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II. (Nagy) Katalin orosz cárnő  

1762-től haláláig Oroszország cárnője. Uralkodása alatt megerősödött Oroszország európai helyzete, és immár 
nagyhatalomként tekintettek az országra. Katalin jelentősen támogatta az orosz művészetet is: számtalan műalko-
tás, palota született uralkodása idején. 
Katalin, noha nem volt egyik előző orosz cárnak sem a leszármazottja, követte férjét, III. Pétert a trónon. Az új cárnő 
ezért beiktatási kiáltványában a nemzet egyöntetű akaratára hivatkozott. 
Uralkodása alatt Katalin déli és nyugati irányban kiterjesztette az Orosz Birodalom határait, bekebelezve Ukrajna 
déli részét (Novorosszija), Krímet, Ukrajna Dnyeperen túli részét: Jobb parti Ukrajna, Fehéroroszországot, Litvániát és 
Kurföldet. Katalin uralkodása alatt Oroszország lett a leghatalmasabb politikai erő Délkelet-Európában az orosz-török 
háborút követően, amelynek során az Oszmán Birodalom történelmének nagy vereségeit szenvedte el. Az orosz 
győzelmekkel Katalin megszerezte a kijáratot a Fekete-tengerre és bekebelezte a mai Ukrajna déli részét, ahol az 
oroszok több új várost alapítottak. Katalin annektálta (elfoglalta) a Krímet, alig kilenc évvel azután, hogy elnyerte 
függetlenségét a törököktől.  
Az orosz kormányzat hatalmas erőfeszítéseket tett a terület benépesítésére: külföldről hívtak katonákat, iparoso-
kat, kereskedőket, és orosz birtokosokat is ösztönöztek holopjaik (szinte szolgaként élő paraszt) részbeni áttelepíté-
sére. II. Katalin nagyszabású utazást rendezett ezen a területen, bemutatva a felépült új falvakat magas rangú vendé-
geinek, így a lengyel királynak és a német-római császárnak. Az utat Patyomkin szervezte. Bár az ünneplő tömeget 
valószínűleg sehol sem kellett kényszeríteni a népszerű cárnő ünneplésére, és a falvak sem puszta díszletek voltak, 
Patyomkin kegyenc voltára és fényes karrierjére féltékeny moszkvai ellenfelei azt híresztelték, hogy színházi díszle-
tekből összetákolt falvakat mutattak be az illusztris vendégeknek. Innen indult a legenda a „Patyomkin-falvakról”, 
amelyek mai napig jelképezik a jól kivitelezett szemfényvesztést. 
Az európai politikai színpadon Katalin tudatosan törekedett arra, hogy felvilágosodott uralkodóként ismerjék el. 
Oroszországnak nemzetközi közvetítő szerepet szánt az olyan vitás kérdésekben, amelyek háborúhoz vezettek vagy 
vezethettek volna. Katalin vezető szerepet játszott Lengyelország felosztásában. 1795. október 24-én Oroszország, 
Poroszország és Ausztria uralkodói megállapodást írtak alá, melynek értelmében végrehajtották Lengyelország utol-
só, végső felosztását. 
Katalin pártfogása alatt a művészetek többet fejlődtek Oroszországban, mint előtte vagy utána bármely más uralko-
dó idején. A cárnő a felvilágosodás eszméinek híve volt és trónuson ülő filozófusnak tartotta magát. Különösen fon-
tosnak tartotta, hogy Európában úgy tekintsenek rá, mint civilizált és felvilágosult uralkodóra, annak ellenére, hogy 
Oroszországban gyakran zsarnoki szerepet játszott. Annak ellenére, hogy a szabadság eszményét hirdette, többet 
tett az orosz jobbágyság röghöz és urához kötöttsége érdekében, mint senki más. A művészetek, irodalom és okta-
tás pártfogójaként ismert Katalin magángyűjteménye volt az alapja az Ermitázs múzeumnak. Katalin vígjátékokat, 
regényeket és emlékiratokat írt, miközben a francia enciklopédistákkal állt kapcsolatban (Voltaire, Diderot). 
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