
Aпсолутистичке Монархије 
Монархија је облик владавине у ком је власт наследна.У новом веку 
од 16. до 18. века јавља се апсолутизам – Јака централна власт,владар 
има неограничену моћ.Оваква власт и мањак учествовања грађанства 
у држави довели су до револуције у Холандији,Енглеској,Француској 
итд.Просвећени апсолутизам јавља се у неким европским државама – 
апсолутизам заснован на науци и здравом разуму. 

Царица Марија Терезија (1740-1780) 

Марија Терезија (1717 —1780) је била једини женски владар 
хабзбуршких посједа и посљедњи члан династије Хабзбург. Владала је 
као надвојвоткиња Аустрије, краљица Угарске, Чешке, Хрватске, Галиције 
и Лодомерије, као војвоткиња Мантове, Милана, Парме, Пјаченце и 
Гвастале и као владарка Аустријске Низоземске и бројних грофовија. 
Браком је била царица Светог римског царства немачког народа, 
њемачка краљица, велика војвоткиња Тоскане и кратко војвоткиња 
Лотарингије. 
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Луј XIV (1643-1715) 
• Француски апсолутиста познат по изградњи чувеног версајског двора 

и скупим ратовима који су исцрпели Француску и коначно је довели 
до револуције 1789. године. 
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Петар I Велики (1682-1725) 
• Велики владар и руски реформатор увео промене у духу просвећеног 

апсолутизма.Основао нову величанствену престоницу звану 
Петровград,на реци Неви.Његове реформе наставила је Катарина I 
Велика. На престо је дошао након многих дворских интрига и завера. 
У почетку је владао заједно са својим слабим и болесним полубратом, 
Иваном V, који је умро 1696. године. Након Иванове смрти, кад је 
постао цар, немилосрдно је угушио било какав тип отпора, па чак и у 
сопственој породици. Петар је владао сам до 1724, а потом је владао 
заједно са својом женом, Катарином Алексејевном. Модернизовао је 
у то време прилично заосталу феудалну Русију на друштвеном, 
политичком, војном и економском плану, а у исто време водио је 
експанзионистичку политику, углавном ка земљама које су излазиле 
на море. У току своје владавине, претворио је Русију у водећу 
европску силу тог времена.[1] Одбацио је титулу цара 1721. и заменио 
је титулом императора. 
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