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300 let Marie Terezie: 
Strategička – matka – reformátorka

300. leté výročí narození císařovny Marie Terezie je dobrým důvodem k uspořádání velkolepé výstavy 
jako poctu této vladařce evropského formátu. Cílem je přiblížit císařovnin život současné populaci 
a vyvrátit některé mýty, které se přenášejí z generace na generaci. Setkání návštěvníků s císařovni-
ným prostředím probíhá na autentických místech se silným geniem loci. Jsou to především zámky 
Hof a Niederweiden a také instituce Hofmobiliendepot.

Když přišla Marie Terezie 13. května 
1717 ve Vídni na svět, nikdo ani netušil, 
že má namířeno na pozici jedné z nej-
významnějších osobností evropských 
dějin. Cestu na trůn jí otevřela tzv. prag-
matická sankce, která zakotvila neděli-
telnost habsburského území a stanovila 
nárok na trůn i ženským následníkům. 
Přesto byl ale po náhlém úmrtí císaře 
Karla VI. její vstup do vlády komplikova-
ný. Svůj respekt si jako žena v mužském 
prostředí budovala dost těžce a první 
léta jejího vládnutí ovlivnily Rakouské 

války proti Bavorsku, Sasům, Prusům 
a Francii, které skončily až „Mírem 
v Cáchách“ v roce 1748. 
V krátké mírové periodě 1748–1756 
došlo ke změně, kdy se dřívější nepřá-
telé stali spojenci. Začala ale sedmiletá 
válka, která ovlivnila i poměry v americ-
kých koloniích a v Indii. Potom císařov-
na zdědila území Galizie - Lodomerie, 
Bukowinu a Innviertel. Zlatým hřebem vý-
stavy je Rakouská ratifikace míru z roku 
1779, jež byla pro účely výstavy zapůj-
čena až z bavorského státního archivu.
Těžký start a orientaci mladé ženy 
v evropské politice na výstavě doku-
mentují četná plátna z bitev, portréty 
a busty slavných vojevůdců. Osobnosti 
jako Leopold Joseph Maria, Graf Daun, 
Gideon Ernst nebo Laudon jsou silným 
protipólem zbídačelých vojáků, kteří 
jsou proti své vůli potravou pro kanóny 
mocenskopolitických zájmů. Současně 
je pozoruhodným tématem invalidní sys-
tém a zajištění válečných sirotků.

Reformy Marie Terezie

Za prosazení svých panovnických po-
žadavků musela císařovna dlouhá léta 
bojovat. Doba jejího vládnutí je pozname-
nána válkou, smutkem, intolerancí stejně 
jako modernizací, reformami a smyslem 
pro umění. Marie Terezie položila bezpo-
chyby základ moderního státu, ať už se 
změny týkaly státní správy, daňové politi-
ky, armády nebo školství. Současně stály 
její morální názory v extrémním protikladu 
s osvíceneckým myšlením její doby. 
Výstava dokumentuje enormní sociální 
rozdíly, aby návštěvníci pochopili, jaké 
zásadní  dopady měly císařovniny re-
formy na populaci. Byly totiž podstatně 

trvalejší, než její vojenskopolitické úspě-
chy nebo porážky. Výsledky reforem do-
kumentuje ve slavnostním sále zámku 
Niederweiden řada obrazů ze života, 
školní lavice zase připomínají zavedení 
školní docházky. Mnohé vzdělávací ústa-
vy zřízené císařovnou fungují dodnes, 
jako obchodní akademie, veterinární fa-
kulta nebo vysoká umělecká škola.
Svými reformami učinila císařovna od-
hodlaný krok k modernizaci říše. Myš-
lenka užitečnosti pro stát byla při jejím 
jednání vždy jasně čitelná. Navzdory 
tomu lze v jejím zákoníku „Constitutio 
Criminalis Theresiana“ z roku 1769 na-
lézt mezi podezřelými delikty ještě ča-
rodějnictví a také mučení zrušila teprve 
po velkém nátlaku.
Mladá císařovna byla známá svým 
smyslem pro oslavy a tanec. K jejím 
nejmilejším zálibám ale patřilo jezdec-
tví, přičemž k údivu ostatních používala 
mužské sedlo. Vrcholem jejího předsta-
vení bylo předvedení barokního udidla 
ozdobeného reliéfy portrétů císařského 
páru. Úzkým spojením mezi potěšením 
a politikou byl dámský karusel, se kterým 
během první rakouské války svým protiv-
níkům předvedla, že i v tradičních muž-
ských bojových disciplínách umí obstát 
vůči mužům. K vidění jsou i velké sáně, 
které rodina používala v zimě. 
Svoji vášeň pro umění podepřenou 
potřebou reprezentace ukojila Marie 
Terezie rozsáhlým budováním císařských 
zámků. V popředí jejího zájmu nelze ne-
vidět přestavbu kulturního klenotu zámku 
Schönbrunn do tzv. mariatereziánského 
rokoka. Urbanistické pojetí zahrad i vnitř-
ní uspořádání reprezentačních místností 
včetně nového nábytku mělo z objektu 
učinit důstojný protipól noblesního síd-
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la francouzských králů ve Versailles. 
Z rozhodnutí vládkyně byla vybudována 
i stavba Gloriet na pahorku nad zámkem, 
zcela v duchu urbanistického principu 
„point de vue“ – zakončení pohledu do-
minantou.
Po smrti milovaného muže přenechala 
Marie Terezie část svých císařských po-
vinností svému synovi Josefu II. a stáhla 
se do ústraní. V Schönbrunnu si nechala 
vybudovat letní appartement, který ji zajis-
til lepší přísun slunečních paprsků do její 
bolavé duše. Výmalbu stěn svěřila české-
mu umělci Johannu Venzelovi Berglovi. 
Výsledek byl uchvacující: tři místnosti, tzv. 
Berglzimmer, vymalovány v duchu exo-
tické krajinomalby plné vzácných ptáků, 
exotických rostlin a tropických ovocných 
stromů. Appartement s ní sdílely její po-
slední dvě neprovdané děti.
Obytná křídla zámku doplňuje Pavilon 
kočárů, který soustřeďuje vše, co souvisí 
s přesuny císařovny a její rodiny. Národ 
viděl nejčastěji svoje vládce v kočárech, 
proto měla jejich výzdoba mimořádný 
a symbolický význam. Převzetí kočáru 
od předchůdce znamenalo nutnost při-
způsobení insignií, důležitých symbolů 
moci. Marie Terezie nechala i slavnostní 
kočár svého otce vyzdobit novými mal-
bami odpovídajícími jejímu ženství. Pro 
svoje četné děti zase pořídila moderní 
kočár. 
Císařovna realizovala četné úpravy 
i v zámku Hofburg a je zde svým způ-
sobem stále přítomna, protože prezi-
dentská kancelář, kde probíhají setkání 
na nejvyšší úrovni, je umístěna v jejich 
appartementech v Leopoldově křídle, 
mimo jiné i v zrcadlovém sále.
Nemalou pozornost upřela císařovna i na 
zámek Hof, největší zámecký komplex 
v Rakousku, vybudovaný Lucasem von 
Hildebrandem dle přání prince Evžena 
Savojského. Pro Mariina muže, císaře 
Františka I. Štěpána, představoval tento 
komplex oázu klidu. Když vladař v roce 
1765 během svatby jejich syna arcikní-
žete Petera Leopolda náhle zemřel, 
nechala Marie Terezie interiér přesta-
vět v klasicistním stylu a zařídila si zde 
svůj vdovský appartement. V zámecké 
kapli se rok nato konala svatba její oblí-
bené dcery Marie Christiny s knížetem 
Albertem von Sachsen-Teschen.
Pozornosti vladařky neušel ani zámek 
Niederweiden vybudovaný Johannem 
Bernhardem Fischerem von Erlach 
v letech 1693/1694. Po majiteli, kníže-
ti Ernstu Rüdigeru von Starhemberg ho 
v roce 1726 získal Princ Evžen Savojský. 
Marie Terezie koupila zámek v roce 
1755 a svěřila jeho přestavbu dvorní-

mu architektovi Nicolausi von Pacassi. 
Interiér si tentokrát přála v oblíbeném 
čínském stylu. Její smysl pro orientální 
umění a touha po zařizování v „moder-
ním“ duchu se odrážela i v její politice, 
což je samostatné téma v rámci výstavy 
v zámku Niederweiden.
Servisním objektem pro výše uvede-
né zámky byl dvorní sklad nábytku 
Hofmobiliendepot. V roce 1747 za-
vedla císařovna Marie Terezie funkci 
inspektora mobiliáře. Pověřila ho in-
ventarizací nevyčíslitelného množství 
nábytkových prvků a doplňků, následně 
i péčí a údržbou. Depot původně sídlil 
v zámku Schönbrunn a obsahoval skla-
diště mobiliáře, ze kterého se odebíraly 
jednotlivé prvky v případě potřeby všech 
císařských sídel. Dnešní sbírka více než 
6500 objektů představuje 300 let byto-
vé kultury monarchie. Z Schönbrunnu 
se začátkem 20. století přemístila na 
adresu Andreagasse, kde jsou vhodněj-
ší prostorové podmínky i pro nezbytné 
restaurátorské dílny. 

Matka národů

Marie Terezie je vnímána jako matka 
národů. Výstava dokumentuje četné 
pomníky, které ji oslavují, ať už v podobě 
hudební, literární či skulpturální. Také ob-
rovské množství uměleckých pláten mělo 
ve 2. polovině 18. století podtrhnout výz-
nam habsburských panovníků. V tomto 
smyslu je životním mezníkem císařovny 
maďarská a česká korunovace (1741 
a 1743). Mýtus „matky národů“ je ale-
goricky zvýrazněn na četných plátnech 
i sochách, kde je císařovna znázorněna 
jako těhotná. Jednu z takových sošek 
zapůjčil do Vídně i rajhradský klášter.
40ti leté vládnutí „evropské tchýně“ (jak 
byla nazývána kvůli své sňatkové politi-
ce) přineslo své ovoce. Z 16 dětí, kte-
ré porodila, přežilo do věku dospělosti 
„jen“ 10. Její plodnost byla jistě ovlivněna 

šťastným vztahem k manželovi. Jako po-
litička panovala během i po těhotenství 
s železnou disciplínou. Takzvaní „Ajos“ 
a „Ajas“ vychovávali děti podle podrobně 
zpracovaných nařízení a předpisů. Důraz 
byl kladen mimo jiné na znalosti dějepi-
su, zeměpisu, ale i jazyků. Výstava do-
kládá i četná umělecká díla výtvarně za-
měřených císařských potomků. Všichni 
s výjimkou Marie Christiny byli provdáni 
s politickým podtextem výhodným pro 
Rakousko. Prožili nejrůznější osudy, 
ten nejkrutější postihl bezpochyby Marii 
Antonii, manželku francouzského krále 
Ludvíka XVI., protože její život předčasně 
vyhasl na popravišti. 
Marie Terezie brala všechna svoje pa-
novnická práva velmi vážně a bránila je 
vehementně proti všem útokům. Sama 
sebe chápala často jako výjimku uvnitř 
nedotknutelného mužského uspořádání 
světa. Překročila hranice, které společ-
nost toho času ženám určila, aniž by 
o tom příliš přemýšlela. Mistrně manipu-
lovala s ženskou identitou a přesto po-
ložila na stůl mužské vladařské ctnosti. 
Proto se těšila u svých poddaných velké 
přízni k velkému zármutku všech nepřá-
tel. Její způsob vládnutí by mohl být vzo-
rem pro leckteré současné politiky. 

Zdroj: tiskové materiály výstavy 300 let Marie 
Terezie
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Další exponáty z výstavy 300 let 
Marie Terezie najdete v pdf verzi 

tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

Rokokové křeslo, cca 1770

Psací stůl a křeslo císaře Josefa II., ořech, 
2. pol. 18. století
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Císařská rodinaMarie Terezie jako maďarská královna

Rokokové pracovní křeslo císaře 
Josefa II. – dřevo, useň

Cestovní trůn: 2. pol. 18. století, dřevo, 
kov, len, čalounění, zlatá čabraka s vy-
šíváním zlatou a měděnou nití

Skládací cestovní židle: 2. pol. 18. stol., 
dřevo, kov, len, čalounění

Kopule Michaelského traktu Hofburgu – vstup k císařským 
appartementům

Císařovnina snídaně, cca 1750
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Zlacený císařovnin kočár a sáně

Chaiselongue, klasicismus, cca 1770 Čínská lakovaná krabička, dar Marie Terezie své dceři, fran-
couzské královně Marii Antoinette

Kolečkové křeslo matky Marie Terezie 
Elizabeth Christine von Braunschweig-
Wollfenbüttel, ořech, mořený buk, por-
celánové knoflíky, cca 1740 Sklad svícnů, Hofmobiliendepot

Dveře z Berglova pokoje, přízemí zámku 
Schönbrunn


