no pohºad Ïiv˘ a bystr˘;
má nádhernú pleÈ, najkraj‰iu, akú som kedy videla; nos a ãelo pekne tvarované a oãarujúce ústa. Jej úsmev uchváti krásou a pôvabom, husté vlasy nádherou a postava! Tú by dokázal opísaÈ len básnik! V‰etko, ão sa popísalo o Junóne a Venu‰i, je niã v porovnaní
s Àou.“ 3 Pravda, ako plynul ãas, postava AlÏbety Kristíny, ktorá
vzbudila tak˘ obdiv u lady Montaguovej, sa menila. Zaoblila sa a pohybovala sa len s námahou, podobnú zmenu zaÏila neskôr aj Mária Terézia.
Sídla
Tak ako jej rodiãia aj Mária Terézia b˘vala striedavo v dvoch sídlach: Hofburgu a Nouvelle Favorita. Poãas t˘chto rokov bola svedkom postupn˘ch úprav, ktoré menili tvár Hofburgu. Panovnícka
rezidencia sa od ãias Babenbergovcov (prvá rakúska dynastia)
v 16. a 17. storoãí zväã‰ila o nové budovy, no nevytvorila jedno-
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liaty celok. Karol VI. mal najskôr v úmysle spojiÈ jednotlivé ãasti
priestranného komplexu, ale núkal sa aj in˘, ambicióznej‰í projekt; skrá‰liÈ hlavnú budovu tak, aby bola dôstojná pre prvé knieÏa
kresÈanstva. Povolali na to najlep‰ích architektov: Johann Lukas
von Hildebrandt sa podpísal pod Rí‰sku kanceláriu (Reichskanzlei), postavenú oproti Leopoldovskému krídlu, ktorá dosvedãuje,
aké miesto zaujímala Svätá rímska rí‰a v rakúskom systéme. Táto
budova uzatvára Vnútorn˘ dvor, ktor˘ tak dostal svoj súãasn˘
vzhºad. Dvorská kniÏnica (Hofbibliothek), dielo otca a syna Fischerovcov z Erlachu, je oslavou princa mecená‰a. SpätosÈ s osobou
cisára zdôrazÀuje hrdo sa t˘ãiaca socha Karola VI. v podobe Herkula s múzami uprostred Slávnostnej sály. Architektonick˘ zámer
dopæÀa Zimná jazdecká ‰kola (Winterreitschule), kde sa konali
pompézne oslavy. Napriek v‰etk˘m úpravám a rozliãnosti ‰t˘lov
zostal Hofburg súrod˘m celkom. Zrodila sa stavba dôstojne slúÏiaca svojmu poslaniu.
Poãas letného obdobia sa kráºovská rodina sÈahovala do Nouvelle Favorita. Táto rezidencia stála mimo múrov mesta, ale spojenie s Àou koãom z Hofburgu bolo r˘chle. Ne‰lo e‰te o vidiek,
no vzduch bol ãerstv˘. Sídlo v‰ak bolo treba zrekon‰truovaÈ.
Obranca Viedne pri obliehaní Turkami roku 1683, gróf Starhemberg, dal pôvodnú stavbu Favorites rad‰ej spáliÈ, aby nepadla do rúk nepriateºa. Len ão hrozba pominula, Leopold I. sa
rozhodol, Ïe rezidenciu obnoví, a poveril t˘m talianskeho architekta Ludovica Burnaciniho, ktor˘ bol v tom ãase vo Viedni v móde.
Pod tieto rozliãné stavby sa podpísala snaha o roz‰írenie a prestavbu Viedne po obrate roku 1683. Turecké nebezpeãenstvo
pominulo, nastali nové ãasy. Vnútri a mimo hradieb v˘znamné
‰ºachtické rodiny ozdobili mesto nádhern˘mi palácmi, predmestia sa r˘chlym tempom urbanizovali. Stavby, o ktor˘ch rozhodol
Karol VI., v‰ak spæÀali aj inú funkciu: boli oslavou baroka, prispeli
ku skrá‰leniu Viedne, sídla cisára i hlavného mesta rí‰e, a zv˘razÀovali slávu svojho vládcu.
V oboch rezidenciách sa dvorsk˘ Ïivot podriaìoval pravidlám
‰panielskej etikety, ktorú zaviedol Karol VI. a lipol na nej aj preto, lebo preÀho predstavovala puto so straten˘m kráºovstvom.
VyÏadoval si, aby sa striktne dodrÏiavala, no bolo to tak len pri
oficiálnych podujatiach, kde sa cisár a jeho rodina museli objaviÈ v lesku a nádhere ich majestátu. V súkromí to bolo celkom
inak. Tu neplatili predpisy; spoloãn˘ Ïivot panovníckej rodiny
sa odohrával v podobnej atmosfére ako Ïivot v rodinách me‰Èanov tej doby. Tento príklad bol dobrou ‰kolou. Mária Terézia
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bola odmaliãka zvyknutá rozli‰ovaÈ to, a tak bezproblémovo
a s ºahkosÈou dokázala prekraãovaÈ hranice medzi prepychom
a prostotou.
V˘chova
Ako bolo zvykom, Máriu Teréziu zverili vychovávateºkám z radov
rakúskej ‰ºachty. Grófku von Stubenbergovú roku 1728 vystriedala grófka Mária Karolína Fuchsová, rodená von Mollartová, ktorá mladú arcivojvodkyÀu sprevádzala v rokoch dospievania. Vekom i postavením Márie Terézie sa ich vzÈahy zmenili. Ale aj keì
sa Mária Terézia stala panovníãkou, stále bola s grófkou v úzkom
kontakte a prejavovala jej svoju náklonnosÈ. NielenÏe z nej spravila svoju hlavnú dvornú dámu, ale urobila pre Àu omnoho viac.
Po smrti sa grófke dostalo v˘nimoãnej pocty, keì ju na panovníãkino Ïelanie pochovali v kapucínskom kostole do rodinnej
krypty, ktorá uÏ viac ako jedno storoãie slúÏila len pre ãlenov panovníckej rodiny.
âoskoro sa na scéne zjavili aj vychovávatelia poverení v˘uãbou
Márie Terézie. KeìÏe prepojenie dynastie s katolíckou vierou bolo
veºmi silné, v prvom rade to boli muÏi cirkvi, teda jezuiti, lebo SpoloãnosÈ JeÏi‰ova bola vtedy na vrchole moci. Prvoradé bolo vychovaÈ z mladej arcivojvodkyne dobrú kresÈanku, a tak bola náboÏenská v˘chova na prvom mieste. Vykonávaním tejto dôleÏitej úlohy
poverili jezuitu otca Franza Xavera Vogla. ëal‰í jezuita, otec Gottfried Spannagl, vyuãoval Máriu Teréziu latinãinu a históriu, dve
disciplíny vyhradené na v˘uãbu princov – latinãina bola navy‰e
aj „úradn˘m“ jazykom Uhorského kráºovstva. Naopak, do matematiky mal princeznú zasvätiÈ laik Talian Jakob Marinoni, pôvodom
z Udine.
Ako bolo u Habsburgovcov zvykom, osobitná pozornosÈ sa
venovala vyuãovaniu cudzích jazykov: Mária Terézia vìaka tomu
dobre ovládala francúz‰tinu, talianãinu i ‰panielãinu. V tom ãase
bola francúz‰tina medzinárodn˘m dvorsk˘m jazykom a Mária
Terézia ju pouÏívala ãasto, i keì sa jej do nej sem-tam priplietla
‰Èavnatá neobratnosÈ. Ako dediãstvo z predchádzajúceho storoãia
si silnú pozíciu na viedenskom dvore udrÏala talianãina. ·panielãina zase súvisela s presvedãením Karola VI. o jeho právach na
‰panielsku korunu. Naopak, napriek prevahe, akú si Anglicko od
roku 1715 vydobylo v Európe, angliãtina e‰te nefigurovala medzi
jazykmi, ktoré sa uãili princovia a princezné panovníckych rodov.
Okrem nemãiny a talianãiny neovládala Mária Terézia nijak˘ z jazykov, ktor˘mi hovoril ºud v strednej Európe patriacej pod zvr-
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chovanosÈ rakúskej monarchie. Nehovorila teda ani po ãesky, ani
po maìarsky. Veì naão by jej to aj bolo? âas národov e‰te nenadi‰iel. Len malá ãasÈ elity v âeskom kráºovstve hovorila po ãesky
a v Uhorsku bola úradn˘m jazykom latinãina.
Uãebn˘ plán Márie Terézie okrem t˘chto zvyãajn˘ch predmetov
venoval znaãn˘ priestor v˘uãbe tanca a hudbe, hlavne spevu, v ktorom vynikala. Oba predmety ju uãili Taliani, ão len potvrdzovalo
siln˘ vplyv talianskej kultúry vo Viedni prvej tretiny 18. storoãia.
Talianski hudobníci stále dominovali na scéne a na viedenskom
dvore sa recitovala iba talianska poézia. Zoznam uãiteºov Márie
Terézie sa zaãínal Claudiom Pasquinim, profesorom talianãiny. Pokraãoval Benátãanom Apostolom Zenom, potom Pietrom Metastasiom, ktor˘ pri‰iel z Ríma do Viedne roku 1730 a Ïil tam päÈdesiat
rokov aÏ do svojej smrti, no nikdy sa nenauãil hovoriÈ po nemecky. Metastasio sa ãoskoro ocitol v okruhu obºúbencov Márie Terézie. Pri príleÏitosti matkin˘ch narodenín Mária Terézia spolu so
sestrou poÏiadali básnika, aby na jej poãesÈ zloÏil krátku hru,
Le Grazie vindicate, v ktorej sa obe predviedli na veºkú radosÈ
rodiãov. Vystúpenie si vyslúÏilo aj autorovu chválu a komplimenty.
Veì on si ani nevedel predstaviÈ, Ïe by tak ovládal cudzí jazyk!
Zásluhou viacer˘ch uãiteºov si Mária Terézia obºúbila talianãinu, no francúzsku a nemeckú literatúru poznala pomerne málo.
Okolo princa Eugena Savojského sa v kruhu vysokej viedenskej
spoloãnosti vytvorila skupinka francúzskej kultúry. Na dvore v‰ak
bolo viacero tendencií. Povinnosti síce Karolovi VI. prikazovali
udrÏiavaÈ zdvorilostné vzÈahy s Francúzskom, ale nezabúdal, Ïe
kvôli nemu stratil trón v ·panielsku.
Mária Terézia hovorila a písala po nemecky zrejme dokonale
a svoje vyjadrenia obohacovala zaiste aj kvetnat˘mi francúzskymi a talianskymi slovami, ako aj poãetn˘mi v˘razmi viedenského
dialektu. Nemãina v tom ãase nepodliehala e‰te pravidlám diktovan˘m Gottschedom, nemeck˘m Vaugelasom (francúzsky dobov˘ gramatik, pozn. prekl.). Jej pravopis bol na míle vzdialen˘
od kánonov, ktoré sa zauÏívali koncom storoãia.
Dychtivá princezná
Zodpovední za v˘chovu Márie Terézie nepovaÏovali za potrebné
zasvätiÈ ju do práva a ekonómie, dvoch disciplín, ktoré nie sú zvlá‰È
vhodné pre Ïenu, no ich základy by sa jej mohli zísÈ, ak ju osud
poverí úlohou vládnuÈ. Hoci sa o jej budúcnosti e‰te nerozhodlo,
viacero hlavn˘ch miest akoby ani nepochybovalo o tom, Ïe nahradí
svojho otca. Svadba s touto princeznou bola predmetom kalkulo-
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vania medzi európskymi panovníckymi dvormi. Ukázalo sa to, keì
sa roku 1724 medzi uchádzaãov zaradilo aj ·panielsko.
·panielsky zámer vy‰iel od ambicióznej AlÏbety Farnese Parmskej, druhej manÏelky Filipa V. KeìÏe jej synovia mali nástupnícke
práva aÏ v druhej línii po deÈoch z prvého manÏelstva Filipa V.,
hºadala pre nich ‰ancu inde. MoÏnosÈ sa jej ãrtala v Taliansku, kde
sa po Utrechtskom mieri situácia stabilizovala len naoko. Ak by
sa naskytla vhodná príleÏitosÈ, bola pripravená uchádzaÈ sa o Neapol alebo Parmu. Pre svojho najstar‰ieho syna Dona Carlosa v‰ak
túÏila dosiahnuÈ omnoho viac: ak by získal ruku Márie Terézie,
mohol by sa po smrti Karola VI. staÈ skutoãn˘m vládcom krajín
Casa d’Austria, ãiÏe habsburskej monarchie. Ba mohol by sa uchádzaÈ aj o cisársku korunu, pretoÏe Ïeny nemohli byÈ na ãele Svätej rímskej rí‰e.
ZbliÏovanie Viedne a Madridu, potvrdené dohodou uzavretou
v máji 1725, naznaãovalo istú moÏnosÈ, i keì sa Karol VI. vyh˘bal
‰panielskemu tlaku a nechcel o tejto téme hovoriÈ. Je pravda, Ïe
toto spojenie by skríÏilo mnohé záujmy, predov‰etk˘m Anglicka.
Istotne by tam vznikla obava, Ïe vytvorenie takého rozsiahleho
územného celku by malo vplyv na ovládnutie kontinentu. Vláda
v Lond˘ne sa celkom logicky usilovala nebezpeãenstvu zabrániÈ.
Úspe‰ne. Podarilo sa im naru‰iÈ vzÈahy medzi ViedÀou a Madridom
a dosiahnuÈ, Ïe Rakúsko sa stalo súãasÈou anglického diplomatického systému. Viedenskou dohodou sa 16. marca 1731 speãatilo,
Ïe ‰panielskym plánom je koniec. Karol VI. sa zaviazal, Ïe nevydá
Máriu Teréziu za princa veºkého panovníckeho rodu, a uÏ vôbec
nie za Bourbona.
Anglicko si nárokovalo právo na dohºad nad rakúskou politikou. HrdosÈ Karola VI. t˘m bola síce zranená, no urãite nesmútil,
Ïe vyhliadky na ‰panielsku svadbu boli pochované. V skutoãnosti mal iné zámery. UÏ ãoskoro si pre najstar‰iu dcéru vyhliadol lotrinského Ïenícha. Lotrinskej vetve síce patrilo v hierarchii európskych dynastií len skromné miesto, ale zväzky, ktoré ju spájali
s Habsburgovcami, hovorili v prospech tohto spojenia. Vojvodstvo, nachádzajúce sa medzi francúzskym kráºovstvom a cisárskou
rí‰ou, hºadalo vo Viedni ochranu pred rozpínav˘mi plánmi Versailles, kde chceli po pripojení Alsaska spraviÈ to isté aj s Lotrinskom. Vojaci ªudovíta XIV. síce po dvadsiatich rokoch okupácie
územia roku 1697 po mieri v Rijswijku z Lotrinska odtiahli, ale
mohlo sa to kedykoºvek zopakovaÈ.
Roky poznaãené bojom proti Francúzsku ªudovíta XIV. vzÈahy
medzi oboma územiami upevnili. Keì sa vojvoda Karol Lotrinsk˘
dal do sluÏieb Habsburgovcov, v˘znamne prispel k víÈazstvu na

20

MÁRIA TERÉZIA

Kahlenbergu, ktoré speãatil mier vo Viedni v októbri 1683. Z diplomatick˘ch dôvodov síce zásluhu na Àom pripísali poºskému
kráºovi Jánovi III. Sobieskemu, no skutoãn˘m víÈazom slávnej bitky bol vojvoda. Neskôr sa zaslúÏil o získanie území v Uhorsku
a mal moÏnosÈ dokázaÈ, Ïe je jedn˘m z najlep‰ích veliteºov konca storoãia. Spoloãné záujmy, prirodzene, podporila aj Karolova
svadba so sestrou Leopolda I. Eleonórou Máriou Jozefou, ktorá
spojenectvo oboch rodín upevnila. Ich syn Leopold – v˘ber mena
nebol zaiste náhodn˘ – strávil detstvo aj prvé roky svojej vlády na
dvore vo Viedni, k˘m mu mier neumoÏnil prevziaÈ svoje vojvodstvo, a hoci sa oÏenil s neterou ªudovíta XIV. AlÏbetou Karolínou
Orleánskou, Rakúsku zachoval svoju priazeÀ.
Vojvoda Leopold si zaumienil, Ïe svojho najstar‰ieho syna Leopolda Klementa oÏení s Máriou Teréziou. Toto spojenie anglickej
diplomacii vyhovovalo, hoci ‰lo o jeden z najv˘znamnej‰ích európskych dvorov. Vo Versailles, naopak, t˘m neboli nad‰ení, videli v tom prekáÏku pripojenia vojvodstva k Francúzsku. A práve
to mal aj vojvoda Leopold v úmysle – upevniÈ pozíciu svojho územia. Preto sa usiloval, aby Karol VI. prijal Leopolda Klementa do
rodiny, a dlh˘ pobyt princa vo Viedni mal plánovan˘ zámer podporiÈ. Korunovácia Karola VI. za ãeského kráºa v Prahe v auguste 1724 poskytla príleÏitosÈ tento plán zav⁄‰iÈ. Cisár vyhovel naliehavej Ïiadosti lotrinského bratanca a napísal mu: „Musím
priznaÈ, Ïe zov‰adiaº poãúvam na mladého princa samé chvály;
preto ho veºmi túÏim uvidieÈ (...) Budem ho oãakávaÈ v Prahe (...)
Budem mu otcom a on bude mojím synom.“ 4
Poãas príprav na cestu v‰ak Leopold Klement ochorel na kiahne a náhlemu ochoreniu podºahol. No vojvoda Leopold nemal
v úmysle vzdaÈ sa plánov, ktoré, ako sám hovoril, boli „v˘znamnou udalosÈou“ jeho vlády, a preniesol nádeje na mlad‰ieho syna
Franti‰ka ·tefana. Ten sa v sprievode asi stoãlennej druÏiny vydal
na cestu do Prahy. Dá sa predpokladaÈ, Ïe urobil dobr˘ dojem,
lebo sa zrodila dohoda, síce s podmienkou, Ïe sa o svadbe predbeÏne nebude hovoriÈ ani sa neurãí dátum. V‰etko malo zostaÈ
v tajnosti a viedenskému dvoru to, pravdaÏe, vyhovovalo, lebo mal
voºné ruky.
Franti‰ek ·tefan sa po prv˘krát stretol s Máriou Teréziou poãas korunovácie. Mal práve ‰trnásÈ rokov a jeho sesternica iba sedem. Bude maÈ v‰ak mnoho príleÏitostí stretávaÈ sa so svojou „snúbenicou“. Bolo rozhodnuté, Ïe vzdelanie ukonãí vo Viedni. Hoci
sa nedohodlo niã definitívne, ão by obmedzovalo rozhodnutia Karola VI., mladíka povaÏovali za ãlena rodiny. B˘val v Hofburgu, kde
mal dom, ktor˘ viedol gróf Cobenzl.
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Mlad˘ princ mal bezpochyby kvality, ktoré mu získali sympatie okolia. Príjemn˘ zovÀaj‰ok, pravidelné ãrty tváre, tmavomodré
oãi, mil˘ úsmev. Bol vynikajúcim taneãníkom, ão dobová aristokracia veºmi oceÀovala, a hlavne rád poºoval, ãím si získal srdce
Karola VI., ktor˘ lov vá‰nivo miloval.
V ‰túdiu v‰ak nevynikal. Uãitelia síce zdôrazÀovali jeho schopnosti, ako sa patrilo, no ich vyjadrenia treba braÈ s rezervou. Franti‰ek ·tefan bol popravde priemern˘ v latinãine, nemãinu ovládal len slabo – ão síce v skutoãnosti nebol preÀho na dvore
nedostatok –, a ão sa t˘ka jeho materinského jazyka, francúz‰tiny, márne zápasil s pravopisom.
Po otcovej smrti 17. marca 1729 sa Franti‰ek ·tefan musel vrátiÈ do Lotrinska a ujal sa vlády ako Franti‰ek III. Od Viedne ho to
v‰ak natrvalo neodlúãilo. V apríli 1731 ustanovil svoju matku za
regentku a rozhodol sa z vojvodstva odísÈ. Medzinárodná situácia
sa zhor‰ovala a rástli obavy, Ïe v Európe v krátkom ãase vypukne
ìal‰ia vojna. PovaÏoval teda za múdrej‰ie vyhnúÈ sa okupácii svojho územia, a t˘m byÈ vydan˘ napospas Francúzom. Znova sa vydal do rakúskeho hlavného mesta, nie v‰ak priamo, ale vyuÏil
príleÏitosÈ a urobil si niekoºko odboãení. V tom ãase bolo zvykom,
Ïe mladí aristokrati zavr‰ovali svoje vzdelanie práve cestou po Európe. Franti‰ek ·tefan pre‰iel Spojen˘mi nizozemsk˘mi provinciami do Anglicka a na spiatoãnej ceste nav‰tívil Nemecko so zastávkou v Berlíne, kde sa zúãastnil na svadbe pruského dediãného
princa Fridricha. Návrat Franti‰ka ·tefana do Viedne len potvrdil
fakt, Ïe Karol VI. s ním stále ráta ako s budúcim zaÈom. Vyjadril
mu to pri radostnom zvítaní slovami: „Táto cesta pribliÏuje to, ão
si My aj Vy, pane, najviac Ïeláme.“ 5 Vari by Franti‰ek ·tefan opustil svoje vojvodstvo, keby nepripisoval väã‰iu dôleÏitosÈ svadbe
s Máriou Teréziou?
Pre Franti‰ka ·tefana nastal ãas ujaÈ sa svojho miesta v rakúskom politickom systéme. Po návrate do Viedne ho vymenovali za
miestodrÏiteºa (Statthalter) Uhorska, ão bola vzhºadom na postavenie tejto krajiny v srdci monarchie dôleÏitá funkcia. âi tento post sám chcel, nevedno. MoÏno si sama Mária Terézia priala,
aby Franti‰ek ·tefan zostal v jej blízkosti, a vymenovaniu na toto
miesto pomohla. Ako plynul ãas, Mária Terézia pochopila otcov
plán, a keby na Àom nástojil, nielen z poslu‰nosti by sa mu podrobila. Jej pohºad na mladíka, ktor˘ bol uÏ roky ãlenom rodinného
kruhu, sa pomaliãky menil. Zraãila sa v Àom láska, ão neuniklo
pozornosti vyslancov vo Viedni. Nebola e‰te vo veku, keì sa darí
city ukr˘vaÈ, ão napokon nikdy nebola jej silná stránka, a tak ich
otvorene dávala najavo. „Sníva o Àom,“ referoval anglick˘ vysla-
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nec sir Thomas Robinson Jeho kráºovskému Veliãenstvu v Anglicku, „kaÏdú noc; a vo dne sa so svojimi dvorn˘mi dámami rozpráva len o Àom. Je málo pravdepodobné, Ïe by mohla zabudnúÈ
na muÏa, pre ktorého sa povaÏuje zrodená. A nikdy neodpustí
t˘m, ão by mohli spôsobiÈ, Ïe ho stratí.“ 6
ManÏelstvo v‰ak e‰te nebolo speãatené dohodou. Otázne je,
ãi by – ak by to nezodpovedalo rakúskym záujmom – city Márie
Terézie zaváÏili. V tom ãase síce e‰te pojem „reálna politika“ (Realpolitik) neexistoval, no jeho princípom sa v skutoãnosti riadili vzÈahy medzi jednotliv˘mi ‰tátmi. PrekáÏkou plánovanej svadby by mohol byÈ napríklad nesúhlas Francúzska. Kríza, ktorá vznikla
otázkou nástupníctva na poºskom tróne, vytvárala podmienky na
kompromis v ponímaní princípu rovnováhy, takej obºúbenej v diplomacii 18. storoãia. Priebeh vojny r˘chlo zmaril ‰ance kráºa Stanislava, ‰vagra ªudovíta XV., na poºsk˘ trón a Lotrinské vojvodstvo
sa ponúkalo ako moÏná náhrada. Bolo by to, samozrejme, len prechodné rie‰enie, lebo po Stanislavovej smrti by sa Lotrinsko pripojilo k Francúzsku, ãím by sa zav⁄‰ilo dlhoroãné úsilie kráºovskej
politiky. Pravda, toto usporiadanie by muselo rátaÈ aj s kompenzáciou pre Franti‰ka ·tefana. Ak je to v‰ak nutné, diplomati vÏdy
nájdu rie‰enie. Náhoda chcela, Ïe rodu Mediciovcov hrozilo vymretie. Staãilo vyãkaÈ a prideliÈ Toskánske veºkovojvodstvo Franti‰kovi ·tefanovi. A ak sa svadba s Máriou Teréziou uskutoãní, Rakúsko posilní svoje pozície v Taliansku.
S pekne vykon‰truovan˘m plánom v‰ak musel súhlasiÈ ten,
koho sa vec najväã‰mi t˘kala – vojvoda. Z Lotrinska sa síce vzdialil, ale predstava, Ïe by sa ho vzdal, sa mu prieãila. Navy‰e, matka ho pobádala, aby odmietol obchod, ktor˘ sa mu pokú‰ali vnútiÈ – a hoci Karol VI. chápal odmietav˘ postoj svojho chránenca,
povaÏoval toto vyrovnanie za prijateºné. Rakúski splnomocnenci
sa teda v‰etk˘mi moÏn˘mi spôsobmi pokú‰ali lotrinského vojvodu presvedãiÈ. O svadbe s Máriou Teréziou sa v‰ak ani teraz oficiálne nerozhodlo a niã nebránilo tomu, aby o jej ruku poÏiadal
in˘ nápadník. Na dvore poniektorí, napríklad princ Eugen Savojsk˘, tlaãili na voºbu bavorského manÏelstva. T˘mto spojením by
sa otvorila moÏnosÈ zaãleniÈ Bavorsko do rakúskeho územného
celku a zároveÀ upevniÈ postavenie Rakúska v Nemecku. UmoÏnilo by to koneãne uskutoãniÈ zámer, s ktor˘m sa Habsburgovci
uÏ dlho zapodievali, no nikdy nenadobudol reálne ‰ance.
Tieto ‰umy v‰ak slúÏili najmä na to, aby vykonali na Franti‰ka
·tefana tlak, pretoÏe samotn˘ plán bol dosÈ nebezpeãn˘. Ak by
Mária Terézia nastúpila na trón po svojom otcovi, predstavovalo
by to, naopak, pre Rakúsko veºké riziko. S lotrinsk˘m veºkovoj-

