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« J'ai trop d'expérience pour ne pas reconnaître qu'il est impossible à
une femme d'exercer des fonctions dans la paix et encore moins dans
la guerre, principalement si elle est veuve, car la femme, quelle que
soit sa qualité n'est jamais crainte ni respectée comme l'homme. »*/

*/«

So svojimi skúsenosťami si dobre uvedomujem, že je nemožné, aby počas mieru, a ešte menej počas vojny, vládla žena,
najmä ak je vdovou. Žena, nech má akékoľvek kvality, nikdy nepožíva takú dôveru a rešpekt ako muž.»
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ÚVOD
Táto práca má za cieľ opísať osobnosť Márie Uhorskej (1505 – 1558), kráľovnej manželky Česka
a Uhorska, miestodržiteľky v Nizozemsku. Zamerala som sa v nej na priblíženie Márie z pohľadu
doby, v ktorej žila, a dobových udalostí, ktoré sa jej nejakým spôsobom dotkli a formovali jej myslenie
a charakter. Na komplexné vykreslenie jej osobnosti sa nedala obísť ani rodina, z ktorej pochádzala.

I.

DOBOVÝ KONTEXT

Mária Uhorská žila v prvej polovici 16. storočia (1505 – 1558), na prelome stredoveku a novoveku.
Príchod „nového veku“ znamenal príchod nových výziev, či už politických, dobyvačných (Amerika),
umeleckých, vedeckých alebo kultúrno-civilizačných. Bola to inšpiratívna doba, ktorá priniesla so sebou
humanizmus – a na jeho hodnotách stojí európska civilizácia dodnes. Diela jeho predstaviteľa Erasma
Rotterdamského Mária študovala, a dokonca si s ním písavala. Renesancia bola na vrchole. Umelecké
diela, ktoré v tomto období vznikali, sú považované ešte aj dnes za neprekonané. Nové vedecké
poznatky o medicíne a astronómii boli „prevratné“. Zistenie potvrdené námornými objavmi, že Zem je
guľatá, otriaslo dovtedajšími dogmami do základov. Taktiež snahy o reformáciu v rámci kresťanského
učenia a tézy Martina Luthera dali do pohybu udalosti, ktorých dôsledky zažívame dodnes. Lutherovo
učenie Máriu – ortodoxnú katolíčku – priťahovalo a v rámci svojich možností ho aj študovala. V tejto
dobe sa začína rozvíjať aj verejná komunikácia a poznatky sa stávajú prístupnejšími pre širšie stavy,
a nielen pre vyvolených alebo bohatých – po Európe sa začínajú šíriť tlačiarne a aj zásluhou
Habsburgovcov sa rozvíja verejná pošta (popri kráľovskej aj komunálna).
Márie, ako potomkyne habsburského rodu, sa dotýkali prirodzene najmä udalosti odohrávajúce sa na
územiach, ktorým tento rod panoval. Počas jej života sa síce rod rozdelil na vetvu rakúsku (Ferdinand
I.) a španielsku (Karol V.), ale ona bola subjektom aj objektom diania na územiach oboch vetiev. Mária
sa narodila do silnej rodiny. Jej rodičom sa narodilo šesť detí a všetky zohrali v rámci Európy úlohy,
ktoré potvrdzovali habsburské nádeje na vybudovanie silného impéria a silnej dynastie nielen
európskeho významu.
Všetky tieto udalosti formovali dobu, v ktorej Mária žila, a museli mať aj vplyv na jej osobnosť, či už
priamo, alebo nepriamo. Vytvárali dobu a jej ducha a nedalo sa im vyhnúť, okrem toho Mária žila
väčšinu svojho života v ich epicentre alebo veľmi blízko neho. Bola vzdelaná a zaujímala sa aktívne
o dianie okolo seba. Nasledujúce dobové udalosti a fakty považujem za dôležité nielen pre dobu
samotnú, ale aj pre Máriin rozvoj osobnosti.
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Mocenská mapa Európy
Prelom 15. a 16. storočia je obdobím boja o hegemóniu v Európe, do ktorého bol na jednej
strane zaangažovaný francúzsky kráľovský rod z Vallois, na strane druhej Habsburgovci a striedavo im
sekundovali anglický kráľ Henrich VIII., Pápežský štát a Osmanská ríša.
Idea národných štátov nebola v tej dobe ešte rozšírená a územia sa skôr definovali podľa rodu
(dynastie), ktorá ich ovládala. Panovnícke rody Habsburgovcov, Valloisovcov, Aragonovcov,
Tudorovcov a Jagelovcov medzi sebou zvádzajú otvorené či zákulisné boje o územia. Mapa Európy sa
začína výraznejšie meniť.
Zároveň sa rozvíja stratégia získavania nových území prostredníctvom svadieb príslušníkov záujmových
skupín a rodov. Táto stratégia dokonca obsahovala aj poistky vo forme dvoch sobášov, ktoré mali
spoločný cieľ, a takéto dohodnuté budúce sobáše sa neraz týkali aj ešte nenarodených detí. V tejto
„sobášnej stratégii“ vynikal najmä rod Habsburgovcov.
K tradičným „hráčom“ – panovníckym rodom – však pribudol aj nový spoločný nepriateľ prichádzajúci
z východu – Osmanská ríša.
V čase Máriinho narodenia a detstva vládne v Anglicku Henrich VII. resp. Henrich VIII. (od r. 1509), vo
Francúzsku Ľudovít XII. resp. František I. (od r. 1515), v Svätej rímskej ríši nemeckého národa, Rakúsku
a Nizozemsku vládne Maximilián I. , v Moskovskom veľkokniežatstve Vasilij III., otec Ivana Hrozného,
ktorý vládne od roku 1547. V Uhorsku a Čechách vládne Vladislav Jagelovský (jeho druhá manželka je
vdovou po Matejovi Korvínovi, treťou manželkou je Anne de Foix, spriaznená s francúzskym dvorom
a matka budúceho kráľa Ľudovíta II., manžela Márie Habsburskej). Na Pyrenejskom polostrove vzniká
zlúčením Aragónska a Kastílska španielsky štát – sobášom Ferdinanda Aragónskeho a Izabely Kastílskej.
Sú to Máriini starí rodičia z matkinej strany. Samostatným centrom moci nad Európou sú pápeži
a Pápežský štát.
Mária Uhorská sa zúčastnila, či už aktívne alebo pasívne, na mocenských pohyboch v Európe. Bola
kráľovnou manželkou v Uhorsku a Čechách, Osmanská ríša a jej výboje v Európe významne ovplyvnili
jej život, keď po jednej z bitiek umrel jej manžel kráľ Ľudovít II. a stala sa vdovou. Väčšinu svojho života
bola miestodržiteľkou v najbohatšej krajine tých čias Nizozemsku a posledné roky až do svojej smrti
strávila v Španielsku. Celá vtedajšia Európa je popretkávaná životnými osudmi Márie a jej najbližších
príbuzných.
Pri vykresľovaní dobového kontextu nemožno vynechať miestnu šľachtu a aristokraciu, ktorá sledovala
vlastné mocenské a majetnícke ciele. Najcentralizovanejším územím v tom čase bolo Francúzsko,
ostatné územia, najmä v Nizozemsku a Nemecku, boli tvorené malými štátmi/provinciami, ktoré sa
snažili zachovať čo najväčšiu nezávislosť od panovníka.
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Podobne tomu bolo aj v Uhorsku. Domáca vysoká šľachta bola v opozícii proti kráľovi a svoje záujmy
neľútostne presadzovala. Snahy o upevňovanie kráľovej pozície ťažko znášali najmä predstavitelia tzv.
národnej strany Jána Zápoľského, ktorý sa sám pokúšal získať uhorskú korunu pre seba.

Európa v roku 1519

Spojenci (zelená) a nepriatelia (ružová) habsburskej ríše
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STREDNÁ EURÓPA
V strednej Európe sa nachádzajú štyri kráľovstvá – české, uhorské, rakúske a poľské. Začiatkom
novoveku bolo obsadenie uhorského trónu predmetom zvýšeného záujmu. Kráľ Matej Korvín nemal
legitímneho potomka a vysoká uhorská šľachta zvolila za jeho nasledovníka slabého Vladislava II. z rodu
Jagelovcov, ktorému sa opäť dlho nedarilo splodiť potomka – možného nasledovníka. Možnosť
„ukoristiť“ uhorskú korunu aktivizovala nielen uhorského magnáta Jána Zápoľského, ale aj rod
Habsburgovcov, ktorý sa už dlhodobo snažil získať uhorskú, a s ňou aj českú, korunu. Do týchto
mocenských bojov naviac zasahovala domáca uhorská šľachta, ktorá sledovala svoje vlastné záujmy –
vlastniť čo najväčšie majetky a výsady bez zodpovednosti a povinnosti voči kráľovi. Uprednostňovali
preto voľbu slabého kráľa a odmietali kráľa cudzinca.
Keď sa v Nizozemsku v roku 1505 narodila Mária, v Uhorsku vládne Vladislav II., ktorý je zároveň aj
českým kráľom, v Rakúsku vládne arcivojvoda Maximilián I., Máriin starý otec, ktorý je súčasne cisárom
Svätej rímskej ríše národa nemeckého. Maximiliánove strategické a taktické schopnosti pri získavaní
nových území boli výnimočné a následné úspechy Habsburgovcov, ktorými si na dlhé desaťročia zaistili
v Európe hegemóniu, boli dielom práve tohto geniálneho stratéga a vyjednávača. Začiatkom 16.
storočia si Habsburgovci postupne vybudovali v Európe silné postavenie. Územie, ktoré vlastnili alebo
riadili za vlády Karola a Ferdinanda, Maximiliánových vnukov a Máriiných bratov, bolo najväčším v
histórii. Ich vláda sa postupne šírila zo Svätej ríše národa nemeckého (Nemecko) a Rakúska všetkými
smermi: na východe zahŕňala územie Českého kráľovstva a Uhorska, na juhu zase Španielska
a Talianska, na západe Nizozemska. A v rámci zámorských výprav pribudli aj rozsiahle zámorské územia
– v Amerike a na Filipínach. V tomto období sa delí rod Habsburgovcov na rakúsku a španielsku vetvu.
Ich reprezentantmi sú Máriini bratia: Karol V. španielskej vetvy a Ferdinand I. rakúskej.

Ríšsky snem v Kolíne 1512: Rozdelenie krajov ríše na 10 území (biele do ríše nepatria)
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ŠPANIELSKO
Svadbou Ferdinanda II. Aragónskeho a Izabely Kastílskej – starých rodičov Márie z matkinej
strany – v roku 1479 sa Aragónsko a Kastílsko spája (koruny však ostávajú oddelené) a vzniká
Španielsko. Vládli mu až do roku 1504 resp. 1516, po nich prevzala vládu ich dcéra Jana Kastílska
s manželom Filipom Pekným (z rodu Habsburgovcov) – Máriini rodičia. Po predčasnej smrti Filipa
Pekného (1506) a z dôvodu podlomeného psychického zdravia Jany Kastílskej vládu až do roku 1516
opäť prevzal jej otec Ferdinand II. ako miestodržiteľ. V roku 1516 sa stáva plnoletým Máriin brat Karol
V. a preberá vládu on. K Španielsku patria aj novoobjavené zámorské krajiny na americkom, africkom
a ázijskom kontinente.

Objavovanie a kolonizácia nových svetov

FRANCÚZSKO
Vo Francúzsku vládne Ľudovít XII. (1498 – 1515) a František I. (1515 – 1547). František I.
neustále bojuje s Habsburgovcami o hegemóniu v Svätej ríši nemeckého národa a o talianske
a burgundské územia. Vojenské výpady ukončí až Cambraiská dohoda uzavretá r. 1529, ktorou sa
František I. výmenou za Burgundsko vzdáva svojich záujmov v Taliansku a odstupuje Karolovi V. –
Máriinmu bratovi – Flámsko a Artois. Cambraiská dohoda sa nazýva aj „Dámskym mierom“, lebo ju
dohodli dve dámy, ktoré v ťažkej dobe preukázali svoje diplomatické a taktické schopnosti vyjednávať
a dohodnúť sa. Boli nimi Margaréta Rakúska (z rodu Habsburgovcov), Máriina teta z otcovej strany, a
Lujza Savojská (Louise de Savoie), matka kráľa Františka I. a zároveň švagriná Margaréty Rakúskej (cez
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jej druhého manžela Filiberta II. Savojského, ktorý zomrel mladý r. 1504). Osvedčený mocenský nástroj
– sobášna politika – sa neskôr uplatnil aj tu: František I. sa v r. 1530 oženil s Eleonórou Rakúskou,
Máriinou sestrou.

ANGLICKO
V Anglicku vládne Henrich VII. (1485 – 1509) a neskôr jeho syn Henrich VIII. (1509 – 1547).
Anglicko má svoje vlastné „ostrovné“ problémy a na kontinente lavíruje medzi rôznorodými záujmami
a tie výhodnejšie vidí častejšie v spojení s Habsburgovcami než s francúzskym kráľom. Prvou
manželkou Henricha VIII. bola Katarína Aragónska (1509-1533), Máriina teta z matkinej strany.

TALIANSKO
Taliansko je rozdelené Pápežským štátom na dve časti s rôznym vývojom. Sever Talianska
tvoria malé kniežacie štáty, medzi ktorými mocensky vyniká najmä Benátske kniežatstvo. Južná časť
Talianska – Neapolský štát – spolu so Sicíliou a Sardíniou patria pod španielsku korunu, kde vládne
Karol V., Máriin brat. Lokálne konflikty na severe prerastajú do medzinárodných konfliktov o nadvládu
v Európe, v ktorých stojí Francúzsko na jednej strane a Španielsko a Svätá rímska ríša nemeckého
národa na strane druhej. Nadvládu potvrdzuje napokon Španielsko (Habsburgovci). Pápežský štát, i keď
neutrálny, zostáva verný Španielskej korune. Tá sa snaží presadiť protireformačné opatrenia, ktoré sú
vo výsostnom záujme pápeža.

OSMANSKÁ RÍŠA
Osmanská ríša bola jednou z najväčších a najmocnejších v priestore pri Stredozemnom mori.
Ríša existovala v rokoch 1281 až 1923 a počas tohto obdobia zahŕňala oblasti Malej Ázie, Balkánskeho
polostrova, Čierneho mora, Blízkeho a Stredného východu a severnej Afriky. V 16. storočí, za panovania
sultána Sulejmana I., dosiahla Osmanská ríša svoj zenit a vydobyla si postavenie svetovej veľmoci.
Zabrala pritom územie predtým samostatných kresťanských štátov v juhovýchodnej Európe
(Bulharsko, Srbsko, Valašsko, časť Uhorska atď.). Sulejman dobyl v roku 1521 Belehrad, v roku 1522
grécky ostrov Rodos, v roku 1526 si vydobyl veľkú časť Uhorska v bitke pri Moháči a krátko nato dva
razy neúspešne zaútočil na Viedeň. Osmanská expanzia vrcholila práve v období Máriinho života
a tragicky poznačila aj jej osobný život, keď v bitke pri Moháči zahynul jej manžel kráľ Ľudovít II.
V presadzovaní vlastných záujmov v protihabsburskom boji v Európe sa s Osmanskou ríšou spojil nielen
francúzsky kráľ František I., ale aj vojvoda Transylvánie Ján Zápoľský, ktorý roky bojoval s Ferdinandom,
Máriiným bratom, o kráľovskú korunu v Uhorsku.
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Rozširovanie Osmanskej ríše

Kultúra a civilizácia
16. storočie bolo dobou nových vedeckých poznatkov (anatómia, heliocentrizmus, oboplávanie
zemegule), objavov nových území, vrcholiacej renesancie, humanizmu (Erazmus Rotterdamský)
a hľadania mravných základov (Martin Luther).

VEDA
Náboženské otrasy protestantskej reformácie a následnej protireformácie, objav Ameriky Krištofom
Kolumbom, oboplávanie zemegule, ale aj dobytie nových území Osmanskou ríšou a následná migrácia
učencov do Európy, vytvorili priaznivé podmienky na rozvoj vedy v Európe. V tomto žičlivom prostredí
sa mohli začať spochybňovať vedecké doktríny, tak ako Martin Luther a Ján Kalvín spochybňovali tie
náboženské. Rozvoj v matematike, fyzike, astronómii, biológii vrátane ľudskej anatómie menili pohľad
na človeka, spoločnosť i prírodu.
Význační vedci:

Mikolaj Kopernik (1473 – 1543) – astrológ, formuloval nové tézy –
heliocentrizmus – planéty sa otáčajú okolo Slnka, a nie okolo Zeme.
Napísal okrem iného aj kvantitatívnu teóriu peňažníctva, ekonomický
koncept platný dodnes, Commentariolus a De revolutionibus orbium
coelestium – publikovaný v roku jeho smrti.

Mikolaj Kopernik (1473-1543)
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Leonardo da Vinci (1452 – 1519) – anatómia, vykonáva pitvy a študuje najmä stavbu svalov.

Andreas Vesalius (1514 – 1564) – anatóm, dvorný lekár Karola V. a jeho
syna Filipa II. sa považuje za najväčšieho znalca anatómie v renesancii,
ak nie aj všetkých dôb. Jeho práca poopravila mylné predstavy
o ľudskom tele, ktoré sa v medicíne aplikovali viac ako tisíc rokov a ktoré
bránili jej vedeckému rozvoju. Nazýva sa tiež otcom modernej
anatómie.
Andreas Vesalius (1514-1564)

Ferdinand Magellan (1480 – 1521) – moreplavec, najatý Karolom I.,
španielskym

kráľom,

v rokoch

1519-21

prvý

oboplával

Zem,

čím dokázal, že je guľatá. Tento dôkaz musel nutne otriasť predstavou,
platnou vyše jeden a pol tisícročia, že zem je rovná doska.

Ferdinand Magellan (1480-1521)
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UMENIE
Renesancia je na vrchole a vznikajú výtvarné a architektonické diela, ktoré obdivujeme dodnes.
Z Talianska sa postupne šíri do Nizozemska, Nemecka a ďalej do Európy. Výtvarné diela tej doby tvoria
zlatý fond galérií po celom svete. Významné rody, vrátane Habsburgovcov, sú mecenášmi umenia a na
ich dvoroch tvoria početní umelci. Portrétni umelci, vrátane Tiziana, portrétujú aj členov habsburskej
rodiny.
Nová architektúra sa uplatňuje pri rekonštrukcii najprv talianskych a neskôr aj iných európskych miest,
v ktorých ako konštrukčný materiál bolo ešte často použité drevo. Brunelleschi (1377-1446), Bramante
(1444-1514), Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio Martini (1439-1502) a Michelangelo postavili
úžasné kostoly a baziliky ozdobené obrovskými kopulami, paláce a pevnosti.

Michelangelo Buonaroti- Sixtínska kaplnka

Leonardo da Vinci – autoportrét a Mona Líza

Sandro Boticelli - Zrodenie Venuše
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Umelci pôsobiaci na dvore Habsburgovcov:
Tiziano Vecelli (známejší pod menom Tizian) (asi 1477-90 – 1576) bol jedným z najvýznamnejších
talianskych renesančných maliarov 16. storočia, významným predstaviteľom benátskej maliarskej
školy. Už od tridsiatych rokov 16. storočia sa datuje nadviazanie stykov s najdôležitejšími umelcovými
patrónmi – španielskymi Habsburgovcami. Vzťahy s týmto rodom, založené na vzájomnej tolerancii
a rešpekte, Tiziana sprevádzali po celý zvyšok života a najväčšou mierou prispeli k jeho európskej sláve.
V roku 1530 pri príležitosti cisárskej korunovácie Karola V. v Bologni vznikol cisárov prvý, dnes stratený,
portrét v brnení. V rokoch 1548 a 1550 – 1551 ho cisár povolal do Augsburgu, kde sa konávali ríšske
snemy. Tu pri prvom pobyte v roku 1548 vznikli dva Tizianove slávne portréty cisára – Jazdecký portrét
Karola V. a Karol V. v kresle. Portrétoval aj Ľudovíta II. a Máriu Uhorskú.

Ľudovít II.
Karol V.
Mária Uhorská
Hans Krell (1490 – 1565 alebo 1586) bol nemecký renesančný maliar, známy najmä ako portrétista.
Svoju kariéru začínal ako dvorný maliar u Juraja, markgrófa Brandenburského z Ansbachu. Neskôr
vstúpil do služieb kráľa Ľudovíta II., pôsobil na jeho dvoroch v Prahe a Budíne, kde bol najatý ako
dvorný portrétista v rokoch 1522 – 1526.

Portrét uhorského a českého kráľa Ľudovíta II., 1526.

Portrét uhorskej a českej kráľovnej Márie Uhorskej, 1523.
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Hans Maler zu Schwaz alias John Painter zu Schwaz (asi 1480-1488 – 1526-1529) bol
nemecký portrétny maliar. Medzi jeho klientov patrili aj Habsburgovci.

Portrét arcikňažnej Márie,1519.

Portrét Ferdinanda,1521

Portrét Anny Jagelovskej,1520

Portrét Antona Fuggera, 1524.

Bernard van Orley (1487 alebo 1491 – 6. január 1541) bol hlavným predstaviteľom holandského
a flámskeho maliarstva, tapisérie a sklených mozaík v olove. Bol ovplyvnený najmä talianskou školou
(Rafael). Vitráže v katedrále Sv. Michala a Guduly v Bruseli znázorňujú scény zo života členov
habsburskej dynastie.
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Portrét mladého Karola V.,1524.

Portrét Margaréty Rakúskej.,1524

Jan Cornelisz Vermeyen (1500 – 1559) nizozemský maliar a návrhár tapisérií. V r. 1525 sa stal dvorným
maliarom Margaréty Rakúskej, Máriinej tety, a v r. 1535 sprevádzal Karola V. na bojovej výprave do
Tuniska, ktorá bola inšpiráciou pre sériu dvanástich tapisérií zobrazujúcich výjavy z ťaženia. Neskôr
(1545 – 1548) navrhol aj tapisérie pre Máriu.

Dobytie Tunisu, 1546-1550
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Portrét cisára Karola V.

Portrét Ferdinanda II., 1530

Portrét Márie Uhorskej

Michiel Coxie (1499 – 1592), flámsky maliar, žiak Bernarda van Orley. Po jeho smrti sa stáva dvorným
maliarom na dvore Márie Uhorskej a dekoruje jej sídlo v Binche. Je aj autorom mnohých predlôh pre
tapisérie.

Portrét Doroty Dánskej

Mučenie sv. Juraja, katedrála Sv. Rombolta v Malines

Andrea Amati (1505 – 1577) v Cremone (Taliansko) navrhol a vyrobil prvé husle a udal im definitívny
tvar. Vznikli okolo r. 1550 a boli určené na hranie pri ľudových zábavách.
Nicolo Amati (1596 – 1684), vnuk Andrea Amatiho, je z rodiny najznámejší výrobca huslí. Učili sa
u neho Andrea Guarnieri a Antonio Stradivari.
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Husle vyrobené r. 1559 Andreom Amatim na sobáš Filipa II.
s Elizabetou de Valois (dcérou francúzskeho kráľa Henryho II.)

Nicolo Amati

FILIZOFIA, VIERA
V prvej polovici 16. storočia nastáva kultúrny a renesančný rozvoj, ktorý znamenal vzkriesenie
antického sveta a antického svetového názoru. Bola to doba obnovy osobnej ľudskej dôstojnosti.
Uprednostňovala utváranie človeka ako individuality oproti človeku stredoveku, ktorý sám osebe nič
neznamenal. Vyzdvihovalo sa poznanie, nie viera. Tieto zmeny v spoločnosti sa odzrkadlili aj
v hnutiach, ktoré menili status quo – v humanizme a reformácii. Najmä reformácia a následná
protireformácia mali aj svoje politické dôsledky.
Erazmus Rotterdamský (1466 – 1536) bol nizozemský mysliteľ, predstaviteľ zaalpskej renesancie a
humanizmu. Patril medzi najvýznamnejších a najvplyvnejších predstaviteľov európskeho humanizmu,
je považovaný za predchodcu reformácie, hoci neskôr sa k nej sám staval skôr kriticky. V náboženských
sporoch prvej polovice 16. storočia bol prívržencom náboženskej tolerancie.
Okrem iných vydal aj tri diela venované predstaviteľom habsburského rodu: r. 1516 Výchova
kresťanského kniežaťa (Institutio principis christiani) venované mladému kráľovi Karolovi V., r. 1529
Kresťanská vdova (Vidua christiana) venované ako útecha vdove Márii Uhorskej a r. 1530 Nanajvýš
prospešná úvaha o vyhlásení vojny Turkovi (Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo).
Martin Luther (1483 – 1546) bol nemecký profesor teológie,

kňaz a zakladajúca osobnosť

protestantskej reformácie. Luther odmietal viaceré učenia a praktiky stredovekej katolíckej cirkvi.
Ostro odmietal najmä kupovanie odpustkov za spáchané hriechy za peniaze. Svoje názory – 95 téz –
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uverejnil r. 1517 ich vyvesením na bránu kostola. Odmietnutie vzdať sa svojho učenia malo za následok
exkomunikáciu z cirkvi r. 1521. Karol V. následne uvaľuje na neho kliatbu a zákaz šírenia jeho učenia,
ktoré sa však rýchlo šíri Európou. Pomohli tomu preklady jeho biblie do miestnych jazykov a ich šírenie
tlačou. Ako odpoveď na reformačné učenie vzniká neskôr protireformačné hnutie.
Učenie Martina Luthera podnietilo vznik ďalších protestantských hnutí v Európe. Najznámejší bol
kalvinizmus založený Jánom Kalvínom (1509 – 1564), francúzskym teológom. Centrom jeho učenia bola
Ženeva, z ktorej urobil sídlo európskeho protestantizmu. Jeho učenie rýchlo prenikalo najmä do
Francúzska (hugenoti), Škótska, Anglicka (puritáni, kongregacionalisti), Uhorska, Čiech, Nemecka a
inde.
Reformovaná kresťanská cirkev sa postupne organizovala aj v Uhorsku – r. 1546 zasadá synoda v
Prešove, vzniká seniorát Pentapolitany (Bardejov, Košice, Levoča, Prešov a Sabinov), prvý v Uhorsku.
Nicolo Machiavelli (1469 – 1526) bol taliansky historik, politik, diplomat, filozof, humanista
a spisovateľ. Je považovaný za zakladateľa politických vied. Bol vysokým úradníkom vo Florentskej
republike, kde mal na starosti diplomaciu a vojenské záležitosti. Jeho najznámejším dielom je Vladár
(Il Principe), ktorú vydal r. 1515.

Erazmus Rotterdamský 1466-1536

Martin Luther 1483-1546

Nicolo Machiavelli 1469-1527

VZDELANOSŤ A KOMUNIKÁCIA
Rozvoj a šírenie tlačiarní: Niet pochýb, že pre úroveň vzdelania je dostupnosť kníh a textov veľmi
dôležitá. Preto vynález tlačiarenskej techniky r. 1450

Johannesom Gutenbergom a následné

rozširovanie tlačiarní (tie boli spočiatku mobilné) po celej Európe mali veľký vplyv na rýchlosť šírenia
informácií a vedomostí a demokratizovali proces učenia a vzdelávania.
Prvý kníhtlačiar v Nizozemsku bol Alostois Thierry Martens (1450 – 1534). Po učení v Taliansku vytlačil
r. 1473 prvú knihu v Nizozemsku a rýchlo mal mnoho nasledovníkov.
Prvá tlačiareň v Bratislave sa objavila v rokoch 1477 - 1480. Prvá zachovaná kniha, o ktorej sa vie, že
vyšla na Slovensku, bola 1. časť Postily P. Bornemiszu v maďarčine, ktorá vyšla v Komjaticiach v roku
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1573. Prvá kniha v slovenčine, o ktorej sa vie, že bola vytlačená na Slovensku, vyšla v roku 1581 v
Gutgesellovej tlačiarni v Bardejove. Bol to preklad Lutherovho katechizmu Katechysmus Dr. M. Luthera
z Nemeckého yaziku na Slowensky preloženy.
Rozvoj pošty: S novými objavmi zámorských krajín, s rozvojom stredného stavu a obchodníckej vrstvy
prišla aj potreba rýchlej výmeny informácií. Ak v stredoveku pošta existovala len pri panovníckych
dvoroch, začiatkom novoveku sa talianska rodina Tasso na žiadosť Maximiliána I. chopila príležitosti
a rozvíjala poštové služby v rámci Európy. V neskorších rokoch 1501, 1505 a 1516 uzavrela zmluvy
s Filipom Pekným a Karolom V. a postupne spojila ich dvory v Rakúsku, Nizozemsku a Španielsku
s Talianskom, Uhorskom, Poľskom a Pápežským štátom. V exkluzívnej zmluve museli Tassovci ručiť za
dodanie zásielky v lehote a za dodržanie poštového tajomstva. Rodina Tasso si v 17. storočí ponemčila
a zmenila meno na Taxis a neskôr na Thurn und Taxis. Z jednej jej vetvy pochádza aj taliansky básnik
Torquato Tasso (1544 – 1595).
Časť z erbu rodiny Tassovcov – roh – sa začal používať na označenie poštových služieb a v niektorých
krajinách (bývalých habsburských) sa používa jeho modifikovaná verzia dodnes.

Erb rodiny Tassovcov (tasso v preklade jazvec)

Thurn und Taxis,
16. stor.

Nemecko

Dánsko

Slovinsko
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II.

HABSBURGOVCI

Dynastia – Dom Habsburgovcov
Rod, ktorý panoval Svätej ríši rímskej národa nemeckého (1273 – 1308; 1438 – 1740; 1765 – 1806),
Rakúsku (1278 – 1918), Španielsku (1516 – 1700) a Čechám a Uhorsku (1526 – 1918). V čase svojho
najväčšieho rozletu to bol najmocnejší rod v Európe. Dlhodobo bojoval v Európe len s dvoma krajinami:
s Francúzskom o získanie nových území a s Osmanskou ríšou o zachovanie tých existujúcich.
Rod pochádza zo Švajčiarska a svoje meno odvodil z mena hradu Habichtsburg v kantóne Argau. Prvé
zmienky o rode pochádzajú z 10. storočia. Členovia rodu najprv rozširovali svoje územia v rámci
Švajčiarska a Alsaska. Za veľkého zakladateľa dynastie sa považuje Rudolf, ktorý bol aj zvolený r. 1273
za kráľa Rimanov. Neskôr sa jeho potomkovia, bratia Albrecht III. a Leopold III., spoločne ujali vlády,
ale v roku 1379 si tzv. Neuburskou zmluvou, v rozpore so želaním ich otca, rozdelili krajiny tak, že
Albrechtovi pripadli rakúske krajiny a Leopold získal Štajersko, Korutánsko, Kraňsko, Tirolsko a Terst.
Súčasne sa rod rozdelil na Albrechtovu a Leopoldovu vetvu.
Habsburgovci síce postupne stratili svoje majetky vo Švajčiarsku, ale získavajú nové územia v Nemecku
a Rakúsku. Cisárovi Fridrichovi III. (1415 – 1493) sa podarilo prostredníctvom sobáša svojho syna
Maximiliána I., budúceho cisára, s Máriou Burgundskou získať Nizozemsko a Franche-Comté. A bol to
práve Maximilián I., ktorý sa stal kľúčovým architektom budúceho impéria pod vládou Habsburgovcov.
Jeho sobášna politika, ale samozrejme aj diplomatické schopnosti a politické skúsenosti, položili
základy, na ktorých v 15. storočí vznikla a v 16. storočí sa rozvinula najväčšia európska ríša. Maximilián
I. sobášnymi dohodami a dedičskými právami rozšíril ríšu o územia Burgundska, Uhorska, Česka
a Španielska, ktoré má aj kolónie v novoobjavených územiach. Pri získavaní nových území nič
neponechal na náhodu a záujmy Habsburgovcov istil dohodami o dvojitých sobášoch: jeho syn Filip
Pekný svadbou s Janou Kastílskou tak získal Španielsko, druhý sobáš bol dohodnutý medzi súrodencami
mladomanželov – Margarétou Rakúskou a Donom Juanom Aragónskym. Jeho vnukom - Márií
a Ferdinandovi - naplánoval svadby so súrodencami Jagelovskými (Ľudovítom a Annou),
prostredníctvom ktorých Habsburgovci získali Uhorsko a české zeme.
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Územia ovládané Habsburgovcami v 16. storočí

Spriaznené krajiny (zelená) a nepriatelia (ružová)

Druhé delenie rodu na dve vetvy prebehlo v roku 1521. Vtedy Karol V. rozdeľuje impérium na rakúsku
a španielsku vetvu. Španielska vetva vymiera po meči v roku 1700 po smrti Karola II., prapravnuka
Karola V. Zdá sa, že sa v tomto prípade naplnilo porekadlo „Kto s akou zbraňou zachádza, takou aj
schádza“. Habsburská sobášna politika medzi najbližšími príbuznými na zachovanie a zveľadenie
impéria vniesla do rodiny aj genetické choroby z pokrvných zväzkov a ich obeťou sa stal aj Karol II. Jeho
stupeň pokrvnosti1 bol 0,254 a bol desaťkrát vyšší ako u Filipa Pekného – Máriinho otca. Karol II. bol
ťažko chorý mentálne aj fyzicky a je vlastne zázrak, že sa dožil až 38 rokov.
V roku 1740 po smrti Karola VI. vymiera po meči aj rakúska vetva. Pragmatickou sankciou prijatou r.
1713 však Karol VI. zaručil dedičstvo koruny aj pre ženského potomka – Máriu Teréziu. Sobášom
s Františkom Lotrinským, na ktorého Mária Terézia previedla svoje dedičstvo, pokračuje rod ako
Habsbursko-Lotrinský vo vládnutí. Rod panuje v Rakúsku, Čechách a Uhorsku až do r. 1918.

1

Stupeň konsangvinity udáva koeficient príbuznosti. Tento koeficient je zároveň mierou pravdepodobnosti, že
dvaja príbuzní budú mať rovnaký gén. U súrodencov je to ½ (0,5), u bratranca a sesternice 1/8 (0,125). Toto
zvyšuje nebezpečenstvo, že potomok z príbuzenského manželstva bude mať recesívne dedičné ochorenie.
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Karol II. (1661-1700), posledný potomok
z rodu Habsburgovcov v jeho španielskej vetve

Karol VI. (1685-1740), posledný mužský potomok
v rakúskej vetve, otec Márie Terézie

Rodina Márie Uhorskej
Hlavným „architektom“ habsburského impéria v dobe jeho najväčšieho rozmachu - čo do
veľkosti a bohatstva území, ako aj ich významnosti – bol Máriin starý otec Maximilián I. Svoje zámery
uskutočňoval pomocou starostlivo premyslených a naplánovaných sobášov svojich detí a vnúčat. Tým
predurčil nielen osud ríše, ale aj životné osudy svojich potomkov.
Maximilián I. mal dve deti – syna Filipa Pekného (1478 – 1506) a dcéru Margarétu Rakúsku
(1480 – 1530). Pre obe svoje deti naplánoval sobáše s cieľom ovládnuť Španielsko. Mali sa zosobášiť
tiež so súrodencami Janou a Jánom – kráľovskými deťmi Ferdinanda Aragónskeho a Izabely Kastílskej.
Margaréta vyrastala do 11 rokov na dvore francúzskeho kráľa, za ktorého sa mala vydať, ale zo
sobáša zišlo. Manželský život s Jánom si dlho neužila. Dvoj-sobáš sa konal r. 1496, ale Ján umiera pol
roka po svadbe a Margaréta sa v 17 rokoch stala vdovou. Z manželstva sa jej narodila mŕtva dcéra. V
roku 1501 ako 21-ročná sa vydáva po druhý raz za vojvodu Filiberta Savojského Pekného. Šťastné
manželstvo trvá tiež krátko a osud sa zopakuje. V r. 1504 Filibert umiera pri nehode počas lovu
a Margaréta porodila neživotaschopné dievčatko. Všetky ďalšie snahy jej otca Maximiliána I. vydať ju
odmietla a rozhodla sa zostať sama. Svoj život potom celý zasvätila Nizozemsku v pozícii jeho
regentky (1507 – 1530) a výchove synovcov a neterí, detí svojho brata Filipa Pekného. Ten totiž tiež r.
1506 predčasne umiera v mladom veku a zanecháva ako polosiroty šesť detí.
Filip Pekný bol zosobášený s Janou Kastílskou zvanou Šialená. Jana Kastílska sa stala dedičkou
korún Kastílska a Aragónska na Pyrenejskom polostrove a prináša ich do habsburskej dynastie. V lete
1496 prichádza Jana Kastílska do Nizozemska a 21. októbra prebieha dvoj-sobášna ceremónia v Lille.
Obaja mladomanželia sú mladí, ona má len 17 a on 18 rokov. Medzi snúbencami hneď preskočí iskra
a nachádzajú v sebe zaľúbenie, Jana trvalé, Filip len dočasné. Jana je inteligentná, rozhľadená mladá
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žena, hovoriaca niekoľkými jazykmi, hrá na hudobné nástroje. Zaujíma sa aj o Lutherovo učenie.
Napriek tomu zle znáša pomery, ktoré vládnu na nizozemskom dvore, má pocit, že manžel sa jej
dostatočne nevenuje a cíti sa čoraz väčšmi izolovaná. Filip Pekný sa vyžíva v luxusných zábavách
a dvoreniu, čo privádza jeho ženu do zúrivosti. Stále častejšie Filipove absencie zhoršujú jej aj tak
labilný duševný stav.
Kráľovský pár mal 6 detí:
-

Eleonóra sa narodila 15. 11. 1498 v Bruseli

-

Karol sa narodil 24. 2. 1500 v Gente

-

Izabela sa narodila 18. 7. 1501 v Bruseli

-

Ferdinand sa narodil 10. 3. 1503 v Španielsku

-

Mária sa narodila 15. 9. 1505 v Bruseli

-

Katarína sa narodila 14. 1. 1507 v Španielsku už po smrti svojho otca.

Filip Pekný umiera v mladom veku 25. 9. 1506 na týfus. Jeho manželka počas nasledujúcich dvoch
rokov nedovolí jeho telo pochovať a smúti. Napokon ju ako duševne chorú zatvárajú do kláštora
klarisiek v Tordesillas. Do roku 1519 má pri sebe svoje najmladšie dieťa Katarínu, ktorá sa narodila
v Španielsku až po smrti svojho otca Filipa. Jana umiera v kláštore 11. 4. 1555. Na jej pohreb
nepríde žiadne z jej detí.

Matka Jana Kastílska (1479-1555)

Otec Filip Pekný (1478-1506)

Z detí sa stali v mladom veku v podstate siroty, otec zomrel a matku, ktorá bola internovaná
v Španielsku, v podstate už nikdy nevideli – len Karol spolu s Eleonórou ju krátko navštívili v roku 1518.
Vyrastali však v bohatých a kultúrnych krajinách, akými v tej dobe Španielsko a Nizozemsko boli.
Dostali kvalitné vzdelanie, hovorili viacerými jazykmi, k dispozícií mali bohatú knižnicu a vynikajúcich
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učiteľov. Boli vychovávaní ku katolíckej viere – pre katolícku cirkev boli Habsburgovci vždy pevnou
oporou.

Francisco Pradilla: Jana Kastílska zatvorená v azylovom dome v Tordesillas s dcérou Katarínou
Ferdinand s najmladšou sestrou Katarínou vyrastajú v Španielsku. Ferdinand dostáva španielsku
výchovu na dvore svojho starého otca z matkinej strany Ferdinanda II. Najmladšia Katarína vyrastá so
svojou matkou Janou Kastílskou v azylovom dome. Eleonóru, Karola, Izabelu a Máriu vychováva
v Nizozemsku teta Margaréta Rakúska, sestra ich nebohého otca, ktorá bola v tom čase v Nizozemsku
miestodržiteľkou. Ochrannú ruku nad nimi prevzal aj ich starý otec Maximilián I., ktorý deti podľa
možností aj osobne navštevoval. Pre všetky už mal nachystaný sobášny plán, ktorý mal upevniť
postavenie habsburskej monarchie v Európe. Budúcnosť ukázala, že tieto deti boli súčasťou
habsburskej ríše, ktorú priamo alebo sprostredkovane budovali a upevnili, až sa stala
najrešpektovanejšou ríšou v Európe. Navyše ich vplyv siahal aj mimo nej a svoje záujmy vedeli dočasne
presadiť aj v Portugalsku, Dánsku alebo Anglicku.
Sobášna politika Maximiliána I. sa dotýkala prirodzene aj Márie. V roku 1506 bola sľúbená za nevestu
do rodiny Vladislava Jagelovského, kráľa Čiech a Uhorska. Bolo to ešte v čase, keď sa jej budúci ženích
Ľudovít ani len nenarodil. Tak ako pri sobáši jej otca, aj pri jej sobáši bol zároveň dohodnutý „istiaci“
sobáš. Jej brat Ferdinand si mal zobrať za manželku Ľudovítovu sestru Annu. Svadby sa konali r. 1515
počas snemu vo Viedni, ale vzhľadom na nízky vek manželov boli manželstvá konzumované až o šesť
rokov neskôr. Týmito sobášmi Habsburgovci unikátne rozšírili svoje majetky a práve za Máriinho života
zaznamenali najväčší rozmach.
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Deti Filipa Pekného a Jany Kastílskej
Eleonóra (1498 – 1558) – bola vydatá dvakrát. Prvý raz za portugalského
kráľa Manuela I. (1518 – 1521), po jeho smrti sa vydala za francúzskeho
kráľa Františka I. (1530 – 1547). Z prvého manželstva sa narodili 2 deti –
Karol a Mária. Mária sa neskôr stala jednou z najbohatších žien v Európe.

Karol (1500 – 1558) – cisár Svätej rímskej ríše národa nemeckého, kráľ
Španielska, Neapolu a Sicílie, vojvoda Nizozemska – španielska vetva
Habsburgovcov. Oženil sa s Izabelou Portugalskou, jeho sesternicou
z matkinej strany. Mali 6 detí, medzi inými Filipa II., budúceho kráľa
španielskych území.

Izabela (1501 – 1526) – v r. 1515 sa vydala za kráľa Dánska, Nórska
a Švédska Kristiána II. Deti Ján, Kristína, Dorota (3 ďalšie umreli do 1 roka).

Ferdinand (1503 – 1564) - cisár Rímskej ríše nemeckého národa po svojom
bratovi Karolovi, kráľ Rakúsko-Uhorska, Čiech. Oženil sa s Annou
Jagelovskou, sestrou Ľudovíta II., manžela Márie. Z manželstva sa narodilo
16 detí, medzi inými aj Maximilián II., ktorý zdedil po otcovi všetky koruny.

Mária (1505 – 1558) – vydala sa za kráľa Uhorska a Českých zemí Ľudovíta
Jagelovského, bola miestodržiteľkou v Nizozemsku a krátku dobu aj v
Uhorsku.

Katarína (1507 – 1578) – až do sobáša žila so svojou matkou v azylovom
dome v Španielsku, vydala sa r. 1525 za kráľa Jána III. Portugalského, jej
bratranca z matkinej strany . Po jeho smrti v r. 1557 sa stáva do r. 1562
miestodržiteľkou. Mali 9 detí, ale len dve sa dožili dospelosti.
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Rodokmene Márie Habsburskej a jej manžela Ľudovíta II.

Rok 1516 je pre Habsburgovcov významný, umierajú dvaja králi – španielsky Ferdinand a uhorský
a český kráľ Vladislav. Expanzia Habsburgovcov pokračuje v intenciách Maximiliánových plánov. V tom
roku sa jeho územia zväčšili smerom na západ aj na východ.
Maximilián v roku 1519 umiera v rakúskom Welse a Karol, ktorý je už tri roky španielskym kráľom, sa
stáva aj cisárom Rímskej ríše nemeckého národa. V Španielsku vystupuje pod menom Karol I. a ako
cisár ako Karol V. Je to práve on, ktorý zo svojej pozície riadi nielen štáty, ale aj rodinné zväzky – v tom
je dokonalý nasledovník svojho starého otca Maximiliána.
Karol bol zakladateľom španielskej vetvy Habsburgovcov. Počas svojej vlády neustále zvádzal boje
s Francúzskom a šľachtou či už v Nizozemsku, Burgundsku alebo v Nemecku. Nevyhol sa ani stretom
s Osmanskou ríšou na africkom kontinente. Do politických rokovaní zapájal aj členov svojej rodiny,
najmä tetu Margarétu a sestru Máriu, ktoré považoval za zdatné vyjednávačky.
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V r. 1521 Karol prenecháva panovanie v rakúskych krajoch svojmu bratovi Ferdinandovi a neskôr – r.
1531 – ho menuje svojím nástupcom na poste kráľa rímskej ríše nemeckého národa. Ferdinand
pokračuje vo vládnutí v rakúskej vetve. Manželstvom s Annou Jagelovskou a po smrti Ľudovíta II.,
Máriinho manžela, sa Ferdinand dostáva ku korunám Českých zemí a Uhorska. Ani on sa na svojich
územiach nevyhol zdatným nepriateľom – Osmanskej ríši a miestnej šľachte v Uhorsku. S uhorským
najbohatším magnátom Jánom Zápoľským bojuje o uhorskú korunu skoro tak dlho ako Karol
s francúzskym kráľom Františkom I. o Taliansko. V časoch svojej neprítomnosti v Uhorsku sa aj on
obrátil na svoju sestru Máriu, ktorú na krátky čas aj ustanovil miestodržiteľkou.
Dá sa povedať, že toto súrodenecké trio – Karol, Ferdinand a Mária – ovplyvnilo vývoj v Európe na
dlhčas.

Portrét Eleonóry, Karola a Izabely (cca r. 1502)
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III.

ŽIVOT MÁRIE UHORSKEJ

Detstvo a mladosť (1505 – 1521)
Mária sa narodila 15. septembra 1505 v paláci Coudenberg v Bruseli (dnes už neexistuje, r.
1731 vyhorel) ako piate dieťa Filipa Pekného a Jany Kastílskej. 20. septembra 1505 bola pokrstená
v kostole Notre Dame de Sablon a jej krstným otcom bol jej starý otec z otcovej strany cisár Maximilián
I., kmotrami boli Madame de Ravenstein a slečna de Nassau, ktoré ju neskôr aj vychovávali. Celý krst
mal veľmi slávnostný ráz, s luxusným sprievodom a veľkolepými oslavami.

Mária nemala ešte ani 4 mesiace, keď jej rodičia odchádzajú do Španielska, aby sa tam ujali vlády.
Mária ich už nikdy neuvidí. Jej otec zomiera v septembri 1506 v Španielsku na týfus. Matku, ktorá bola
v tom čase tehotná, smrť manžela poznačila a jej psychika bola stále nestabilnejšia, až nakoniec
skončila až do svojej smrti zatvorená v kláštore.
Mária je vychovávaná spolu so svojimi tromi súrodencami Eleonórou, Karolom a Izabelou
v Nizozemsku. Deti mali svoj vlastný dvor (mal okolo 100 členov), ktorý bol organizovaný v súlade
s burgundským protokolom, a tak isto boli vychovávané aj deti.
Ferdinand a Katarína, ktorí sa narodili v Španielsku, sú vychovávaní tam. Ferdinand na dvore svojho
starého otca z matkinej strany Ferdinanda Aragónskeho a Katarína u svojej duševne chorej matky
v kláštore.
Po smrti Filipa Pekného sa jeho nástupcom v Nizozemsku stáva jeho najstarší syn Karol. Ten však má
len 6 rokov, a tak od apríla 1507 v jeho mene vládne jeho teta Margaréta Rakúska, sestra Filipa
Pekného. Popri štátnických povinnostiach prebrala aj výchovu svojich neterí a synovca. Od r. 1507 ich
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presťahovala spolu s ich dvorom z Bruselu do Malines (po flámsky Mechelen), kde zriadila svoje sídlo
a odtiaľ spravovala Nizozemsko.

Palác Margaréty Rakúskej, Máriinej tety, v Malines. Mária tam žila so svojimi tromi súrodencami
v rokoch 1507- 1514. Dnes je tam umiestnený súd.

Margaréta sa postarala o vynikajúce vzdelanie a výchovu detí a nad ich vývinom bdel aj ich starý otec
Maximilián I., ktorý sa o ne zaujímal a často si o nich s Margarétou písal. V roku 1508 a 1512 ich aj
zavolal k sebe do Bruselu. Materinským jazykom bola francúzština, učili sa cudzie jazyky – latinský,
grécky, španielsky, ale aj matematiku, vedy, hudbu a jazdu na koni. Mária sa učila hrať aj na hudobných
nástrojoch, hrala na klavichorde – predchodcovi piana forte – a obľubovala polyfonickú hudbu. Deti
boli vychovávané k láske k umeniu, ich izby zdobili obrazy a tapisérie z dielní uznávaných flámskych
umelcov. Margaréta vybudovala kvalitnú knižnicu, kde sa nachádzali aj vzácne knihy zo stredoveku.
Deti sa prirodzene pripravovali aj na svoje budúce roly vládcov – zúčastňovali sa rôznych sviatočných
pochodov a manifestácií.
Na dvore Margaréty Rakúskej v Malines sa stretávali učenci a vzdelanci, medzi inými aj humanista
Erazmus Rotterdamský a Adrien z Utrechtu, budúci pápež Hadrián VI., ktorý bol zároveň Karolovým
vychovávateľom. Ich prítomnosť a debaty, ktoré viedli, formovali aj mladých budúcich vládcov.
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Klavichord – predchodca piana forte

Bernard van Orley: Margaréta Rakúska

V tom čase bolo zvykom, že budúci vladári sú vychovávaní v krajine, ktorej mali vládnuť. Preto po
kratšom pobyte v Innsbrucku u Maximiliána I. sa Mária v máji 1514 s celým svojím dvorom
presťahovala do Viedne a ubytovala sa v Cillierhofe. Popri vzdelávaní sa a stretnutiach s humanistami
z Viedenskej univerzity sa Mária venuje aj poľovníctvu a športom. Poľovníctvo jej učarovalo, stalo sa
jej celoživotnou vášňou. Zbožňovala chvíle strávené so starým otcom Maximiliánom I. na poľovačkách
a jazdou na koni. Bola vynikajúcou jazdkyňou, jazdila na koni obkročmo, čo vtedy pre ženy nebolo
zvykom. Maximilián ju priúčal aj vojenskému umeniu a ona to rada prijímala.
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V júli 1515 sa chystá vo Viedni snem a počas jeho konania sa majú uskutočniť dve svadby dohodnuté
Maximiliánom I. Svadba Márie s Ľudovítom Jagelovským (1506 – 1526), nástupcom kráľa Uhorska
Vladislava II., a svadba Maximiliána I. v zastúpení (Ferdinanda alebo Karola) s Annou (1503 – 1547),
Ľudovítovou sestrou. Tým malo byť poistené, že Habsburgovci konečne preniknú k svätoštefanskej
korune. Prípravy na Viedenský snem (17. – 29. 7.) a dvojitý sobáš prebiehajú v Bratislave od marca.
Prichádzajú králi a vysokí hodnostári aj so svojimi dvormi, dohromady okolo 5 000 osôb. Bratislava
mala v tej dobe rovnaký počet obyvateľov. Dohadujú sa podmienky sobášnej zmluvy do detailov,
Maximilián sa rokovaní zúčastňuje len na diaľku a prichádza, až keď je všetko dohodnuté. Prípravy
financuje rodina Fuggerovcov, verní nemeckí bankári habsburských projektov.
29. apríla v Bratislave vypukol rozsiahly požiar – vyhorela tretina mesta. Zmluva bola našťastie
pripravená, a tak sa 22. júla v dóme Svätého Štefana vo Viedni uskutočnil dvoj-sobáš. Vzhľadom na
nízky vek manželov – Mária má desať a Ľudovít len deväť rokov – títo nebývajú spolu, ale každý
odchádza do svojej krajiny, Mária do Rakúska a Ľudovít do Uhorska. S Máriou však odchádza do
Rakúska aj jej švagriná Anna, manželka jej brata Ferdinanda, ktorá bude nasledujúcich päť rokov
vychovávaná spolu s Máriou na rakúskom dvore. Ferdinand na svadbe nebol prítomný, zostal
v Španielsku, takže ani Mária, ani Anna ho ešte v živote nevideli.

Pri príležitosti podpisu zmluvy objednal Maximilián I. obraz od Bernarda Strigela: Maximilián I.
s manželkou Máriou Burgundskou, synom Filipom Pekným a vnukmi Ferdinandom, Karolom
a adoptívnym synom Ľudovítom
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V r. 1516 sa pre blízke osmanské nebezpečenstvo Mária spolu s Annou sťahujú z Viedne do Innsbrucku.
Tu obidve pokračujú vo vzdelávaní a Mária nevynechá ani jednu príležitosť ísť si zapoľovať. V tom roku
zomiera jej svokor, kráľ Uhorska a Česka Vladislav II. Kráľom Uhorska sa stáva Ľudovít. Pre jeho nízky
vek Uhorsko spravuje trojčlenná miestodržiteľská rada (členmi sú Ján Bornemisa, Juraj Brandenburský
a Tomáš Bákoc). Pre Jána Zápoľského, najbohatšieho magnáta Uhorska, ktorý sa snaží získať uhorskú
korunu, je zloženie rady neprijateľné. Neprijateľné je aj pre jeho prívržencov, tzv. národnú stranu. Keď
v roku 1519 zomiera cisár Maximilián I., uhorská šľachta zacíti príležitosť a vyvíja tlak na Ľudovíta, aby
sa neoženil s Máriou a sám sa uchádzal o cisársku korunu. Napätá politická situácia v Uhorsku sa
odráža aj vo vzťahu Márie a Anny, dokonca sa spolu nerozprávajú. V decembri 1520 však dochádza v
Innsbrucku k opätovnému potvrdeniu oboch sobášov a v máji 1521 sa v Linzi koná svadba Anny
a Ferdinanda. Mária vidí svojho brata Ferdinanda prvýkrát v živote. Oslavy trvajú tri dni, po ktorých sa
všetci vydajú do Viedne. Mária očakáva, že tam po ňu príde Ľudovít. Ten však čelí náporu Turkov na
svojom území a Mária sa rozhodne, napriek upozorneniam na nebezpečenstvo, ísť mu naproti do
Budína. Odišla len s malou skupinou uhorských významných osôb – medzi nimi bol aj Juraj
Brandenburský, Ľudovítov bratranec. Ten jej bude v budúcnosti ešte viackrát nápomocný. Cestou sa
zastavia v Bratislave, ale Mária si uvedomí, že čakanie by bolo dlhé, tak zvyšok cesty do Budína
absolvuje na koni. Konečne stretáva svojho manžela, ktorého videla naposledy pred šiestimi rokmi.

Kráľovná manželka Uhorska a Českých zemí (1521 – 1528)
Mária bola 11. 12. 1521 v bazilike Svätého Štefana v Stoličnom Belehrade korunovaná na
uhorskú kráľovnú a svadbu s Ľudovítom mala 13. januára 1522 v kostole Notre Dame v Budíne.
Sobášom získala prímeno Uhorská.

Ruiny baziliky Sv. Štefana
v Stoličnom Belehrade

Svadba sa konala 13. januára v Budíne

Kráľovský pár odchádza na jar roku 1522 do Čiech. Mária je 1. 6. 1522 korunovaná olomouckým
arcibiskupom za kráľovnú Českých zemí. Kráľovský pár zostáva v Čechách niečo vyše roka. Najmä Mária
sa snaží presvedčiť českú šľachtu, aby pomohla ochrániť kresťanskú Európu a pomohla Uhorsku v boji
proti Osmanom – žiaľ neúspešne.
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Hradčany, miesto korunovácie Márie Uhorskej
Osmanská ríša ohrozovala uhorskú južnú hranicu dlhodobo. Jej armáda pod vedením Sulejmana I.
obliehala v roku 1521 Belehrad a Šabac. Uhorská šľachta ale odmieta financovať kráľovské vojsko a ani
spojenci Uhorska nepomáhajú s postavením obranného valu proti Turkom. Naviac domáca „národná“
šľachta na čele s Jánom Zápoľským sa nevie zmieriť s „cudzinkou“ na uhorskom tróne.
Mária si s Ľudovítom hneď „padli do oka“. Mladý pár je veľmi zaľúbený, obidvaja sú očarení svojím
partnerom. V r. 1523 prichádza Mária do budínskeho kráľovského paláca. Samotný palác je krásny,
postavený v renesančnom štýle ešte za čias Mateja Korvína, a ukrýva aj kvalitnú knižnicu. Pre Máriu je
to úplne nové a neznáme prostredie. V paláci sa kráľovná nepohybovala viac ako pätnásť rokov –
kráľovná Anne de Foix umrela v roku 1506 po pôrode Ľudovíta – a kráľovské komnaty obsadili uhorské
kurtizány. Napriek mladému veku Mária rýchlo zavádza na dvore nové poriadky, zariaďuje si podľa
vlastného vkusu svoje komnaty a prirodzene tým vyvoláva nevôľu domácich.
Mária sa chopila štátnických záležitosti omnoho razantnejšie ako jej manžel Ľudovít. Okolím je
považovaná za rozhodnejšiu a razantnejšiu než Ľudovít, ktorého pokladajú za slabocha. Život s ním ale
prebieha radostne, časté sú oslavy, rôzne turnaje a poľovačky. Obidvaja majú radi luxus a aj si ho
napriek finančným ťažkostiam doprajú. Mária síce dostala darom rozsiahle územia a mestá (banské
mestá Brezno, Kremnica, Štiavnica, soľné bane v Marmaroši, Miškovci atď.), z ktorých mala plynúť
apanáž 40 000 dukátov ročne, ale prakticky všetky tieto územia boli dané do zálohy bankárovi
Fuggerovi ešte Ľudovítovým otcom Vladislavom, a tak z nich neplynul žiaden príjem. Na striedmejší
život sú mladomanželia vyzývaní aj svojimi príbuznými – poľským kráľom Žigmundom a Máriinými
bratmi Karolom a Ferdinandom. Máriine apanáže sú konečne uvoľnené v r. 1525. Je z nej najbohatšia
žena v Uhorsku. Finančné zdroje môže začať využívať na kupovanie spojencov a posilnenie kráľových
pozícií.
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Mária pokračuje v stretávaní sa s humanistickými vzdelancami aj v Uhorsku, zaujíma sa o učenie
Martina Luthera, a dokonca objednáva u svojho dvorného kapelníka Thomasa Stolzera zhudobnenie
jeho štyroch žalmov. Komunikuje aj s domácimi humanistami, napr. s Jakubom Pisom a Nicolasom
Oláhom, ostrihomským biskupom (zomrel v Bratislave r. 1568).
Je zrejmé, že je to Mária, obklopená nemeckými poradcami, ktorá v manželskom páre rozhoduje aj
o politických záležitostiach a počína si úspešne. Inak to vidí uhorská šľachta. Svoju nespokojnosť
prejavili šľachtici na sneme v r. 1525. Ich odbojnosť a trúfalosť je posilnená aj faktom, že kráľovský pár
stále nemá potomka a nástupníctvo na uhorskom tróne môže byť spochybnené. Šesťdesiat šľachticov
predkladá snemu svoje požiadavky – nemecké dvorné dámy musia opustiť dvor do 4 dní spolu s
Karolovými poradcami a vyslancami Benátskej republiky. Hroziacu revoltu Mária odvracia odvolaním
najdôležitejších osôb: palatína Bátoryho a pokladníka Thurzu (Fuggerovho spojenca).
V rokoch 1524 – 1525 sa Márií napriek neustálym nezhodám s uhorskou šľachtou darí ovplyvňovať
politický život v Uhorsku a hájiť záujmy Habsburgovcov. A to za stálej prítomnosti osmanského
nebezpečenstva.

Ottov historický atlas – Slovensko, 2009, 2012, str. 123
29. augusta 1526 sa Ľudovít odobral so svojím vojskom – 20 000 vojakov – brániť Uhorsko proti
niekoľkonásobne väčšej armáde Sulejmana II. Po krátkom boji pri Moháči sa dal na ústup, ale nešťastná
nehoda pri ústupe ho stála život – pri skoku spadol z koňa a ten ho privalil. Jeho telo našli až po dvoch
mesiacoch. Pochovali ho v Stoličnom Belehrade.
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Bertalan Székely: Smrť Ľudovíta II. v bitke pri Moháči
Mária po bitke narýchlo opúšťa 31. augusta Budín a 3. septembra prichádza do Bratislavy. Ani žiaľ za
milovaným manželom jej nebráni v jasnom uvažovaní a vykonaní potrebných krokov na zabezpečenie
uhorského trónu pre svojho brata Ferdinanda. Nemôže sa ubytovať na hrade, a tak býva v meste,
odkiaľ sa s pomocou poradcov snaží dosiahnuť svoj cieľ.

14. októbra sa stretáva v Hainburgu s bratom Ferdinandom a dohadujú ďalšie kroky. Ten sa pre
posilnenie svojej pozície v boji o uhorský tón rozhodne odísť do Čiech, kde sa necháva 25. 10. 1526
zvoliť za českého kráľa. Šancu však nechce prepásť ani Ján Zápoľský a 9. 11. 1526 ho v Stoličnom
Belehrade nitriansky arcibiskup Štefan Podmanický korunuje za uhorského kráľa. Mária nestráca čas a
zvoláva snem do Bratislavy. 16. 12. 1526 zúčastnení šľachtici zvolia za uhorského kráľa Ferdinanda
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a ten je 3. 11. 1527 v tom istom meste a tým istým arcibiskupom ako Ján Zápoľský korunovaný za
uhorského kráľa. Uhorsko má dvoch kráľov a začína sa medzi nimi tvrdý boj ovládnutie území.
Vo februári 1527 Ferdinand odchádza do Čiech a menuje Máriu miestodržiteľkou v Uhorsku. Napriek
jej naliehavým žiadostiam o zaslanie finančných prostriedkov na zabezpečenie podpory preňho medzi
uhorskými šľachticmi, Ferdinand zareagoval tým, že jej zobral aj jej venné majetky. Mária napriek tomu
získava na svoju stranu väčšinu šľachty, takže Ferdinandova vojenská výprava v lete 1527 proti Jánovi
Zápoľskému trvala len krátko. V novembri 1527 sa Máriino miestodržiteľstvo v Uhorsku končí. Odmieta
ponuku Ferdinanda na jeho obnovu a odmieta aj potenciálnych ženíchov, ktorých jej ponúka –
škótskeho kráľa Juraja V. i palatína Fridricha Bavorského.
Mária končí svoju misiu v Uhorsku a v októbri 1528 odchádza do Rakúska a neskôr na Moravu, na svoj
zámok v Znojme. Nasledujúce dva roky strávila striedavo v oboch krajinách a venovala sa svojim
záľubám. Keď sa Turci v roku 1529 priblížili k Viedni, odchádza do Linzu, kam sa presťahovala už aj
švagriná Anna, Ferdinandova manželka. Mária sa do Uhorska už nikdy nevrátila. O svoje venné majetky
z Uhorska sa bude ale ešte dlho prieť s Ferdinandom.

Miestodržiteľka Nizozemska (1531 – 1555)
Teta Margaréta Rakúska, miestodržiteľka Nizozemska, nečakane umiera v Malines 1. decembra 1530.
Brat Karol V. vymenoval 6. júla 1531 za novú miestodržiteľku Máriu. Vyjadril tým uznanie a ocenenie
jej zásluh a schopností pri získaní uhorského trónu pre Ferdinanda po smrti jej manžela Ľudovíta II.
Márii odovzdal dokonca omnoho viac právomocí, než akými disponovala jej teta Margaréta Rakúska
počas skoro dvadsaťročnej vlády v Nizozemsku. Karol V. jej dôveruje natoľko, že ju vo svojom
testamente v roku 1532 určí za regentku Nizozemska v prípade jeho smrti.
Nizozemsko (územie tvorili zhruba dnešné štáty Belgicko, Holandsko a Luxembursko)
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nezávislých kniežatstiev spojených len osobou jedného vladára. Sú to bohaté územia, ktoré vytvárajú
pre Karola V. až 40% príjmov zo všetkých jeho území (Španielsko spolu s Nemeckom odvádzajú 3
milióny guldenov, Nizozemsko 2 milióny).
Karolovi V. sa postupne podarí v rokoch 1521 – 1543 provincie zjednotiť a jeho úsilie je korunované
v r. 1548 vytvorením jednotného nezávislého štátu Cercle de Bourgogne, ktorý je potvrdený aj jeho
Pragmatickou sankciou v roku 1549. Za úspechom tohto projektu stojí najmä Mária a jej schopnosti.
Každá provincia v Nizozemsku má svoje vlastné zákony, zvyky a úrady. Kniežatstvá sú husto obývané
s mnohými hanzovými mestami a čulými obchodnými stykmi. Šľachtu v týchto rôznych provinciách
však spája neustály boj s vladárom o zachovanie, alebo, ešte lepšie, rozšírenie svojich privilégií.
Riadenie hospodárskych a politických záležitostí Nizozemska, či už vnútorných alebo medzinárodných,
bolo naviac sťažené šíriacimi sa cirkevnými reformami – protestantizmom a kalvinizmom.
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Márii pomáhajú pri vládnutí tri rady: Správna rada štátu (vnútorná a zahraničná politika), Štátna rada
(spravodlivosť) a Finančná rada, ktorá bola zriadená na zabezpečenie podpory pre Máriu pri vládnutí.
Prvé dve rady Mária hneď na začiatku zreformovala, takže ich náplne a právomoci boli jasnejšie
definované ako počas regentstva jej tety Margaréty, a tým bola ich práca omnoho efektívnejšia.

17 provincií Nizozemska za vlády Márie Uhorskej

Počas svojho skoro štvrťstoročného miestodržiteľstva Nizozemska sa Mária musí popasovať
s rôznorodými úlohami a čakajú ju mnohé výzvy aj vo vlastnej rodine. K najdôležitejším patrili:
-

Riešiť nespokojnosť domácej šľachty s rozsahom vlastných privilégií a daňovými odvodmi na
účely vojen;

-

Zabezpečenie ekonomickej prosperity provincií a ochrany a rozvoja medzinárodného obchodu
pre nizozemských obchodníkov;

-

Riešenie medzinárodných konfliktov s Dánskom, Anglickom a najmä opakujúce sa vojny
s Francúzskom. Počas Máriinho miestodržiteľstva prebehla ôsma (1535-38), deviata (1542-44)
a desiata vojna (1552-56) s Francúzskom o územia severného Talianska a neskôr aj Toskánska
a Korziky. Desiata vojna bola osudná pre jej sídla v Nizozemsku;

-

Dlhodobý boj s protestantizmom a neskôr s kalvinizmom;

-

Výchova synovca a neterí – Jána (1518 – 1532), Doroty (1520 – 1580) a Kristíny (1521 – 1590)
– detí jej zosnulej sestry Izabely (1501 – 1526), ale aj iných aristokratických detí. Jednou z nich
je aj nemanželská dcéra jej brata Karola V. – Margaréta Parmská, budúca miestodržiteľka
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Nizozemska. História sa teda opakuje: tak ako Margaréta Rakúska vychovala Máriu ako svoju
nástupníčku, tak aj Mária vychovala tú svoju.

VNÚTORNÉ KONFLIKTY
V roku 1531 prichádza Mária do Bruselu. Zrušila dvor svojej tety Margaréty v Malines a
preniesla ho do paláca Coudenberg a robí z Bruselu opäť hlavné mesto krajiny. Prichádza do nového
neznámeho prostredia a zoznamuje sa s novou politickou aj ekonomickou situáciou, s ktorou sa musí
zžiť. Oproti Uhorsku je to veľká zmena. Okrem toho musela vymeniť väčšinu svojho dvora, ktorý bol s
ňou v Uhorsku, pretože bol upodozrievaný z náklonnosti k reformácii. Z pôvodného dvora s ňou zostáva
len Mikuláš Oláh, humanista a neskorší ostrihomský arcibiskup. Ostane s ňou až do r. 1542, kedy sa
vráti späť do Uhorska.
Mária hneď na počiatku musela riešiť vnútornú krízu – domáca šľachta v Bruseli sa vzbúrila, po tom čo
Mária vydala rozhodnutie, ktorým povolila osobám nepochádzajúcim z Bruselu stať sa mestskými
radcami. Vzbura trvala od mája 1532 a situácia sa upokojila až v decembri toho istého roku. Vážnosť
situácie dokresľuje aj fakt, že Mária opustila Brusel a riešila ju na diaľku z mestečka Binche. Počas
riešenia krízy sa ohlásili jej zdravotné ťažkosti s búšením srdca, ktorými trpela už aj predtým. Problémy
so zdravím ju sužovali až do r. 1535. Niektoré zdroje tvrdia, že Mária aj Karol trpeli bipolárnou poruchou
a dobré obdobia sa striedali s depresiami. Šťastie v nešťastí bolo údajne v tom, že každý z nich mal zlé
obdobie, keď ten druhý mal dobré, a tak sa mohli navzájom zastúpiť pri vládnutí. Ich matka – Jana
Kastílska – mala tiež problémy s duševným zdravím (preto bola prezývaná „Šialená“) a je možné, že
deti túto predispozíciu zdedili po nej.
Druhú veľkú vnútornú krízu riešila Mária v Gente, rodnom
meste jej brata Karola V. Od roku 1537 sa obyvatelia Gentu
neustále búrili. Dôvodom vzbúr bolo zvýšenie daní, ktoré
uvalil Karol V., aby mohol financovať nespočetné vojny
s Francúzskom. Pokračujúca revolta bola napokon v marci
1540 tvrdo potlačená, bolo popravených 9 osôb, mestu boli
odňaté mnohé privilégiá a vzbúrencom bol skonfiškovaný
majetok. Mestskí radcovia museli za trest pochodovať pred
cisárom bosí a zviazaní povrazom. Mária nakoniec vyprosila
u cisára (Karol V.) generálny pardon. Táto udalosť sa v Gente
dodnes pripomína organizovaním podobného sprievodu
v uliciach mesta.
Pochod bosých a zviazaných mestských
radných pred cisárom
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MEDZINÁRODNÉ KONFLIKTY
Na medzinárodnej úrovni Mária rieši vojenské konflikty – buď vyjednáva mierové podmienky
alebo organizuje vojenské výpravy. Počas svojho miestodržiteľstva prežila dvanásť rokov vojenských
konfliktov, skoro polovicu obdobia svojho vládnutia v Nizozemsku. Mária sa ale vojnových konfliktov
nebojí a vie sa výborne zhostiť ich príprav. Svedčia o tom viaceré obdivné vyjadrenia veľvyslancov o jej
schopnostiach. Neprehliadnuteľná je aj jej schopnosť vyzbierať financie na vedenie vojny. Zároveň vie
odhadnúť, kedy vojna spôsobí viac ekonomickej škody ako úžitku, a preto je lepšie sa jej vyhnúť.
S bratom Karolom vedie nejednu diskusiu na túto tému a to, že dal na jej rady, neraz zabránilo
finančnému kolapsu a bankrotu Nizozemska.
Najdlhší a najurputnejší bol konflikt s Francúzskom, s ktorým Karol V. viedol niekoľko vojen.
Predmetom sporu bolo najmä Milánske kniežatstvo, neskôr aj Toskánsko a Korzika. Mária dohadovala
s francúzskym kráľom Františkom I. prímerie po ôsmej (1538) aj deviatej vojne (1544). František I.
uznával Máriu ako zdatnú političku a bol si vedomý aj jej vplyvu na cisára Karola V. Počas prítomnosti
vo Francúzsku v r. 1538 bola prijatá so všetkými poctami, mala stretnutia s významnými politikmi. Po
francúzskych zámkoch cestovala so sestrou Eleonórou, ktorá bola v tom čase manželkou francúzskeho
kráľa Františka I.
Konca desiatej vojny s Francúzskom, ktorá vypukla r. 1552, sa Mária už nedočkala. Vojnu viedol syn
Františka I. Henrich II. Ako odvetu za útok Habsburgovcov na Francúzsko nemilosrdne zaútočil na
Nizozemsko a zničil viaceré mestá, medzi nimi aj Máriine obľúbené a s toľkou láskou budované
rezidencie v Binche, Mariemburgu a v Mariemonte. Celé územie bolo zničené a Mária prichádza
o príjmy, ktoré z nich plynuli. Prímerie s Francúzskom bude obnovené až 5. 2. 1556 – pol roka po
Máriinej abdikácii z postu miestodržiteľky Nizozemska, krátko pred jej odchodom do Španielska.

Bernard van Orley: Šiesta vojna s Francúzskom v r. 1525: Detail tapisérie bitky pri Pavii (okolo r. 1531)
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Mária „zdedí“ aj konflikt o dánsky trón, o ktorý prišiel roku 1523 jej švagor kráľ Kristián II., manžel jej
sestry Izabely. Kristián II. sa z Nizozemska opakovane pokúša vojensky získať dánsky trón naspäť, ale
neúspešne. Po jeho zajatí a ďalších nevydarených pokusoch o získanie trónu prostredníctvom vydaja
Kristiánovej dcéry Doroty za palatína Frederika, Mária nakoniec podpisuje v roku 1537 s Dánskom
mierovú zmluvu. Tá otvára Baltické more pre nizozemských obchodníkov, ktorí počas vojny a blokády
nemohli priamo obchodovať so severom Európy. Konflikt s Dánskom o prechod cez úžinu spájajúcu
Baltické more so Severným sa neskôr obnoví, Mária ho však opäť úspešne zvládne a 23. mája 1544
podpíše novú dohodu počas konania ríšskeho snemu v Speyeri. Nizozemskí obchodníci nemusia platiť
za prechod úžinou a na revanš Karol V. uznal za dánskeho kráľa Kristiána III. a zaviazal sa viac
nepodporovať svojho švagra Kristiána II. v boji o dánsky trón. Ríšskemu snemu v Speyeri Mária
dokonca predsedá, pretože jej brat, cisár Karol V., je chorý a nemohol na snem pricestovať.
Vzťahy s Anglickom sú striedavo dobré aj zlé – podľa momentálnych záujmov Henricha VIII., ktorý
lavíruje medzi cisárom Karolom V. a francúzskym kráľom Františkom I. Vzťahy medzi Henrichom VIII.
a Karolom V. kalí anulovanie Henrichovho manželstva s Karolovou a Máriinou tetou Katarínou
Aragónskou.

INKVIZÍCIA
Šírenie protestantizmu v sedemnástich provinciách je ďalším zdrojom nepokojov. V porovnaní
s katolíckou cirkvou sa nové myšlienky protestantizmu a obzvlášť jednej jeho vetvy – kalvinizmu –
rýchlo šíria, a to najmä v provinciách Holandska, Flámska, Zélandu a Hainaut. Ale podobná situácia
panuje v podstate v celej Európe. Toto hnutie nepredstavuje len ohrozenie cirkvi, ale priamo sa dotýka
autority habsburských vládcov. Tí sú bigotnými katolíkmi a Karol V. neváha zaviesť v Nizozemsku proti
heretikom inkvizíciu. Ostatne po príklad nemusí ísť do cudzích krajín, v „jeho“ Španielsku je inkvizícia
činná už niekoľko rokov.
Máriu myšlienky Martina Luthera zaujímajú od samého počiatku a aj ona sama čelí počas svojho života
viacerým obvineniam a podozreniam z náklonnosti k týmto ideám. Napriek tomu jej počiatočná
relatívna zhovievavosť k heretikom počas jej vlády v Nizozemsku sa mení po r. 1535, keď Amsterdam
po revolte skoro skončil v rukách anabaptistov (novokrstencov).
1. júla 1523, ani nie štyri roky po zverejnení Lutherových téz, boli v Bruseli ako prví upálení za herézu
dvaja augustínski mnísi z Antverp. Heréza je vyhlásená za zločin a je súdená podľa civilného práva, čo
znamená, že heretici sú na jednej úrovni s podpaľačmi a vrahmi. Týka sa to luteránov, anabaptistov,
kalvinistov a iných.
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Šírenie reformačných hnutí v Európe v 16. storočí
Od roku 1527 sa obchodovanie, vlastnenie alebo čítanie zakázaných kníh trestá smrťou. Mária hneď v
prvom roku vládnutia vydala proti heretikom edikt a neskôr ho zopakovala ešte dvakrát - v roku 1540
a 1550. Ten posledný bol vo svojej dobe najprísnejším zákonom proti heretikom v celej Európe.
Najčastejšími trestami bolo upálenie alebo sťatie. Počas vlády Karola V. bolo 4 000 až 8000 osôb
prenasledovaných inkvizíciou. Z nich bolo 11% odsúdených.

VÝCHOVA DETÍ
Mária popri štátnických povinnostiach vychováva mladých princov a princezné. Organizuje
nielen ich výchovu a vzdelanie, ale aj ich budúce manželské zväzky. Predovšetkým ide o deti jej zosnulej
sestry Izabely - Jána, Dorotu a Kristínu. Napokon, má vzor vo svojej už zosnulej tete Margaréte
Rakúskej, ktorá vychovávala v podstate osirelé deti svojho brata Filipa Pekného – Karola, Eleonóru,
Izabelu i samotnú Máriu.

Jan Mabuse: Deti Izabely a Kristiána II. (Dorota, Ján and Kristína ), 1526.
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Mária sa snaží prinavrátiť dánsky trón synovcovi Jánovi, ale ten v roku 1532 ako 14-ročný umiera a s
ním aj nádej na ovládnutie severu Európy. Naďalej však vychováva jeho dve sestry Dorotu a Kristínu.
Obzvlášť s Kristínou má Mária pekný vzťah a uchovajú si ho obidve počas celého života. Sú si veľmi
podobné, obidve sú veľmi inteligentné a obľubujú jazdu na koni a poľovačky. Keď Karol V. chce v r.
1533 len 12-ročnú Kristínu vydať za Františka II. Sforzu, milánske knieža, Mária sa zo všetkých síl, ale
zbytočne, snaží svadbu oddialiť, namietajúc aj veľký vekový rozdiel, pretože knieža má už 38 rokov. Rok
po svadbe knieža umiera a Kristína je vo svojich 13 rokoch už vdovou. O šesť rokov neskôr sa o ňu
zaujíma anglický kráľ Henrich VIII. a z toho obdobia pochádza aj Kristínin portrét od maliara Hansa
Holbeina – jeho najznámejšie dielo, dnes v Národnej galérii v Londýne.

Hans Holbein: Kristína Dánska, 1539

Dorota Dánska, neznámy autor

Svadba sa síce koná, ale nie s anglickým kráľom. V roku 1541 sa Kristína vydáva za Františka I., kniežaťa
z Lotrinska. Budú mať spolu 3 deti, a keď v roku 1545 opäť ovdovie, zostane síce v Lotrinsku, ale bude
často navštevovať svoju tetu Máriu v Nizozemsku.
Dorota sa v roku 1535 vydala za rýnskeho palatína Frederika II., ktorý sa svojho času zaujímal o sobáš
s Máriou. Medzičasom sa z neho stal kurfirst a druhý najvýznamnejší muž v Nemecku hneď po cisárovi.
Hoci je o 37 rokov starší od Doroty, manželstvo je šťastné a manželia tiež často navštevujú Máriin dvor
v Nizozemsku. Budú spolu dvadsať rokov, manželstvo však zostane bez detí.
Na dvore Márie Uhorskej sú však vychovávané aj nelegitímne deti vládcov. Najznámejšia z nich je
Margaréta Parmská (1522 – 1586), prezývaná Madama, nemanželská dcéra Karola V., ktorý ju však v r.
1529 uznal za svoju dcéru.
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Bernardino Gatti: Margaréta Parmská

Palác Madama na Námestí Madama v Ríme,
dnes v ňom sídli senát

Margaréta Parmská bola krátko vydatá za Alexandra Mediciho, po ovdovení sa v r. 1533 vydáva
druhýkrát a s nevôľou si berie vnuka pápeža Pavla III. Oktáva Farneseho. Svadba je v Sixtínskej kaplnke
v Ríme. V roku 1545 sa im narodia dvojičky – Alexander a Karol. V roku 1559 je menovaná
miestodržiteľkou Nizozemska (po krátkom miestodržiteľstve Emanuela Fileberta Savojského). Funkciu
bude vykonávať do roku 1567.

REZIDENCIE
Mária vlastnila v Nizozemsku viacero sídel, ale len niektoré pravidelne užívala. Tým venovala
svoj čas a aj financie na zveľadenie. Kráľovský palác v Malines, kde vyrastala u svojej tety Margaréty
Rakúskej do r. 1513, nemala v obľube. Keď prišla r. 1531 späť do Nizozemska, svoj dvor umiestnila do
paláca v Bruseli, a keď v roku 1546 palác v Malines poškodil výbuch, nasledujúci rok ho predala mestu.
Umelecké zbierky – obrazy, tapisérie, knižnicu, umelecké predmety – presťahovala z Malines do iných
palácov.
Mária sa najčastejšie pohybovala v Nizozemsku po ose juh – sever, tak sú totiž rozmiestnené jej
obľúbené miesta na bývanie, záľuby, prácu a jej vášeň – poľovačky. Vzdialenosti nie sú veľké: z Binche
do Bruselu je 60 km a z Bruselu do Malines 35 km. Zhruba rovnaká vzdialenosť delí Malines od
Turnhout.
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Sídla Márie v Nizozemsku: Binche, Mariemont, Brusel, Malines/Mechelen a Turnhout.

Mária má hlavné sídlo v Bruseli, v paláci Coudenberg, kde sa narodila. Hneď ako sa tam prisťahovala,
pustila sa do jeho prestavby a rozšírenia. Vytvára apartmány pre členov habsburskej rozvetvenej
rodiny, ktorí bruselský dvor často navštevujú alebo sú tam vychovávaní: netere Kristína a Dorota,
synovia jej bratov Filip a Maximilián a ďalší. Práce na paláci trvajú až do roku 1553. Vo svojej dobe bol
považovaný za najväčší v Európe. Palác zhorel pri požiari v roku 1731, zostali z neho len suterénne časti.

Palác Coudenberg na dobových obrázkoch

Neďaleko Bruselu v mestečku Tervuren vlastní Mária zámok La Vure, ktorý je obkolesený obrovským
parkom. Stojí uprostred lesov a Mária ho využíva, najmä keď sa rozhodne ísť na poľovačky. Výjavy
z nich sú zobrazené aj na slávnych tapisériách Maximiliánove poľovačky.
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Tapiséria z cyklu Maximiliánove poľovačky podľa návrhu Bernarda van Orley, 1531
Na tomto zámku privítala aj Filipa II., Karolovho syna, keď prišiel roku 1549 do Nizozemska, aby
sa oboznámil s krajinou, ktorej bude v budúcnosti vládnuť. Zámok bol úplne zničený v roku 1782.

Jan van der Heyden: Zámok v Tervurene, 17. storočie
Zámok v Turnhout dostala Mária od Karola V. v roku 1547. Okamžite začala s jeho rekonštrukciou
a prestavbou v renesančnom štýle. Využívala ho najmä na poľovačky. Dlhšie v ňom zotrvá až po svojej
abdikácii po roku 1555. Chcela sa utiahnuť z politického života a snažila sa úplne obmedziť komunikáciu
s novým vládcom Nizozemska Filipom II., Karolovým synom. Snažila sa tam vybudovať hospodársku
farmu s chovom len bielych zvierat, mnohé z nich boli darmi od diplomatických zástupcov v krajine. Na
zámku pobudla ani nie rok. V roku 1556 odíde spolu so svojimi súrodencami Karolom a Eleonórou do
Španielska, kde všetci traja o dva roky skonajú. Zámok sa zachoval do dnešných dní a je tam umiestený
palác spravodlivosti.
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Zámok v Turnhout
Najväčším architektonickým a umeleckým dielom Márie Uhorskej bol palác v Binche a poľovnícky
pavilón nazvaný Mariemont v 10 kilometrov vzdialenom Morlanwelzi. Mária dostala Binche od Karola
V. v roku 1545 ako odmenu za verné pätnásťročné služby. Mária zámok poznala, práve z neho riadila
svoje aktivity počas vzbury v Bruseli v roku 1532.
Hneď po jeho nadobudnutí Mária oslovila architekta Jacquea du Broeusqa z Mons so žiadosťou
o vypracovanie projektu na prestavbu paláca. Práce na ubytovacej časti a prijímacích sálach sa ukončili
v priebehu štyroch rokov. Palác bol vynovený v renesančnom štýle, bohato zdobený s mnohými
umeleckými dielami, vitrážami, sochami a tapisériami znázorňujúcimi vojenské víťazstvá cisára v bitke
pri Pavii. Tizian vytvára osobitne pre tento palác štyri obrazy z gréckej mytológie s námetom zatratenia.
Všetky umelecké diela, ktoré Mária objednala, obsahujú symboliku zatratenia: ktokoľvek zradí bohov,
bude kruto potrestaný.

Tizian, Séria zatratených: Sizyfos 1548 – 1549
Je to odkaz nielen členom habsburského dvora, ale aj vyslancom zahraničných dvorov, či už sa považujú
za priateľov alebo nepriateľov. V paláci sú apartmány určené na pobyt synovca Filipa II. a jej sestry
Eleonóry.
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Interiéry paláca v Binche
V auguste roku 1549, pri príležitosti príchodu Filipa II. do Nizozemska, Mária usporiada v Binche
niekoľkodňové luxusné slávnosti „Les Triomphes“ s mnohými domácimi a zahraničnými hosťami,
koncertami, turnajmi a divadelnými predstaveniami. Slávnosti trvali desať dní a stali sa
nezabudnuteľnými. V Binche sa pripomínajú každoročnými slávnosťami dodnes. Ich veľkoleposť bola
inšpiráciou pri vzniku španielskeho porekadla „Mas bravas que las fiestas de Bains“ (Úžasnejšie ako
oslavy v Binche).
V roku 1552, počas desiatej vojny s Francúzskom, francúzsky kráľ Henrich II. vyplienil a zničil celý palác.
Dnes z neho zostali len ruiny.

Hradby v Binche dnes
V neďalekom mestečku Morlanwelz Mária vybudovala vidiecke sídlo – poľovnícky zámoček a farmu.
Sídlo bolo postavené podľa návrhu toho istého architekta, ktorý navrhol palác v Binche. Nazve ho podľa
seba – Mariemont (Máriin kopec).
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Počas vojny s Francúzmi 1552 – 1556 bol zámok poškodený, ale úplne zničený bol až v r. 1794 počas
vojny Francúzska a Rakúska a následného plienenia domácimi obyvateľmi.

Poľovnícky zámok Mariemont v Morlanwelze v 17. storočí a čo z neho zostalo dnes

ABDIKÁCIA
25. októbra 1555 vo Veľkej sále coudenberského paláca oznámil Karol V. zástupcom provincií,
svojmu dvoru, členom rodiny a vyslancom krajín, svoju abdikáciu. Zároveň odovzdal svoje právomoci
synovi Filipovi II. Vzápätí vystúpila Mária, aby prítomnému zhromaždeniu oznámila, že má v úmysle
abdikovať tiež. Dôvody spočívali, okrem pokročilého veku a chatrného zdravia, skôr v uvedomení si
možností vládnuť takej komplikovanej krajine, akou bolo Nizozemsko. Zlé vzťahy s nastupujúcim
vládcom Filipom II. mohli pri zvažovaní abdikácie tiež zohrať svoju úlohu. Vyslanec Benátskeho štátu
na margo ich vzťahu poznamenal. „Kráľ Španielska prejavuje voči nej (Márii Uhorskej) toľko nenávisti,
koľko ona prejavuje voči nemu.“
V jednom zo svojich mnohých listov Karolovi V. to Mária zhrnula takto:
„...So svojimi skúsenosťami si dobre uvedomujem, že je nemožné, aby počas mieru, a ešte menej počas
vojny, vládla žena. Vládnutie v Nizozemsku je najťažšie, pretože treba kontinuálne udržiavať dobré
vzťahy s vládnymi inštitúciami, aby sa Vám dostalo milosti, či už od šľachty, alebo miest. Táto krajina
nie je ani absolútnou monarchiou, ani oligarchiou, ani skutočnou republikou. Takže pre ženu sú to ťažké
úlohy, najmä ak je vdovou, pretože žena, nech má akékoľvek kvality, nikdy nepožíva takú dôveru
a rešpekt ako muž.“
Filip II. si uvedomuje, že vládnuť v Nizozemsku je naozaj ťažké. Pre neho tým väčšmi, že nepozná
Nizozemsko a ani jeho reč, pretože vyrastal v Španielsku. Preto požiadal Máriu, aby zostala v úrade
miestodržiteľky. Mária to však odmietla, a aby nijakým spôsobom nemohla byť vťahovaná do politiky,
presťahovala sa v máji 1556 na svoj zámok v Turnhout na severe Nizozemska.
Jednou z posledných pekných chvíľ sú pre ňu oslavy pri príležitosti príchodu Maximiliána II. – syna
Ferdinanda I. – so svojou manželkou Máriou Rakúskou (dcérou Karola V.) do Nizozemska na návštevu.
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13. septembra 1556 sa Karol, Mária a Eleonóra nalodili a odplávali do Španielska. Do hlavného mesta
Valladolid dorazili 22. októbra 1556.

Rodinné zväzky medzi vládcami / miestodržiteľmi Nizozemska v rokoch 1477 – 1567

Po Máriinej abdikácií nastupuje na krátku dobu ako miestodržiteľ Nizozemska Emanuel Filibert
Savojský. V roku 1559 ho vymení uznaná nemanželská dcéra Karola V. Margaréta Parmská, ktorá bola
vychovávaná na Máriinom dvore v Bruseli. Bude vládnuť do roku 1567.

Španielsko
Po príchode do Španielska roku 1556 sa Karol V. ubytoval v kláštore v Yuste, zatiaľ čo Mária
s Eleonórou zostali v hlavnom meste. Mária často navštevuje svojho brata a rada s ním diskutuje
o politike.
Eleonóra prejavila záujem stretnúť sa so svojou jedinou dcérou Máriou Portugalskou (1521-1577),
ktorú zanechala v roku 1529 v Portugalsku, keď po smrti manžela kráľa Manuela I. Portugalského a
v súlade s mierovými zmluvami (Dámsky mier - prímerie s Francúzskom) odišla do Francúzska, aby sa
r. 1530 vydala za kráľa Františka I. Eleonóra nevidela dcéru vyše 25 rokov, a keď sa konečne stretli na
portugalskej hranici, dcéra Mária sa nečakane rýchlo vracia do Portugalska. Sklamaná Eleonóra umiera
počas spiatočnej cesty 18. 2. 1558 v náručí svojej sestry Márie Uhorskej.
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Kláštor Yuste, kde býval a 21. 9. 1558 skonal Karol V.

Problémy Filipa II. s vládnutím v Nizozemsku pokračujú, a tak aj za pomoci svojho otca Karola V. sa
snaží prehovoriť Máriu, aby sa opäť ujala funkcie miestodržiteľky. Mária ponuku odmieta, dlho odoláva
žiadostiam, ale nakoniec oznámi Filipovi II. podmienky svojho vládnutia a 9. septembra 1558 ponuku
prijme. 21. 9. 1558 zomiera v Yuste Karol V. Máriu už nič nespája so Španielskom a napriek smútku sa
chystá na cestu do Nizozemska. Plánuje ísť nie cez oceán, ale cez Stredozemné more, Taliansko
a Rakúsko. Necíti sa však dobre, opäť sa prihlásili jej problémy so srdcom. Píše o nich aj v liste Filipovi
II. , v ktorom mu zároveň nezabudne pripomenúť svoje podmienky na príchod do Nizozemska. Po
krátkom zlepšení choroby sa jej však vrátia vysoké horúčky a Mária zakrátko umiera. Stalo sa tak 18.
10. 1558 v Cigales.
Máriina rakva bola umiestnená do krypty kláštora vo Valladolide. Po pätnástich rokoch nechal Filip II.
postaviť v Escoriali pri Madride kráľovskú kryptu na slávu kráľovskej rodiny. V roku 1574 tam
presťahoval všetkých zosnulých členov kráľovskej rodiny. Mária sa tam opäť „stretla“ s Karolom
a Eleonórou.
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El Escorial – rodinná krypta španielskej vetvy Habsburgovcov

Hrobka Márie Uhorskej v Escoriali
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IV.

OSOBNOSŤ MÁRIE UHORSKEJ
Máriin charakter ťažko vystihnúť, pretože obraz jej osoby, ktorý sa nám vyjaví z mnohých listov,

ktoré napísala svojím bratom, je v príkrom protiklade k tomu, ako ju opisovali jej súčasníci. Vykresľujú
ju ako osobu s mužským správaním. Francúzsky vyslanec Brantôme napísal „...vyzerá trochu ako
mužatka.“ Vo svojich listoch vystupuje vždy ako slabá žena, ktorá nemá dostatok schopností a znalostí,
aby zvládla náročné úlohy riadenia, ktorými ju poverili jej bratia. Naproti tomu jej poradca humanista
Mikuláš Oláh, ktorý ju sprevádzal až do Nizozemska, o nej napísal: „ Ženy, a aj tie najvznešenejšie, majú
ohavný charakter.“ Marino Cavalli pridáva: „Táto princezná má okrem silného charakteru aj silné telo,
pretože sa oddáva jazde na koni a poľovačkám, vždy keď jej to jej štátnické povinnosti dovolia. Už dlho
tu nebola žena, ktorá by bola od nej silnejšia.“ Jej rozhodnosť a schopnosť presadiť svoje sa prejavili už
v mladom veku. Veď nemala ešte ani 16 rokov, keď sa v r. 1521 mala stretnúť so svojím manželom vo
Viedni, no ten tam nemohol prísť pre vojnové prípravy proti Turkom. Rozhodla sa ísť mu sama naproti
a pokračovať v ceste cez Bratislavu až do Budína. Presadila svoju vôľu, a to napriek hroziacemu
nebezpečenstvu a napriek upozorneniam jej sprievodcov. Svoju vôľu si presadila aj ako mladá vdova,
keď jej ponúkali nové sobáše, raz s Jurajom V. Škótskym a druhý raz s palatínom Fridrichom Bavorským.
V tom čase odmietla aj ponuku svojho brata Ferdinanda, aby sa opäť ujala funkcie miestodržiteľky
v Uhorsku. A vedela presadiť aj ďalšie svoje záujmy, ako napríklad personálne obsadenie svojho dvora,
krátke oddialenie sobáša jej netere Kristíny, či vyvlastnenie baní Fuggerovcov v Uhorsku napriek ich
silnému postaveniu v rámci habsburskej dynastickej štruktúry.
Na rozvoj Máriinho charakteru malo určujúci vplyv prostredie a rodina, do ktorej sa narodila.
Výchova a vzdelanie, ktoré dostala, sa skoro prejavili v tom, že bola veľmi kultivovaná, inteligentná,
vedela viacero jazykov, ktorými sa plynule dohovorila. Bola veľkou zberateľkou kníh, obľubovala
hudbu, hrala na hudobné nástroje a neskôr bola mecénkou umenia. Učila sa veľa aj v dospelosti a celý
život rada čítala. Jej čitateľský záujem sa líšil od vkusu jej tety Margaréty, u ktorej vyrastala. Tá
uprednostňovala náboženské diela a rytierske romány, ktoré boli vtedy v móde. Naopak, Mária
obľubovala náučné knihy. V jej knižnici sa nachádzali knihy z rôznych oblastí: dejiny, teológia, vedy,
vykonávanie moci, filozofia a vojenské umenie. Sú väčšinou písané po francúzsky, časť je v latinčine a
menej kníh je po kastílsky a nemecky.
I keď ju niektorí súčasníci opisujú ako prísnu, neprístupnú a odmeranú ženu, Mária bola
schopná aj veľkých citov. Myslím, že osobne jej najšťastnejším životným úsekom bol pobyt s manželom
Ľudovítom II. v Uhorsku. Bolo to síce len krátke, asi päťročné, obdobie (1521 – 1526), ale Mária si ho
užívala plnými dúškami. Plnili sa jej sny: mala po boku milovaného manžela, s ktorým sa navzájom
zbožňovali, a zároveň mohla uplatňovať svoju prirodzenú autoritu a vodcovstvo pri spravovaní krajiny.
A spoločne si užívali radosti života – oslavy, manifestácie, hostiny a obľúbené poľovačky. Po smrti
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manžela rezignovala na rolu ženy – manželky a náplň svojho života videla v službe pri presadzovaní
habsburských mocenských ambícií. Primkla sa k svojej pôvodnej rodine a zvyšok života strávila
s viacerými jej členmi. Aj tam sa však prejavovala individuálne a snažila sa neraz presadiť vlastné
rozhodnutia. Mala rada moc a nerada sa o ňu delila.
Na rozvoj osobnosti Márie mal nepochybne veľký vplyv jej starý a krstný otec cisár Maximilián
I. Mária s ním v detstve rada trávila čas a obľubovala najmä poľovačky po jeho boku. Bol to veľký
„kombinátor“ , bonviván a „lišiak“ a Mária sa pri ňom mohla priučiť zručnosti, ktoré neskôr aj použila
pri spravovaní krajín, či už v Uhorsku, alebo Nizozemsku. Učil ju vojenskému umeniu, ktoré Mária
v budúcnosti tiež využila. Naučil ju strieľať. Možno jej tak trochu nahrádzal otca, ktorého Mária
nepoznala.
Ovplyvnila ju aj teta Margaréta, sestra jej otca Filipa Pekného, u ktorej do deviatich rokov
vyrastala. Mária s ňou mala viac podobností, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať: Obidve sú vzdelané,
inteligentné a sú zdatnými političkami. Obidve hovoria viacerými jazykmi. Sú dobrovoľne nevydaté
a uprednostnili status vdovy. Obidve zostali bezdetné (i keď Margaréta bola dvakrát tehotná, jej deti
sa narodili mŕtve). Obidve mali šťastné, i keď krátke manželstvo. Sú naklonené myšlienkam humanizmu
a reformácie. Rady čítajú. Obidve boli dlhý čas miestodržiteľkami v Nizozemsku. Mali plnú dôveru
a rešpekt panovníkov, ktorí sa ich radami aj riadili. Venovali sa výchove svojich synovcov a neterí.
Vychovali svoje nástupníčky v úlohe mietodržiteľky v Nizozemsku, Margaréta vychovala Máriu Uhorskú
a Mária Margarétu Parmskú.
Od r. 1530 sa vytvára silné mocenské súrodenecké trio: Karol, Ferdinand a Mária. Mária je pre
bratov najlepším spojencom, jej inteligencia a schopnosť zvládať krízové situácie sú oceňované napriek
občasným rozdielnym postojom. Mária nie je úplne poslušnou „služobníčkou“ a vykonávateľkou
príkazov svojho brata Karola. Aktívne sa zúčastňuje na riadení. Formuluje svoj názor a radí vo všetkých
veciach, aj tých ktoré priamo nesúvisia s riadením Nizozemska. Občas dokonca prijme úplne
autonómne rozhodnutia rozdielne od názoru jej cisárskeho brata. Napriek tomu má stále jeho plnú
dôveru. Vyslanec benátskeho štátu ju v r. 1551 charakterizoval takto: „V súčasnosti vládne v
Nizozemsku Mária Uhorská, sestra cisára, princezná s takou inteligenciou a váhou, že by mohla riadiť
aj omnoho väčšie štáty. Či už v mieri, alebo počas vojen má nevyčerpateľnú energiu a preukázala, aký
veľký môže byť intelekt a hodnota ženy.“ Francúzsky vyslanec Brantôme ju hodnotil podobne: „Urobil
z tejto sestry (Márie Uhorskej), ktorú nadovšetko obľuboval, miestodržiteľku celého Nizozemska.
Počas 22 rokov mu dobre slúžila, ani neviem, čo by si bez nej počal. A aj keď bol osobne vo Flámsku,
všetko prenechával jej, aj Rada sa uskutočňovala po jej vedením.“ Mária dokonca pre Karola hodnotila
prípravy na vojnu a spôsobilosť a účinnosť pripravovaných opevnení.

53

Mária s Karolom sa postupom rokov podobajú nielen fyzicky, ale aj psychicky. Zdá sa, že
obidvaja trpia bipolárnou poruchou. Obidvaja prechádzajú fázami hektickej aktivity a následnej
pasivity. Depresívne obdobia sa s pribúdajúcimi rokmi prehlbujú. Našťastie tieto rôzne obdobia
zachvátia súrodencov vždy v odlišnom čase, takže počas chorobného ataku brata Karola ho vie Mária
zastúpiť. Najťažšiu depresívnu fázu mala v rokoch 1532 – 1535, krátko po nástupe na post
miestodržiteľky Nizozemska. Naviac sa pridali aj ďalšie problémy – búšenie srdca a arytmia. Ostatne,
búšenie srdca má zakaždým, keď jej politika je v protiklade s rozhodnutiami jej bratov, a následne sa
často vyhráža abdikáciou.
Máriu ovplyvnili humanizmus a myšlienky protestantizmu. Napriek tomu, že myšlienky
reformácie sú pre dynastiu Habsburgovcov, ako verných spojencov pápeža a oddaných služobníkov
katolíckej viery, absolútne neprijateľné, Mária sa o nové učenie vytrvalo zaujíma a obklopuje sa
osobnosťami s rovnakou náklonnosťou k tejto viere. Vytrvá v tom aj napriek viacerým veľmi
naliehavým upozorneniam od bratov na nevhodnosť svojich postojov. Veľký škandál spôsobila, keď
roku 1526 dala svojmu dvornému kapelníkovi Tomášovi Stolzerovi zhudobniť štyri Lutherove žalmy
a Luther jej na oplátku venoval štyri nové. Vtedy bol Martin Luther už päť rokov exkomunikovaný
z katolíckej cirkvi pápežom Levom X. a cisár Karol V. postavil jeho učenie mimo zákon. Napriek tomu je
ťažké odhadnúť, či Mária skutočne verila v reformačné hnutie alebo či jej záujem bola len intelektuálna
zvedavosť. V každom prípade, keď bolo treba preukázať lojalitu ku katolíckej viere, Mária neváhala
v rámci prenasledovania heretikov podpísať tresty smrti.
Živo sa zaujímala aj o myšlienky humanizmu, návratu k individuálnej slobode a antickej kráse. Často sa
stretávala s humanistami na všetkých dvoroch, či už v Uhorsku, Rakúsku alebo Nizozemsku. Často si
písala priamo s Erazmom Rotterdamským, od ktorého prostredníctvom svojho kaplána vymohla, aby
jej napísal a venoval knihu. Erazmus jej tri roky po smrti manžela venoval knihu Kresťanská vdova. Tu
sa možno prejavila aj žiarlivosť na brata Karola, ktorému Erazmus už v roku 1516 venoval knihu
Výchova kresťanského vladára (Institutio principis christiani). Poslednému z mocného „tria“
Habsburgovcov – Ferdinandovi – venoval Erazmus v r. 1530 svoju knihu Nanajvýš prospešná úvaha o
vyhlásení vojny Turkovi (Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo).
Mária bola výnimočným členom svojej rodiny. Cisár Karol V. prejavoval viac nehy Eleonóre, ktorú
nazýval „moja najlepšia sestra“, pri sladkej Izabele bol plný láskyplného súcitu k jej ťažkému osudu
a prejavoval viac priateľstva Kataríne pre jej živú a srdečnú povahu. Mária ale v rodine medzi sestrami
dominovala. Jej osobnosť a charakterové kvality jej zaručovali takmer bezhraničnú dôveru a priazeň
cisára. Obetovala celý svoj život pre slávu svojich bratov, či už v Uhorsku pre Ferdinanda alebo
v Nizozemsku pre Karola.
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V.

EPILÓG

V októbri 2016 som sa vybrala do Belgicka na miesta, kde sa pohybovala počas svojho života Mária
Uhorská. Bola som zvedavá, či sa miesta jej pobytu vôbec zachovali a ak áno, nakoľko sa podobajú na
tie vyobrazené na dobových obrazoch a tapisériách. Zároveň som objavovala nové miesta spojené so
životom Márie, jej rodiny alebo jej súčasníkov, ktorí nejakým spôsobom ovplyvnili život Márie alebo jej
dobu. Pobyt som využila aj na návštevu a rozhovor s Etiennom Piretom, majiteľom kníhkupectva
Librairie de la Reine v samom centre Binche a zanieteného znalca života Márie Uhorskej. Jeho kniha
Marie de Hongrie vydaná vo vydavateľstve Jourdan editeur v roku 2015 bola pre mňa najväčším
zdrojom informácií o jej živote a vášeň, s akou je napísaná, mi bola zároveň motiváciou pre moju prácu.
Etienne Piret sa zaoberal životom Márie Uhorskej dvadsaťpäť rokov a išiel do takých podrobností ako
bolo napríklad preverenie vierohodnosti vyobrazenia interiéru paláca v Binche (str. 45) podľa
dobových účtovných dokladov. Mimochodom, zistil, že umelecké diela vo zobrazenom interiéri
zodpovedajú účtovnej evidencií z tej doby, takže je verným obrazom skutočnosti. V čase mojej
návštevy zbieral materiály pre štúdium ďalšieho významného rodu Romanovcov.

Etienne Piret

Kníhkupectvo Librairie de la Reine v Binche

Počas mojej cesty som navštívila Brusel, Binche, Mariemont, Turnhout a Malines. Fotografie
z niektorých miest sú uvedené už v rámci textu vyššie (Mariemont a Turnhout) a preto uvádzam len
niektoré zaujímavosti naviac, na ktoré som narazila v Bruseli, Malines a Binche.

Brusel
V Bruseli sa Mária narodila v paláci Coudenberg a bola pokrstená v kostole Sablon.
Z paláca Coudenberg po požiari v apríli 1731 nezostali na povrchu žiadne zvyšky a celá štvrť je už dnes
veľmi zmenená. Na jeho ruinách bolo vytvorené námestie Place Royale. Súčasný terén je oproti 16.
storočiu navýšený a pozostatky paláca je možno vidieť iba v rámci archeologických vykopávok pod
úrovňou terénu v Múzeu Coudenberg. Neďaleký nový kráľovský palác, ktorý bol postavený v 19.
storočí, stojí čiastočne tiež na základoch pôvodného paláca Coudenberg.
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V týchto miestach sa rozprestieral komplex paláca

Pohľad na miesto z vtáčej perspektívy dnes

Základy paláca a oporné múry v podzemí paláca

Pohľad na miesto kde stál palác z kráľovských záhrad vtedy a dnes.

Maketa paláca a jeho okolia ako vyzeral okolo roku 1550.
Kostol Notre Dame du Sablon, kde bola Mária pokrstená, sa nachádza na ulici Régence, ktorá tvorí
spojnicu medzi Place Royale a Justičným palácom. Jeho majestátnosť sa trocha stráca pre nedostatok
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odstupu, ktorý znemožňuje okolitá zástavba. Kostol bol síce neskôr prestavaný niekoľkokrát, ale ešte
stále možno nájsť množstvo pôvodných prvkov. V jeho blízkosti som našla aj odkazy na Máriiných
súčasníkov: v susediacom parku le Petit Sablon sochu maliara Bernarda van Orleya a na dome oproti
kostolu sú umiestnené tabule pripomínajúce, že na tom mieste do r. 1872 stál palác rodiny Tour et
Tassis, v blízkosti ktorého François de Tassis roku 1516 zahájil službu medzinárodnej pošty. V 17.
storočí priamo v kostole rodina pristavila dve barokové kaplnky, v jednej z nich má hrobky.

Kostol Notre Dame du Sablon, kde bola Mária krstená

V diaľke vidieť Múzeum Coudenberg, oproti kostolu je park so sochami nazývaný le Petit Sablon.
Vpravo dole je dom na ktorom sú umiestnené pamätné tabule Françoisa de Tassis.
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Pamätné tabule venované zavedeniu medzinárodnej pošty s vyobrazením Karola V. a Françoisa de
Tassis, ktoré sú umiestnené na budove v blízkosti kostola Notre Dame du Sablon.

Socha maliara Bernarda van Orleyho v parku Petit Sablon a kaplnka rodiny Tour et Tassis v kostole

Pohľad na kostol du Sablon v roku 1615 (obraz Antoona Sallaerta 1594–1650) a v roku 2016.
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V katedrále Sv. Michala a Guduly v Bruseli sa nachádzajú prekrásne vitráže zo 16. storočia, ktoré
kostolu darovali súrodenci Eleonóra, Karol, Ferdinand a Mária (Izabela bola už v tom čase po smrti).
Sú na nich vyobrazené výjavy z biblie a vždy sú vyobrazení aj darcovia, Karol s Izabelou a Mária
s Ľudovítom II. sú dokonca vyobrazení na dvoch vitrážach. Vitráže zhotovil antverpský sklár Ján Haeck
podľa nákresov Bernarda Van Orleyho v rokoch 1537 – 1547.

Katedrála s. Michala a Guduly

Karol V. s manželkou Izabelou

Ľudovít II. s manželkou Máriou

Vitráže s vyobrazením Márie a Ľudovíta, Eleonóry a Františka I. a Ferdinanda I. s Annou. Vitráž vpravo
je až z roku 1848 a znázorňuje cisára Karola V. s manželkou a ich 3 deťmi.
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V Kráľovskom múzeu umenia v Bruseli sa nachádzajú viaceré diela s podobizňami Máriinej rodiny
alebo jej významných súčasníkov .

Nizozemská škola medzi 1495-1506: Filip Pekný a Jana Šialená – rodičia Márie Uhorskej

Bernard von Orley: Portrét sekretára Karola V.

Alonso Sanchez Coello: Portrét Margaréty
Parmskej neskoršej miestodržiteľky Nizozemska
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Malines (Mechelen)
V Malines (Mechelen) Mária vyrastala u svojej tety Margaréty Rakúskej, sestry jej otca Filipa
Pekného. Jej palác sa dochoval a dnes je tam umiestnený súd. Neďaleko sa nachádza palác Margaréty
z Yorku, sestry anglického kráľa Richarda III. Keď Margaréte Rakúskej umrela stará matka jej starý
otec Charles le Téméraire sa oženil práve s Margarétou z Yorku. Obidve Margaréty bývali doslovne
„cez ulicu“.

Sochu Margaréty Rakúskej na námestí
vytvoril sochár Versteenen podľa modelu
Josepha Tuerlinckxa (1841-61).

Palác Margaréty z Yorku

Palác Margaréty Rakúskej a jeho nádvorie

Dom s obkladom z dreva zo začiatku 16.
storočia
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Binche
Najobľúbenejšie sídlo Márie Uhorskej, ktoré dala postaviť v Binche bolo v desiatej vojne proti
Francúzske r. 1552 zničené a postupne sa rozpadávalo. Dnes z neho zostali len ruiny. Materiál
z rozpadávajúceho sa paláca bol použitý pri iných stavbách, napr. pri stavbe kostola Najsvätejšej
sviatosti. Mária mohla byť fyzická prítomná aj v miestnosti radnice, ktorá je na jej počesť vyzdobená
jej monogramom.

Radnica na námestív Binche

Kostol Najsvätejšej sviatosti pri výstavbe
ktorého sa použil materiál z paláca

Výzdoba interiéru radnice – Máriin monogram
Yorku
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VII. PRÍLOHA: CHRONOLÓGIA UDALOSTÍ
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Dátum
1472 - 1504

Mária Uhorská

Habsburgovci a iné rody
1493: Maximilián I. sa stáva
cisárom a v r. 1494 poveruje
svojho syna Filipa Pekného
vládou v Nizozemsku.
20.10.1496: Dvojsobáš: Svadba
Filipa Pekného s Janou Kastílskou
(Šialenou), Máriini rodičia.
Zároveň Margaréta, sestra Filipa,
si berie Jána Aragónskeho, brata
Jany Kastílskej.
15.10.1498 Brusel: Narodila sa
Eleonóra, prvé dieťa Filipa
Pekného a Jany Kastílskej.
24.2.1500: Gent: Narodil sa Karol,
druhé dieťa Filipa Pekného a Jany
Kastílskej, budúci cisár Karol V.
25.7.1501 Brusel : Narodila sa
Izabela , tretie dieťa Filipa
Pekného a Jany Kastílskej.
1501: Sobášna dohoda – Karol sa
ožení s Claude, dcérou
francúzskeho kráľa Ľudovíta XII.
10.3.1503 Španielsko: Narodil sa
Ferdinand, štvrté dieťa Filipa
Pekného a Jany Kastílskej.
1504: Umiera Izabela Kastílska,
stará matka Márie

Politicko-ekonomické udalosti
NIZOZEMSKO
1485: Vznik burzy v Antverpách
UHORSKO
7.11.1491- Uzavretá Bratislavská
zmluva alebo bratislavský mier dohoda medzi rímskonemeckým
kráľom Maximiliánom I.
Habsburským a novozvoleným
uhorským kráľom Vladislavom II.
Jagelovským. Potvrdzovala staršie
dohody (z roku 1462) medzi
Maximiliánovým otcom cisárom
Fridrichom III. Habsburským a
uhorským kráľom Matejom
Korvínom o nástupníctve na
uhorskom tróne. Zmluva bola
potvrdená r. 1515 a stala sa
základom vlády Habsburgovcov
v Uhorsku (1526-1918).
1495: Vznik ThurzovskoFuggerovskej spoločnosti na ťažbu
a vývoz medi z okolia Banskej
Bystrice. Postupne sa stane
najväčšou v Európe. Fugger,
nemecký bankár, bude finančne
podporovať Karola V. počas celého
jeho života.

Umenie, veda, civilizácia
KNÍHTLAČ
1472: András Hess zostrojil prvý
tlačiarenský lis v Bude a o rok neskôr
vytlačil prvú knihu „Chronica
Hungarorum“.
1473: Prvá kniha v Nizozemsku
vytlačená Alostoisom Thierrym
Martensom (vôbec prvá kniha
vytlačená r. 1455)
1477 - 1480: Prvá tlačiareň
v Bratislave. Prvá zachovaná kniha
bola 1. časť Postily P. Bornemiszu v
maďarčine, vyšla v Komjaticiach
r. 1573. Prvá slovenská kniha
vytlačená na Slovensku vyšla v r.
1581 v Gutgesellovej tlačiarni
v Bardejove, preklad Lutherovho
"Katechysmus Dr. M. Luthera z
Nemeckého yaziku na Slowensky
preloženy".
POŠTA
1489: Maximilián I. prostredníctvom
podnikateľskej rodiny Tasso zriaďuje
doručovanie pošty medzi Innsbruckom
a Filipom Pekným v Malines.
OBJAVY
1492: Krištof Kolumbus objavil
Ameriku.
1500: Pedro Alvares Cabral objavil
Brazíliu
UMENIE
1498: Leonardo da Vinci domaľoval
Poslednú večeru v refektári kláštora
Santa Maria delle Grazie v Miláne.

Dátum

1505

1506

Mária Uhorská

15.09. Brusel: V paláci Coudenberg
(dnes už neexistuje, r. 1731 zhorel) sa
narodila Mária Uhorská, piate dieťa
Filipa Pekného a Jany Španielskej.
20.09. Krst Márie biskupom Nikolom Le
Ristre z Arras v kostole Notre-Dame du
Sablon v Bruseli. Krstným otcom je
starý otec z otcovej strany cisár
Maximilián I., organizuje sa veľký
sprievod a oslavy.
10.01.: Rodičia, Filip Pekný a Jana
Kastílska, odchádzajú do Španielska
prevziať vládu, Mária ich už nikdy
neuvidí – otec zomrie v tom isto roku
a matka skončí v azylovom dome pre
duševne chorých v Španielsku a bude
zbavená rodičovských práv. Ich štyri
deti sú ponechané v Malines u ich tety
Margaréty, v starostlivosti madame de
Ravenstein. Jedine Ferdinand vyrastá
v Španielsku.

Habsburgovci a iné rody

Politicko-ekonomické udalosti

Umenie, veda, civilizácia
1503: Leonardo da Vinci dokončil
obraz Mony Lízy

UHORSKO
Vládne chaos a anarchia. Šľachta sa
búri. Osmanské nebezpečenstvo.
Vzostup lokálnych oligarchov, vyššia
šľachta bojuje proti nižšej, magnáti
postupne preberajú moc. Tzv.
národná strana presadila zákon
zakazujúci zvoliť za kráľa cudzinca.

PRÍCHOD POŠTY
Filip Pekný zmluvne zaviazal Franza
von Taxis zriadiť poštové spojenie
medzi Nizozemskom, Viedňou a medzi
francúzskym a španielskym dvorom.

27.03.: Maximilián I. dohodol
NIZOZEMSKO
Máriin sobáš s prvorodeným
Guillaume de Croy poverený vládou
(ešte nenarodeným) synom
po smrti Filipa Pekného
Vladislava Jagelovského, kráľa
Uhorska a zároveň sobáš jeho
sestry Anny s Ferdinandom
(bratom Márie).
1.07.: Narodil sa Ľudovít II.
Jagelovský, budúci Máriin manžel.
Je slabý a sú obavy o jeho život.
26.07: Umiera Ľudovítova matka,
Anne de Foix de Candale, ako
silná katolíčka nikdy nevstúpila do
„kacírskych“ Čiech i keď bola ich
kráľovnou.
25.09.: V Španielsku umiera
Máriin otec Filip Pekný na týfus.
Jej matka Jana Kastílska rok
prenáša jeho truhlu, je pomätená,
od r. 1509 na pokyn jej otca
Ferdinanda Aragónskeho je
zatvorená v kláštore v

ARCHITEKTÚRA
18.4.: Pápež Július II. položil základný
kameň chrámu Sv. Petra vo Vatikáne.
OBJAVY
20.5. Umiera Krištof Kolumbus
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Dátum

Mária Uhorská

1507

1508

Sobášny plán: Karol sa ožení
s Máriou Tudor (Francúzi zrušili
sobáš s Claude)
11.5.: Ľudovít Jagelovský je
korunovaný za českého kráľa.
11.6. Svadba Kataríny Aragónskej,
sestry Jany Kastílskej s anglickým
kráľom Henrichom VIII.

1509

1507-15012
Malines

Habsburgovci a iné rody
Tordesillas. Namiesto neho bude
vládnuť v Španielsku opäť jeho
svokor Ferdinand Aragónsky a v
Nizozemsku jeho sestra
Margaréta Rakúska.
14.1. Španielsko: Narodila sa
Katarína, pohrobok, posledné
šieste dieťa Filipa Pekného a Jany
Kastílskej. Bude vyrastať u svojej
matky v azylovom dome.
Marec: Margaréta Rakúska sa
stáva miestodržiteľkou
Nizozemska v mene jej 6ročného synovca Karola, ktorého
aj vychováva
12.11. - Maximilián I. podpisuje
dvojsobášnu zmluvu.
4.6.: Ľudovít Jagelovský bol
korunovaný v Székesfehévari za
uhorského kráľa

Mária so svojimi súrodencami sa
v Malines vzdeláva, učí sa jazyky, vedy
a umelecké predmety. Má k dispozícii
veľkú knižnicu, učí sa hrať na
klavikorde. Starý otec Maximilián I. má

Politicko-ekonomické udalosti

Umenie, veda, civilizácia

NIZOZEMSKO
Margaréta Rakúska sa stáva
miestodržiteľkou v mene synovca
Karola.

UMENIE
Michelangelo začína s výzdobou
Sixtínskej kaplnky

ANGLICKO
Umiera kráľ Henrich VII., na trón
nastupuje Henrich VIII.

FILOZOFIA
Erazmus Rotterdamský vydáva dielo
„Chvála bláznovstva“.

OSMANSKÁ RÍŠA
Sulejman I. sa stáva panovníkom ríše
(umrel 1520).

UMENIE
1510 - Hieronymus Bosch maľuje
Záhradu rozkoší, zomierajú maliari
Sandro Boticelli (Florencia)
a Giorgione (Benátky).
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Dátum

Mária Uhorská
záujem o vnukov a navštevuje ich
v Nizozemsku. R. 1508 pre Máriu určuje
samostatnú vychovávateľku Margarétu
de Poitiers.

1513

Mária odchádza do Innsbrucku dostáva
v Innsbrucku rakúsku výchovu

Habsburgovci a iné rody

Politicko-ekonomické udalosti

22.7. Kristián II. sa stáva kráľom
Dánska a Nórska

Umenie, veda, civilizácia
OBJAVY
R. 1512 - zomiera moreplavec
Amerigo Vespucci, podľa ktorého
nemecký geograf Waldseemuller
pomenoval novoobjavené krajiny.
VEDA
Peter Henlein vyrobil v Nemecku prvé
mechanické hodiny.
UMENIE
Albrecht Durrer pracuje pod
patronátom Maximiliána I., maľuje
rodokmeň a jeho portréty.
Nicolo Machiavelli píše politické dielo
„Vladár“. Mária si ho bude často čítať.

1514

2.5. Odchod Márie z Maline s celým jej
dvorom do Viedne Cillierhof
17.6. Príchod do Viedne.
Učí sa strieľať, má záujem o vojenskú
výchovu, nemecký jazyk, hudbu,
stretáva sa s humanistami z Viedenskej
univerzity.

1515

22.07. Viedeň
Dvojsvadba v Dóme sv. Štefana,
spoločný život odložený až do r. 1521
vzhľadom na nízky vek manželov. Anna
si berie Maximiliána I., ktorý zastupuje
jej budúceho ženícha. Maximilián I. sa
stáva tútorom Ľudovíta a berie jeho aj
jeho sestru Annu na svoj dvor.

5.1.: Karol je vyhlásený za
plnoletého a ujíma sa osobne
vlády v Nizozemsku. Spolu so
sestrou Eleonórou sa sťahujú
z Malines do Bruselu (palác
Coudenberg).
1.5. - František I. ( rod Valois
Angoulême 1494 -1547) sa stáva
kráľom vo Francúzsku.

UHORSKO
Dóžovo povstanie – proti šľachte,
ktorá zle zorganizovala protiturecké
vojsko a proti všeobecnému útlaku.
15.7. povstanie potlačené Jánom
Zápoľským a Štefanom Bátorim.
Dóža upálený a prijaté nové zákony
obmedzujúce ešte viac slobodu
poddaných (Tripartitum)
UHORSKO
V Bratislave sú prípravy na Viedenský
snem (17-29.07) a dvojitý sobáš. 29
apríla vypukol rozsiahly požiar vyhorela 1/3 až ½ mesta. Vtedy malo
okolo 5000 obyv. Prišli tam králi so
svojimi deťmi (Mária, Ľudovít
a Anna) a sprievodmi Žigmund (brat
Vladislava), (Maximilián I.
v zastúpení kardinálom Matejom

CIRKEV
Martin Luther získava doktorát
z teológie na univerzite vo
Wittenbergu.
FILOZOFIA
Erazmus Rotterdamský
„Erazmus poznal úskalia sobášnej
politiky dynastií, negatíva i pozitíva,
nevyhnutnosť
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Dátum

Mária Uhorská

Habsburgovci a iné rody
20.5.: Na bratislavskom hrade
bola podpísaná svadobná zmluva
o sobáši medzi Máriou
a Ľudovítom a Annou
a Ferdinandom

Politicko-ekonomické udalosti
Langom), dokopy asi 5000 ľudí.
Prípravy financuje Fugger. Ako
odškodné za požiar bola Bratislava
zbavená povinnosti platiť dane 12
nasledujúcich rokov.

Svadba Izabely s dánskym
a nórskym kráľom Kristiánom II.

1516

Viedeň: Po sobáši je Mária
vychovávaná vo Viedni spolu so svojou
švagrinou Annou – budúcou manželkou
Ferdinanda I., - ktorá si priviedla na
dvor aj uhorské dvorné dámy.
Marec: Mária a Anna so svojimi dvormi
sa presťahovali do sídla Habsburgovcov
v Innsbrucku.
Mária sa ďalej vzdeláva a chodí na
poľovačky so starým otcom
Maximiliánom I.

28.1.:Umiera Ferdinand
Aragónsky, otec Jany Kastílskej.
13.3. - Kráľom Aragónska a
Kastílska sa stáva Karol, Máriin
brat, spolu so svojou matkou
Janou Kastílskou (ktorá ale
fakticky nevládne).
13.3. Umiera Vladislav
Jagelovský, kráľ Uhorska
a Českých zemí.
24.07. Viedeň: Svadba Anny
Jagelovskej a Ferdinanda
Rakúskeho (prokúrou)

UHORSKO
13.3. Kráľom Uhorska sa stáva
Ľudovít, Uhorsko ale spravuje
trojčlenná miestodržiteľská rada
(členmi sú Ján Bornemisa, Juraj
Brandenburský a Tomáš Bákoc),
neprijateľná pre Jána Zápoľského,
najbohatšieho magnáta Uhorska,
ktorý sa snaží získať uhorskú korunu.
Pretrváva osmanské
nebezpečenstvo, vojská Sulejman I.
sa približujú k hraniciam Uhorska.

Umenie, veda, civilizácia
„obetovania” dcér – princezien pre
záujmy dynastie, ale aj často
odovzdanosť osudu krajín a národov,
ktorých sa to priamo dotýkalo.
Erazmus za prirodzené, dokonca za
najsvätejšie, pre štát považoval, keď
vládca mal manželského partnera zo
svojej krajiny a nebolo treba preto pri
jeho hľadaní prekračovať hranice
kráľovstva. Išlo teda skôr o uvážené
politické dohody, ktoré však,
jednoducho povedané, vyhovovali
v prvom rade obom dynastiám a jej
„objektom” boli budúci panovníci a až
na druhom mieste záujmy jednotlivých
krajín.“ 17/
ROZVOJ POŠTY
František von Taxis uzavrel
s Maximiliánom I. exkluzívnu zmluvu
o rozšírení poštových služieb na trasy
Brusel – Verona - Rím – Neapol. Ručil
za dodanie zásielky v lehote a poštové
tajomstvo.
UMENIE
9.8.- umiera Hyeronimus Bosch,
nizozemský maliar.
Erazmus Rotterdamský venuje
Karolovi V. dielo „Výchova
kresťanského vladára“ (Institutio
principis christiani), menovaný za
radcu Karola. Vydáva Bibliu (Nový
zákon) v gréčtine s latinským
prekladom
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Dátum

1517

Mária Uhorská

Habsburgovci a iné rody

Politicko-ekonomické udalosti

OSMANSKÁ RÍŠA
Od r. 1512 postupuje sultán
Sulejman I. v dobývaní území a v r. sa
vyhlásil za kalifa. Víťazné vojny
zdvojnásobili Osmanskú ríšu. Bola to
jedna z najbohatších a najmocnejších
krajín a úplne ovládla islamský svet.
Dobytie Egypta.

Umenie, veda, civilizácia
Thomas More publikuje v Antverpách
„Utópiu“.
CIRKEV
31.10 – Martin Luther vyvesil na
bránu kostola vo Wittenbergu svoje
tézy „O objasnení moci odpustkov“ na
obrodu cirkvi.
Sola scriptura: Autorita Písma je vyššia
ako autorita cirkvi.
Sola fide: Človeka ospravedlňuje jeho
viera a nie dobré skutky.
Sola gratia: Božia milosť je dar,
nemožno si ju nijako zaslúžiť alebo
kúpiť.
Solus Christus: iba Kristus, on je
srdcom a stredom Biblie, centrom
celého kresťanského života a viery. On
sám je vzorom a príkladom do cirkvi a
On sám je dostačujúcim.
Učenie sa rýchlo šírilo aj vďaka tlači
letákov a použita nemeckého jazyka
namiesto latinčiny. Jeho učenie
podporovali nemecký humanista Filip
Melanchton, Albrech Brandenburský
(brat Juraja, Máriinho
poradcu),švajčiarsky reformátor
Huldrych Zwingli a iní.
VZDELANIE
Erazmus Rotterdamský založil v
Lovani Collège des Trois Langues
(gréčtina, latinčina, hebrejčina).
UMENIE
Našou najvýznamnejšou umeleckou
osobnosťou v tomto období bol
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Dátum

Mária Uhorská

1518

1519

Napätá situácia v Uhorsku spôsobuje,
že Mária a Anna sa spolu nerozprávajú

Habsburgovci a iné rody

20.4. Karol a Eleonóra navštívia
matku Janu Španielsku
v Tordesilles kde žije aj
s najmladšou dcérou Katarínou.
Ferdinand, ktorý dovtedy žil
v Španielsku, je vyslaný do
Nizozemska (28.4.)
23.5. Margaréta angažuje za
dvorného maliara Bernarda van
Orley.
16.7. Svadba Eleonóry (sestra)
a portugalského kráľa Manuela I.
(manžel jej tety z matkinej
strany). Majú 2 deti, prežije len
Mária, bude z nej najbohatšia
žena v Európe.
12.01. Wels: Zomrel cisár
Maximilián I., Máriin starý
a krstný otec a strojca sobášnych
politických plánov svojich vnukov
a vnučiek.
28.06., Frankfurt: Voľba Karola za
nekorunovaného cisára Rímskej
ríše nemeckého národa.
Fuggerovci voľbu zafinancovali
(protikandidáti boli francúzsky
a anglický kráľ).

Politicko-ekonomické udalosti

UHORSKO
Uhorská šľachta vyvíja tlak na
Ľudovíta Jagelovského, aby sa stal
cisárom a neženil sa s Máriou.
OSMANSKÁ RÍŠA
21.9. – korunovácia Sulejmana II.
Veľkolepého za sultána. Za jeho
vlády dosiahne ríša najväčšiu rozlohu
a vrcholný kultúrny rozmach.

Umenie, veda, civilizácia
majster Pavol z Levoče. Jeho najvýznamnejším dielo je hlavný oltár
levočského farského chrámu sv.
Jakuba s prevládajúcou sochárskou a
figurálnou výzdobou, dokončený v
roku 1517, ktorý predstavuje najvyšší
pôvodný krídlový oltár v Európe.
CIRKEV
Huldrych Zwingli: Začiatok boja proti
katolíckej cirkvi v Ženeve

UMENIE
2.5. – zomrel Leonardo da Vinci
OBJAVY
Ferdinand Magellan odchádza zo
Španielska na plavbu okolo sveta.
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Dátum

Mária Uhorská

1520

11.12 . Innsbruck : Uskutočňujú sa
opätovné sobáše v zastúpení a Mária
odchádza do Viedne.

1521

20.5. Linz: Mária prvýkrát vidí svojho
brata Ferdinanda, ktorý dovtedy
vyrastal v Španielsku. Mária odcestuje
za manželom (Ľudovít II. bojuje
s Turkami), zastavuje sa v Bratislave.
Buda: Stretnutie mladomanželov,
Márie a Ľudovíta, bývajú v kráľovskom
paláci. Dvor tvoria bohatí magnáti,
skorumpovaná šľachta. Palác je bohato
zdobený ešte z čias Korvína, ale príjem
do pokladnice je 6x nižší ako za Korvína.
Mária robí poriadky v paláci
a znepriateľuje si dvorné dámy.
11.12.Székesfehérvár: Mária je
korunovaná Šimonom Erdodym,
záhrebským biskupom, za kráľovnú
Uhorska v kostole sv. Štefana

Habsburgovci a iné rody
23.10.Aachen: Korunovácia
Karola za cisára Rímskej ríše
nemeckého národa ako Karola V.
Jeho teta Margaréta chcela za
cisára jeho brata Ferdinanda.
Karol menuje Margarétu opäť
miestodržiteľkou Nizozemska –
funkciu bude vykonávať až do
svojej smrti r. 1530.

25.5.Linz: Svadba Ferdinanda
a Anny Jagelovskej.
Juraj Brandeburský - Ansbach sa
stáva celoživotným poradcom
Márie, je to Ľudovítov bratranec.
Jeho matka Sophie Jagelovská je
sestrou Ľudovítovho otca
Vladislava. Jeho stará matka
pochádza z Albrechtovej línie
Habsburgovcov.
Juraj sa oženil s vdovou po Jánovi
Huňadym, nelegitímnom synovi
Mateja Korvína.

Politicko-ekonomické udalosti

NEMECKO
28.1.-25.5. Ríšsky snem vo Wormse:
Založenie španielskej a rakúskej
vetvy Habsburgovcov (28.4.)
UHORSKO
28.8. Osmanská armáda pod
vedením Sulejmana I. oblieha
Belehrad a Šabac. Šľachta nechce
financovať vojsko, spojenci Uhorska
nepomáhajú s obranou. Belehrad
zostane s malými prestávkami
v rukách Osmanov do r. 1867.

Umenie, veda, civilizácia

CIRKEV
Prvý preklad Lutherových diel do
holandčiny. Do slovakizovanej češtiny
budú preložené o 60 rokov neskôr
(1581).
CIRKEV
3.1. Pápež Lev X. exkomunikuje z cirkvi
Martina Luthera.
Apríl: Karol V. na ríšskom sneme vo
Worme uvaľuje ríšsku kliatbu na
Luthera a zakazuje jeho učenie.
Luther je v spore aj s Erasmom, jeho
učenie – bezmocného hriešneho
človeka je v kontraste
s humanistickými ideami človeka
dobrého a slobodného, ktorý sa
zúčastňuje na božom diele.
V Nemecku ho podporuje časť šľachty
vrátane Alberta Brandenburského –
veľmajstra Teutonického rádu rytierov
a vojvoda Pruský, brat Juraja,
Máriinho poradcu. Jeho učenie sa
napriek všetkému šíri aj do iných zemí.
OBJAVY
Ferdinand Magellan (1480-1521) –
moreplavec, najatý Karolom V.,
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Dátum

1522

1523

1524-25

Mária Uhorská

13.01. Buda: Svadba v kostole Notre
Dame. Mária dostáva prímeno Uhorská.
8.2.: Mária dostáva apanáž 40000
dukátov a k tomu banské mestá Kremnica, Brezno, Banská Štiavnica
a ďalšie – tie boli však do 1524
využívané Fuggerovcami, ktorí ich
dostali do užívania za ich finančnú
pomoc uhorskému kráľovi Vladislavovi.
1.06. Praha: Mária je korunovaná
olomouckým arcibiskupom za kráľovnú
Českých zemí. Kráľovský pár v Čechách
zostáva asi rok. Najmä Mária sa snaží
presvedčiť šľachtu, aby pomohla
ochrániť kresťanskú Európu a pomohla
Uhorsku proti Osmanom – neúspešne.
Zaujíma sa o humanizmus a reformáciu.
Menuje Thomasa Stolzera dvorným
kapelníkom, ktorý neskôr na jej žiadosť
zhudobní 4 Lutherove žalmy.
Prenesenie dvora do Budy (od r. 1506
tam nebola žena kráľovná). Tata,
Vyšehrad, Buda, Bratislava: Poľovačky,
nákladný život, dlhy stúpajú–
prichádzajú upozornenia na skromnejší
život od poľského kráľa Žigmunda
(strýka Ľudovíta II.) ako aj od
Ferdinanda a Karola.
Mária ovplyvňuje politický život
v Uhorsku, háji záujmy Habsburgovcov,

Habsburgovci a iné rody

Politicko-ekonomické udalosti

7.2. Brusel: Zmluva o rozdelení
krajín medzi Karola
V. a Ferdinanda I.,
sprostredkovateľkou je ich teta
Margaréta Rakúska, vzniká tak
španielska a rakúska vetva
Habsburgovcov.

Umenie, veda, civilizácia
španielskym kráľom, v rokoch 1519-21
prvý oboplávala Zem čím dokázal, že
je guľatá.
VZDELANIE
September: Vychádza Lutherov
preklad Nového zákona tzv.
septembrová biblia, ktorá sa stala
základom nového spisovného
nemeckého jazyka.

28.12. Nizozemsko: Narodila sa
Margaréta Parmská, nemanželské
dieťa Karola V., v r. 1559 bude
menovaná regentkou Nizozemska
a bude ňou do r. 1567.

NIZOZEMSKO
1.7. Upálenie prvých protestantov dvoch augustínskych mníchov z
Antverp - Hendrika Voesa a Jana van
Esschena - v Bruseli.
UHORSKO
Snem prijíma prvý zákon proti
Lutherovým prívržencom
UHORSKO
Máj 1525 - 60 šľachticov predkladá
snemu svoje požiadavky – nemecké

CIRKEV

UMENIE
1524: Erazmus Rotterdamský vydáva
svoju knihu De libero arbitro (O
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Dátum

Mária Uhorská
má neustále nezhody s uhorskou
šľachtou.
Stretáva sa na dvore s humanistami –
Jacobom Pisom a Mikulášom Oláhom
(ostrihomský arcibiskup, zomrel
v Bratislave r. 1568).
R. 1525 prijíma nového osobného
kazateľa Jána Henckela.
Máriine apanáže sú uvoľnené, môže ich
využívať na kupovanie spojencov
v Uhorsku.

1526

Mária komunikuje s Martinom
Lutherom, je ovplyvnená reformáciou,
objednáva u Thomasa Stolzera
zhudobnenie Lutherovych žalmov,
Luther jej na oplátku venuje 4 nové
žalmy. Za tieto svoje aktivity si vyslúži
ostrú kritiku od svojich bratov Karola
a Ferdinanda.
20.07. Ľudovít odchádza do vojny proti
Turkom, Mária ho dva dni sprevádza
potom sa vracia do Budy.

Habsburgovci a iné rody

11.3. Sevilla: Svadba Karola V.
s Izabelou Portugalskou
(sesternica z matkinej strany)
Ferdinand odchádza z Uhorska do
Prahy na svoju korunováciu.
25.10. – V Prahe sa uskutočnila
voľba Ferdinanda za českého
kráľa.
16.12. – Bratislava: Ferdinand I.
je zvolený za uhorského kráľa.

Politicko-ekonomické udalosti
dvorné dámy musia opustiť dvor do
4 dní, ako aj Karolovi vyslanci spolu
s vyslancami Benátskej republiky.
Hroziacu revoltu Mária odvracia
odvolaním najdôležitejších osôb:
palatína Bátoryho a pokladníka
Thurzu (spojenec Fuggera).
NEMECKO
30.12.1525 zomiera Jakub Fugger,
obchodník a bankár, podporovateľ
Karola V. Obchodne bol spojený
s uhorskou podnikateľskou rodinou
Thurzovcov, s ktorou vytvoril
najväčší podnik na spracovanie
a obchodovanie s meďou v Európe.
TALIANSKO
24.2. 1525 Karol V. poráža
francúzskeho kráľa Františka I. pri
Pávii, rozhodujúca porážka v boji
o sever Talianska (šiesta vojna
s Francúzskom, celkovo ich bolo 11).
FRANCÚZSKO
14.1. uzavretý Madridský mier medzi
Františkom I. a Karolom V. ako
dôsledok bitky pri Pávii. Francúzsky
kráľ sa musí vzdať Burgundska
a nárokov na Milánsko, Janov, Arois
a Flámsko. Musí sa zosobášiť
s Eleonórou, Karolovou sestrou. Jeho
dvaja synovia sú ako rukojemníci
držaní v Španielsku.
UHORSKO
29.8. Nápor Osmanskej ríše,
prehratá bitka pri Moháči, kráľ
Ľudovít umiera (privalený vlastným

Umenie, veda, civilizácia
slobodnej vôli), v ktorej odmietol
jednu z dogiem protestantizmu učenie o predurčení (predestinácií)

UMENIE
Erazmus Rotterdamský vydáva svoju
knihu „Institutio christiani matrimonii“
venoval ju Kataríne Aragónskej (teta
z matkinej strany), ktorej sobáš s
Henrichom VIII. bol po rokoch zrušený
CIRKEV
Silnejúca opozícia v Nemecku proti
exkomunikácií Luthera
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Dátum

1527

Mária Uhorská
31.08. Mária s majetkom a svojim
dvorom opúšťa tajne mesto, po ceste je
okradnutá, lode sa potopili, všade
vládne chaos a násilie.
3.9. Bratislava: Príchod Márie
a okypteného dvora do Bratislavy–
Bátory, Alex Turzo, správca hradov Ján
Bornemisa, kancelár Brodarics,
Batyany. Šľachtic Czettrics
oznamuje Márii kráľovu smrť v bitke.
14.10. Hainburg : Stretnutie Márie
s Ferdinandom, organizovanie jeho
voľby za kráľa Uhorska. Menovaná
miestodržiteľkou v Uhorsku. Mária sa
snaží zorganizovať a presvedčiť
šľachticov, aby zvolili Ferdinanda za
uhorského kráľa.
V Bratislave zvoláva Uhorský snem na
voľbu uhorského kráľa napriek tomu, že
jediný to mohol urobiť len palatín
Báthory. Na hrad nebola vpustená, je
bez prostriedkov, býva v meste, mesto
ju 2x mesačne zásobuje jedlom.
17.12. Mária bola menovaná za
miestodržiteľku Uhorska počas
Ferdinandovej neprítomnosti.
3.2. Ferdinand menuje Máriu
miestodržiteľkou v Uhorsku.
Mária žiada listom Ferdinanda I.
financie, aby mohla zaplatiť jeho
podporovateľov.
Píše si sním aj ohľadne Luthera –
Ferdinand ju vystríha. Mária sľubuje, že
bude dobrou kresťankou.

Habsburgovci a iné rody
Snem zasadal vo Františkánskom
kostole.

Politicko-ekonomické udalosti
koňom). Zahynuli skoro všetci
arcibiskupi, 500 šľachticov. Ján
Zápoľský sa so svojim vojskom bitke
vyhol.
Buda je vyplienená Osmanmi,
umelecké diela odnesené do
Konstantinopolu. Ján Zápoľský sa
usiluje získať uhorskú korunu.

Umenie, veda, civilizácia

11.11. Székesféhevár: Nitriansky
biskup Štefan Podmanický korunuje
Jána Zápoľského za uhorského kráľa.
Podporovaný je pápežom
Klementom VII. a franc. kráľom
Františkom I. Chce sa oženiť
s Máriou.
Uhorsko má dvoch kráľov Jána
Zápoľského a Ferdinanda I. Začína sa
boj o korunu.

9.10. Buda: snem zvolil
Ferdinanda za kráľa
3.11. Szekesfehervár:
Korunovácia Ferdinanda I.
nitrianskym biskupom Štefanom
Podmanickým za uhorského
kráľa.

TALIANSKO
6.5. Plienenie Ríma Karolom V. dôsledok prebiehajúcej vojny
s Francúzskom
UHORSKO
Prebiehajú boje medzi Ferdinandom
a Jánom Zápoľským o územia
a o uznanie za kráľa. Zápoľský hľadá

UMENIE
21.6. umiera Niccolo Machiavelli
1.12. Luther venuje Márii 4 žalmy 37,
62, 94 a 109.
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Dátum

1528

1529

Mária Uhorská
Finančné problémy Márie pretrvávajú,
dvor ju chce opustiť. 14.2. Chce
abdikovať z postu miestodržiteľky
v Uhorsku, sťažuje si na búšenie srdca
Ferdinand I. odoberá Márií apanáž
v prospech svojej ženy Anny.
8.7. sťahuje svoj dvor do Viedne
November: Márii končí výkon funkcie
miestodržiteľky
Október Bratislava: Mária odmieta
Ferdinandovu žiadosť stať sa opäť
miestodržiteľkou a odchádza do
Rakúska. Pri odchode berie so sebou
viacero zväzkov vzácnych kníh
z Korvínovej knižnice. Mária sa zabáva
v loveckých revíroch Rakúska a Moravy,
chodí na lovy so psami a sokolmi.
Odmieta sobáš so škótskym kráľom
Jurajom V.

Máj: Mária uteká pred Turkami do
Linza, kde je aj jej švagriná Anna.
Zastupuje Ferdinanda na sneme v
Ausburgu (je Čechách).

Habsburgovci a iné rody
21.5. Karolovi sa narodil syn Filip.
Neskorší kráľ Španielska a cisár
31.7. Ferdinandovi sa narodil syn
Maximilián, neskorší kráľ
Rakúsko-Uhorska

21.6. Karolovi sa narodila dcéra
Mária, budúca manželka
Maximiliána II. (bratranec)

Politicko-ekonomické udalosti
podporu aj u francúzskeho kráľa
a tureckého sultána.
Ferdinand zriaďuje Dvornú komoru
(riadenie ekonomiky a financií)

Umenie, veda, civilizácia

ŠPANIELSKO
Hernan Cortes priváža z Ameriky
čokoládu.
UHORSKO
Ferdinand zriaďuje Uhorskú komoru

UHORSKO
Turci povzbudení podporou
Zápoľského ohrozujú Uhorsko,
obliehajú Viedeň, ale ju nedobyjú.
FRANCÚZSKO
3.8. Cambrai: Dohodnutý tzv.
„Dámsky mier“ po siedmej vojne
s Francúzskom o sever Talianska.
Dohodli ho Margaréta Rakúska
a matka Františka I. - Louise de
Savoie.

UMENIE
Február: Erazmus Rotterdamský
vydáva knihu De vidua christiana
(Kresťanská vdova) a venuje ju Márii.
Tá ju často číta. Prvý jazyk do ktorého
bola kniha preložená bola r. 1595
čeština.
CIRKEV
Potvrdenie exkomunikácie Luthera na
sneme v Spire, protesty evanjelických
štátov
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Dátum
1530

1531

Mária Uhorská
30.4. Innsbruck: Mária sa stretáva
s Ferdinandom I. a Karolom V. – vzniká
silné mocenské trio, ktoré bude riadiť
habsburské majetky a záujmy niekoľko
desaťročí. Odmieta sobáš s Frederikom
Bavorským, Ferdinand jej odoberá
príjmy z Bratislavy.
Teta Margarétu ju v septembri volá
k sebe do Malines, Mária odmieta.
Odchádza do Kremsu.

3.1. Karol V. oznámil Márii, že s ňou
počíta ako miestodržiteľkou
Nizozemska po zosnulej tete
Margaréte. Mária sa vydáva z Kremsu
na cestu do Nizozemska (cez Linz,
Ausgburg, Kolín) .
6.7. Brusel: Mária je menovaná
miestodržiteľkou Nizozemska, býva
v paláci Coudenberg. Karol ju poveril
silnejšími právomocami (najmä vo
financiách) ako svoju tetu Margarétu.
Musela sa vzdať celého svojho
dovtedajšieho dvora, podozrivého
z náklonnosti k reformácii a prijať
domácich dvoranov, zostáva s ňou len
Mikuláš Oláh. Vydáva svoj prvý edikt
proti anabaptistom, neskôr ho zopakuje
v r. 1540 a 1550. Dostavuje
a prestavuje palác v renesančnom štýle,
bude hotový až 1553.

Habsburgovci a iné rody
24.2. Bologna: Cisárske
korunovačné slávnosti Karola V.pápež korunuje Karola za cisára
4.7. Francúzsko: Eleonóra sa
vydáva za franc. kráľa Františka I.,
nemá žiadnu politickú moc, slúži
ako kontakt s Karolom V.
1.12. Malines: Umiera teta
Margaréta, miestodržiteľka 16
nizozemských provincií
(obnovené komplikácie starého
zranenia na nohe)
5.1.: Ferdinand zvolený
a korunovaný za rímsko –
nemeckého kráľa ako následovník
v prípade smrti Karola V.
Mária výchováva netere (Dorota
a Kristína) a synovca (Jána), deti
jej sestry Izabely, ktorá umrela r.
1526. Ján umiera r.1532, má len
14 rokov. Najlepšie si rozumie
s Kristínou, obidve sú vzdelané,
energické a obidve obľubujú
poľovačky.

Politicko-ekonomické udalosti
NIZOZEMSKO
Karol V. zriaďuje štátnu inkvizíciu
proti heretikom – reformistom.
Heretici sú súdený podľa
občianskeho zákona (ako zlodeji
alebo vrahovia) – luteráni, kalvinisti,
anabaptisti, obrazoborci. Odsúdenia
na smrť sú časté – upálenie alebo
zoťatie, zhabanie majetku je
najčastejšie. 4000-8000 bolo
prenasledovaných inkvizíciou z toho
cca 11% bolo odsúdených.

Umenie, veda, civilizácia
UMENIE
Erazmus Rotterdamský vydáva knihu
„Nanajvýš prospešná úvaha o
vyhlásení vojny Turkovi“ (Utilissima
consultatio de bello Turcis inferendo)
venovanú Ferdinandovi II.
CIRKEV
25.06. Ríšsky snem v Augsburgu:
Melanchthon prezentuje „Augsburské
vyznanie“ cisárovi. Rozkol medzi
protestantskými šľachticmi a cisárom
v Nemecku pokračuje.

12 tapisérii vyrobených v Bruseli,
zobrazujúcich 12 mesiacov lovu.
Mylne sa volajú Maximiliánove
poľovačky, je na nich Karol V.
a pravdepodobne aj Mária v mužskom
oblečení. Poľovný revír má v lesoch
Soignes pri Bruseli a najmä
v Mariemonte pri Binche.
CIRKEV
Umiera Zwingli v boji s katolíkmi
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Dátum
1532

Mária Uhorská
Brusel: Mária vydáva rozhodnutie,
ktorým povoľuje aj osobám
nepochádzajúcim z Bruselu stať sa
mestskými radcami.
9.10.Mária zostáva v Binche do 1.12.
a rieši bruselskú krízu na diaľku.

Habsburgovci a iné rody
Január: Karol odchádza
z Nizozemska do Nemecka, vo
svojom testamente určuje Máriu
za regentku Nizozemska v prípade
jeho predčasnej smrti.

Politicko-ekonomické udalosti
NIZOZEMSKO
Konflikt s Dánskom, Dánsko
blokovalo námorné cesty
v Baltickom mori pre Nizozemsko,
nepokoje námorníkov

Umenie, veda, civilizácia

Máj - december: Vzbura v Bruseli.
13.7. Vojna s Francúzskom
UHORSKO
Pochod Turkov na Viedeň, armády
Karola a Ferdinanda pripravené,
Turci sa sťahujú bez boja
1533

18.1. Mária sa vracia do Bruselu.

UHORSKO
Po rokoch bojov dohoda medzi
Ferdinandom I., Sulejmanom a
Jánom Zápoľským o panovaní
v Uhorsku, územie podelené.
ANGLICKO
Začiatok anglikánskej schizmy, kráľ
Henrich VIII. nechal anulovať svoj
sobáš s Katarínou Aragónskou,
Máriinou tetou z matkinej strany.
NIZOZEMSKO
9.9. Podpísaný mier s Dánskom
v Gente, obchodné cesty v Baltickom
mori otvorené

1534

Mária má opäť finančné problémy, má
obavy o nevyrovnaný rozpočet, snaží sa
zjednotiť provincie, má zdravotné
problémy, búšenie srdca, ktoré sa

4.5. Proti Máriinej vôli sobáš
Kristíny, ktorá ešte nemá ani 13
rokov, s vojvodom milánskym
Ľudovítom Sforzom, ktorý o rok

CIRKEV
15.8. Paríž: Založenie Jezuitského
rádu, ktorý neskôr určoval podobu
protireformácie (Ignác z Loyoly)
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Dátum

1535

Mária Uhorská
opakuje od pobytu v Uhorsku, v období
1532-35 trpí depresiami
Mária prísnejšie presadzuje
antireformné opatrenia. Neudeľuje
žiadnu milosť odsúdeným
anabaptistom.

Habsburgovci a iné rody
umiera. Kristína sa vráti do
Nizozemska.
29.9. Dorota, Máriina neter
a Kristínina sestra, sa vydáva za
rýnskeho palatína Fridricha.

16.8. Cambrai: Mária sa stretáva
s Eleonórou a diskutujú o vojne
s Francúzskom. Mária je spolu s
neterou Dorotou Dánskou o ktorú sa
stará po smrti jej sestry Izabely.
1536

1537

1538

7.1. V Anglicku umiera Katarína
Aragónska, Máriina teta
a manželka Henricha VIII.

Vyjednáva medzinárodné obchodné
zmluvy, podpisuje 3-ročné prímerie
s dánskym kráľom na uvoľnenie
embarga na obchodovanie po mori.

8.10. Francúzsko: Mária má stretnutie s
kráľom Francúzska Františkom I.,
hľadajú riešenie vojnových konfliktov.
Mária je spolu s neterou Kristínou,
cestujú po hradoch a je prijatá
najvyššími hodnostármi na
francúzskom dvore.

Politicko-ekonomické udalosti

FRANCÚZSKO
Obnovenie vojny s Karolom V.
o sever Talianska – ôsma vojna
NIZOZEMSKO
1.6. Prijatý zákon proti anabaptistom
Reformní anabaptisti sa vzbúrili a
skoro prevzali celé mesto
Amsterdam.
TUNIS
Karol V. dobýva Tunis, kde poráža
Osmanov.
UHORSKO
Bratislava sa stáva hlavným mestom
Uhorska (r. 1542 sídlom snemu a r.
1563 korunovačným mestom – je tu
korunovaný Maximilián II.,
Ferdinandov syn)
NIZOZEMSKO
Nepokoje šľachty v Gente, šľachta
odmeita zvýšené dane na vojnu,
radní sú mučení a popravení.

Umenie, veda, civilizácia

CIRKEV
6.7. Poprava Thomasa Mora

UMENIE
12.7. Bazilej: Umiera Erazmus
Rotterdamský

UMENIE
Umiera majster Pavol z Levoče.

Zmluva o prímerí na mori
s Dánskom, voľný prechod pre
nizozemské obchodné lode
FRANCÚZSKO
18.6. Nice.: podpísaný mier
s Karolom V. – ukončenie 8. vojny
UHORSKO
Uzavretý Veľkovaradínsky mier
medzi Ferdinandom I. a Jánom
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Dátum

Mária Uhorská

1539

1540

Mária spolu s bratom Karolom riešia
nepokoje v Gente.

Habsburgovci a iné rody

1.5. Smrť Karolovej manželky
Izabely Portugalskej po pôrode
šiesteho dieťaťa.
7.07. Narodenie Jána II. Žigminda
– syna Jána Zápoľského
17.07. Umiera Ján Zápoľský
September: Ján II. Žigmund
vyhlásený za kráľa Sedmohradska
– vládu vykonávala jeho matka
Izabela Jagelovská (sesternica
Ľudovíta II.)

1541

19.2. Binche Podpisuje s Jurajom V.,
škótskym kráľom dohodu proti
morským pirátom.

10.7. Druhý sobáš Kristíny
s Františkom II., vojvodom
z Lorraine.

Politicko-ekonomické udalosti
Zápoľským, vzájomné uznanie trónu,
rozdelenie Uhorska na Kráľovské
Uhorsko a Sedmohradsko.

NIZOZEMSKO
Revolty v Gente proti daniam
uvalenými Karolom V.
Karol spolu s Máriou riešia vzburu
v Gente, je prítomná aj Kristína, 5000
vojakov zaisťuje ich bezpečnosť. 9
osôb je popravených, mesto
prichádza o veľa privilégií, majetok je
skonfiškovaný. Dane, dôvod revolty,
aj s pokutou a ďalšími poplatkami
boli nakoniec zaplatené.
Magistrátnici musia ako trest
pochodovať bosí pred kráľom
zviazaní povrazom. Mária vyprosila
u Karola generálny pardon.
„Nepriateľ“ franc. kráľ František I.
umožňuje Karolovi bezpečný
prechod cez Francúzsko (zo
Španielska do Gentu).
UHORSKO
29.8. Osmanské vojská dobyli Budín
a zriadili tu správne stredisko
budinského pašalíka. Rozdelenie
Uhorska na 3 časti.

Umenie, veda, civilizácia

VEDA A OBJAVY
24.9. Umiera Paracelsus, filozof, lekár
a zakladateľ toxikológie. Územie
Slovenska navštívil za účelom
skúmania drahých kovov v roku 1521
(Banská Bystrica), 1526, 1527
(Smolník) a 1537 (Bratislava), čo
pripomína aj pamätná tabuľa,
umiestnená na Primaciálnom paláci zo
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Dátum

Mária Uhorská

Habsburgovci a iné rody

1542

1543

Filip II. (Karolov syn) sa žení so
svojou sesternicou Máriou
Portugalskou (dcérou Kataríny).

Politicko-ekonomické udalosti

FRANCÚZSKO
Začala deviata vojna s Karolom V.
o sever Talianska.
FRANCÚZSKO
Franc. kráľ okupuje Nizozemsko,
Karol V. ho vyháňa a preniká až do
Francúzska.
UHORSKO
Presťahovanie ostrihomskej kapituly
do Trnavy, ktorá sa stáva centrom
rekatolizácie.
Mikuláš Oláh je menovaný biskupom
Záhrebu (rok pred tým sa vrátil
z Belgicka)

Umenie, veda, civilizácia
strany Uršulínskej ulice s reliéfom
postavy, miešajúcej prášky. Pod
reliéfom je nápis „In hac platea
habitavit A.D. 1537 D. D. Paracelsus de
Hohenheim“ (Na tejto ulici býval roku
Pána 1537 pán Paracelsus z
Hohenheimu). Po dlhšom pobyte
odišiel do Viedne a potom do
Salzburgu, kde nečakane zomrel.

VEDA A OBJAVY
André Vésale publikuje svoje dielo
o anatómii De humani corporis fabrica
libri septem (7 kníh o štruktúre
ľudského tela). Kniha predstavuje nový
pohľad na stavbu ľudského tela a je
v protiklade s názormi Galéna
a Aristotela.
André Vésale je považovaný dodnes za
najväčšieho anatóma v histórii
medicíny. Jeho práca korigovala
dovtedy nesprávne názory ktoré
blokoli vedecký pokrok. Volali ho
„otcom modernej anatómie“.
Kopernik prezentuje svoju
heliocentrickú teóriu v knihe De
revolutionibus orbium coelestium (O
obehoch sfér nebeských). 24.5. 1543
umiera.
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Dátum
1544

Mária Uhorská
Mária sa za posledné roky osvedčuje
ako výborná diplomatka, podporuje
bratov v ich politike, často si píšu.
Vyberá dane na prípravu vojen.
Spire: Mária predsedá ríšskemu snemu,
Karol je chorý (dna)

1545

1546

Habsburgovci a iné rody
Dvorným lekárom Karola a jeho
syna Filipa II. sa stáva André
Vésale.
 Jeho starý otec bol osobitným
lekárom Maximiliána I.
 Jeho otec bol lekárnikom
Maximiliána I. a jeho dcéry
Margaréty Rakúskej.

Politicko-ekonomické udalosti
NIZOZEMSKO
Crépy: Uzavretý mier s Francúzskom,
obidve strany sú zadlžené a
skoro pred bankrotom. Pôžičky sú
najmä od Fuggerovcov.
NIZOZEMSKO
Podpis zmluvy s Dánskom
o bezplatnom prechode cez Baltické
more do Severného, Karol V. uznáva
Kristiána III. za dánskeho kráľa
a zaväzuje sa nepodporovať svojho
švagra Kristiána II.

20.2. Mária dostáva od Karola Binche,
Hainaut, ako vďaku za odvedenú prácu
počas jeho neprítomnosti, počas invázii
a udržania pokoja, za jej pracovitosť
a oddanosť.
Máj , Brusel
Stretnutie s architektom paláca
v Binche Jacquom Du Broeucq z Monsu,
diskutujú o projekte nového paláca.
Bude to jej obľúbené sídlo. Izby tam
budú zriadené aj pre Filipa II.
Španielskeho, Karolovho syna, a jej
sestru Eleonóru. Objednáva si knihy vo
Francúzsku.
1.3.: Mária dostáva od Karola Turnhout. Syn Karola V. Filip II. sa stáva
Milánskym kniežaťom
V tom istom roku výbuch v Malines
poškodil kráľovský palác, sídlo jej tety
Mrgaréty. V r. 1547 ho predáva mestu.
Umelecké zbierky – obrazy, tapisérie,
knižnica – sú presťahované do iných
palácov.

Umenie, veda, civilizácia
VEDA A OBJAVY
Španielsky moreplavec Ruy López de
Villalobos nazval na počesť Filipa II.
ostrovy Filipíny.

CIRKEV
13.12. Koncil v Trente: rieši otázky
protestantizmu, potrvá až do r. 1549

UHORSKO
V Prešove sa koná synoda, prvé
cirkevné zhromaždenie evanjelikov.

18.2.: V Nemecku umiera Martin
Luther.
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Dátum

1547

1548

Mária Uhorská
Máj, Binche
Začiatok prác na poľovníckom dome v
Mariemont v lesoch v blízkosti Binche.
Izbu v ňom má aj Eleonóra. Stal sa
vidieckym sídlom aj nasledujúcich
panovníkov Nizozemska aj francúzska.
23.11. Augsburg: Mária prichádza
s neterou Kristínou na snem, kde sa
dohoduje aj následníctvo na cisárskom
kresle. Prítomní sú Karol so synom
Filipom II. a Ferdinand so synom
Maximiliánom II. Mária sa zúčastňuje
rozhovorov medzi bratmi. Jej dvor
spolu Karolovým sú ubytovaní
u Fuggera. Stretnutie s Tizianom
a objednávka obrazov.
Mária predáva mestu sídlo v Malines.

7.3. Augsburg: Finančná dohoda s
Ferdinandom – vzdáva sa príjmov z
Uhorska a dostáva od neho finančnú
náhradu, ktorá zahŕňa aj jej verných
služobníkov. Zo snemu odchádza
13.3.1548 do Nizozemska

Habsburgovci a iné rody

ANGLICKO
28.1. Zomiera Henrich VIII.
Nastupuje Eduard VI.
FRANCÚZSKO
31.3. vo Francúzsku zomiera
František I. Nastupuje Henrich II.

24.4. Augsburg: Karol, Ferdinand
so synom Maximiliánom II.
podpisujú u Fuggera sobášnu
zmluvu – Maximiliánova nevesta
bude Karolova dcéra Mária
Rakúska. Svadba je v tom istom
roku.

Politicko-ekonomické udalosti

Umenie, veda, civilizácia

RÍMSKA RÍŠA NEMECKÉHO NÁRODA
Karol V. vyhráva bitku s protestantmi
pri Muhlbergu a ukončuje spor
s mestami a nemeckými
protestantskými princami.
UHORSKO
Ferdinand I. podpisuje mierovú
zmluvu s Turkami, ktorí sa zaväzujú
viac neútočiť na kráľovské Uhorsko
a Rakúsko.
RUSKO
16.1. Ivan IV. Hrozný sa stal cárom
celého Ruska.
NIZOZEMSKO
Karol - vytvoril kvázi nezávislý
a nedeliteľný „kraj“ (Kreis) zo 17
provincií Nizozemska a Franche
Comté (Cercle de Bourgogne).

6.11. Cambrai: Mária čaká príchod
svojej sestry Eleonóry z Francúzska po
smrti jej manžela kráľa Františka I..
Eleonóra zostáva v Nizozemsku.
5.12. Brusel: Spolu so sestrou je prijatá
Karolom V.
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Dátum
1549

Mária Uhorská
Mária usporadúva oslavy pre Filipa II.
na okružnej ceste po Nizozemsku ako
budúceho vládcu Nizozemska.

Habsburgovci a iné rody
17.3. Príchod Filipa II. do
Nizozemska. Organizované oslavy
po krajine na počesť Karolovho
syna Filipa II.

29.8. Binche : Luxusné oslavy
v Máriinom sídle, slávne po dlhý čas Triomphes

Politicko-ekonomické udalosti
NIZOZEMSKO
4.11. Karol podpisuje Pragmatickú
sankciu, ktorou sa Nizozemsko stáva
nedeliteľné (le Cercle de Bourgogne)
a má spoločného vládcu so
Španielskom .

Umenie, veda, civilizácia
UMENIE
Tizian pracuje na Karolovom dvore.

Karol vyháňa z Nizozemska židov.
1550

1551

1552

1553

Júl, Augsburg, snem: Mária pomáha
urovnať spor medzi Karolom
a Ferdinandom ohľadne nástupníctva
na cisársky trón, v r. 1551 dohody
uzavreté.
Tongres: Mária sa zúčastňuje
poľovačky (pri Maastrichte). Jazdí ako
muž, obkročmo, je úspešná poľovníčka.
Používa viacero techník: hon na jeleňa,
kance, loví jastrabmi a volavkami,
rozvíja hon do pasce „plátna“, má 3
chrtov. Najčastejšie sa ale poľovalo
v lesoch Soignes pri Bruseli.

Mária prenáša umelecké diela z paláca
v Binche do Bruselu a Monsu kvôli
vojne s Francúzskom.

UMENIE
Andrea Amati vyrába prvé husle v
Cremone.

FRANCÚZSKO
Vojenský konflikt s Francúzskom
Henrichom II., synom Františka I, .sa
obnovuje.

Marec: Karol V. musí pred
nepriateľmi urýchlene opustiť
Innsbruck.
6.7.: V Anglicku umiera Eduard VI.
– kráľ dieťa, na trón nastupuje
Mária Tudor, Máriina sesternica
(dcéra Kataríny Aragónskej
a Henricha VIII.)

UMENIE
Začiatkom roka 1551 Tizian a Leoni
(sochár) pracujú na objednávkach pre
Habsburgovcov.

UHORSKO
Ferdinand I. vydal nariadenie na
paritné zastúpenie slovenských,
maďarských a nemeckých členov
mestskej rady v Trnave – reakcia na
príliv maďarských utečencov pred
Turkami.
FRANCÚZSKO
Vypukne desiata vojna s Karolom V.
UHORSKO
Mikuláš Oláh sa stáva arcibiskupom
v Ostrihome (v r. 1563 bude
v Bratislave korunovať Maximiliána
II. a následne pochovávať
Ferdinanda I.)

UMENIE
Hans Dernschwam (1494 -1567 Častá)
– Fuggerov obchodník, cestovateľ,
napísal „Relatio itinerationis
Constatinapolitanae et Turciae
1553/55“ z cesty do Konstantinopolu,
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Dátum

Mária Uhorská

Habsburgovci a iné rody

Politicko-ekonomické udalosti

Umenie, veda, civilizácia
kde sa pripojil k diplomatickej misií
vyslanej Ferdinandom II. Vo svojej
správe o ceste ako prvý použil pojem
Byzantská ríša, ktorý sa používa
dodnes.
16.10. umiera Lucas Cranach, maliar

1554

Sídlo Binche a poľovnícky zámok
Mariemont sú vypálené Henrichom II.,
francúzskym kráľom

25.7. Filip II., Karolov syn, sa žení
so svojou sesternicou Máriou
Tudor – dcérou Henricha VIII. staršou od neho o 11 rokov.

1555

24.9.: Rezignácia Márie z postu
miestodržiteľky Nizozemska

12.4.: V Španielsku umiera
Máriina matka Jana Kastílska,
žiadne z jej detí nie je prítomné
na pohrebe

1556

Máj: Turnhout: Mária sa presťahovala
z Bruselu, nechce byť zaťahovaná
Filipom II.do vládnutia
13.09: Mária, Karol a Eleonóra opúšťajú
Nizozemsko

1557

28.9.: Príchod do Španielska spolu
s bratom Karolom a sestrou Eleonórou
Mesačný pobyt spolu s Eleonórou
v Jarandille v blízkosti kláštora
navštevujú Karola v Yuste.

25.10. Brusel: Rezignácia Karola
V. z funkcie v Nizozemsku, určil za
nástupcu svojho syna Filipa II.
16.1.: Karol abdikuje na všetky
svoje funkcie v Španielsku
(Kastílsky, Aragónsky, Leon,
Granada, americké kolónie)
v prospech svojho syna Filipa II.
Ferdinanda I. určuje za cisára
Rímskej ríše nemeckého národa.

NIZOZEMSKO
Obsadenie a vypálenie palácov
Francúzmi vrátane Binche
a Mariemontu, Mária sa snaží o
obnovu
CIRKEV
25.9. Augsburský náboženský mier
ukončil prvé obdobie náboženských
vojen a uznal evanjelickú vieru.

FRANCÚZSKO
5.2. Ukončenie desiatej vojny
s Karolom V. Uzavretý mier medzi
Francúzskom a Nizozemskom,
obidve krajiny sú finančne zničené,
Francúzsko na pokraji bankrotu.

3.2. Yuste: Karol sa stiahol do
kláštora Hieronymitov.
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Dátum

1558

Mária Uhorská
December, Badajoz, portugalská
hranica:
Mária odprevádza Eleonóru na
stretnutie s jej dcérou Máriou, ktorú
dlho nevidela a ktorá sa jej odcudzila.
7.9.: Mária písomne odmieta Filipovi
vrátiť sa za regentku Nizozmenska, kvôli
starobe, chorobám, ktoré znížili jej
schopnosti a taktiež kvôli sľubu, že sa
už nebude miešať do vládnutia.
Nakoniec ale súhlasí a chystá sa na
cestu.
8.10. Mária píše list Filipovi, že je chorá,
mala 2 srdečné záchvaty, a že sa vracia
do Cigales
18.10. Cigales: Nové srdcové ataky,
horúčka. Mária umiera. Je pochovaná
v Escorial pri Madride so svojou
rodinou.

Habsburgovci a iné rody

Politicko-ekonomické udalosti

Umenie, veda, civilizácia

18.02. Talavera: Cestou späť zo
stretnutia s dcérou Eleonóra
ochorie a umiera v náručí Márie.
24.2. Ríšsky snem zvolil
Ferdinanda I. za cisára.
21.9.: Umiera Karol V.
17.11. Umiera Mária Tudor,
Máriina sesternica z matkinej
strany a druhá manželka jej
synovca Filipa II. Na anglický trón
nastupuje Alžbeta, dcéra
Henricha VIII. a Anny Boleynovej
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