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Ingrid Fašiangová
generálna riaditeľka Divadla Nová scéna
V čase môjho pôsobenia na Novej scéne v roku 1998 prišiel do divadla producent a hudobný skladateľ, Ľubomír
Horňák, s ponukou zrealizovať pôvodný slovenský muzikál, KRÁĽ DÁVID. Spoluatorom libreta bol vtedy vynikajúci textár, Jozef Urban, ktorý, žiaľ, rok po premiére tragicky zahynul. Dôvera vtedajšieho riaditeľa divadla, Dušana
Jarjabka, nám umožnila prizvať do realizačného tímu čerstvého absolventa réžie, Doda Gombára.
Títo dvaja autori za ostatných 21 rokov stihli za sebou zanechať množstvo výrazných umeleckých počinov.
Dodo Gombár zrežíroval už viac ako 80 inscenácií, obdržal niekoľko prestížnych cien nielen ako režisér, ale aj
ako autor. Jeho diela boli preložené do niekoľkých jazykov. V Divadle Nová scéna zrežíroval dva úspešné muzikály - Hair a Krysař.
Ľubo Horňák popri mnohých oratóriách a vokálno-inštrumentálnych dielach, uvádzaných nielen doma, ale
i v zahraničí, vytvoril okrem iného aj známy muzikál Matúš Čák Trenčiansky. Pre Novú scénu napísal ďalšie dve
pôvodné diela, a to Mata Hari a Madame de Pompadour.
Teší ma, že po dvadsiatich rokoch sa tandem Horňák – Gombár, rozšírený o textára Mariána Brezániho, vracia
na novoscénické javisko. Pred premiérou muzikálu MÁRIA TERÉZIA #posledná milosť mi dovoľte skonštatovať to isté, čo pred premiérou KRÁĽA DÁVIDA: Uverili sme autorom, veríme inscenátorom a budeme veriť aj
vám, milí diváci, že MÁRIA TERÉZIA #posledná milosť prežije mnoho úspešných repríz.

KRAJINA, KTORÚ VEDIE OSVIETENÁ ŽENA, MÁ BUDÚCNOSŤ
Pred niekoľkými rokmi sme sa s najstarším synom posledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Karola IV.,
poslancom Európskeho parlamentu, Ottom von Habsburg – Lotharingien (1912 - 1991), rozprávali o dejinách
a úlohe jeho rodu v nich. Moja otázka sa týkala obdobia, v ktorom sa odohráva aj dej novoscénického muzikálu, doby osvietenstva, jednej z najpozitívnejších epoch vlády Habsburgovcov. Zastupovali ju tri osobnosti:
Mária Terézia a jej synovia Jozef II. a Leopold II. Kto z nich bol najväčším reformátorom a kto najväčšou osobnosťou? Odpoveď bola jednoznačná: „Najväčšou osobnosťou bola nepochybne Mária Terézia. Mimochodom, ženy sú
v takýchto úlohách väčšími osobnosťami ako muži. Jozef II. bol určite vysoko inteligentný človek, ale urobil presne to, čo sa
robiť nemá - pokúsil sa spraviť druhý krok pred prvým.“
Mária Terézia naozaj dokázala to, čo málokto predpokladal: nielenže ubránila dedičné krajiny po svojich predkoch, ale v neprajnom prostredí a čase zhumanizovala život zaostalej zeme a jej obyvateľov. Zreformovať hospodárstvo, financie, vybudovať cesty a viesť vojny – to bola bežná panovnícka agenda. Byť však prvým (v tomto prípade prvou), kto urobil kroky k vzdelanostnému a kultúrnemu posunu, k osvieteniu a ľudskosti pri prekonaní
starého tmárstva – to chcelo ženu, ženskú intuíciu a empatiu. To si žiadalo nielen rozum, ale aj srdce.
Osudy podobné príbehu vydrickej mlynárky Magdalény totiž vôbec neboli mimoriadne a procesy s bosorkami,
na ktoré ostatná Európa už dávno zabudla, tu stále intenzívne pretrvávali. Ich ukončenie mohlo prísť až s vládou
ženy rozhľadenej, rozumnej a schopnej počúvať dobré rady.
Mária Terézia sa stala hybnou silou nového Uhorského kráľovstva. Mohli by sme povedať, že na svoje reformy
mala k dispozícii dostatok času – až desať dnešných volebných období – ale bez jej ženského citu, pochopenia
a prístupu by sa tie zmeny uskutočnili až o mnoho desaťročí neskôr. Možno už len preto by si zaslúžila, aby mala
vo svojom milom Pressburgu aspoň ulicu či námestie.
Dovtedy, kým sa tak stane, bude tu mať aspoň svoj muzikál.

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava
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HOLD SILNÝM ŽENÁM
Časový výsek nášho muzikálu je datovaný od smrti manžela Márie
Terézie, Františka Lotrinského. Je známe, že táto udalosť ju veľmi poznačila, pretože na svojho muža bola naviazaná a ako žena úprimne
oddaná. Aj keď by sme možno chceli uveriť tomu, že Mária Terézia
hýrila a žila neviazaný život, historické pramene túto bulvárnu túžbu
vyvracajú. Mária Terézia bola naozaj aj na dnešné pomery mimoriadnou, hlbokou a autentickou nielen panovníčkou, ale najmä ženou.
Tento zvláštny niekoľkomesačný čas, ktorý vraj strávila modlitbami
a hlbokým smútkom, sa nám javil ako zaujímavé dramatické východisko nášho muzikálu. Samozrejme, pri takomto diele je nutná fabulácia, ale zdá sa mi, že aspoň v základe sa od historických skutočností
toľko neodkláňame. Rád by som však zdôraznil, že sa nepokúšame o historický dokument, pretože si myslím, že to
ani nie je v silách divadelného média, respektíve žánru, s ktorým sme sa rozhodli pracovať.
Vždy ma zaujíma, či sme schopní hľadať a nachádzať v histórii jasné alebo podprahové analógie k svetu, ktorého sme my sami súčasťou. Tereziánska doba bola plná intríg, zvratov, zvláštnych a temných tajomstiev. Áno, dejiny píšu víťazi. Ale vždy mi boli blízki outsideri, na ktorých sa v tieni veľkých mien pozabudlo. A to aj tak trochu bolo východiskom pri skúmaní historických materiálov. Verím, že tí, ktorí toto obdobie našich dejín študujú
a skúmajú na poctivej dennej báze, dokážu mu celkom prepadnúť. To však nie je v moci divadelných tvorcov. Preto sme sa rozhodli paralelne s príbehom okolo viedenského dvora, kde rozoznávame skutočné historické postavy, vyrozprávať aj príbeh istej Magdalény, mladej ženy, dnes by sme povedali nomádky, ktorá prichádza po nejasne naznačených neľahkých udalostiach do miesta bydliska svojich predkov, a to do prešporského podhradia,
Vydrice. Tam sa rozhodne usadiť a zveľadiť starý mlyn. No, a ako to už býva, takýto privandrovalec svojou prítomnosťou odkrýva staré rany a návyky plné pavučín vymetá čerstvou energiou. Zvlášť, keď je táto energia silná, dynamická a tvorivá. To je vždy najlepším dôvodom k intrigám či závisti. Vtedy reflektor života „nasvieti“
zlé ľudské vlastnosti akosi intenzívnejšie. Možno popri iných, známejších reformách nie je až tak známy fakt,
že sa Mária Terézia zaslúžila aj o postupné odznievanie procesov s takzvanými čarodejnicami a bosorkami.
Jej príkaz znel, že ona sama chce rozhodnúť o tom, ako sa naloží s obvinenými. Čiže sa pustila do boja s veľmi silnou
náboženskou mocou. Ona, hlboko veriaca žena. My sa túto skutočnosť snažíme naším príbehom rozviť vo voľnej
fabulácii, aj keď korene našej druhej hlavnej postavy, Magdalény, predsa len existujú, a to v Chorvátsku. Ku každej
z týchto žien je priradených niekoľko dôležitých postáv.
Náš muzikál by som mohol nazvať akousi poctou silným ženám.
Veľmi podstatná je pre mňa aj skutočnosť, že sa pokúšame pracovať so zhudobneným dialógom. V tomto sa mi javí
naše dielo snáď až ako odvážne. Do muzikálového žánru sa nám dostáva silný dramatický konflikt. Viac, ako o takzvaných veľkých melódiách, o ktoré však celkom neprídeme, je to podľa mňa o akejsi rytmickej štruktúre, čo je veľmi
náročné pre hercov a interpretov. Metrum je veľmi jasne dané, ale zároveň sa od nich vyžaduje aj rozohrávanie konfliktov, vzťahov a vývoj charakterov. V tomto bola naša práca pre mňa obohacujúca.
Neustále striedanie dvoch prostredí v sebe nesie stopy filmového rozprávania a do divadelného tvaru vnáša prirodzenú dynamiku a očakávanie, kedy a kde sa tieto prostredia pretnú. O to sme sa snažili pri písaní libreta veľmi citlivo,
takže pozorný divák s otvorenou mysľou môže medzi jednotlivými priesečníkmi dvoch životov hľadať súvislosti.
Hudba je fantastický prostriedok na vnášanie nepokoja, rovnako ako pokoja. Ten nepokoj v nej ma však vždy
priťahoval viac. Myslím to vo všeobecnej rovine. Mal som silné a dlhé obdobie, kedy som počúval jazz, a to práve kvôli jeho istej nevyspytateľnosti. Keď človek doň preniká, vie byť až mierne meditatívny. Rovnako ma dodnes
vzrušujú silne rytmické veci. Rád vytváram divadlo ako rytmickú a múzickú kompozíciu, v ktorej sa dejú veci
paralelne, v ktorej je vždy skrytý neúnavný vnútorný tep. Na to som veľmi citlivý aj ako divák. Neviem to celkom presne vysvetliť, ale nikdy som nevyhľadával divadlo, ktoré by malo upokojovať. Akonáhle je to však takto
vyslovené, sám som si vedomý určitej nepresnosti, pretože na druhej strane sú mojimi najväčšími zážitkami,
či už ako tvorcu alebo ako človeka sediaceho v prítmí hľadiska, momenty, keď nastane niečo, čomu hovoríme tak trochu
vznešene - katarzia. Jednoduchšie to môžem nazvať poznaním. Otázkou snáď zostáva len to, či je očisťujúcejšie, keď
nás niekto hladí po srsti a ponúka nám očakávané, alebo to, keď nás umelecké dielo zodvihne nad zem a zatrasie nami.

Dodo Gombár
autor libreta a režisér inscenácie

MÁRIA TERÉZIA

( 13. máj 1717, Viedeň – 29. november 1780, Viedeň)
Uhorská a česká kráľovná z rodu Habsburgovcov a rakúska arcivojvodkyňa. Bola jedinou ženou, ktorá vládla na českom tróne. Na
uhorskom tróne bola treťou, poslednou ženou v dejinách. V roku
1736 sa stala manželkou Františka I. Lotrinského, s ktorým mala
16 detí.
Mária Terézia sa pričinila o ekonomické a školské reformy, podporovala obchod a rozvoj poľnohospodárstva a zreorganizovala armádu. Oficiálne sa stala cisárovnou až po smrti svojho
manžela, Františka I. Lotrinského, rímskonemeckého cisára,
v roku 1765 a titul zdieľala so svojím synom, Jozefom. Mária
Terézia kritizovala mnohé z reforiem a činností syna Jozefa, ale
súhlasila s rozdelením Poľska. Stala sa kľúčovou postavou politiky 18. storočia v Európe a Habsburskej monarchii priniesla jednotnosť. Bola považovaná za jedného z najschopnejších panovníkov vtedajších krajín a aj v súčasnosti sa o nej hovorí ako o jednom
z najvýznamnejších panovníkov z Habsburského rodu. Okrem nemčiny plynulo hovorila po taliansky, francúzsky, ale aj po španielsky a latinsky.
Ako žena i panovníčka vždy volila „zlatú strednú cestu“ a vyhýbala sa konfliktom. Na začiatku svojej vlády si uvedomila, že krajina je nejednotná, zaostalá, ekonomicky a vojensky slabá. Tento zlý stav monarchie bol z veľkej miery spôsobený aj vyše dvestoročnými bojmi
s Osmanskou ríšou, ktoré sa skončili mierom len rok pred jej nástupom na trón, teda v roku 1739. Preto jej hlavným úsilím bola premena habsburskej monarchie z voľného zoskupenia krajín a dŕžav, spojených iba osobou
panovníka, na celistvý štátny útvar s pevnou centralizovanou mocou, čo sa jej aj vďaka početným reformám podarilo. Jej najväčším nepriateľom bol Fridrich II. Mária Terézia podporovala počas svojej vlády aj umenie. Na jej
dvore sa nachádzali mnohí významní básnici a skladatelia. Medzi najvýznamnejších patrí Wolfgang Amadeus
Mozart.
O náhlej smrti svojho milovaného manžela v roku 1765 sa Mária Terézia dozvedela od svojho najstaršieho syna,
Jozefa II. S jeho smrťou sa nedokázala vyrovnať po celý zvyšok svojho života. Odvtedy chodila len v čiernych
šatách, všetky svoje šperky rozdala svojim dcéram a garderóbu svojim dvorným dámam. Miestnosti v zámku
Schönbrunn, ktoré obýval jej manžel, udržovala po zvyšok života ako pamätné miestnosti. Pozostatky Františka I.
boli umiestnené v rodinnej kapucínskej krypte, kde bola neskôr pochovaná aj Mária Terézia. Po jej smrti sa dokonca v jej veciach našiel list, kde mala presne zaznamenané, koľko trvalo jej manželstvo s Františkom Lotrinským: „29 rokov, 6 mesiacov, 6 dní – čo je 10 781 dní a 358 744 hodín“.
Za uhorskú kráľovnú bola korunovaná 25. júna 1741 v Bratislave, v Dóme sv. Martina a na rozdiel od svojich predchodcov absolvovala cestu medzi jednotlivými zastávkami korunovačných obradov v koči. Bratislava nabrala na
spoločenskom význame aj vďaka zásahom panovníčky Márie Terézie, ktorá tu strávila istý čas. Vďaka jej častým
návštevám Bratislavy sa tu začali budovať nové domy, paláce Pálffyovcov a ďalšie sídla šľachticov v Starom Meste.
Na predmestí sa budovali aj domy remeselníkov a vinohradníkov. Keďže mestské opevnenie veľmi brzdilo rozvoj
mesta, vydala Mária Terézia v roku 1775 nariadenie hradby zbúrať. Mária Terézia sa zamerala aj na Bratislavský
hrad, ktorý nechala kompletne zrekonštruovať. Založila tu dokonca kráľovskú gardu. V hradnom areáli nechala
vybudovať ďalšie budovy a veľkú barokovú záhradu francúzskeho typu. V roku 1766 dala pristavať k východnému
krídlu rokokový palác Tereziánum pre miestodržiteľa, ktorým bol takmer celý život Albert Sasko-Tešínsky, manžel obľúbenej dcéry Márie Terézie, Márie Kristíny.

Gerard van SWIETEN

(7. máj 1700, Leiden – 18. jún 1772, Schönbrunn, Viedeň)
Holandský lekár a osvietenský reformátor, vplyvný poradca rakúskych cisárov a knihovník Dvornej knižnice. Vyštudoval chémiu
a lekárstvo v Lovani a od roku 1745 sa stal dvorným lekárom Márie Terézie. Na dvore mal veľký vplyv, presadil reformy rakúskeho zdravotníctva a ostro vystúpil proti tmárskym poverám (napr.
prenasledovanie upírov na Morave). Inicioval založenie botanickej
záhrady a do lekárskeho vzdelávania opätovne zaviedol klinickú
prax.

Andrej HADIK alebo Andrej HADIK z FUTOGU
(16. október 1711, Žitný ostrov – 12. marec 1790, Viedeň)

Uhorský gróf a rakúsky poľný maršál slovenského pôvodu. Pochádzal z turčianskeho slovenského zemianskeho rodu. Do grófskeho
stavu bol povýšený v Uhorsku roku 1763 a do stavu ríšskeho grófa vo
Viedni roku 1777. Vyznamenal sa v sedemročnej vojne, najmä nečakaným útokom na Berlín, ktorý obsadil s minimálnymi stratami.
Z tohto činu sa ustálil frazeologizmus „husársky kúsok“, ako pomenovanie riskantne odvážneho činu.
Študoval na jezuitskom gymnáziu v Košiciach, neskôr aj právo. Vojenskú kariéru začal ako 22-ročný kornet (zástavník). Po
rebríčku vojenských hodností postupoval veľmi rýchlo. V protitureckej vojne v roku 1738 bol už kapitánom. Svojou odvahou
natoľko vzbudzoval pozornosť veliteľských kruhov, že jeho vojenská kariéra mala raketový štart. Prejavil sa ako vynikajúci stratég, preto ho v roku 1744 vo veku 33 rokov povýšili na plukovníka a o už o tri roky neskôr bol generálom. Najvyššiu vojenskú hodnosť v rakúskej armáde dosiahol
v roku 1774, kedy bol menovaný za poľného maršala. Od toho istého roku bol prezidentom Dvorskej vojnovej
rady vo Viedni, čo bola hodnosť zodpovedajúca ministrovi vojny.

FRIDRICH II. alebo FRIDRICH VEĽKÝ
(24. január 1712, Berlín – 17. august 1786, Postupim)

Od roku 1740 bol pruským kráľom z dynastie Hohenzollerovcov. Bol
popredným predstaviteľom osvietenského absolutizmu. Keďže mal
veľmi prísneho otca, v roku 1730 podnikol spolu s priateľom Hansom
Hermannom von Katte diletantský pokus o útek do Anglicka, kedy
oboch uväznili v jednej pevnosti a Katte bol popravený. Na nátlak
svojho otca si roku 1733 musel vziať Alžbetu Kristínu Brunšvicko-Bevernskú, vzdialenú príbuznú Habsburgovcov. Ich manželstvo ostalo
nešťastné a bezdetné.
Ako kráľ podstatne rozšíril územie Pruska. Po otcovi zdedil dobre vycvičené vojsko. Odmietol však uznať dedičné nároky Márie Terézie

a po krátkom vyjednávaní vtrhol do Sliezska. V bitke pri Molviciach porazil rakúske zbory a zmocnil sa takmer
celého Sliezska. Pripojil sa k spojeneckej zmluve Bavorska a Francúzska, ktorá mala za cieľ rozdeliť Rakúsko.
Márii Terézii pomohli nakoniec Uhri, ktorí zorganizovali 40-tisícovú armádu a bránili jej záujmy. V roku 1742
však Fridrich II. zvíťazil v bitke pri Chotušiciach. Mária Terézia s ním nakoniec bola nútená uzavrieť mier
a odstúpiť mu Dolné Sliezsko. Vstúpil do Čiech, ale tiež bol nútený brániť sa rakúskemu postupu do Sliezska.
V bitke pri Hohenfriedbergu ich porazil, následne porazil aj Sasko a stal sa tak jedným z najmocnejších vládcov
v Európe.
Fridrich bol veľmi reformne orientovaný vládca. Jeho heslom bolo: „Som prvý sluha môjho štátu.“ Ako kráľ zrušil mučenie a vyhlásil slobodu vierovyznania. V oblasti práva zaviedol rozsiahly zákonník, ktorý v Nemecku
platil až do zavedenia Občianskeho zákonníka. Ďalej uskutočnil reformy poľnohospodárstva (nariadil pestovanie zemiakov), vojenstva, školstva (postavil stovky škôl) a vytvoril silný úradnícky stav, ktorý bol povinný
s každým občanom zaobchádzať rovnako. Zrušenie nevoľníctva sa mu však presadiť nepodarilo. Významná bola
jeho otvorenosť voči imigrantom a náboženským menšinám (hugenotom, katolíkom), v diskriminácii Židov
však svojimi nariadeniami pokračoval. Prusko bolo za jeho vlády aj prvou absolútnou monarchiou v Európe,
v ktorej bola zavedená, aj keď obmedzená, sloboda tlače. Inicioval tiež založenie vojenskej akadémie.
Na druhej strane ho priťahovala francúzska kultúra a osvietenectvo. Mal veľa priateľov z oblasti humanitných
vied. K ženám mal odmeraný vzťah, podľa niektorých názorov bol homosexuál. Písal si s Voltairom a prijal ho na
svojom dvore v Postupime (1750 – 1753). Sám napísal veľa diel vo francúzštine a bol jedným z najrozšírenejších
spisovateľov 18. storočia. Založil dôležitú zbierku obrazov a venoval sa aj hudbe (hra na flautu; aj sám skladal).
Známe je jeho stretnutie s Johannom Sebastianom Bachom v roku 1747 v Sanssouci.

Barón Franz von TRENCK

(1. január 1711, Reggio di Calabria – 14. október 1749, Brno)
Rakúsky jazdecký dôstojník. Od roku 1741 bol veliteľom chorvátskych pandúrov. Už v siedmich rokoch ho otec začal brávať na
vojenské ťaženia a ako takto malé dieťa bol svedkom víťazstva pri
Belehrade. Matka si ale presadila synovo právo na vzdelanie, preto bol po tom, čo odcestoval s jeho otcom do uhorského Šoproňu,
umiestnený na výchovu k jezuitom. Ovládal celkom päť jazykov,
stal sa milovníkom anglickej literatúry, písal básne a hral výborne
na husle.
Franz Trenck sa so svojimi bratmi po vzore svojho otca stali vojakmi. Po vojenskom výcviku nastúpil do pluku
grófa Pálffyho v hodnosti práporčíka. Neskôr vstúpil do uhorského pešieho pluku a behom služby sa zamiloval
do mladej Jozefíny. Aj napriek otcovmu nesúhlasu so sobášom sa tento charizmatický barón s dievčaťom nakoniec oženil. Mali spolu štyri deti, z ktorých prvé tri zomreli v kojeneckom veku a po šiestich rokoch manželstva
jeho žena s najmladšou dcérkou zomreli na mor.
Habsburská armáda o bojovníka jeho charakteru nestála, preto odišiel bojovať na stranu Ruska do armády cárovnej Anny Ivanovny. V ruskej armáde mal neustále vážne spory, stýkal sa so ženami ľahkých mravov a po
šarvátke s jedným z nadriadených a urážke jeho mladej manželky bol odsúdený. Najskôr k trestu ťažkého žalára,
neskôr k trestu smrti. Ten mu bol zmiernený na vyhnanstvo na Sibír. Nakoniec bol definitívne vyhostený z Ruska. Oporu nakoniec našiel v novej cisárovnej, Márii Terézii, ktorá mu schválila plán na naverbovanie obrovského
tisícčlenného chorvátskeho vojska.

JOZEF II.

(13. marec 1741, Viedeň – 20. február 1790, Viedeň)
Od roku 1764 kráľom, o rok neskôr cisárom Svätej
rímskej ríše nemeckého národa. Od roku 1765 bol aj
spoluvládcom Márie Terézie v Rakúskej monarchii.
Po matkinej smrti v roku 1780 sa stal samostatným
vládcom, teda rakúskym arcivojvodom, uhorským
a českým kráľom. Jozef II. sa narodil ako štvrté dieťa a prvý syn panovníčky Márie Terézie a jej manžela
Františka Lotrinského. V čase svojho narodenia bol
druhým žijúcim dieťaťom kráľovského páru.
Tak ako ostatní súrodenci, aj Jozef bol vychovávaný
v katolíckom duchu, na čo kládla jeho matka veľký
dôraz. Bol veľmi nadaný – už ako šesťročný vedel čítať aj písať v niekoľkých jazykoch. Počas svojho života podnikol veľa ciest po celej Európe. Cestoval inkognito, ako gróf Falkenstein. Na svojich cestách sa stretával s obyčajnými ľuďmi, aby sa pokúsil vcítiť do ich života. Práve tieto poznatky, ktoré získal na svojich početných cestách,
boli východiskom pre jeho neskoršie reformy.
Jozef II. nemal s matkou veľmi dobrý vzťah. Prejavovalo sa to aj v období, keď vládol ako spoluvládca, kedy často
dochádzalo k ich vzájomným konfliktom. Jozef II. chcel presadzovať svoje myšlienky a názory, no tie boli v rozpore s matkinými predstavami. Oveľa lepšie vychádzal so svojím otcom Františkom Lotrinským, ktorého nečakaná smrť ho veľmi zasiahla. Zdržanlivý a skôr chladný vzťah mal aj so svojimi súrodencami.
Jozef II. ako následník trónu sa prirodzene musel podriadiť sobášnej politike svojej matky, ktorá chcela jeho
sobášom dosiahnuť výhodné politické spojenectvo s niektorou európskou mocnosťou. Mária Terézia mu vybrala
vnučku Ľudovíta XV., Izabelu Parmskú, s ktorou sa v roku 1760 oženil. Jozef sa do svojej manželky zamiloval,
tá ale jeho city neopätovala. Zomrela vo veku 21 rokov na kiahne. Po jej predčasnej smrti už Jozef nebol schopný
nadviazať žiadny užší citový vzťah k inej žene.
Jozef II. sa snažil zreformovať všetky oblasti života, no keďže to robil veľmi unáhlene a rýchlo, veľa z jeho reforiem
nakoniec stroskotalo. Jeho nasilu presadzované reformy vyvolali odpor šľachty, a to najmä v Belgicku a Uhorsku.
V Uhorsku bol odpor šľachty taký veľký, že všetky reformy (ktorých bolo okolo 2000) musel na smrteľnej posteli
odvolať. Ponechal iba tolerančný patent a zrušenie nevoľníctva. V roku 1790 nečakane zomrel na tuberkulózu,
ktorou sa nakazil počas bojov v Rusku proti Osmanskej ríši. K jeho predčasnej smrti tiež prispela aj prepracovanosť. Pochovaný je v kapucínskej krypte vo Viedni. Na náhrobný kameň si nechal vyryť nápis: „Tu odpočíva Jozef II.,
ktorý vo všetkom, čo robil, zlyhal.“

MÁRIA KRISTÍNA

(13. máj 1742, Viedeň – 24. jún 1798, Viedeň)
Bola štvrtá dcéra a piate dieťa rakúskej panovníčky Márie Terézie
a jej manžela, cisára Františka Lotrinského. Bola najobľúbenejšou dcérou a jedinou, ktorej Mária Terézia dovolila vydať sa z lásky.
Narodila sa v deň, keď jej matka oslavovala svoje 25. narodeniny. Práve tento fakt sa považuje za jeden z hlavných dôvodov, prečo práve ju mala Mária Terézia zo všetkých svojich detí najradšej. Hoci bola piatym dieťaťom, v čase svojho narodenia mala len
dvoch súrodencov, Máriu Annu a Jozefa, pretože dve staršie sestry
zomreli ešte pred jej narodením. V rodine ju nazývali Mimi alebo Mária. Väčšina súrodencov na ňu veľmi žiarlila, lebo bola talentovaná
a pôvabná. Podľa niektorých historických zdrojov však dôvod, prečo ju súrodenci nemali radi, bol v tom, že sa správala veľmi povýšenecky.
V roku 1766 sa vydala za Alberta Sasko-Tešínskeho, bratranca z druhého kolena, ktorého si ako jediná dcéra Márie Terézie mohla vziať z lásky a nie kvôli upevneniu politických vzťahov. Krátko po
svadbe porodila jediné dieťa, dcéru Kristínu, ktorá však na druhý deň zomrela. Albert bol umelecky veľmi založený človek a spolu s manželkou vybudovali niekoľko zbierok obrazov. Istý čas žili aj v Bratislave a neskôr bývali
v Bruseli. Umeleckú zbierku presťahovali do Viedne a umiestnili v paláci pomenovanom po Albertovi – Albertina. Roku 1798 Mária Kristína zomrela vo veku 56 rokov. Jej manžel Albert, ktorý ju prežil skoro o 25 rokov, jej
nechal postaviť nádherný pomník, na výrobu ktorého si najal talianskeho sochára Antónia Canovova.

Ladislav ŠKULTÉTY – GÁBRIŠ

(27. jún 1738, Mojtín, vtedy Uhorsko – 19. august 1831, Sannicolau
Mic – Svätý Mikuláš – dnes súčasť Aradu, Rumunsko)
Slovenský vojak habsburskej armády. Husár, jeden z najdlhšie slúžiacich vojakov histórie vojenstva sveta.
Už ako 12-ročný sa stal dobrovoľníkom v armáde. Väčšinu svojho života pôsobil v husárskom pluku. Jeho vojenská kariéra sa začala počas sedemročnej vojny. Ako 77-ročný sa zúčastnil vojenskej výpravy
do Ruska. Bol v armáde 81 rokov a za toto obdobie sa zúčastnil 22 vojenských ťažení. Zvlášť sa vyznamenal pri dobytí Berlína v sedemročnej vojne a pri obliehaní Belehradu. Bol držiteľom dvoch významných vojenských vyznamenaní: striebornej medaily za hrdinstvo
a delového kríža. Svojimi činmi a enormne dlhou službou v armáde
sa stal ako „večný vojak“ známym v celej Rakúskej armáde.
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