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Марија Терезија

Једини женски владар хабзбуршких поседа и

последњи члан династије Хабзбург



„Ред је срж живота. Без њега нема ничег

по вољи, чак ничег угодног. Не ужива се

ни у чему и човек се осећа примораним

на све. Ред је све. То је срж пословања.”

Марија Терезија



Марија Терезија надвојвоткиња Аустрије, краљица

Угарске, Чешке, Хрватске, Галиције и Лодомерије,

војвоткиња бројних грофовија...



Браком са Францом I постала је царица и Светог римског царства немачког народа



„Сва срећа у браку састоји се из

узајамног поверења и наклоности.

Луцкаста љубав брзо прође, али

двоје у браку се морају поштовати

и једно друго служити.”

Марија Терезија



Елизабета Кристинa фон Брауншвајг

Родитељи Марије Терезије

Карло VI



Марија Терезија у млађим данима



Марија Терезија,

краљица Угарске (1741)



Крунисање Марије Терезије у

Чешкoј



Спроводила је многобројне реформе из области

грађанског права, образовања, медицине...

Водила је апсолутистичку политику у циљу

ширења просветитељских идеја у Монархији.



У Аустрији је 1776. забрањен лов на вештице и мучење. Смртна казна је замењена радом.



.

Реформа о образовању подразумевала је обавезно похађање школе 

за децу узраста од 6 до 13 година.



„Ако бих могла постати бесмртна,

желела бих то само да бих помагала

несрећнима.”

Марија Терезија



Реформа из области медицине утицала је на оснивање болница и увођење 

вакцинације против заразних болести.



По вероисповести, Марија Терезија је била

римокатоликиња и то врло побожна.

Вршила је велики притисак на преобраћање

поданика.



У раздобљу од 1740. до 1763. године

водила је четири рата који су довели до

знатних територијалних губитака.



Рат за аустријско наслеђе (1740–1748)



„Боље осредњи мир него 

величанствени рат.”

Марија Терезија



Седмогодишњи рат против Пруске (1756–1763)



„Мајчинска љубав не дели се 

међу децом, она се умножава.”

Марија Терезија



Марија Терезија у кругу породице.

Имала је шеснаесторо деце.



Хофбург, резиденција Хабзбуршких владара



Шенбрун, летња резиденција Марије Терезије



Моцарт као шестогодишњи дечак код Марије Терезије у палати Шенбрун



Била је позната по аскетском начину живота током свог 15 година дугог

удовиштва. Потпуно је напустила дворски живот, престала је да носи сваку

врсту накита и облачила се у црнину до краја живота.



Јозеф II, син Марије Терезије

Након смрти оца Франца I,

Јозеф II постаје сувладар уз

мајку Марију Терезију.



„Најважнија брига владара је 

избор његових саветника.”

Марија Терезија



Хабзбуршка монархија 1740.



Колико је била моћна владарка показују и

речи Фридриха II, краља Пруске, доживотног

непријатеља и ратног противника Марије

Терезије: „Успеси те жене су успеси великог

човека”.





Породична гробница Марије Терезије и њеног

мужа Франца I у Капуцинској крипти у Бечу
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Марија Терезија и Нови Сад



Нови Сад је постао „слободна краљевска

варош” са многобројним посвластицама 1.

фебруара 1748. године привилегијалним

писмом које је потписала Марија Терезија.



„Ми, Марија Терезија, Божјом милошћу

царица римска а краљица Угарске, [...]

дајемо [...] на знање свакоме [...] да тај

толико пута спомињани наш

Петроварадински камерални град [...]
учинимо својим слободним краљевским

градом [...] и да му наслов буде

Неопланта, мађарски Uj-Videgh,

немачки пак Ney-Satz, српски Нови Сад

и бугарски Млада Лоза.”



“ 

„Тој вароши нашој Новом Саду и

њезиним грађанима и становницима

у милости допуштамо да са новим

грбом (до тада је био у употреби

печат Петроварадинског шанца)

касније и у будуће и за вечита

времена служи и да црвеним печатом

печате и да у печат свој грб метну.”



Нови Сад (1748)



Нови Сад данас



У недељи од 16. до 22. октобра 2017.

године Савез библиотека Аустрије

спроводи кампању „Аустрија чита. Место

сусрета: библиотека”. Овом електронском

презентацијом придружујемо се акцији.




