František Josef I.
* 18. srpna 1830 ve Vídni
† 21. listopadu 1916 ve Vídni
František Josef se narodil jako syn arcivévody Františka Karla a
jeho choti Žofie Bavorské. Především jeho ctižádostivá matka
kladla velký důraz na panské vychování. Významnou roli přitom
hrálo vojenské vzdělání. Uniforma měla Františka Josefa doprovázet
jako oblíbený oděv až do smrti. Jeho osobnost poznamenalo vědomí
povinnosti, nedostatečný zájem o vědy, zbožnost i chybějící přístup
k umění a kultuře. Pozoruhodná byla silně vyhraněná lovecká vášeň,
jíž se František Josef věnoval především během letních pobytů v
Ischlu. Po potlačení revoluce v roce 1848 a odstoupení strýce z
trůnu se mladému Františku Josefovi naskytla šance na nástupnictví.
Otec Františka Josefa se následnictví vzdal ve prospěch svého syna.
2. prosince 1848 byl v Olomouci ve věku 18 let korunován na císaře.
Císař František Josef usiloval o znovunastolení absolutistického
zřízení. Při tom se spoléhal na vojsko, byrokracii a církev. Roku
1855 přiřkl konkordát, uzavřený s papežským stolcem, katolické
církvi značný vliv na soudnictví a školství. František Josef považoval
uherskou situaci za závažný problém, neboť revoluční hnutí se zde
těšilo zvláštní popularitě. Zrušením privilegií a snahami o
centralizaci mělo být dosaženo užšího začlenění uherské části říše.
Uhři však na porážku revoluce z let 1848/49 nedokázali zapomenout,
a proto ani není divu, že právě jeden z nich v únoru 1853 na
panovníka spáchal atentát. Císař byl po napadení nožem pouze
lehce zraněn. V té době se František Josef seznámil se svou sestřenicí
a pozdější manželkou Alžbětou Bavorskou (Sisi). Zamiloval se do
druhé dcery bavorského vévody Maxmiliána Josefa a vévodkyně
Ludoviky, jež byla dcerou bavorského krále Maxmiliána I. a sestrou
Žofie, matky Františka Josefa. Po zasnoubení v Ischlu v roce 1853
se v dubnu 1854 konala ve vídeňském kostele sv. Augustina císařská
svatba. Z tohoto svazku vzešli čtyři potomci. Předčasná smrt dcery
Žofie, strnulá dvorní obřadnost, ztráta soukromí a napjatý vztah se
svou tchyní na Alžbětu značně doléhaly. Osobní a rodinný život
Františka Josefa byl vesměs neuspokojivý a tragický. Častá absence
Sisi a vzrůstající odcizení páru vedlo k několika císařovým
milostným aférám, v to počítaje i vztah s Kateřinou Schrattovou.
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Smrt bratra Maxmiliána v Mexiku, sebevražda korunního prince
Rudolfa v roce 1889, smrtelný atentát na Sisi v Ženevě roku 1898 a
zavraždění synovce a následníka trůnu, arcivévody Františka
Ferdinanda, v Sarajevu v roce 1914 znamenaly pro císaře Františka
Josefa těžké osobní rány osudu. V roce 1859 vypukla válka se
Sardinsko-Piemontským královstvím a Francií o nadvládu nad
Itálií. Porážky v bitvách u Magenty a u Solferina měly za následek
odchod habsburské dynastie z Itálie. Ve snaze o převahu v
Německém spolku se pruskému kancléři Ottu von Bismarckovi
podařilo potlačit vliv Vídně. Nakonec konflikt vyústil v pruskorakouskou válku, Německý spolek byl rozpuštěn a Prusko si zajistilo hegemonii v Německu. Po nevydařených ústavách z let
1860/61 - Říjnový diplom a Únorový patent (tzv. Schmer-lingova
ústava) - vedla zničující porážka z roku 1866 v bitvě u Hradce
Králové v roce následujícím k vyrovnání s Uherskem a tím i ke
vzniku duální monarchie Rakousko-Uhersko. František Josef se tak
stal nejen císařem rakouským, ale i králem uherským. Ústava z roku
1867 však panovníkovi i nadále přiřkla silnou pozici. Pokusy o
vyrovnání s českými zeměmi ztroskotaly a Uhersko Slovanům na
svém území neumožnilo získání dalších práv. Národnostní otázky,
boj proti katolické církvi, korupční skandály a obsazení Bosny a
Hercegoviny roku 1878 (anexí v roce 1908 se přiostřilo napětí se
Srbskem) rozdrobily od roku 1866 vládnoucí liberály. Po
hospodářském rozmachu tzv. gründerské (zakladatelské) horečky se
s krachem vídeňské burzy v roce 1873 přidaly ekonomické problémy.
Ve stejném roce se ve Vídni konala i Světová výstava. V roce 1889
byla pod vedením Viktora Adlera založena Sociálně-demokratická
strana, která se zasazovala za práva dělníků a vznesla požadavek na
vytvoření demokratického spolkového státu. V roce 1907 bylo
poprvé zavedeno všeobecné volební právo, avšak pouze pro muže.
Zahraničněpolitické krize a vnitřní rozpolcenost poznamenaly
poslední léta monarchie. Přesto či právě proto dosáhlo umění a
kultura na sklonku století dříve ani později nevídaného rozkvětu. V
této době působili mj. Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Gustav
Mahler, Adolf Loos, Karl Kraus a Gustav Klimt. Vynikajícími
výkony se mohl pyšnit i obor přírodních věd (Ludwig Boltzmann…)
a lékařství (Theodor Billroth…). Zavraždění Františka Ferdinanda
v Sarajevu bylo jiskrou, která odpálila evropský sud prachu plný
krizí. Po smrtelných výstřelech na následníka trůnu vydala Vídeň
nesplnitelné ultimátum, kterému následovalo vypovězení války
Srbsku a manifest císaře Františka Josefa „Mým národům“. V
řetězové reakci vzájemných vyhlášení války to vyvolalo první
světovou válku. Rakousko-Uhersko se ve válce nacházelo na straně
Německa (spojenci od roku 1879) a od samého počátku bylo
většinou v obranné pozici. Srbsko bylo sice dobyto a postup ruských
vojsk v Haliči zastaven, se vstupem Itálie do války v roce 1915 se
však otevřela nová fronta, kde nesčetné boje a alpská zákopová válka
znamenaly velké ztráty na životech i materiálu. Uvnitř monarchie se
vojenské velitelství prosadilo na úkor civilní vlády. V říjnu 1916 padl
za oběť atentátu předseda vlády, hrabě Stürgkh. František Josef I. se
stal ztělesněním monarchie. Když po 68 letech panování zemřel
uprostřed války ve svých osmdesáti šesti letech, rozpadlo se pouto,
které říši udržovalo pohromadě. Za sychravého počasí 30. listopadu
1916 naznačoval dlouhý smuteční průvod za pohřebním vozem
starého císaře nadcházející konec jedné epochy.
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