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ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА МИСИЯ НА М. И. КУТУЗОВ 
В КОНСТАНТИНОПОЛ 1793–1794 И МЯСТОТО НА ФРЕНСКИТЕ 

СЪБИТИЯ В ОТНОШЕНИЯТА МУ С ПОРТАТА

В  началото на 90-те години на ХVIII век генерал Михаил Иларионович 
Голенишчев-Кутузов сменя военните си задължения с дипломатически, за 
да изпълни задача, предвидена в чл. 10 от Яшкия договор, който слага 
край на руско-турската война 1787—1791 г.: чрез размяна на извънредни 
посланици, които да бъдат приети както се приемат пратениците на най-
уважаваните от тях европейски държави, да бъде утвърден мирът и 
приятелството между двете империи. Задължителните в тези случаи 



подаръци трябва да отговарят на ранга на двете империи1. Общото 
учудване от това назначение изразява Виктор Кочубей2 в писмо до руския 
посланик в Лондон С. Р. Воронцов: „Вчера императрицата назначи 
генерал-лейтенант Михаил Ларионович Кутузов за посланик в 
Константинопол. Никой не очакваше подобен избор, тъй като той, макар 
че е умен човек и храбър генерал, никога не е бил използван в 
политическите дела“3. 

Не разполагам с ясен, документиран отговор на въпроса защо 
Екатерина II предпочита за свой извънреден пратеник в турската столица 
Кутузов. Според  един от разпространяваните разкази за неговото 
назначение Екатерина II е била повлияна от „множеството похвали за 
него“, изказани от „тримата най-знаменити главнокомандващи Потьомкин, 
Суворов и Репнин“4. Императрицата обаче решава, че не е излишно още 
веднъж да се убеди в качествата му и след  като с рескрипт от 25 
октомври 1792 г. му заповядва бързо да пристигне в Петербург5, в 
началото на 1793 г. разговаря с него в продължение на няколко дни „за 
най-важните въпроси, за положението на всички държави и за техните 
взаимоотношения. Тънкият ум и зрелите разсъждения на Кутузов по 
дипломатическите проблеми, както и предпазливостта, която проявява в 
разговорите и действията, бързо убеждават императрицата, че генерал 
Голенишчев-Кутузов е човек със задълбочено мислене, богат опит и 
обширни знания, който е в състояние да изпълни поръченията й 

1 Полное собрание законов Российской империи. СПб, т. 23, 1830, 291—292.

2 На 11 октомври 1792 г. В. П. Кочубей е назначен за постоянен представител на 
Руската империя в Константинопол, за където заминава в началото на 1794 г. – 
Кутузов, М. И. Сборник документов. Т. 1, М., 1950, с. 189. 

3 Архив князя Воронцова. Т. 18, М., 1880, с. 66; http://www.hrono.info/libris/lib_r/
17921007koch.html

4 Тук е необходимо уточнението, че княз Николай Василиевич Репнин е 
извънреден посланик при Портата след първата война на Екатерина II с Турция, а 
назначаването на Кутузов е в рамките на обичайната практика с тържествено 
посолство в Константинопол да се изпраща прославен генерал. Така е и след 
Белградския мир от 1739 г., когато за Константинопол заминава генерал-аншеф А. И. 
Румянцев.

5 „Михайло Ларионович! Тъй като възнамерявам да ви изпратя като извънреден и 
пълномощен посланик при Отоманската Порта, заповядвам да побързате с вашето 
пристигане тук, за да получите необходимите наставления.“ – Бумаги князя Гр. Ал. 
Потемкина-Таврического. 1790–1793. Под редакции Н. Ф. Дубровина. СПб, 1895, с. 335.

http://www.hrono.info/libris/lib_r/17921007koch.html
http://www.hrono.info/libris/lib_r/17921007koch.html
http://www.hrono.info/libris/lib_r/17921007koch.html
http://www.hrono.info/libris/lib_r/17921007koch.html


абсолютно точно и с очаквания успех. Затова го назначава за свой 
посланик при Отоманската Порта“6.

Търсейки публикувани в интернет оригинални материали за 
посланичеството на Кутузов в Константинопол попаднах на един 
популярен разказ от Олга Дмитриева, който се оказа широко 
р а з п р о с т р а н е н в р а з л и ч н и с а й т о в е – „Ма л о и з в е с т н ы е 
константинопольские „подвиги“ знаменитого полководца...“. Материалът е 
интересен, представя някои от основните дейности на посланика, 
неговите константинополски срещи и съдържа важни уточнения, които 
дават отговор на въпроса защо императрицата го избира за свой посланик. 
Преди всичко, по време на войните, в които е участвал, Кутузов успешно 
координира разузнаването. Изпратен в помощ на Суворов по време на 
кримските събития след Кючуккайнарджийския мир, той се заема с 
политическите дела, а за да разговаря с местние жители без преводач и 
да чете документите написани „с арабска плетеница“ изучава турски език. 
Един от служителите на последния кримски хан е негов учител и срещу 
богато възнаграждение го запознава не само с езика, но и с местните 
реалии и с „тънкостите на скрития за европейците източен начин на 
живот“7. 

Каквито и да са били причините императрицата да изпрати като свой 
посланик Кутузов, крайният резултат доказва правилността на избора ѝ. 
Едно от писмата, които Кутузов изпраща до жена си Екатерина Илинична 
от Константинопол, свидетелства за отговорността, с която той изпълнява 
мисията си. „Грижите тук са твърде много. Няма в света пост с толкова 
грижи като тукашния, особено в сегашната ситуация. Но не е толкова 
сложно, колкото си мислех. Смятам, че човек не би направил само това, 
което не биха му възложили. Дипломатическата кариера, колкото и да е 
хитроумна, но, ей Богу, съвсем не е толкова сложна, колкото е военната, 
ако я вършиш както трябва“8. 

6 Анекдоты, или достопамятныя сказания о Его Светлости фельдмаршале князе 
Михаиле Ларионовиче Голенищеве-Кутузове Смоленском. Начиная с первых лет его 
службы до кончины, с приобщением некоторых его писем, достопамятных его речей и 
приказов. Часть первая. В Санктпетербурге. В Морской типографии 1814 года, 30–31. 

7 http://mordikov.fatal.ru/kutuzov.html; http://www.liveinternet.ru/users/u-reon/
post34590372 и др.

8 18 декември 1793, Пера. – В: Архив князя М. И. Голенищева-Кутузова-
Смоленскаго. 1745-1813. Письма М. И. Голенищева-Кутузова к жене его, Екатерине 
Ильиничне, рожд. Бибиковой. 1790–1813 гг. – Русская старина. 1870, том II, СПб, 1870, с. 
505; Жилин, П. Кутузов. С., 1985, с. 49.

http://mordikov.fatal.ru/kutuzov.html
http://mordikov.fatal.ru/kutuzov.html
http://www.liveinternet.ru/users/u-reon/post34590372
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Инструкциите, които Кутузов получава, отчитат сложната 
обстановка в Европа и наред  с двустранните отношения, визират и 
отношенията с представителите на европейските държави. Категорично 
се забраняват контакти с французи, както и с евентуалния техен 
представител, в случай че Портата го приеме. Трябва да се запази мирът с 
Турция и да се предотврати сключването на съюз между Портата и 
Френската република, което би спряло влизането на френския флот в 
Черно море. В  рескрипта се съдържа и един от отговорите на въпроса за 
назначаването на Кутузов за посланик: „С известното ни ваше изкуство 
във всичко, което се отнася до военната част, вие сам на място най-добре 
ще видите доколко далеко е стигнала подготовката на морските и 
сухопътните сили“. За намеренията на Портата по въпроса за мира и 
войната Кутузов трябва да съобщава на генерал А. В. Суворов и на 
вицеадмирал Н. С. Мордвинов, чиито задължения се отнасят до войските 
и флота на границите с Турция. По-нататък в рескрипта, във връзка с 
необходимостта от наблюдение на всички важни обекти по пътя на 
посолството, който е и евентуалният маршрут на руските войски в една 
бъдеща война с Турция, Екатерина II съвсем ясно заявява: „При 
определянето ви за тържественото посолство в Константинопол, освен 
особеното уважение към вашите заслуги, ние имахме предвид  ... вашите 
умения във военния занаят“9. 

Важна част от инструкциите се отнася до отношенията, които 
Кутузов трябва да поддържа с европейските посланици при Портата.  Без 
изненада, съобразена с момента, е инструкцията относно Франция, в 
която „гибелният разврат“ предизвиква анархия и става причина връзките 
ѝ с повечето държави да бъдат прекратени, да се стигне дори до война, 
която е вече почти срещу всички. С указ до Сената от 8 февруари 1793 г. 
Петербург прекратява всякакви връзки „с тези изверги“, израз, в който 
очевидно е събрано цялото негодувание по повод гилотинирането на Луи 
ХVI. Позицията, към която трябва да се придържат Кутузов и цялата му 
свита по въпросите, засягащи Франция, трябва да е съобразена с 
официалната политика на Петербург. Това преди всичко изключва и най-
незначителни връзки с французите, „заразени от възмутителното 
отношение към техния владетел, които се подчиняват на сегашното 
управление, оставащо в ръцете на похитителите и същински злодеи“. В 

9 Из рескрипта Екатерины II М. И. Кутузову с секретной инструкцией „по делам 
политическим“. – В: Кутузов, М. И. Сборник документов, с. 196, 199.



случай, че Портата приеме техен посланик, Кутузов и свитата му не 
трябва да имат с него каквито и да било отношения10.

Начинът, по който се възприема Франция, се превръща в определящ 
показател за характера на контактите, които руският посланик трябва да 
поддържа с представителите на европейските държави в Константинопол.

Кутузов влиза тържествено в Константинопол на 26 септември 1793 
г. На 5 ноември пише на императрицата за визитата си при везира и 
приема при султана. Всички срещи, които церемониалът предвижда, 
свидетелстват за по-голямо уважение, в сравнение с оказаното на княз 
Репнин11. Донесенията му носят информация за спазвания от Портата 
неутралитет в събитията, които разтърсват по това време Европа, за 
настроенията и поведението на французите в турската столица, за 
враждебното отношение на хората от неговата свита към френските 
якобинци там12.

Преди да пристигне в турската столица Кутузов вече е информиран 
от руските представители в Константинопол за основните проблеми, по 
които той съобщава в Петербург своето аргументирано мнение. Преди 
всичко става дума за вътрешните проблеми на Портата, които, заедно с 
обстановката в Европа, не биха позволили на Турция да започне война 
срещу Русия. Завръщането на турския флот в столицата и слуховете за 
скъсване на отношенията с Петербург Кутузов съвсем справедливо отчита 
като обичайно явление в Константинопол. За Портата, според него, по-
важни вероятно ще бъдат полските събития, мнение, което следващите 
месеци потвърждават13.   

В  началото на 1794 г. Кутузов съобщава за зависимостта на турската 
политика от развитието на събитията свързани с Франция. Внушенията на 
французите в Константинопол, които се опитват да убедят Портата, че 

10 Кутузов, М. И. Сборник документов, 199–201.

11 Пак там, 242–243. В писмо от 26 ноември 1793 г. руският вице-консул в 
Молдавия, Влахия и Бесарабия И. А. Равич съобщава за разговорите в Букурещ по 
повод посрещането на Кутузов в Константинопол. Доказателство за оказаните му по-
големи почести от тези на княз Репнин са подарените на свитата му самурени шуби. От 
влашкия господар разбира, че Портата се отнася с особено уважение към посланика и е 
изключително доволна от поведението му. – Пак там, с. 259. 

12 Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ), ф. Сношения России с 
Турцией (СРТ), д. 777, л. 86–87 об.

13 Кутузов до П. А. Зубов, 20 август 1793, Разград. – Пак там, д. 778, л. 271–272; 
Релация до императрицата от 21 август 1793 г. – В: Кутузов, М. И. Сборник документов, 
с. 225–226.



съюзът срещу Франция скоро ще бъде разрушен, че предстои оттеглянето 
на Прусия от него, че в Полша „тлее духът на възмущението, готов да се 
възпламени при първа възможност“, са повод султанът и Пората 
незабавно да потърсят възможности за подобряване на отбранителните 
позиции на империята. Кутузов е убеден, че Портата няма да се реши да 
наруши мира при състоянието, в което се намират крепостите в Бесарабия 
и при липсата на линейни кораби в турския флот, а и предвид 
нестихващите размирици в различни райони на империята14. 

Вниманието на посланика е насочено към отбранителните 
съоръжения по северната граница, където се извършват строителни 
дейности – в крепостите Бендер и Акерман, в устието на Дунав. Най-
големи грижи обаче Портата полага за укрепването на рейда Чингине 
Киселъ, който се намира на румелийския бряг, на около 50 версти от 
столицата, и е удобен за десант. Не случайно интересът на Кутузов е 
насочен към това място и очаква да получи точни чертежи за него15.

Съсредоточаването на усилията на Портата върху отбранителните 
съоръжения Кутузов обяснява като разбираемо при съседството на Русия. 
Портата възлага на френския инженер Коуфер укрепителните работи в 
Бендер и Измаил, които той трябва да завърши до следващото лято. За 
тази цел там са изпратени необходимият брой работници. Участието на 
Коуфер е благоприятно за руската страна. От него Кутузов разчита да 
получи информация за състоянието, в което се намират крепостите по 
границата, тъй като той е „предан“ и е участвал при оборудването им. 
Бившият френски посланик при Портата граф  Шоазьол-Гуфие го 
препоръчва като „човек ловък, който може да получи още повече доверие 
от турците и да ни е полезен занапред“. Кутузов предупреждава, че 
кореспонденцията с него не трябва да е достъпна до много лица „за да е 
полезен за нас и за безопасност на Коуфер“. По-късно Кутузов отбелязва, 

14 Кутузов до императрицата, 5 януари 1794. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 346–348; 
Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 286.

15 Кутузов до императрицата, 20 октомври 1793. – В: Кутузов, М. И. Сборник 
документов..., с. 237.



че Коуфер смята Русия за свое ново отечество и че му е предал важни 
чертежи16.

Кореспонденцията на Кутузов е изпълнена с информация за усилена 
дейност в граничните райони, доказателство за което е заповедта на 
Портата по Дунав да се умножат складовете, както и да се събере войска 
срещу пашата на Скутари, която обаче не е изключено да бъде насочена 
към Бендер. В Херсон и Николаев е изпратен шпионин да разузнае 
положението на руския флот и в какво състояние е строителството на 
кораби. Предупреждение по този повод е изпратено до вицеадмирал 
Мордвинов. Същевременно турското адмиралтейство полага усилия до 
пролетта да бъдат готови осем нови кораба и фрегати. Кутузов 
демонстрира познаване на обичайните за турския флот годишни дейности 
и смята, че руският генерален консул в Дунавските княжества Иван 
Северин напразно е разтревожил руските гранични власти по повод 
изпращането на ескадри в Архипелага и Черно море17.  

Всички релации, изпратени от Кутузов, показват разбиране на 
задачите, които стоят пред него за решаване, и познаване на 
обстановката в турската столица, включително и на създадените във 
връзка с френските събития отношения, за които не без основание 
съобщава, че ще бъдат „политическият термометър“ за Портата. Според 
него въпросът за военен конфликт между двете империи е зависим от 
ситуацията в Европа и конкретно от евентуалното надмощие на Франция 
над  европейската коалиция18 . Основна характеристика на 
външнополитическата ориентация на Портата остават добрите отношения 
с Франция. Независимо от това кой е на власт и каква е неговата 
идеологическа платформа и вътрешна политика. Портата приема 
французите без да се интересува от тяхното отношение към революцията. 
Освен това в Константинопол отлично схващат изгодите, които в 
създадената обстановка носи неутралната позиция. За Портата това е 

16 Кутузов до П. А. Зубов (фаворит на императрицата и генерал-губернатор на 
Новорусия), 2 юли 1793 и 19 януари 1794; Кутузов до императрицата, 5 януари 1794. – В:  
Кутузов, М. И. Сборник документов, с. 216, 286, 296. В писмото до Зубов от 19 януари 
Кутузов описва положението на Коуфер при Портата, връзката му с всички европейски 
дипломати и добавя, че вероятно от скромност не посещава само него. Не поддържа, 
поне явно, отношения с якобинците. Недоволен е от Шоазьол-Гуфие, който не му 
заплаща и го оставя в бедност и без внимание. – Пак там, 296–297. 

17 Кутузов до императрицата, 5 януари 1794. – Пак там, с. 286.

18 Вж., например, релация от 5 ноември 1793 и писмо на Кутузов до руския 
посланик във Виена А. К. Разумовски от 14 ноември 1793. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 
189 об.; Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 247, 252.



въпрос не толкова на политически престиж и спокойствие, колкото 
възможност за материални облаги, безкрайно необходими след 
изтощителните войни и продължителните вътрешни размирици.

Портата изслушва профренските внушения, но развитието на 
събитията в Европа я заставят да остане неутрална. Междувременно се 
стреми да увеличи постъпленията в хазната и да създаде редовна армия. 
Кутузов обяснява „миролюбието“ на Портата с вълненията в империята, с 
липсата на линейни кораби и с невъзможността крепостите в Бесарабия 
да бъдат построени в кратки срокове. Тези проблеми, както и развитието 
на френската пропаганда в Константинопол, са отразени в руската 
дипломатическа кореспонденция.

Веднага след пристигането в Константинопол Кутузов съобщава за 
неприязнените отношения между хората от неговата свита и „френските 
якобинци“. Обезпокоен от възможността конфликтът да се разрасне, 
което би било „оскърбително“ и в противоречие с „неутралността“ на 
Портата, той се надява, че враждата ще утихне и ще се ограничи в „явното 
презрение към якобинците“19.

„Френските якобинци“ в турската столица създават сериозни 
проблеми на Портата, които имат отражение върху отношенията ѝ с 
европейските посланици и руската мисия. Преди да пристигне в 
Константинопол, до Кутузов достига информация за задържането на 
Семонвил20, изпратен от френския конвент да го представя в турската 
столица21. През октомври 1793 г. руският шарже дʼафер в Генуа Лизакевич 
съобщава, че на мястото на Семонвил е назначен Ноел22, който така и не 
се явява в турската столица. Пристига обаче Енен, който е в постоянен 

19 Кутузов до императрицата, 5 окт. 1793. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 86 об.–87.

20 Наред с обичайните задачи на посланик, пратеникът на френския Конвент в 
Константинопол Шарл-Луи Юге дьо Монтеран маркиз дьо Семонвил е упълномощен да 
обещае помощта на целия френски флот, с който Портата би могла да си върне Крим. – 
Mémoire pour servir dʼInstructions à Monsieur de Sémonville allant à Constantinople en qualité 
dʼAmbassadeur de France près la Porte. Fait à Paris le 11 Juin 1792. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 
753, л. 18–21.

21 Кутузов до руския представител в турската столица Александър Хвостов 
(назначен да представя руските интереси непосредствено след сключването на Яшкия 
мир, чиято основна задача е да подготви посрещането и престоя на извънредния и 
пълномощен посланик), 6 и 29 август 1793; до Суворов, 4 август 1793. – В: Кутузов, М. И. 
Сборник документов..., с. 218, 226–228.

22 Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 238.



конфликт с Декорш дьо Сент-Кроа, изпратен в Константинопол през 
пролетта на 1793 г. да възстанови връзките с турците23. 

Неуспешните опити на френската дипломация за силно присъствие в 
турската столица обаче не се отразяват съществено върху действията на 
привържениците на революцията. Кутузов информира за тясна връзка на 
венецианския посланик с якобинците, чиито писма изпраща със своята 
дипломатическа поща, което не би могло да става без знанието на 
Венецианската република. Обезпокоителен е също фактът, че във 
Венеция се намират двама комисари на парижкия конвент, чиято крайна 
цел е Константинопол, където се предполага, че ще поискат отчет от 
търгуващите в Леванта французи. Този слух принуждава някои от 
френските търговци да потърсят чуждо покровителство24.

Един от основните проблеми в европейските отношения по повод 
събитията във Франция, който предопределя настроението на французите 
в Константинопол, а и на Портата, е свързан със събитията в Тулон. 
Историята за въстаналите роялисти (май 1793 г.), които, изправени пред 
републиканската армия на генерал Карто, предават в края на август 1793 
г. града, пристанището и 46 кораба на адмирал Худ, е ключов момент в 
развитието на Френската революция25. Още повече, с обсадата на Тулон 
започва стремителната кариера на Наполеон Бонапарт . В 
дипломатическата кореспонденция от това време, с която разполагам, 

23 По този повод на 5 януари 1794 г. Кутузов докладва на императрицата: „Един 
от якобинците, наречен Енен, неприятел и съперник на Декорш, който очаква скоро да 
получи акредитивните си писма от Конвента за поста посланик, е познат от Венеция на 
княз Оболенски, трети секретар на посолството ми, и отдавна иска да се види с него. 
Най-накрая аз позволих. Той започнал да говори срещу Декорш, за когото казал, че е 
имал среща с интернунция. Казал му, че очаква скоро Декорш да си тръгне от тук и като 
е сигурен, че ще получи акредитация за посланик, уверява като такъв, че Френската 
република уважава безпримерната руска императрица като единствена достойна да 
царува, че вселената би била благополучна, ако можеше да бъде управлявана под 
нейния скиптър, и че Франция очаква само една нейна дума, за да ѝ предложи услугите 
си. Княз Оболенски отговорил достатъчно твърдо, че на руския посланик не може да се 
правят подобни внушения, тъй като руската императрица, която е в съюз с другите 
държави и изпълнена с отвращение към постъпките, които изискват отмъщението на 
Европа, е непоколебима в своите задължения.“ За да предотврати възможни интриги, 
Кутузов информира за тази среща представителя на Виена. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 
353–354 об.; Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 288. 

24 Кутузов до императрицата, 6 март 1794. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 476 об.; 
Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 320.

25 По това време, 29 август 1793 г., Кутузов съобщава на Хвостов за твърдата 
позиция на Англия по френския проблем. – В: Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 
226. 



името му не се споменава. Но събитията в Тулон и връзката им с 
френските кораби, които създават грижи на руския посланик, стават 
съществена част в двустранната дипломатическа игра, подклаждана от 
френските републиканци в Константинопол.

Събитията в Тулон не променят отношението на Портата към 
френските проблеми. Релациите на руския посланик са изпълнени с 
нападки срещу якобинците и срещу тези, които подкрепят тяхното 
„богопротивно общество“ и измислят „нелепи слухове“: „вчера те 
празнуваха мнимото връщане на Тулон и победата над пруския крал, 
когото представяха за ранен“. За да опровергае подобни твърдения, 
Кутузов изпраща на Портата известия за успехите на съюзническите 
войски, доставени по различни канали и придружени с негов коментар26.

Портата, разбира се, има и други източници на информация и се 
опитва да вмести интересите си в събитията, като извлече полза за себе 
си. Очевидно не се страхува от якобинците, колкото и внушения по този 
повод  да правят посланиците на държавите от антифренската коалиция, 
след  като им позволява да издигнат в Константинопол дърво на 
свободата и да притесняват роялистите. Под  нейно покровителство са 
„разбойническите фрегати“ в Архипелага27. Тези и други факти Кутузов 
намира за основателна причина да се поиска обяснение от нея. Повод  за 
специално внимание „злодеите на Франция“ да не заблудят Портата е 
интересът, с който тя следи действията на французите срещу Тоскана и 
Генуа. Успокоение внася информацията, че се бави отговорът на 
подадената от представителя на революционна Франция Декорш нота, 
както и категоричната заповед  до пруския посланик Кнобелсдорф за 
съвместни действия с посланика на Петербург и за демарш пред Портата с 
искане да обясни същността на отношенията, които има с „мнимата 
република“28.

Вместо очакваните важни действия на съюзените дворове срещу 
Франция, за които Портата смята, че Кутузов вече е получил заповед  с 
последния куриер29, идва новината за загубата на Тулон от англичаните. 

26 Кутузов до императрицата, 20 октомври 1793. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 
118-118 об.; Кутузов М. И. Сборник документов..., 234–236.

27 За тях ще стане дума по-нататък в изложението.

28 Кутузов до императрицата, 5 декември 1793. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 247 
об.–249 об.; Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 261.

29 Кутузов до императрицата, 20 дек. 1793. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 306 об.; 
Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 277.



Това повдига духа на якобинците в Константинопол, Декорш и Енен си 
връщат уважението на Портата, а Кутузов се опасява, че Портата би 
могла да се поддаде на френските интриги и въпреки затрудненията на 
империята, ще позволи да бъде купена30. За неутрализиране на усилията, 
които френските републиканци в Константинопол полагат в тази насока, 
Кутузов разчита на посланиците на Виена, Берлин, Неапол, а и на 
английския за общи действия пред Портата по френските проблеми. 
Надява се и на известие за цялостното унищожаване на френския флот, 
което би помогнало Портата да бъде убедена, че самото превземане на 
Тулон е без особено значение. 

Очевидно обаче Декорш е добре осведомен и уверява Портата, че 
спасените за Републиката кораби не са по-малко от 25, като 15 от тях са 
линейни. Невредими са и адмиралтейските запаси. Това Декорш тълкува 
като възможност морските сили на републиката да получат надмощие в 
Средиземно море, да го прочистят от неприятелите и да подкрепят 
Портата срещу Русия. Освен това е убеден, че Италия ще бъде превзета 
от френската армия, която през венецианските владения ще достигне 
Румелия и ще се съедини с турската срещу общия неприятел. Въпреки 
нереалността на тези планове и скептичното отношение на част от 
управляващите, Кутузов съобщава, че мнозина в Константинопол вярват 
на френските обещания. Особено голяма е подкрепата за Декорш сред 
духовенството. За Портата обаче сложността на обстановката е очевидна 
и въпреки френския натиск пред  рейс-ефенди, няма да промени 
политиката си на изчакване преди да получи допълнителна информация 
за военните действия и за европейската политика спрямо Франция. 
Основен противник на якобинците в този момент според  Кутузов е 
капитан-паша, който и след  превземането на Тулон от републиканската 
армия публично показва презрението си към тях. Малко по-късно 
обстоятелствата го заставят да смени позицията си и Кутузов отбелязва 
промененото му отношение към якобинците, с много от които започва да 
се среща, обнадежден, както и други висши турски служители, от 
действията на френската ескадра в Средиземно море31.

Обобщените изводи на Кутузов относно обстановката след 
превземането на Тулон от френската армия се свеждат до надеждата, 

30 Кутузов до А. К. Разумовски, 14 и 30 януари 1794, и до императрицата, 20 
януари 1794. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 385 об.–386; Кутузов, М. И. Сборник 
документов..., с. 294, 297, 306.

31 Кутузов до императрицата, 20 януари и 5 февруари 1794 г. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 
777, л. 386–386 об., 392 об., 419–421, 425; Кутузов, М. И. Сборник документов..., 308–
310.



която Портата си връща за съвместни действия с французите срещу 
Русия. Веднага обаче добавя, че това едва ли ще доведе до съюз с 
Републиката преди положението ѝ срещу коалицията да се стабилизира. 
Макар че превземането на Тулон и френските успехи на Рейн са важно 
условие за определяне на турската позиция, Кутузов смята, че за да се 
разбере намерението на Портата е необходимо да се изчака още известно 
време32. Месец по-късно той отбелязва успокоение сред управляващите 
среди в турската столица след  новините от Тулон, въпреки че Декорш е 
все така активен и не престава да им внушава, че Конвентът има начин да 
победи цяла Европа, още повече след  като, както твърди той, пруският 
крал е напуснал съюза, а вълненията в Англия ще я принудят да се помири 
с Републиката33. Но английският парламент решава да продължи войната 
и въпреки обещанията на Декорш Франция да върне Крим на Турция, рейс-
ефенди запазва мълчание, а Диванът има колебания относно приемането 
на френския кораб, който се очаква да пристигне в Дарданелите с 
инженери, артилеристи и морски офицери. За да разклати допълнително 
доверието към якобинците, Кутузов предлага пред Портата да се направи 
внушение, че Прусия остава в съюза34.

След като Френската република си връща Тулон, до Кутузов 
достигат известия за разграбването на златото и среброто на църквите в 
града и за готовността ѝ с изключително скъпи подаръци да склони 
Портата за война срещу Петербург и Виена. Особено впечатление му 

32 Кутузов до П. А. Зубов, 5 февруари, 1794. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 778, л. 284–285; 
Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 312.

33 Кутузов до императрицата и до Зубов, 6 март 1794 г. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, 
л. 466–466 об.; д. 778, л. 286 об.–287; Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 317, 321–
322. Кореспонденцията на Кутузов предлага богата информация за подобни действия на 
Декорш. – Кутузов до Безбородко, 20 декември 1793. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 778, л. 214; В 
началото на 1794 г., когато, според Кутузов, губи доверието на Портата и особено на 
султана, Декорш се опитва да внуши на улемите, че с отхвърлянето на християнството 
във Франция, тя се доближава до исляма. Уверява властите, че от Дания ще пристигнат 
пратеници, които да преговарят с Портата, и прави предложение за съюз между Турция, 
Франция, Дания, Швеция и Полша. По този повод е важна реакцията на Кутузов, който 
настоява бързо да бъдат открити агентите на Декорш в Полша по всички възможни 
начини. – Кутузов до императрицата, 5 януари и 6 март 1794. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 
355, 476; Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 288, 320.     

34 Кутузов до императрицата, 6 март, 1794. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 467–468 
об.; Кутузов, М. И. Сборник документов, с. 318. В тази връзка бих искала да уточня, че 
събитията във Франция и отношенията на Републиката с Руската империя и 
европейските монархии са извън обсега на предлаганата статия и се споменават бегло, 
само като обект в развитието на руско-турските отношения.



правят изчисленията на „някой си Бомбел“, който се намира при 
френските принцове. Месечните разходи в неговите изчисления доказват 
„колко пагубни за самите злодеи са използваните от тях насилствени и 
крайни средства, които изчерпват всички източници за по-нататъшна 
употреба“. Бомбел сравнява морските и сухопътните сили, които 
съюзените държави биха могли да използват срещу изтощената Франция, 
към което добавя и „тлеещия огън на справедливото възмущение срещу 
злодеите в цяла Франция“. За да „вразуми турците“, Кутузов разпорежда 
„малкото съчинение“ на Бомбел да бъде преведено и раздадено на лица, 
„които имат влияние в управлението и принадлежат към различни 
партии“35.

Руският представител в Генуа Лизакевич и испанският Ласказас от 
Виена съобщават за заповедта до „неприятеля и съперник“ на Декорш в 
Константинопол Енен да сключи съюз с Портата за отбрана и нападение. 
В  Париж предполагат, че след превземането на Тулон от войските на 
Конвента това може да стане не по-късно от март. Кутузов отрича 
готовност на Портата за подобно действие като има предвид състоянието 
на нейните гранични крепости, на складовете със запаси по Дунав и на 
липсата на каквото и да било извънредно въоръжаване дори под предлог 
за борба с разрушителните сили вътре в империята или за собствена 
безопасност36. А предприетите действия по събирането на пари чрез 
всевъзможни данъци, предназначени за сухопътните и морски сили са 
обичайна практика, установена „веднъж завинаги“37.

Действията на якобинците, които след превземането на Тулон 
започват да се движат на големи въоръжени тълпи, създават 
допълнителни грижи на Кутузов. За извършеното от тях нападение срещу 
сержанта при руската мисия, въпреки свидетелството на турския патрул, 
Портата обвинява руснаците. Подадената по този случай руска нота е 
подкрепена от посланиците на Виена, Берлин, Неапол, Мадрид и Лондон. 
Съвместните им действия заставят Портата да вземе мерки и на 
якобинците е забранено да носят оръжие, а подозрителните се 
обискират38. В  тази връзка е важно да се спомене очевидното 
задоволство на Кутузов от единодушието, което демонстрират 

35 Кутузов до императрицата, 20 януари и 6 март 1794 г. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, 
л. 386 об.–387, 468 об.–470.

36 Кутузов до императрицата, 20 януари 1794. – Пак там, л. 387–388.

37 Кутузов до императрицата, 5 февруари 1794. – Пак там, л. 421 об.–422.

38 Кутузов до императрицата, 5 февруари 1794. – Пак там, л. 422–423.



европейските посланици по френските въпроси. Специално отбелязва 
участието на английския посланик Енсли в общите действия срещу 
французите в Константинопол, както и категоричността, с която пруският 
посланик Кнобелсдорф опровергава слуховете за намеренията на краля 
да прекрати участието си във войната срещу Франция39. Кутузов обаче е 
обезпокоен от промяната в неговото поведение по повод  изчисленията, 
които прави за загубите на Прусия, резултат от войната срещу Франция, от 
които се възползват „неблагодарните“ съюзници, имайки предвид Виена. 
Кутузов полага усилия да го убеди, че „метежниците“ са опасни за цяла 
Германия и че от временните недоразумения между съюзниците няма да 
пострада съюзът между тях. Кнобелсдорф обаче запазва предишния си 
тон и против посланиците, и против Портата. Според  Кутузов той не е 
наясно с тайните на своето правителство и не знае степента, в която 
пруският крал се отклонява от поетите задължения40. 

Свързан с френските проблеми в отношенията между двете 
империи, но и с желанието на Портата да увеличи своя флот е въпросът 
относно френските фрегати в Средиземно море, които с финансовата 
подкрепа на Портата обикалят Архипелага, за да пречат на руските 
търговски кораби. Донесенията и писмата на Кутузов по този въпрос 
съдържат разнообразни сведения, които често се оказват неточни, дори 
неверни или преувеличени. Очевидно източниците не винаги са сигурни, 
което отчита и Кутузов, но задълженията му на посланик, при това във 
взривоопасна ситуация, го задължават да съобщава всяка информация, 
която достига до него.

Различни източници многократно съобщават за четири от френските 
фрегати, които се намират в Смирна и я напускат след  като получават 50 
хиляди пиастри от Портата и писмо от Декорш с указания да заловят 
руските кораби, търгуващи в Архипелага, като съгласуват действията си с 
турските началници в разположените там крепости. Кутузов не се 
съмнява, че тези действия на Декорш имат за цел да скарат Портата с 
Петербург. Но руският посланик е подкрепен от съюзните министри, които 
подават ноти до Портата. Особено силно изразява възмущението си 
английският посланик Енсли, но се говори, че той тайно внушава на 
Портата да закупи тези фрегати. Според  непотвърдени слухове 
тринайсетте френски търговски кораба, които са били в Смирна, сега 

39 Кутузов до императрицата, 20 януари и 5 февруари 1794. – Пак там, л. 394, 423 
об.–424; Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 300, 309.

40 Кутузов до императрицата, 20 февруари 1794. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 450 
об.–452 об.; Кутузов, М. И. Сборник документов..., с. 315–316.



използвани за превоз на храни за Константинопол под турски флаг, 
получават и паспорти от английския консул, за да им послужат при 
неблагоприятни за тях ситуации41.

Капитан-паша, след  като е уведомен за случая, се опитва да получи 
съгласието на Кутузов френските фрегати да бъдат докарани в 
Константинопол, с което, както твърди той, ще им бъде отнета 
възможността да вредят на руската търговия. Кутузов отказва, 
подозирайки действителните намерения на Портата, която вижда 
възможност да увеличи морските си сили с френски кораби. Към 
споменатите четири фрегати би могла да се присъедини, под  предлог, че 
ще бъде използвана за търговия, една френска ескадра от 4 големи 
фрегати, един 70-оръдеен кораб и няколко брига, която се скрива в 
Триполи след  превземането на Тулон от англичаните и която поддържа 
връзка с якобинците в Константинопол. Така в константинополското 
пристанище Портата би имала повече от десет военни френски кораба. 
Затова Кутузов отговаря на капитан-паша с въпрос как Портата би 
обяснила наличието на френски военни кораби в свое пристанище, които 
при това са на нейна издръжка, след като е заявила неутрална позиция по 
френския проблем. И не пропуска да добави, че вреда за руската 
търговия не би имало, ако Турция не издържа френските кораби42.

По-късно Кутузов съобщава, че от действията на френските 
фрегати, отплавали от Смирна с помощта на Портата, не са пострадали 
руски търговци и кораби. По повод арестуването на един венециански 
кораб, който преди е бил руска собственост, е подадена нова нота, с 
предупреждение да не бъде обезпокоявана руската търговия. Като 
отговор на съвместните усилия на европейските дипломати вероятно 
трябва да се разглежда намесата на Портата, след  като крейсиращите 
френски фрегати връщат заграбеното от заловен холандски кораб43. 

Донесенията на Кутузов от Константинопол са изключително богати 
на информация за положението в Средиземноморието, която не би могла, 

41 Донесения и писма на Кутузов от 20 и 31 октомври и 5 ноември 1793. – АВПРИ, 
ф. СРТ, д. 777, л. 197–198; Кутузов, М. И. Сборник документов, 238–239, 242.

42 Кутузов до императрицата, 5 ноември 1793. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 186 
об.–187 об.; Кутузов, М. И. Сборник документов, с. 246.

43 Кутузов до императрицата, 20 ноември 1793. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 204–
205 об., 209–209 об.; Кутузов, М. И. Сборник документов, с. 253, 255; Французите не са 
върнали още венецианския кораб, съобщава на 5 януари 1794 г. Кутузов в релация до 
императрицата. – АВПРИ, ф. СРТ, д. 777, л. 352–352 об.; Кутузов, М. И. Сборник 
документов, 287–288.



а и не е необходимо, да бъде подробно представена в една кратка статия. 
Ще отбележа обаче, че тя допълва цялостната дейност и наред  с 
регулирането на двустранните отношения и с предотвратеното обвързване 
на Портата със събитията във Франция и Полша, мисията на Михаил 
Кутузов в турската столица трябва да се оцени като безспорно успешен 
ход  на руската дипломация. Дипломатическата дейност на Кутузов не се 
ограничава с посланичеството в Константинопол. През 1796 г. му е 
възложено да посрещне и придружава в Петербург шведския крал, а в 
края на същата година е изпратен от Павел I като посланик в Берлин. В 
друго качество, през 1812 г. Кутузов отново се среща с Наполеон 
Бонапарт...

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: 
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В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 


