Karel VI.
   Heslem jeho vlády se stala věta: „Neměnný dává světu trvání.“
   Karel se narodil 1. října 1685 otci Leopoldu I. a jeho třetí manželce Eleonoře Falcké-Neuburské. Těšil se větší otcově náklonnosti než bratr Josef. Měli rozdílnou povahu a temperament. Karel byl těžkopádný, zdrženlivý, nerozhodný a důvěřivý. Již brzy začal projevovat sklony k vážnosti a rozvážlivosti i silný sklon k ceremoniím. Vynikal věrností danému slovu, bezelstnou přímostí a spravedlností. To se ovšem tehdy nenosilo, on na to spoléhal i u ostatních. Měl jazykové nadání, hodně četl a jako jeho otec nade vše miloval hudbu. Složil několik oper, za zmínku stojí jedno Miserere. Dirigoval dvorní kapelu a na dvorní hudbu vydával obrovské částky, mnohem více než na jeho druhou velkou lásku, tedy lov.
   Měl charakteristický habsburský převislý dolní ret a dlouhý obličej, jeho chůze nebyla majestátní, ruce a nohy působí nesouměrně, na veřejnosti nikoho neoslovuje a při audiencích mluví nezřetelně, téměř nikdo mu nerozumí. Savojský vyslanec ve Vídni ho popsal jako ošklivého, nevzhledného muže.
   Výchovy se mu dostalo stejné jako bratrovi Josefovi, protože byl pro něj přichystán španělský trůn. Jezuitský zpovědník Ondřej Braun vychoval Karla k velké zbožnosti, vychovatel Anton Florian von Lichtenstein jej naplnil vědomím o majestátu a již poněkud zastaralou představou o vládě z Boží milosti.
   Roku 1703 se vydal bez armády do Španělska. Problém byl, že poslední španělský král Karel II. odkázal svou zemi Filipovi z Anjou. Karel VI. byl odkázán na podporu Nizozemí, Anglie a generálních stavů. 1704 se dostal ke španělským břehům, ovšem vojenské úspěchy neměl. Díky své flegmatické povaze si však nezoufal, učil se španělsky a jezdil na lov. 1705 po některých vítězstvích byl vyhlášen španělským králem Karlem III., ovšem nedokázal dobytá území udržet.
   Během války se střídavými úspěchy se oženil s Alžbětou Kristinou Brunšvicko-Wolfenbüttelskou. Toto manželství nebylo jejich dílem, nýbrž dílem obou dvorů. Problém byl pouze v tom, že Alžběta byla protestantka, což ve Španělsku nebylo myslitelné, a tak musela změnit vyznání. Udělala to zdráhavě a s nechutí. Karel poslal své nastávající ze Španělska svůj portrét. Svatba se konala v zastoupení 23. dubna 1708 ve farním kostele ve Vídni-Hietzingu a Karla zastupoval sám císař. Alžběta se nalodila v červenci 1708 v Janově na britskou loď a za dva týdny doplula do Španělska a 1. srpna byli oddáni v Barceloně. Karel mohl být spokojen, sedmnáctiletá manželka byla krasavice, Karel s ní byl spokojen i v posteli, leč sexuální spokojenost nepřinášela ovoce, až 1716 se jim narodil syn Leopold, jenž však po šesti měsících zemřel zřejmě chybou vychovatelky. Pak následovaly tři dcery - Marie Terezie, Marie Anna a Marie Amálie. Svou manželku velice miloval, někdy se nečekaně vrátil z cest a překvapil ji v její komnatě.
   Jako překvapení k narozeninám osobně dirigoval dvorní orchestr, zavolal si na jeviště šestiletou Marii Terezii, která svým zpěvem naprosto uchvátila publikum. 
   Ve Španělsku se Karel obklopil dvorem, který stál podstatně víc peněz, než jich bylo k dispozici. Král pořádal operní představení, nákladné slavnosti a vůbec žil nákladným životem. Takový styl života se však od něj jako od barokního knížete žádal. Boj o španělské dědictví však stále neměl vítěze.
   1711 po bratrově smrti se stal rakouským císařem a Anglie a Nizozemí chtěli zachovat rovnováhu sil, Karel se však nároku na španělskou korunu vzdát nechtěl, ale nakonec ještě téhož roku odjel do Vídně nechat se korunovat rakouským císařem a 1713 povolal zpět i svoji manželku. V tomto roce byl také uzavřen utrechtský mír, v němž se Karel definitivně vzdal nároku na španělský trůn.
   „Vládu v dědičných svých zemích započal vyhnáním 30 000 protestantů ze Salcburku. Po všech zemích nařídil pravé honby na kacíře, které prodával na benátské a turecké galeje.“
   Císař byl v této době velice nešťastný z bezdětnosti manželství a proto vypracoval dokument upravující následnictví na habsburském trůnu, který vešel do dějin pod názvem pragmatická sankce. Ta pak až do jeho smrti určovala jeho zahraniční politiku.
   Na českého krále se nechal korunovat až v roce 1723. Jeho výprava činila na 400 vozů či kočárů. V Praze tehdy strávil čtyři měsíce, do Vídně se vracel, až když manželka byla v pokročilém stupni těhotenství. Po cestě pečlivě dbal o zdraví prozatímní následnice trůnu Marie Terezie. Když přijel do Vídně, nechal rozestavět v manželčiných komnatách mužské figuríny v domnění, že ovlivní pohlaví narozeného dítěte. Bohužel se narodila dcera Marie Amálie, která po pěti letech zemřela.
   Ještě 1732 cestovala císařovna do lázní a do Mariazellu doufajíc, že jí zázračné prameny pomohou k potomkovi.
   Karel dbal velice přísně na pravidla španělského dvorního ceremoniálu. V Hofburgu, o něco málo volněji v pozdějších rezidencích. Vše probíhalo podle přesných pravidel, improvizace neměla místo. Vše a každý měl na dvoře své místo, společenské postavení znamenalo všecko, protokolární pravidla, žárlivost a intriky patřily k běžnému dvorskému životu. Panovníkovi se musela prokazovat úcta podle „španělské reverence“, císař chodil v obleku podle španělské módy, tedy celý v černém s červenými punčochami a botami, v klobouku zdobeném pery. Každý, kdo se přiblížil k jeho Veličenstvu, se musel třikrát hluboce poklonit a kleknout na koleno, po služebním úkonu či audienci bylo třeba se opět třikrát poklonit a odcházet pozadu. Ukázat císaři záda by byl smrtelný hřích. Jeho huhlání při audiencích vytvářelo záměrný odstup od podřízených, dvořanů, služebnictva a prosebníků. Nikdo se neodvážil na nic zeptat, když nerozuměl.
   Také průběh císařova dne byl přesně nalinkovaný. Vstával kolem sedmé hodiny a ihned byl pilně obsluhován. Po oblečení vyslechl bohoslužbu, ve všední dny v soukromé kapli, o svátcích v Hofburgu, u sv. Michaela nebo v augustiniánském kostele. Pak četl depeše, přijímal ministry, zúčastňoval se zasedání státní rady. Obědval obvykle okolo jedné hodiny, nejraději sám, často ale také se svou krásnou manželkou. Během jídla naslouchal salónní hudbě nebo se bavil s pážaty a šašky. Stolování mělo divadelní povahu. Šlechtici, ministři, vyslanci a jiní hodnostáři byli přítomni po celou dobu oběda jeho Veličenstva. Obvykle nejedl déle než jednu hodinu. V jídle dodržoval míru, nebyl příznivcem nadměrného jídla ani pití. Císař byl pilný pracovník, instrukce psal často sám těžko čitelným rukopisem, vyřizoval mnoho záležitostí. Po obědě si dopřával klid. Když bylo pěkné počasí, trávil odpoledne, často v doprovodu manželky, na lovu. V oblibě měl především parforsní hony. Zvířata se naháněla a střílet je směl pouze císař, výjimečně někdo z rodiny. Často tak za odpoledne skolil i stovky kusů. Kupř. v roce 1717 v okolí Vídně 22 medvědů. Nebyl však nenasytný lovec, dbal o stavy zvěře v lesích a nehonil se za nesmyslnými rekordy. Večery trávil císař u karetních her, při hudbě, v divadle či v rodinném kruhu. Ve styku s manželkou a dětmi se Karel choval nenuceně, přátelsky a srdečně. Uplatňoval svůj suchý humor a mluvil komickým vídeňským dialektem. Byl rád, když mohl uniknout španělské dvorní etiketě, právě dialekt také možná užíval jako protiklad k formálnímu španělskému a latinskému dvoru.
   Karel měl mnoho rádců, zvláště Španěly si oblíbil při svém tamějším pobytu. Jen několika věnoval svou důvěru. Nejbližší důvěrník, intimus, byl také Španěl Michael Johann Althann. Vedl s ním mnohahodinové rozhovory a velice důvěřoval jeho radám. Bydlel v Hofburgu a mohl s císařem hrát dokonce kulečník. Držel se však v pozadí. Ač byl jen vrchní podkoní, měl velký vliv. Když 1722 zemřel, vyvedlo to jinak chladného a nepřístupného Karla z míry a velice hořce si zážitek zaznamenal do jinak strohého deníku. Althan prokázal Karlovi velkou službu, když do Španělska přijela Alžběta Kristina a on se oženil s Karlovou milenkou Mariannou Pignatelliovou. Kromě některých Španělů si však ponechal staré rakouské rádce v čele s princem Evženem Savojským.
   Ten také vedl války proti Turecku a 1718 jim zasadil rozhodující ránu, získal četná území, které sice Karel udržel jen do roku 1739, ovšem v těchto dvaceti letech dosáhla habsburská říše svého největšího územního rozmachu v dějinách.
   Ceremoniál ovládal i mimořádné události u dvora - křtiny, svatby, korunovace a pohřby. Protokolu neuniklo ani umírání a smrt. Když Karel umíral, kolem smrtelné lože se tísnili členové rodiny a nejvyšší dvorní úředníci a odříkávali modlitby, zatímco dvorní kněz udělil umírajícímu poslední pomazání. Poslední Karlova slova byla tato, když lékaři nerozpoznali jeho chorobu: „Až budu mrtvý, otevřete mě, pak uvidíte, na co jsem umřel. Doufám, že brzy přijde někdo z vás za mnou, aby mi to pověděl.“ Možná to dokumentovalo císařův suchý humor. Až do této chvíle pronásledovalo Karla jeho životní strašidlo - chybějící mužský potomek. Na konci života už byl těžce nemocný. Ztloustl, svíraly ho bolesti žaludku a trpěl strašlivou pakostnicí.
   Po panovníkově smrti byl nařízen dvorní smutek. Mrtvé tělo bylo otevřeno a balzamováno, srdce vyňato a ve stříbrné nádobě uloženo v augustiniánském klášteře. Vnitřnosti v měděné nádobě byly uloženy v katakombách Svatoštěpánského dómu. Vladařovo tělo pak bylo vystaveno v rytířském sále v Hofburgu. Vlastní pohřeb probíhal v noci a v dlouhém průvodu měl každý své místo podle protokolu. Tělo bylo uloženo v kapucínské hrobce.
   Komplikované předpisy pro každou příležitost vyžadovaly také početný a nákladný úřednický aparát, takzvaný dvůr, který byl pečlivě hierarchicky organizován. V čele byl nejvyšší hofmistr, jemu podléhali nejvyšší stolník, nejvyšší kuchař, nejvyšší stříbrník, nejvyšší lovčí, nejvyšší sokolník a nejvyšší ceremoniář. Dalším v pořadí byl nejvyšší komoří, jenž zodpovídal za personál a spravoval soukromou císařovu pokladnu. Dále zde byli nejvyšší podkoní, nevyšší dvorní maršálek.
   Každý člen z císařské rodiny měl od šesti let svůj dvůr, počet členů u dvora sahal do tisíců. Dvůr tak spolykal horentní sumy, jen za petržel vydával Karel ročně 4000 zlatých.
   Karel měl také velkolepé plány ve stavebnictví. Chtěl nechat přestavit klášter v Klosterneuburgu jako další císařskou rezidenci. Začal 1730 a předlohou mu byl Escorial z dob Filipa II. Existující klášterní chrám měl tvořit střed stavebního komplexu, sestávajícího ze čtyř dvorů. Kopule měly zdobit habsburské koruny. Vystavěn však byl jen jeden dvůr a rezidence tak zůstala torzem. Chyběly peníze. Dokončena však byla stavba kostela sv. Karla Boromejského, vybudovaného v letech 1716 až 1739 před branami Vídně. Dodnes připomíná císařovu slávu.
   Karel dále nechal zbudovat dvorní knihovnu, chtěl ve Vídni zřídit Akademii věd, povolat do Vídně Leibnize, tyto plány však zůstaly neuskutečněny. Karel je považován za typicky barokního panovníka a za jeho vlády dosáhlo baroko v Rakousku svého největšího rozmachu.
   Karel se také zajímal o ekonomiku a dbal na hospodářský rozvoj říše. K uskutečnění plánů mu však chyběla vůle a vytrvalost. Chtěl odstranit cla uvnitř říše. Povedlo se mu nechat zbudovat silnice přes Semmering a Loibelský průsmyk, v Terstu byl zřízen svobodný přístav, zestátnil poštu. Zřídil obchodní rady pro Čechy, Rakousko a Slezsko a centrální obchodní kolegium ve Vídni.
   1736 se konala svatba nejstarší Karlovy dcery Marie Terezie s Františkem Štěpánem Lotrinským. Ač nebyl úplně hoden manželství s dcerou tak skvělého rodu, Karel si ho oblíbil. Od patnácti let byl František vychováván na vídeňském dvoře a Marie Terezie ho milovala. I přesto Karel váhal, než dal k sňatku souhlas. Ještě o několik let dříve Karel zakázal sňatek Marie Terezie se synem španělského krále Filipa V. a jeho aktivní manželky Alžběty Farnese.
   Princ Evžen Savojský navrhoval vzhledem k aktuálnímu rozložení sil v Evropě, aby byla Marie Terezie provdána na pruského korunního prince Fridricha.
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