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Catherine tidak meminta saran dari Voltaire tentang bagaimana memerintah Rusia Keluarga Paul menyenangi
pertunjukan dongeng didaktik Ivan Krylov, pengarang yang kegiatan jurnalistiknya telah dikecam oleh ibunya,
Catherine. Ia ingin menunjukkan Eropa Barat bahwa negaranya akan menjadi kehadiran yang kuat di Eropa
dalam hal politik. Lembaga hukum dan impor Eropa Barat yang liberal diperkirakan digunakan sebagai sarana
memperluas wilayah negara. Partisi dari Polandia oleh Catherine ialah contoh kekuatan politik yang lebih
menyolok. Voltaire sebagai Propagandis Sebagai wanita kelahiran asing dan perampas tahta Rusia, Catherine
Agung tidak memiliki keabsahan untuk mengklaim mahkota. Petersburg pada tahun  Akibatnya, Voltaire tidak
pernah menyadari betapa signifikan kesulitan ekonomi Rusia kelas petani yang telah memicu pemberontakan.
Catherine juga ingin agar bangsawan memainkan peran dalam politik lokal. Ia menetapkan kode hukum
perdata pada Januari dan KUHP selama paruh kedua an, tetapi tidak pernah menyelesaikan keseluruhan kode.
Selama kekuasaan Catherine, dramawan terkemuka di antaranya adalah Denis Fonvizin, yang mengejek
kesederhanaan dari bangsawan provinsi dan tiruan gamblang mereka akan semua hal berbau Prancis;
Vladislav Ozerov, yang menulis sejumlah besar tragedi Neoklasik dengan sentuhan sentimentalisme ; dan
Yakov Knyazhnin, yang drama tentang pemberontakan rakyat terhadap kekuasaan Rurik -nya dipandang
Jacobin dan dibakar di depan publik pada tahun  Sudah lama mengagumi despotisme tercerahkan, Voltaire
menyetujui kebijakan sekuler Catherine. Ide-ide pencerahan dipopulerkan oleh teater Rusia yang baru lahir.
Namun, Catherine memandang perampasan tanah sebagai cara mudah untuk menegaskan niat Rusia. Rusia
menginvasi tiga kali secara terpisah: pada tahun , , dan ; dan membagi Eropa antara dirinya, Austria dan
Prusia. Fitur[ sunting sunting sumber ] Livemocha tersedia dengan didukung oleh enam bahasa populer, yaitu
bahasa Inggris , Spanyol , Prancis , Hindi , Jerman , dan Mandarin. Kalangan terkaya mendapatkan lebih
banyak pendapatan untuk memperoleh pendidikan dan kebiasaan barat. Voltaire memandang Turki secara
fundamental tidak beradab dan dengan demikian ekspansi Rusia sebagai perang salib bukan untuk agama,
tetapi atas nama pencerahan. Satu-satunya koneksinya dengan keluarga Romanov ialah pernikahannya dengan
mendiang Kaisar, Peter III, yang terbunuhnya diketahui secara luas telah diatur oleh Catherine. Ia mereformasi
birokrasi Peter Agung yang telah dibangun kuat dan riil.


