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Marie Terezie

300. výročí narození
cyklus přednášek 13. 11. - 4. 12. 2017

Vídeň v době vlády Marie Terezie, jak ji zachytil Bernardo Belloto

Třináctého května uplynulo 300 let od narození Marie Terezie,
jediné panovnice na českém trůnu. Když se v říjnu 1740 dostala
k moci, čelila navzdory Pragmatické sankci přímému ohrožení
své vlády. Situaci jí příliš neulehčila ani neutěšená finanční
situace monarchie. S reformami mohla započít až v roce 1749
po tvrdých bojích o svou vládu a uznání. Následně se zasadila
o několik reforem v oblasti armády, státní správy, práva,
ekonomie či vzdělávání. Přestože je známa jako "císařovna Marie
Terezie", jako žena nemohla na císařský trůn nikdy usednout.
Studijní a vědecká knihovna v HK se rozhodla věnovat této
výjimečné ženě cyklus přednášek pro veřejnost, zaměřených
na různé aspekty jejího života.
Pragmatická sankce z roku 1713 měla Marii Terezii zajistit
bezproblémový nástup na trůn, avšak realita měla do
tohoto ideálu daleko

Témata přednášek

Pondělí 13. 11. v 17:00

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. je přední český historik, emeritní profesor Univerzity
Karlovy a Univerzity Pardubice. Zaměřuje se na hospodářské a sociální dějiny raného
novověku a je průkopníkem historické demografie u nás. Jeho rozsáhlý vědecký
záběr přesahuje i do dalších témat a období.
Válka o rakouské dědictví 1740-1745 a česká společnost
Proti Marii Terezii vystoupila koalice několika zemí, která ohrožovala nejen vládu
Habsburků v zemích Koruny české, ale i jejich integritu. Česká společnost reagovala
na tento konflikt poměrně složitě a zajímavé rovněž bylo vzájemné vnímání domácího
obyvatelstva a příslušníků cizích armád či poměr obyvatelstva ke vzdorokráli Karlu
Albrechtovi. Jak vlastně války ovlivnily českou společnost?

Pondělí 20. 11. v 17:00

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. působí na Ústavu českých dějin FF UK a specializuje se
na dějiny českých zemí v 16.-18. století ve středoevropském kontextu,
zejm. na náboženskou, církevní a kulturní tématiku.
Marie Terezie a církev
Osvícenská panovnice nebo bigotní katolička? Vztah Marie Terezie k náboženství a
církvi lze ilustrovat v několika oblastech - její osobní duchovní život, vláda
nad duchovenstvem či kláštery, státní vliv nad církví, reformní opatření apod.
Marie Terezie se vyrovnávala i s náboženským pojetím práva, s židovskou komunitou
ve svých zemích a v neposlední řadě také s jinověrci. I v tomto ohledu byla mnohem
otevřenější, než bychom očekávali. Spočinula ovšem po boku svého manžela, předků
a některých dětí u vídeňských kapucínů...

Pondělí 4. 12. v 17:00

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. je historikem na Ústavu historických věd FF Univerzity
Pardubice, zabývá se dějinami raného novověku se zaměřením na šlechtu a její životní
styl, a také na dějiny Svaté říše římské.
František Štěpán Lotrinský: císař ve stínu Marie Terezie?
František Štěpán Lotrinský (1708-1765) sice nikdy nebyl českým králem, přesto se
nejedná "pouze" o manžela Marie Terezie, s nímž měla tato panovnice 16 dětí.
Za svůj život se stal postupně lotrinským vévodou, těšínským knížetem, toskánským
velkovévodou a konečně císařem Svaté říše římské národa německého. V přednášce
bude představen jako dědic lotrinského trůnu, dlouholetý nápadník Marie Terezie,
cestovatel, úspěšný ekonom a finančník, svobodný zednář i jako sukničkář. Vyvstane
před námi obraz muže, bez něhož se Marie Terezie neobešla a jehož smrt ji zdrtila.
Konferenční sál, vstup volný
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Souběžně s přednáškami bude
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