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Jekaterina II

 1729 m. gegužės 2d. –
m. 1796 m. Lapkričio 17 d. –
Rusijos imperatorienė, ja
tapo 1762 m. Liepos 9 d.

 LDK kunigaikštienė 1795 m. -
1796 m.

Jekaterina II



 Jekaterina gimė 
Štetine, Prūsijos 
generolo šeimoje. Jos tėvas 
buvo Kristianas Augustas -
nuoširdžiai atsidėjęs tarnybai, 
o motina Joana-Jelizaveta 
Golštein buvo didelė 
nenuorama ir nuotykių mėgėja, 
dažnai važinėdavo po Europą, 
todėl nei vienas rimtai 
neužsiėmė mergaitės 
auklėjimu. 

Jekaterinos II vaikystė



 Šešiolikmetė Jekaterina 
imperatorienės Jelizavetos valia buvo 
ištekinta už septyniolikmečio trečios 
eilės pusbrolio, sosto įpėdinio Petro 
III. Pati neturėdama vaikų, Jelizaveta 
iš Jekaterinos reikalavo tik vieno: 
gimdyti. 

SANTUOKA

Petras III
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Po Jelizavetos mirties į sostą 
atsisėdo Petras III, tačiau jis 
nesugebėjo sutarti su žmonėmis 
1762 metais Petras III buvo 
priverstas pasirašyti žmonos 
surašytą aktą, kad „savo noru“ 
atsisako sosto. Suimtas ir įkalintas, 
Petras III žuvo per eilines 
išgertuves susiginčijęs ir susipešęs 
su vienu iš sugėrovų..  

VALDYMAS



{
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 Jekaterina II atkakliai plėtė Rusijos imperijos 
teritoriją, XVIII a. antroje pusėje Rusija siekė 
įsigalėti Juodojoje jūroje

 1762 metais, jai valdant buvo sustiprinta 
centralizuota valdžia Rusijoje, išplėtė bajorų 
teises, prie Rusijos prijungė Krymą, Šiaurės 
Kaukazą, Vakarų Ukrainos, Gudijos, Lietuvos 
žemes.

 Jekaterinos II valdymo metu (1773-1775 m.) 
įvyko didžiausias Rusijos istorijoje valstiečių 
sukilimas, vadovaujamas Jemeljeno 
Pugačiovo, norint panaikinti baudžiavą. 

 Pertvarkytas senatas
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Valdžiusi 1767-1796 m., 
sugebėjo Rusijos imperiją 
paversti lygia jėga 
didžiausioms Europos 
valstybėms. Tuo metu prie 
Rusijos prijungta ir didžioji 
dalis Lietuvos bei kitos 
padalintos Abiejų Tautų 
Respublikos teritorijos.



 Po dešimties santuokos metų ji pagimdė sūnų –
manoma, jog tikrasis tėvas jos pirmas meilužis 
Sergejus Saltykovas.

Jekaterinos meilužiai



Vėliau gimusių Jekaterinos vaikų tėvai buvo 
lenkų kunigaikštis Stanislovas Augustas 
Poniatovskis, rusų kunigaikštis Grigorijus 
Orlovas.



 Juos ji mokėjo išnaudoti ir politikos tikslams, 
siekdama valdžios, ir didindama Rusijos 
imperiją. Vyrų atžvilgiu Jekaterina II buvo 
negailestinga: pabėgęs meilužis buvo 
apkaltinamas "tėvynės išdavyste" ir 
baudžiamas mirtimi. 

Pabėgusių meilužių 
likimas
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 Didžioji vaikų enciklopedija. Rusija ir jos valdymas
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